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Vinski useum.
N ro i.

finska fornminnesföreningens /vfånadsblad. 

- i -  i 8gg -s - J a n .— F eb r .

Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 
p. för årgången. Föreningens stän
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsäret för 1 mark, som kon 
tant eller i frimärken jäm te adress 
insändes till föreningen.

Försändningar adresseras till 

F. fornminnesföreningens sekreterare,
H elsingfors, 

H istoriska museet.

B ladet utkommer med ett ark hvar- 
annan månad och  kan prenumeratio
nen ske å landets alla postkontor 
samt boklådorna i Helsingfors.

EU märkligt bronsåldersfynd.

Om våren år 1897 inlämnades af en finska talande bonde en 
liten bronsyxa till museet i Borgå. Då museets föreståndare vid 
tillfället icke råkade vara närvarande, emottogs föremålet äf en 
uppasserska, bvarpå allmogemännen aflägsnade sig med löftet att 
återkomma för att uppbära den bonom tillkommande lösen för fyn
det. Tyvärr har han dock ända tils nu icke infunnit sig på museet,
hvadan inga uppgifter om fyndorten och de närmare fyndomstän
digheterna hafva kunnat erhållas. Äfven en upprepad annonsering 
i Borgåtidningarna har förblifvit utan resultat. Skulle därför dessa 
rader uppmärksammas af någon, som kan lämna några uppgifter 
om fyndet, så bedes han godhetsfullt adressera dem till redaktionen 
för Finskt Museum.

Fyndet erbjuder för fornforskaren ett mycket stort intresse.
Det utgöres, såsom ofvan redan är nämdt, af en liten yxa af koppar
eller brons *, en s. k. hålcelt från bronsåldern (Fig. 1). Yxans 
yttre sidor hafva en mörkbrun färg; endast på några ställen har 
grön ärg bildat sig. Det inre är nästan helt och hållet öfverdraget 
med ärg. Yxan, som saknar ögla, är ännu tämligen väl bibehållen, 
ehuru en stor del af det dubbla bandet omkring den spetsigt ovala 
mynningen har afbrutits och den ena bredsidan vanställes af ett 
hål. Den lindrigt svängda äggen är något bredare än mynningen. 
På de skarpa sidokanterna har gjutsömmen — den vid gjutningen 
uppkomna ojämnheten — icke helt och hållet blifvit aflägsnad. 
Det ursprungliga träskaftet måste vi tänka oss med sin vinkelböjda 
ända nedstucket i yxans hålighet. Orneringen har en primitiv 
karaktär. Från den dubbla ringen omkring mynningen löpa på hvar- 
dera bredsidan 7— 8 olika långa upphöjda band nedåt äggen till.

* Då föremålet ännu icke är analyseradt, vet man icke. om det består af 
ren koppar eller en blandning af koppar och tenn.



En liknande af upphöjda vertikalstreck bestående ornering återfinna 
vi på inånga, både europeiska och sibiriska hålcelter. Orneringen är 
således icke så karaktäristisk att vi med ledning af den skulle kunna 
besvara frågan hvar yxan kan hafva blifvit tillvärkad. Af större 
betydelse i detta afseende är att yxan genom sin något hopklämda 
form och smala spetsigt-ovala mynning liknar många hålcelter från 
Uraltrakten och Västra Sibirien. De nordiska och västeuropeiska 
hålcelterna hafva däremot en bredare genomskärning vid mynnin
gen. Vår yxa kan således med allt skäl anses för ett alster af den

kultur, som under bronsåldern var rådande i ett vidsträkt område 
väster och öster om Uralbärgen.

Kan detta intressanta fynd hafva blifvit gjordt i Finland? 
Vi anse det för mycket sannolikt i betraktande af de omständig
heter, under hvilka museet i Borgå förvärfvade föremålet. Det 
inlämnades af en bonde, som antagligen hade hittat det i sin jord 
och ansett det för tämligen värdelöst, ty om han hade köpt yxan 
af någon gårdfarihandlande, hvilken i sin tur hade kunnat för- 
värfva den i Ryssland, så hade han knappast lämnat varan i andras 
händer utan att försäkra sig om en ersättning för sina utgifter. Då 
allmogemannen förde sitt fynd till Borgå, så är det möjligt att det 
var därför att Borgå var den till hans hemort närmast belägna 
staden, i hvilket fall fyndet skulle hafva gjorts i den gamla biskops
stadens omnäjd. Vi hafva uttalat denna förmodan blott och bart 
som en gissning. Fyndet måste så länge anses för osäkert, tils
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någon tillfredsställande uppgift om fyndorten och fyndomständig
heterna kan erhållas.

I Finland äro för öfrigt fynd af föremål, hvilka stå i samband 
med bronsålderskulturen i Uraltrakten, icke okända. En hålcelt eller 
mäjsel (?) af brons med äggen omböjd åt ena sidan är funnen vid 
stranden af Kynsivesi-sjö i Laukaa socken (Vasa län), och på icke 
mindre än tre ställen, nämligen i Säräisniemi, Muhos och Öfver- 
torneå socknar (Uleåborgs län), har man hittat dels fullständiga, 
dels fragmentariska gjutformer af lera, skiffer och täljsten till hål
celter af ostliga typer. En sådan brons- eller kopparyxa är dess
utom funnen i norra Sverige (i Lycksele socken i Västerbottens 
län). Fynden af gjutformer bevisa att redskap af brons blifvit till- 
värkade i norra Finland. Men däraf följer, såsom jag på annat 
ställe har framhållit *, icke att bronskulturen i dessa trakter skulle 
hafva kommit till full utveckling; tvärtom tyder metallfyndens 
fåtalighet på att befolkningen hufvudsakligen har nöjt sig med 
vapen och redskap af sten, trä, ben o. d., ända tils dessa på en 
ganska sen tid blefvo utbytta mot järnvapen och järnredskap. Åfven 
de minnen af skandinavisk och västeuropeisk bronsålderskultur, som 
blifvit anträffade i södra Österbotten, sydvästra och södra Finland 
äro ännu mycket fåtaliga.

A. H— n.

Några konstnärsminnen.

i. H ans B u rch ard .

Då Henrik Corte var Pehr Brahes förtroendeman i dennes 
österbottniska förläningar och bl. a. såsom borgmästare i Brahestad 
bragte den nyanlagda staden i ett prydligt skick, som väkte sam
tida resandes uppmärksamhet, anträffa vi där åtminstone åren 1665 
— 70 en svensk konterfej are vid namn Hans Burchard. Kan
ske hade han dekorerat stadens rådhus, hvilket enligt riksrådet 
Lorentz Creutz’ intyg var det ståtligaste i hela Österbotten, och 
målat de mångfärgade af grefvens tjänstemän och stadens borgare 
bekostade träsniderierna, med hvilka Michael Balt d. y. 1669 
och 1670 hade prydt stadens kyrka och hvilka numera nedtagna 
och nymålade ligga uppstaplade i kyrkans förrådshus. Äfven kan 
antagas att Braheska vapnet, hvilket ännu finnes i kyrkan, målats

* Finska Fornminnesföreningens Tidskrift X V II .
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af Burchard, men de kongliga och borgerliga konterfejer, med hvilka 
han under sin vistelse i Brahestad antagligen enligt tidens sed 
prydt hemmen i den goda staden, torde icke hafva öfverlefvat 
stora ofreden.

Hans Burchard var tydligen en af sin tids konstnomader, för 
att begagna ett uttryckssätt från våra dagar, ty den 2 maj 1670 
måste han för „svarslöse“ plikta 3 mark. Att ett blifvande hem 
likväl synes föresväfvat hans syn, sluta vi däraf att han i Brahe
stad hade en brud Margreta Johansdotter, äfven hon, såsom okun
nig i finska språket, troligen svenska till börden. Men om Burchards 
framtidsutsikter och ekonomiska villkor erfara vi tils vidare blott 
att han ägde en musköt, en värja, en kittel och en bok papper, 
pantsatta tyvärr för 20 daler k. m.

Må det tillåtas oss att här fixera ett par ögonblicksfotografier 
från den för öfrigt okände artistens vandel, äfven om de skulle 
befinnas mera karakteristiska för omgifningen och tiden, än för 
artisten själf. Vi förflytta oss inför sittande rätt, borgmästare och 
råd, i det ståtliga rådhusets domsal.

Anno 1668  den 2 8  Martii. Hans Burchard Conterfejaren kärade till 
Henrich Thomasson Murmester att han den 25 hujus eller 4 :e  dag Påska, 
enär han till Agneta Thomasd:r, salig Johan Henrichsons änkia, efter hennes 
bud kommit, då Henrich der för honom varit, honom straxt med ohöfvelige 
ord öfverfallit, kallandes honom skälm, hundsfått och annat sådant mera, utma- 
nandes honom med sig att slåss. Men eftersom Burchard honom intet achtat 
hafver han gååt bort och efter 1/ 4 times förlåpp, igen kommit och bultat på 
dören, då värdinnan dören oplåtit, och efter hon såg honom, skööt hon honom 
två gånger tillbaka och ville hafva dören igen, men sådant oachtandes kom 
han likväl in i stugun och sedan värre än för sig på Burchard förförde, 
utmanandes honom med sig till slåtz (sic), men Burchard sådant intet achtade 
och flydde undan, lemnandes honom stugun och gått sin väg. Murmester sva
rade att han varit fuller och intet minnes hvad han hafver giort, nekande att 
han Burchard kallat skälm, ej heller hade målaren något vittne, som honom 
sådant öfvertyga kunde.

Så emedan Henrich Murmestare ej sielf nekade sig hafva Burchard 4:e  
dag Påska uti otidighet öfverfallit och honom utmant till slagsmål tvärtemot 
Kongi Maj:ts utgångne Duellplacat, så att man väl hade fog med honom att 
skärpa, likväl emedan han inge medel hafver att böta med, skones han, allenast 
att han 14 dagar straffas med fängelse.

Anno 1670 den 2 2  Augusti. Hans Burchard angaf för rätta att han för 
14 dagar eller den 4  Aug. ved skuternes hemkomst ifrån Stockholm hafver 
hulpit Johan Jöranssons hustrus saker upp utur båtn, då Anders Eskelssons 
hustru Lisbetha Mattsdotter kommit utur sin egen gård, hemtandes vattn ifrån 
stranden, och bannat hela vägen, däröfver Henrich Turdfläll (hvilken därnäst 
suttit på en sten) grufveligen sig förundrat, säjandes: Eerre Gud, huru den 
hustrun förmalediar Guds väderlek!  Blefve sådant öfverheten vitterligit, skulle hon 
/ ara illa. Burchard, hvilken var en svensker, sade sig intet förstått hennes 
ord, hvilka Turdfläll för honom uttydde sålunda att 30 dieflar detta vädret 
blås utur sin hals; hade ock vidare sagt: om Borgmästaren detta visste, fcyre 
hon visserligen illa, hvartill bem:te Burchard svarat: sådant skall väl Borgmä
staren blifva kunnigt. Hafver och därhos varit Lisbetha Honga och Knut Nils



sons hustru, de sig högeligen däröfver med upplyfte händer förundrat och för 
Burchardtens brud Margetha Johansdotter samma orden uttydt, hvilket aldeles 
med förb:te Turdflälls explication öfverens kommer, beropande och Burchard 
sig på slottsskrifvarens son Johan Johansson, den då skulle varit tillstädes och 
hört samma orden, hvilken under sin skolmästares examen ställtes; blef och 
af sin skolmästare examinerad. Hvilkens bekiennelse kommer aldeles öfverens 
med Turdflälls bekiennelse och explication för målaren.

Hindrieh Turdfiäll efter aflagd ed bekiende att han tillika med Burchard 
suttit på en sten och Lisbetha Honga med Knut Nilssons hustru varit därhos. 
Hafver Anders Eskelssons hustru Lisbetha Mattsdotter kommit utur sin gård 
och hos desse bem:te stannat, då Knut Nilssons hustru Gertrud sagt: Hyvä 
huomenta! Jumala nähkön, muut kotiat tulevat, mutta ei meidän äiät tulethan. 
Därtill Lisbetha Mattsdotter svarat: Perkele Hätä koska het tulevat, koska per
kele tämän tulen taskin on lähättännyt ulvos kurkustans. Därtill Gertrud svarat: 
Jesus siunatkon. Jumalan on ilm a! Däremot Lisbetha sagt: E i tätä Jumala 
lähättänyt ole, vaan kolme kymmendä perkelet ulvos kurkustansa puhaldanut och 
så gått åt stranden efter vattn, hvaröfver alle, som detta hörde, sig grufvat 
och välsignat.

Lisbetha Honga edeligen bekiende att Hendrich och Målaren suttit på en 
sten och hon stått därhos, då denne förb:te hustru Lisbetha Mattsdotter gått 
i stranden efter vattn. Hafver hon och något talt, men sielfva orden intet 
hört, utan allena Turdflälls explication för målaren Hans Burchard, näml: att 
tusen dieflar detta vädret hafver blåst utaf sin hals, hvaröfver han sig välsignat.

Hustru Gertrud Markusdotter efter afl. ed bekiende att skrifvarens hustru, 
hvilken sina saker, dem hon upp utur skutan tagit, haft i stranden hvarföre 
begiertes utaf bem:te Gertrud tunntågen till låns och så båda gått efter bem:te 
saker till stranden, bärandes dem hem, då Hendrich Turdfiäll suttit på en sten 
och Hans Burchard med sin brud Margetha Johansdotter hafver och hielpt 
bem:te saker att uppbära, då Lisbetha Mattsdotter kommit i stranden att upp- 
hemta vattn, den Gertrud helsat: Hyvä huomenta, fadderi kulta! och hon sva
rat: Jumala andakon! Gertrud vidare sagt: E i Jesus meidän äiät kotiat tuonut- 
kan, — jo  Borgmestarin hahti kotona on, då Lisbetha svurit på sin m an: 
Koska ei se kolmenkymmenen perkelen jäsen lähättännyt poika kotiat, että me 
olisimme nittylle pässet, sillä ettemme tohdi kolua yxinäns heittä pienien lasten 
käsin, då en tåpp (hvilken Tuilckas hustru haft i hander, sittiandes på stockjir 
litet därifrån) galat, därtill Lisbetha sagt: Laula helvetin tulessa, kyllä me sinun 
kurckus kuristamme, hvilket Hendrich Turdfiäll nekade, säjandes Gertrud hafva 
sagt: Jesus siuna, Jumalan on ilma, kyllä Jumala heidänkin kotiat tuopi. Lis
betha svarat: E i tätä ilma ole Jumala tehnyt, mutta kolmekymmendä perkelet 
puhaldannut ulvos kurkustans, hvilket Gertrud i förstone nekade, säjandes sig 
hennes ord intet så grant kunna minnas, men nu omsider bekiende allt sådant 
vara i sanning.

Lisbetha sade sig varit något misslynter att Borgmestarens skuta var 
hemkommen och hennes man blef qvar och uti denna sin ifrighet sig med 
brennevin aldeles öfverlastat och bekenner väl uti sin fylleri något svurit, men 
om sådant skedde på sättet som nu i rätten förebäres, vet hon intet, bönfal
landes ödmjukeligen till Gud och öfverheten, de denna hennes brott nådigast 
ville öfverse, utlofvandes ett altarekläde till kyrckian och så uppenbar kvrckio- 
plicht, där öfverheten henne sådant behagar påläggia.

Af de öfriga vittnesmålen, hvilka vi för korthetens skull ute
lämna, framgår bl. a. att den anklagade anträffats 2 dagar efter 
förutbeskrifna händelse i sin port „med skälfvande och darrande 
kropp" samt följd af en gråtande barnskara, hvilken ville hindra



henne från att kasta sig i sjön. Två tillstädeskomna hustrur hade 
då gjort gemensam sak med barnen och vaktat henne tils hon 
lugnade sig. Det blef slutligen upplyst att hon dagen förut befun
nit sig i ett sjukligt tillstånd af månadsraseri.

Sedan den anklagade, åtföljd af sin man, ytterligare anhållit 
om förlåtelse och lofvat gifva till kyrkan 100 daler km., dömdes 
hon att enligt 7:e artikeln i Kongi. Majestäts placat 1665 försona 
sitt brott med nämda gåfva till kyrkan, under det att kyrkoplik- 
ten enligt 5:e artikeln lämnades beroende af kyrkoherden. Domen 
hemstäldes till Kongi. Hofrättens betänkande och vidare resolution.

Om Hans Burchard, den mot såväl ordningsmakten, som sina 
borgerliga vänner lika tjänstaktiga konterfejaren, och hans brud är 
efter denna dag ingenting kändt.

J. R. A.

Några språkliga fornminnen.
(Forts.)

Fi. Teuva.

I Teuva, det finska namnet på Östermark socken — äfven 
den belägen vid svenska språkgränsen —  hafva vi måhända också 
ett nordiskt ord bevaradt. Jag antager nämligen att namnet åter
ger en äldre form af fsv. tjufver, isl. piöfr  (jfr. fht. deob, ags. 
peöf). Då namnet är hämtadt från Österbotten, som ju senare än 
öfriga trakter i Finland erhållit sin svenska befolkning, mötes denna 
härledning af svårigheten att förstå dift. eu. Men då enligt No- 
reen Aschw. gr. § 82 öfvergången eu i (jfr. ofvan art. Kjulå) 
möjligen inträffat först i särspråklig tid, så torde det ej vara omöj
ligt att antaga, att diftongen kvarlefvat i de österbottniska dialek
terna vid svenskarnas ankomst hit. Anmärkas kan att namnet 
Valpiofr uti Dipl. Korv. skrifves waltheodus (Bugge Arkiv VI 
s. 226 not 1). Om etymologin är riktig följer däraf å andra si
dan, att bilabialt f  redan, då lånet skedde, blifvit dentilabialt (an
nars väntade vi oss ett *Teupa *. piöfr är en a-stam och Teuva 
återger kanske en gammal plural genitiv. Namnet skulle sålunda 
ursprungligen hafva betydt „tjufvarnas trakt 1. by“, d. v. s. det 
hade urspungligen varit ett öknamn på trakten, medan Östermark

* Nom. Teuva kunde visserligen tänkas bero på analogiskt inflytande 
från öfriga kasus (Teuvan, Teuvassa o. s. v.)



var det ^officiella14 namnet. Denna „östra mark11 beboddes troligen 
af finnar och vi finna kanske af detta namn —  om härledningen 
är riktig —  med hvilka ögon svenskarna till en början betraktade 
sina finska grannar.

Äfven en annan förklaring kunde tänkas, -piöfr är såsom 
bekant en mycket vanlig kompositionsled uti personnamn. Man 
kunde därför som en aflägsen möjlighet antaga att fi. Teuva här
stammade från något sådant personnamn, hvarvid förra komposi- 
tionsmembrum bortfallit, som då varit relativt obetonadt. Sådant 
är ej ovanligt, t. ex. Alexander Santeri, Fredrikshamn Ha
mina o. s. v. (Jfr. Cannelin, Virittäjä 1897 s. 83). Dessa namn 
på -piöfr äro enligt Bugge Arkiv VI s. 225 f ursprungligen sam
mansatta med det ags. peov „träl£1, ej med det nordiska piöfr  

ex. (Val-piöfr =  välsk träl).
Man behöfver dock ej nödvändigt antaga att namnet utgår 

från ett ursprungligen sammansatt namn. Enligt Bugge anf. st. s. 
228 förekommer nämligen äfven det enkla piöfr  såsom namn, om 
ock — såsom det synes — något sällan, hvadan sålunda hänsyn 
bör tagas äfven till denna tredje möjlighet.

Fi. Airisto: sv. Erstan.

Uti „Finska lånord11 s. 51 har jag påpekat möjligheten af 
nordiskt ursprung. Detta antagande synes mig nu ganska sanno
likt. Ur ett *Airikstaper kan det finska Airisto, såsom jag där 
påpekat, dock knappast utgå, men väl ur ett Airi(k)stö, hvari första 
sammansättningsleden kan vara mansnamnet Erik, fsv. Eriker, hvil- 
ket Tamm Etym. Ordb. (art. Eriksgata) anser vara sammansatt af 
fsv. e alltid och fsv. riker mäktig, hvadan namnet egentligen be
tydde „alltid mäktig11 eller „stadigvarande härskare11. Sannolikare 
synes mig en af prof. Noreen å föreläsningar (hösten 1894) fram- 
stäld etymologi. Enligt denna vore ordet sammansatt af ein -f- ri
ker (lat. rex) med w-bortfall framför r liksom uti lérift (<C lin- 
rifty, således „envåldshärskare11. Denna ursprungliga appellativa 
betydelse antager jag föreligga uti detta ortnamn (liksom enligt 
Noreen uti Eriksgata). Senare membrum i ordet kan ej gärna 
hafva varit staper, utan anser jag för sannolikare, att vi här haft 
det nära besläktade fsv. stö ställe, hvilket kanske ursprungligen 
varit fullkomligt synonymt med staper. Det finska Airisto skulle 
således utgå ur ett *Airikstö (]]> Aristo ]]> *Aeristo j> Erstan) 
„envåldshärskarens 1. konungens stad“. Troligen kommo svenskarna 
till dessa trakter redan under vikingatiden och antagligt är att de 
här grundläde sitt välde med Aur aås mynning som hufvudort och 
„den enväldiges stad11. Namnet skulle således bevisa tillvaron af 
ett svenskt konunga (1. höfdinga)-döme uti Finland långt före
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Erik den heliges korståg *, hvilket väl numera får betraktas för en 
legend.

Fi. Harjavalta.

Då detta namn, sedt ur finsk synpunkt, synes gifva en högst 
oantaglig etymologi, ** har jag redan en gång förut (Tammerfors 
reallycei lärovärksprogram 1896: Lisiä suom.-germ. kosketusten 
valaisemiseksi s. 7 f) försökt förklara namnet såsom nordiskt. Jag- 
vill här hänskjuta förklaringen äfven till svenska läsares begrun
dande. Jag anser nämligen namnet utgå ur ett äldre nordiskt 
*Harja-walda — , urformen till nsv. Harald. Noreen Aisl. gr. § 77, 
anm. och Kock Arkiv XII s. 255 uppställa en urform *Hari- 
waldaR. Den finska formen synes mig dock upplysa oss om att 
isl. herr ursprungligen varit /a-stam, ej f-stam (se Noreen anf. arb. 
§§ 803, 324) såvida ej Harja — är att uppfatta såsom en genitiv 
singularis (med r bortkastadt framför w enligt Noreen 1. c. § 240, 2) 
eller pluralis: „ härens 1. härarnas härskare “. Jfr. beträffande se
nare leden fi. valta <C fno. vald.

Är denna etymologi riktig, kan namnet i historiskt hänseende 
vara intressant, emedan det i så fall kanske bevisar tillvaron af en 
svensk befolkning i Finland under vikingatiden, /-omljudet i ett 
ord sådant som detta bör väl redan c:a 900 e. Kr. hafva genom
förts (se Noreen Aist. gr. § 66, 3).

Dock må man äfven i detta fall (jfr. ofvan art. „JurvaM) akta 
sig för att draga några altför vidtgående slutsatser om ortens 
äldre befolkning, äfven om ofvan framstälda etymologi vore riktig. 
Möjligt är ju, att namnet af fornfinnarna lånats i mycket gammal 
tid — vid den tid då de älsta germanska lånorden inkommo i 
finskan — såsom ett personnamn och att den person, efter hvilken 
orten erhållit sitt namn, varit en finne. Forsman (Pakanuuden- 
aikainen nimistö s. 154) anför två fornfinska namn Haravalta och 
*Haravalti, hvilka äfven kunna härstamma från samma källa ***.

Trots denna möjlighet anser jag dock — på grund af en 
mängd skandinaviska ortnamn, som jag trott mig finna i dessa 
trakter och hvartill jag framdeles hoppas blifva i tillfälle att åter

* Folktraditionen hänför namnet till detta korståg. Suomen Museo 1895, 
s. 49. Bed.

** Se Killinen; Finska fornminnesföreningens tidskrift II  s. 71 f.
*** Möjligt är äfven att de af Forsman anf. st. upptagna namnformerna 

Hara, Hari sedan genom förkortning uppstått a f ofvannämda längre. Det forn
finska Harinka (se anf. arb. s. 154, 193) torde däremot ha ett annat ursprung; 
jag  anser det böra sammanställas med det urnordiska mansnamnet Raringa, 
hvarom se Noreen Aisl. gr.2 §§ 119, 332 anm. 1; anh. 31. Namnet härstammar 
således troligen från den period i de nordiska språkens historia, då svarab- 
hakti-vokal insköts mellan vissa konsonanter (jfr. isl. Hringr).
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komma — att vi här med all sannolikhet ha att göra med ett 
ursprungligen nordiskt ortnamn.

Nakkila.
Kumå-älfdal, en af landets älsta kulturhärdar, är utan tvifvel 

tillika en af de orter, som tidigast besöktes af skandinaver. Tyd
liga spår af denna befolkning kunna därför ännu skönjas i ort
namnen. Ett sådant ha vi möjligen äfven uti sockennamnet Nak
kila. Det kan nämligen härledas från det fsv. personnamnet Knay, 
Knagger, runstenarnas knakr (se Lundgren Sv. landsm. X, 6 s. 
150). Nakkila skulle således utgå från ett nordiskt *Knag- 
geby 1. d.

Sv. Kitlla: fi. Kullaa.
Detta namns nordiska ursprung kan väl knappast betviflas. 

Namnet Kulla är i Sverge ytterst allmänt. Uti Rosenbergs geo- 
grafiskt-statistiska handlexikon öfver Sverige upptages icke mindre 
dre än 79 orter med detta namn; dessutom ingår namnet såsom 
sammansättningsled uti en mängd andra. Det härledes sannolikt 
från det fsv. personnamnet Kulle. Se Lundgren Sv. Landsm. X, 6 
s. 156. Det finska Kullaci förutsätter kanske ett äldre svenskt 
Kull-d; jfr. Kullä (egendom i Borgå).

R a lf  Saxen.

Anteckningar om häraders och städers vapen i östra Finland * .
Medd. vid F. Fornminnesföreningens möte den 5 febr. 1878.

Viborgs läns vapen borde egentligen bäras af 2 bakom stå
ende keruber i röda slöjor med ärmar och omgjordade med en 
gul bindel, som ifrån axlarne i kors nedfallit öfver bröstet och 
öfver lifvet blifvit tillknuten. — Organisationskomitén föreslog att 
länets vapen skulle fästas vid hjärtat af riksvapnet. Keruberna 
borde då försvinna. Häradernas vapen skulle ock insättas i riks
vapnet samt hafva i öfra delen af skölden länets gyllene W  i blått 
fält samt i nedra delen häradsnummern i grönt fält.

Kymmene härad eller krets troddes i sitt vapen haft ett F 
ofvanom en därunder befintlig svallsjö, öfver hvilken bokstaf en 
kunglig krona i blått fält varit uppsatt. I det närmaste likt Kym
mene härads var staden Fredrikshamns vapen: oval med löfvärk 
omgifven sköld; i blått fält en båt på skummig våg med en i öfre

* Ur Organisationskomiténs papper.
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delen af skölden befintlig slutning af en käjserlig krona i st. f. 
bokstafven F, som af ålder där varit. — Yid Fredrikshamns öf- 
vergång bortfördes dess papper till Sverige och Campenhausen lät 
sätta i dess vapen en krona för F.

Lappv esi-krets en troddes i sitt vapen hafva haft en naken 
vildman med klubba i handen och löfkrans om hufvudet. Lik
nande detta härads vapen var staden Villmanstrands: oval sköld 
omgifven af löfvärk och greflig krona. I skölden i blått fält en 
vild, skäggig man, stående naken på en grön jordfläck med klubba 
i högra handen samt omgjordad med löf. Kring hufvudet hade 
han en krans af löf och blommor. Villmanstrands vapen eller sigill 
„med sin eremitu var af år 1656; detta vapen blef ånyo stadfä- 
stadt 4 okt. 1788 af Katarina II.

' Viborgs och Jääskis kretsars eller häraders vapen sades för 
äldre tider vara okända, tills ryska riksvapnet med olika omskrift 
till utmärkande af skilda ämbetsställen föreskrefs. Likväl uppgafs 
på annat ställe att Yiborgs härads vapen hade på nedra fältet ett 
W  i blått, på öfra fältet 8 kronor i rödt fält, understödda af 2
änglar (se ofvan om länets vapen).

Keksholms norra och södra distrikters vapen utgjordes af 
karelska vapnet *: 2 i silfverharnesk klädda armar med svärd i 
händerna, hvarunder i sköldens nedra afdelning i blått fält en 
stork varit aftecknad, som i sin ena upphöjda fot omfattat en sten 
Enligt en annan beskrifning framstälde Keksholms södra härads 
likasom äfven staden Keksholms vapen: en trana stående på en 
kula och 2 armar. Om detta vapen fanns likväl endast berättel
ser, men inga dokument. En utförligare beskrifning på Keks
holms stads vapen lyder sålunda: Fälten tvänne; det nedre hade
på blå botten en stork, hvilken, stående på ena foten, i den an
dra höll en sten. Det öfre röda fältet visade 2 mot hvarann stå
ende med harnesk klädda armar med gyllene svärd. Storken eller 
tranan betecknade vaksamhet, armarne tapperhet.

Nyslotts vapen hade i blått fält ett slott, uppfördt på en 
klippa, vid hvars fot det skummiga vattnet hvilat sig och öfver 
hvars port den dubbelt skrifna bokstafven P var uppsatt. På
ett annat ställe i organisationskomiténs akter säges likväl att
Nyslotts egentliga vapen icke är till finnande, men efter ett gam
malt pitschaft, som redan under ståthållareregeringens tid blifvit 
stucket (eller kanske obrukadt?) är fästningen ett ulfvenfelt, detta 
fält omringadt med strålar, det ela inslutet uti en lagerkrans.

* Med Karelen menas här Keksholms båda härader. — Peldan anför i 
sitt fragment af en Finlands historia, att Keksholm och dess område hade i vap
net en borg med tredubbel mur och 2 rosor ofvantill. Enligt honom hade fin
ska Karelen i vapnet 2 armar i rödt fält. den ena med ett kort svärd (acinax), 
den andra med »gladius»; coronae in medio positae munitantia (brachia).
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Efter berättelse skall förut ingen lagerkrans varit där, utan tvänne 
sköldhållare och på skölden en krona.

Sordavala stads vapen hade i blått fält 2 på gyllene stän
ger fästade röda fanor, hvilka med röd bindel varit i kors mot 
hvarandra uppstälda.

J. Salenius.

Några g ra fskrifte r från äldre tid.
Medd. af fröken Jenny Moniin vid F. Fornmfgs möte ,7/9 1872.

I . Å  Pyhäjoki kyrkogård.

Anno 1680.

„ H ä r hvilar under sten Mester Johan C arlander 
En Kyrkioherde, •

Hvilken i Pyhäjochi Försam b ling  mong åhr Gudz 
Ord flitig t lärde,

Hvars like af lärdom man nu skal efter leta,
Det som kan mongen u ng  til dygde banen reta,
Ty han frå ungdom s tid in til sin sidste dag 
r-lär ehrbar lefnat fört til Gudz och folkz behag.
De H ogw ällärd e män wid Åbo honom priste 
För de m ong goda prof han dersam masteds wiste.
Nu är han i jord enn es buk undan wår ögon giöm der.
Doch blir han a ld rig  här af dygdem innet glöm der.
Hans själ war Gödi kär dy blef han kallat fort
Frå w erldens jäm m erdahl til de uthwaldas ort.“

(En af krans omgifven kalk inhuggen i stenen).

„M argaretha Josep h i 
Mathesia.“

Anm. Denna grafsten, som förut låg i den år 1S44 af blixten antända 
och sedermera nedtagna gamla kyrkan på gången invid altarkransen, blef där
efter flyttad till den nämda kyrkan omgifvande kyrkogården. I den nya grafven
nedlades därvid ej allenast Carlanders och hans hustrus, utan äfven åtskilliga
andra under kyrkogolfvet funna väl bibehållna halsamerade lik. Stenen är 
12 V2 kv. lång och 9 kv. bred samt försedd med järnring i hvarje hörn. I  livart- 
dera hörnet af öfre kanten är bilden a f ett änglahufvud inhuggen samt på nedre 
kanten i det högra hörnet ett timglas och i det vänstra en dödsskalle.

„Ä h re w ö rd ig e : Pastoris: Herr Jo h a n : Taw astz: och: G udfruchtige: M atronans: H. 
Margaretha: J o h a n s : dotter: hw ilo: stadh: hafwer: m e d : thenne: sten: beteckt: d e ra s : son:

Jo h an  Munselius.
1692.“

(En af krans omgifven kalk inhuggen).

„S a lig e  the döde, som i Herranom döö.
Apo. 14. w. 13.“
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Anm. Liksom Carlanders och Portini grafstenar låg äfven denna sten i 
gamla kyrkan på gången samt flyttades sedan till kyrkogården, där den nu 
tillika med Portini betäcker en lång och djup graf, fyld med under kyrkan 
funna skelett, hufvudskålar o. m. d. Stenen är af samma storlek som föregående. 
De två sistnämda grafstenarna hafva, troligen vid flyttningen, blifvit söndrade, 
så att de många bitar, hvaraf de bestå, med svårighet numera bevaras från 
förstörelse.

»D EN N E G RAF  
STE EN  T IL L  PÅM IN N ELSE  
AF SIN D Ö D E LIG H E E T FÖR  
SIG OCH SINE A R F W IN G A R  
H A F W A  I L IIF S T IID E N  FÖ R 
F Ä R D IG A  L Å T IT .

Pflrua Portinua
3Hargarctljft
Bodjmöller."

Anm. Stenen är 11 kvarter lång och 6 kv. bred samt försedd med järn
ring i hvarje hörn. Se för öfrigt föregående anmärkning.

,,M ag: Petrus Nicolaus Mathesius.
Provasti ja  K irckoherra Pyhajoesa.

Syndynyt 
22/ i i  M aal is cuusa 1711.

C u o llut 
23 M arras cuusa 1772.“

(En hufvudskalle inhuggen).

»Christus on m inulle elämä, 
cuolem a on m inulle voitto."

Phil. 1 : 2 1 .

Anm. Denna grafsten, som ligger på sin gamla plats på kyrkogården och 
troligen än betäcker Mathesii lik, är 10 kv. lång och 7 kv. bred; försedd med 
järnringar i hörnen samt, liksom Carlanders, väl bevarad. —  Traditionen här 
förtäljer om anledningen till att å ofvannämda afbildade hufvudskål en och en 
half tand på vänstra sidan af tandraden saknas, att Mathesius under ett a f sina 
besök vid riksdagarne i Stockholm väkt fråga om att därefter tiondeskatt i 
Finland till prästerskapet borde betalas äfven a f tjära och sälfångst, hvartill 
konungens son, som bevistade riksdagen, svarade: „Det är omöjligt att kunna 
fordra något sådant.11 Härtill hade Mathesius sagt: „Nog ären I ännu alt för 
ung till att yttra Eder i dylika frågor.11 Förbittrad öfver detta djärfva svar, 
sade nämde konungason: „Om jag i dag är altför ung därtill, såkunnen I i mor
gon vara altför gammal att besvara m ig." Härpå lät konungen, på sonens be
gäran, af Mathesius afbryta en och en half tand af öfra tandraden, hvarom  
äfven grafstenen påminner.
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II . Å  Hrahestaäs gam la kyrkogård.

På en grafsten, 3 1/ i aln lång ocli 2 1/2 aln bred, läses följande inskrift:

H är lig g e r begrafven den 
fordom ehreborn och w ählachtat 
Henrich Corte Borgmestare i 

Brahestad och Befalningsm an 
Öf:r Sahlo socken hvilken dödde 
Ahr 1680 med Sin k. Hustru 
Christina Forbus död 1660 med 
begges deras k. barn och barnabarn.

(vapen)

Folksägner och skrock från Wichtis
samlade af H. Aejmelaeus.

E n jätte bodde vid Hiidenvesis strand i närbeten af Lusila by. Till bonom  
kom en svensk dragon och bad att få dricka något. Jätten bjöd honom först 
drycken ur en koklöf. „I h— te, har du icke bättre kärl?“ sade dragonen. Då 
gaf jätten en träskopa. Men äfven den var för simpel för dragonen. Då bjöd 
honom jätten en silfverbägare, fyld med en vattenlik vätska. Bägaren föll 
dragonen på läppen, och han beslöt att tillegna sig den. Han kastade först bägarens 
innhåll öfver sin axel, hvarvid håret lossade från hästens länd på de ställen, 
där stänk af den starkt frätande vätskan fallit. Därefter sprängde han bort 
med bägaren, styrande kosan åt Lojo. Jätten, trög och klumpig, följde efter. 
Men då han såg, att han ej kunde få fast ryttaren, begvnte han läsa trollformler 
med den påföljd, att bägaren i dragonens "hand började smälta. Då skymtade 
redan Lojo kyrka i fjärran. Dragonen visste icke huru han skulle uthärda att 
hålla bägaren i handen, då han hörde en röst ropa: „aja viirikolle, viirikolle, 
viirikolle*!" Hunnen till Lojo kyrka, skyndade han in och stälde bägaren på alta
ret, hvarvid den upphörde att smälta. Den skall, enligt uppgift, ännu finnas i 
kyrkans ägo och vara smält på ena sidan**.

En jätte bygde en stenbro öfver Hiidenvesi (lämningar däraf lära ännu 
vara synliga), en annan bygde Lojo kyrka. De täflade om hvilkendera först 
skulle blifva färdig med sitt arbete. Kyrkojätten vann. Då blef brobyggareu 
vred och tog en stor sten för att slå sönder kyrkan. Men stenen träffade 
ej, utan flög fem verst öfver kyrkan till N.ummis där den ännu ligger. Sedan 
gick jätten öfver Hiidenvesi och sade: „A.hå, här tyckes vara en putt, efter 
som vattnet rinner in öfver stöfvelskaftet.“ Han tänkte gå för att se på kyrkan. 
Den andra jätten som såg honom, ringde i kyrkklockorna. När den första jätten 
hörde klockljudet, sade han: „D et är icke värdt att gå dit, eftersom Lojo stora 
tjur råmar“, och så vände han om.

* „Syväll’ suomell’ on viirikko =  pelto.11 —  Enligt andra varianter hette 
det: „ Aja ristiin viilletylle1', d. ä. „rid på det i kors plöjda11 (d. v. s. åkern), hvarest 
plöjningen i kors utgjorde ett skyddsmedel mot besvärjelsen.

** I E. Nervänders beskrifning af „Lojo kyrka" upptages ingen sådan bä
gare bland kyrkans tillhörigheter. För öfrigt är sagan mycket utbredd i landet 
och omtalas I många fornforskares reseberättelser (se t. ex. F. fornm. f:s tidskr., 
III, s. 100 o. 101; F. vetensk.-soc:s Bidrag, 29:de häft., s. 164 o. 165).
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En husbonde var med .sin dräng på höslåtter. Då drängens lie blifvit 
slö, bad husbonden honom slipa den. Dräm>en svor: „alla dj - r må slipa 
den.“ Då drängen på natten var ute på språng, så mötte han djäflar, hvar och 
en med en kvarnsten på ryggen, och till sist en halt. De hade kommit så man- 
grant, att icke ens den halte stannat hemma. Då de tyktes ha mycket brådtom, 
så frågade drängen hvart de jämnade sig. Den halte svarade: „för att slipa, 
för att slipa.“ När drängen på morgonen skulle taga sin lie, så återstod däraf 
endast en stump. Då. arängen svor i den, som så slipat hans lie, svarade en 
röst: „du ropade ju  på oss alla“ .

Pyhäjärvi, fordom kapell under Yichtis, hette förut Pahajärvi,. af orsak att 
sjön, hvaraf kapellet har sitt namn, var särdeles farlig att befara. Äfven under 
de strängaste vintrar bildades plötsligt råkor i isen, och hvarje år drunknade 
där ep hel mängd personer utan att det lyckades att få upp liken eller hästarne 
och åkdonen. Pyhäjärvigubbarne beslöto då att förändra namnet till det nu
varande. Sedan dess ha olycksfall ytterst sällan inträffat. Man förmodar att 
anden i djupet hlidkats af namnförändringen.

Då Yichtis nuvarande (?) kyrkabygdes, tog byggmästarenen glasbägare full 
af skummande öl samt begal' sig upp i tornet. Han drack för kyrkans välgång 
samt kastade sedan kannan ned. Spånorna, på hvilken den föll, begynte ryka. 
Byggmästaren betraktade röken förfärad, steg tillbaka och utropade: „Tre gån-

fer kommer kyrkan att brinna, den tredje gången full af människor." Den 
ar hittils brunnit två gånger.

I Kyrkslätt, Petäjärvi, bodde en man, som alltid var ute på fågelskytte 
om söndagarna. En. söndag begaf han sig åter på färd och tog i förbifarten 
sin yxe från bysmeden, hos hvilken den varit för att stålas. Kommen till skogs, 
sköt han på en stor fågel, likväl utan att träffa. Först med andra skottet föll 
fågeln nea på en trägren. Då jägaren icke kom åt sitt byte på annat sätt, 
så fälde han trädet med sin medförda yxe. Men i stället för fågeln fann han, 
till straff för sitt sabbatsbrott, endast en träkloss på grenen.

För omkring sjuttio år tillbaka satt en gammal käring, som bodde å Irjala 
smedstorp, och spann en långfredagseftermiddag. Senare begaf hon s ig ' till 
torpfolket, som hodde i en annan stuga. Då hon såg dem hvila från alt arbete, 
utropade hon: „Herre Jesses, är det hälg nu?“, hvilket torpfolket bejakade. Då 
gumman återvände till sin stuga, hörde hon huru spinnrocken surrade för sig 
själf: „furr, furr“. Gumman blef skrämd och begaf sig till torpfolket, som följde 
henne tillbaka. Alla hörde de samma „furr, furr“. Spinnrocken slutade icke att 
surra, förr än gumman och de andra läst Fader vår och Herrens välsignelse. 
„Det är alldeles sant.“

Finska Fornminnesföreningens deltagande i Parisutställningen.

Sedan kejserliga senaten numera beviljat de anslag, som Finska Forn
minnesföreningen begärt för att kunna deltaga i världsutställningen i Paris år 
1900, torde föreningens planer i detta afseende komma att förvärkligas. — På 
uppdrag af föreningens bestyrelse har en komité, bestående af hrr A . Hackman 
och H. J. Heikel, uppgjort förslag till utställande a f afbildningar a f förhisto
riska minnesmärken från vårt land. Från den samling fotografier från histo
riska museet, som hrr Hackman och Heikel nyligen låtit utföra, valdes 48, som  
kunde ge en någorlunda tillfredsställande öfverblick a f de viktigaste fornsaks- 
typerna från Finland. A f  dessa afbildningar äro 17 från stenåldern. 2 från
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bronsåldern och ‘29 från järnåldern. Ett utrymme af 2 kvadratmeter väggyta 
har beräknats för dem, och för deras utförande har begärts 150 mark. —  För
eningen har vidare velat draga försorg om, att hennes mångåriga värksamhet 
på det konsthistoriska området inom Finland varder representerad vid världs
utställningen. En för ärendets förberedande handläggning utsedd nämd, be
stående a f hrr A . Edelfelt, A. Lindgren, K. K. Meinander, E. Nervander och 
J. J. Tikkanen, har ansett, att ändamålet att intressera en konsterfaren utländsk 
publik för den europeiska konstens reflexer i Finland under förgången tid lämp
ligast vunnes genom att utställa en utvald samling af de på initiativ och be
kostnad af föreningen sammanbragta afbildningarne af märkligare konsthistoriska 
kyrkliga minnesmärken från landets katolska tid. Denna utställning har man tänkt 
sig komma att omfatta följande bilder, kopierade i akvarell, fotografi eller teckning 
efter originalen i föreningens samlingar: vyer af Lojo och S. Marie kyrkor, en 
interiör från Rimito kyrka, vidare medeltida tak- och hvalfmålningar i Nykyrka 
(3), Rimito (1), Lojo (2), Töfsala (2), Hattula ( 2 Raumo (1), Hattula (1) och Par
gas (1) kyrkor. Träskulpturen i våra gamla kyrkor skulle representeras a f full
ständiga afbildningar af det märkelisa flandriska altarskåpet i W ånå, altar
skåpet i Pernå, som för närvarande undergår en restauration, de intressanta 
gamla altarskåpen från Urdiala, Kumlinge och Halicko, äfvensom grupper och 
enstaka figurer från altarskåpen i Pyttis, Storkyro och Ackas. Dessutom skulle 
utställas enstaka hälgonfigurer från Sääksmäki (2), Karis (3), W ånå (1), Nystad 
(1), Hollola (3) och Hattula (2) samt ett s. k. Kristi lekamens skrin från Korpo. 
A f  de utsökt vackra och fina målningar, som ännu finnas i behåll på flygel- 
dörrarne till särskilda altarskåp i landet, skulle kopior exponeras efter original 
i Urdiala (6), Ackas (1), Töfsala (1) och Salo invid Brahestad (2). Slutligen har 
man varit betänkt på att utställa kopior af rikt broderade mässhakar från T öf
sala och Halicko kyrkor, den senare från nyare tid, samt af glasmålningar i 
Reso kyrka (2 st.), äfvensom en serie fotografier a f den äfven i utlandet 
uppmärksammade medeltida nattvardskalken i Borgå. A lt detta skulle komma 
att omfatta en väggyta af omkring 10 kvadratmeter. —  Föreningen har dess
utom reserverat för denna del af sin utställning en golfyta af något mer än 5 
kvadratmeter för uppställandet a f en i naturlig storlek utförd afbildning a f S. 
Henriks kenotafium i Nousis kyrka, med noggrant kalkerade afbildningar af 
detta kostbara monuments konstnärligt graverade metallplattor. Från nyare tid 
har man icke ansett sig böra utställa någonting annat än en vy af Torneå 
gamla kyrka samt en interiör från Salo kyrka invid Brahestad. En utländsk 
publik kan nämligen icke ha kunskap om de säregna förutsättningar, under 
hvilka den mer själfständiga, men naiva yngre konsten i vårt land utveck
lat sig. Som en möjlighet har man dock tänkt sig exponerandet a f afbild
ningar af den nord-österbottniska konstens mest karakteristiska alster —  ifall 
något utrymme utöfver det beräknade ännu kan disponeras. — För hela denna 
del af utställningen har begärts 3,000 mark.

P r e n u m e r a f io n s a n m ä la n .

F in sk t M u se u m  och S u om en  M u se o  utkomma under år 1899 efter 
samma plan som hittils i 6 nummer med väsentligen olika innehåll. Till bladen 
komma att lämnas bidrag af ett antal inhemska forskare och fackmän och där
jämte har d:r Sela Posta, konservator vid ungerska nationalmuseet, utlofvat upp
satser om därvarande arkeologiska förhållanden och forskningar, isynnerhet för
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så vidt de beröra de finsk-ugriska folkens förhistoria. I det hladen härvid 
komma att följa med den arkeologiska vetenskapens framsteg, har redaktionen 
dock äfven velat träda i närmare heröring än förr med den stora allmänheten 
genom att öppna en särskild korrespondensafdelning och genom att meddela 
notiser om de viktigaste företeelserna på arbetsområdet.

Bladens pris är i postkontoren 2  mk 50 p. för årgången af hvartdera bla
det (tills, 5 mk). Vid prenumeration direkte hos redaktionen erhålla lärarena 
vid folk- och ambulatoriska skolor samt eleverna vid elementarlärovärk, semi
narier och folkhögskolor hvartdera bladet för 1 mk 50 p. (bägge tills. 3 mk). 
Finska Fornminnesföreningens ständiga ledamöter, hvilka erlagt fullständiga 
ledamotsafgifter eller 25 mk i ett för alt, erhålla tidningarna för 1 mk årgången 
(bägge tills. 2 mk); betalningen insändes kontant eller i frimärken jämte adress 
till bladens redaktion. Ombud, hvilka gärna antagas å landsorten och vid ele
mentarlärovärk, erhålla gratis hvart sjätte exemplar vid rekvisition a 2 mk 50 p. 
för årgången och hvart elfte exemplar vid rekvisition a 1 mk 50 p. för årgån
gen. I Helsingfors mottages prenumeration i samtliga hoklådor samt i Laurents 
tidningsdepot äfvensom direkte hos redaktionen pr telefon 1935.

Obs.l Bladens särdeles låga pris, som under de senaste åren knapt har 
räkt till att betäcka de genom de många originalillustrationerna åsamkade kost
naderna, föranleder redaktionen att förlita sig på, det ombudsmännen i städerna 
och på landsorten söka skaffa bladen en så vidsträkt spridning som möjligt. 
Särskiidt uppmärksamgöra vi seminariernas och folkhögskolornas föreståndare 
på den ofvannämda prisnedsättningen, som Fornminnesföreningen utan hänsyn 
till den ekonomiska förlusten vidtagit i det hopp, att vårt lands nuvarande och 
blifvande lärare måtte hos ungdomen väcka håg för skyddandet af våra för
fäders minnesmärken och lust och sträfvan att främja de forskningar, som
sträfva att bringa ljus öfver vår mörka forntid.

J. R. A spelin. K . K . M einander.
Ansvarig redaktör. Redaktionssekreterare.

S u o m en  M u se o  1 8 9 9  n :o  1  innehåller: Luinen sotisopa, numerot 3427 
ja  3428 Viipurin museossa (Ett benharnesk i Viborgs museum, med 2 afb.) af 
Antti Helander. —  Lisää yksisarviaisesta (Tillägg i fråga om enhörningen) af 
J. J. Tikkanen. — Sananen museorakennuksista: Ruotsin kansallismuseo (Något 
om m useibyggnader: Nationalmuseet i Stockholm, med 1 afb.). Asutushistorial
lista ja historiallista: Remekset ja  Hyväriset, tarina Kiuruvedeltä (folksägen från 
Kiuruvesi om Remekset och Hyväriset) af Hj. Appelgren; Pötkön ja  Kurjen runo 
(runan om Potko och Kurki). — Uskontotieteellistä: Helle, virolainen suojelushaltia 
(En estländsk skyddsande) af J. Jung. — Vanha hautataika Kolarissa (Gammalt 
vidskepligt bruk vid begrafningar i Kolari) af P. A  i. — Kansatieteellistä: 
Kotiraudan valmistuksesta Rautavaaralla (Järntillvärkning för husbehof i Rauta
vaara) af H. R. Damstén. —  Tiedonantoja asiamiehiltä ja  yleisöltä (Meddelanden 
från ombudsmännen och allmänheten). —  Uutisia työalaltamme (Notiser från 
arbetsfältet). — Prenumerationsanmälan.

T in sk t M u seu m  1 8 9 9  N :o  1 innehåller: E tt märkligt bronsåldersfynd 
a f A. H— n. —  Några konstnär sminnen af J. R. A . — Några språkliga forn
minnen af R. Saxén. —  Anteckningar om häraders och städers vapen i östra 
Finland. —  Några grafskrifter från äldre tid. —  Folksägner och skrock från  
JVichtis. —  Finska Fornminnesföreningens deltagande i Parisutställningen 1900. 
— Prenumerationsanmälan.

H elsingfors 1899. H elsingfors Centraltryckeri.
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finska fornminnesföreningens /Vfånadsblad.

N:o 2. 1899 M a rs— A pril.

Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 
p. för årgången. Föreningens stän
diga ledamöter erhålla bladet under 
flitgifningsäret för 1 mark, som kon 
tant eller i frimärken jäm te adress 
insändes till föreningen.

Försändningar adresseras till 

F. fornminnesföreningens sekreterare,
H elsingfors, 

Historiska museet.

Bladet utkommer med ett ark hvar
annan månad och  kan prenumeratio
nen ske å landets alla postkontor 
samt boklådorna i Helsingfors.

En andaktsbok med medeltida miniatyrmålningar, förvarad  
på Tjusterby gård i P ernå.*

Till det yttre förefaller boken ganska obetydlig, inbunden som 
hon är i ett tjokt, enkelt läderband, med några små sirater in- 
prässade på pärmarne. Hon är dock rätt diger och innehåller, enligt 
anteckning, 361 blad af tunt pergament, på hvilka man på gammal 
tysk mundart präntat ett stort antal böner och anvisningar och 
aflatsförsäkringar åt de bedjande. Hvarje bön inledes med några 
rader i rödt textad skrift och med större i flera färger samt i guld 
målade begynnelsebokstäfver, af hvilka rätt många äro värkligen 
vackra och stilfulla. De större bokstäfverna inne i texten äro ock 
utmärkta med röd färg. Några defekta och ett par oskrifna ställen 
anträffas, och ett förkommet blad är ersatt med en gammal afskrift 
i fin stil af den fordom välbekanta bönebokstexten. För några 
initialbokstäfver hafva tomrum lämnats eller fylts med utkast till 
dylika, hvilka sedan aldrig blifvit målade. Yid en ny-inbindning 
i äldre tid har bokbindaren gått så oskickligt tillväga, att han af-

* Denna bok, som till sin hufvudsakligaste del utgör en katolsk bönebok, 
äges a f öfverste K. Antell oob hans maka friherrinnan Emelie Antell. född de la 
Chapelle och hvars mor hörde till ätten De Geer till Tervik. med hvilken ätt den 
gamla boken i tiden hamnat i Finland. Den har år 1876 blifvit i korthet be- 
skrifven af nu mera statsarkivarien R. Hausen. hvilken beskrifning 1887 offent
liggjorts i 44:de häftet af „Bidrag till kännedom a f Finlands natur och folk“ och 
hvarur vi inhemtat svenske riksheraldikern Klingspors benäget meddelade tolk
ning af de trenne i boken afbildade vapensköldarne. Då denna miniatyrskrift, 
oss veterligen, bildar ett unicum i sitt slag i vårt konstfattma land, hafva vi 
önskat i detta blad lämna en mera uttömmande skildring af densamma samt 
hafva genom dess nuvarande ägares godhetsfulla tillmötesgående blifvit satta i 
tillfälle att underkasta den en närmare granskning äfvensom erhållit tillstånd 
att här meddela afbildningar, efter fotografier af herr Daniel N y  bl in, af några i 
den ingående miniatyrmålningar och vapen äfvensom* ett textprof.

Förf.
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skurit nedersta delarne af ett par vapensköldar samt af ett orna
ment o. s. v. För öfrigt befinner sig själfva boken i ganska godt 
skick, men saknar titelblad.

Bönerna äro dels af allmänt fromt innehåll, dels hänföra de 
sig till de sju dagarne i Kristi passionshistoria, till palmsöndagen, 
sakramenterna o. s. v. Vidare anträffar man ett större antal böner
till madonnan, till de kvinliga helgonen Veronika, Maria Magdalena,

lie noro Vcltjcr cm ojfctuic

    V '  -  y  ’  w w w  w  A .

ptcm cim  ccitw n  ntilvtc q tbctf 
ptcrficm iV m u  SctnnnA viflV -

p u  f-tTa o&dr:
vinet be, ■ rvams- 

V.clv* • « « « )  .vfwnifif
 ti m  m m c  yunvVigci

Utcnjh* ir$\viff tVrair fiit I  
"V m i) tnrcff itnrf j i «  &/ue crctm 
rrCv irfv «n ov tjv  tm t$  W
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fT cm ikctru^ ic^u  flftmm &&i&- 

Uret \ m u  bit nutnatbuirtW  
"VCtychbi fciimim 

irn ra & u m

Bild 1. Textsida.

Katarina (af Alexandria), Barbara, Ursula och Helena samt till de 
manliga Kristoforus, Erasmus, Hieronymus, de tolf apostlarne, de 
tre konungarne, till patriarkerna, profeterna, martyrerna och alla 
helgon i en klunga, dock namngifves ett icke ringa antal helgon, 
bland dem »s:t haynrie/c» * och s:ta brigitta, men ej helgonen Erik 
och Olof).

t
* Säkerligen icke den finske biskopen. I  Ty.skland dyrkades, bland andra 

med det namnet, isynnerhet kejsar Henrik II  som helgon.
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Bland massan af böner, hvilka det här blefve för vidlyftigt 
att uppräkna, må nämnas några, som anföras meddelade af jungfru 
Maria och S:t Petrus, vidare af „babst Clemens zu Bom in sant 
peters“ och af påfven Gregorius; så ock Bonifacius den sjättes bön 
„wegen kunig philips zu franckreychu, samt slutligen böner af påf- 
varne Innocentius III och Johannes samt af Ambrosius och Au
gustinus äfvensom „eine schöne beycht die sant bernhart gemacht 
hatt“, nämligen Bernhard af Clairvaux, den bekante reformatorn 
af cistercienser-orden och den efter honom benämnda bernhardiner- 
orden. Huru lång aflatstid — ofta ända in i skärselden — ett 
andäktigt framsägande, på knä och inför den korsfästes bild, af 
de skilda bönerna medför, angifves på siffran.

Bokens tidigare öden äro obekanta, men antages def. traditions- 
vis, att den följt till Sverige och därifrån till Finland medlemmar 
af den gamla brabantska ätten De Geer, som ånyo adlades i Sve
rige 1641 och hvaraf en medlem, den bekante landtmarskalken vid

Bild 2. Vapen.

Borgå landtdag Bobert Wilhelm De Geer, år 1809 här upphöjdes 
i grefligt stånd. Ättens stamfar hette Florent De Hamal och bodde 
i Brabant i slutet af 1100:talet. Hans ättlingar i sjunde led antogo 
namnet De Geer. Som bekant är den finska grenen utslocknad på 
svärdssidan sedan 1855.

Börande Tjusterby-bönbokens första uppkomst lemnar den gamla 
skriften själf icke oviktiga upplysningar, tack vare de tre vapen
sköldar, hvilka finnas inströdda på målningarne.

Ett af dessa vapen, hvars märke är ett gyllene lejon upprätt- 
stående på svart fält och hållande en (otydligt framträdande) staf 
i framtassarne, skall enligt anförd tolkning tillhöra det 1134 grun
dade cistercienser abbotsstiftet Salmansweiler, äfven kalladt Salem 
och nu underlydande storhertigdömet Baden. Till cistercienserorctew 
hänför sig ock vapenskölden med märke: en af silfver och rödt 
schackspelsrutad balk, gående snedt öfver svart fält. — Den tredje 
skölden är tudelad på tvären och framställer ett rödt halft hjul på 
det öfre gyllene fältet samt en heraldisk lilja på det nedre blåa. 
Detta vapen, alt enligt Klingspor, skall tillhöra den i Bayern ännu 
lefvande Niirnberger patricier-familjen Volckamer.

Det vill därför synas antagligt, att den nu på Tjusterby be
fintliga böneboken blifvit präntad och målad i något till Salmans-
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weiler-abbotstift börande kloster i Syd-Tyskland och på uppdrag 
af familjen Yolckamer, hvarifrån den möjligen genom släktförbin
delser eller på annat sätt öfvergått till någon familj De Geer i 
Brabant. Huruvida dessa familjer i äldre tid stått i släktskap med 
hvarandra, därom kunde möjligen vidlyftigare genealogiska forsk
ningar lämna upplysningar.

Beträffande tiden för bokens uppkomst erhåller man de bästa 
upplysningar ur bilderna själfva, och sannolikt kunde dylika läm
nas äfven ur de gamla former i tyskt skrifsätt, hvarpå texten är 
rik, i fall fackmän på det språkliga området egnade saken upp
märksamhet.

Hvad bilderna beträffar hänvisa de af det lägre folket burna 
kostymerna på framställningarne n:ris 4, 6, 8, 18 och 19 (se längre 
fram) samt på de här reproducerade fotografierna af „Kristus törne- 
krönes“ och „Sankt Erasmi marter“ till senare hälften af 1400:talet 
eller inemot gränsskiftet mellan detta och 1500:talet.

Bakgrunden på bilderna utgöres ej mer af den tidigare tradi- 
tionela byzantinska guldgrunden, utom då enskilda figurer framställas, 
utan upptages af små landskapsstycken, och vid ornamentmålnin- 
garne på marginalerna användes med förkärlek, ja nästan uteslu
tande, den under ofvannämda tid synnerligen omtykta acantus- 
bladformen, stundom jämte blommor och frukter.

Smaken för miniatyrmålningar i böneböcker var vid denna tid 
så pass allmän, att dylika ej sällan utfördes så att säga fabriks- 
mässigt, i kopior efter kopior, så vida det ej gälde arbeten för 
krönta eller furstliga personer, då värkliga mästare af rang kunde 
förmås att lämna sin medverkan och då mot riklig ersättning. Att 
den i många afseenden intressanta och rätt vackra Tjusterby-böne- 
boken ej hör till dylika klenoder, förtälja nogsamt de enkla, i guld 
målade släta ramlister, hvilka omgifva hvarje bild.

Tilläggande, att i fråga varande arbete fans exponeradt un
der n:o 502 vid första finska konstindustri-utställningen i Helsing
fors år 1881, öfvergå vi till en beskrifning af bokens 28 miniatyr
målningar, hvilka jämte ram mäta i höjd 9 cm. samt i bredd 6,25 
cm. Själfvä bokens dimensioner äro obetydligt större.

1. Gud fader i skyn, omgifven af åtta englar, sol, måne
och stjärnor. Nederst ses ett landskap med slott vid stranden af
en sjö.

2. Gud fader tronande i skyn, med stjärnströdd gul him
mel till fond. Två änglar omgifva honom närmast, medan från
hvarje hörn af bilden en liten ängel höjer sig ur molnkransen för
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att se upp till honom. Under bilden abbotstiftet Salmansweilers 
samt familjen Volc/camers vapensköldar.

3. Kristus på korset, omgifvet af Maria i hennes i boken 
oftast återkommande guldstickade brungula dräkt med hvitt dok 
och blå mantel samt af evangelisten Johannes i grön dräkt och 
röd mantel. Han lutar sörjande hufvudet mot venstra handen. På 
Kristi döda kropp ses ytterst ringa blodspår. I bakgrunden land
skap med stad och slingrande väg.

4. Kristi intåg i Jerusalem. En kostymbild af intresse. 
I öppningen till en smal 
stadsport ses fyra hufvuden, 
framom hvilka en man i gul 
dräkt, röda hosor och trub
biga svarta skor utbreder 
på marken en grön mantel 
inför Kristus, som i sin sed
vanliga gråblå dräkt fram
skrider ridande på åsnan, 
efterföljd af Petrus och an
dra lärjungar. Längre bort 
ses Zachäus uppklättra i 
ett trä.

5. Kristus i örtagår
den. Spår af blodsvett på 
Kristi ansikte och hals. Han 
knäböjer i bön framför en 
kalk. De tre lärjungarne 
slumra i förgrunden vid en 
bäck, hvaröfver en spång le
der. Judas, städse i gul 
dräkt, inträder i örtagår
den, åtföljd af knektar. TVå 
små bifigurer synas i bak- ®hd .i. Kristus förrådes at Judas.

grunden, den ena klättrande
öfver ett plank, den andra i full fart springande åt hufvudgruppen 
till. Aftonstämning.

6. Kristus förrådes a f Judas med kyssande. (Se bilden 3).
Scenen är förlagd invid ofvannämda bro. Judas är rödhårig

och bär vid sidan en röd pung. öfversteprästens tjänare Malkus 
ligger på marken. Lärjungarne sjuias icke till. Bilden lämnar till
fälle till kostymstudier: korta tröjor med rundskuren öppning på 
bröstet o. s. v.

7. Kri-stus törnekrönes. Denna uttrycksfulla framställning- 
är tillika en karaktäristisk kostymbild: hosor med insydda röda 
och blå kilar, en „hertigshattu (mot slutet på 1400:talet bland de
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rikare redan omodern), en kort rock med nedtill randade uddar, 
trubbiga skor, hufvor m. m.

8. Kristus bär sitt kors med tillhjelp af Simon af Cyrene. 
Yeronika knäböjer vid sidan med sin framräkta svettduk. I stads
porten antagligen Maria och Johannes. Den ena af de karaktäris
tiskt klädda väktarene bär en stridsklubba till formen närmast lik 
dylika vapen från medlet af 1400:talet, hvarvid är att anmärka, 
att vapen fordom länge nog bibehöllo sig i bruk vid sidan af nyare

former. — I bakgrunden 
landskap.

9. Kristi nedtag- 
ning från korset. En
dast spiken, som fasthållit 
hans vänstra hand, är 
ännu borttagen. Arima- 
tias emottar kroppen, un
der det Maria med ar
marna korslagda öfver 
bröstet dignat till mar
ken. Johannes och Maria 
Magdalena omgifva kor
set. Landskapsfond. Bil
den hör till de svagast 
tecknade i samlingen.

10. Veronika, i gul 
dräkt, ljusröd mantel och 
hvitt dok, håller svett
duken med bilden af Kri
sti anlete utbredd fram
för sig. Här såsom på 
öfriga framställningar af 
enstaka kvinnofigurer sak-

Bild 4. En legend om S:t Bernhard. nas la n d sk a p sfon d , Som

ersättes af fint tecknade 
guldornament på enfärgad grund, ett draperi eller dylikt.

11. En legend om S:t Bernhard. (Se bilden 4). Målnin 
gen, utmärkt med biskopskräkla samt cistercienserordens vapen
sköld, framställer legenden om Kristusbilden i klostret Moris, som 
böjde stg ned och kyste S:t Bernhard: i ett hväldt rum, genom 
hvars fönsteröppning man ser en kyrka, står Kristi kors — här 
som öfver allt i bönboken i form af ett T („Antonii-kors“). Från 
korset nedsjunker frälsaren, ännu med fotterna fästade vid detsamma, 
i armarne på den framför honom i grå munkkåpa knäböjande S:t 
Bernhard.
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12. Marias och Elisabets möte. Maria, bär sin sedvanliga 
dräkt, Elisabet en gråblå med mantel. Doket är hvitt. Landskaps
fond med brant klippa.

13. Mater dolorosa. Kristi moder står med öfver bröstet 
korslagda armar. Mot hennes bröst äro 5 svärd riktade. Bakgrund: 
gyllne ornament på röd botten.

14. En engel med oskrifvet språkband. Vingarne skimra 
i rödt, grönt och guld samt grått. Drägten är röd med hvitt hals
kläde. Fonden bildas af stjernhimmel.

15. Kristoforus bä
rande Jesus barnet öfver 
strömmen, i hvilken 4 än
der simma. Barnet, iklädt 
röd mantel, håller i han
den det korsprydda världs- 
äpplet. Helgonet, som i 
texten benämnes Kristofo
rus, bär blå drägt, röd 
mantel och kring hufvudet 
en fladdrande grön duk.
I handen håller han en
med rötterna upprykt trä
stam. Ansigtet är rätt bra 
utfördt. Bakgrund: ett
strandparti.

16. Sankt Erasmi
marter (Se bilden 5). Den 
ohyggliga martyrscenen är 
framstäld med det fromma 
lugn, som utmärker medel
tidens religiösa målare.
Erasmus ligger på ett brä
de med biskopsmitra på 
hufvudet och ett hvitt kläde 
kring midjan. En högre man — kejsar Maximinianus, som år 303 
lät martera honom till döds — öfvervarar i pälsbrämad blå kappa 
domens värkställande. Han åtföljes af en annan man. Bödlarne, 
hvilkas arbete åses af två personer i en fönsteröppning i bakgrun
den, bära brokiga, för tidsbestämningen upplysande kostymer.

17. Sankt Hieronymus i öknen. Den helige eremiten och
kyrkofadern späker sig, i det han med en sten slår sig mot bröstet. 
Lejonet, hans enligt legenden så trogne följeslagare i ödemarken, 
sitter vid hans sida. Klipplandskap med kyrka och andra bygg
nader vid sjöstrand ses i fonden.
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18. Maria Magdalena vid Jesu fotter. Hon af torkar med 
sitt rika hår frälsarens fötter, hvilka hon nyss smort med kostlig 
olja. Vid fariséns enkelt dukade bord sitta jämte Jesus två präk
tigt klädda män. Genom hvalfbågar i fonden ser man Kristus 
uppenbarande sig som örtagårdsmästare för henne äfvensom hennes 
himmelsfärd med fyra änglar i följe, båda bilderna ytterst små.

Härefter följer i texten bönen till det mycket ansedda helgonet Katarina, 
men utan bild. Äfven textbladet närmast före denna sida saknas, hvarför man 
har anledning tro, att en lucka äfven i illustrations väg här förefinnes.

19. Sankta Bar bar as mar
tyrdöd. I ett landskap med hafs- 
strand knäböjer helgonet i blå 
dräkt framför kalken med där- 
öfver sväfvande oblat. Bödeln 
blottar hennes hals för att gifva 
henne dödshugget med en kro
kig sabel.

20. Sankta Ursula. Det 
krönta helgonet bär en rik dräkt. 
I handen håller hon sitt martyr
redskap: en pil. Hennes hållning 
är något högdragen. Bakom 
henne höja två änglar en gyl
lene, med blommor inväfd matta. 
Marken är gulröd. I bakgrun
den stjärnhimmel.

21. Sankta Helena (Se 
bilden 6). Kejsarinnan bär Kri
sti kors samt en spira. Hennes 
dräkt är gul med guldkantad 
purpurmantel, fodrad med grönt. 
Det hvita halsklädet faller löst i 
bukt. Hennes blonda hår är upp-

fästadt i stora bucklor, öfver hvilka kronan höjer sig. Golfvet är 
lagdt af gröna och hvita fyrkantiga plattor. Fonden är blå och 
ornerad i guld.

22. Dopet i Kristi blod. Till hithörande bön för alla troende
själar hör en anspråkslös bild: ett slags dopfunt af guld med tvänne
skålar, fylda af blod, som utrinner ur den ölverst på fontänen an- 
bragta frälsarens sår. På kanten af den öfre skålen stå små bilder 
af Maria och Johannes. I den undre åter ses sex nakna gestalter. 
Åt tvänne af dem räcka från höjden nedsväfvande englar sina 
händer. I bakgrunden: blå himmel.

23. Nattvardens sakrament. Vid altaret i ett kyrkrum 
räcker den i alba och röd stola klädde prästen hostian åt en knä-

Bild 6. Sankta Helena.
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böjande man, mellan hvilken och den andlige ett grönt kläde 
hålles utspändt af två änglar med i grönt och rödt skimrande vin
gar, medan en tredje ängel stöder kommunikanten. Ofvanom alta
ret ses små bilder af helgonen Veronika samt Barbara.

24. Evangelisten Markus, vid hvars fötter lejonet hvilar, 
är framställd vid sin pulpet, en möbel i enkel klosterstil. Dess 
nedre afdelning upptages af böcker, på dess öfre ses ett timglas, 
ett bläckhorn, några förseglade bref, en sax, ett par nystan m. m.

26. Transsubstantionen (Brödets förvandling till Kristi leka
men). Två knäböjande änglar med oskrifna språkband höja en 
rikt ornerad monstrans. Bakom dem stjärnhimmel.

26. Marie bebädelse. Ängeln Gabriel, i hvit tunika och 
gyllene, i rödt ornerad palla (mantel) samt skimrande vingar, håller 
ett tomt språkband och en liten spira i handen samt hälsar den 
vid sin bönpall knäböjande Maria, som på denna bild bär grå dräkt 
och blå mantel. Hennes hår faller obetäkt ned på axlarna. —— 
I fonden ett med fina guldornament prydt rödt förhänge samt en 
fönsteröppning, genom hvilken man ser Gud fader i skyn, betrak
tande scenen samt utfärdande ljusstrålar öfver den heliga jungfrun.

27. Madonnans kröning. Himladrottningen i brungul dräkt 
ornerad i rödt samt en blå, af en ängel uppburen mantel, knäböjer 
framför den tronande Fadren, som jämte Sonen håller en krona 
öfver henne. Mellan Fadren och Sonen står den tredje personen 
i gudomen, hvar och en af de tre med skägg samt i blågrå dräkt 
med röd mantel äfvensom med krona på hufvudet. — Ett grönt 
förhänge ses bakom gruppen samt längst borta i fonden moln, som 
dela sig för nedströmmande solljus.

28. En sankta Anna grupp. Jungfru Marias moder, den 
heliga Anna, iklädd brungul drägt, gråblå mantel samt hvitt dok 
sitter ute i det gröna med Maria — ett barn i lång, blå dräkt —  
på sitt vänstra och det nakna Jesusbarnet på sitt högra knä. Den 
lille Johannes (döparen) har med en korg, fyld af blommor, plats 
vid Annas föttter, och en liten änglapilt i blå kolt och vingar 
fattar Jesusbarnets hand för att kyssa den. — Bakom gruppen en 
i guld ornerad röd tapet samt en enkel stenbalustrad. Landskap 
med byggnader i fonden.

Dessa nu beskrifna miniatyrmålningar utmärka sig' i allmänhet 
genom rätt god färgbehandling, klara färger och fin penselföring 
vid ornerandet af de praktfullare dräkterna.

E. N.
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Några konstnärsminnen.

2. Johan U lric h  Beurle.

Det ståtliga grafmonument i marmor grefvinnan Christina 
.Brahe låtit kongi, bildhuggaren Peter Schultz utföra och 1678 resa 
öfver Åke Totts och Sigrid Bielkes graf i Åbo domkyrka fick sina 
första skador redan tre år därefter vid domkyrkans brand den 29 
maj 1681. Grefvinnan uppdrog då åt beläthuggaren eller statu- 
arien Mr Beurle att uppolera monumentet samt anmodade kyrko
rådet att låta Beurle på hennes bekostnad utföra arbetet. Bedan 
den 25 juli 1681, då grefvinnans bref upplästes i kjmkorådet, fick 
byggmästaren Jören Kalkkila befallning att uppresa ställningar 
kring monumentet för arbetets utförande. Därefter utanordnade 
kyrkorådet å grefvinnans vägnar åt Beurle för detta arbete på 
hösten s. å. 160 och 1685 180 daler km.

Kyrkorådet hade emellertid beslutit att begagna sig af Beurles 
konstfärdighet för återställandet af domkyrkans förnämsta inredning. 
Därom innehåller kyrkorådets protokoll den 21 oktober 1681 föl
jande:

Accorderades med beläthuggaren mons. Johan Ulrich Beurle om predijk- 
stohlen til Abo domkyrckia på bruuksförvaltarens högväht Petter Thorfwestz 
wägnar, hvilken densamme lofvat förähra förmedelst sin egenhändiga skrifvelse 
så att be:te statuarien den förfärdigar till näst stundande höst sompt i Stock
holm och sompt här tilkommande sommar, wil Gudh, af eck, päronträä och 
lind med målning och förgyllning på bästa sättet för 5500 d:r k. m:t. Hwar 
om vprättes emellan honom och kyrckiorådet et skriffteligit contract, som här 
bijfogas.

Då kyrkorådet sedan hade erfarit att riksskattmästaren fri
herre Sten Bielke, född Åbobo, för superintendenten i Karva Jo
han Gezelius hade uttrykt sitt stora intresse för domkyrkans re
staurering, beslöts vid kontraktets stadfästelse den 28 oktober en 
skrifvelse till h:s exc:s

att han, så snart belätthuggaren giör färdigh een model öfver sådan som 
han här gjorde, wille wara på een tijmas ruum der hos jempte dhe förfarnaste 
konstnärer i Stockholm och judicera huru bäst cantzelen kundhe skicka sigh an
tingen på sådant eller på annat sätt, och hvad h. excelhtz omdöme då war, 
wele the gärna wara till fredz.

Bedan den 15 december 1681 „consulerades om wexel på 
1000:de dahl. kopp:r m:tt till Stockholm åth statuarien“ , hvaraf 
man kan se att Beurle var i beråd att påbörja arbetet i Stock
holm. Den omtalade modellen synes Beurle förfärdigat i lera, ty 
fragment af en sådan förvaras enligt Lindman ännu i kyrkans 
s. k. gamla sakristia. Predikstolen, som förstördes vid domkyrkans 
brand 1827, var såsom kändt är prydd med tolf apostlabilder och
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hvilade på en pelare med två karyatider. Öfverst på kupolen tro
nade Frälsaren, omgifven af englar, med en orm vid sina fötter. 
På en vid listen fästad talla lästes donatorns Peter Thorwöstes 
namn och årtalet 1686.

Arbetet, hvilket såsom vi sett beräknats blifva färdigt till 
hösten 1682, räkte flere år och Beurle biträddes därvid en tid af 
9 personer, till hvilkas underhåll han uppbar 50 daler i veckan. 
Vid kyrkorådets sammanträde den 24 april 1688 slutligen

Confererades om predikstolen, at den icke skickar sigh med mindre han 
förgylles efter contractet, annars torde eij heller brukz patron h:r Petter Törf- 
west, som der till stoora medel förährt, wara tilfredz. Bör fördenskuld belät- 
huggaren alfwarligen tilhållas at förgylla predijkstolen aldeles efter contrac- 
tets lydelse, hälst at honom uthom contractet är gifwit tilökning 1000:de d:r 
k. m:t, så at det som han der på bekommit blifwer in alles Ö500 d:r kopp:r m:t.

Men Beurle ville troligen icke hafva predikstolen förgyld. 
Konterfejaren D. Möllerum hade redan den 17 aug. 1686 upp
burit 10 daler för sin profmålning på en kant af predikstolen,
men misslyckats eller, såsom vi förmodat, till följd af sin missämja
med Beurle på denna tid gått miste om arbetet. Detta anför
troddes nu 1688 åt Anders Ulich, som lakerade själfva predik
stolen svart, men samtliga bilder, „förvärk“ och ornamenter hvita.

Beurle var, oförklarligt nog, icke belåten med den såsom det 
tyckes rundliga betalning han uppburit för predikstolen, såsom vi 
se af följande utdrag ur kyrkorådets protokoll den 30 maj 1688:

Discurerades wijdlyfftigt om statuariens arbeet på predijkstohlen och om 
hans begiäran att kunna ännu fåå til de 1000:de d:r, som han vthom contractet 
bekommit, 500:de d:r kopp:r m:t, säijandes sig omöijligen kunna annars komma 
vth der med, serdeles at han så wäl här i staden som i Stockholm bracht sig i 
stoor giäld, på det at han här igenom kunde sig någorlunda vthreeda ifrå den 
swårheet han medelst predijkstohls arbeet råkat vthi med annat wijdlyfftigt, 
som han i sin ingifne supplique införer. Och resolverades enhälleligen: Ehuru- 
väl doomkyrckian ell:r den, som predijkstohlen förährt, icke wore plichtig at 
gifva något mehra öfwer contractet än de 1000:de d:r han alreda bekommit, 
hwarföre honom borde wara tacknemlig; men lijkwäl när man considerat hans 
stoora fattigdomb och vselheet, jembwäl det at han ännu försäckrar wara doom
kyrckian redebogen til all den tienst, som af honom fordras, som ock nu in för 
kyrckierådet lofwar giöra een fullkomblig schamploie och afrijtning oppå kon- 
gens och drottningz stohlar; så hafver kyrckierådet denne gången in alles til- 
öökt, mera a f commiseration än at han meriterat, 500 d. kopp:r m:t, dem han 
haar at bekomma hoos oeconomum af kyrckians medel.

Den utlofvade „afrijtningen på kongens och drottningens stoohl“ 
besågs vid kyrkorådets sammanträde den 23 juni 1688, då också 
beslut fattades om snickararbetets utförande. Detta ombetroddes 
åt snickarne Broman och Miöd samt utfördes af dem 1689 för 450 
daler km., hvarpå stolarne af bildsnidaren Rosenstern pryddes med 
sirater, hvilka jämte gångjärnen fastgjordes med 350 förtenta spi
kar. Stolarna uppsattes „wid första pelaren ifrå benckiarna åth 
choren“ och voro väl desamma, hvilka sommaren 1752 för Adolf
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Fredriks ankomst målades och förgyldes af Jonas Bergman för 460 
daler, bekläddes och förseddes med hyende af scharlakanssammet 
för 335:20 samt hvita fransar — gula till hyendena — för 300 
d:r, under det att konungens knäpall bekläddes med blått sammet. *

Ett af de arbeten, med hvilka Beurle bidrog att pryda Åbo 
domkyrka, var ett af handl. Johan Schultz doneradt stort krucifix. 
Beurle hade redan i maj 1684 lofvat skulptera det för 100 daler, 
men det infördes och upphissades i domkyrkan först till julen 1691.

Beurles lefnadsförhållanden äro föröfrigt okända. Antagligen 
var han bosatt i Stockholm, där han delvis utförde sitt arbete och 
där han 1684 hade äktat kongi, konterfejaren Georg "Waldaus dotter. 
Detta äktenskap synes ej blifvit lyckligt, ty redan i kämnersrättens 
protokoll den 9 juni 1687, i hvilket Beurle beröres, omtalas „den 
tid hans hustru för hans olåt och hårdhet nödgades huset rymma“ 
och taga sin tillflykt till handl, Wittfoots enka, hvars piga skicka
des att uppsöka kläder åt henne från hemmet. I protokollen före
komma äfven andra bevis på B:s våldsamma lynne. Han hade 1686 
för 100 daler k. m. upphyrt framlidne Mart. Miltopsei gård i Mätä- 
järvi kvarter och bodde där i stenhuset, 1687 med hustru och 
piga, 1688 med målargesällen Anders TJlich. Beurle torde därefter 
lämnat Åbo, ty där omtalas han icke senare. Hans kvittenser i 
verifikationerna till 1682— 8 års domkyrkoräkenskaper äro alla 
affattade på tyska språket.

3. D iedrich M öllerum .

Konterfejaren Diedrich Möllerum var en af de konstnärer, 
hvilka efter Åbo stads brand 1681 sökte arbetsförtjänst därstädes. 
Att döma af namnet var han dansk till börden, men skref tyska 
kvittenser. Han var född 1642 och hade varit bosatt i Umeå, då 
han på hösten 1684 infann sig i Åbo, försedd med borgmästaren 
Sylvester Biuggs rekommendationsbref af den 9 sept. till lands- 
höfdingen, att få bosätta sig i Åbo och där utöfva sitt handtvärk. 
En anhållan därom framstälde han också inför kämnersrätten i Åbo 
den 1 oktober och bekom rättens tillstånd därtill.

Möllerum, som åtföljdes af hustru Elisabet och barn, åtminstone 2 
fullvuxna döttrar och en minderårig son, hyrde sig därefter den 14 
okt. rum i advokatfiskalen Jochim Schults gård på Kloster-öfver- 
gatan för 70 daler om året. Där hade han „måst låta sig benöja 
med den nedrige våningen, hvaruti advokatfiskalen lofvat göra en 
kakelugn, det han sedan icke efterkommit; icke heller skall han 
låtit efter sin låfven reparera kryddgården“. Efter denna erfaren

* Lindman säger att de „kongliga bänkarna" voro sådana som ännu ses
i slottskyrkan.
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het köpte sig Möllerum den 24 sept. 1685 en egen gård på Drott
ninggatan af borgaren Bertil Tilckis enka Karin Grelsdotter. Pri
set var 700 daler km.

Af alt att döma hade Möllerum missräknat sig i afseende å
den arbetsförtjänst Åbo hade att erbjuda. Sommaren 1685 för- 
gylde och målade han i domkyrkan siraterna under solen i koret
för 16 samt gallerierna på orgeln för 24 daler; sommaren 1686 erhöll
han 10 daler för att han såsom prof målade en kant på predik
stolen och 6 daler för att han afritade tornspetsen; sommaren 1687
målade han bl. a. smedsläktaren och för 58 daler en af snickar
mästaren Henrik Leino gjord „panel vid Kanckas-grafven“ samt 
fick för knappens, flaggans, stjärnans och korsets förgyllning i ar
betslön 60 daler.

Då man läser följande utdrag ur rådstugurättens protokoll, 
påtränger sig den tanke att Möllerum utöfver nämda arbeten i 
domkyrkan knapt hade någon förtjänst i Åbo:

Den 11 November 1686. Oonterfejaren Diedrich Mölrum blef nu inkal
lad att afläggia sin borgare-ed, då han uppå anfrågan om han sina cautionister
med sig hade och han nu kunde prestera hvad lag förmår, svarade att hvar- 
ken Borgmestare och Båd eller någon af Borgerskapet varit så beskedelige att 
han af dem något arbete kunnat här tils få. Så emedan han i en sådan ohöflighet 
utbrast, altså blef han bak om Porten i arrest satter till afton.

Någon borgared kom Möllerum aldrig att aflägga och famil
jens existens blef småningom alt brydsammare. Då han den 2 
december 1687 i en tvist med sin hyresgäst dömdes af kämners- 
rätten att i böter för ett blodsår och en blånad m. m. betala 21 
daler km., förklarade han att han var „så utfattig att han inga 
penningar hade att afläggia“ . IJnder sådana trykta förhållanden 
förlorade Möllerum mer än en gång sitt jämnmod. Yid en utmät
ning sommaren 1688 „skall han icke allenast hafva föröfvat upp- 
såtelig svordom, utan och utgutit onda önskningar och förbannel
ser öfver advokatfiskalen Herr Jochim Schultz och sagt: med
desse pengar må han dricka djefvulen uti sig“.

Med bildhuggaren Beurle, som vistades i Åbo 1681—88, stod 
Möllerum på vänskaplig fot, tils han erfor att Beurle i några per
soners närvaro „lastat hans arbeten och målningar11 — till äfven- 
tyrs profmålningen på den af Beurle förfärdigade predikstolen. 
Detta föranledde Möllerum att i gengäld fälla några ord, hvilka gingo åt 
Beurles reputation och af denne blefvo illa upptagna. Den sålunda 
uppkomna osämjan behandlades slutligen den 20 april 1687 inför 
rådsturätten, där de bägge konstnärerna, „som äro fremmande på 
obekant ort stadde och tillförene goda vänner varit, blefve förmante 
att afstå med slikt väsende och icke förtreta hvarannan, utan låta 
sitt arbete hvarannan behaga, emedan ej någon derom gjort klan
der11. Följden blef „en venlig förlikning, den de stipulata manu 
bekräftade1*. Till stadfästelse skulle Möllerum gifva 1 daler sm.
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i fattigbössan samt „ett skåp och cista åt bildhuggaren efter af tal 
ostraffeligen. hvarföre han fulla lönen 6 d:r km. alrede opbnritw.

Emellertid uppdrogs den nya predikstolens målning åt en 
målargesäll Anders Ulich, som tydligen blifvit tillkallad för ända
målet. Möllerum tyckes då hafva lämnat Åbo för att utföra en 
beställning i Torneå stadskyrka. E. Nervander, som haft tillfälle 
att se några af M:s målningar, har nämligen framkastat en förmo
dan *), att de af kyrkoherdeu Gabriel Tuderus och hans hustru 
Brita Olofsdotter samt handelsman Hindrich Erikson bekostade tak- 
målningarne i koret bilder af heliga män och scener ur Jesu lif, 
daterade den 16 September 1688, kunde vara utförda af Möllerum. 
— I Kronoby 1822 uppförda kyrka, hvarest finnas flere på brä
der från den förre kyrkan öfverflyttade målningar, af hvilka en 
är signerad: Joh. N. Backman Pinxit 1756 — hvars initialer 
äfven anträffas på en af altarväggens målningar —  röja några 
bilder i komposition och färg så starkt tycke med kormålningarne 
i Torneå, att de synas hafva utförts, om ej af samma mästare, dock 
af någon af honom påvärkad artist, Backman eller någon annan.

I Åbo återfinna vi Möllerum först hösten 1689. Af Möllerums 
följande egenhändiga kvitto, hvilket vi ord för ord återgifva, fram
går nämligen att han då på slottet kvarlämnat minnen af sin ta
lang såsom rumdekoratör:

Ich vnter benanter bekenne hiemit dass ich von Hrn Rentmeister empfan- 
gen habe 110 dal. Koppar Munt för die Arbeit welche ich auff dem Schloss 
geraacht habe nämlich 1 Sal mit duren vndt fiinstern vnd 3 kammern welche 
hundert vnd zähn daler kopar ich hiemit gebuhrlich quittiere. Åbo d. 30  
Septemb. Anno 1689.

Diedrich Möllerum.
Her på af mig be
talt 45 Dl. k. m.

En följd af denna Möllerums vistelse på slottet var måhända 
hans dotter Dordis giftermål med slottsvaktmästaren Henrik Biörk.

Den påtagligen klena förtjänst Möllerum hade i Åbo såsom kon- 
terfejare synes förmått honom att söka vinna biinkomster såsom fält
skär. Åtminstone nämnas ett par exempel därpå. Då kyrkoherden 
Mathias Mandrseus i Lokalaks den 9 juli 1690 kräfde konterfeja
ren på l 1/, tunna malt, som denne lånat 1687, förklarade Mölle
rum att han lofvat arbeta därför. Men då kyrkoherden „sade sig 
hans arbete intet behöfva", fordrade Möllerum „4 Riksd:r för det 
han curerat Eagernäs drängfogdes Jacob Sigfridssons fot, som hans 
hund bitit och kyrkoherden lofvat betala, som han med drängfog
dens attest af d. 28 Martii 1689 vill bevisa“. Därtill nekade

*) Från „ Brahestad och Torneå11 i Turistföreningens Årsbok 1899.



kyrkoherden och sade sig vara beredd att med vittnen på landet 
bevisa motsatsen. Då dömdes Möllerum att betala malten inom 
14 dagar. Sitt arvode för drängfogdens kureran de på landsbygden 
ägde han att söka in foro competenti.

M:r Möllerum synes emellertid fått nog af sin vistelse i 
Åbo, hvarför han den 1 aug. 1690 sålde sin gård åt garfvare- 
mästaren Casper Steinacher för 550 daler km., hvaraf 50 daler i 
kontant. Det återstående priset skulle afbetalas under de närmaste 
åren på bestämda terminer. Han synes då återflyttat till Umeå, 
måhända öfver Brahestad, där han 1691 signerat en i stadens 
kyrka befintlig votivtafla för kyrkoherden Martinus Peitzius och 
hans familj. Han nödgades dock, då ingen afbetalning på gårds- 
priset afhördes, upprepade gånger återvända till Åbo, sommaren 
1692 för att söka inteckning i gården för det resterande priset 
och sommaren 1694 för att ytterligare fastslå köpet och söka exe- 
cution på Steinacher.

Men Åbo synes äfven därefter, antagligen till följd af dotterns 
giftermål på slottet, hafva utöfvat lockelse på vår konterfejare och 
hans hustru. Vi finna dem sålunda i Åbo vårvintern 1698, då 
konterfejaren bl. a. råkade i delo med en fänrik Fredrik Otto Reh
binder på slottet. De hade varit goda vänner och brukade tala 
tyska med hvarandra, men kommo hår ihop för slottsvaktmästaren 
Henrik Biörks skull. Om Möllerums värksamhet på denna tid erfar 
man blott att han stod till tjänst med åderlåtning. Också saknade 
han rätt att utöfva sitt egentliga yrke i Åbo, såsom ses af föl
jande utdrag ur rådstugurättens protokoll lVa år senare.

Den 6 September 1699. Yttermera öfversågs Conterfejaren M:r Dirich 
Mölroms supplication, hvarutinnan han anhåller om tillstånd att få sig med 
sin hustru här i staden till nästkommande vår uppehålla, emedan de för sin 
ålderdom och denne årsens tids besvärlighet sig resan till Torneå, dit han 
förskrifven är, ej förtror att begifva. Och resolverades att ehuruväl Suppli- 
canten ej hafver att gaudera borgerliga friheter här i staden, såvida han sin 
borgareed icke aflagt, så tillätes dock honom till nästkommande vår sig här 
uppehålla således att han denne stadenns Målare, som stå för Kongi. Maj:ts 
och Cronans samt stadsens utgiärder, med sitt arbete icke förfång tillfogar.

I Tomeå, dit Möllerum sålunda torde begifvit sig på våren
1700, har han 1701 signerat målningarna på predikstolen i stads
kyrkan, ett enligt mag:r E. Nervänders meddelande vackert ar
arbete, för hvilket han enligt kyrkans räkenskaper uppbar i arvode 
538 daler 16 öre. Äfven synes kyrkans gamla i sakristian befint
liga altartafla, som föreställer nattvarden och likaledes bär årtalet
1701, härröra från hans pensel.

I januari 1702 återfinna vi (F. M. 1895: 44) vår konterfejare 
i Stockholm, där han hade bott någon tid på Södermalm. Han 
hade då för afsigt att resa till Åbo, men okändt är om han full
följde den. Hans återstående lefnadsöden äro höljda i dunkel.

J. R . A.
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Folksägner och skrock från Wichtis
samlade a f fl. Aejmelaeus.

På Pietilä Ylöstalo ägor afmäjades råg en söndag kväll, emedan man ej 
fått skörden slutförd på lördagen. Natten mot måndagen uppstod emellertid ett 
åskväder, hvarvid uppbrändes alla de om söndagen gjorda stackarne, medan 
den om lördagen afmäjade säden förblef oskadd.

I Ahola torps „boda“ låg en gång ett lik på en lår, endast höljdt med 
ett lakan. Om natten bröto sig två tjufvar in i bodan. De urskilde blott laka
net, ooh då de fattade tag i detta, föll liket ned på golfvet. Den ena tjufven utropade: 
„Hvad f —n är det?“ Då började liket slå och rifva tjufvarne, så att blod och 
smuts syntes en hel värst.

En gammal sergeant, som bodde i samma torp, såg en gång, tillika med 
många andra, en präktig vagn, förspänd med tvänne stora, svarta hästar, men 
utan kusk eller någon människa inne i vagnen, komma körande till torpets öfre 
grind samt åter försvinna i ett nu.

1 närheten af Siippo Seppä och Koivula Körö invid Kirvelä rå finnes en 
stor sten, som benämnes „altarvaha“ . I  stenen skola vara inhuggna fyra eller 
fem alnshöga trappsteg. I  hvarje af dessa synas fotsteg. Stenen är slät på 
öfre sidan. Sägnen berättar att en jätte huggit den i afsikt att bygga en kyrka 
eller något dylikt. Trakten omkring kallas „altarkivenaho“.

Då man efter afsjungandet af de öfliga psalmerna och andliga sångerna 
ärnar sätta locket på en likkista, går enhvar närvarande och gör korstecknet 
på den dödes bröst.

Vid begrafningar bör man noga lägga märke till med hvilken fot hästen, 
som drager liket, tar första steget och sedan själf begynna tåget med samma 
fot. Första steget med vänsterfot lärer betyda dödsfall inom värdinnans släkt, 
med högerfot däremot inom husbondens.

F in sk t M u se u m  1 8 9 9  N :o  2  innehåller: En andaktsbok med medeltida 
miniatyrmålningar, förvarad på Tjusterby gård i Pernå (6 bilder). A f  E. N. —  
Några konstnärsminnen. A f  J. B . A. —  Folksägner och skrock från Wichtis.

S u om en  M u seo  1 8 9 9  N :o  2  innehåller: Keskiaikaisia pienoiskuvamaa- 
lauksia sisältävä hartauskirja, jota säilytetään Tyysterinkylän kartanossa, Perna
jassa  (Medeltida andaktsbok, förvarad å Tjusterby i Pernå; 6 bilder). A f  E. N. 
—  Saarnatuoleja Pohjanmaalla (Predikstolar i Österbotten). A f  E. N. —  Lauri 
Gallenius, pohjalainen kirkkomaatani isonvihan aikana (En österbottnisk kyrko- 
målare under stora ofreden).. A f  J. B. A . —  Kansatieteellistä: Viinanpoltto etelä- 
pohjanmaalla (Brännvinsbränning i Österbotten).

Helsingfors 1899. Helsingfors Centraltryckeri.
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Kalkmålningar från 1300-tale t i Töfsala kyrka
M ed ett tilläigg’.

Som bekant torde vara för läsare af „Finskt Museum“, räkna 
•de flesta hittils kända medeltida kalkmålningar i Finlands kyrkor 
sin uppkomst från senare hälften på 1400- och början af 1500- 
talet, således öfverhufvudtaget från katolicismens sista århundrade 
i landet, en tid, då det stora religiösa måleriet befann sig i tekniskt 
förfall, men ännu uppbars af den fromma känsla, som ledde den 
oskolade målarens ovana hand.

Beskrifningar öfver alla dylika, hittils uppdagade målningar 
hos oss finnas i Historiska museets arkiv, och utdrag ur dem hafva 
på spridda håll blifvit i tryck offentliggjorda, så ock några illu
strationer af enstaka bilder, nog många att kunna gifva den intres
serade en inblick i den tidens religiösa målarekonst i Finland. 
Utförligast har detta skett i den 1896 utgifna, med små illustra
tioner försedda berättelsen om „Lojo kyrka och dess medeltids- 
målningar“.

Äfven om våra få älsta kyrkliga målerier från 1200-talet har 
allmänheten varit i tillfälle att ur spridda arbeten förskaffa sig en 
ungefärlig föreställning. Hvad som ligger i tiden mellan våra kyrk
målningar från 1200- och de från 1400-talet är i själfva värket 
ytterst ringa, och af dessa har också endast ett rikt blomsterorna
ment i Hattula kyrka blifvit reproduceradt i tryck. Af de enda 
kända figurmålningar från denna tid, de år 1890 i Töfsala kyrka 
uppdagade, har däremot ingen afbildning offentliggjorts, en för
summelse, som vi här skola söka godtgöfa.

Töfsala på en större ö i skärgården mellan Nådendal och Ny
stad belägna kyrka är den enda af våra under medeltid af gråsten 
uppförda hvälfda kyrkor, som bevisligen under sin tidigare tillvaro 
bildat ett enda, icke på något sätt indeladt rum, hvaröfver man
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• slagit ett tunnhvalf af bräder. Yid undersökning, företagen på- 
vinden därstädes år 1890, visade sig på korgafveln, såsom af vid- 
stående skizz framgår, tydliga spår af det forna mellantakets sträck
ning. Gafvelväggarne hade väl varit rappade ända upp till tunn- 
hvalfvet, men några färgspår kommo dock här uppe på vinden icke
i dagen — också stack nu mera på de flesta ställen af väggytan
blott den nakna gråstensmuren fram.

Då det första tunnhvalf staket behöfde ersättas med nytt, var 
tegelarkitekturen redan långt framskriden mot norden och konsten 
att slå hvalf äfven här allmänt känd. Man försedde därför kyrkan
nu med de hållbarare tegelhvalfven, till hvilkas stöd —  Töfsala
kyrka blef nu indelad i tre skepp —  tvänne rader fristående pelare 
uppfördes och nödigt antal pilastrar uppmurades invid gråstens- 

murarne, utan att kunna då mera ingå intim 
arkitektonisk förening med dessa. I följd häraf 
hade vid kyrkans undersökning 1 8 9 0  en och 
annan pilaster af hvalfvens tyngd ryckt sig en
hårsmån från väggen, så att man kunde so
färgspår skymta fram bakom dessa pilastrar, en 
omständighet bland andra, som ledde till upp- 
täkten, att Töfsala kyrka varit prydd med tidi
gare bilder än de sedan gammalt kvarstående 
hvalf- och de under hvitlimningslagret sagde
år uppdagade väggmålningarne, hvilka tillkom- 

Bild 1. Korväggen sedd under den tid då Konrad Bitz satt på
i genomskärning. biskopssfcolen i Åbo> 1 4 6 0 - 1 4 8 9  b

Pilastrarna i Töfsala kyrka gömma således fortfarande och 
sannolikt för mycket lång tid framåt några af bilderna från 1300- 
talet. Föga nog torde dock dessa väsentligare skilja sig från do 
nu kända. Bildserien tyckes ej hafva sträkt sig högt upp på väg- 
garne, men detta antagande kunde möjligen jäfvas af framtiden, ty 
då upptakten gjordes, voro redan några väggmålningar ånyo upp
målade, och man var derför ej mer i tillfälle att undersöka vägg-

1 Uppkomsttiden kan till och med något närmare bestämmas, ty biskopens 
vapen på hedersplatsen ofvanom korfönstret omgifves närmast af Stiernkorsska 
och Garpska vapensköldarne, hvilka beteckna domprosten Magnus Nilsson Stiern- 
kors, sedermera biskop Magnus III, samt lagmannen öfver Norr-Finland Hartvig  
Jacobi Garp, af hvilka höge ämbetsmäu den förre blef domprost först 1465 och 
den senare tyckes hafva afiidit vid årskiftet 1486— 1487. Töfsala kyrka bör så
ledes hafva blifvit målad för andra gången mellan åren 1465 och 1486 — sanno
likast i början på 1470-talet, då ock Nykyrko närbelägna tempel pryddes med 
närbesläktade kalkmålningar, hvilket skedde år 1477 af en målare vid namn 
Petrus Henriksson. Äfven i Nykyrko är det Bitzska vapnet omgifvet af dom
prosten Stiernkors och lagmanen Garps vapensköldar.
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ytorna under dessa. På öfriga högre upp belägna väggytor upp
dagades inga bilder under 1400-talets målningar.

Arbetet med att blotta de undre väggmålningarna var af syn
nerligen grannlaga natur, alldenstund på det kalklimningslager, som 
betäkte dem, nya målningar blifvit utförda, såsom redan nämdes, 
hvilka målningar det gälde att på uppdrag af k. senaten ånyo upp
måla. Det hjälpte här ej annat än att med ett Alexandershugg 
lösa denna gordiska knut, och skedde detta sålunda, att man på 
alla de ställen, där vid den försiktigaste undersökning äldre bilder 
befunnos målade under de senare tillkomna, ytterst noga afkalke- 
rade dessa sistnämda samt tog detaljerade färgskizzer af dem. Sedan 
fingo de — de voro dock endast två å tre — i orginal skatta åt 
förgängelsen för att möjliggöra den nog så kinkiga proceduren att 
under dem och det tunna hvitlimningslagret få fram de ädlare och 
i många afseenden intressantare målningarna från gotikens tidigare

Dessa voro ej synnerligen många, äfven om man tar fullkom
ligt fragmentariska målningar med i räkningen, och utgjordes af 
enstaka, inom en omkring 5 cm i en- . _______ _

dylik ram bröstbilden af en liten gosse,
hållande framför sig en oskrifven tafla. De bibelspråk m. m., som 
plägade tecknas på dylika taflor och språkband, hafva antingen ut
plånats eller, ännu sannolikare, där aldrig hunnit blifva anbragta.

De öfre bildernas höjddimensioner äro här ofvan ungefär angifna. 
Bredden varierar mellan 70 och 90 cm. De nedre målningarnas 
höjd var i allmänhet blott 50 cm, mot en bredd af omkring 90 cm.

Af dylika målningar lyckades man få fram på kyrkans norra 
vägg 3 af de öfre samt lika många af de nedre, förutom ett par 
fragment; vidare på den västra väggen en af det senare samt ett 
fragment af det förra slaget. På södra väggen, strax till höger om 
dörren, anträffades en fantastisk bild från den äldre perioden, fram
ställande ett vidt utspärradt odjursgap.2 På marken invid sågos 
fragment af odjur och andra figurer.

Töfsala kyrka undergick sommaren 1890, då dessa bilder upp
dagades, en omfattande restaurering. Fönster utvidgades och upp-

- En dylik bild anträffades ock vid stora dörren på södra sidan i Lojo 
kyrka (se „Lojo kyrka och dess medeltidsmålningar11 sid. 44,), och torde afsikten 
med dylika allegoriska målningar varit att mana kyrkobesökaren att vid inträdet 
i Herrens hus lämna bakom sig alla syndiga och onskefulla tankar.

period.

kelt mönster schablonerad ram (se bil
den 2) stående, i hel figur återgifna, 
100 å 150 cm höga bilder af helige 
män och qvinnor. Nedanom hvarje 
sådan målning befann sig inom en Bild 2. Rammönster.
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höggos, hvarvid nödvändigtvis flere bilder måste delvis stympas,
delvis totalt förstöras. Då således en restaurering af dessa bilder 
ej kunde äga rum, sökte jag, som hade att bevaka konsthistoriska 
intressen, att dock bevara åt eftervälden möjligast trogna kopior af dem, 
hvarför de målningar, som måste gifvas till spillo, blefvo medels en 
följd af omkalkeringar öfverflyttade till de lediga väggytor, som
funnos att tillgå, der de ånyo troget uppmålades, en jämförelsevis 
lätt sak, då kalkmålningar alldeles icke äro skuggade, utan till ex.

hvarje plagg hörande till kostymen, obe
roende af konturerade veck o. s. v., målats 
helt enkelt i en och samma färg utan nyan
ser och schatteringar.

Äfven bilderna från 1300-talet sökte 
jag medels omkalkeringar bevara i kopior, 
då dessa små och fina målningar, inströdda 
bland de kolossala målningarne från en
senare tid, skulle i alla afseenden stuckit
af. Den mest minutiösa kalkeringsmetod 
användes till deras ånyo uppritande på den 
lilla sakristians toma väggar, där dessa bil
ders format äfven gjorde sig bra, hvarpå

, „ . , „ de med all önskvärd framgång uppmålades
Bild 3. Aposteln Simon (?). .  , ,etter trogna tärgskizzer och medan ori

ginalen ännu voro synliga. Sedan hvitlimmades de senare för
siktigt och finnas således ännu i denna dag kvar på sina

platser att i fall af behof ånyo blottas. Ofvanpå dem 
upptecknades och målades, medels ofta antydda pro- 
cedyr, de bilder från 1400-talet, som förut där ägt sin 
plats.

En enda af 1300-talets originalmålningar, hvilken
befann sig något enstaka i kyrkan, fick kvarstå orörd,
men med uppfriskade färger. Dock öfverflyttades en 
kopia äfven af den till sakristian, dels för att komplet
tera samlingen därstädes, dels äfven i afsikt att lämna 

. ett bevis på den förvillande trohet mot originalen,
dalena (?j. hvarmed dessa kopior blifvit på rent mekanisk väg nt- 

förda.
De helfigurer bland nu i fråga varande bilder, hvilka fram- 

kommo i minst fragmentariskt skick, äro följande fyra:
1. En ung manlig figur med gloria (målad på västra väg

gen, de öfriga på den norra). Till höger om honom är en språk- 
tafla med så godt som förstörd påskrift. I sin vänstra hand håller 
han ett föremål, som möjligen skall föreställa en såg med fint blad. 
Liknande framställningar från fordom af samma värktyg minnes 
jag mig någon gång sett. Möjligen hafva vi att i denne unge man,

Bild. 4.



—  37 —

i långdräkt och mantel samt med bara fötter, se apostelen Simon, 
hvars öde blef att med såg sönderstyckas (se bilden 3).

2. Ungt, kvinligt helgon, känsligt framstäldt, med åt höger 
lutadt hufvud. Håret faller upplöst på skuldrorna. I vänstra han
den håller hon ett föremål, som liknar närmast ett timglas. Jag
vore dock böjd att i bilden se en Maria Magdalena
figur med ett litet smörjelsekar. Nedre delen af den 
gloriakrönta figuren var förstörd. (Se bilden 4.)

3. S:ta Margareta på  draken, ett fragment, 
hvilket dock visar oss martyrens bröstbild — som en
dast återgifvits på bilden 5 —  samt nederst konturer 
af draken. Hennes dräkt grön med röd mantel.

4. Ung andlig man med gloria. Denna figur, ' argare a'
mest lik en Stefanus eller Laurentius, saknar attribut. Han bär 
lång dräkt och mantel. Bilden var den bäst bibehållna bland 
ofvannämda. (Se bilden 6.)

Alla dessa helgons gestalter äro smärta och fina, 
och deras ansiktsuttryck mer anslående än typerna från 
1400-talet. De föra med sig en fläkt af 1300-talets 
ädla, fina kyrkostil i. målningsväg —  Anmärkas må 
de orimligt små händerna på bilderna 4 och 6.

Nedanför helfigurerna befunno sig, som sagdt, bröst
bilder af små gossar, utbredande framför sig oskrifna 
språkband. Dessa i allmänhet värkligen täcka barna- 
ansikten utmärka sig genom sitt enkla, naturliga, lif- 
fulla uttryck. Bilderna äro färgrika, dräkterna variera 
i rödt, grönt och cinnober, hufvudbonaderna, alla olika 
till formen, äro röda eller gröna; på bilden 10 är 
baretten grön med uppvikta gula brätten. Bil0r6'

Trafaretterade stjernor omgifva figurerna på sam- me,| gioria. 
teliga bilder 3 — 10.

Tillägg rörande ett par kalkmålningar i Töfsala från slutet 
på 1400-talet.

Med redaktionens tillåtelse vill jag begagna mig af tillfället 
och här flyktigt beröra tvänne i Töfsala kyrka år 1890 uppdagade 
världsliga målningar, härstammande från tiden för Konrad Bitzs 
episkopat och skiljande sig från öfriga medeltidsmålningar i Finland.

Den ena, invid sista fönstret på södra väggen, utgjorde ett, 
vid en tidigare utvidgning af detsamma mycket förstördt bild
fragment af en världslig man med ett stort slagsvärd, en för öfrigt 
ej anmärkningsvärd figur; men det intressanta på bilden var ett

Bild 5. S:t
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antal runlika tecken, som voro anbragta på svärdsklingan. Då ett 
par af dessa, delvis förstörda runtecken genast kunde bestämmas 
såsom värklig runskrift, sökte man på kompetent håll förskaffa sig 
klarhet i ämnet, och lämnade den bekante runtolkaren, professor

• 'w S '

Bild 7.

Bild 9.

Bild 7— 10. Barnfigurer.

8. Bugge i Kristiania, på anhållan af professor A. O. Freudenthal,
benäget den upplysning, att tecknen blott voro imiterad runskrift,
fabricerad af en däri okunnig person (Se bilden 11).

Vid ytterligare utvidgning af sagde
fönster år 1890 gick bilden med det

„— , „  falska „runsvärdet“ helt och hållet
Bild 11. Runesvärdet 1 Tölsala. ..förlorad.

Den andra märkligare målningen (se bilden 12) var en längst 
ned*i väster i kyrkan, på trapphuset till vinden målad karrikatyr- 
bild af ett slag, som ej sällan förekommer på kyrkliga medeltids

målningar i Sverige, men endast i 
Töfsala anträffas i Finland. Den fram
ställer en tvåbent varelse med män
niskofötter, men djurlika ben, männi- 
skohufvud och en kropp, utan armar, 
som slutar i en liten fiskstjärt. Ur 
munnen utgår i tungans ställe ett 
månggrenigt, i bukter krökt växtor- 
nament. En toppmössa på hufvudet 
och ett slags betseltyg med bjällror 
på ryggen bilda dräkten.

Målningen påminner något om en
Bild 12. Vrångbild från 1400-talet. 0cl1 a nn an  b e g y n n e lse b o k sta f 1 en

svensk lagcodex från 1400-talet, sedan 
1884 tillhörig rik sbiblioteket i Stockholm och beskrifven af H. 
Hildebrand i „Bidrag till svenska medeltidens konsthistoria" 4 3 .

3 Denna lageodex har förut tillhört Kalmar gymnasium och utgör en diger 
bok med miniatyrbilder på hvarje af dess pergamentblad. Rramför lagtexten är 
ett kalendarium, textadt i rödt och s,vart på pergament vidhäftadt bandet, och
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Dessa tvänne bilder tyckas vittna för Töfsalakyrkomålarens 
yå 1400-talet svenska börd, vare sig då, att han var den från Ny
kyrko kände Petrus Henriksson från 1470 eller någon annan.

E. N.

Några konstnärsminnen.

4. Jo ch im  Kroger.

Såsom infödd Åbobo får konterfejaren M:r Jochim Kroger 
inregistreras bland våra älsta inhemska konstutöfvare. Han hade 
lärt „sitt liandtverku i Åbo och i Stockholm, såsom framgår af föl
jande utdrag ur rådstugurättens i Åbo protokoll:

.Den 17 Novembris 1677. Öfversågs Conterfejarens M:r Jochim Krögers 
inkomne suplication, uti hvilken han gifver tillkenna sig vara sinnader att ned- 
settia sig här i staden och vinna burskap, efter han är stadsens barn och här 
i staden och Stockholm sitt handtverk lärt och idkat, med begäran at honom 
till sitt handtverks fortsettiande någre års frihet för stadens tunga och besvär 
förunnes måtte. Och blef derpå således resolverat, at emedan hans handtverk 
befans denne landsorten och staden nyttigt, hvarföre bevilliades honom, Jochim 
Kroger, 3 års frihet för all borgerlig tunga och utskylder, undantagandes man
tals- och bakugnspenningarnes afgift och erleggiande, efter hvilka 3 års förlopp 
han skall vara förobligerad at utgöra och efterkomma hvad honom jemte hans 
byamän skäligen kan pålagt blifva.

Jochim Krögers föräldrar finnas icke angifna, —- åtminstone 
fyra familjer med detta namn funnos i Åbo under kvartseklet 
1650— 75. Hans mor, äfven hon till namnet oangifven, begrofs 
„i fattiges mull“ den 2 maj 1692. Också saknas upplysning cm 
Jochims lärotid såväl i Åbo, som i Stockholm, ehuru man af 
det föregående kan sluta, att han efter slutad gesällvandring i 
Stockholm förvärfvat sitt mästarbref.

Nästan lika okunnig är man om Jochim Krögers konstutöfning. 
Stadens brand 23/9 1678, då 243 gårdar uppgingo i rök, och 29/s
1681, då största delen af staden förstördes, voro visserligen icke 
egnade att befrämja densamma. Af mantalslängderna 1678 och
1682, då han redan var gift, äfvensom en oenighet emellan honom 
och glasmästaren Johan Sperling, som ledde till den senares fäl-

i slutet af boken äro a f gammalt några skrifna blad vidfästade. Ur detta kalen- 
darium framgår, att detsamma, om också icke lagboken, i tiden begagnats i Fin
land, alldenstund S:t Henriks hälgdagar där äro utsatta på de i Finland helig- 
hållna dagarne, ej på de dagar, som det katolska Sverige fordom firade, en ob
servation mig benäget meddelad a f bibliotekarien H. Wieselgren (1886). Så ut
mark es den ‘20 Januari med orden: S:t Henrici epi. och den 18 Juni med: Trans- 
latio ossa Henrici. — De i slutet vidhäftade bladen bestyrka denna förmodan, ty 
på ett af bladen läses orden: vähä Lambi, vähä niemi, och ett annat upptar en 
hel mängd idel finska ortnamn under rubriken: Methe inter Finlandiani et 
Hutheniam.
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lande till böter för slagsmål och slutligen till förlikning inför råd- 
sturätten den ‘28 januari 1682, finna vi emellertid att vår konter- 
fejare fans på orten. Under åren 1683— 6 däremot, då man för- 
gäfves söker honom i Åbo, torde hau befunnit sig på konstresor i 
landsorterna. Från denna tid härrör det enda till våra dagar upp
bevarade alster af Krogers pensel, ett med skicklig hand måladt 
porträtt af prosten Jonas Petrejus i Tenala (f. 1645, f  1696). 
Denne hade 1684 skrifvit ett epitafium öfver sin far och före
trädare Petrus Ingemari (f. 1593, f  1681) och inneslutit detta i 
ett ännu befintligt skåp, på hvars dörr han låtit Kroger måla sitt 
eget porträtt i hel figur och full prestskrud. Det är signeradt: 
Joeliini Kroger och omgifves af en snidad ram med lejonhufvuden.

Att Kroger sommaren 1687 åter befann sig i Åbo vet man 
däraf, att han då, den 30 juni, af kämnersrätten därstädes dömdes 
att betala en gäld, 10 daler 16 öre, åt handlanden Josef Pipping, 
emedan han ej kunde bevisa att han förut betalat den. Året därpå 
åter innehåller kämnersrättens protokoll följande för tiden karakte
ristiska konstanekdot om Kroger:

Anno 1688 d. 12 Septemb. Ehuruwäll Jacob Michielsson fodrar af Con- 
terfeiaren M:r Jochira Kroger 10 D. 2 öre kop. M :t för 3 paar Skoor, som 
Jacob till Kroger för en tafla, livar på Conterfeiaren herrens Nattwardh afsät- 
tia skulle, dhet han icke efterkommit, gifwit hafwer; Lijkwäll och emedhan 
Jacob moste tillstå sigh benute tafla allaredhe för brandhen bekommit, dhen 
han sedhan till sin Swåger Anders Korkman för 18 D. försåldt och Conter
feiaren medh Jacob om wist wärdhe för s.tt arbethe icke betingat, ntan förme
nar sigh bem:te 18 D. af Jacob hafva att fordra; Altså j anseendhe dhem 
emellan inthet Contract om arbets Löhnen warit, finner Rätten skiähligt att 
dhet ena upgår emoth dhet andra, så att dhe 3 paar Skoor, som Conterfeiaren 
af Jacob bekommit, beräcknas för hans arbethe, och Jacob låther sigh benöija 
medh taflan han handfångit och försåldt, hvar medh partherne å bådhe sijdor 
wahre åthskilda.

Af dessa bevis på Krögers talang såsom porträttör och tafvel- 
målare torde man få antaga att han på sin tid riktat kyrkor och 
egendomar i sydvästra Finland med konstvärk och konterfejer, 
hvilka under stora ofreden gått förlorade. Yi anträffa honom från 
och med 1689 i Åbo med hustru Elin och barn, af hvilka senare 
tre begrofvos 1693, 1694 och 1695. Själf dog „M:r Jochim Kroger 
målare“ eller såsom han oftast kallades ..Jochim konterfejare“ 1697 
och begrofs den 4 september norr om domkyrkan. Enkan kallas 
i 1701 års man talslängd „utfattig.“

5. A nders U lich .

I G-ezelii d. y:s minne, s. 204, kallar Tengström Anders Ulich 
en tysk konstnär och uppger ur minnet att han förekommer i 
Fusslis Kiinstler-Lexicon, till hvilken bok T. likväl efter Åbo brand
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icke hade haft tillgång. Då Ulichs namn emellertid, enligt H. 
Wieselgrens meddelande, alls icke finnes i nämnda lexikon, torde 
icke heller Ulichs tyska nationalitet kunna anses afgjord. Han 
uppträdde första gången i Åbo 1688 och kallas då gesäll, men 
senare konterfej aren M:r Anders Ulich. Epitetet „ Monsieur", hvar
med han stundom utmärkes, tyckes antyda att han åtnjöt ett mer 
än borgerligt anseende.

Ulich hade antagligen blifvit kallad till Åbo för att måla den 
dyrbara af Peter Thorwöste till domkyrkan donerade prediksstolen, 
som nyss förut förfärdigats af statuarien Beurle. Redan 1686 hade 
den förut omtalade konterfejaren Diedrich Möllerum fått måla ett 
prof på predikstolen och därför uppburit 10 daler. Profvet måste 
hafva utfallit eller bedömts så ogynsamt att målareu ej fick utföra 
arbetet. I stället uppbar den nykomne Ulich 31/i— 1688 för 
predikstolens målning i skilda poster 550 daler km. (c. 520 &mf). 
Predikstolen, hvilken vi enligt Lindman förut beskrifvit (s. 26 ), 
lakerades med svart oljefärg, så att den troddes vara af ebenholz, 
under det att bilderna och sniderierna blefvo hvitmålade. Denna 
predikstolens målning renoverades 18.19. För de af beläthuggaren 
Hans Rosenstern utsirade konungsstolarnes målande uppbar Ulich 
1692 i arvode 120 daler och „för knopparnas målande i kyrkan, 
där skeppet påhänger 2 daler".

Utom dessa dekorationsarbeten förvarades i Åbo domkyrka före 
1827 års brand följande af Ulich utförda konstvärk.

I Gezeliuska grafkoret hängde två af honom målade taflor. Ett 
porträtt af Gezelius d. y. och Christus i Gethsemane, den senare 
i en skulpterad ram, som hade 4 mindre taflor, på hvilka lästes: 
1) Solus hoc calcando rubesco; 2) Ne mergantur immergor; 
B) Ardeo sed non consumor och 4)Vivificum do liquorem. På 
taflans öfre kant lästes dessutom: Per passionem tuam, agoniam 
et sudorem t/aurn sanguineum libera nos Domine! och på den 
nedra: Hebr. 5: 7, 8, 9.

I skeppet hängde på 7:e pelaren från högkoret (i norra pelar
raden) en af Ulich förärad tafla, föreställande Christi förklaring, och 
på väggen mot sakristian en stor oval tafla, som förestälde Frälsa
rens nedtagande från korset. Nederst på sistnämnda tafla, som 
säges hafva varit väl målad, funnos miniatyrporträtter af handlan
den i Åbo Nils Kock och hans hustru Brigitta Mattsdotter. För 
denna tafla, som Nils Kocks arfvingar hade låtit uppsätta i dom
kyrkan, uppbar Ulich 50 daler km. af handlanden S:r Johan Kock, 
såsom framgår af kämnersrättens protokoll 22A 1698. Äfven Ulich 
skref sina kvittenser på tyska.

Af de uppräknade arbetenas och beställningarnas beskaffenhet, 
likasom af de arvoden han uppbar, kan man sluta att Ulich såsom 
konstnär var högt uppskattad i Finlands dåvarande hufvudstad.
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Antagligen var „målargesällen Anders Ulich" vid sin ankomst till 
Åbo, där han först anträffas boende hos bildhuggaren Beurle i framl. 
Ålart. Miltopaei gård i Mätäjärvi kvarter, en ung talangfull man, 
som knappast förut haft sig större beställningar ombetrodda. Må
hända var blott Diedrich Möllerums tillfälliga ovänskap med Beurle 
den egentliga orsaken till Ulichs inkallande till Åbo, där hans 
värksamhet sedan veterligen fortgick under decenniet 1688 — 98. 
Han bodde 1691 — 7 i Henrik Franks gård i kyrkokvarteret, men 
af ett ur polisarkivet i Stockholm hemtadt intyg i Eichhorns konst
historiska samlingar finner man emellertid att Ulich därunder någon 
tid uppehållit sig i Stockholm. Det af H. Wieselgren meddelade 
intyget lyder:

N:o 962.
Dass Herr Andreias Ulich Conterfeier bey mir einige Zeit losirt mir 

auch contentirt, solches Attestire mit meiner eigen handt. Stockholm d. 28  
9br Anno 1695.

Baltxer . . . .  ir ( ?  ip ).

Med detta intyg erhöll Ulich följande dag pass till Åbo. Må
hända tillbrakte han där oafbrutet de återstående åren af sitt lif 
och målade äfven den af Jochim Wittfoots arfvingar 1699 i dom
kyrkan uppsatta altartaflan, som enligt Lindman förestälde natt
varden samt Christi korsfästelse och uppståndelse. „ T all an omslöts 
af en dekoration, som bestod af tvänne pelare, ofvantill förenade 
med en halfcirkelformig list, hvarpå låg ett förgyldt lam med seger
fana. Vid pelarenas baser stodo bilderna af Petrus och Matheus 
samt något högre Wittfoots och hans frus Margareta Bugenhagens 
porträtter", det förra till höger, det senare till vänster om altar
taflan, båda mnd tyska underskrifter, hvilka finnas upptecknade i 
Stjernmanska samlingen.

Anders Ulich, som senast bodde i kyrkokvarteret, dog 1701 
och begrofs den 21 September i domkyrkan, till hvars prydande 
efter 1681 års brand han så mycket bidragit, ehuru alla hans ar
beten förstördes vid domkyrkans brand 1827. Han synes förblifvit 
ogift och egt tillgångar att sluta af de 66 daler domkyrkan upp
bar i begrafningskostnader.

Genom Ulichs död förlorade Åbo den sista af de tre konter- 
fejare, Kroger, Möllerum och Ulich, som under 1600-talets sista 
decennier uppburo målarekonsten därstädes. Konterfejaren Monsieur 
Christian Tuhn, som ett par veckor senare, den 3 oktober 1701, 
af domkyrkan uppbar 25 daler för „skifvornas och knopparnas 
anstrykande op i tornet", vid hvilket arbete han biträdts en dag 
af 2 karlar, torde varit en tillfällig gäst i Åbo, där han för öfrigt 
icke anträffats. J. R. A.



—  43 -

Traditioner om Lempäälä och Vesilahti socknars bebyggande.
4

Att de af naturen rikt utrustade trakterna i Vesilahti och Lem
päälä socknar i hög grad skulle blifva eftersökta tillflyktsorter för 
de folk, hvilka under hednatiden befolkade vårt land, ådagalägges, 
förutom af talrika arkeologiska fynd, otvetydigt äfven af traditionen.

Lempäälä och Vesilahti socknar äro rika på gamla traditioner 
•och sägner. Fordom skall man här hört runor sjungas 1 sådan 
mängd, att af desamma blifvit en „diger volym". Orsaken till denna 
rikedom på traditioner berodde på att dessa socknar fordom lydt 
under stora „herrar och krigshjältar".1

I en sammandragen beskrifning 2 heter det: att namnet Vesilax3 
(rättare Vesilahti, Vattuvik) har uppkommit antingen af de många 
invikar, hvilka här bildas af vattendragen, eller ock af den vik, 
Vesalahti (Telningsviken), hvarvid socknekyrkan är belägen.

Vidare anföres i samma beskrifning: „att Lappar jämväl i denna 
socken fordom idkat Djur- och Fisk-fänge är så mycket troligare, 
som den trakt af Lempäälä, som stöter närmast till Vesilax, ännu 
kallas Lapin Loukko (Lappkanten) och Fisket här alltid varit för
månligare än i Lempäälä."

En i Vesilahti gängse tradition förtäljer: „I äldsta tider bodde
här endast Lappar längs med sjöstränderna, lifnärande sig förnäm
ligast med fiske. Hedningar vore de och tålte ingen christen ibland 
sig. Men då kom svenske kungen med härsmakt och kufvade dem, 
och Finnar söderifrån intogo landet och utträngde de gamla inne
vånarena. Dessa drogo sig först undan till en stor holme i sjön, 
där de en tid försvarade sin oafhängighet, hvarför ön ännu heter 
Vapaaluoto (fri-ö); men småningom måste de alldeles gifva vika och 
flytta till nordligare nejder." 4

En annan tradition fömäler, att en lapp, som till först invan
drade i Vesilahti, bosatte sig vid Laukko-gård, där han nedlade sin 
„laukku“ d. ä. väska och yttrade: här lämnar jag min „laukku“, 
här må Laukko blifva. Här begynte han omedelbart att bygga 
Laukko samt bodde och vistades där tils han fördrefs af finnar.5

I en äldre beskrifning öfver Lempäälä socken 6 finnas bl. a. föl
jande anteckningar: „Lempäälä socken, eller som Finnarne kalla den

1 Tidningen Åbo Posten, år 1878, n:o 211.
2 Tidningen Åbo Tidning, år 1797. n:o 23: „Kårtta Anmärkningar om Vesi

lax socken11.
3 A f  den äldre finska formen Vesilaksi.
4 Tidskriften Suomi, år 1874: A. W arelius: „Bidrag till Finlands kännedom

i etnografiskt hänseende11. sid. 48.
3 D. Skogman: Matkakertomus suvella 1861 (manuskript förvaras i F. Litt.

Sällsk. arkiv).
8 Grundande sig på en „vidlyftigare beskrifning11 öfver Lempäälä socken,

som skulle finnas i socknens kyrkobok, synes häraf ett sammandrag gjorts, som
finnes trykt i Åbo tidningar, år 1791, n:o 21 och reproduceradt i Borgå Tidning,
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samma Lembälä, skall fått sitt namn af nuvarande kyrkiobyn, Lem- 
bois, och denna åter utaf. Lembo, thet är djefvul, ty den leda anden 
har haft sitt tillhåll och vistats uppenbarligen ej långt ifrån bemälta 
kyrkioby, på en kulle i en stenklyfta, hvilken klyfta — Hijsi eller 
Hysi (med hvilket namn den onda anden, djäfvulen, kallades) blef 
bebodd och kallades och än i thenna dag kallas Hijsyn kirkko att 
den ligger nära Hijsy hemman.

Denna Lembo eller Hijsi tillfogade ofta de resande stor skada, 
som förbi dess tillhåla, i synnerhet nattetiden, resa måste; och i 
bland alt annat berättas, att han slagit ihjäl en käring, hvaraf en 
backe, som ligger bredvid bemälta klyfta, kallas på finska Ämmän- 
ristin ahde, det är käringekors backe, ty sedan de funnit hennes 
lik på berörda backe, hafva de gjort ett kors på det samma stället, 
där det stått i långliga tider.

Hvad tid denna Lempälä socken fått sina innevånare, kan man 
icke säga, men det vet man att hon är en bland de äldsta socknar 
i Finland; ty hon har varit bebodd redan tempore cremätionis eller 
i bränne åldern, hvilket de fyrkantiga och aflånga stenläggningar 
i Päiväniemi utvisar, hvilken ligger fjärdedels mihl belägen ifrån 
Haurala by öfver sjön Toutonen, i sydväst ej långt från Hietaniemi, 
uppå hvilka innevånarena i Lempälä och Vesilax uti hedendomen 
förbränt deras döda, hvilket är så mycket mera troligt som Hau
rala by skall vara den äldsta uti hela socken, hvarom står i Ru
nan: Haurala kyliä vanhin — och bemälte Päiväniemi är ännu 
Haurala by tillhörig."

I den såsom tidigast bebodda ansedda delen af Lempäälä, det 
i det föregående nämnda s. k. Lapinkulma 1. Lapinloukko (Lapp
kanten), invid det vattendrag, som, begynnande i Sääksmäki socken, 
har sitt utfall genom Kuokkala fors, skulle enligt gängse traditio
ner funnits s. k. lapprosen eller spår af något slags borganläggnin
gar, hvilka här skulle hafva uppförts för att mota nya, från Kumo- 
trakten invandrande folks vidare framfart. Samma tradition 
skulle äfven berättats i Yesilahti, där trakten vid Suonola by an
sågs för den tidigast bebodda och till först blifvit tagen i besitt
ning af folk, hvilka invandrade från Tyrvis.7 Härmed menas väl 
den i det föregående relaterade af Varelius upptecknade traditionen.

H. J. H.

år 1839, n:o 43. Berättelsen, förekommer äfven i särskilda handskrifter, hvilka 
något afvikande ifrån hvarandra förvaras t. ex. i Grönhlads manuskriptsamling 
i Finlands Statsarkiv och topografiska arkivet i Statens Historiska M useum ; ett 
exemplar ägdes af major Segercrantz i Vesilahti.

7 Finska Vetenskaps Societetens Bidrag till kännedomen af Finlands Na
tur och Folk, häfte 38, A. O. Heikel: Kertomus Pirkkalan kihlakunnan Muinais
jäännöksistä. sid 11.
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Sankt Henriks dyrkan utom Finland.
Föredrag, hållet på F. fornminnesföreningens möte d. 16 februari 1899.

Det var säkerligen under inflytande af den glans och det anseende, som 
hvilade öfver den år 1300 åt Sankt Henrik invigda domkyrkan i Åbo, som hel
gonets dyrkan begynte utbreda sig till länderna på andra sidan hafvet. Den 
första underrättelsen härom är från år 1320, då en borgare i Reval, Johan af 
Kalmar, skänkte arfvet efter sin hustru Margareta till byggnadshjälp åt detta 
Sankt Henriks tempel.

Ungefär från samma tid är en väggmålning i Amnehärads kyrka i 
Vermland, hvilken synes påkalla någon uppmärksamhet och är afbildad i 
Mandelgrens Monuments scandinaves du moyen åge. Är 1323 lät biskop Petrus i 
Skara i denna kyrka måla en räcka bilder, bland hvilka vi finna i en rad först 
Sankt Dionysius och hans halshuggning, så Sankt Olof med yxe och helgedoms- 
kärl, så en biskop med staf och handen höjd till välsignelse mot två män. 
Omedelbart efter följer en framställning ur den heliga jungfruns lif. Den för
klarande skriften öfver dessa bilder lyder i öfversättning: Dionysius. Olof. 
Å r 1323, då herr Petrus var biskop, målades detta om den saliga jungfrun Ma
ria. Inskriften på språkbandet kring de båda männen har ej kunnat tillfreds
ställande tydas, men tyckes ej gifva upplysning om, hvem den välsignande 
biskopen är. Man har tydt honom än som biskop Petrus själf än som Sankt 
Erik predikande evangelium för finnarne. Men ingalunda lät biskopen måla sig 
på en så framstående plats bland kyrkans förnämsta hälgon •— det hade allde
les stridt emot tidens bruk och anda, som på sin höjd skulle tillstadt, att han 
här afbildats i bedjande ställning. Och om en gång finnarnes dop skall vara 
framstäldt —  isynnerhet den ena af de två männen har en mycket karaktäristisk 
ansiktstyp —  ligger det väl närmare till hands att tänka på Sankt Henrik. 
Något annat svenskt helgon, på hvilket denna framställning skulle passa in, 
finnes icke. Men det är oförklarligt, huru en sådan bild af Sankt Henrik, så 
tidigt och utan analogier, skulle blifvit utförd så långt borta, och den gifna 
tydningen hör därför till de gissningar, som tyvärr ännu utgöra en god del af 
vår medeltida konsthistoria.

Säkrare underrättelser om Sankt Henriks dyrkan i Sverige finna vi först 
några årtionden senare, i dateringen af medeltida handlingar. Denna skedde i 
enlighet med de för hvarje stift särskildt gällande kalendarierna, som upptogo 
alla de hälgon, hvilkas årsdagar firades inom stiftet Medan Henriksdagen i 
Åbo omnämnes åtminstone 1353_redan —  då dateras nämligen „annandagen efter 
Sankt Henriks dag“ — så kallas dagen samtidigt, eller 1354, i Stockholm styft 
nog första söndagen efter Epifanieoktaven, och först 1357 finna vi en likadan 
datering som i Finland. 1378 dateras både i Vesterås och Linköping på samma 
sätt. A tt Henrikskulten värkligen redan i fjortonde århundradet blifvit uppta
gen i den kyrkliga gudstjänsten, visar en gammal litania, som förvaras i kung
liga biblioteket i Stockholm. Bland de hälgon, som här anropas till bistånd 
emot alla olyckor, är nämligen också Sankt Henrik, medan Sankta Brigitta 
saknas, hvaraf man torde kunna sluta, att litanian är äldre än från 1391, då den 
sistnämda kanoniserades.

Från femtonde århundradets början och så ända till det katolska tide- 
hvarfvets utgång påträffa vi talrika uppgifter om hälgonets dyrkan i Sverige. 
Man tycker sig, då man genomgår listan af dem, kunna se, huru denna helt 
småningom utbredde sig från stift till stift. De törsta underrättelserna äro af 
literär art och stå att sökas i mässböcker och ltalendarier; det är prästerskapet, 
som knutit de första officiella förbindelserna. Så komma donatorerna: än en 
främling, som långväga ifrån sänder gåfvor till våra kyrkor, än en landsman,



som därute velat hugfästa minnet a f sin hemorts hälgon. —  Det är ögonsken- 
ligt, att man ur dessa uppgifter kan draga slutsatser beträffande förbindelserna 
mellan olika länder. —  Ar 1397 skänkte riddaren Karl Ulfsson till Tofta till 
Sankt Henriks ära jordlotter i två svenska socknar åt Åbo domkyrka, och 1402 
gaf själfve kung Erik X II I  för samma ändamål 300 mark till en daglig mässa. 
Slutligen blef hälgon ets dyrkan i det nya landet allmän, och det kommer eji 
vidare i fråga att förutsätta en förbindelse med hemlandet annat än i undan
tagsfall. Så blef också S. Henrik ett af Sveriges nationalhälgon, och som så
dant namnes han flere gånger i de kyrkliga sångerna som det främsta näst 
efter S. Erik.

För att få en fullständig uppfattning om. i hvilken mån S. Henrik dyr
kades i Sverige, borde vi emellertid hafva tillgång på ett statistiskt-topograflskt 
material, som väl ännu länge skall låta vänta på sig. De strödda uppgifter, 
som finnas, kunna dock gifva någon föreställning härom. Ensamt i Upsala dom
kyrka funnos vid icke mindre än fem altare reliker af hälgonet.

1410 invegs S. Henriks och S. Olofs kor. Endast af den förre nedlades 
reliker. S Henriks kor var jämte tillhörande prebende grundlagdt år 1400 af 
rådmannen i Stockholm Peder Äländing, den äfven i vår kyrkohistorie bekante 
donatorn och ledaren af det svenska borgerskapet i striden mot tyskarne i 
Stockholm.

1413 invigdes helga trefaldighetsaltaret, och därvid nedlades äfven reliker 
a f S. Henrik.

1414 inrättades S. Mikaels och S. Annas kor, dit reliker a f S. Anna och 
S. Henrik lades.

1456 invegs S. Thomae altare, där bl a. reliker af S. Henrik nedlades.
1472 invegs S. Eriks altare åt hälgonen Erik, Henrik. Botvid och Brita 

samt Lars. Reliker nedlades af deras och „än flere heliga personers qvarläm- 
nade been och inlagde kläde slarfwor", såsom Peringsköld något vanvördigt ut
trycker sig. „Ja, förvtan thet at han i Ypsala på konung Erich then Heliges 
Tafla ') och Tapet är afmålader, så står han också i Domkyrckian wid södre 
dören, med Prästedrächt vti steen vthhuggen, hafwandes i sin wänstra hand 
en zedel med thesse ord: E coelis sanotus Henricus.11

Liknande uppgifter påträffas om andra kyrkor. 1435 invegs Erntuna ka
pell och altare i Upland, och nedlades därvid i altaret reliker af de 11,000 jung
frur och S. Henrik. I Örebro var sannolikt en kyrka hälgad åt S. Henrik, och 
ännu i början af detta århundrade hölls där hvarje år Hindersmässa —  ett 
minne af den tid, då den kringboende befolkningen samlades för att på en gång 
köpslå och fira hälgonets årsdag.

Säkerligen funnos på alla dessa altaren, i enlighet med de kyrkliga före
skrifterna, bilder af S. Henrik. Dylika skulpturbilder på altarskåpen äro också 
mycket talrika i Sverige En vandring i Stockholms historiska museum eller 
ett bläddrande i museets rika samling a f af bildningar från landets kyrkor är 
nog för att öfvertyga härom, och bland bilderna där må nämnas endast en, 
nämligen på altarskåpet från Hille kyrka i Gestrikland. Den är i ikonografiskt 
hänseende mycket intressant därigenom att biskop Henrik här framställes utan 
Lalli under sina fotter, alldeles på samma sätt som odjuret med människohuf- 
vudet stundom saknas under S. O lof eller den lille mannen under S. Erik. 
Bildens authenticitet är betygad genom inskriften „S. Hinrich11, och vi veta så
ledes, att Lalli ej var något nödvändigt bihang och att de många biskopssta- 
tyer, som nu stå namnlösa i våra museer och kyrkor, väl i regeln kunna ånyo 
döpas till S. Henrik.

J) Flerstädes afbildad.
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I samma Hille kyrka, där S. Henrik möjligen hölls i särskild hälgd, finnes 
också en målad bild af hälgonet bland kalkmålningarna på tak och väggar. 
Några andra dylika omnämner B. E. Hildebrand i sina beskrifningar i Antiqva- 
risk Tidskrift. En reproduktion a f en sådan bild i Skellefte kyrka finnes i 
Sveriges Illustrerade Historia, I, s. 390.

Slutligen må nämnas den bekanta 144 lod vägande silfverstatyn af hälgo
net i Stockholms Storkyrka.

Om vi gå utom Sverige, så är det i Norge vi träffa på några sparsamma 
uppgifter angående S Henriks dyrkan. Bekant är Abobiskopens brefväxling 
med ärkebiskopen i Trondhjem år 1493, då reliken af S. Henrik lofvades i utbyte 
mot sådana af S. Olof, som hade så många kyrkor i Finland hälgade åt sig. 
Det är obekant, om bytet kom till stånd, men i hvarje fall finnes S. Henrik 
upptagen i det Trondhjemska kalendariet af år 1519, och äfven i det missale, 
som samtidigt var gällande för alla kyrkor i Norge, finnes en del af S. Henriks- 
officiet. Det var endast ett s. k. officium simplex, en kort morgon- eller för- 
middagsmässa, som kom i fråga, och någon vidare uppmärksamhet synes man 
ej ha ägnat åt det finska hälgonet. Prästerskapets sträfvanden att hit utbreda
S. Henrikskulten fingo med reformationen sitt slut.

Icke häller i Danmark och Norra Tyskland vann S. Henriks dyrkan något 
insteg, och i de yngsta kalendarierna från Köpenhamn och Lund saknas han 
alldeles, ehuru öfriga svenska hälgon nog finnas upptagna. Så mycket märk
ligare är det, att vi från dessa trakter ha uppgifter om två mycket intressanta 
altarskåp, på hvilka S. Henriks bild förekom. Den ena uppgiften meddelas a f  
den danske reformatorn Christian Pedersen i hans krönika. Sedan författaren 
beklagat sig öfver att klostren under Eriks af Pommern tid lågo i tyskarnes 
händer och att de sände till sitt land gåfvor m. m., som gjordes till klostren, 
heter det:

„Det läto de känna, som voro i Landskrona, ity att en riddare, som hette 
herr Andreas af Tyftofte, hade gifvit (till klostret där) en däjligt utskuren tafla 
med många sköna förgylda bilder, bland hvilka där voro två stora bilder midt 
i taflan, nämligen S. Eriks, konung af Sverige, i hvilken samme S. Eriks arm, 
och S. Henriks, biskop och martyr af Abo, hvilket hans heliga hufvud var uti. 
Strax de hade fått densamma taflan, sände de den bort till Danzig, till ett deras 
kloster a f samma orden (vår frus orden, karmeliter orden); den såg doktor A n 
ders Kristensson från Helsingör den tiden kung Hans hade sändt honom till 
kungen af Ryssland.11

Man kan väl näppeligen antaga, att detta altarskåp är detsamma, som år 
1438 skänktes just till karmeliterklostret i Danzig a f domherren i Upsala Johan 
Andreae och borgaren i Stockholm Kort Rogge. Peringsköld meddelar det in
tressanta aktstycke, däri brödrakonventet bl. a. förbinder sig att åt det af de 
nämda personerna instiftade altaret upplåta „ett ställe i vår kyrka framför vårt 
högkor, på södra sidan, mellan de fyra pelarne, för den ärevördige herren Sankt 
Erik, som var en konung i Sverige och en martyr, och för Sankt Henrik, som  
var en biskop i Finland och martyr. —  Och förbinda vi oss endräkteligen . . . 
att i det förenämda . . . kapellet alla dagar läsa en mässa . . . och när S. Eriks^ 
dag i året kommer . . . den dagen härligen begå . . . och alla år hålla begän- 
gelser för dem som varit i S. Eriks broderskap . . . An mer, så vilja vi bedja 
för dem, som först stiftat det förenämda kapellet . . . Desså förenämda ärbara 
män ha gifvit den taflan, som står i kapellet på altaret, med S. Eriks och S.. 
Henriks bilder “ Slutligen lofva de alltid hålla en svensk kapellan samt g ifva  
fri begrafning åt alla svenska sjöfarare och köpmän. —  Hälgonkulten har följt 
de vägar, som samfärdseln utstakat, och den kan gifva upplysande bidrag till 
frågan om förbindelserna mellan olika orter. Det var säkerligen mer än en
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tillfällighet, som gjorde att S. Henrik fans på denna tafla på en ort, som stod i 
liflig handelsförbindelse med vårt land.

Efter reformationens uppträdande fortbestodo ännu länge i vårt land 
reminiscenser af Henrikskulten, men annorstädes, där den ej hade så djupa 
rötter, dog den naturligtvis snart ut. 1 några kyrkliga handböcker, såsom i 
polacken Yastovii på Johan den III:s  tid gjorda samling af nordiska hälgon- 
legender, kunna vi ännu se liksom ett svagt återsken af densamma, och äfven 
ett och annat konstnärligt minnesmärke uppstår ännu. Sålunda finnes Henriks 
martyrdöd afbildad på ett kopparstick af Cavalleriis i Ecclesiae anglicanae tro- 
phaea, efter en originalmålning af den obetydlige italienske barockmålaren Cir- 
cignano. Det vore intressant att veta, på hvilka vägar kunskapen om S. Hen
rik kommit till denne konstnär. Kanske genom Polen, där Johan III  och hans 
efterföljare väl kunna antagas ha varit intresserade a f det finska hälgonet.

K. K. M.

T illä g g . Mot slutet a f det katolska tidehvarfvet synes S. Henrik vara 
upptagen i alla stifts- och åtminstone flere klosterkalendarier från Sverige.

Finsk trollkunnighet.
(Heinit. X L IV ) .

Trollkarlen måste ett par gånger om året föra skatt åt sin skyddsande. 
På en sådan färd hade han engång sjunkit i ett kärr, en annan gång befunnit 
sig långt bort i skogen. Trollpackor föra sin skatt långfredagsnatten upp på 
kyrkåsen (Halikko).

En trollkarl i Hollolatrakten hade ur graf röfvat lik eller delar af lik och 
åtalades därför. Vid rättegången afgafs den förklaring, att hufvudet af ett lik 
insöfde menniskorna i det rum, dit en tjufinträngde, samt att en barnhandhade 
förmågan att förminska en bandits händer, så att han kunde få ut den ur hand- 
klofvarna.

Taneli Santala i Ruovesi var under förra hälften af detta sekel en namn
kunnig trollkarl, som rådfrågades från aflägsna orter, t. ex. Somero. Han kunde, 
berättas det, säga, huru den besökandes hem såg ut och hvar det var beläget, 
om en tju f var ljus eller mörklätt m. m. Tillspord engäng om ett i en annan 
socken förkommet barn, förklarade han, att det fanns i ett rum, hvilket består 
a f så och så många stockhvarf. Barnet återfanns vid lif i en så beskaffad lada 
nära hemmet. —  En annan gång tillfrågades Santala om något stulet gods och 
sade då : „Vänta här i två nätter, så kommer min kamrat (ande) med under
rättelse11.

Rättelse.
I föregående häfte (N:o 2), sid. 23 rad. 17, står Kristoforus, bör vara 

Kristoferus.

S u om en  M u seo IS !)!) , N :o  ,'i innehåller: Suomalaisia lääketiedettä 1600- 
luvulta (Finsk läkekonst på löOO-taleth A f  Artturi H. Snellman. — Eräs sinetti- 
kokoelma iEn sieillsamling, från hvilken 9 sigill afbildas i texten). A f  J. R. A. —  
Linnainmaa Normarkussa (Fornborg i Norrmark). A f  A. O. H. — Arvan asetta
miset taudissa ja  hautaustapoja Karjalassa (Trollkonster vid sjukdomar samt 
begrafningsbruk i Karelen). A f H. Laitinen år 1866. —  Lisätietoja Thomas 
Kiempe’stä (Tillägg’ ang. Thomas Kiempe). A f  B. Cf. — Taiteen vainioilta (Från 
konstens område; ang. E. Alm och J. F. Winberg). A f  J. R. A.

T in sh t M u seu m  lS i)i), 1W:o 3  innehåller: Kalkmålningar från 1300-talet 
i Töfsala kyrka (med 12 bilder) A f  E. N. —  Några konstnär sminnen: 4. Jochim  
Kroger 5. Anders Ulich. A f  J. R. A . — Traditioner om Lempäälä och Vesilahti 
socknars bebyggande. A f  H . J. H. — Sankt Henriks dyrkan utom Finland. A f K. K. 
Meinander. —  Finsk Trollkunnighet ur Reinhohns samlingar).

Helsingfors 1899. Helsingfors Central trjmkeri.
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Ett restaureradt altarskåp.

I Pernå kyrka förvaras bland andra minnesmärken en intres
sant kvarlefva från katolska tiden, ett altarskåp med snidade figurer. 
Detta konstvärk, som illa medfarits under årens lopp, beslöt för
samlingen senaste vinter att låta restaurera på samma gång som 
kyrkans inre undergick en fullständig renovering. Restaureringen 
har numera slutförts, och då den är ganska märklig icke minst 
såsom det första arbete i sitt slag hos oss, skola vi meddela några 
uppgifter om densamma samt ett par afbildningar af altarskåpet.

Altarskåpet består såsom vanligt af tre delar: ett stort midt- 
stycke samt tvänne flygeldörrar, som äro fästa vid midtstycket me
dels gångjärn och kunna slutas tillsamman framför detta. Kär 
flyglarne äro tillslutna, synas målningarne på deras yttre sidor; 
när de slås upp, visar sig hela den bildliga prakten på midtstyc
ket och flyglarnes insidor. Det är framställningarna här, som gifva 
åt skåpet dess betydelse såsom liturgiskt föremål, och de ansågos 
icke böra vara synliga annars än när gudstjänsten direkte hän
förde sig det, som här afbildas. Medan de yttre målningarna när
mast skola förströ eller förbereda, visa bilderna i det inre oss det 
eller de hälgon, som höllos i särskild hälgd i kyrkan, eller hän
delser ur deras lif, eller, såsom här, de mest betydande tilldragel
serna ur Kristi lidandes historia. Man kan tänka sig, att vårt 
altarskåp framföralt under påskhälgen öppnade sig för menighetens 
blickar. Midtpartiet visar korsfästelsen; på vänstra flygeldörren är 
ofvan afbildad Kristus på väg till Golgatha dignande under korset, 
sedan Kristus inför Pilatus, som tvår sina händer. På högra dör
ren framställes ofvan Kristus nedtagen från korset och nedan hans 
grafläggning. Vår afbildning (bild 2) fri tager från en närmare beskrif
ning af grupperna; särskildt midtpartiet med dess sammanträngda fram
ställning af detaljer ur bibeln och legenden är värdt att uppmärk
sammas: Longinus, hedningarnes representant, med spjutet och Ste- 
phaton, juden, som doppar en svamp i kärlet med ättika; krigs-
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knektarne, som slås om Kristi klädning; den hedniske höfdingen, 
som visar upp mot korset; Maria Magdalena vid korsets fot; Guds 
moder Maria, som vanmäktig sjunker ned. Den obotfärdige röfva- 
ren hänger till vänster om Frälsaren, på samma sida som Stepha- 
ton och krigsknektarna, den botfärdige på samma sida som Maria 
och Longinus, som enligt legenden blef kristen.

Målningarna på dörrarnes yttersidor äro numera nästan full
ständigt utplånade. Endast på den vänstra kan man ännu se 
fragment af en madonnabild. Dessa rester ha lämnats fullkomligt 
oberörda af restaureringen, som sträkt sig endast till skulpturerna 
på de inre sidorna.

Det är också dessa skulpturer, som redan tidigare synas ha 
tilldragit sig en restaurators uppmärksamhet. Utan att akta på 
att flyglarne voro afsedda att tidtals tillstänga midtpartiet, lösbröt 
man dem från detta och sammanfogade dem till ett helt för sig. 
Sålunda sönderbrutet har altarskåpet ända till senaste tid haft sin 
plats på båda sidor om korfönstret i Pernå kyrka. Såväl midt- 
bilden som den andra taflan med dess fyra afdelningar voro om- 
ramade af ramar i barockstil*. Undertill fans tidigare inskrip
tionen Hoc epitaphium utut jam  divisum renovatum 1653. 
Enligt Hipping (Beskrifning öfwer Perno Socken p. 113) skall 
denna restaurering ha föranstaltats af öfverste Ernest Forbes. Äf
ven de bildliga framställningarna ha burit spår af densamma, så 
att bakgrunden bakom grupperna, som tidigare uppenbarligen varit 
förgyld, målats blå; vidare var en del af det vackra gallervärket 
ofvantill af furu, medan hela altarskåpet för öfrigt är af ek; äfven 
högra armen på mannen med ättikstången visade sig vara senare 
påsatt och af al.

Huru vårt altarskåp efter denna restaurering likväl åter kun
nat gå till möte en sådan förstörelse är svårt att säga. Efter den 
praktälskande storhetstiden följde likvisst nyktrare och fattigare 
tider och —  stora ofreden. För våra blickar har konstvärket tedt 
sig i ett i väsentliga delar stympadt skick. Bild 1, som tagits i 
större format för att låta alla detaljer framträda, visar oss midt
partiet, som var mest medfaret: gallervärket ofvantill, Kristusfigu- 
ren med korset samt den ena röfvaren bortfallna. I fonden synas 
tvänne hål på hvar sin sida af korset; här ha antagligen varit 
fästa sväfvande änglar, som på dylika taflor i regeln utfylla tom
rummet mellan Frälsaren och röfvarene. Slutligen några mindre 
betydande defekter, såsom ett afbrutet spjut, en bortfallen hand 
m. m. Den mödosamt och konstnärligt anbragta förgyllningen och 
färgerna i skulpturerna voro ställvis bortfallna, och det återstående 
lossnade lätt vid ovarsam beröring eller skakning.

* Dessa ha numera såsom obehöfliga skänkts till Statens Historiska Museum.
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Bild 1. Altarskåp i Pernå. Midtpartiet före restaureringen.
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Det svåra och ömtåliga värfvet att restaurera detta altarskåp 
lyckades Pernå församling anförtro i läraren vid Ateneum, skulp
tören J. Friedls skickliga händer. —  För ersättandet af de bort
fallna figurerna, Kristusbilden och den ene röfvaren, skulle till 
förebilder tagas motsvarande figurer i ett numera i Statens Histo
riska Museum förvaradt altarskåp från Wemo, hvilket i rätt många 
afseenden öfverensstämmer med det i Pernå. Sedan värkan af 
dessa kopior pröfvats medels vaxmodeller, kunde utsnidandet af 
figurerna vidtaga, alla smärre defekter afhjälptes och alla delar af 
annat träslag ersattes med ek. Gallervärket ofvantill gjordes i 
samma stil som det ännu bibehållna öfver tre af flygelbildema, 
och detta senare, som ganska illa medfarits, ersattes af ett nytt. 
Endast de två änglar, som tydligen sväfvat på båda sidor om kor
set, blefvo enligt det för restaurationen uppgjorda programmet oer
satta; för den historiska troheten hade det måhända varit önsk- 
värdt att de kommit med, men en sammanträngd komposition här 
uppe skulle kanske icke gjort god värkan mot den klara blå fon
den. Denna blå fond är, äfven den, ett skattande åt den moderna 
smaken, ehuru den har något historiskt berättigande såsom här
stammande från den första restaurationen. I hvarje fall binder för
farandet med änglarne och fonden icke händerna på kommande 
puristiska restauratorer. —  Sedan alla träsniderier blifvit färdiga 
och fogar och hål i fonden igenfylts, begynte förgyllningen och 
målningen. Denna del af restaurationen var otvifvelaktigt den 
svåraste, då det gälde att eftergöra de medeltida konstnärerna, som 
här användt en mödosam teknik och nedlagt samma omsorg på 
sitt arbete som på en ordentlig tafla. Huru fint skurna skulp
turerna än voro, så var det genom målningen som ansiktena er- 
höllo sitt uttryck, och förgyllningen i dess olika toner gaf åt det 
hela den festliga glansen. — De nysnidade delarne samt alla stäl
len, som mist färgen, beströkos med slammad krita ända tils de 
nått samma tjocklek som den ursprungliga kalkgrunderingen. Där
efter öfverdrogos de med en schellacklösning, hvarpå målningen 
och förgyllningen vidtogo och utfördes med ledning af det som 
fans kvar af den ursprungliga beläggningen. Förgyllningen an- 
bragtes i två skiftningar, en mera glänsande- för dräkter samt en 
mattare för den del af fonden, som var utskuren ur samma stycke 
som figurerna. Den egentliga, bakre fonden målades blå, där den 
ofvantill kom till syns. Det vackra naturalistiska gallervärket för- 
gyldes äfven, med ett grönt blad här och där skjutande ut från 
slingorna. En af krigarne till häst bär en försilfrad rustning. Mål
ningen med oljefärger inskränkte sig å grupperna till klädernas 
uppslag och bårder, en och annan hufvudbonad samt inkarnationen, 
som för männen gjordes brunröd och för kvinnorna äfvensom Kristi 
kropp på midtbilden och högra flygelns bilder "blekare gråaktig.



Afven hästarne målades i oljefärger, en gråblå, en svart och två 
röda, i öfverensstämmelse med kvarsittande färgspår. Kristi kors 
målades brunt.

Altarskåpet torde i likhet med flere andra i vårt land ha 
sitt ursprung i norra Tyskland. Traditionen förmäler, att en krigs
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herre hemfört det som byte från trettioåriga kriget. Det finnes 
icke någon orsak att tvifla på denna berättelse, ty i själfva vär- 
ket synas, att döma af tyskarnes klagan, dylika altarskåp varit 
eftersökta konstskatter, som i ej ringa mängd fördes öfver Öster
sjön för att i kyrkorna stå som ett slags minnesmärken öfver de



•

praktälskande krigarsläkterna. Ernest Eorbes, som lät restaurera 
konstvärket kort efter westfaliska freden, hade äfven deltagit i 
kriget i Tyskland. — Ingenting finnes som skulle antyda att detta 
rätt dyrbara altarskåp ursprungligen varit bestäldt för den fattiga 
nyländska landskyrkan.

Några stämplar eller andra signaturer finnas icke på altarskåpet 
eller dess figurer. I afseende å sin ålder torde det, att döma af 
de naturalistiska slingerornamenten, vara att sätta från den nordiska 
katolska konstens sista period, början af 1500-talet.

K. K. M.
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Några konstnärsminnen.

6. V alentin Betge.

Den nomadnatur man velat tillskrifva våra äldre konstidkare 
är icke tillämplig på flertalet af dem. De voro vanligen inskrifna 
i städernas skråämbeten och, såvida deras arbete motsvarade all
mänhetens kraf, i regeln skyddade för konkurrens på sitt ämbets
område i staden och den kringliggande landsorten. Hade de en
gång förvärfvat sig denna rätt att utöfva sitt „handtvärk“ , så 
kvarstannade de på orten gemenligen till sin död. Sålunda finna 
vi målaren och konterfejaren m:r Valentin Betge värksam i Wi- 
borg under fulla fyra årtionden.

Betge omtalas veterligen första gången i Wiborgs slottsräken- 
skaper 1650, då han hade insatt grefve Pehr Brahes „contrafactur 
i bågar, såsom och dem förgyldt, och malet somblige enkelt kop:r 
myndt till en hincka“ . Sitt arvode 3 daler km. har han kvitterat 
med egenhändig namnteckning: „Wallentin Bettge“ . I det s. k. 
nya kanslirummet, där taflan uppsattes, funnos då enligt Lagus 
åtminstone 13 porträtt af konungar, börj andes med Gustaf Wasa, 
samt andra högtstälda personer, bland hvilka nämnes landshöfding 
Erik Gyllenstjerna.

Det lilla man tilsvidare vet om Betges konstnärsvärksamhet 
hänför sig såsom vanligt till det kyrkliga måleriet, ehuru man 
däraf icke bör draga den sedvanliga slutsatsen att han och 1600- 
talets konterfejare öfverhufvud skulle vid sidan af det egentliga 
yrkesmåleriet företrädesvis sysselsatt sig därmed. Tvärtom kan 
man sluta af de många konterfej, som nämnas i uppbevarade bo- 
uppteckningsinstrument från denna tid, att porträttmåleriet i själfva 
värket främst måste hafva sysselsatt „konterfejarne“ . Tyvärr äro 
de privata arkiven, ur hvilka detaljer om familjeporträtt och må
lade väggbonader, hvilka då voro brukliga i de förmögna hemmen,
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kunnat samlas, merendels förstörda. Forskaren är därför hänvisad 
till sådana detaljer, som kunna finnas i allmänna arkiv, framföralt 
vid landets kyrkor. Följaktligen måste resultatet blifva mer eller 
mindre ensidigt.

Den största beställning Betge veterligen haft sig ombetrodd 
var dekoreringen af Elimä 1678 i korsform uppförda träkyrka, 
hvars byggmästare hette Petter Loman. Följande år, 1679, deko
rerades kyrkan af Betge med „målningar af bibliskt innehåll", om 
hvilkas beskaffenhet och detaljer närmare upplysningar saknas.

Om en annan beställning erfara vi följande ur kämnersrättens 
i Wiborg protokoll den 21 juli 1685. Betge klagade då genom 
ombud att häradsskrifvaren Johan Berling för kort tid sedan hade 
varit hos honom och bestält en tafla till 60 daler km:s värde för 
att föräras till en kyrka, men att Berling dåmera, sedan taflan var 
färdig, ej ville inlösa den; Betge anhöll därför, att Berling måtte 
förpliktas därtill. Denne anförde, att han väl varit i handel med 
m:r Betge om berörda tafla, för hvars inlösande äfven några andra 
af skrifvarestaten jämte honom varit intresserade, men att han icke 
afslutat något bestämdt köp. Han kunde så mycket mindre för 
sin enskilda person inlösa taflan, som de andra af skrifvarestaten, 
hvilka lofvat deltaga i dess inlösen, ej mera ville göra det. Emot 
ombudets påstående att ett fast köp ingåtts invände Berling att 
sådant aldrig skulle kunna bevisas. Inga vittnen funnos att tillgå. 
Målet uppsköts därför till den 15 augusti, men då dömdes Berling 
frånvarande att inlösa taflan till det aftalade priset.

Å andra sidan var Betge själf mer än en gång inför rätta 
åtalad för eftersatta förbindelser. Han hade engång åtagit sig att 
leverera en skomakarskylt till 6 daler km. och därpå redan upp
burit 2 d:r 8 öre, men försummat att fullgöra sin förbindelse, 
hvarför han (1663) förmåddes att inför rätta lofva bot och bättring. 
Oftare besvärades Betge i rätten af olikartade räkningar från sta
dens förnämsta handlande. En handlande sökte 1678 inteckning 
i en silfverkanna, som Betge hade pantsatt hos handl. Hans David 
Seseman, tils Betge stält honom tillfreds.

Om Betges rättsvana få vi en föreställning af följande utdrag 
ur kämnersrättens protokoll 1665.

Den 15 Deeemb. Dito förekom Christian Sigfridsson stadsens tillsynings- 
man emoot Valentin Betge för det han intet vpwachtade hans Exc:s Greef Bengt 
Oxenstiernas till staden ankomst efter Borgmästare och Råådz påbudh på torget 
med sitt gewärd. Valentin svarade: Huilken är den mig anklagar eller hnadh 
är här för action? Christian swarade: Iagh är anklagaren och preetension haar 
i hört. Valentin: Huilken är min Captein, Fendrich eller Corporal? Dett schall 
i migh först låtha wetha och om man schulle klaga på edher derföre att i intet 
schaffar een wiss ordningh, så giordhe man rätt. W ijdare sade: Iagh wille 
wähl i sådanna fall vpwachta, där iagh wisste hvar iagh skulle migh instella, 
män emädhan iagh intet weth migh wara vndher någons Compagnie anschrefuen 
sitter iagh hemma.
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Från och med 1654 finnes Betge upptagen i stadens bevarade 
man talslängder. Han var då redan gift, men hustrun dog 1655 
och begrofs den 17 april —  i kyrkan likasom ett barn 15 måna
der senare. Under åren 1656 — 62 erlade han lösen för blott ett 
„stolrum“ i kyrkan, men 1663 åter för 2, hvaraf ses att han då 
blifvit omgift, säkerligen på annan ort, då hans vigsel icke näm- 
nes i domkyrkans räkenskaper. Sedan finnes Betge såsom gift i 
alla bevarade mantalslängder för åren 1665— 90. I hans senare 
äktenskap föddes, antagligen 1670, då en amma nämnes, den dot
ter, som upptages i 1688 — 90 årens mantalslängder och blef gift 
med „organisten på Siikaniemi" Isak Forsman. Då denne såsom 
svärson företrädde framlidne Betges arfvingar inför kämnersrätten 
redan den 8 november 1692, finner man att Betge aflidit något 
af åren 1690 — 92.

Handlanden Anton Burchards sterbhus fordrade då af Valen
tin Betges arfvingar 229 daler 26 öre km., hvilken summa Betge 
enligt Burchards böcker den 30 okt. 1673 blifvit honom skyldig. 
Forsman bestred denna fordran och påstod att den aflidne på sitt 
yttersta förklarat att han med sitt arbete godtgjort sin skuld, men 
att hans anteckningsbok om gäld och utfördt arbete förkommit 
jämte annan egendom i sista branden. Nu voro Forsmans bägge 
svärföräldrar döda och hade icke efterlämnat några lösören. Af 
Betges gård, där han 1666 hade uppfört en stugubyggning, fans 
nu blott den afbrända tomten kvar, pantsatt äfven den för 60 
daler, svärföräldrarnas begrafningskostnader, till domkyrkan. Arfvin- 
gama hade dock antagligen något ärft, då de af rätten ålades att 
betala skulden inom 14 dagar.

7, 8. Jo st Catten=Hausen och M ich el M angolt.

Af de många konterfejare, hvilka den finska konstens för
historia har att uppvisa från det karolinska tidehvarfvet, påträffas 
mer än en i Helsingfors. Drömmande helt visst äfven de om en 
ljusare framtid för sig och konsten, utsådde dessa banbrytare mer 
eller mindre medvetet sina frön för densamma, utan att ana att 
den finska konstens morgongryning just i denna stad engång skulle 
tändas.

Finskt Museum har tidigare (1898, s. 30) innehållit ett med
delande om Jacob Beess, en konterfejare i Helsingfors på Karl 
X:s tid. Må följande anteckningar om ett par konterfejare i Hel
singfors från Karl XI:s och Karl XH:s dagar få plats i förelig
gande serie af konstnärsminnen.

I doplängderna från åren 1688— 90 i stadens älsta s. k. hi
storiebok upptages en konterfejare icke mindre än sju gånger så
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som ungkarlsvittne vid barndop. Man torde däraf kunna sluta att 
han, tack vare sin konstutöfning, var väl känd och gärna sedd i 
stadens förmögnaste borgerliga familjer. Han uppträder i nämda 
egenskap första gången den 14 september 1688 och kallas än 
konterfejaren Jost eller Just, än blott och bart „konterfejaren“ . 
För öfrigt omnämnes han blott i stadens mantalslängd 1691 —  
den enda återstående från ifrågavarande år —  såsom konterfejaren 
Joest Catien Haussen och saknas redan i den därnäst uppbeva
rade mantalslängden af år 1693.

Att döma af namnet var Hausen tysk och kanske öfverkom-
men på någon af stadens handelsskutor för att „utstoffera“ någon
köpmansvåning och måla konterfej, hvilka på denna tid enligt
Ehrström ganska allmänt prydde de borgerliga hemmen i staden.
Efter sin 4-åriga vistelse i Helsingfors är Hausen spårlöst för
svunnen. Antagligen hade han återvändt samma väg som han 
kommit.

Tio år senare få vi göra bekantskap med en ung konterfejare 
Michel Mangolt, som vigdes i Helsingfors den 4 Oktober 1701 
vid Catharina Solthan. Både brudgummen och bruden voro, egen
domligt nog, främlingar på orten, han Stockholmare och elev af 
porträttmålaren Martinus Mytens, hon hemma från Lybeck. Detta 
framgår af följande utdrag ur rådstugurättens protokoll 1702:

Den 16 October: Conterfeijaren Michel Mangolt, barnfödd i Soccholm (sic!), 
har des Konst efter Mårten Meijtens pas, dat. d. 11 lan. 1699, lerdt dhersamma- 
städes, atiadhe Borgare-Edh och ställte Caution på 6 åhr handelsman Petter 
Sundh och Skredd:r Mest. Berendt Götberg, och som han gift sig medh en
qvinna från Lybeck, så betahler han Burpeng:r 10 d:r s:mt.

Det unga paret, hvilket antagligen blott en tillfällighet hade 
sa m m an fört i Helsingfors, hade sålunda beslutit sig för att äfven 
för framtiden där uppslå sina bopålar. Också lyckades Mangolt 
följande år förvärfva sig fastebref på skräddaren Abraham Sipo- 
nius’ gård genom att vid auktion betala de resterande utskylder, 
37 daler 16 öre km. hvilka häftade vid densamma.

Men hvilka de framtidsutsikter än voro, som hade lockat M:r
Mangolt att bosätta sig i Helsingfors, —  om hans konstutöfning 
där har man sig intet bekant. Han synes tvärtom hafva snart 
vändt staden ryggen och där kvarlämnat sin hustru Karin. Denna, 
som enligt doplängderna hade skänkt honom döttrarna Ebba och 
Catharina, den förra 10h 1702, den senare 14/ 1o 1704, bodde enligt 
1706 års mantalslängd ensam såsom „Mangolts hustru “ med den 
förre gårdsegarens enka. Men i 1708 års mantalslängd saknas 
äfven hon under det att ingen af familjens medlemmar nämnes 
bland de i staden aflidna. De hade sålunda alla lämnat orten.

Antagligen var konterfejarnes arbetsförtjänst så klen, att de 
icke kunde hålla ut många år i någon af landets småstäder. De
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flyttade väl efter ingången beställning hälst med pick och pack 
till annan ort, vare sig stad, kyrka eller egendom, där en fram
tida forskare kanske återfinner ett eller annat af deras namn i 
gamla räkenskaper, på undanstälda taflor, på gamla väggbonader 
under lager af tapeter o. s. v.

Men på Mangolts tid hade redan flyktingarna från Nyen 
sökt sig en första fristad i Helsingfors. Oroande rykten hördes 
öfveralt och krigets åskor mullrade oaflåtet i fjärran. Kanske 
hade vår konterfejare redan då skyndat att bereda sin familj ett 
tryggare hem i sin fädernestad.

9, io. M äster O lof och Johan Steger.

På en tid då graverade porträtt af konungar och andra no- 
tabla personligheter svårligen kunde åtkommas i vårt land, var det 
själffallet att en konterfejare egnade sina lediga stunder till kopie
ring af kuranta porträtt. Emottog han sedan beställning till nå
gon kyrka eller egendom på landet, så medtog han sina dukar för 
att utbjuda dem på de egendomar han passerade under resan.

Enligt följande utdrag ur Wiborgs rådsturätts protokoll 1641 
hade konterfejaren m:r Olof någon tid därförinnan befunnit sig på 
en sådan affärsresa i Pernå: *

Anno 1641 den 2 Aprilis. Samma dag kom och en Conterfeijare för Rätta, 
Mester Olof ved nampn, och gaf tilkenna sigh hafua i Nyland försålt åt Johan 
Cröell någre conterfeier för 44 D:r. Men aldenstund han då intet hade känt 
Johan, har H:r Axell kyrkioherden i Perno gååt för hånom om betalningen i 
bårgen, den och hånom derpå 24 D:r betalt hade, så åt hånom ännu resterade 
20 D:r, huilca 20 D:r H:r Axell intet ville hånom tilställa, vthan viste hånom 
hit till Johan Cröel at aff hånom annama sin betalning, oansedt mester Olof 
föregaf sigh såvida med Johan Cröel intet hafua at beställa, ty han hade hållit 
sigh ved dess borgzman och seet på hånom; men om Rätten kunne medgifua, 
at Johan hånom. här måtte betahla, såge han med begäran gärna.

Johan Cröll svarade och sade allt det Conterfeiaren förebrachte, både at 
han hade Conterfeien bekommit, at H:r Axell hånom 24 D:r betalt hade och at 
H:r Axell ennu de resterande 20 D:r skyldig var Conterfeiaren på hans vegnar, 
som hans borgzman, att betala a f den orsaak at, emedan Johan hade varit fulmechtig 
öfuer Lagmans räntans opbörd, hade han förtrodt H:r Axell derom j sin Socken, 
hoos huilcken ännu vore een stor rest; derföre förorsakades det deruthaf at H:r 
Axell likasom hans borgzman det betahla skulle.

Rättens förafsked och sentens uthi saaken:

* Såsom en antydning att familjen Forbes på Idlaks i Pernå på denna tid 
gaf sysselsättning åt en konstnär må nämnas, att det vid Sarflaks brand 1880 
förstörda porträttet af general Matts Forbes, som adlades 1638 och dog 1640. 
var signeradt 1639 (F. M. 1896: 28) och att sonen Ernest Forbes lät renovera 
kyrkans altarskåp och förse det med ramar i barockstil, hvilka vid skåpets 
i år värkstälda renovering öfverlåtits till Statens Historiska Museum.
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Efter de skal, som in Aotis finnes, der mester Oloff sielf tilståår sigh 
hafva seet på H :r Axell om sin betalning och aff hånom alreedo 24 D:r bekom
mit, derföre erkenner denne Rätten at han håller sigh ännu till hånom om de 
resterande penning:r; hafver H:r Axell sedan något med Johan Cröl at vtföra, 
kan han det med lagen göra hwarest han bäst gitter.

Handlanden i Wiborg Johan Cröell, den kände kammarfiska- 
len Samuel C:s broder, blef 1647 borgmästare i Wiborg och 1653 
adlad Rosen cröel. Säkerligen hade han under det pågående kri
get fått anvisning på lagmansräntan till betäckande af något för
skott till kronan. Kyrkoherden i Pernå Axel Simonsson Borgsta- 
dius, som för Cröells räkning uppbar lagmansräntan i sin socken, 
var pastorsson från Borgå, men antagandet att äfven mäster Olof 
var hemma från Borgå är åtminstone obekräftadt. Äfven i öfrigt 
är han till sitt lif och sin värksamhet okänd.

Först ett par årtionden senare finna vi en konterfejare m:r 
Johan Steger anstäld såsom målare i Borgå. Han omtalas första 
gången den 4 april 1664, då Jacob Boisman genom ombud i råd- 
sturätten kräfde honom på 17 d:r eller med ränta 18 d:r 24 öre. 
Konterfejaren var då frånvarande, hvarför ärendet måste uppskjutas 
till hans hemkomst och torde sedan uppgjorts i godo.

Steger anträffas därefter bosatt i Borgå ända till år 1691. 
Hans hustru Anna och syster Karin, hvilka ännu på 1680-talet 
stodo vid hans sida, voro då antagligen afiidna. I deras ställe 
finna vi hos konterfejaren en son Henrik med hustru Brita.

Den enda anteckning man i rådsturättens protokoll finner om
Stegers målarvärksamhet är följande:

Den 20  Junii 1674. Accorderades medh Conterfeijaren M:r Johan Steger 
om färger, guld och arbetslöhn, för det han firerat skijfwan, till uhrwärket, och
det af stadsens medel nämbl. 18 D:r.

Om Stegers konstutöfning vet man nu ingenting als. Kanske 
skall det engång lyckas forskningen att på kyrko eller herregårdsvin- 
darna i östra Nyland uppdaga ett eller annat spår af äfven 
denne målares konstvärksamhet under Karl XI:s dagar.

J. R. A.
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Några språkliga fornminnen.
(Forts.)

Närpes, Närvijolci, Närvä, Nervö, Narvi, 
Narva, Narova, Neva, Nevitto.

Sockennamnet Närpes är ss. bekant ett af de talrika ortsnamn, 
som tillsvidare trotsat alla etymologiska försök. Redan Mathesius 
uti sitt 1734 utkomna arbete „Disputatio geograpkica de Ostro- 
botnia“ anför en af pastorn M. Fant gifven etymologisk förklaring 
af ordet: < fi. närä -f- p ää , hvilken dock ej kan vara riktig
(se Finska lånord s. 9). Äfven Europaeus Suomi II: 7 s. 183, 
Nordlund Suomi II: 5 s. 27 f och Aspelin Suomi II: 9 s 205 
not 138 ha berört spörsmålet. Den förra tror sig uti fi. Närpiö 
finna ett forn-ostjakiskt namn; de senare däremot kommo troligen 
sanningen på spåren. De anse nämligen, att namnet har någon 
gemenskap med Närvjo/ci, hvarmed Närpes-k i dess öfre lopp af 
finnarne betecknas.

Utan tvifvel har väl socknen fått sitt namn af den å, som i 
sitt nedre lopp genomflyter orten, Nä?'pes-k. Fästa vi oss åter 
vid, att denna å i sitt öfre lopp heter Närvi-joki 1. Närve-joki, 
så kunna vi ej värja oss för tanken, att vi här finna namnets 
ursprung. Att döma af kartan upprinner ån uti Jurva socken och 
där hafva vi nära källorna byn Närvijoki och hemmanet Närvä. 1) 
Alla dessa namn synas sålunda höra tillsammans. Då vi i fin
skan äfven hafva formen Närve-joki, kunna vi med tämlig 
säkerhet antaga, att främre delen i denna komposition böjts: 
Närve, -rpeen och att fordom sålunda äfven funnits formen När- 
peen-joki. Möjligt är äfven, att socknen fordom på finska hetat 
Närpeen (pitäjä, kylä 1. d.) Häraf fick man sedan regelbundet 
den svenska formen Närpes.

Härigenom torde namnet Närpes erhållit en tillfredsställande 
förklaring. Hvar etymologin till Närvi- 1. Närve-joki, Närvä, 
skall sökas, är en annan fråga. Jag skall försöka framkasta ett 
svar äfven därpå.

Då det torde vara säkert, att nordiska personnamn i ganska 
stor mängd kunna uppvisas i de finska ortnamnen, ligger det 
nära till hands att antaga, att vi här hafva det gamla nordiska 
mansnamnet fsv. Narwi, isl. Narfi, Ngrfi, som enligt Lundgren, 
Spår af hedn. tro och kult i fsv. pers. namn s. 42, ännu anträffas 
i flere ortnamn i Sverige: Narvarör (1330), kanske Narfveryd, 
Narvabro (1369), nu Narebro, Narvatomta (1382), nu Nartomta. 
Bugge, Helgedigtene s. 97 sammanställer namnet med ett adj.

*) Äfven i Kumå ooh Harjavalta finnas hemman med samma namn.
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*n{>rr „trang, snaever“. Jfr äfven Noreen, Uppsala studier s. 213 
Svenska etymologier s. 23. Återstår då att förklara ä:et uti fi, 
Närvi, Närvä. Detta kan förklaras ur såväl finsk som nordisk, 
synpunkt. Å ena sidan ha vi t. ex. fi. näveri =  sv. nafvare, fi. 
äiti — got. aipei m. fl. (se Wiklund, Urlapp. lantl. s. 149), men 
å andra sidan kan från Finland uppvisas ortnamnet Nervö (fyr- 
båk i Finska viken), som på finska heter Narvi 1). Jag antager 
det nämligen för sannolikt, att vi här åter hafva samma namn. 
Då vexlingen a ^  e ej torde kunna förklaras såsom beroende på 
omljud, måste vi väl antaga, att vi i Nervö finna rotformen ner 
liksom t. ex. uti isl. nirfill „gnidare“ d. v. s. „en som klämmer 
på styfvern“, no. Njerve, en gård på det smala näset Spangereid, 
isl. Niorfasund (jämte Ngrfasund). 2) Se Noreen, Sv. etym s. 23.

Till denna namngrupp hör kanske äfven stadsnamnet Narva 
(uti In germanland). Specielt förtjänar påpekas, att invid Narva- 
bukten ligger en ort som på finska heter Soikkola 1. Soikino, 
hvilket namn kanske bör sammanställas med fi. adj. soikea, soikka 
„aflång, smal, trång“. De finska namnen vore då en öfversättning 
af det nordiska Narva, som då i detta namn haft sin appellativa 
betydelse, liksom uti Norvasuncl =  „Trångsund“. 3) Eller ock är 
det svenska namnet öfversatt från finskan. Att sådana öfversätt- 
ningar redan mycket tidigt förekommit, torde ej kunna betviflas. 
Här må blott påpekas, att Eura socken (nära Åbo) genomflytes 
af Somerjoki, hvarför härledningen af Eura från isl. eyrr (Saxén, 
Finl. kom. namn s. 17) knapt numera kan betviflas (isl. eyrr =  fi. 
somer). Likaså heter den genom Esbå flytande Esbå-ån i sitt öfre 
lopp Haapajoki 4). (Esbå (  Esp-å;
se Freudenthal, Sv. ortnamn i Nyl. s. 6; Saxén, Finl. kom. namn 
s. 14 f).

Narva ligger såsom bekant vid floden Narova, hvars namn 
troligen är af samma ursprung som stadens 5). Jfr t. ex. Litova. 
och Litva. Namnet kan dock äfven förklaras på ett annat sätt. 
Det kunde tänkas hafva utgjort förra sammansättningsleden i någon 
forngermansk sammansättning: Narova-flöd-. Jfr det i de nyfunna 
fornhögtyska Genesisfragmentena förekommande uttrycket narouua

*) I  Kankaanpää finnes ett hemman med samma namn.
*) Jfr äfven fda. Nerwir (Nielsen, Old danske personnavne s. 68).
3) Såsom parallel må här nämnas en af Läffler, Arkiv X  s. 168 not 2 

framställd etyrmologi af namnet Helsinge. Namnet är en tydlig derivation af 
hals, som bl. a. betyder „landtrygg mellan två dalar 1. fjordar11, men troligen älst 
„smalaste delen af ett sund 1. en vik“ . Sålunda förklaras Helsingör o. Helsing
borg på hvardera sidan om smalaste delen af Öresund, Helsinge o. Helsingfors 
vid den afsmalnande delen af Finska viken. Jfr äfven Kvar ken af qvaerk, strupe.

4) Enligt meddelande af prof. Freudenthal.
6) Märk att flodens finska namn är Narvajoki.
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naht. Narova skulle då betyda antingen den „mörka“ eller den 
„trångau floden. Se Bugge anf. st. not 3 och där anf. litt.

Af denna flod anser jag äfven det i Nestors krönika omtalade 
folket Norova hafva erhållit sitt namn. En sådan namnöfverflytt- 
ning torde ej vara något ovanligt. Tvärtom säger Perwolf, Archiv 
fur slav. phil. VII s. 501, därom följande: „Nach Seen und Fliissen 
haben sich auch viele slavische Stämme benannt, und zwar ent- 
weder mit dem blossen Flussnamen als Bewohner des ganzen 
Territoriums an dem Flusse, oder als Bewohner hinter, jenseits, 
diesseits um den Fluss herum. Die Flussnamen können slavisch 
oder—wie es auf der Balkanhalbinsel oft der Fall ist —  slavisirt 
sein“. Vid denna förklaring slipper man alla vågade konjekturer 
af det hittills så dunkla namnet. *) Jfr A. Bielenstein, Die Grrenzen 
des lett. Yolkstammes s. 28 f, 463. —  Om med namnet afses littau- 
iskt-lettiska (samaiter) eller andra folkslag (se anf. förf.), är en 
fråga, som ej hör hit,

Förekomsten af nordiska ortnamn i dessa trakter bör ej väcka 
någon förvåning. Tvärtom är det ju antagligt, att de nordiska 
„vikingarna“ vid sina färder till Ryssland ofta besökte denna „vik“, 
ja kanske oftast togo sin kosa öfver Narvabukten.

I detta sammanhang må här ännu påpekas, att vi kanske i 
Ateva-flodens namn äfven hafva en reminiscens af dessa nordiska 
härfärder. Det synes nämligen lockande att sammanställa namnet 
med det forndanska personnamnet New, (jfr äfven släktnamnet 
Naeuae från 14 årh.) Nielsen, Olddanske personnavne s. 68 2).

Formen *Newir, som Nielsen anf. st. äfven upptager och som han 
anser föreligga uti ortnamnet Nefiskog, Naeueshogh i Skåne, anser 
jag vara tvifvel underkastad. Märkas bör nämligen, att detta ort
namn ofta skrifves äfven Nefvitshög, Näfvitshög (se Sidenbladh, 
Sveriges härads- o. sockennamn s. 85), hvarför vi kanske böra 
antaga ett personnamn *Neviör, hvaraf sedan Nevit enligt Noreen, 
Aschw. gr. § 260,7. Detta personnamn kunde möjligen äfven vara 
bevaradt uti byanamnet Nevitto uti Yeckelaks, som då egentligen 
vore Nevit-å, där förlängningen af t efter starktbitonig vokal är 
ljudlagsenlig. Den finska namnformen Neuvottoma torde bero på 
folketymologi eller möjligen medveten vits (öknamn =  „de råd-
löses by U)- R. Saxén.

*) Formen Noroma måste väl bero på felläsning 1. skrifning. Neroma åter 
bör kanske läsas Nereva, som i ryska krönikor förekommer såsom namn på 
jVaroia-floden. Se Snellman, Itämeren suomalaiset s. 48. Denna form åter för
utsätter kanske rotformen ner-, hvarom ofvan var fråga.

2) Jfr äfven Nevaisjoki, Nevaistenkylii i Sibbo (Gyldén, Suomi II: 1 s. 117).



En bild af Malcolm Sinclair anträffad i Pielavesi kyrkas källare.
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(Från årets konsthistoriska expedition).

Denna källare, som visade sig vara en värklig fyndort i fråga om mål
ningar af Michael Toppelius, gömde ock på ett, antagligen mycket sällsynt,

Bild 3. Malcolm Sinclair. Träsnitt af L. P. Hoffbro.

genom formtryck färglagdt träsnitt a f den svenske „formskäraren och brefmåla- 
ren“ Peter Lorens. Hoffbro, som arbetade i Stockholm i medlet af 1700-talet. 
Bladet, som håller 32 cm i höjd och 26 i bredd, är uppklistradt på en träskifva 
och har med sina 150 å 160] år på nacken jämförelsevis godt trotsat tid och
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vanvård. Det framställer den bekante politiske karolinen Malcolm Sinclair, då 
han på hemresa från Turkiet —  dit han i tysthet begifvit sig för att utvärka 
denna makts bistånd åt Sverige i ett planlagdt krig mot Ryssland —  greps och 
mördades den 17 juni 1739, några mil från Breslau, a f en skara ryttare, an
förda af de ryske officerarne Kättler och Lovitski, utsända att fråntaga honom  
papper och lifvet, •

Situationen är framstäld, såsom a f vidstående afbildning (efter en kalke- 
ring af träsnittet) framgår, med ovanligt lugn och ypperlig sans, hvad de tre 
hufvudpersonerna angår. Bifigurerna i bakgrunden ge däremot något tydligare 
tillkänna, att de hysa mordiska planer. Öfverskriften lyder: (Huru) Malcom 
Sinclair under sin hemresa til Swerige a f  arge bofvar mördas. Underskriften 
upptar, jämte ett kraftigare bibelspråk, uppgiften: Tryckt i Stockholm, hos Petter 
Lorents Hoffbro Formski&rare och Brefmålare. Årtalet finnes ej utsatt.

Afsikten med bilden var väl att, om ock med mindre framgång än den 
bekanta Sinclairvisan, upphetsa allmänhetens krigslystnad. —  Det ser för öfrigt 
ut, som om Hoffbro älskat att göra i politik, ty utom denna politiska bild ärö 
hans mest bekanta träsnitt porträtt af de för försök att utvidga konunga
makten i Sverige år 1756 afrättade konspiratörerne grefve Erik Brahe och löpa
ren Angel.

Längst kommer dock den som artist obetydande Hoffbros namn att lefva 
i idyllens glada värld, dit införd a f Bellman själf, som i sin 62:dra epistel skil
drar denne målares dråpliga rumdekorationer på „Gröna Lund1' med bland annat 
följande ord: „Kors, hvad helgon, solar och sken! Hoffbro vårt öga begåfvar 
Både med änglar och påfvar! Goliath sjelf, vill jag svärja, Med röda strumpor
och värja Mot konung David slungar en s t e n !  Der kör profeten Elisa
Upp till himlen uti en schäs" o. s. v. —  Hoffbro hade äfven målat den harpa, 
som Movitz spelade, då han „helt allena på „Tre byttor*1 satt en gång11. „H ar- 
pan var förgvld och grön, prydd med myrten, tusenskön, med en cherubim  
utmålad, prålad utaf Hoftbros vackra rön". —  J. G. Carlén menar, att mannen 
af naturen var ämnad till plankstrykare, men Hoffbro har dock, som en af ban- 
brytarne på ett anspråslöst fält, fått sitt namn in i „Nordisk fam iljebok11, 
utan att hans biograf dock kan tillerkänna honom stor konstskicklighet. Ett 
kopparstick öfver „pappa Ahlqvitter1', utfördt a f Hoffbro, omtalas äfven i Bell- 
mans skrifter. H, afled omkring år 1760. E . N .

F in sk t M u se u m  1 8 9 9 , N :o  4  innehåller: E tt restaureradt altarskåp (2 
bilder) a f K. K. M. —  Några konstnär sminnen. 6. Valentin Betge. 7, 8. Jost 
Catten-Hausen och Michel Mangolt. 9, 10. Mäster O lof och Johan Steger, a f J. 
R. A. — Några språkliga fornminnen a f R. Saxén. —  En bild a f  Malcolm Sin
clair anträffad i Pielavesi kyrkas källare (1 bild) a f E. N.

S u om en  M u seo  1 8 9 9 ,  N :o  4  innehåller: Suomen Muinaismuistoyhdistyk
sen seitsemäs taidehistoriallinen retkikunta (Finska Fornminnesföreningens sjunde 
konsthistoriska expedition) a f E. N. —  Historiantakaisia muistoja Kyrönjoen suis- 
tamolta (Förhistoriska minnen från Kyröälfs deltaland; 11 bilder) a f J. R. A . —  
Saarnatuoleja Pohjanmaalla (Predikstolar i Österbotten) af E. N. —  Niitä näitä 
Artjärveltä (Hvarjehanda från Artsjö) a f Jaakko Bränny.

Helsingfors 1899. Helsingfors Centraltryckeri.
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Några anteckningar om J. J. von Bilang.

Johan Jakob von Bilang, den bekante elfenbenssnidaren, var 
egentligen icke en af våra konstnärer, ty hans läro- såväl som 
mästareår tillbragtes utom landet, och den konstart han idkade var 
i alla afseenden främmande hos oss. När han mot slutet af sin 
lefnad återvände till fäderneslandet, synes hans konstvärksamhet 
icke ens ha väkt någon måttlig uppmärksamhet hos landsmännen, 
och det är först eftervärlden, som återbördat honom åt fosterjorden 
äfven som konstnär. Yi som leta upp alla de spridda dragen i 
gångna tiders kultur, kunna icke utan intresse gå förbi denne an
språkslöse dilettant, som med envist eftertryck på flere af sina värk 
nämde sig „född finnew.

Hans båda förnämsta arbeten voro „De fyra årstiderna, och 
promenaden vid randen af en vacker utsikt1', samt „Herdens och 
hjordens hvila“. Det förra afbildas här (bild 1) efter M. Helands 
gravyr; båda originalen äro numera bekanta endast genom repro
duktioner i kopparstick af C. G. Gillberg och M. Heland. En un
derskrift till gravyren meddelar, att originalet jämte dess motstycke 
(Herdens och hjordens hvila) påbörjades 1765 och fullbordades 
1796. Bilang var 26 år gammal, då han begynte detta arbete, 
som, utan tvifvel i förening med andra liknande, på lediga stunder 
skulle sysselsätta honom under nästan hela hans återstående lefnad. 
Han var vid den tiden anstäld i fransk krigstjänst, från hvilken 
han 1770 erhöll afsked för att inträda vid Södermanlands rege
mente. 1796 utstälde han sina färdiga elfenbenssniderier i Konst
akademien i Stockholm, säkerligen som receptionsstycken, ty samma 
år 'finna vi honom kallad till ledamot af akademien.

Bilden (originalets storlek är 24X ^5 cm) visar oss en rikt 
växlande följd af för tidens smak karaktäristiska scener. Antika 
tempelruiner omväxla med idylliska scener ur landtlifvet: promenad
turer, jakt- och fiskefärder m. m. Ett par saluterande fregatter och
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en fästning med den tretnngade blågula äro stolta påminnelser om
det nyss utkämpade kriget med segrarne vid Högland ock Svensk
sund. Porträttet öfverst är konung Gustaf IV Adolfs. I hörnen 
bilder af de fyra årstiderna: Våren med en blomsterkvast, Sommaren 
med en sädeskärfve, Hösten som en vinskördande Bacchus, och Vin
tern, värmande sina händer öfver en på marken uppgjord eld. Bron 
på vänstra sidan har midtersta delen af broräcket utsnidad till ar
tistens namn BILANG. —  Samma komposition återfinnes i det 
andra arbetet, „Herdens och hjordens hvila“ (20X 40 cm). För
grunden upptages i midten af en hvilande boskapshjord; på sidorna 
bilder ur landtfolkets lif: herdar, forkarlar, metande och roende 
gubbar m. m. Icke häller fregatterna och slotten saknas; en af flag
gorna bär ett monogram bildadt af bokstäfverna I och B. Öfverst 
synes ett medaljongporträtt af Gustaf IV Adolfs gemål. —  Ett 
tredje arbete af detta slag är afbildadt i en gravyr af Fr. Akrel 
(14X 29 cm) och bär underskriften: Minne af Segern vid Hoglahd 
dm 17 Julii 1788. Tilägnadt Hans Kongi. Höghet Regmten Hertig 
Carl af Södermanland — — —  — —  Härtill ha fogats följande 
verser, antagligen af Bilang själf, som också gjorde små utflykter 
på poeteriets område:

Min Prins! bland DINA Segrars tal,
Ej någon til det värdet hinner,
Som dem Du uppå hjertan vinner,
Du älskas! och man har ej Val.

Förgrundspartiet är icke så rikt som på de andra bilderna. 
Öfver krigsskeppen sväfva fåglar med lagerkvistar i näbben ned 
från rymden. I en strålande sol öfverst synes hertigens krönta 
namnchiffer.

I de ständigt återkommande enahanda figurerna på dessa bil
der och deras ganska godtyckliga förening till olika motiv yppar 
sig en föga rik fantasi och kompositionsförmåga. Originalen togo 
sig torftigare ut än de bevarade kopparsticken utvisa, ty på dessa 
gifva de tecknade vattenlinjerna — Bilang tecknade själf förlags- 
bilder till gravyrerna —  sammanhang och perspektiviskt djup åt 
det hela. På elfenbensskulpturerna voro de hvart för sig utskurna 
småstyckena medels pluggar löst fästa vid den blå fonden, så att 
de gjorde intrycket af att sväfva i luften. Men det är icke dessa 
saker utan det utomordentligt fina och mödosamma utförandet af 
alla äfven de minsta detaljer, som intresserar oss i Bilangs arbeten.

Om denna finhet kan vår afbildning (bild 2) af det enda be
varade originalarbetet af Bilangs hand tyvärr endast gifva en ofull
ständig föreställning. Det är ett slags miniatyrmonument till Gustaf IV 
Adolfs ära. Pjesen har formen af en tillplattad obelisk med bre-
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dare fotställning och afrundad topp; höjden är c. 27 cm. På fram
sidan af den af ebenholts slöjdade obelisken är själfva elfenbens- 
snideriet infäldt och skyddadt af glas. Nederst i fotställningen ses 
ett landskap af det bekanta slaget med sjö samt trän, byggnader, 
åkande och promenerande personer på stranden äfvensom ett band 
med dateringen: 1 Maj 1798. Det öfre snideriet åter utgöres af
en upptill smalnande komposition i sex afdelningar, hvilka öfverst 
uppbära konungens medaljongporträtt. De olika afdelningarna, hvilka 
åtskiljas genom tvärlister, bestå af rikt sirade ovaler, hvilka om
sluta hvar sin skilda bild eller tafla, nämligen (nedifrån uppåt) en 
grupp genier, ett seglande fartyg, ett trä med en fågel, en buske, 
konungens namnchiffer och en ryttarstaty. På tvärlisterna stå andra 
bilder: en hjort och en oxe, grekiska tempelruiner, fiskare dragande 
not, en koja och en kvarn. Alt detta är utfördt med en förundrans
värd finess. Så t. ex. tyckes namnchiffret, som uppbäres af en få
gel med utbredda vingar, vara gjordt af spindelväf. Konstvärket, 
som tidigare fans i de Hammerska samlingarne, äges numera af 
professor E. Aspelin *. Ett motstycke till detta smakfullt kompo
nerade arbete utgör det genom Cumelins gravyr bekanta monumentet 
(Essai d’un monument de L ’Art et de L ’Adresse) till drottning 
Fredrika Dorotea Wilhelminas ära. Obelisken är här delad i två 
afdelningar: den nedre ett slags lusthus med joniska pelare, den 
öfre klumpigt uppstigande i tre afsatser och bärande drottningens 
medaljongporträtt. Bilderna i fotstycket och ovalerna äro till större 
delen desamma som i ,,De fyra årstiderna" etc.; man vore frästad 
att säga att det ena värket söndertagits för att göras om till det 
andra. De äro: landskap med bro (med konstnärens namn) och 
promenerande; ett trä samt en hjort och en hind, jägare med hund, 
drottningens namnchiffer på ett hvilande lejon, ett tempel, jägare 
jagande en hind.

Bilang försökte sig också som kopparstickare. De alster som 
finnas af denna hans konstvärksamhet, äro af mycket anspråkslös 
art, men vinna i intresse såsom antagligen, äfven de, varande re
produktioner af elfenbensarbeten. Af konung Gustaf IY Adolf och 
hans drottning finnas två medaljongporträtt, nedhängande inom 
med band omvirade ovala ramar, kring hvilkas nedre del ha grup
peras brinnande facklor, krigiska emblem m. m. Snidade i elfen
ben böra dessa arbeten ha varit mycket behagliga att se. Porträt
ten äro repliker af dem, som finnas på de stora gravyrerna; bil
dernas hela storlek är 18 X [0 cm och de äro signerade Grav. af

* Se Finskt Museum 1895, s. 46—47. I  prof. A :s samling finnes ett an
nat elfenbenssnideri, ett litet heroiskt landskap infattadt i en medaljong. 1 brist 
på material för jämförelse är det svårt att afgöra, om möjligen detta arbete också 
vore af Bilang; komposition m. m. tala snarare för motsatsen.
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Bild 2. Elfenbenssnideri af J. J. von Bilang. Orig. c. 27 cm. h.
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v. Bilang. — Slutligen höra hit några djurbilder, i formatet 20 X 30 
cm och signerade Ritat och graverat af J. J. von Bilang. Af en af 
dem, afbildande en hjort mellan två trän samt längst till vänster 
en långs marken framsmygande hund, återgifves här (bild 3) ett 
utklipp i originalets storlek. En annan bild, liksom föregående 
ufan titelskrift, visar en hind, afbetande löfven på ett trä, samt 
en hare; en tredje bild ett på marken framskridande lejon. Till 
vänster synes ett trä, i hvilket tvänne kattor eller lor klättrat upp, 
till höger ett träbevuxet klipparti. Underskriften lyder:

Det Glit/ta Lejonet utur Sin Kula går
Och med så Sällsamt steg Vår framtids Lycka Spår.

I tillfällighetsbladet ,(Helsingfors—Paris 1889“ har märket 
J. K. .A. lämnat intressanta upplysningar om Bilangs utställningar 
i hemlandet. En sådan ägde år 1800 rum i Åbo, då enligt en 
tidningsannons hans „sällsynta elfenbenssniderier“ kostnadsfritt 
stodo att beses af enhvar, som till minne af utställningen köpte ett 
kopparstick till 12, 16 eller 24 sk. I annonsen säges, att alla 
åskådare beundrat de utstälda föremålen, men eljes nämna tidnin- 
garne icke ett ord om hela saken. — Våren 1801 hade Bilang er
hållit tillstånd att anordna ett lotteri på sin största elfenbenstafla, 
„De fyra årstiderna1' etc., och tillkännagaf från Lovisa, där han 
numera var bosatt, att lotter till 12 sk. stodo att köpas på num
merlotterikontoret i Åbo samt hos flere lottkollektörer i riket. Vin
naren fick välja mellan tafian och 200 rdr, till hvilket värde Bi
lang själf således uppskattade sitt värk. — Men företaget hade dålig 
framgång, och därför anordnades på höstsidan en ny utställning i 
Åbo, dit konstnären medförde icke blott alla sina värk i elfenben, 
utan också en stor, på båda sidor utskuren förgyld medaljong samt 
två armband. Dessa tre föremål, som han nyss fått färdiga, höll han 
för dyrbarare än de öfriga och ämnade förära dem åt ryska kejsarinnan. 
Äfven denna utställning var tillgänglig för alla, som köpte ett koppar
stick eller en lott till 12 sk. Dessutom såldes tvänne litterära ar
beten af den mångfrästande konstnären. —  Men icke häller nu var 
lyckan bättre, och vinstdragningen uppsköts till juni 1802. Det 
saknas dock uppgifter om, huruvida den då värkligen egde rum. 
Ett år därefter, den 5 maj 1803, afied Bilang vid 64 års ålder.

Antalet af kopparstick, som såldes vid de nämda utställnin
garna, var 11. Ofvan ha omnämts 10 olika arbeten af Bilang, 
hvilka äro mig bekanta. Under den måhända icke alldeles väl 
grundade förutsättningen att också djurbilderna äro kopior af elfen- 
bensarbeten, skulle vi således ha kunskap om nästan alla Bilangs 
värk i denna konstart.

K. K. M.
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Bild 3. Gravyr af J. J. von Bilang. Utklipp. Nat. storl.
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Några konstnärsminnen.

i i . Jochim  Neim an.

Den 20 oktober 1632 inlämnade skräddaren M:r Olof Börils- 
son till rådstugurätten i Åbo ett intyg af stadens skräddareämbete att 
den klädnad kan gjort åt Jochim Conterfejare icke kunde beskyllas för 
flärd, såsom hans ämbetsbroder M:r Hans Brinck föregifvit. Denne 
dömdes därför den 23 mars 1633 för sitt lasteliga tal om M:r 
Jochim Conterfejares dräkt till 12 markers böter.

Den konstnär vi på detta sätt första gången göra bekantskap 
med, står med afseende å tiden för sitt uppträdande först i den 
rad af konterfejare, som möter oss i Finland under den svenska 
stormaktens dagar. Han träffas därefter i .Åbo i 40 år, bosatt först 
i det s. k. Brinkalahuset vid Rådstugugatan, därifrån hans barn 
begrofs den 7 juni 1633, men sedan i egen gård i Aningaiskvarte- 
ret, hvilken han köpte om hösten 1636. Men då M:r Jochim Con
terfejare först mot slutet af sin lefnad, åren 1661—73, och äfven 
då blott stundom, omtalas med sitt tillnamn Neiman (sist: Nyman), 
så har han härförinnan af forskare förväxlats dels med en från 
Åland känd ipålare Jochim Lang l), dels såsom vi senare få se 
— med vår bekante Jochim Kroger.

Om Jochim Neimans härkomst och lärotid har man sig intet 
bekant. Såsom en antydning att han, oaktadt det germaniskt klin
gande namnet, var infödd finne, kan likväl påpekas det förtroende 
en bonde från Sahalaks visade honom, i det att bonden den 24 
febr. 1664 — visserligen „emot sedel“ — hos Jochim Conterfejare 
deponerade 1 lj tunna korn och 3 st. 10 mr:s plåtar. Att Nei
man ett år senare, den 27 febr. 1665, af kämnersrätten dömdes att 
återställa depositionen, tyckes däremot bevisa, att han ej var väl 
värd bondens förtroende, ehuru det bör tilläggas att källorna för- 
öfrigt känna blott en liknande påminnelse till Jochim om betal
ningsskyldighet. Det var då han den 5 november 1643 pålades 
att i resterande årslön betala 3 xj„ daler åt „Thomas roddekarls“ 
dotter Kerstin.

M:r Jochim var inskrifven vid stadens snickare-, målare- och 
glasareämbete, hvars skrå magistraten hade undertecknat 1633, och 
vi finna honom den 2 sept. 1639 jämte M:r Hans snickare såsom

‘ ) Enligt anteckningar i Sunds kyrkas läkenskapsbok ommålade „Mester 
Jockum Langh målare11 1062 kyrkans katolska altarskåp samt målade en ofvanom  
skåpet befintlig tafla, föreställande nattvarden. För dessa m. fl. mindre arbeten 
uppbar ban 1662— 64 sammanlagd! 346 d:r. Altarskåpet har han signerat Jochim 
Langh picktor, men icke taflan, hvilken af 1871 års konsthistoriska expedition 
betecknas såsom ett „skralt arbete11,
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deputerad för ämbetet inför rätta. En lärling hade då bestulit 
ämbetslådan på 7 daler och några öre. Han satt i fängelse och 
de deputerade meddelade att ämbetet endast yrkade på att återfå 
sina penningar. Gossens föräldrar förbundo sig att återgälda dem. 
Långt senare, 1661, finna vi vår konterfejare såsom ålderman i 
Generalgillet, den högsta instansen inom stadens skråväsende, ett 
förtroendeuppdrag, som tyckes bevisa att han åtnjöt ett icke ringa 
anseende bland sina ämbetsbröder.

Då M:r Jochim isynnerhet under de första årtiondena af sitt 
konstnärslif såsom konterfejare var så godt som utan konkurrenter, 
kan man antaga att han efterlämnat talrika alster af sin konst
färdighet såväl i Åbo som i kringliggande landsorter. Men detta 
kan så mycket mindre konstateras, som icke ett enda prof af hans 
pensel förefinnes till jämförelse. Alla målade konstvärk i Åbo från 
M:r Jochims dagar torde längesedan uppgått i rök, under det att 
votivtaflor m. fl. målningar från denna tid, hvilka uppbevarats i en 
del landsortskyrkor, i regeln äro osignerade. Dels förstörda, 
dels öfverrappade äro ändtligen väggmålningarna i Pedersöre kyrka, 
hvilka enligt följande af Aspegren upptecknade inskrift på en pe
lare i kyrkans sydöstra hörn kunna antagas vara utförda af M:r 
Jochim:

Anno 1042. Christ. Aug. R. S. A Et. 16 Regim. 10. completa est templi hu- 
jus pictura mensibus 10 Past. Mag. Erico Math. Bothniense (Fortelio), Sacell. 
Carolo Canuti (Westzynthio) Erico Isaci (Sursill) Pictore Jochim.

Om målningarnas beskaffenhet vet man icke annat än att kyr
kan enligt biskop Terserus var „vackert målad“ och enligt Aspe
gren „sirad med taflor, språk m. m.“ Ett i kyrkoarkivet befintligt 
syneinstrument af år 1781 omtalar bl. a. väggfasta pelare, men als 
icke kyrkans dekorationer. Kyrkan beröfvades sin färgskrud kort 
därefter, 1787, då den ntvidgades med kors åt norr och söder samt 
hvitmenades.

Källorna hafva föröfrigt intet att förtälja om M:r Jochims 
värksamhet utom Åbo, om icke de 30 daler km., han hade att for
dra af kyrkoherden mag:r Paulus Sigfridi i Kumlinge, tilläfventyrs 
hörde till priset för ett där utfördt arbete. M:r Jochim fick näm
ligen i rådstugurätten den 21 april 1662 „arrest“ på detta belopp 
i kyrkoherdens tillgodohafvande hos M:r David guldsmed, tills kyrko
herden godtgjort honom. Lika litet belysande är anteckningen att 
afl. inspektorn Johan Grimstens barns förmyndare i kämnersrätten 
den 11 aug. 1668 dömdes att för något ospecificeradt arbete betala 
åt konterfejaren Jochim Neiman i resterande arbetslön 11 daler 6 
öre km.

Då en yrkesbröder Erik Målare (omtalad 1635 — 63) — den
samma, som 1658 målade en kjortel till Kolmodins comoedia —
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hade restaurerat en tafla, voro M:r Jochim ooh bidhuggaren Måns 
Larsson tillkallade för att värdera arbetet. Därom erfara vi följande:

Den 13 Sept. 1645. Då berättade Jochim Conterfeijare och Måns Larsson 
hurulunda dee oppå Ryttmästarens W älb:ge Hans Ramsses begiäran wärderatt 
een Taffla, som Erich Målare hade på nytt opmålat och begiärade obilligt före; 
hade dhee alt så wärderatt hans arbete och förtienst för 20 Rd:r, ändock Jochim 
sade sigh weela giöra sådant för 16 Rd:r. Begiärade derföre Robert Ranken på 
Ryttmestarens wegnar att han motte lefwerera taflan ifrån sigh och taga sin 
betalningh.

Det som emellertid gjort M:r Jochim mer än andra af 1600- 
talets konterfejare känd i våra fattiga konstannaler är hans por
trättmåleri vid Åbo akademi. Härom meddela Cons. Åcad. proto
koller följande:

Den 27 Aprilis 1659. Då var conterfeijaren M:r Jochim fram och begärade 
12 dal. k. m:t för hwart conterfej, halfander aln longt och tre qwarter bredt.

Den 27 Junij 1660. Framkom M:r Jochim conterfeijer och begärade att 
några aif Dn. Protessoribus wille komma till honom såsom afftalt är och låta 
conterfeija sigh. Dhe lofvade hvar effter lägenheten.

Men äfven dessa alster af M:r Jochims konst hafva, såvidt de 
funnits, gått förlorade. Om den fordna akademiska porträttsamlin
gens öde berättas följande. Då för omtapetsering på ett gästgifveri 
emellan Jockis i Somero och Åbo gamla i drafarettmönster målade 
väggbonader nedrefvos 1848, befunnos dessa sammansatta af gamla 
åt väggen vända prestporträtter i oljefärg. Två af dessa porträtter 
tillvaratogos vid tillfället af skoleleven Anders Ramsay och införlif- 
vades med den rika porträttsamlingen på Metsäkylä i Reso samt 
delade dess öde vid egendomens brand 1870. Det ena var enligt Seve
rin Falkmans meddelande ett vackert, blekt, i van Dyks maner må- 
ladt porträtt af Terserus vid 30 å 40 års ålder.

Äfven om M:r Jochims arbeten för domkyrkan vet man föga, 
emedan kyrkans räkenskaper för åren 1636—63 saknas. På senare 
tid synes han årligen uppburit för ljusens målning till julen 7 da
ler. Öfriga arbeten voro tillfälliga och ännu mindre, såsom t. ex. 1665:

2 stoora Lychter anstrukit å 6 m:r . 1: 16 
1 pall i funten gjort gröön . . . . -  : 16
Item Biskopsstolen i Sakrestijgan. . 4: —

Före år 1656 saknar man också uppgifter om Jochim Neimans 
lärlingar. Därför kan det icke heller utredas om „Erik konterfe- 
jaregesäll", som nämnes 1651, tilläfventyrs var elev af M:r Jochim 
eller icke. Först 1656, då hushållen specificeras i mantalslängderna, 
finna vi hos M:r Jochim lärdrängen Abraham, som redan följande 
år kallas gesäll och som vi senare skola lära känna såsom hans 
efterträdare på orten.
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Såsom vi af det föregående kunnat sluta var M:r Jochim kon
terfejare redan vid sitt första uppträdande gift. Hans hustru, som 
öfverlefde honom, kallas i mantalslängderna växelvis Malin och 
Margreta. Föröfrigt förekom i hushållet blott en dotter Brita, en 
piga och gesällen.

Dottern, nämd första gången 1657, var åtminstone redan 
1663 gift med glasmästaren Gierdt Hubens, som detta år köpte 
framl. snickaren Jören Kiihns gård i hörnet af Lång- och Väfvare- 
gatorna. Men efter M:r Hubens’ död 1668 gifte sig enkan 2Vg 1670 
med glasmästaren M:r Anders Cappelman. Om denne, som 1671 hade 
för medellöshet fått uppskof med sin borgareed på 2 är, hvarunder 
han skulle vara fri för utskylder, läsa vi i protokollerna bl. a. 
följande:

Den 28 Maij 1673. Förekom denne stadsens inwånare och glasmestare 
M:r Anders Artwidsson Cappellman och anhölte, emädan han hafwer tagit sin 
Swärmoder, fordom Conterfeijarens Sal. M:r Jochim Nymans efterlåtna änkia 
till sigh, at vnderhålla henne med nödtorfftigt Uppehälle och tillbörligh sytningh, 
at honom tå måtte bevillias wärdering på hans Sal. Swärfaders gård wid Brahe 
gatun belägin. Denne hans begieran öfwerlades och såssom dhen betans skft- 
ligh, ty blefwe efterskrefne gode herrar och män, Rådmennerne W äl:t Hans 
Hansson, Alberth Rosskamp, Johan Säger och Christer Carlsson nembde och för
ordnade samma wärdering att förrätta.

Den gamle konterfejaren måste sålunda hafva dött kort förut, 
antagligen vårvintern 1673 *, ehuru dödsfallet i saknad af begraf- 
ningslängd föråret ej kan närmare preciseras. Enkan omtalas icke 
senare och med dottern Brita Cappelmans död (begr. 5/g) 1685
var familjen veterligen utgången.

Ehuru M:r Jochim blott engång, efter sin död, kallas Nyman, 
torde dock äfven detta tillnamn kunna anföras såsom ett bevis på 
hans inhemska börd. Kanske hade konterfejaren med den brutna 
namnformen Neiman endast skattat åt de alt svagare tyska tradi
tionerna inom ortens skråväsende.

12. Gören Gentelm an.

Bland 1600-talets konterfejare finnas flere, om hvilkas konst- 
närsvärksamhet intet är kändt i våra dagar. Det är likväl af vikt 
för vår konsthistoria att, om också blott till namnet, lära känna 
äfven dessa titulär-artister och att efter möjligheten fastställa tiden

* Den oriktiga uppgiften att M:r Jochim dog 1679 beror på en samman
ställning af Jochim Conterfejer (Kroger) i 1678 års mantalslängd (Mätäj, kv.) och 
Sal. Jochim Conterfejers (Neimans) gård i 1679 års mantalslängd (Aningais norra 
kv.). Gården kallas så ännu 1683.
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för deras uppträdande. Sålunda skall det blifva lättare att på re
spektive konstnärsnamn fördela det konstmaterial, som från denna 
tid står oss åter.

En sådan till sin artistiska värksamhet härtils okänd konstnär 
är konterfejaren M:r Jören G-entelman, som åtminstone under det 
sista årtiondet af sitt föröfrigt okända lif, 1657—69, var bosatt i 
Åbo. Möjligen var lian dit inflyttad från annan ort, ty han åt
följes redan 1657, då han första gången nämnes i stadens man- 
talslängd (kyrkokv.), af hustru Kirstin, svärmor Sofia och dotter 
Karin. Han var således redan då en äldre man*.

Att sluta af förnamnet var Gentelman väl till börden svensk eller 
finne, ehuru man icke vet hvar och när han blifvit mästare. Ofta 
kallas han rätt och slätt „Jören konterfejare“ eller „Jören målare“ ,

Gentelman uppträdde ofta inför kämners- och rådstugurätterna 
i Åbo. Vi kunna därför tilsvidare göra oss i någon mån förtrogna 
med hans medborgerliga personlighet, under det att vi öfverlämna 
åt framtiden att belysa hans konstnärliga värksamhet.

I afseende å sina lefnadsvanor tyckes Gentelman gjort skäl 
för sitt namn, i det att han aldrig beskyldes för oordentlighet i 
sitt lefverne, om vi frånse att han engåug pliktade för vaktens för
summande. Tvärtom fann han sig själf stundom ofredad af andra 
i sitt senare hem i Mätäjärvi kvarter, där han bodde såsom inhyses vid 
Tavastgatan. Våren 1661 anmälde han i kämnersrätten en mindre 
stöld i sitt kök, hvilket ledde till de skyldiges afstraffande med 
några dagars fängelse. Följande vinter anklagade han tre pigor 
för det tygellösa lif, hvartill de uppläto en badstuga i närheten. 
Han hade i anledning däraf esomoftast blifvit ofredad af druckna 
karlar och till och med varit utsatt för lifsfara. Exempel anfördes 
och grannarna intygade riktigheten af detta förhållande, men pigorna 
nekade och kunde ej öfvertygas om sin skuld, hvarför de af råd- 
sturätten frikändes. En annan gång klagade han att han nödgats 
betala 15 daler km. för öfverste Gustaf Horns säjarvärk, hvilket 
söndrats af en pojke. Kätten beslöt att taga hand om denne.

Ett bidrag till föreställningen om Gentelmans yttre skick få 
vi i kämnersrätten den 1 mars 1663, då han beklagar sig öfver 
Jakob Silli, som sålt åt annan person en svart kappa, för hvilken
G. redan gifvit honom i af betalning 2 pistoler å 12 daler km., och då 
han 1667 dömdes att betala åt Philip Eckman „efter kladdeboks- 
lydelse“ 8 daler km. för ett gehäng. Med kännedom af tidsseden 
har man blott ringa anledning att i nämda krigiska attributer 
söka den förklaring på Gentelmans sentida uppträdande i Åbo, att 
han tillbragt sina bästa år i fält.

* Bör ej förväxlas med den Jören målare, hvilken omtalas såsom afliden 
gårdsägare i rådstugurättens protokoll den 7 febr. 1655.



— 77 —

Det intryck om ekonomiskt välstånd man får af Gentelman 
i början af decenniet, kvarstår icke ogrnmladt till dess slut. Då 
vi t. ex. den 3 oktober 1660 första gången träffa honom inför
rätta, begärde och fick han inteckning eller „arrest“ på 20 daler
km. af de penningar Peter Tesken hade att fordra af rådman Hans 
Hansson, tils Tesken betalat sin gäld till Gentelman eller rätten
sig i saken vidare förklarat. Då han däremot den 5 maj 1666
enligt räkning och egen bekännelse dömdes att inom 14 dagar 
betala 17 daler 8 öre, så ledde detta sedermera till executionsdom.

Det är möjligt att konkurrensen i Åbo hade förmått Gentel
man att söka arbetsförtjänst företrädesvis i landsorterna och att 
man där framdeles kan finna spår af hans värksamhet. Såsom en 
svag antydning därom må nämnas att Gentelman till den 2 febr. 
1669 hade instämts för kämnersrätten af kapellanen i Björneborg 
Georgius Nicolai, men morgonen samma dag rest ut på lands
bygden.

Gentelmans hustru Kirstin, som nämnes jämte fullvuxen dotter 
redan 1657, öfverlefde sin man. Denne dog nämligen 1669 och 
begrofs den 20 juli SO om domkyrkan. Enligt 1678 års afkort- 
ningslängd hade hans enka dött utfattig. Gentelman har af for
skare blifvit förväxlad med snickaren Jören Kiihn (1640 — 60), som 
också efterlämnade en enka vid namn Kirstin, men en så benämd 
målare fanns icke i Åbo.

J. R . Å .

Bidrag till kännedom om gamla plägseder i Pargas socken.

Stort afseende fäste man fordom, och fäster ställvis ännu, vid tiden för ett ar
betes utförande, beroende af om månen befann sig i ny eller nedan. Så skulle timret 
till ett boningshus tagas vid nymåne, och väggmossan likaså, emedan väggohyra då ej 
skulle infinna sig i väggarne. Om fåren kliptes vid nymåne, så växte den nya ullen 
snabbare, men om de kliptes då månen var i nedan, så skadade malen ej ullen eller de 
däiraf förfärdigade kläderna. Vid nymåne borde man ej mala säden, ty då kom det 
maskar i mjölet. Björklöfvet skulle brytas, när månen var i nedan, ty då vore det 
smakligare för fåren. Afvenså borde kålrotsplantorna då utsättas. Enligt regeln skulle 
alt, »som går ned i jorden», förrättas då månen var i nedan, »alt, som går uppåt från 
jordytan», ske vid ny måne.

För att skydda kreaturen för den ondes anslag anbragtes ett tjäradt eller svart- 
måladt korstecken ofvanfö* alla gluggar och dörrar i ladugården. Borrade man därtill 
ännu -midt i tröskeln af fähuset eller stallet ett hål, och lade däri litet svafvel och 
kvicksilfver, samt igentäpte urgröpningen med en trätapp, så dristade sig icke Lucifer 
att öfverstiga tröskeln. (Detta senast nämda medel har äfven nu för tiden blifvit på 
ett och annat ställe användt för erhållande af ladugårdslycka). —  Fordom förfärdigade
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man dörrklinkan till ladugården af ett slag af rönn, som gick under benämningen 
»floggrönn». I denna klinka ristade man en dödsskalle och jungfru Marie namn. —  
En örn, en uggla, en sparfhök eller någon mindre roffågel, uppspikad ofvan stallsdör
ren, skulle skydda bästame för besök från de onda andarnas värld. —  Då man stod 
i beråd att uppföra en byggnad för boskapen, så skulle man lägga noga märke till 
hurudan färg maskarne och insekterna hade under de stenar, hvilka befunno sig på 
tomtplatsen, ty kreatur af sådan färg, som de nämda småkrypen, skulle sedan komma 
att trifvas väl i den blifvande byggnaden. — Genom att upphänga fårsaxen, psalm
böcker och »marbuskar > af björk eller gran i taket af fårhuset, värnade man fåren för 
påhälsningar af trollkäringar. —  Man borde aldrig hugga ved pä fastlagstisdagen, ty 
om ett kreatur händelsevis råkade trampa pä spån af ved, som blifvit huggen nämda 
dag, så insjuknade det. — Hästar, hvilka ledo af gikt, botades sålunda att man först 
piskade dem med en kvist af en »floggrönn», och därpå drog man en svart katt från 
svansen och bakfötterna längs hästens rygg. — Vid kreaturssjukdomar var det äfven 
mycket bra att med fingret rita Frälsarens namn på djurets rygg. —  När en häst an
sattes af »maran»,' vred man en klafve af en, samt fäste denna om hästens hals. —  
För att afhålla »maran» från kreaturen, spikade man en »marbuske» ofvanför deras 
hufvuden. —  Då man hade otur med kor eller får, skulle man lägga ett af nämda 
djur, som redan var halfdödt, på tröskeln af fähuset och därpå halshugga det, men så 
att hufvudet föll på insidan af tröskeln, så skulle det onda ej längre plåga den öfriga 
boskapen. —  Det onda plägade vanligen infinna sig i ladugården i skepnad af en orm. 
—  Vid kreaturssjukdom band man ett spån eller en träbit med ett kvisthål uti emot 
det sjuka stället på djuret. En dylik träbit skulle ej få sökas, utan borde eljes hän
delsevis blifvit funnen. — För att ett hemgjord t läkemedel, som man gaf in i flytande 
form åt sjuka kor, skulle hafva önskad värkan, så var det nödvändigt, att dekokten 
därförinnan runnit genom 9 stycken kvisthål, d. v. s. genom kvisthålen i spån af of- 
vannämd beskaffenhet. (Min sagesman erinrar sig i sin ungdom hafva sett dylika 
träbitar med kvisthål uti, hvilka förvarades uppträdda på ett snöre hos vederbörande» 
för att vid kommande bchof användas). —  En alldeles utomordentlig läkekraft besutto 
hagelkorn, hvilka blifvit uttagna ur kroppen af ett dödsskjutet djur. Hade man ej råd 
att gifva åt ett sjukt kreatur ett helt hagelkorn, så kunde man äfven gifva mindre. 
(En gammal kvinna, som har anseende att vara en klok fädoktor', anförtrodde mig, 
att hon enkom brukat köpa skjutna fåglar, för att erhålla dylika hagel).

Hvad människosjukdomar åter vidkommer, så voro några droppar nattvardsvin, 
droppade i örat, ett godt botemedel för örvärk. Vid läkandet af sår var det väl att 
taga litet kvrkogårdsmull i stöfveln eller kängan. — Vådeldskol , d. v. s. kol af trä, 
som blifvit antändt af blixten, var ett ypperligt läkemedel för utslag och sår. —  Då 
en person om natten blifvit anfäktad af »maran», så skulle han befalla »maran» komma 
till sig en viss tid påföljande dag. Då »maran» därpå i människogestalt infann sig på 
det utsatta klockslaget, skulle den artigt tagas emot samt inbjudas att sitta ned. Då 
den sällsamma gästen suttit en stund, så skulle värden befalla främmandet att gå sin 
väg med sträng tillsägelse att aldrig återkomma. (Medlet uppgafs vara tillförlitligt 
emedan det blifvit med framgång bepröfvadt). —  Vårtor aflägsnades från huden där
igenom att man tvättade dem med vatten, däri en ugnskvast blifvit doppad. Ett bättre 
förfaringssätt var likväl att på en ullgamsände knyta så många knutar, som antalet 
vårtor. Därpå skulle man gå, utan att se bakom sig, att gömma garnänden under en 
gödselhög eller under en »jordfast sten». När garnet därefter förmultnat, kunde man 
vara viss om att också vårtorna voro försvunna. —  En person, som »haft knarren i 
armen», hade blifvit kvitt denna åkomma på följande sätt: Hon begaf sig till skogen 
åtföljd af en gumma, som medförde en yxe. Sedan lade hon armen, som ansattes af 
»knarren», öfver en trästubbe, hvarpå hennes följeslagerska tre gånger högg med yxen 
i stubben, utan att likväl beröra armen. Då hon sporde hvad den andra högg, erhöll 
hon till svar: »knarren bort». Sedan den stunden hade ifrågavarande kvinna ej mera 
förnummit något knarrande ljud i sin arm. —  Då ett barn blifvit döpt, skulle man
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halla af dopvattnet på en tallrik samt ställa denna under barnsängskvinnans säng, så 
hade den onde ingen makt öfver henne. Äfven skulle jordgumman i hemlighet lägga 
en sax eller ett eldstål under bolstret i sängen, på det att den ondes anhang ej måtte 
oroa barnaföderskan.

Vid fördrifvandet af vägglöss kunde man förfara på många olika sätt. Så t. ex. 
var det bra att tvätta sängen med vatten, som blifvit begagnadt vid tvagning af lik. 
Eller också skulle man föra tre af nämda smådjur till en plats, där tre vägar möttes, 
.samt placera hvarjc insekt att promenera bort åt skilda håll, så blefve man för alltid 
kvitt det otrefliga sällskapet. —  Eu man hade äfven befriat sin säng ifrån ohyra där
igenom att han bygde af pärtor en väg från sängen ut på gården, och därefter manade 
vägglössen att aflägsna sig långs nämda väg. Följden blef att hvarenda insekt emigre
rade. —  En annan mansperson sades hafva för sed att fördrifva väggohyra, råttor och 
möss på ett mycket enkelt sätt. Han rodde ut på sjön till ett lämpligt ställe, lade 
båtshaken ut öfver relingen i sjön, samt kommenderade därpå nämda plågodjur, hvilka 
väl att märka ej befunno sig i båten, att vandra ut långs båtshaken och hoppa i sjön. 
Då han sedan hemkom till gården, voro såväl råttor och möss som väggohyra för
svunna.

Vid koköp skulle man leda kreaturet tre hvarf motsols omkring en sten, på det 
att djuret skulle koinma att trifvas på det nya stället. Äfvenså skulle man, när en 
gris hämtades till gården, först placera den till en stund på bordet i stugan, ty då skulle 
nasse komma att frodas i ladugården.

Vid smörkärning skulle man, ifall det ej såg ut att blifva smör utaf, med en 
knif skrapa litet svafvel i kärnan. Också var det brukligt att kasta en 2 marks silf- 
verslant i kärnan, för att hastigare erhålla smör. —  Då mjölken vid kokning kokade 
öfver kokkärlets brädder i spiseln, så skulle man kasta några saltkorn i elden, ty eljes 
blefve den kos spenar, som gifvit mjölken, sjuka.

Då brudgummen gaf ringen åt bruden, så skulle hon ej sätta den på fingret, 
utan antingen gömma den vid barmen, ty då skulle hon i en framtid erhålla silke 
och fina kläder, eller och sätta den i sin börs, i hvilket fall hon skulle komma att 
blifva rik.

Då en skog blifvit antänd af blixten, skulle man gå omkring den brinnande plat
sen med en »åskvigg» i handen, så kunde man alldeles förekomma eldens vidare sprid
ning. Hvarje gång blixten slår ned, faller nämligen en dylik »vigg» eller sten af aflång 
form till jorden, och man bör ej underlåta att uppsöka den. — Fordom var uppfatt
ningen om modersmjölkens underbara förmåga att släcka brand, som uppkommit till 
följd af åskeld, —  om hvilket eldsläckningsmedel undertecknad tidigare lämnat ett 
meddelande från en finskspråkig socken till »Suomen Museo» *, —  allmän äfven i Par
gas. En äldre man påstod likväl, att han engång varit närvarande vid en riebrand, 
som uppstått af åskeld, då -man förgäfves försökt släcka branden med modersmjölk, 
ehuru man göt tvenne koppar dylik mjölk på elden.

En äldre person nämde, att det i hans ungdom var brukligt att vid skilsmässa 
säga åt den sig bort begifvande: »Herrens ängel och Tobie hund ledsage dig på resan».

Ninni Jahnsson.

En m urare— kuriosasamlare.

Vid ett besök hos 75-årige muraren Ernst Wilhelm Wikström på Lill-Tervo i 
Pargas socken såg undertecknad diverse föremål, vid hvilka det kunde vara skäl att 
fästa Fornminnesföreningens uppmärksamhet. Nämnde åldring hyser en varm kärlek

* »Miten ukkostuli sammutetaan» i n:o 1— 2 af »Suomen Museo» för år 1898.
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för alt åldrigt och egendomligt, samt har med synnerlig omsorg upputsat. sina skatter. 
—  Af innehållet i hans bokskåp förtjänar att omnämnas: »Nva Testamentet» med plan
scher, trykt i Stockholm 1549, en svensk psalmbok, i hvars pergamentpärmar årtalet 
1588 är intrykt, samt Then Reesebook öffucr thet Gamla» och »öffuer thet Nya Testa
mentet', Stockholm X C V . Sistnämda arbete, som utgör en historisk-geografisk be
skrifning öfver orter, hvilka omnämnas i bibeln, är försedt med 3 för den tiden karak
täristiska kartor. —  Tvenne snidade trätaflor, reliefer med motiv ur den bibliska berät
telsen om Tobias. Taflorna äro 23 cm. höga och’ 36 cm. breda, samt hafva förmodli
gen fordom prydt Pargas’ kyrka. — Ett 19 cm. bredt samt lika långt hänglås af järn, 
vägande omkring 4 kg. — En soppskål af tenn med lock och rörliga handtag. — Skif- 
van af en vindflöjel, 35 cm. lång, med årtalet 1648. Tvenne enkelt utskurna dörr-foder- 
bräden, hvilka torde vara af ansenlig ålder. — En antik järn-urna af 43 cm. höjd.

Ninni Jahnsson.

Hvarjehanda.

V ä g g m å ln in g a rn a  i Nykarleby första träkyrka äro ännu delvis bevarade pä 
afvigvända bräder i den n. v. kyrkans mellantak. Bland dem ses ett krönt hufvud, 
frukt- och blomsterornamenter, inskrifter m. m. Enligt uppbevarade verser var det 
kyrkoherden Jacob Carlman (1636— 53) som lät utföra dessa målningar:

»Fadrens och brödrens arbete fina 
Lät uppstoffera och med målning skina.»

Carlman var gift med kyrkoherdens i Kemi Johan Pictorii enka och sålunda styffar 
till dennes barn. Detta släktskapsförhållande är af intresse, då nämde Pictorius för
modats vara upphofsman till Österbottens målaretraditioner (Geneal. Sursill., s. 339). 
— Äfven i Kronoby kyrka skall vindstaket vara fodradt med brädstumpar, på hvilka 
kyrkans fordna väggmålningar -— antagligen de hvilka påminna om D. Möllerums 
pensel äro uppbevarade (F. Fmfs VI:e konsth. expod).

D r a g s fjä r d  säges hafva sitt namn däraf att vikingar fordom drogo sina drak
skepp öfver ett smalt näs till denna fjärd. Ännu säger folket, då isen brakar på 
fjärden, att »drakarne bullra». — En gammal man uppgaf emellertid att hans farfar 
erinrat sig den tid, då Dragsfjärd var förenad med hafvet; sedan hade det smala näset 
uppstått emellan dessa vatten. I Bomossa en mil från Dahlsbruk, hittades för längre 
tid sedan ett vrak, hvilket undersöktes af svenska malmletaren major Gussander i 
Wolter Ramsay d. ä:s gossår och befanns, såsom det uppgafs, vara »en lämning af ett 
norskt eller danskt vikingaskepp» (1 ?). Det anträffades 10  å 15 fot of vanom hafsvtan 
och förmodades ligga kvar i mossan. —  Vid Bofallsmossan skola finnas ringar i bär
gen. —  En sväfvande tradition omtalar ett vikingaslag i Kulla by, nära Kyrknäs 
(Konsthist. exped. 1871, s. 3, 4).

Finskt, M u se u m  1 8 9 9 ,  N :o  5 ,  innehåller: Några anteckningar om J. J. von 
Bilaruf (3 bilder) af K. K. M. —  Några, ko n s inärs minnen (11. Jochim Neiman. 12. 
Jören Gentelman) af J. R. A.. — Bidrag till kännedom om gamla plägseder i Pargas 
socken af Ninni Jahnsson. — Smärre meddelanden.

S u om en  M u seo  1 8 9 9 ,  N :o ii, innehåller: Salosten emäkirkon muistoja (Salo 
moderkyrkas minnen) af J. R. A. —  Saarnatuoleja Pohjanmaalla (Predikstolar i 
Österbotten) af E. N. —  Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 29 toi- 
mivuodelta (Finska Fornminnesföreningens årsberättelse för 29:de året af dess värk- 
sarnhet) af J. Ailio. —  Vehkalahden kauppalan asemasta (Om Veckelaks köpings läge) 
af H. A. R—m.

Helsingfors 1899. Helsingfors Centraltryckeri.
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Ett nytt bronsåidersfynd från Egentliga Finland.

Då husbonden Johan Fredrik Nooppila i Kurittula by af Masku 
socken (Åbo län) för ungefär tio år sedan skulle undanrödja läm
ningarna af en gammal smedja, som stod på hans mark, hittade 
han i jorden på ungefär 30 cm djup en liten hålcelt eller yxa af 
brosn. Denna blef af klockaren E. Ylenius i Nousis i juni 1899 sänd till 
Statens Historiska Museum och har där fått katalognumret 3699: 2. 
Enligt herr Ylenius nppgift påträffades på fyndstället hvarken brända 
eller obrända ben. Dock är det ju tänkbart att små brända ben
bitar, äfven om de hade funnits, lätt hade kunnat undgå hittarens 
uppmärksamhet. Herr Ylenius meddelar oss vidare att en ny smedja 
numera blifvit uppförd på samma ställe, där den gamla hade stått, 
och att detta ställe ligger 5 m öster om den till Kurittula ledande 
byavägen och ungefär 25 m söder om hemmanet Vähä-Äähälä. Mar
ken omkring smedjan är plan, men omedelbart öster om densamma 
reser sig en delvis uppodlad backe hvars norra del är öfversållad 
med stenar. På backens södra sluttning ligga fyra till Kurittula 
by hörande gårdar.

Den lilla bronsyxan har varit skaftad på det sätt, som fig. c 
utvisar, d. v. s. ändan af ett knäböjdt träskaft var instucken i dess 
öppning och ytterligare fastbunden vid den lilla ögla, som efter 
all sannolikhet har funnits under mynningen på den ena numera 
skadade smalsidan. Nedanom det hål, som nu vanpryder yxans 
öfre del, ses nämligen en utvidgning, som icke återfinnes på den 
motsatta sidan och hvilken högre upp måste hafva bildat en ögla. 
Dylika yxor kallas i den arkeologiska literaturen hålcelter. Myn
ningen på denna hålcelt har varit bred oval eller nästan rund. Si
dorna bära inga ornament; äggen är lindrigt svängd. På de bägge 
bredsidornas inre ytor finnas två smala åsar, som utgå från bottnen 
och sträcka sig upptill något högre än till midten (fig. b). Nertill 
äro dessa åsar förenade till en tunn vägg, högre upp skiljas de åt
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och blifva allt smalare. Dylika åsar återfinnas hos en hålcelt, fun
nen vid Mäkelä i Kiukais socken (Åbo län)1 och för öfrigt äfven 
hos många nord- och västeuropeiska hålcelter. Deras ändamål var 
att öka hålkens motståndskraft och gifva stadga åt skaftet2. Hål- 
celten är öfverdragen med grön ärg. Dess längd utgör 6,5 cm; 
äggen är 8,3 cm lång, mynningen 2,5 cm bred.

Hålcelter, som likna vår, hänföras af O. Montelius till början 
och midten af den yngre bronsåldern, hvilken enligt det af denna 
forskare uppstälda kronologiska systemet omfattade perioderna 4— 
6 eller tiden från omkring år 1050 till omkring år 500 f. Kr. 
Om hålcelten från Masku borde räknas till den 4:de perioden

Fig. a. Fig. b.

(1050— 850 f. Kr.) eller den 5:te (850— 650 f. Kr.) torde vara 
svårt att afgöra. Yxan saknar nämligen sådana finare detaljer, 
hvilka kunde möjliggöra en noggrann tidsbestämning.

Fyndortens läge är af intresse. Kastar man en blick på de 
kartor öfver bronsåldersfynden i Finland, som ingå i Finska Fornmin
nesföreningens Tidskrift XVII samt i Atlas öfver Finland å kart
blad N:o 81, så ser man att fynden med föremål af skandinaviska 
och västeuropeiska typer på få undantag när härstamma från lan
dets västra och sydvästra kusttrakter och att fyndorterna för dessa 
kustfynd ligga i tre särskilda områden. Det nordligaste af dessa 
områden är trakten kring Kyroälfs nedre lopp, det mellersta om

1 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift X V II , sid 405/6.
2 Olshausen, Die Technik alter Bronzen. Yerhandl. der Berliner anthropolog. 

Gesellschaft, 1885, S. 449— 458.
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rådet ligger vid Kumoälfs nedre lopp mellan Björneborg, Raumo 
och Kumo, det sydligaste mellan Åbo och Helsingfors. Mel
lan dessa områden ligga stora landssträckor, i hvilka hittils 
inga bronsåldersfynd blivit gjorda. Särskildt vidsträckt är det 
toma mellanrumet mellan det österbottniska fyndområdet och det 
vid Kumo älf. Det begränsas af Laihela socken i norr och Norr
mark socken i söder. En kortare sträcka skiljer fyndområdet i 
södra Satakunta från det i södra delen af Egentliga Finland och 
västra Nyland.

Att dessa trakter ännu sakna minnen från bronsåldern, kan 
likväl bero på en tilfällighet. Af de till ett antal af många hundraden 
uppgående stenrösen, som ligga långsmed våra kuster och något 
inåt landet, har hittils endast en liten bråkdel blifvit undersökt. 
Det är således möjligt att vid en fortgående vetenskaplig under
sökning af dessa grafvar flera fynd från bronsåldern komma att 
göras äfven i de trakter, från hvilka vi ännu icke känna något 
sådant fynd. Emellertid framgår af de redan företagna grafunder- 
sökningarna och de tillfälliga fynden att de tre ofvan uppräknade 
områden, i hvilka flertalet af våra bronsåldersfynd äro gjorda, må
ste anses för Finlands älsta kulturtrakter och att de äfven i hed
natidens senare perioder hafva varit landets tätast befolkade och 
mest betydande bygder.1

Masku socken, i hvilken vår bronsyxa är funnen, ligger i 
Egentliga Finland, således i det sydligaste af de tre fyndområdena, 
men norr om Aura å. Alla andra bronsåldersfynd från Egentliga 
Finland hafva blifvit anträffade söder om denna flod. Således har 
genom detta fynd afståndet mellan fyndorterna i Satakunta och 
Egentliga Finland blifvit ytterligare något förminskadt. Då norra 
delen af Egentliga Finland äfvenledes är urgammal kulturbygd — 
våra älsta järnåldersfynd härstamma från de nordligaste socknarna 
i detta landskap, nämligen Nykyrko och Letala —  kunna vi väl 
hoppas att det icke skall dröja länge, innan de sistnämda två fynd
områdena blifvit förenade genom en rad af nya bronsåldersfynd.

A. H—n.

1 Det senare gäller dock icke om sydvästra Nyland. Här hafva visserligen flera 
bronsåldersföremål blifvit funna, men antalet järnåldersfynd från denna landsdel är 
mycket litet. Under järnåldern kan Nyland omöjligt hafva haft en talrik befolkning.
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Några konstnärsminnen.

13. A b rah am  M yra.

Den bäst kände bland våra inhemska konterfejare på 1600- 
talet är Abraham Eriksson Myra. Han var elev af Jochim Neiman, 
hos hvilken vi finna honom såsom lärdräng 1656 och såsom gesäll 
1657. Antaga vi att Myra sattes i lära,, såsom vanligt var, vid 
14 års ålder och efter 4 års lärotid blifvit gesäll, så var han född 
c. 1639. Enligt 1621 års generalskrå kunde ynglingen, sedan han 
uttjänat sina läroår, „ännu tjäna hos samma mästare för en gesäll 
på ett år och taga gesällslön; sedan må han vandra hvart han 
vill utan om den staden på tu år“. Gesällvandringen från ort till ort, 
från mästare till mästare, var den tiden obligatorisk, och många år 
förgingo, innan Myra åter visade sig i Åbo.

Eörst återfinna vi honom på Åland, där kyrkoherden Claudius 
Ålanus upprepade gånger anlitade honom vid Korpo kyrkas restau
rering. Därom innehålla 1871 års konsthistoriska expeditions an
teckningar ur därvarande kyrkoarkiv följande upplysningar:

A:o 1667 in Julio bestelte pastor (Cl. Alanus) att dett aldeles gambla Christi 
kårs, som står wid altaret, bleff wpståferadt ocb förgylt (på någre socknemäns be
kostnad).

Anno 1668: jtem Ett skiönt affconterfeiande inpå Kyrkewäggen om den yttersta 
domen.

Pådriffvit att Christi förklaringz Historia medh Arons Conterfei är afmolat på 
kyrkouägen (på unge socknemäns bekostnad), hvilket skedde A:o 1668.

A:o 1669 in Julio huitlijmades och Kyrkian heel öffuer innantil och wthströkz 
den fula målningen wnder hualfwet (M:r Peer Krögare bestod 6 t:r kalk och pastor 
murmästarens kost i 6 veckor).

A:o 1670 in julio bekom Målaren Meister Abram sijn betalningh för Christi kårs 
ståferande och förgyllande —  36 d:r.

Item för målarens kåst 4 wekor och några dagar —  14 d:r. •
Item bekom målaren för Christi Förklarings Historia och Arons Conterfei —  30 d:r.
1670 in Oct. bekom målarn af Kyrkian drijkspeng:r —  5 d:r 8 öre.
A:o 1673 in Maijo: leet pastor medh egen bekåstnad wthföra Conterfejaren ifrå 

Åbo och holt honom fritt 14 dagars kåst.
Haffuer och samma åhr pastor fritt låtit aff Conterfeiaren afmåla på gått nytt 

lijnwäfvare lärfft 2 Hist. på Nyia Lächtar widh dörren.
A:o 1673 in Majo: är anrettat Een Taffla af Conterfeiaren på lärfft om Nattuar- 

dens insticktelse: Adams och Ewas fall: och att Abraham will åffra sijn son Isaak: 
för detta medh Lechters wnderstrykande, dörarnas och widh trappan anstrykande be
kom Conterf. 50 d:r k. mt. och mejster suenen 8 d:r k. mt. och för 9 alnar finsk lerft
a 14 öre aln löper 3 d:r k. mt.

Såsom vi af dessa anteckningar se besökte M:r Åbraham skär- 
gårdssocknarna mer än en gång och vi finna spår af hans värk- 
samhet äfven i andra kyrkor därstädes. Hans målningar i Korpo 
lära vara förstörda, men i Houtskär finnes en såsom dålig beteck-
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nad altartafla, föreställande korsfästelsen med Maria och Johannes 
vid korsets fot, signerad Anno 1670 och ett monogram, bestående 
af Abr. Myras initialer förbundna med ett vertikalt streck.

tM
I Sunds kyrka på ' Åland har han bl. a. prydt läktarskranket 

med behjälpliga bilder af Frälsaren, evangelisterna, S. Henrik m. m. 
enligt följande anteckning i kyrkoarkivet:

A:o 1672 stoferades be:te (kyrkans) Orgor och Lächt medh en anseenligh m&l- 
ningh af M:r Ahrain Myyr, mftlare och Conterfägare i Åbo.

Åtföljd på denna resa af en gesäll, målade M:r Abraham äf
ven „en stuga" på Sunds prästgård och återvände först i slutet af 
november i båt till Åbo.

Han hade emellertid gift sig i IJleåborg, där vi finna honom 
i mars 1670, betänkt på att „fortsätta sin resa". Men hans hustru 
Karins fader Lars Svensson hade dött och magistraten uppstälde 
såsom vilkor för M:r Abrahams bortresa, att han och hans svågrar 
skulle uppsätta inventarium öfver den aflidnes kvarlåtenskap, så att 
staden skulle få sitt. Att Myra på denna tid var känd för sitt 
rörliga lif antyder epitetet „landslöpare,“ med hvilket arklimästaren 
på Uleåborgs slott Nikolaus Pihl benämnde honom vid hans besök 
på slottet. Pihl fick bota 6 mk för det.

Hösten 1670 köpte M:r Abraham en gård vid gamla Kyrko
gatan och synes bebott den sedan ända till sin död, såvidt kändt är 
utan afbrott. Han var nu såsom konterfejare utan konkurrent i 
Åbo. D-en gamle Gentelman hade dött 1669, M:r Abrahams ålderstigne 
lärare Jochim Neiman stapplade mot grafvens rand och torde redan 
då nedlagt sin pensel till förmån för sin fordne lärdräng. Säker
ligen var därför M:r Abraham redan den „konterfejare“, som i dom
kyrkan 1671 lagade 2 taflor för 1 d:r 16 öre och hvars „pojke“ 
kort före jul s. å. anströk järnstängerna vid altaret och målade 
ljusen för 5 d:r samt en månad senare uppbar 15 öre „för en tafla 
som han upplagade".

Större uppgifter än dessa och dylika hade domkyrkan icke 
heller senare före 1681 års brand att bjuda på. Den enda stå
ende uppgiften var målandet af julljusen, hvartill marin köptes 
1674 för 8 öre. 1672 uppbar Myra för visaretaflans målande icke 
mindre än 60 d:r, 1676 målades taflan svart „innanföre“ för 4 d:r 
16 öre och 1680 fick M:r Abraham för „att köpa en bok gull till 
visaren på södra sidan 1 d:r 20 öre". 1675 målade han „tvenne 
drackar til kopparrännorna", 1678 fick han för en taflas renove-



—  86 —

rande 1 d:r och slutligen den 1 dec. 1681 — efter branden —
för altartaflans (S. Henriks bild?) renoverande 20 d:r.

Om de privata beställningar M:r Abraham på sin tid fick ut
föra meddela oss källorna endast att han 1674 af S:r Casper Hor
nick för målning enligt aftal uppbar 1 '3> godt smör eller 5 d:r
km. och för expenser 2 d:r.

Sin gård torde vår konterfejare hafva köpt för sin hustrus 
arfsmedel. Sina besparingar förvarade han, såsom var brukligt 
fordom, i silfverpjeser. 1672 hade han emot obligation lånat ett 
nytt sifverstop om 6 lod åt auskultanten Johan Simonsson, som 
följande år, sedan han slarfvat bort stopet, dömdes att betala dess 
vikt med 15 d:r km och i expenser 1 d:r. Ett silfverstop, som 
tillhörde hans hustru, omtalas ännu 1681.

Yid den stora branden, som den 23 sept. 1678 hemsökte 
domkyrkosidan och bl. a. förstörde 68 gårdar i kyrkokvarteret, för
lorade M:r Abraham all sin förmögenhet i löst och fast. Det trång
mål, hvari han därefter befann sig, belyses af följande utdrag ur 
rådstugurättens protokoll:

Den 4 Octobris Anno 1679. Ofversågs Åldermannens öfver Conterfejare- och 
Målare- .sampt Glasare-, Snickare- och Svarfvare-handtvärken (som här i Åbo nnder 
ett Embete lagde äre) M:r Abraham Myras Supplieation, hvarutinnan han sig deröfver 
besvärar att, ehuruväl han för besagda fyra slags handtwärkare fast större omak och 
molest, än någon annan Ålderman här i Staden, draga måste och han dessförutan, som 
högst beklageligit är, har förledit år all an sin egendom både i löst och fast igenom en 
häftig vådeld bortmist, är han likväl, alt sådant oaktadt, med en svår taxa sampt 
Stadsens dagswerken, icke mindre än en annan gemen Borgare graverat och betungat; 
begärandes att han uthi ett gunstigt anseende till alt sådant för sliike Besvär och 
Tunga måtte entledigas. Och blef dheropå sålunda resolverat att emedan han, M:r 
Abraham Myra, utaf ofvantalde beklagelige vådeld uti stor oförmögenhet råkat, som 
allom väl vitterligit är, och derhos stort besvär så af åldermanne- som en underoffi- 
cerare-tjenst, som han här i Staden företräder, underkastat är, dy hlifver han ock af 
ofvantalde skäl och motiver icke allenast för innevarande års åliggiande taxa och con- 
tribution, utan ock för vidare borgare- ordinarie tunga sampt hvarjehanda Staden til- 
hörige dagsverken uti 4 års tid aldeles frikallat och förskonter, doch folk- och bakugns- 
penningarne härunder icke förstående.

Sitt åldermannavärf omhänderhade M:r Abraham åtminstone 
åren 1678—84, då döden aflöste honom. Han begrofs nämligen 
den 16 maj sistnämda år sydost om kyrkan. Hans hustru öfver- 
lefde honom i 2 år och begrofs den 23 juni 1686. Båda bodde 
ännu vid sin död vid gamla kyrkogatan, där „Sal, Myras gård“ 
omtalas ännu 1689 och sålunda åter var bebygd.

Sonen Lars Myra nämnes första gången i 1687 års mantals- 
längd. Han kallas i mars 1691 konterfejaregesäll, men redan den 
15 juli s. å., då han erlade betalning för sin vigsel med Brita 
G-relsdotter, Målaren M:r Lars Myra och därefter veterligen aldrig 
„konterfejare“. Redan 1691 målade han domkyrkans julljus och
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anlitades därefter årligen, likasom m:me Jochim och Abraham före 
honom, vid domkyrkans små behof af målningsarbete, men veter
ligen aldrig för målning eller renovering af taflor. Sålunda målade 
han ljusen till likpredikningarna vid de kungliga dödsfallen 1693 
och 1697, fick förstnämda år för kyrkobänkarnes „afritning“ 6 
d:r och för att han sommaren 1696 beströk „de 4 gaflarna op i 
tornet ofvanpå koppartaket med åtskilliga färger1' 40 d:r o. s. v. 
1695 hade han målat slottstornet, försilfrat flaggorna, förgylt spiran 
m. m. Omgift efter sin första hustrus död 1701 var Lars Myra 
1710 befriad från mantalspenningar, emedan han utgått såsom sol
dat. Han dog emellertid och begrofs i juni 1712.

14. M äster C h ristiern .

Äfven om 1600-talets konterfejare i Finland, med hvilka vi 
i det föregående gjort bekantskap, i regeln varit inskrifna i resp. 
städers handtvärksgillen och sålunda bofasta på hvar sin ort, 
så förekomma dock konterfejare, om hvilka detta icke är kändt 
och hvilka därför tilsvidare kunna uppbära epitetet „konstnomader“ . 
Af de härförinnan omstalade konterfejame torde man med nödig 
reservation kunna till denna kategori räkna M:r Olof, Jakob Reess 
och Christian Tuhn. Må det tillåtas oss att ännu med enahanda 
reservation till samma grupp hänföra M:r Christieim, en konterfejare, 
som vi lära känna genom följande anteckning i Saltvik kyrkas 
äldsta räkenskapsbok:

Anno 1659. Konterfäijaren M:r Christiern för Ridder S. Jörans afrijttningh 4 
d:r k. m. o. persedler.

Enligt en samtidig anteckning gaf gårdsfogden vid Kastelholm 
till „Ridder S. Jörens tafla11 14 d:r, en summa, som möjligen be- 
täkte taflans konstvärde i penningar och persedlar. Kyrkan be
talte för färger, olja, silfver och gull till „Riddar Jöran och taflan 
öfver altaret, stolparna och funten“ 28: 10 samt för färger till 
„taflorna i koret11 26: 12, Antagligen bekostades målarens arbete 
af privata personer i församlingen, då räkenskaperna icke upptaga 
någon sådan utgift.

Man torde få antaga att M:r Christiern, hvars hemort och 
öfriga lefnadsförhållanden äro okända, befann sig på en likadan 
konstresa på Åland, som den, under hvilken vi först gjorde Mäster 
Olofs bekantskap.

J. R. A.
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Finska Fornminnesföreningens årsberättelse för dess 
29. värksamhetsår. *

Så mäktiga, så djupa ha den sista tidens värkningar varit, att de icke 
kunna förbigås ens i Fornminnesföreningens vanligen enbart vetenskapliga 
redogörelse. Olycksbringande var den stormil, som plötsligt svepte fram öfver 
oss, liksom ett ur kärret uppstigande töcken i solnedgången. Oro och ned
slagenhet fylde sinnena, då ett århundrades vinning syntes som bortsopad. 
Men det var hvarken tid eller rätt att sjunka i misströstan och dådlöshet. 
Redan vårt lands nordliga och oländiga natur fordrar af oss idog ansträngning 
till det allmänna välståndets och den andliga odlingens främjande, och än 
mera fordrar vår nationalitets värnlösa ställning det.

Yi ha under senaste tid haft så mycket att iakttaga i afseende å vår 
ställning, att vi redan därigenom ha utvecklats mångdubbelt mot förut. Och 
låtom oss hoppas att dessa värkningar icke endast ha varit stundens intryck, 
utan att de slagit rot djupt i folkets medvetande. Måtte de på samma gång 
ägga till värksamhet också för vetenskapen och framföralt den inhemska, sant 
nationella vetenskapen. Måtte denna å sin sida väcka vårt folks alla lager 
till medvetande om de rättigheter, som vi hafva till en särskild nationell och 
politisk ställning, och må den uppväcka kärlek till vårt land, våra minnen och 
vår historia, utan hvilka namnet fädernesland för oss endast vore en tom 
ljudförening.

Måtte Fornminnesföreningen på detta sätt uppfatta sin skyldighet. Måtte 
den bringa i dagen hvad vårt land och vårt folk har eget och egendomligt i 
för- och nutid, måtte den gifva åt nutiden en klar grund i det förgångna 
och väcka vårt folk till att ära och bevara våra förfäders minnen och arfve- 
delar, hvarigenom vi kunna utveckla folkets själfmedvetande och själfständig- 
hetskänsla.

Yid slutet af sitt tilländalupna värksamhetsår bör Fornminnesföreningen 
i dag med erkänsla och saknad erinra sig den aflidne svenske konstforskaren 
Nils Månsson Mandelgren, som dog den 1 april å Ersta gård i sitt fädernes
land. Han var född den 17 juni 1813 och vid sin död således närmare 86 år. 
Fornminnesföreningens tacksamhet har den åldrige och idoge arbetaren för
tjänat särskildt för den beredvillighet, hvarmed han samtykte att som prak
tisk ledare följa Föreningens första konsthistoriska expedition år 1871, så att 
de unge och oerfarne forskarene fingo draga fördel af hans rika erfarenhet.

Det torde äfven vara på sin plats att här omnämna den nya museibygg- 
naden, hvars betydelse för de vetenskapliga sträfvandena på arkeologins område 
är så stor. Det blifvande museet hägrar för våra blickar såsom färdigt redan 
efter några år, och ehuru vi skulle önskat betjäna oss af den erfarenhet,

* Uppgjord af Föreningens sekreterare till årsmötet den 7 maj 1899.
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till hvilken man i våra grannländer, t. ex. i Sverige, kommit i afseende å 
ordnandet af samlingarne, ehuru vi hade hoppats att det redan 1887 upp
gjorda byggnadsprogrammet 1899 skulle ånyo granskats, och lämpats efter 
nyare ändamålsenliga principer, så anse vi dock, att man nu bör glädja sig 
åt att den ifrågavarande byggnaden snart blir en värklighet. Den skall säkert 
med ett slag höja våra arkeologiska sträfvanden i allmänhetens ynnest och 
gifva ät dem den fart, som tiden och den vetenskapliga täflan fordra.

De viktigaste företagen.

Bland de största företagen under årets lopp är arbetet för Föreningens delta
gande i Parisutställningen år 1900. Ett härför beviljadt statsunderstöd om 3 ,150 mk 
har gjort det möjligt för Föreningen att medels en stor mängd fotografier gifva 
en någorlunda tillfredsställande öfverblick af den materiella odlingen under Finlands 
förhistoriska tid och framföralt att där representera sin mångåriga värksamhet 
på det konsthistoriska området. En komité, till hvilken höra hrr A. Edelfelt, 
A. Lindgren, K . K. Meinander, E. Nervander, J. J. Tikkanen och Björn Ceder- 
hvarf, har ansett, att den för konsthistorien intresserade allmänheten i utlandet 
lättast skulle komma att uppmärksamma den finska konsten och dess samband 
med den västerländska redan under gångna tider, om ett urval af den katolska 
tidens kyrkliga konstminnen utstäldes. Med godkännande af denna åsikt har 
Föreningen under magister E. Nervänders ledning låtit förfärdiga reproduk
tioner af i dess ägo befintliga originala bilder och kopior, af hvilka må näm
nas vyer och interiörer, ett flertal reproduktioner af vackra tak- och väggmål
ningar, bilder af träskulptur, mera betydande altarskåp och enskilda hälgon- 
bilder, samt dessutom afbildningar af broderade mässhakar och af den vackra 
nattvardskalken i Borgå.

Det andra stora företaget är V II konsthistoriska expeditionen, för hvars 
utsändande under sommaren 1899 Föreningen begärt och erhållit ett stats
understöd om 2 ,000 mk, i det den förbundit sig att ur egna medel tillskjuta 
återstoden af kostnaderna. Denna fyrmanna expedition kommer att i likhet 
med föregående arbeta under magister E. Nervänders skickliga och erfarna 
ledning, och dess forskningsfält är i hufvudsak kyrkorna inom det område, 
som begränsas af bandelen Jakobstad— Uleåborg och den blifvande järnvägs
linjen Kuopio— Idensalmi— Kajana— Paldamo samt Illeå älf.

Af öfriga händelser bör särskildt nämnas den storsinnade gåfva af 1,000  
mk, medels hvilken hr Henrik Borgström, velat främja de undersökningar och 
samlingar af de ursprungliga finska byggnadsformerna och folkliga dekorations- 
motiv, soin Föreningen begynt i Ryska Karelen. Emellertid har det icke denna 
gång varit tillgång på lämpliga stipendiater, hvarför gifvaren bifallit därtill 
att hälften af summan gifvits till stipendium åt hr Lauri V. Pääkkönen för 
insamling af arkeologiska föremål i Aunus. —  Såkert är dock att en till dessa 
trakter utsänd arkitekturforskare skall bringa med sig en glädjande rik skörd, 
såsom arkitekterne Yrjö Blomstedts och Viktor J. Sucksdorffs resa sommaren 
1894  visade.
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Några andra stipendiater har Föreningen icke denna sommar utsändt för 
att bättre kunna egna sig åt publicerandet af den genom tidigare sådana hop- 
bragta skörden och för att förbättra sin ekonomiska ställning. Nämnas må 
ännu, att man beslutit att räntorna af den genom de s. k. stiftande med- 
lemmarnes afgifter bildade fonden framdeles skola användas endast som stipendier 
för inhemska forskningar. Denna bestämmelse om fondens användande skall 
säkerligen förmå alt flere att uppbära densamma, och därjämte har tillfälle 
för framtiden beredts åt unge forskare att egna sig åt vetenskapliga studier 
på den inhemska arkeologins område.

Publikationer.

Från trycket ha utkommit:
Tidskriftens X V I I I  häfte, som innehåller L. V. Pääkkönens „Kesäihatkoja 

Venäjän Karjalassa sekä hajanaisia kuvauksia Karjalan kansan nykyisyydestä 
ja entisyydestä;'1 257 sidor, 29 bilder, 1 planritning och 1 karta.

Månadsbladen, som hvartdera i hufvudsak haft sitt särskilda innehåll, 
nämligen:

Finskt Museum;, V  årgången, 1898 , redigerad af professor J. J. Tikkanen 
intill början af detta år och därefter af magister K. K. Meinander. I detsamma 
ha ingått artiklar af: Hjalmar Appelgren, J. R. Aspelin, R. Boldt, V. M. von 
Born, A. O. Freudenthal, F. J. Färling, A. O. Heikel, H. J. Heikel, E. Nervan
der, *Ralf Saxén, Z. Schalin, Th. Schwindt, Jenny Maria Tallgren och J. J. 
Tikkanen.

Suomen Museo, V  årgångm, 1898, hvilken intill början af detta år redi
gerats af doktor A. V . Forsman och därefter af undertecknad och doktor 
Heikel, och i hvilken publicerats artiklar af följande personer: Hjalmar Appel
gren, J. R. Aspelin, A. V. Forsman, A . O. Heikel, A. Helander, Ninni Jahnsson 
Kahari, N. Koskenniska, V . Löfgren, Jenny Montin, J. Nygren, Alarik Riddelin. 
J. M. Salenius, E. E. Takala, J. J. Tikkanen och Yrjö Wichman.

Sukukirja, X I I  häftet, redigeradt af Axel Bergholm och innehållande 
följande släkter: Mesterton, Modeen, Molander, Montin, Myreen, Mörtengren, 
Neovius, Nervander, Nordberg, Nordman, Nordström, Nyberg, Nykopensis och 
Nykopp.

Prospekt öfver Finska Fornminnesföreningens ändamål och värksamhet, 
andra tillökade och illustrerade upplagan.

Under tryck äro:
Tidskriftens X I X  häfte, som kommer att innehålla docenten Artturi H. 

Snellmans undersökning om livernas kufvande. 4 ark ha trykts.
Sukukirja, X I I I  och X I V  häftena, som inom kort utkomma.
Karelska byggnader och dekorations]'ormer, som skall innehålla de talrika 

och värdefulla arkitektoniska motiv, som arkitekterna Yrjö Blomstedt och Victor 
J. Sucksdorff såsom Föreningens stipendiater samlade i Ryska Karelen, för
nämligast i Tsirkkokemi floddal samt i Rukojärvi och Repola. Arbetet kommer 
att bestå af 84  planscher samt med talrika bilder försedd svensk, finsk och 
tysk text.
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Föredrag, rese- o. a. berättelser, meddelanden, 
snianotiser 111. 111.

Föredrag vid Föreningens möten ha hållit: 1) Yid oktobermötet professor
J. J. Tikkanen: Om miniatyrmålerierna i tre armeniska handskrifter från
medeltidens slut och nya tidens början. 2) Vid novembermötet professor J. J. 
Tikkanen: Tillägg rörande utvecklingen och utbredningen af enhörningsbilderna.
3) Vid decembermötet fil. kand. Julius Ailio: Om metoden vid finska bygg-
nadsundersökningar, recenserande förnämligast Haruzins arbete om „finska 
byggnader1*. 4) Vid januarimötet: magister H. J. Heikel: Om hufvudformerna 
för bränngrafvar under Finlands hednatid med ledning af undersökningar af 
kumlen i Päiväniemi, Säijoki och Kirmukarmu, 5) Vid februarimötet: magister 
K. K . Meinander: Om S. Henriks dyrkan utom Finland, och professor J. J.
Tikkanen: Om den medeltida nattvardskalken i Borgå. 6) Vid marsmötet
professor J. E. Aspelin: Om den i Österbotten i slutet af 1600-talet och början 
af 1700-talet lefvande och värksamma kyrkomålaren Lars Gallenius. 7) Vid 
aprilmötet docenten Artturi H. Snellman: Om finsk läkekonst under 1600 -
talet, med ledning af en gammal i Österbotten anträffad handskrift. 8) Vid 
årsmötet uppläste doktor Hjalmar Appelgren magister E. Nervänders uppsats 
om en medeltida andaktsbok.

Beseberättelser ha inlämnat: doktor Ealf Saxén öfver den stipendieresa, 
som han sommaren 1898 gjorde till landets västra delar för att i språkligt 
hänseende undersöka svenskarnes boningsplatser under äldre tider, och arkitekten
H. Gesellius öfver sin sommaren 1897 på Åland företagna resa för uppteckning 
af fornminnen. Läraren Juho Torvelainen har insändt en undersökning rörande 
„De älsta vägarne emellan Storkyrö och Karkku“ , hvartill han samlat material 
understödd af Föreningens resestipendium.

Andra berättelser och samlingar har Föreningen mottagit af läraren M 
Kauppinen, näml. utredning om slottslandet (linnainmaa) i Påmark, och af hr 
Frans O. Leivo „folksägner och fördomar från Nousis“ .

Kortare meddelanden ha insändt lektor A. Helander om ett pansar af ben 
i Viborgs museum, läraren J. Jung (Livland) om de liviska skyddsandarne 
Helle och Kääbas eller Keabas, pastor H. R. Damstén om hemsmide af järn i 
Rautavaara enligt inhysingen Antti Tervo, assessoren, fil. magister E. von 
Hertzen om Halikko kyrkliga minnen. Arkeologiska smånotiser ha meddelat: J. 
A. Hiekkasaari, predikanten L . K. Sirelius, studenten Heikki Anjas om jätte
kummel i Merijärvi, fil. kand. J. Äijälä om dylika i Tyrvis samt magister A. 
Hackman om ett silfvermynt från Ethelred II:s tid, funnet i Vasa.

Släktförteckningar har Föreningen erhållit öfver följande släkter: Castegren 
Hollming, Polviander, Printz, Revell 1. Rivell, Sandman och Sovelius. Dessutom 
har Föreningen af kapten O. Wasastjerna erhållit biografiska uppgifter om finnar 
i rysk tjänst under åren 1820— 60, skrifna af tullförvaltaren och distriktschefen 
O. Wasastjerna.

Forträtt ha till ett antal af 194 förtecknats för Föreningens räkning. En 
stor mängd af dem ha förtecknats af Föreningens ifriga främjare fru Lydia
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Robsahm och assessorskan fru Jenny Maria Tallgren samt följande damer och 
herrar i Åbo, som under lektor G. Cygnaeus ledning därstädes anordrat en stor 
porträttenquéte: fru Aina Aminoff, friherrinnan E. Bergenheim, friherre Th. 
Bruun, lektor G. Cygnaeus, fröken Betty Elfving, fröken Minna Fabritius, 
doktorinnan Alma Kynberg, fru H . Malmgren, fru M. Nordman, fru Emma v, 
Schantz, fru Eva Stråhle och fru Hilma Westerholm.

Föreningens sam lingar oeli bibliotek.

Fornsaker ha till ett antal af 329  inkommit till Föreningen, af hvilka
från stenåldern h ä r r ö r a .....................................19

» senare järnåldern................................  2
» m edeltiden......................................................20
» nyare t i d ................................................... 282
» osäker tid . . . . . . .  . 6

Dessa samtliga äro föräringar, för hvilka Föreningen härmed får tacka 
deras ärade gifvare. De äro Föreningens ombudsman Erl. Alaheikkilä, lyceisten 
G. K . Bergman, fröken Augusta Granberg, pastorskan Henriksson, landtdags- 
mannen Isak Hoikka, hr C. G. Holmqvist, lyceisten Waldemar Holmström, konsul 
Frans Höijer, Föreningens ombudsman Henr. Kouvo, magister Georg Leinberg, 
hofrådinnan Olga Mether, magister E. Nervander, fröken Jenny Nummelin, 
fröken Lisette Pistolekors, samlaren Wille Reijonen, lärarekandidaten K. Saari, 
prof. Th. Saelan, studeranden W . Sahlberg, doktor Th. Schwindt, handlanden 
Otto Telinen, kyrkovärden Westerholm, bondesonen A. F. Öhman, samt J. Ailio. 
Dessutom har Föreningen ånyo af en ifrig främjare af densamma, hvilken ej 
önskar blifva nämd, erhållit en storartad gåfva, omfattande kulturföremål, möbel 
m. m. från senare tid. Och en annan onämd har från Nystad insändt ett 
toddyglasmärke från 1848.

Mynt ha skänkts af lyceisten G. K. Bergman och hr O. Nylund.
Taflor har Föreningen erhållit som gåfva af sin v. ordförande professor

Eliel Aspelin till ett antal af 5 samt af fröken Lisette Pistolekors ett porträtt.
Bilder, teckningar och reproduktioner ha skänkt: länsmanskan fru E. Berg

roth, redaktör Eero Erkko, fröken Sofia Gyldén, magister A. Hackman, fröken 
Mary Nielsen, magister E. Nordström, fil. kand. G. W . Palander och magister 
K. A . Sääf.

Artcivalier m. m. ha skänkt fröken H. Heikel och kaptenskan Winter.
Biblioteket har enligt arkivarien Björn Cederhvarfs upplysning tillväxt 

med inalles 350  volymer och 9 kartblad, hvilket är ett glädjande stort antal
i jämförelse med föregående år. A f dem ha genom byte erhållits

af inhemska sä llsk a p ............................................. 149 volymer.
från universitetets biblioteket . . . .  12 »
af amerikanska sä llsk a p .................................. 6 »
» belgiska »   1 »
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af danska s ä l ls k a p ...............................  6 volymer
» franska »   5 »
» norska »   5 »
» ryska »    26 »
» svenska »  19 »
» tyska »  77 »
» ungerska »   9 »

Inalles 315 volymer.

Bokgåfvor har Föreningen erhållit af följande ärade personer: pastor M. 
Ahonius, professor Eliel Aspelin, professor J. B. Aspelin, fru Sofla Gyldén, 
husbonden Sigvard Lagermark, studenten Enok Lehtinen, intendenten Th. Wae- 
nerberg och en onämd. Antalet skänkta böcker är 35.

I  skriftbyte har Föreningen trädt med flere nya sällskap och inrätt
ningar. De äro Yerein fur Geschichte der Neumark, Landsberg a. V ,  tid
skriften »Anzeiger fur slavische Alterthiimer», redigerad af d:r L. Niederle i 
Prag, Kaiser Frans-Josef-Museum fiir Kunst und Gewerbe i Troppau och 
Upsala Universitets bibliotek.

Andra händelser.

Föreningen har erhållit inbjudning att deltaga i följande kongresser och 
jubileer: X  ryska naturforskare- och läkarekongressen i Kijeff 2 1 — 30 aug. 1898, 
Nordiska Museets 25-års jubileum, Tscheckiska arkeologiska kongressens sessio
ner och Arkeologiska kongressens i Eughien sessioner.

I den kornité, som har inseendet öfver utarbetandet af ett uppslagsvärk 
•öfver Finland rörande tidnings och annan litteratur har i stället för prof. E. 
Aspelin, som afgått, invalts prof. J. J. Tikkanen.

Föreningens styrelse har förstärkts med tvänne arbetande medlemmar, 
till hvilka kallats: docenten, doktor Kustavi Grotenfelt och doktor Väinö Wallin.

Och de bakom Föreningen stående medlemmarne, som för dess värk- 
samhet bilda både ett viktigt materielt stöd och isynnerhet en hälsosam sporre 
till det vetenskapliga arbetets framträdande i allmänfattlig form, ha på ett gläd
jande sätt ökats.

Till stiftare har Föreningen nämligen haft äran att få kalla följande 
7  personer:

Brander, H, G., hemmansägare, Loppis.
Hallberg. M., handlande, Helsingfors.
Heurlin, L. af, filosofie magister, Helsingfors.
Heurlin, M. af, » » »
Pentzin, Birger, medicine licentiat, Helsingfors.
Parviainen, Hugo, prokurist, Jyväskylä.
Parviainen, Walter, med. o. kirurg, doktor, Jyväskylä.
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Som ordinarie medlemmar har Föreningen haft nöjet anteckna följande 
56 personer:

Aminoff, K. G., filosofie magister, Heinola.
Appelqvist, Hugo, fil. mag., hofr. ausk., Tavastehus.
Avellan, Hjalmar, tandläkare kandidat, Somero.
Ax, Evert, vice häradshöfding, Tammerfors.
Björkesten, Ragnar af, student.
Björni, F. E ., landtdagsman. ekonomiedirektör, Yläne.
Borgström, Henrik, Helsingfors.
Brax, A. J., ingeniör, Helsingfors.
Brander, K. A., direktör, Helsingfors.
Breitholtz, B. W ., senatskopist, Helsingfors.
Christiersson, A. v., magister, Tammerfors.
Cedercreutz, A., friherre, Helsingfors.
Ekberg, Fridolf, handlande, Helsingfors.
Englund, K. F., medicine studerande.
Foudila, J. H., kyrkoherde, Loppis.
Gesellius, H ., arkitekt, Helsingfors.
Granqvist, H., fil. magister.
Gröndahl, H ., jurisutriusque kand., Tavastehus.
Grönlund, Edv., pastor, fil. magister, Koivula.
Grönroos, F. J. F., kemist, Tavastehus.
Gylling, H ., agronom, hemmansägare, Loppis.
Hollmén, K. W ., landtdagsman, landtbrukare, Halikko.
Holopainen, J. E., tulltjänsteman, Helsingfors.
Huhti, J. A., medicine licentiat.
Johansson, G., ärkebiskop, teol. doktor, Abo.
Juntunen, V., agronom, Taipalsaari.
Kassari, Erl., hemmansägare, Loppis.
Kiipula, K., landtdagsman, Janakkala & Leppäkoski.
Kiljander, M. J., med. kand., Valkjärvi.
Kosonen, O. A ., fil. kandidat.
Laine, O., landtdagsman, Mäntsälä.
Laine, O., byggmästare, Helsingfors.
Lehtinen, E., student, Helsingfors.
Lindholm, A. A., med. licentiat, Kotka.
Mäkinen, J., hemmansägare, Loppis.
Mäkkylä, A. B., agronom, Ylöjärvi.
Nordenstreng, R., student, Helsingfors.
Oker-Blom, Hj. Chr., hofr. ausk.
Perho, A., landtdagsman, Urdiala.
Polön, K., fil. magister, Helsingfors.
Pulkkinen, Y ., hofr. ausk., Helsingfors.
Puttila, T., seminarie lektor, Raunio.
Ramsay, W ., professor, Helsingfors.
Saarinen, E., arkitekt, Helsingfors.
Sadenius, M., senatskopist, Helsingfors.
Saxén, R., lektor, fil. licentiat, Helsingfors.
Seppänen. W . J., fil. magister.
Sipilä, V . V ., med. kandidat, Janakkala.
Skogström, C. W ., ingeniör, Helsingfors.
Tenlén, A., hemmansägare, Loppis.
Tikka, R., handlande, Kristina.
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Tyrni, J. K., fil. kand., Pielisjärvi.
Törnroth, Hj., med. kand., Tammerfors.
Vallinkoski, V ., med. kand., Helsingfors.
Veilin, Y ., literatör, fil. kand., Helsingfors.
Wuorinen, H., med. kand.

Som ombudsmän, hvilka bevaka de arkeologiska intressena i våra landsorts 
kommuner och eljes lofvat främja Föreningens sträfvanden, lia följande med
borgare åtagit sig att fungera:

I Dragsfjärd: folkskollärarinnan Rosa Vesterholm, och pastor Edv.Th.Schönberg. 
„ Eura: aptekar Hj. A. Tollet.
„ Jaakimvaara: länsman M. Laurila.
„ Jaala: kyrkoherden F. W . Hollming och värdinnan Maria Forstadius.
„ Jyväskylä landsförsamling: lärarinnan Agnes Palmroth.
„ Karislojo: rusthållaren O. Melander.
„ Karstula: t. f. kyrkoherden O. Hj. Pakarainen och handlanden Otto Leppänen. 
„ Karvia: handlanden och postförvaltaren M. Kytöviita.
„ Klemis; bondesonen Henr. Kouvo.
„ Kristina: handlanden Risto Tikka.
„ Kuolajärvi: folkskolläraren Arvi Kohonen.
„ K urkijokibokhandlaren Johan Kauppi.
„ Loimijoki: bondesonen Erland Alaheikkilä.
„ Loppis: pastor J. W . A. Kuhlberg och folkskolläraren Matti Kujala.
„ Messuby: folkskollärarene K. F. Koskinen och K. E. Sipinen.
„ Nousisi orgelnisten Emil Ylenius.
„ Padasjoki: bondesonen Kustaa Liljanmaa.
„ Pikis: folkskolläraren I. Tamminen.
„ Punkalaitio; bondesonen Vihtori Nikkilä.
„ Rautavaara: pastor H. R. Damstén och länsman V . Karjalainen.
„ Ruskeala: prosten J. Jalkanen.
„ Sammatti: poliskonstapeln K. A. Björklund.
,, Siikajoki: folkskolläraren Matti Niemelä.
„ Somero: med. kand. Väinö Vallinkoski.
„ Strömfors: kantor K. A. Lönnqvist.
„ Säräisniemi: hemmansbrukarene Kaarlo Leinonen och Yrjö Haataja.
„ Tuusniemi: kommunalnämdsordf. Simo Mustonen.
„ Tyrvis: fil. kand. J. Äijälä. .
„ Uskela; t. f. kyrkoherden Gerhard Sahlstén.
„ Valkjärvi: f. landtdagsmannen Tuomas Suokas.
„ Vestanfjärd: handlanden Karl Holmlund.

Föreningens funktionärer ha varit: ordförande professor J. R. Aspelin, 
vice ordförande professor E. Aspelin, t, f. sekreterare undertecknad (utom under 
april, då magister H. J. Heikel och hr B. Cederhvarf skött sekreterarens ålig
ganden), kassör kontoristen A . G. Hahl, arkivarie hr B. Cederhvarf och revi
sorer dokt. Th. Schwindt och magister A. Hackman.

Stockholm /  Helsingfors den 6 maj 1899.
Julius Ailio.
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E rik  X l V :s  r in g . En sägen förtäljer att medan kung Erik satt fängslad pä 
Åbo slott drottning Carin bott i hans närhet *) tvärs öfver ån med utsikt emot fängelse
tornet, och hade hon ofta låtit ro sig öfver till slottet, där hon dröjt nedanför fängelse
tornet; och hände sig så en gång, medan hon stod der i sorg, att Erik genom fönster
gluggen till hälsning sände henne en ring, den hon dock ej kunde uppfånga och hvar- 
ken då eller framdeles fann. I en långt senare tid skall ringen likväl blifvit funnen 
och erbjuden Åbo guldsmeder till inlösen, men ingen af dem hade förmått anskaffa en 
summa stor nog att ens närmelsevis motsvara ringens värde, hvarföre densamma sålts 
åt någon icke namngifven person, hvilken kort därefter med den dyrbara ringen läm
nat landet. Jenny Maria Tallgren.

*) Se Finskt Museum 1890, N:o 11— 12.

Prenumerationsanmälan.

Finskt, M u seu m  och S u om en  M u seo  utkomma under år 1900 i hufvudsak 
efter samma plan som hittils och med olika innehåll likasom under föregående år. De 
kostnader, som F. Fornminnesföreningen fått vidkännas för utgifvandet af dessa blad, 
ha varit särdeles kännbara —  under år 1898 stego de t. ex. för båda tillsammantagna 
till 2,518 mk 42 p. — ty oaktadt bladens låga prenumerationspris och särskilda pris- 
nedsättningar har antalet prenumeranter bland folket och den studerande ungdomen 
icke varit synnerligen stor.

Af denna orsak, och då Fornminnesföreningen är förhindrad att utgifva en rent 
vetenskaplig tidskrift, medels hvilken den kunde träda i skriftlig beröring med det 
öfriga Europa, har Föreningens bestyrelse beslutit att under år 1900 inskränka såväl 
Finskt Museum som Suomen Museo till fyra  nummer om ett tryckark, hvarvid dock 
prenumerationspriset blir oförändradt.

Bladens pris är i postkontoren 2 mk 50 p. för årgången af hvartdera bladet 
(tills. 5 mk . Vid prenumeration direkte hos redaktionen erhålla lärarena vid folk- och 
ambulatoriska skolor samt eleverna vid elementarlärovärk. seminarier och folkhögskolor 
hvartdera bladet för 1 mk 50 p. (bägge tills. 3 mk). Finska Fornminnesföreningens 
ständiga ledamöter, hvilka erlagt fullständiga ledamotsafgifter eller 25 mk i ett för alt, 
erhålla tidningarna för 1 mk årgången (bägge tills. 2 mk); betalningen insändes kontant 
eller i frimärken jämte adress till bladens redaktion. Ombud, hvilka gärna antagas i 
landsorten och vid elementarlärovärk, erhålla gratis hvart sjätte exemplar vid rekvisition 
å 2 mk 50 p. för årgången och hvart elfte exemplar vid rekvisition å 1 mk 50 p, för 
årgången. I Helsingfors mottages prenumeration i samtliga boklådor samt i Laurents 
tidningsdepot.

Det är naturligt, att redaktionen ej kan lofva mycket i fyra nummer af ett 
arks storlek, men den skall likväl göra sitt bästa att i ord och bild allmänfattligt gifva 
en framställning af vår materiella kulturs utveckling. Och af det intresse, som allmän
heten under detta år kommer att visa, kommer det att bero, om bladen i framtiden 
skola fortfarande utgifvas eller om utgifterna för desamma hällre skola komma andra 
mera vetenskapliga uppgifter till godo.

Redaktionen fö r  Finskt Museum.
Helsingfors, Historiska museet.

F in sk t M u se u m , 1 8 9 9 ,  N :o  ii innehåller: Ett nytt bronsåldersfynd (rån 
Egentliga Finland, af A. H — n. (3 figurer). —  Några, konstnär sminnen; 13 Abraham 
Myra. 14. Mäster Christiern, af J. R. A. — Finska Fornminnesföreningens årsberät
telse för dess 29. värksamhetsår, af J. Ailio. —  Erik X IV :srin g  af J. M. Tallgren. —  
Prenumerationsanmälan.

S u om en  M u seo , 1 8 9 9 , N :o  ti innehåller: Suomi Sebastian Miinsterin 
1500-luvun alkupuolella ilmestyneessä kosmografiassa, (Finland i Sebastian Munsters i 
början af 1500-talet utgifna kosmografi; bild), af J. A — io. —  Museorakennusten ohjel
masta (Om museibyggnadssystem; 4 bilder), af J. A — io. —  Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen vuosikertomus 29 toimivuodclta, jatk. (Årsberättelsen), af J. A — io. —  
Selonteko S. Muinaismuistoyhdistyksen, rahastosta 7/ ,  1898— 7/01899, ja, M. A. Ca
strenin tutkimusrahasto, (Redogörelse för F. Fornminnesföreningens kassa 7/r, 1898 
— 7/5 1899 och M. A. Castréns forskningsfond), af A. G. Hahl. —  Tilausilmoitus 
Prenumerationsanmälan).

Helsingfors 1900. Helsingfors Centraltryckeri.
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