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Väggmålningarna på Jackarby gård i Borgå socken.

Väggmålningarna på Jackarby äro ett rart fynd bland våra 
antikviteter. Länge ha de varit obekanta för våra konstforskare, 
och endast en flyktig uppmärksamhet har kommit dem till del från 
besökande gästers sida. För en tid sedan blef statsarkeologen, 
prof. J. R. Aspelin, i tillfälle att undersöka dem, och senaste höst 
kunde författaren till dessa rader, uppmärksamgjord på deras värde 
och tack vare ett utmärkt tillmötesgående af ägaren af Jackarby, 
hr B. Lagus, afbilda och beskrifva dem.

Tyvärr har det visat sig omöjligt att, tilsvidare åtminstone, 
förbinda dessa intressanta målningar med några förut kända data i 
vår konsthistoria. Vi måste stanna vid en ytlig beskrifning af dem 
och till en början fastställa deras stora betydelse också i kultur
historiskt hänseende.

Karaktärsbyggnaden på Jackarby har uppenbarligen undergått 
en och annan mindre modernisering, men i sin helhet har den 
bevarats i sin gammaldags gestalt. Rummens disposition är den i 
våra äldre herrgårdsbyggnader vanliga. Grenom en trappa eller 
veranda samt tamburen kommer man till vänster in i herrummen 
och salen, som intaga hvar sitt hörn af denna del af byggnaden, 
samt till höger till köksdepartementet. Från salen kan man skåda 
hela den långa filen af rum, som sträcka sig långs trägårdssidan 
af byggnaden. Det är salen och ett af herrummen, hvilkas väggar 
ännu i dag äro beklädda med „målade tapeter“, d. v. s. stora, på 
blindramar uppspända oljemålningar på väf. Målningarna vidtaga 
strax ofvanom en låg rundt kring rummen löpande träpanel och 
betäcka helt och hållet väggarne.

I salen, som mäter i längd 8,8 m. och i bredd 7,3 m., visa 
oss målningarna dels idylliska bilder ur det landtliga lifvet dels 
jaktscener, samt i de små fälten öfver dörrarne rococosnirklar och 
fruktstycken. Den bifogade planen åskådliggör målningarnas lägen
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på de olika väggfälten, hvilka äro betecknade med bokstäfver, som 
återfinnas framför beskrifningarne här nedan.

H
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fönster

■ fönster ■

fönster

d
kakelugn

■ fönster ■

dörr

dörr
dörr ■

a. Samtalande dam och herre (se fig. 1). En ung dam, i blått 
lifstycke med hvita pösande ärmar, röd kjol samt en sidenrosett 
knuten om halsen, sitter med ryggen mot åskådaren på en jordbänk, 
hvaröfver kastats ett blått kläde. Midtemot henne sitter en blå
klädd ung man med rund hatt med brätten stödd mot en herdestaf. 
I förgrunden till vänster ett trä med lummiga grenar, emellan hvilka 
ett byggnadsparti i renässansstil framskymtar; i bakgrunden trä-

Bild 1. H öm  af salen pä Jackarby.
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partier. Målad rococoram, liksom kring de öfriga bilderna, 2,3 m. 
hög, 1,4 m. bred.

öfver dörren frukter och blommor, klängande sig kring ett 
snirkelvärk (se fig. 2). 1,1 m. h., 1 m. br.

b. Vandring i skogen, (se fig. 3). En ung man i gul rock
och blå knäbyxor samt med rund hatt vandrar framåt, bärande
under högra armen ett ymnighetshorn, 
ur hvars mynning rikligt med blommor 
framsticka. En ung dam, i blått lif
med hvita underärmar, röd kjol och 
hvitt förkläde samt halsrosett, går vid 
hans vänstra sida med blicken vänd 
emot honom samt sträckande ena han
den efter blommorna. I förgrunden till 
höger ett rikt träparti samt där bakom 
ett bärgslandkap, som förtonar i fjär
ran. 2,3 m. h., 1,2 m. br.

Bild 2. Rococosnirklar med frukter Bild 3. Vandring i
och blommor. V skogen.

c. Hjortjakt. I ett landskap med en ugnt framflytande å till 
vänster ilar en hjort ned mot vattnet, men sjunker till marken, 
träffad af ett skott och anfallen af tre hundar. Bakom ett lummigt 
trä i förgrunden till höger tre jägare i gröna dräkter samt med 
mössor med skärmar. En af dem, stående, aflossar ett skott mot 
hjorten, en annan laddar knäböjande sitt gevär och den tredje skyn
dar fram från höger. Till vänster förtonar floden och den motsatta 
skogbevuxna stranden i fjärran; till höger skogsparti i bakgrunden. 
2,3 m. h., 3,8 m. br.

d. Skallmejablåsare. En ung man med hatt, röd rock, blå 
knäbyxor, hvita strumpor och skor med röda rosetter, blåser skall- 
meja, lutad mot en trästam till höger. Framför honom tiil vänster 
sitter en ung dam i starkt urringadt hvitt lif och röd kjol uppmärk
samt lyssnande till hans spel samt smekande en vid hennes sida
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liggande hund. Lummigt skogslandskap i bakgrunden. 2,3 m. h., 
1,2 m. br,

e. Herdar och herdinna. En ung herdinna i rödt lifstycke med 
pösande hvita ärmar, blå kjol samt bara fötter, sitter på marken 
med ett gult kläde öfver famnen. Hon framräcker sin högra hand 
att kyssas af en vid hennes sida hvilande herde med röd rock 
med blå rosetter, gröna knäbyxor samt bara fötter. Bakom her- 
dinnan till höger i förgrunden betraktar en i grön rock, gula knä
byxor och damasker klädd jägare leende denna scen, stödd mot sitt 
gevär. I midten i förgrunden en hvilande hund, till vänster några 
får. Bakgrund: till höger en brant träbevuxen klippa, till vänster 
vid utsikt öfver ett bärgslandskap. 2,3 m. h., 2 m. br.

f. Ftäjtblåsare. En liten grönklädd gosse står och blåser flöjt. 
Bakom honom halfligger en i rödt klädd ung man, blickande upp 
emot en till höger sittande ung dam i blått lif, röd klädning, hals
rosett och schäferhatt. Längst till höger står en i gult och brunt 
klädd äldre man. Till höger träparti, till vänster i bakgrunden 
utsikt åt ett slott och bärgslandskap. 2,3 m. h., 1,3 m. br.

(j. Samtalande män. I förgrunden till höger sitter med ryg
gen mot åskådaren en praktfullt klädd äldre man med trekantig 
hatt, blå rock och knäbyxor, hals- och ärmkrås. Han bär stång
piska samt stöder högra armen mot en lång spanskrörskäpp, medan 
han lyssnar till en' framför honom stående man i röd rock, brun 
väst och svarta knäbyxor samt med krås. I bakgrunden skogsland
skap. 2,3 m. h., 1,2 m. br.

h. ■ Hvila efter hjortjakten. I midten ligger den fälda hjorten 
med präktiga horn. Omkring densamma dels hvilande dels hoppande 
hundar. Till vänster två jägare sittande .på en sten och tändande 
sina långa pipor. Bakgrund: ett skogslandskap, som till höger öpp
nar sig med utsikt till ett slott. 2,3 m. h., 4,3 m. br.

Denna målning är mycket mörknad.
i. Jägare på spår. Från höger vandra två gråklädda jägare 

framåt, ledande framför sig ett koppel hundar, som vädrande följa 
ett spår. Skogslandskap i bakgrunden. 2,3 m. h., 1 m. br.

lc. Räfjakt. En räf, förföljd af hundar, vänder sig om och 
anfaller en af dem, bitande den i nacken. Från höger framskynda 
två jägare, den ena med hirschfängare, den andra med bössa. De 
äro klädda i grått och blått samt bära mössor med skärm. Till 
vänster i bakgrunden en lugnt flytande å, på hvars motsatta strand 
ses en stuga. Till höger skogslandskap, sluttande uppåt. 2,3 m. 
h., 2,2 m. br.

öfver dörren rococosnirklar med frukter och blommor. 1,1 m. 
h., 1 m. br.

I. Vildsvinsjakt (se fig. 1). Från vänster framrusar en vild
galt, hvilken angripes af fyra hundar. Till höger i förgrunden två
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jägare, som sträcka sina långa spjut emot vilddjuret; högre upp på 
ett bärg i bakgrunden en jägare, som aflossar sitt gevär. Stigande 
bärgslandskap med trän i bakgrunden. 2,3 m, h., 2,8 m. br.

öfver dörren en liknande bild som öfver de två andra.
Ännu finnes i salen en plafondmålning, täckande hela taket 

och likaledes utförd på väf. Den framställer

Tron, hoppet och kärleken.

I en molnsky, som uppbäres af sväfvande änglar, sitta tre 
kvinliga gestalter, Tron med ett kors, Hoppet med ett ankare, och 
Kärleken med en amorin i famnen. Rundt omkring löper en med 
perspektivisk illusion målad balustrad, som i hörnen öfvergår till 
piedestaler, bärande mytologiska personligheter, målade i grisaille, 
samt hvilande på krigiska emblem: rustningar, hjälmar, spjut m. m. 
Taket har varit hållet i ljusa, lifliga färger, rosa, ljusblått, hvitt, 
gult o. s. v., men är nu mycket mörknadt.

I herrummet närmast salen (ingång mellan a och b) finnes åtta 
stycken liknande målningar, utförda grått i grått och framställande 
arkitekturstycken i landskaplig omgifning. Jämte orientaliska och 
renässansbyggnader förekomma också dylika från samtiden, och bland 
dem märkas de små målningarna öfver två af dörrame, visande oss, 
enligt uppgift, Jackarby gamla herrgårdsbyggnad samt den nya, 
ännu kvarstående. Den senare har på bilden brutet tak och pila
strar mellan fönstren, hvilket icke numera är fallet.

Målningarna äro gjorda med bred och rask pensel och utfö
randet förråder en van hand. Utan att tveka i sitt arbete och 
utan att inlåta sig i detaljer har konstnären ständigt varit med
veten om sitt mål att åstadkomma framföralt dekorationsstycken. 
Det något flyktiga tycket i dessa målningar försvinner derför vid 
den pregnanta teckningen och den utmärkta färgvärkan. Isynnerhet 
jaktstyckena äro behagligt stämda i en gråblå färgton, med skug
gorna i löfvärket brungrå och de ljusare partierna öfvergående från 
något mörkare till ljust grönt och blått samt grått och hvitt, samt 
lointainerna efter tidens sed försvinnande i ett grått töcken. Kos
tymerna äro hållna i grått och grönt, hvaremot de på de mera 
idylliska taflorna afsticka skarpt, genom sina bjärta färger. I valet 
af motiv för de enskilda delarne på taflan förråder konstnären föga 
fantasi och omväxlingsförmåga, och säkerligen ha vi här, att göra 
med en artist, som tämligen schablonmässigt utförde dylika arbeten 
och som den långa vanan gifvit en schwungfull hand.

Tyvärr saknas numera alla upplysningar om hvem målaren 
varit, och man måste uppge att söka dem, sedan alla egendomens 
gamla handlingar, med undantag af de juridiska, för någon tid se
dan förstördes. Vi kunna blott med ledning af kostymerna fast
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ställa, att målningarna måste härröra från 1760- eller 1770 talet. 
Under hela adertonde århundradet befann sig Jackarby i släkten 
Ramsays ägo, och kanske var det öfversten vid Tavastehus rege
mente, Anders Henrik Ramsay, som år 1762 för utstånden orättvis 
politisk förföljelse erhöll 24,000 daler silfvermynt, som kort däref
ter sålunda såg sig i stånd att göra nybyggnader på den gamla 
släktpossessionen och på samma gång äfven pryda sitt hem med 
dessa målningar. På Jackarby hade hans bägge dottersöner, de af 
Runeberg i „Främlingens syn“ besjungna bröderna Ramsay, sitt 
fädernehem, och här bodde senare äfven von Essen med sin sturske 
Matts kusk. Det är således i viss mån fosterländska minnen, som 
här träda oss till mötes; traditionen vet till och med berätta, att 
flere af de afbildade personerna äro porträtt af medlemmar af Ram- 
sayska släkten.

Dessa målningar gifva oss sålunda en inblick i sättet att in
reda ett rikt adligt hem i adertonde århundradet. Yi kunde tänka 
oss, att den förmögne ägaren här tillåtit sig en lyx, som man icke 
skulle väntat sig i den oansenliga träbyggnaden på Jackarby och 
som öfverhufvudtaget var ovanlig på denna tid. Men äfven om 
målningarna i sitt slag äro de enda i vårt land, så finnes det dock 
tillräckligt med upplysningar som visa, att våra förfäder tvärtom i 
högre grad än vi förestält oss älskade att pryda sina boningar med 
dylika konstvärk. Hvad som funnits har till det mesta gått under. 
Från egendomarne rundt omkring Jackarby finnes talrika uppgifter 
om „målade tapeter“, hvilka just i medlet af århundradet begynte 
blifva allmänna, sedan man förlorat sinnet för de dyrbara gobeli- 
nerna och kanhända icke häller hade råd att skaffa sig sådana. I 
hela sitt sätt att pryda rummen äro ju dessa målningar också di
rekt utvecklade ur gobelinerna. —- I början af 1880 talet nedtogos 
på Näse gård i Pernå socken takmålningar på väf, hvilka skola 
påmint om Jackarby målningarne. De voro så skadade, att man 
ej ansåg sig kunna göra annat än förstöra dem. Näse gård 
var tidigare en adlig possession, och den gamla byggnaden från 
1700-talet kvarstår ännu. — Samma öde drabbade en uppsätt
ning tapeter, målade „på linneu, på Fredriksbärgs gård i Pernå, en 
lång tid i Holmska släktens ägo. Till släkten hörde borgmästar Holm 
i Borgå, känd som ägare af en betydande antikvitetssamling. Samma 
släkt har också ägt Isnäs i Pernå, där likaledes „målade tapeter“ 
skola funnits. Jag har förgäfves sökt förskaffa mig utredning i saken; 
möjligen beror uppgiften på förväxling med de gobeliner, som fun- 
nos i den rike brukspatron Falckenheims ägo. *

* I sammanhang härmed må påminnas om de takmålningar på bräder från 1720 
och 1740 talet, som finnas på Sarvlaks gård. 8 e V. M. von B o m : Sarvlaks Egendom, 
p. 147 (2 uppl.).



Den bild, som vi kunnat skapa oss af konstens öden i äldre 
tider i vårt land, har helt naturligt betingats hufvudsakligen af 
den kyrkliga konsten, där vår unga konsthistoriska forskning gjort 
sina rikaste skördar. Yåra kyrkliga konstminnen äro bättre beva
rade än andra, tack vare församlingarnas hägn och i senare tid äf- 
ven statens omvårdnad; de äro också i allmänhet lättare tillgäng
liga och samlade på bestämda ställen, och de arkivaliska upplys
ningarna flöda rikligare. Det lilla som, om man undantager famil
jeporträtten, bevarat sig af profan konst under skiftande öden och 
ständigt ombyte af ägare, är ännu till stor del gömdt på våra 
gamla herrgårdar, och måhända skall nian finna, när alt detta ma
terial en gång samlats, att det förslår att gifva oss icke en bild af 
konstens utveckling, utan endast en antydan om dess värde i vår 
materiella kultur. Men äfven då skall det säkert kasta ett ökadt 
skimmer af trefnad öfver berättelsen om lifvet i gångna tider.

K. K. Meinander.

Ritmästare vid Åbo akademi.

Medan de bildande konsterna, ännu i regeln anspråkslösa, trif- 
des i skråväsendets höljen, finner man, att det akademiska lärosätet 
vid Aura satt en liten vagga för konsten i mer eller mindre ojämn 
rörelse, en vagga, som äfven den torde haft någon betydelse för vår 
kulturutveckling. Yaggan hölls i gång af figurstickare, gravörer 
och ritmästare, hvilka antogos af akademin, vanligen utan aflöning, 
men med akademisk rätt att utöfva sitt yrke, för att de i gengäld 
skulle stå akademins lärare och den studerande ungdomen till tjänst, 
där deras konst behöfdes. Under sådant förhållande skulle man kunna 
vänta, att gravyr- och ritkonsterna oftare, än fallet i själfva värket var, 
skulle företrädts af en och samma person. Af de figurstickare och gra
vörer vid akademin, vi förut (F. M. 1898, s. 10— 12) omtalat, var 
endast Carl Ludvig Schultz (1784— 99) på en gång ritmästare och 
gravör. Å andra sidan torde bland nedan uppräknade ritmästare 
endast formskäraren Mathias Henrik Bullius kunnat göra tjänst så
som både ritmästare och xylograf.

* *
*

Oppemrt, Johan, målare, ritmästare vid Åbo Akademi/omta
las i kanslern grefve Gr. Falkenbergs bref den 20 oktober 1708. 
Kanslern bifaller till Consistorii Academici förslag „om målaren 
Johan Oppenorts antagande såsom Kongi. Academie Ritmästare",
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då äfven „jag finner att en sådan ritmästare till den studerande 
ungdomens nytta och uppmuntring vid kongi, academien kan vara 
tjenlig och jag gerna ser att de studerande uti allehanda öfningar, 
som till deras nytta och academiens lustre lända kan sig förkofrau.

Dahlstein, Jacob, målaregesäll, ritmästare vid Åbo akademi. Om 
hans utnämning erfar man i kanslern grefve C. Gr. Tessins bref 
till Cons:m acad:m den 12 Sept. 1748 .följande: „Som målarege
sällen Jacob Dahlstein numera hos mig upptedt icke allenast för
delaktigt vittnesbörd af målaren Pasch om dess goda aplication 
och färdighet i rit- och målarekonsten, utan ock sådana tillförlåte- 
liga prof deraf, att jag har orsak att förmoda att han i ritande 
kan lemna nyttig undervisning, så har jag ej vidare betänkande 
hastat antaga honom till Ritmästare vid denne Kongi. Academien 
på sätt och med vilkor, som Eder Högvördighet och Cons:m Acad:m 
under den 5 Julii sistförl. andragit och hemstält, hafvandes för
denskull behörig fullmakt för honom å samma syssla låtit utfärda“. 
I Academiestaten finnes „ritmästaren Dahlstefen“ upptagen åren 
1749— 52 (sistnämnda år med hustru), men icke senare.

Geitel, Johan Georg, konterfejare, ritmästare vid Åbo akademi,
f. 1683 i Braunschweig, f  21/ 4 1771 i Åbo. Han finnes upptagen 
i akademistaten såsom ritmästare 1758— 63 och såsom konterfejare 
1766— 71. Af hans målare värks amhet efter år 1751 finnes i för
var porträtter, altartaflor m. m. Han var ogift (Nimikirja, Suku
kirja, Biogr. Handbok).

Bullius, Matt him Henrie, ritmästare vid Åbo akademi, formskä- 
rare, härstammade från Pommern, men hade i Stockholm blifvit 
gift med en guldsmedsdotter från Åbo och nyligen ankommit dit, 
då Cons:m Acad:m 1761 i skrifvelse till kanslern grefve Tessin 
anmälde, att plancherna i akademins disputationer länge varit otyd
liga och mörka * och anhöll, att Bullius måtte antagas till kop
partryckare och formskärare med tillåtelse att under lediga timmar 
få förfärdiga tapeter, hvari han under resor i Tyskland, Holland, 
Danmark och Sverige vunnit färdighet. Då kanslern emellertid 
ville se prof på mannens färdighet, och de prof Bullius inlemnade 
icke syntes Cons:m „tillförlåtliga“, anmodades prof. Johan Leche ** 
att föreskrifva honom hurudana profven borde vara. Tessin hade 
emellertid blifvit entledigad från kanslersembetet och Bullius'under

* Pipping finner, med hänsyn till Seligers förtjenst (P. M. 1898, s. 11), 
denna anmälan ohemul. Om Seliger må här tilläggas, att han hade Iefvat i 
osämja med sin första hustru Charlotta Lindeman, som nämnes ännu 1749 och 
ville skilja sig från honom. Hans 2:a hustru Brita Elisabet H olm iin, f. %  1735, 
dotter a f arrendatorn på Attu gård Hans Holm iin och Elisabet Ruuth, öfver- 
lefde honom  med tre döttrar.

** Leche hade meddelat Linné sina ritningar a f de naturalier han hade 
upptäckt, och akademins botaniska trädgård i Abo anlades efter hans ritning. 
Se äfven Porthans brefvexling med Calonius.
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en eller annan form antagen, emedan han i akademistaten kallas 
ritmästare 1762—>63, men formskärare 1764 — 94. F. W . Pipping 
(f. 1783) meddelar, att Bullins ännu i hans barndom var i värksam- > 
het såsom tapetmakare (F. Vet. Soc:s Acta VIII, 2, s. 254). Hans 
hustru hette Lisa.

Dahlstein, Anders, ritmästare vid Åbo akademi, kallas ritare 
från Åbo, då han 1752 målade en altartafla, framställande Jesus 
på korset, till Sahalaks kyrka, men kallar sig sjelf „Kong. Åbo 
academie ritmästare“, då han den 5 december 1769 i Fredriks- 
hamn intygade, att han rätteligen afritat och färglagt Husgafvel'ska 
och Poitz’ska vapnen i Weckelaks sockenkyrka. Dessa afritnin- 
gar förvaras i D. Tilas’ genealogiska samling i Svenska Riksarki
vet (F. Vet. Soc:s Bidrag XLIY, s. 205).

Nordberg, Gabriel Petras, ritmästare vid Åbo akademi, torde va
rit son af bruksinspektorn på Billnäs Johan Nordberg. Han blef 
student i Åbo 1760 1. 1761 och antogs till ritlärare vid akademin 
J u 1762. Lofordad såsom skicklig i sin konst har han bl. a. 
ritat den vackra af E. österberg graverade framställningen af Lu- 
ciedansen i J. Lindells upplaga af skolgossarnes Carminalier, Åbo 
1776. Men Nordberg var utfattig, isynnerhet sedan han genom 
en eldsvåda 1768 hade förlorat allt hvad han egde och då medel 
till hans aflönande saknades. Gift åtminstone 1775 —  hans hu
stru benämnes Kaisa — dog Nordberg i betryck 1L 1777.

* *
*

Mera kända äro de följande ritlärarena: C. L. Schultx, som
dog 1799, och J. E. Hedberg 1799— 1823, petersburgarne F. F. 
Sedmigradski * 1812— 40, O. H. Oesterreich 1826 och A. Kripkoff 
1829— 30, hvilka aldrig tjenstgjorde, P. A. Km skopf 1830 — 49 
och M. von Wright 1849 — 68, att icke tala om ännu lefvande ar
tister, hvilka i sådan egenskap tillhört Universitetet (Nimikirja; Ren
vall, Finlands Univ:tet 1828— 90; A. von Becker, Ett bidrag till 
Universitetets ritsals Historia. öfvertryck ur Hufvudstadsbladet. 
H:fors 1893).

J. R. A.

* Den kände donatorn, som var född i Stockholm 1783 och elev a f därv. 
konstakademi samt dog i Helsingfors 1855. Hans bild har Z. T. tecknat i 
„L jn n g“ , och en tafla a f S., „Alexander den store i Darii tält“ , finnes i Finska 
Konstföreningens samlingar.
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Medeltida p orträ tte r och vapensköldar i några finska kyrkor.

Af E. N.

I. In led n in g .

På flera af våra medeltida kyrkliga bildverk, såväl de al secco 
målade som de i trä snidade eller i metall graverade, lägger man 
märke till, att vid sidan af den religiösa framställningen är an
bringad någon mindre figur, manlig eller qvinnlig, utan helgongloria 
och bärande en drägt från bildverkets uppkomsttid, stundom rent 
borgerlig, stundom halft andlig, en kåpa eller vida fladdrande kläder.

Vid sidan af dylika figurer anträffar man nästan alltid antin
gen en adlig vapensköld eller ett ofrälse slägtmärke, någon gång 
likt ett bomärke eller kanske ett monogram, äfven alla dessa sist
nämnda i regeln tecknade på en liten sköld. Stundom finner man 
slutligen invid figurerna deras namn angifna eller ett språkbaud 
med vanligtvis förstörd skrift.

Man antager, att dessa figurer skola framställa den man eller 
qvinna, som på sin bekostnad låtit mästaren utföra den religiösa 
bilden, sannolikt ofta i hopp att derigenom erhålla syndaförlåtelse 
eller för att få någon innerlig åstundan uppfyld med hjelp af den 
helge förespråkare, med hvars bild de prydt sin församlings kyrka.

För att gifva tillkänna dessa fromma donatorers ödmjukhet —  
och kanske ock deras innerliga samband med sina skyddshelgon — 
har mästaren framställt dem knäböjande i bön vid foten af de he
liga personligheterna.

Dessa framställningar äro således ett slags votivbilder. De 
skilja sig dock ganska mycket från de under lutherdomens tidigare 
skeden i Finland ofta nog utförda egentliga votivtaflor och bild
verk. Högst sällan äro flera än en sådan „donator“ framstäld på 
dylika bilder från katolsk tid, medan man på 1600- och 1700- 
talet älskade att på votivbildverken låta afbilda en hel, oftast myc
ket talrik familj, hvars alla medlemmar ställdes under gudomens 
beskydd. På de lutherska votivbilderna framträdde alltid såsom ett 
hufvudämne Kristus på korset, på sidorna om hvilket den from
ma familjen knäböjer i djupaste allvar, då deremot de medel
tida donatorsfigurerna hos oss någon enda gång fingo plats på 
sjelfva den gripande korsfästelsescenen. Lugna och lyckliga knä
böja de i lediga ställningar invid hvar sitt skyddshelgon, en apostel 
eller annan martyr, stundom ock vid foten af Gruds moder med det 
lilla Jesusbarnet.

Då man uppmärksamt betraktar dessa små knäböjande gestal
ter, finner man, att de i anletsdrag, ja, till och med i kroppsteck-
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ningen skilja sig någorlunda märkbart, stundom rätt mycket från 
de heliga persönerna på hufvudbilderna. Äfven deras klädedrägter 
bära i allmänhet en olika snitt, en mera borgerlig anstrykning än 
de verldsliga figurerna på sagde bilder. Med ett ord, det finnes hos 
dem ett visst individuelt tycke, som synes antyda, att artisten åt
minstone haft för afsigt —  med huru stort allvar och ansträngning 
må lemnas derhän — att gifva ett slags porträttlikhet åt dessa 
fromma kunder, hvilka väl i de flesta fall voro honom personligen 
bekanta.

Att mästaren kände de adliga donatoremes sköldemärken, fin
ner man af hans teckningar, och man har ej skäl att misstänka, 
att de ofrälse slägt- och bomärken, han anbringat, ej vore riktiga.

Annorlunda torde väl förhållandet vara i fråga om de finska 
donatorsfigurer, gom anträffas på bildverk, bestälda i utlandet och 
der utförda.

Så till ex. kan man ju utan vidare vara öfvertygad om, att 
samtliga figurer på den graverade täckplattan af messing på S:t 
Henriks kenotafium i Nousis: helgonet sjelf, Lalli samt den knäbö- 
jande biskopen — „donatorn“ —  äro fantasiskapelser. Den Ta- 
vastska ättens vapensköld säger väl, att denne biskopsfigur antagli
gen är afsedd att föreställa Magnus Olai Tavast, Finlands biskop 
under åren 1412— 1450, men figurens fullkomligt allmänna karak
tär motsätter sig hvarje tanke på porträttlikhet *.

Man vore kanske mera böjd att delvis hysa en sådan tanke 
redan vid första betraktandet af den plansch som åtföljer Missale 
aboense, hvilket verk biskop Conrad Bitz år 1488 lät af trycket
utgifvas hos Bartholomseus Ghotan i Lybeck.

Detta kolorerade träsnitt — hvaraf ett enda originalexemplar, 
förvaradt i kungliga biblioteket i Köpenhamn, finnes i behåll, men 
hvaraf tvänne särskilda, likaledes färglagda reproduktioner blifvit 
för finsk räkning på olika tider utförda —  framställer S :t H enrik  
triumferande öfver L a lli och omgifven af Conrad B itz , biskop i 
Åbo 1460— 1489 samt dennes närmaste man i domkapitlet M ag
nus N ilsso n  af ätten Stjernkors, domprost från senare hälften 
af 1460-talet ända till 1489, då han 4 dagar efter Conrad Bitzs 
död blef enhälligt vald till dennes efterträdare på biskopsstolen i 
Åbo den 17 Mars sistsagde år.

Magnus Stjernkors var då inemot 60 år gammal. Som dom
prost hade han och hans framtida efterträdare i detta embete för

* Vi begagna tillfället att påpeka den slående likhet, som förefinnes mellan täck
plattan på S:t Henriks kenotafium och den ännu i Köpenhamn bevarade originalteck- 
ningen af en dylik plåt, som i tiden prydt biskop Niels Jepsens (af ätten Ulfeld) graf 
i Roskilde domkyrka. Sjelfva den dyrbara messingsplattan har gått förlorad. Jepsen 
var biskop under åren 1368— 1395. — Vi hoppas varda i tillfälle att en annan gång 
återkomma till ämnet och att då kunna meddela en reproduktion af ofvannämnde in
tressanta teckning.
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alla tider förlänats af påfven med titeln af grefve af det heliga 
Lateranpalatset, och var han således en mäkta förnäm, högtstående 
personlighet i vårt land.

Det är också denna figur på planschen, som uti nu ifrågava
rande afseende mest tilldrar sig vår uppmärksamhet. Det finska 
helgonet och hans baneman * äro allmänt hållna; i bilden af S:t 
Henrik återfinner man knappast något af den typ, som här efter
hand synes hafva uppstått. —: Äfven Conrad Bitz, hvars slägtva- 
pens färger (en gulbrun bock i grönt fält) måste anses tillförlitligt 
angifna, har ett föga individuelt utseende, ehuru man vill tro sig 
märka ansatser att åstadkomma ett dylikt.

Deremot är Magnus Stjernkors antagligen en porträttfigur: 
mager, något flintskallig knäböjer han med en förnäm hållning och 
ett verldsmanna uttryck i anletet. Drägten, en röd mantelkåpa 
med den ståtligt långt ned öfver skuldrorna fallande kragen, bi
drager att framhålla stordignitären, hvars ädla börd betecknas af 
den Stjernkorsska vapenskölden med kors och stjerna, båda hvita, 
i brunt (gyllne?) fält, hvilka färger således torde kunna fastslås höra 
till detta gamla finska adliga vapen.

Att Magnus Stjernkors, som i sin ungdom studerat 5 å 6 år 
i Paris (1452— 1458) och som 7 år derefter åter vistades en tid 1 

utlandet, kunnat förskaffa sig något slags porträtt af sig sjelf, hvil- 
ket tjenat Lybecker-tecknaren som modell, ligger ej utom möjlig
hetens gränser. Detsamma kunde med ännu större skäl antagas i 
fråga om den såväl i Tyskland som uti Italien bereste, konstälskande 
biskop Conrad Bitz, i hvars bild i Missale aboense det dock synes 
vanskligt att upptäcka ett mera utprägladt individuelt tycke.

I fråga om en viss af sedd porträttlikhet hos de på alsecco- 
målningar i finska kyrkor förekommande donatorsfigurer torde man,

* Den drägt, Lalli bär, utvisar tydligt, att teckningen utförts efter noggranna
råd och anvisningar från Finland. Lallis bruna, fullkomligt i enlighet med ännu i
norra Finland rådande bruk ombundna pjeksskor omsluta de af synbarligen grof hvit 
väfnad sydda byxorna nedtill, och hans bruna kolt, i nedre kanten utskuren i uddar, 
torde 1488 egt många motstycken i våra bygder. — Jag vill erinra om, att den senaste 
finske utgifvaren af denna bild, statsarkivarien K. H au sen , har — i företalet till för
sta delen af hans åren 1881—1883 utgifna „Bidrag till Finlands historia11 — om den
samma yttrat den mening, att utkastet till teckningen sannolikt vore utfördt i Finland, 
och „torde“ , skrifver han, „bilden få anses som ett prof på den inhemska konsten på
denna tid.“ Den förra förmodan kan anses vara på ett eller annat sätt riktig, men
det senare halfva antagandet, så smickrande det än vore för den finska konsten, har, 
tyvärr, synes det- ej grundadt skäl för sig. Träsnittet till „Missale aboense11 är i ar
tistiskt afseende allt igenom ett uttryck af nordtysk konst i slutet på 1400-talet och 
dertill ett i sitt slag rätt vackert prof derpå. De tvänne andliga af lägre ordning, 
hvilka uppvaktande stå bakom de tvänne finska kyrkliga dignitärerne, äro, hvad teck
ningen af deras hufvuden beträffar, oklanderliga varianter af till ex. apostlafigurer af 
Lyhecker-träskulptörer på denna tid, den yngre kaniken efter någon Jacobus eller nå
gon mera realistiskt hållen Johannes, den andre efter en gröfre, skägglös apostlatyp.
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enligt min åsigt, kunna förhålla sig mindre skeptisk, såsom jag i 
en fortsättning på denna uppsats skall söka uppvisa. *

En låsskylt från 1578.

I Historiska museets samlingar finnes en daterad låsskylt af jern 
och af det utseende, som afbildningen i texten utvisar. Emedan arbetet 
till sin natur anger sig vara en produkt af gotikens och renässan- 
cens brytningsperiod kan det vara af intresse att närmare skär
skåda detsamma.

Låsskylt af jern från 1578.

Mästersmeden har synbarligen kommit sig till ett visst sinne 
för renässancens hufvudformer. Han har gifvit sin skylt en regel

* Beträffande den vackra träskulptur-bilden „Himladrottningen med .Tesusbarnet", 
hvilken tillhört Nystads kyrka och nu ingår i Historiska Museets samlingar, kan man 
utan tvekan antaga, att den ej utförts på beställning från Finland, utan tillfälligtvis 
hit öfverkommit. De små bifigurerna: den från himlen vände, i sörjande ställning sit
tande konungen, den vid hans sida stående och mot madonnan pekande drottningen 
samt den knäböjande väpnaren, donatorn, som kanske ber den heliga jungfrun skänka 
frid i konungens hröst, förefalla alla tre såsom för oss främmande gestalter, likasom 
ock den otvifvelaktigt historiska anekdot, hvilken ligger till grund för kompositionen, 
här är obekant.
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bundet fyrkantig form och till och med gjort ett försök till in
ramning af det hela, fastän han uti denna ram sammansmidit en 
gotik dekoration —  de snodda, repformiga stumparna, groft gjorda 
och missuppfattade.

Den omramade cjvadratiska ytan är rikt dekorerad på äkta 
gotiskt vis, fastän dekorationernas former tyda på renässancens in
flytande.

Ett af gotikens intressantaste dekorationsmedel är användandet 
af dylika beslag, hvilka gjordes sålunda, att en jernplåt i rikt genom
brutet, ofta uthamradt arbete fästes på en annan plåt, såsom i detta 
fall, eller direkt på dörrar, panelen, väggen eller något annat ställe, 
som skulle beslås. I det senare fallet insattes ofta under beslaget 
färgadt —  rödt eller grönt —  kläde eller läder, som då grant 
lyste fram bakom det genombrutna arbetet och gaf det hela ett 
lifligt och färgrikt utseende. Stundom urgröptes trävirket under 
beslaget så att ornamentets linier tydligt framstodo mot de djupa 
skuggorna i de genombrutna delarne.

Dylika rikt ornerade beslag försvinna småningom under renäs
sancens utveckling. Gångjernen gömmas på bakre sidan af dörren, 
låset likaså, och kring nyckelhålet se vi senare endast en liten 
sköld, i fall ens något beslag alls förekommer.

Det här afbildade låset skall ursprungligen suttit i dörren till 
sakristian i Tavastkyrö gamla kyrka. Sedermera användes det ännu 
i farstugudörren i handlanden Tamminens boning i Mahnala by af 
sagde socken. Det insändes af fornsaks-samlaren Salomon Yilskman 
och införlifvades den 11 Januari 1883 med museets samlingar un
der n:o 2192 : 654. (Jmf. Finska Fornminnesföreningens Tid
skrift VI, sid. 102). A. L.

Ett kyrkokärl från katolsk tid.

Bland medeltida föremål, som statens historiska museum under 
år 1899 förvärfvade sig, märkas fragmenter af ett enkelt kyrkokärl, 
af något slags bly- och tenn-legering. Det har anträffats i jorden 
vid gräfning på gårdsplanen på Ylipunta hemman i Punta by i 
Mietois och har utgjort en liten bukig kanna med lock. Två ho- 
rizontalt dragna ränder vid kärlets öfre kant bilda hela dess yttre 
ornering, men såväl på bottnens söm lockets inre sida är fastlödd 
en afstämplad medaljong, hvarpå en och samma bild af Kristi kors
fästelse är framstäld. Båda exemplaren äro mycket slitna, det på 
bottnen fästade dock så pass bättre bibehållet, att bilden kunde
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med hjelp af mi
kroskop aftecknas 
af museiamanuen- 
sen, arkitekten Ar
mas Lindgren. Man 
ser, att den på kor
set liängande Kri
stus har hufvudet 
nedlutadt åt hö
ger, i hvilken rikt
ning äfven den dö
des knän äro starkt 
framskjutna. Hvil
ka de två vid fo
ten af korset stå
ende figurerna sko
la vara, är vansk
ligt att söka af- 
göra. Af medal
jongen, som i ge
nomskärning mä
ter 3,4 ctm. lem- 
nas här en afbild- 
ning i förstorad 
skala.

Kärlet har möjligen i tiden användts till förvar af oblater. 
Den korsfästades bild tyckes visa tillbaka till 1300-talet.

E. N.

Pro memoria.

Kylmäkoski gamla träkyrka (ej långt från Akkas) skall komma att nedrifvas, utan 
att vederbörande kyrkoherdeembete aktat nödigt att, sin pligt likmätigt, härom göra 
anmälan hos Arkeologiska Kommissionen. I arkitektoniskt afseende är den lilla lands
kyrkan doek så pass anmärkningsvärd, att den väl förtjenade att i mera detaljerad 
bild öfverlemnas åt efterverlden, Enligt hvad red. har sig bekant’  torde derom äfven 
komma att dragas försorg.

Ett hundraårs minne — det första i den långa raden af för Finland ännu märk
ligare i början på 1900-talet — inträffar i år den 20 December, hvarom detta blad har 
skild anledning att erinra. Denna dag år 1800 föddes nämligen den redbare fosterlands
vännen Gabriel Rein, denne flitige forskare i och förste bearbetarc af Finlands historie, 
såsom han äfven var grundläggaren af vårt lands statistik. — Samma datum, den 20 
December, 1801 skänktes oss en annan märklig landsman Johan Jakob Nordström, som 
med sitt klassiska verk ..Bidrag till svenska samhällsförfattningens historia efter de 
äldre lagarne till senare hälften af sjuttonde seklet“ för alla tider uppodlade ett vigtigt 
fält på äfven Finlands historiska kunskapsområde. — Det är dock först efter två år 
hela Finlands folk skall stå upp att högtidligt begå sekelminnet af en dess störste sö
ner, Elias Lönnrot, som föddes sitt folk till evärdlig glädje den 9 April 1802.
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Litteratur. Det senast utkomna häftet, i ordningen det femtonde af den på Fornmin
nesföreningens vägnar af lektor A x e l  B e r g h o l m  redigerade digra slägtboken: Suku
kirja. Suomen aatelittomia sukuja innehåller genealogiska uppgifter och stamtaflor för 
de ofrälse slägterna: Runeberg, Runth, Sacklinius (Sacklén , Salenius, Sandelin, Sand
man, Schalin, Schroderus, Schwindt, Schybergson, Selin, Serlachius och Simelius, äfven- 
som början af enahanda uppgifter rörande slägten Snellman, en af de mest utbredda 
och, som det af stamtaflan synes framgå, äfven omsorgsfullt utredda ofrälse slägter i 
landet. Enligt programmet för detta verk, kommer arbetet att ännu redogöra för. några 
och tjugu slägter. Det vore önskvärdt, om ännu större omsorg än hittills kunde egnas 
den här mer än annars svåra, men vigtiga korrekturläsningen.

Löjtnanten Carl Gustaf Ramsays anteckningar från en som m arfärd å r  1807 , utgifna 
och försedda med biografiskt förord af Jully Ramsay. (Öfvertryck ur Finsk Militär 
Ticlskrift): 48 sidor. ,V i vilja fästa uppmärksamheten vid dessa bland gamla familje- 
papper anträffade reseanteckningar såväl derför att de utgöra illustrationer till lokala 
förhållanden i sydfinska bygder för snart 100  år tillbaka, som ock emedan de fram
ställa för vår fantasi bilden af en bland 1808 års krigs unge hjeltar, den vid Lappo 
stupade yngre af „Bröderna Ramsay“ , af hvilka båda, af Geijer och Runeberg förevi
gade krigare, porträtt åtfölja den intressanta publikationen. Broschyren kan redan der
för anses höra till den „fosterländska afdelningen“  i våra familjebibliotek.

Prenum erationsanm älan.

Finskt Museum  och Suomen Museo utkomma under år 1900 i hufvudsak 
efter samma plan som hittills och med olika innehåll likasom under föregående år. Då 
de kostnader, som F. Fornminnesföreningen fått vidkännas för Utgifvandet af dessa blad, 
ha varit särdeles kännbara och då föreningen derför är förhindrad att utgifva en rent veten
skaplig tidskrift, medels hvilken den kunde träda i skriftlig beröring med det öf- 
riga 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 5 0  p. för årgången af hvartdera bladet 
(tills. 5 mk). Vid prenumeration direkte hos redaktionen erhålla lä rarena vid folk- och 
am bulatoriska skolor samt eleverna vid elem entarlärovärk, sem inarier och folkhögskolor 
hvartdera bladet för 1 mk 5 0  p. (bägge tills. 3 mk). Fornminnesföreningens stän 
diga 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 5 0  p. för årgången och hvart elfte exemplar vid rekvisition å 1 mk 5 0  p. för 
årgången. Följande nummer af dessa blad skola utkomma i Maj, Oktober och 
December.

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 bilä allmänfattligt bi
draga till en framställning af vår materiella kulturs utveckling. A f det intresse, som 
allmänheten under detta år kommer att visa, skall det. bero, om bladen i framtiden 
skola fortfarande utgifvas eller om de medel de kräfva hällre böra komma andra mera 
vetenskapliga uppgifter till godo.

Redaktionen fö r  Finskt Museum.
Helsingfors, Historiska museet.

Finskt Museum N:o 1 innehåller: Väggmålningar på Jackarby gård i  Borgå 
socken (med 3 bilder), af K. K. Meinander. — Ritmästare vid Åbo akademi, af J. R. A.
— Medeltida porträtter och vapensköldar i  några finska, kyrkor. I. Inledning, af E. N.
— En låsskylt från 1578, afbildadt af A. L. — Ett kyrkokärl från katolsk tid (med 
1 illustration), af E. N. —  Pro memoria.

Suomen Museo N:o 1 innehåller: Sykerö ynnä muita senlaatuisia hiuslaitok- 
sia suomensukuisilla kansoilla („Sykerön“ och andra liknande håruppsättningar hos de 
finska folken, (med 8  fig.), af A. O. I I  — Saarnastuoleja Pohjanmaalla (Predikstolar 
i Österbotten (med bild) af E. N. — Hiukan viljalajein esihistoriaa (Till sädeslagens 
förhistoria) af J. A— io. — Punkaharjun sotavarustukset (Förskansningarna på Punka
harju) af ./. R. A.

Helsingfors 1900. Helsingfors Centraltryckeri.



Vinski useum.
finska /rornminnesJöreningens /Månadsblad.

N:o 2. -s- igoo -§- A p ril—Juni.

Prenumorationsjm set utgör 2 ra. 50 
p. för årgången. Föreningens stän
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsåret för 1 mark, som k on 
tant eller i frimärken jäm te adress 
insändes till föreningen.

Försändningar adresseras till

F. fonim iilrfreningens sekreterare,

H elsingfors, 
Historiska museet.

B ladet utkommer med ett ark fyra  
gånger om året och  kan prenumeratio
nen ske å landets alla postkontor

Ur våra privatsam lingar.
Ett silfverfynd från vikingatiden.

I intendenten T. AVamerbergs rikhaltiga antikvitetssamling har 
jag haft tillfälle att se några silfversmycken från yngre järnåldern, 
hvilka enligt ägarens upplysning hört till ett större numera för- 
skingradt fynd, som redan på 1870-talet hade anträffats i någon 
skärgårdssocken i närheten af Åbo.

Då fyndet hittils förblifvit fullkomligt obekant för vår forn- 
forskning, ehuru de ännu i behåll varande föremålen äro af syn
nerligen stort intresse, må här en kort redogörelse för alt, hvad 
man ännu vet om detsamma samt en beskrifning af ofvannämda 
smycken följa, hvilka af ägaren i och för deras afbildande med 
vänligt tillmötesgående stälts till mitt förfogande.

Dessa smycken öfverkommos af hr AVse ner berg hos en numera 
afliden guldsmed AVillberg i Åbo, då denne just var i beråd att 
smälta in hela fyndet, hvilket han hade tillöst sig af en allmoge
man. Tyvärr kunde blott de här beskrifna föremålen räddas, me-, 
dan de öfriga sakerna fingo vandra till smältdegeln. De insmälta 
föremålens beskaffenhet och utseende kunde hr AV. efter en så lång 
tid icke mera påminna sig. Af intendenten för Åbo stads histo
riska museum, mag. AV. von Konow, har jag dock fått den vän
liga upplysningen att enligt guldsmed AV. Petterssons i Åbo för
modan äfven några silfvermynt hade hört till fyndet.

Närmare uppgifter om fyndorten än de här ofvan meddelade 
har jag icke lyckats erhålla.

De räddade föremålen utgöras af:
a) Den fragmentariska silfvernålen (fig. 1) till ett stort ring- 

formigt spänne af det slag, till hvilket det här som fig. 4 i 2/s af 
den naturliga storleken afbildade norska spännet *) hör, eller af en

')  Fig. 4 är kopierad efter fig. 6 86  i O. Rygh, Norske Oldsager.



Fig. 3, */r
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besläktad typ (jfr. t. ex. Montelius, Svenska fornsaker, fig. 591).
Nålen hade med sin breda uthamrade och omböjda öfre ända om
slutit ringtenen; midtpartiet är trindt, medan den närmast den nu
mera afbrutna spetsen befintliga delen är sexkantig; ornamenten,
hvilkas anordning tydligt framgår af afbildningen, bestå af tvär- 
refflade band och inslagna små kretsar och trepunkterade trianglar.

b) Ett litet hästskoformigt silfverspänne (fig. 2) med facette- 
rade knappar och enkel ornering: midt på ringen synes ett af två 
par tväisträck begränsadt fält, hvilket på äldre spännen motsvaras 
af en sådan afrundad knopp, som vi se midt på spännet från 
Räisälä fig. 5 ; från detta fält utgå åt hvardera sidan två hvaran
dra skärande linjer och innanför dessa två andra dylika; nedanom 
linjernas skärningspunkter synas 
små inslagna kretsar. Nålens spets 
är afbruten; dess öfre del har 
samma form som på den nyss be- 
skrifna stora nålen och är ornerad 
med rader af inslagna tvärstreck.

c) En stor massif halsring af 
silfver (fig. 3) med smalare trindt
midtparti, och tjocka fyrkantiga
ändpartier, af hvilka den ena af- 
slutas med en mångkantig knapp, 
den andra med en ögla; dessa 
ändpartier äro på två ytor prydda 
med punkterade linjer och rader 
af små enpunkterade trianglar; 
knappen är ornerad med punkte
rade linjer utmed ytornas kanter 
och med 3 eller 4 punkter midt 
på ytorna; ringens största diameter 
utgör ca 22,4 cm.

Spännen med långa nålar af 
samma och liknande slag som fig.
1 hafva i tämligen stort antal blif- 
vit hittade i Skandinavien och de 
britiska öarne, flera af dem till- pjg_ 4 , Ringspänne af silfver från 
sammans med arabiska, anglosach- Rendalen i Norge. 8/ 8.
siska och tyska mynt från 900-ta-
let.*) I länderna öster om Östersjön äro de långt sällsyntare.2)

’ ) Montelius, Bohuslänska fornsaker, Göteborgs o. Bohusläns fornminnen och 
historia I sid. 361 ff.

2) Montelius anför ett bronsspänne från Litauen; jag är i tillfälle att nämna föl
jande nya fynd: två silfverspännen med nålar, som likna mycket den finska, fimna pä
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Deras egentliga hemtrakt synes hafva varit Skandinavien. Till 
Brittanien torde de hafva öfverförts af skandinaviska vikingar och 
äfven de i norra Ryssland funna exemplaren måste anses såsom 
minnen af den varjagiska bosättningen. Några af dessa spännen 
hafva nålar af en försvarlig längd; i England har t. ex. ett ovan
ligt stort spänne blifvit hittadt, hvars nål var icke mindre än 44,5 
cm. lång. Med dylika fynd för ögonen skall man förstå ett stad
gande i de gamla irländska (brehonska) lagarna, hvilket bestämde, 
att „män äro saklösa för nålar på deras skuldror eller bröst, förut
satt att dessa ej sticka fram alt för långt, i hvilket fall målet 
skall afdömas efter krimin all agen “, ') ty dylika smycken, burna 
af vikinga-sprättar, måste gifvetvis i en tät folksamling hafva kun
nat blifva vådliga för de kringståendes ögon och lemmar. —  Mon- 
telius anför i sin här ofvan citerade uppsats flera fynd, af hvilka 
det framgår att dessa spännen höra till 900-talets sdnare hälft.

Hästskoformiga spännen med dylika facetterade knappar och 
på samma eller liknande sätt ornerade ringar och nålar som vårt 
spänne fig. 2 äro flera gånger anträffade i fynd från Finland, 
Sverige och Ryssland. Såsom en för denna grupp af hästskofor
miga spännen särskildt karaktäristisk detalj framhåller jag den

runda, knappen midt på ringen, hvilken 
på vårt spänne antydes genom de ett 
fyrkantigt fält begränsande tvärstrec
ken. På det redan omtalade spännet från 
Räisälä socken (fig. 5) är den runda 
knappen ännu fullt tydlig. Vid Yible på 
Gotland äro två spännen, som stå 
spännet från Räisälä mycket nära, 
hittade jämte ett stort ringspänne 
med en lång nål, hvilken i sin tur 
åter liknar vår nål fig. 1, två arm
ringar och en mängd arabiska, tyska, 
anglosachsiska m. fl. mynt, (Montelius, 
Svenska fornsaker fig. 588 och 591).

I Riga utställningens katalog är flera sådana i Östersjöprovin
serna hittade spännen afbildade 2) ; några af dem bära ett korsfor-

Osel, Katalog d. Ausstellung ziuu X  archaeolog. Kongress in Riga 1896, Taf. 29, fig. 
7 och 8 ; ett bronsspänne, funnet i en grafhög med brända människoben vid floden 
Sjasniga, ej långt från Ladoga sjön, i guvernenr. St. Petersburg, Maiepia-ibi no apxeojiorin 
Pocciii N:o 18, pl. II. fig. 5; ett silfverspänne, som — ehuru enklare — närmast liknar 
ett danskt spänne (afbildadt af S. Muller i Ordning af Danmarks Oldsagfer, Jernalde-
ren, fig. 668 ) och är hittadt vid byn Demina i guvernem. Pskow (Riga Katalog sid. 149.)

*) Montelius, anf. arbete sid. 367.
a) Ett sådant spänne — en något utvecklad yngre form — är funnet med mynt 

från 1300-talet (Riga Katalog Taf. 30 Fig. 7 och sida 130); är fyndet tillförlitligt?
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Fig. 5. Hästskoformigt spänne af 
silfver från Räisälä socken i Wi- 

borgs län. '/»•
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migt utsprång på den runda knappen i midten. Den ryske fornforskaren 
A. Spitzin publicerar dylika från Ingermanland ock anmärker i fynd- 
beskrifningen, att spännen af specielt denna typ vore karaktäristiska för 
de liviskaoch estniska forngrafvarna.1) Af dessa smycken bar utan 
tvifvel en del af de platta spännena utvecklat sig, med hvilka de ost
finska kvinnorna under hednatidens sista skede brukade fästa kap
pan och hufvudduken (huntu). Grraffälten vid Wuoksens nedre 
lopp och vid Tuukkala söder om St. Michel hafva innehållit många 
dylika smycken, hvilkas sammanhang med den här i fråga varande 
typen i flera detaljer kan påvisas. Jämföra vi t. ex. vårt spänne

Fig. 6 . Hästskoformigt spänne af silfver från Kaukola socken 
i Viborgs län. Vs

med det i fig. 6 afbildade smycket från Kaukola (Viborgs län), så 
återfinna vi på det senare det karaktäristiska af tvärstreck begrän
sade fältet — här prydt med 
bandslingor —  hvarjämte af- 
slutningen nedåt af de öfriga 
ornamentsmotiven på ringen 
samt knopparnes form och or- 
nering ännu påminna om de 
äldre förbilderna.

Den stora halsringen fig.
B är af en något ovanlig typ.
Halsringar eller med dem i 
form alldeles öfverensstäm- 
mande spirailagda armringar Fig. 7. Spiralring af silfver från Pälkäne 
(fig. 7), hvilkas ändor på samma socken i Tavastehus län. !/3.

V Maiepiajm no apxeoaor, Pocein N:o 20. pl. IX  fig. 18 och sida 25.
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sätt som här sluta — den ena i en facetterad knapp, den andra 
i en ögla, förekomma i stort antal i samtidiga fynd från Ryssland 
och äro därjämte hittade iFinland och Skandinavien. *)

Men dessa ringar äro jämnbreda och trinda2) samt spiralreff- 
lade antingen längs hela sin längd eller med undantag af midt- 
partiet. För närvarande känner jag blott en halsring eller snarare 
ett fragment af en sådan, som har en större likhet med vår. Det 
är den ena halfvan af en bronsring med smalt trindt midt- och fyr
kantigt bredare ändparti, som är prydt med punkterade trekanter 
och afslutas med en ögla, således i form och delvis äfven i orne- 
ring öfverensstämmande med vår halsring. Om den andra ändan 
har haft en facetterad knapp, hvilken passade in i öglan, veta vi 
ej, men kunna —  i betraktande af fragmentets likhet med den 
finska ringen — anse det för sannolikt. Fragmentet härrör från 
ett hedniskt graffält i närheten af staden Murom i guvernementet 
Wladimir och är afbildadt af Aspelin i Antiquités etc. fig. 893.

Den detalj, som skiljer dessa två ringar från den ofvannämda 
gruppen af de jämnbreda ringarna med ögla och knapp och som 
består däri, att partierna närmast ändorna äro tjockare än midten, 
förenar dem å andra sidan med ett stort antal både samtidiga och

9 Ryssland: Guvemement IVladimir: vid Murom jfr. Aspelin, Antiquités du 
nord finno—ougrien fig. 8 6 6 ; i de meriska graffälten jfr. Coöp. Kapit, iujaHOBt u pucvHK. 
Kt Tpyiron, 1 Apx. Ctfa.ia Ta6.1. X XX I, fig. 67; guv. Tambow: Maiepiajn.1 no apx. 
Poccin N:o 10, pl. XI, fig. 1 och 6  (af brons); guv. Wjatka: Aspelin, Antiq. etc. fig. 
674; många exemplar funna jfr. MaTep. no apx. Pocc. N:o 10 sid. 22; 9 exemplar i 
Glasowska kretsen — Aspelin, Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita sid. 222; 
guv. Perm : 34 silfverringar i ett ämbare vid bvn Red i koro, Tscherdinska kretsen jfr. 
Iljmep. pocciftcidn nrroprir. My3eft, vaanaieni, 1893, sid. 335; 12 dylika vid byn Jus- 
vinskoje i Invenska kretsen jfr. Aspelin, Alkeita sid. 222; flera i hr A. E. Teplouchows 
samling — enligt fotografier från Moskwa kongressen år 1890. Enligt ett vänligt med
delande af hr A. Spitzin känner man för närvarande omkring 100 dylika ringar från 
Ryssland, af hvilka de flesta äro hittade i guvernementen Wjatka och Perm.

Finland: Pälkäne: 1 exemplar af silfver med anglosachsiska, irländska, tyska 
och kufiska mynt fig. 7; Storkyro: 1 exemplar af silfver jfr. Aspelin, Antiquités etc. fig. 
1645; LiUkyro: 1 exemplar af silfver jfr. Stat. Histor. Museum katalog 1912: 1;
Vörå: 1 exemplar af silfver jfr. St. H. M. 2891: 20; Utajärvi: 1 exemplar af silfver 
jfr. Aspelin, Antiquités etc. fig. 1662; Hvittis: 1 exemplar af brons jfr. St. H. M. 
3037: 38; Åland, Qeta: 1 exemplar af silfver jfr. Aspelin, Antiquités etc. fig. 1718.

Sverige: Öland: 4 exemplar af silfver jfr. Montelius, Svenska fornsaker fig. 611; 
Gotland: 3 stycken af silfver jfr. Svenska Statens Histor. Museum katalog 1124.

Danmark: S. Muller, Jernalderen, fig. 638 och sid. 70 — „der föreligger ad- 
skillige exemplarer i 9 Fund, tildels dog kun i Fragmenter.“ Muller gör uppmärksam 
på, att liknande ringar äro funna i Finland och Irland.

Dessa förteckningar göra med undantag af den för Finland icke anspråk på att 
vara fullständiga.

2) Den af Miiller afbildade danska ringen är jämnbred, men kantig.
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äldre halsringar, hos hvilka denna egenskap är skarpt markerad. 
I fig. 8 afbildas en massif silfverhalsring från graffältet på Grull- 
dyntbacken i Vörå socken (Vasa län), hvars ändpartier liksom på 
vår ring först tilltaga i tjocklek för att sedan åter afsmalna mot 
midten. Ringen från Gulldynt måste hänföras till 500-talet e. Kr. 
och är således minst 400 år äldre än ringen från vårt skärgårds-

Fig. 8 . Halsring af silfver från Vörå socken i Vasa län. 7 r

fynd. Liknande ringar af guld äro funna i Skandinavien, Öster
sjöprovinserna, och norra Tyskland. Samma karaktäristiska detalj 
kan uppvisas på ännu äldre halsringar från Östersjöprovinserna, 
Litauen och Ostpreussen, (jfr. Aspelin, Antiquités fig. 1826, 1875, 
1892, 1900).

Den omständigheten att de tillsvällande ändpartierna redan 
finnas på ostbaltiska halsringar från äldre järnåldern är icke utan 
vikt för utredandet af frågan om vår halsrings ursprung och egent
liga hemland.

Hela fyndet härstammar, såsom redan är nämdt, från vikin
gatiden eller med andra ord, från en period, under hvilken den 
europeiska norden stod i liflig handelsförbindelse med de arabiska



kalifaten i Central Asien och Eufratländerna. O I de talrika silf- 
verprydnader, hvilka jämte arabiska och västerländska mynt — de 
flesta från 800- och 900-talen —  hafva blifvit hittade i Ryssland, 
Finland, Skandinavien och Tyskland öster om Elbe, har man tidi
gare velat se österländska (arabiska) till östra och norra Europa 
importerade varor. Den nyare forskningen har likväl ådagalagt 
att en stor del, kanske de allra flesta bland dessa silfverföremål 
måste betraktas som alster af de nordeuropeiska folkens egen konst- 
slöjd. 2) En noggrann söndring mellan nord- och osteuropeiska 
arbeten stöter dock ännu någon gång på svårigheter. —  Af den 
omständigheten att hals- och armringar af den i fig. 7 afbildade 
typen ingenstädes hafva förekommit i så stort antal som i guver- 
nementen Perm och Wjatka, har Aspelin slutit att de voro inhem
ska i dessa trakter, med andra ord att de blifvit tillvärkade hos 
de finska Uralstammarna —  permjakerna, syrjänerna och votjakema. 
Om Aspelins antagande vore riktigt —  och jag vill icke förneka 
att detta kan vara fallet, då utom det stora antalet silfverringar 
äfven flera till import mindre lämpliga bronsringar af samma form 
blifvit funna i dessa trakter — , så skulle häraf dock ej utan vi
dare följa att äfven halsringeu i vårt skärgårdsfynd (och det ofvan 
omtalade ringfragmentet från Murom) skulle hafva samma ursprung. 
Det är visst sant att likheten mellan vår och de permiska ringarna 
är stor, men å andra sidan hafva vi nyss sett, att denna ring 
genom en karaktäristisk detalj: de tillsvällande och åter afsmalnande 
ändpartierna, står i ett typologiskt sammanhang med äldre rin
gar från de ost- och västbaltiska länderna. Då dessutom den 
prydliga orneringen på vår ring återfinnes på samtidiga bronsar
beten från Östersjöländerna, hvilka arbeten till största delen måste 
hafva blifvit tillvärkade i dessa länder, så tala åtminstone lika 
många skäl för ringens nordeuropeiska som för dess permiska ur
sprung. En närmare utredning af frågan i hvilket nord- eller 
östeuropeiskt land vi i främsta rummet borde söka ringens tillvärk,- 
ningsort, skulle —  förutsatt att den för närvarande vore möjlig —  
icke kunna företagas inom ramen af denna lilla uppsats, hvars 
hufvudsyfte har varit att rikta fornforskarenas uppmärksamhet på 
ett i många afseenden intressant och värdefullt fynd, som i långa 
tider har förblifvit obeaktadt.

— 24 —

*) Om den arabiska handeln se A. Hjelt: Ett silfverfynd frän Hauho, Finskt 
Museum 1894 sid. 91 ff.

2) Bland nyare afhandlingar om detta ämne må särskildt framhållas H. Kem- 
kes utmärkta arbete, der Silberfund von Marienhof i Schriften der physikalisch-ökono- 
mischen Gesellschaft zu Königsberg, 1897 sid. 79 ff.
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Slutligen en anhållan till våra privatsamlare. Då det är myc
ket sannolikt att våra privatsamlingar ännu hysa många fornfynd, 
hvilkas publicerande skulle bidraga till att vidga kännedomen om 
vårt lands forntid, så riktas härmed en höflig anhållan till ägarena 
af dylika samlingar att till Finska fornminnesföreningens sekrete
rare (adress: Helsingfors, Historiska museet) insända fotografier eller 
teckningar af de i deras vård befintliga fornsakerna jämte nog
granna uppgifter om deras fyndorter och under hvilka omständig
heter de blifvit funna. En ännu större tjänst skulle vederbörande 
samlare göra vår fornforskning ifall de tilläte att aftecknandet 
af de i fråga varande fornsakerna anförtroddes åt Historiska Muse
ets vana riterskor och att fynden för detta ändamål på en kortare 
tid deponerades på museet.

A. H—n.

Kalkmålningar från medlet af 1700-talet i Tenala kyrka.

Då man inträder i denna från katolsk tid härstammande grå- 
stenskyrka i sydvestra delen af Nylands län, öfverraskas map af 
att se alsecco målningar utförda på den klena murbruksgrund, som 
anbringats på de ganska grofva och enkla tegelstenspelare, man 
kunde säga pelarstöttor, som uppbära hvalfven. Dessa pelare äro 
visserligen fyrkantiga, men ej qvadratiska och det är på 11 af 
deras bredare sidor dessa målningar blifvit anbringade. Målnings
sättet ger vid första anblicken tillkänna, att vi här ej hafva att 
göra med några medeltidsmålningar, utan synbarligen i luthersk 
tid tillkomna bilder. Desto mer anmärkningsvärdt är det, att man 
på ena pelaren i koret finner en bröstbild med i antiqua versaler 
tecknad ofvanskrift: S. Fransiseus, som dock här möter oss i skep
nad af en vördig och reputerlig biskop i full skrud och med en 
bok i handen. Målaren har antagligen haft ingen aning om tig- 
garmunkarnes skyddspatron och om dennes kännspaka utseende, 
drägt och helgonmärken; hvarför han dock velat beteckna sin 
apokryfiska bild med helgonets namn, blir oförklarligt.

Af de öfriga bilderna framställa tvänne kyrkofäderne S. Hie
ronymus och S. Ambrosius. Den förre sitter i en gul länstol vid 
ett bord med stora klotfötter samt skrifver i en bok. Han bär 
hvit drägt. —  S. Ambrosius är framstäld likaledes sittande vid ett 
bord, men läsande i en bok. Han bär mitra och kräkla. I fon
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den ses timglas stå på en piedestal (eller en låg kakelugn). Äfveii 
dessa tvänne helige män höra mera till det katolska än det lutherska 
måleriet.

Vidare äro tre evangelister, nämligen S. Mateus, S. Johannis 
och S. Marcus afbildade. Lucas återfinnes, åtminstone nu mer, ej 
bland dem. Mateus sitter på golfvet i ett rum försedt med en 
grå pelare eller kakelugn. Hans drägt är hvit. En engel har 
inträdt och höjer siu hand mot evangelisten. På en hylla, nedanom 
fönstret, ses två böcker och ett timglas —  kanske en kalk? —  
Johannes är en ungdomlig gestalt, framstäld sittande vid en bok. 
Han håller i handen en penna, som han doppar i bläckhornet, in
vid hvilket ses hans symbol örnen, närmast lik en papegoja. Bakom
honom är ett bord, hvarpå står en vas med blommor. I fonden
fönster och en hylla med fyra krus eller burkar. Marcus slutligen
är i sittande ställning invid en skriftafla. Bakom honom syns ett 
gult bläckhorn; vid sidan af honom skönjes framdelen af ett lig
gande lejon.

De öfriga fem målningarna sakna öfverskrifter samt framställa 
bibliska ämnen, nämligen:

1. Marie bebådelse. Maria sitter till höger med en uppsla
gen bok, hvarpå märkas otydliga skriftecken. Bakom henne är en 
paulun med gardiner och ofvanom denna ett fönster. I fonden ett 
nattduksbord. Engeln med en liljestängel i handen nalkas henne. 
Högst uppe till venster ses den helige andas dufva inom en 
molnring.

2. Johannes döpa rems halshuggning. Scenen är ett muradt rum 
méd två gallerfönster och stengolf, hvarpå korsfanan ligger invid 
Johannes, som naken till öfre kroppen böjer knä. Bödeln, som 
bär kragstöflar, höjer svärdet öfver honom, och Herodias dotter 
står invid, framsträckande ett fat.

3. Kristi lidande är framstäldt på en något större komposition. 
Han sitter med bundna händer naken i förgrunden på kanten af 
en öppen sarkofagi?), bakom hvilken står ett kors med stege, 
svamprö och spjut. Till venster för åskådaren ses Kaifas med 
mitra, Herodes med krona, Pilatus med kanna och handfat äfven- 
som en fjerde manlig gestalt. Till höger åter tre män, af hvilka 
en bär svärd och lykta. Bredvid dem upptäckas bloss.

4. Jobs lidande. Utanför en stadsmur, inom hvilken lågor 
uppstiga, sitter den af sår betäckte Job, med hvilken en raskt 
framstäld qvinna samtalar. Två män, till hvilkas drägter höra 
kragstöflar och mössor (af vargskinn?) aflägsna sig från stället, i 
det den ene pekar på Job, den andre gör en afvärjande rörelse.

5. Den rike mannen och Laxarus. Till höger sitta fyra män 
kring ett rikt uppdukadt bord; till venster, utanför festrummet, 
ses i bedjande ställning Lazarus, med kroppen betäckt af sår, som



slakas af en hund. I skyn upptäcker man fragment af Abraham, 
som i sin famn håller den arme i skepnad af ett barn.

Dessa elfva målningar omgifvas af medaljonglika inramningar, 
hvarjämte pelarenas bredsidor för öfrigt upptagas af växtornamenter: 
blom mor, frukter ock blad.

Pelarytorna äro så ojämnt öfverdragna med murbruk, att 
sjelfva teglen här Och hvar träda fram i dagen, hvarigenom deko
reringen erhållit ett vårdslösadt utseende. Då härtill kommer, 
att målaren användt nästan uteslutande gnl och röd färg jämte 
hvitlimning, blir intrycket enformigt och föga anslående. Men 
man kan dock ej förneka att i sjelfva kompositionen och tecknin
gen drag af en viss, om ock obetydande artistisk förmåga söka 
göra sig gällande, i synnerhet i fråga om anordnandet och utfö
randet af växtornamenten.

Åldriga personer på orten visste ännu 1885 förtälja, att på 
undre sidan af en äldre läktare af trä fordom funnits målningar, 
hvarpå man bland annat såg en framställning af Gud fader samt 
af solen och månen.

Kort efter det jag gjort bekantskap med nu omtalade mål
ningar i Ten ala, besökte jag S:f Bertils åldriga, 4 å 5 mil rätt 
norrut, men inom Åbo och Björneborgslän belägna, äfvenledes af 
gråsten uppförda kyrka. Något slags kalkmålningar kunde der ej 
upptäckas, men i stället voro barriérerna till tvänne läktare rikt 
utstyrda med figur- och blomstermålningar.

På den vestra läktarens 14 fält voro målade bilder i hel
figur af frälsaren och hans tolf lärjungar äfvensom Paulus, med 
en längre, af bibelspråk på finska sammanstäld underskrift. Alla 
dessa figurer äro målade i rödt, svart och hvitt.

På korläktaren, nordost i kyrkan, läsas åtskilliga bibelspråk 
på finska anbringade under skrankets 8 fält, af hvilka hvart an
nat är prydt med en i rödt och svart målad blomstervas, hvart 
annat åter med en i samma färger hållen fruktkorg.

Redan denna färgfattigdom erinrar om de ofvanför omtalade 
Tenalamålningarna, på hvilka den gula färgen ersatte den här 
använda svarta. Men ännu större slägttycke röja frukt- och blom
stermålningarna på läktarfälten äfvensom de växtornamenter, som 
man anträffar på några bänkryggar samt på predikstolens fot, 
framställande växtslingor med blad och frukter fullkomligt lika 
enahanda ornament på pelarytorna i Tenala. Slutligen finner man 
på undre sidan af takhimmeln till predikstolen i S:t Bertils en 
framställning af himlahvalfvet, fullt besatt med stjernor och dess
utom inom tre skilda rundlar afbildningar af den vid horizonten 
uppgående, den på zenit strålande och den vid himlaranden ned
gående solen, en komposition, som starkt erinrar om den i Tenala

27 —
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bevarade traditionen om en på undre sidan af en gammal läktare 
fordom befintlig bild af „sol, måne och stjernor."

Dessa nu framhållna likheter och öfverensstämmelser äro så 
påtagliga för den, som sett ifrågavarande målningar i Tenala och 
i S:t Bertils, att han ej kan tveka att anse dem utförda af samme 
målare. Man kan till och med uppge dennes namn, ty under ra
den af apostlafigurerna' på vestra läktaren i S:t Bertils har han 
tecknat:

pinxit Petr. Langh.

Enligt „Biografinen Nimikirja" har det i Åbo och i Wiborg 
på 1600- och 1700-talet funnits flera målare med detta slägtnamn, 
oftast skrifvet. Lang. Den äldste och förnämste hette Jokkim 
(Joakim): han var bosatt i Åbo åtminstone åren 1633— 1669 och 
målade der porträtter och altartaflor, bland annat till Sunds kyrka 
på Åland 1662 äfvensom en dersammastädes befintlig förtjenstfull 
votivtafla från 1671 *). I medlet på 1700-talet fanns likaledes i 
Åbo en gammal målare Klaus Lang, som bland annat målade al
tartaflor 1757 till Lempäälä och 1759 till Saltviks kyrka. Äfven 
dennes son var målare i Åbo. Målaren i Tenala och i S:t Bertils 
var högst sannolikt den Petrus Lang, hvars hemort var Wiborg 
och som föddes 1728 samt dog 1780 vid 52 års ålder, ty äfven 
denne uppgifves hafva utöfvat målarekonst. När han arbetade i 
nyssnämnde kyrkor är dock ännu icke utredt. Att han målat 
äfven i andra finska kyrkor är antagligt. I Historiska Museet 
finnas kalker af Petrus Langs målningar i Tenala, hvarjämte hans 
läktarbilder och predikstolsmålningar från S:t Bertils dit blifvit i 
original öfverlemnade, efter det kyrkoinredningen der blifvit förnyad.

Det är från en tavastländsk gren af denna finska slägt den 
adliga (och friherrliga) ätten Langenskjöld leder sitt ursprung se
dan år 1772.

E. N.

Från en bouppteckning i Wiborg för 250  å r sedan.

Den 7 och 8 november 1649 inventerades ränt- och proviant- 
mästaren Carl Thiles och såsom kautionist hans faders f. d. borg
mästaren Caspar Thiles gods och egendom till betäckande af den 
förres balans till kronan. Ur de i kulturhistoriskt afseende märk
liga inventarielängdema (Wiborgs läns Ver. 1650, s. 1034) må 
här följande konstsaker med angifna pris uppräknas:

*) Se Finskt Museum för 1899, sid. 72: „Några konstnärsminnen" a f J. R. A
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Hos räntmästaren Carl Thile:
D:r öre. km.

4 contcrfejer a 2 R :d r ............................................................................... 30: —
5 små illuminerade conterfejer med ramar å 1 d:r 8  öre . . .  6 : 8
1 litet conterfej pietas n ä m d t  3: 24
2  engelhufvuden 1 : 8
4 st. gemene pappersskillerier å 16 öre ................................................... 2: —
1 litet skåp med några små lådor och gallervärks dörr, däruti

eketräd insänkt, mod lås och gångjärn före 15: —
12  lejon af k r i t a  1 : 16

1 engelhufvud — 4
1 piltebeläte af vax förslutet i ett litet skrin med glas före . . 7: 16
4 stora glasfenster, däribland 2 med wapn å 1 R :d r ..........................15: —
Ett gammalt hans sal. moders conterfej upptogs ej.

Hos f. d. borgmästaren Caspar Thile:

1 gullring med hvitt ansigte om 1/l l o d  7: 16
Sal. konung Gustaf Adolf, Enkedrottningen och nu vår allernå-

digeste Drottning (conterfejer) å 3 R : d r .................................. 33: 24
Conterfejer: Herr Rikskanslerens och Herr Skattmästarens . . 30: —
Herr Carl Mörners och hans Frus för 10 R : d r ............................. 37: 16
Öfversten Berendt Taubes å 5 R :d r .......................................................18: 24
Carol Thiles och hans hustrus ä 10 R :d r ............................................ 37: 16
Casper Thiles junioris å 3 R : d r ............................................................11: 8
Christi Crucifix a 10 R : d r ..................................................................... 37: 16
4 st. pappersskillerier å 1 d : r .................................................................. 4: —
2 gullskins beläten å 3 d : r ........................................................................6 : —
Staden Magdeburg (papperstafla) med r a m e r .................................... 2: —
Sveriges landtafla med r a in e r ...................................................................6 : —
1 bildskuret ekeskåp med täcke och stolpar, så ock tvänne dör

rar med gångjärn och l å s ..........................................................1 00 : —
1 konstigt handfat uti ett skåp tillhopa f ö r ....................................... 7 5 : —
1 hjortehufvud 15: —
1 hussäjare f ö r  60: —

Många andra för tiden karaktäristiska föremål, såsom tyska 
stolar, en holländsk koffert, en tapet af „ullentrip“, en nyländsk 
svart släde, drägter m. m. kunde ur dessa bouppteckningsinstru- 
ment uppräknas, men egna sig ej för det inskränkta utrymmet.

J. R. A.

Henrik Bukowski f .

Den 11 sistlidne Mars afled i Stockholm antiqvitets- och konsthandlaren 
Bukowski. Känd öfverallt 1 Sverige hade han ej många personliga bekanta i 
Finland, som han aldrig besökt, men förtjenar icke desto mindre att äfven här 
ihågkommas och särskildt att med tack och saknad nämnas i »Finskt Museum».

Henrik Mikael Anton Bukowski Böncz var son till en gardeskapten af 
urgammal polsk adel och född 1839 i Warschau. Efter att ha tagit del i sin
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nations sista uppror öfverkom han såsom flykting 1864 till Sverige och fann 
där en verksamhet, som varit af icke ringa kulturell betydelse för detta hans 
nya fosterland. Bukowski hade, då upproret utbröt, varit sysselsatt med arkeo
logiska och konsthistoriska studier, och de kunskaper han förvärfvat komma 
honom väl till pass, då han utan tillgångar skulle skaffa sitt lefvebröd i en 
främmande omgifning. De första tiderna erhöll han arbete i Hammers Museum, 
i Nationalmuseum samt äfven annorstädes, tills han öppnade en egen antiqvitets- 
och konsthandelsaffär, som efterhand utvecklade sig till måhända den mest bety
dande i norden. Under 20— 30 års tid beherrskade han denna bransch i Sve
rige i det han regelbundet anlitades, när större samlingar af konstverk, konst
industriella arbeten, mynt, värdefull litteratur m. m. på grund af dödsfall eller 
annan anledning skulle försäljas. Icke färre än 128 af honom sjelf utarbetade, 
delvis ganska digra auktionskataloger utgöra, på grund af redaktionens nog
grannhet och yttre prydlighet, ett märkligt litterärt minne a,f denna del af hans 
lifsverk. I dessa kataloger äro i sjelfva verket en väsentlig del af de konst- 
och kulturföremål förtecknade, som under de tre sista decennierna bytt egare 
i Sverige och öfverhufvud finnas hos privata samlare därstädes. De insigter 
Bukowski på sitt område förvärfvat sig voro naturligtvis ej af vetenskaplig art, 
men i hvarje fall så omfattande, att han knapt torde öfverträffats af andra än 
af några specialister inom livar sitt resp. område.

Allt det anförda skulle ännu ej förklara det anseende Bukowski med rätta 
åtnjöt, om han ej dessutom på många sätt ådagalagt, att han icke blott var 
affärsman, utan äfven sjelf följde och förstod att hos andra uppskatta högre 
synpunkter. Främst är härvid att märka, att han förblef polsk patriot till det 
sista. Han var en af grundläggarne af museet i Bapperswyl vid Ziiricher sjön, 
där polska historiska minnen äfvensom allt slags litteratur angående Polen 
samlas. För att rikta dessa samlingar sparade han hvarken möda eller pen
ningar, och därför har han gjort sig väl förtjent af hedern att begrafvas inom 
det lilla fridlysta slottets ringmur i det fria Schweitz. Vidare lär han med 
gåfvor ihågkommit universitetets i Krakau samlingar samt likaledes af patrio
tism förts att efterforska den af drottning Kristina till Sverige inkallade utmärkte 
polske kopparstickaren Jeremias Falcks öden och arbeten. Af svenska offent
liga samlingar och föreningar torde Nordiska museet och Numismatiska före
ningen stå i den största tacksamhetsskuld till Bukowski. Men ej nog härmed, 
äfven Finland började under senare delen af hans verksamhets tid röna prof på hans 
intresse. Orsaken härtill var väl främst hans bekantskap med doktor Antell, hvars 
samlingar endast genom Bukowskis medverkan nådde den omfattning och betydenhet 
de ega. Ty gerna kan det sägas, att Antells intressen ursprungligen alls ej voro 
riktade åt samlarehållet. Emellertid gjorde det förtroende, Antell hyste för Bukowski, 
att han lät sig påverkas af dennes råd ej blott när frågan gällde större inköp, utan 
äfven slutligen, då han afgjorde den testamentariska dispositionen af sin stora 
förmögenhet. Vi tro oss hafva tillräckliga skäl att antyda, att den inverkan, 
som härvid egde rum, gick i riktning mot de kosmopolitiska böjelser den lång
variga vistelsen i främmande land ej undgått att väcka hos donatorn. Ännu 
kan nämnas att Bukowski under senaste år gjort den Antellska delegationen.
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äfvensom våra offentliga samlingar samt enskilda finska samlare tjenster, hvilka 
tacksamt skola ihågkommas. Särskildt kan den som tecknar dessa rader ej 
underlåta att erinra om den förbindelse, hvari han står till den bortgångne, 
för bidrag’ af olika slag till biografin öfver Elias Brenner. Tack vare Bukowski 
finnes nu hos oss bl. a. en rikare samling af brennerska miniatyrmålningar än 
någonstädes i Sverige.

Ett och hvarje kunde tilläggas om den originelle mannen, i hvilken en 
hvar som kom i närmare förhållande till honom snart fann ädlingen bakom 
geschäftsmannen, men dels är det sådant, som ej gerna kan tryckas på denna 
sidan hafvet dels sådant, som ej rätt lämpar sig för detta blad. Därför stanna 
vi vid det tacksamma erkännande här uttalats, önskande frid öfver den varm- 
hjertade flyktingens minne.

E. A — ri.

Pro memoria.

Ryska generalstabens bibliotek härjades, som bekant, i Mars detta år a f brand, 
dervid man beräknat, att om kring en niondedel, eller vidpass 30,000 num ror del
vis oersättliga manuskript och böcker gingo förlorade. Biblioteket innehöll äf
ven en mängd Finlands historia berörande äldre handlingar, hvilkas öde vid 
branden dock tillsvidare är obekant. En lycklig omständighet är det emellertid, 
att i våra offentliga samlingar i H elsingfors finnas afskrifter a f åtskilliga, v ig- 
tigare dylika dokument, tagna a f vår utmärkte landsman, häfdeforskaren Otto 
Furuhjelm , afliden som generallöjtnant den 5 Juni 1883 i en ålder a f (54 år. 
Sina arkivforskningar började Furuhjelm redan i slutet på 1840-talet och fort
satte dermed mer än 20 år, såvidt blott hans tid medgaf, ej blott i S:t Peters
burg, men äfven i M oskva och Warschau. Generalstabens arkiv b le f anlagdt 
under kejsar Pauls regering och företedde betydande luckor i de historiska 
handlingarne. Det väsentligaste Furuhjelm der afskrifvit utgöres a f ganska 
fullständiga dokument rörande kampanjen i Finland 1742, vidare ett och hvarje 
rörande krigen 1788—90 samt 1808 och 1809 äfvensom Sprengtportens memoarer. 
Dessa handlingar åtminstone äro i samvetsgranna afskrifter således räddade 
för vår historieforskning.

Fanor från sto ra  ofreden. Öfver kvinnfolkssidan i Lempäälä kyrka hängde, 
enligt en i medlet a f 1700 talet uppsatt sockenbeskrifning, ned från mellantaket 
„en fana med Kongi. Svenska W apn, Konung G lorw ördigst i åminnelse Carl 
den Tolftes namn samt hans bild stående på en faselig drake“ . Högstbemälte 
konung hade skänkt fanan åt Lämpäälä sockens bönder 1712, då de skulle tåga 
emot fienden.1)

Ett bref a f den 17 nov. 1872 till H istoriska Museets föreståndare om Lem 
päälä kyrkas fornm innen synes belysa denna fanas öde. Då kyrkan 1838 repa

*) Att bilden skulle hafva föreställt Karl X II  stående på en drake, är naturligt
vis ett missförstånd. Figuren afsåg troligtvis S:t Mikael i rustning eller S:t Göran, 
denne gång ej till häst, såsom dessa helgon en och annan gång anträffas afbildade på 
vära medeltidsmålningar.
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rerades och tillbygdes med två kor, nedtogs från kyrkoväggen en äldre fana, 
„som  förvarades på en spik och hölls i hop “ Den gamle klockarn upplyste att 
fanan var så rutten, att den fö ll sönder, då den togs ned. Icke ens han kände 
dess senare öde.

Enahanda fanor hafva intill senaste decennier bevarats i åtskilliga af våra lands
kyrkor; allmogen benämner dem Karl XII:s kompani-fanor. Historiska Museet eger i 
aqvarell af A. Edelfelt år 1871 utförda bilder af sådana fanor i Korpo och Nngu kyr
kor. Dc bära årtalet 1712 samt konungens krönta namnchiffer, uppburet af två lejon 
inom en stor lagerkrans, allt detta på fanornas ena sida. På den andra är socken
märket anbringadt, för Korpo en krönt, flygande korp, för Nagu en fisk. All målning 
är utförd i oljefärg på urblekt, kanske ursprungligen gult siden. — I Tenala anträffa
des 1885 en dylik fana från 1712 af grönt siden och med en flygande engel som soc
kenmärke. Den var härjad af tid och vanvård, men ortens unga damer med dåva
rande folkskollärarinnan fröken Rosengren i spetsen lyckades af flikarne sammansätta 
en betydande rest af detta finska krigarminne. Reparationen verkstäldes med tillfälligt
vis förvaradt förråd af hundraårigt grönt silke, och fanan skänktes till historiska mu
seet i Helsingfors. — Äfven i Tavastland o. s. v, hafva dylika fanor från 1712 anträffats.

Om man får tro inventariclängden af år 1828 rörande Töfsala kyrka skulle på 
den tiden der hafva funnits en illa medfaren fana med årtalet 1608, hvilken sedermera 
antages hafva försvunnit. Då en af våra forskare den 1 Mars 1888 vid 30 graders 
köld gjorde ett kortare besök i sagde kyrka, anträffades i en skräpvrå på en läktare 
en kring sin stång hoprullad fana, af fukt och köld så hoppressad, att dess utbredande 
hade varit omöjligt för tillfället. Den lades derför ånvo på dess undangömda plats. 
Om dess vidare öden kan här denna gång ingenting meddelas.

Notiser.

Sibbo gamla, öfVergifna kyrka b lef den 18—21 sistlidne April under ledning 
a f professor G ustaf Nyström  grundligen undersökt och uppmätt af ett större 
antal elever på arkitekturafdelningen vid Polytekniska institutet, hvarjämte en 
mängd fotografier togos a f den intressanta byggnaden. Planerna och genom 
skärningarna hafva sedermera på Polyteknikum  utarbetats, och torde afsigten 
vara att publicera dessa arkitektoniska ritningar, hvilka i fackkretsar otvifvel- 
aktigt skola väcka stort intresse för denna medeltidskyrkas i flera afseenden 
enastående arkitektur. T yvärr har försam lingen låtit byggnaden så betänkligt 
förfalla, att man kan befara dess snara ruin, såvida ej en grundlig reparation, i 
synnerhet a f takstolarne samt ena gafvelväggen, inom närmaste framtid vidtages.

„Delegationen fö r  restaureringen a f  Äbo dom kyrka", livars verksamhet nyligen 
blifvit a f k. senaten prolongerad, skall i Juni månad företaga en studieresa 
denna gång till Östersjöprovinserna, Ost- och Vest Preussen, Pom m ern och 
M ecklenburg äfvensom  till Lybeck, der färden, hvars första mål blir Reval, 
torde komma att afslutas.

Finskt Museum N:o 2  innehåller: Ur våra privatsamlingar. E tt silfver- 
fy n d  frå n  vikingatiden (med 7 illustrationer), a f A. H—n. — Kalkmålningar frå n  
1700:talet i Tenala kyrka a f E. N . — Från en bouppteckning i Viborg f ö r  250 år 
sedan, a f  ■!. B. A. — Henrik Bukowski f , a f E. A —n. — Pra memoria: 1. B y ska 
generalstabens bibliotek. 2. Fanor frå n  stora ofreden. — Notiser.

Suomen Museo 1900 , N:o 2  innehåller: Votiivitauluja Suomessa a f  A. 
TJndgrén (illustration). — Korkeapyöränteenmäen löytö Uudella kirkolla Turun ja  
Porin läänissä a f A xel O. Heikel (8 illustrationer). — Unohtuneita kirkkoja a f Väinö 
Wallin. — Saarnatuoleja Pohjanmaalla (forts.) a f E. N. — Kurki- ja Pohto-tarinan 
toisinto Suovedellä a f M. Kauppinen. — Vanunvuoren ja  Vasaravuoren haltijat 
a f K lm .

Helsingfors 1900. H elsingfors Centraltryckeri.
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Den finska stenindustrins banbrytare.

Under det att stenindustrin i Sverige och Östersjöprovinserna, 
tack vare tillgången på kalk- och sandsten, räknar sina anor ända 
från den romanska byggnadstiden, har den i Finland fört ett ty
nande lif till senaste tid. Det torde icke vara alldeles lätt att 
finna ens spår af nödtorftig bearbetning i de murstenar af hvilka 
våra medeltida gråstenskyrkor äro uppförda, t. 0. m. den i senare tid 
så allmänna kilningen synes varit okänd, och man frestas att an
taga, att de stenflisor, af hvilka hvalfven slogos på Olofsborg, blif
vit spjälkta på det af allmogen i landet ännu praktiserade sättet 
att upphetta stenar under stockeld och sedan öfverskölja dem med 
kallt vatten.

Likväl synas åtskilliga byggnadsrester, grafstenar, dopfuntar, 
vigvatten sten ar m. m., till hvilka inhemska stenslag blifvit använda, 
vittna om någon, om ock ringa stenindustri i Finland under me
deltiden. Emellertid är det först bland hertig Johans värkstäder 
på Åbo slott vi finna stenindustrin företrädd med en „ stenhuggare- 
stuga*', som omtalas åtminstone 1557 och 1558. Där, i den med „per- 
manfönster“ belysta stugan, arbetade med sina drängar för hertigen 
en man, som på grund af sin långvariga värksamhet, ännu länge efter 
hertigens fall, väl kan betraktas såsom en banbrytare i yrket.

1. Antonius Timmerman.

Den för hertig Johans stenhuggeri anlitade stenen torde bru
tits i Bjemo, ty dit, „till Bjerno gård“, fick „Thönius Stenhug- 
gare“ enligt 1558 års räkenskaper 9 lisp. stångjärn och 1568 2 
lisp. stål.

„Antonius Timmerman, K. M:ts stehnuggare“, såsom han kal
las i 1566 års räkenskaper, bodde 1568 fortfarande på Näse gård 
i Bjerno och arbetade ännu tio år senare på orten. Vid Kimito
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kyrka fanns nämligen ännu i medlet af 1700-talet en af Antonius 
stenhuggare utförd solvisare, som beskrifves i Stjernmans Minnes
märken i Finlands kyrkor på följande sätt:

På kyrckiogården står en Timsten, alt igenom af gråsten, som skall wara uthuggen 
uhr ett bärg här i Sochnen, af 2 ahl:s högd. På norra sidan stå 2:ne bilor i korss, och 
der under följande ord: a n t o n i j  s t e n h ö g e r  sam t x x x .  k .  m. t j e n e r  h a t t e s  o o e r t  m ich  s o -
KESES TILL -EHRES PA LINHOLUM.

På östra sidan står ett korss med denne underskrift: w id e n s  c r u c e m  a n d r e a s  d i x i t  

s a l  v e  CRux p r e t io s a .  Härunder äro allehanda åkerredskap ooh husgeråds diviser uthuggne.
På södra sidan står ett korss samt Sweriges wapen 3 kronor och följande under

skrift: J. R. S.
DEUS PROTECTOR KOSTER.

Der under är en hufvud skalle med dödas ben under:
HER JSHRE VI ALLE LIKE.
BÅDE FADTICH OCH RIKE.

På wästra sidan afbildas Christi korss med en krantz omkring korsset åfwanföre stå 
desse Bokstäfwer: 1. n. r .  i. under korsset a n n o  b o m in i:  m d lx x ix .

Ofwanpå sielfwa Timstenen är mot södra sidan en hielm med 2:ne Pilar i korss 
ooh 4 hiertan. Här utanföre ooh rundt omkring oirkelen stå följande ord: h e a t  oxidh
GL.EDE ALLEN CHRISTENS SA5LEN.

Prosten C. A. Mellberg, som förgäfves sökt upplysningar om 
stenen i kyrkoarkivet, meddelar att solvisaren enligt några äldre 
personers uppgift ännu för några tiotal år tillbaka synes hafva 
funnits på kyrkogården, men att den numera är försvunnen, utan 
att någon tyckes kunna med visshet uppgifva hvart den tagit vä
gen. Ingen erinrar sig att å stenen funnits inskriptioner. Emeller
tid finnes under orgelläktaren i kyrkan, såsom det tyckes, ett frag
ment af den öfra skifvan, ett nästan halfcirkelformigt segment, c. 
37 cm. i längd, 20 cm. bredt och 12 cm. tjockt. På detta 
fragment ses afbildade 2 pilar i kors och några otydliga hjärtan 
emellan pilarna äfvensom några otydliga bokstäfver, af hvilka
kunna skönjas: H . . . . V D ................................N. Församlingens
från annan ort inflyttade gamle dödgräfvare minnes, att han för 
länge sedan nedgräft en på kyrkogården liggande sten, som liknat 
den nyssbeskrifna och måhända utgjort den ifrågavarande stenskif- 
vans andra hälft. Han hade likväl icke iakttagit bokstäfver på 
stenen och stället, där han nedgräft densamma, kunde han nu
mera hvarken minnas eller uppspåra.

Att „timstenen“ eller solvisaren var af gråsten, uthuggen ur 
ett berg, såsom det tyckes på „Linholum“ i Kimito, uppgifves ut
tryckligen.

Såsom vi af det föregående finna var Antonius stenhuggare 
i värksamhet ännu 1579, då han utförde nyss beskrifna arbete och 
därvid biträddes af icke mindre än 30 „K. M:ts tjenare". Från 
hans tid, 1550, 1564, 1566 och 1578, uppräknar Stjernman några 
delvis ännu bibehållna grafstenar i Bjerno och Kimito kyrkor.



Antagandet att de äro utförda af Antonius stenhuggare ligger nära 
till hands. En granskning af ofvannämnda stenskifva i Kimito 
kyrka skulle måhända ådagalägga huruvida Antonius sten
huggares handalag är igenkänligt på de stenarbeten han utfört. 
Enligt Stjernman fanns på stora gången i Kimito kyrka dessutom 
en liten grafsten med Frälsarens bild i linda och underskrift: Här 
ligger begrafvm Margareta Timmermans dotter, a f somnad d. 25. Jan. 
(s. a.). Äfven beträffande denna grafsten frestas man till anta
gandet att Antonius Timmerman huggit den öfver en späd dotter, 
för hvilken han vädjat till Jesus-barnet.

Att Antonius stenhuggare efterlämnade arbetare, hvilka hade 
någon öfning i yrket och fortsatte hans värksamhet, kan man taga 
för gifvet. Han uppbar 1560 åt sina lärdrängar 20 alnar „peck- 
ling“. Men först långt efteråt finnes yrket veterligen' företrädt 
i Åbo, 1636— 38 af Johan stenhuggare, hvars enka omnämnes 5 år 
senare,samt 1662— 66 af sten- och bildhuggaren Daniel Sudrovius som 
emellertid härtills är känd blott såsom träskulptör. Måhända kunde 
mera upplysning om stenhuggeriets traditioner vinnas ur de bo
märken, med hvilka våra äldre grafstenar ofta äro betecknade.
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2. Nils Stenstam.

De af Sam. Alopaeus och F. P. von Knorring uppräknade tal
rika stenbrotten i östra Finland, hvilka upptagits efter S:t Peters
burgs grundläggning för att gifva material till kejsarstadens för
sköning, hafva veterligen icke ens i östra delarna af landet upp
ammat någon själfständig stenindustri, ehuru arbetarne vid dem 
företrädesvis varit finnar. Detta torde bero därpå att stenbrotten 
merendels bearbetats af ryska kronan under ledning af ryska tjän
stemän. Tack vare dessa stenbrott hafva emellertid Finlands och 
ryska Karelens bergarter fått sin första storartade användning i 
arkitekturens tjänst och blifvit vidt bekanta. Sålunda förfärdiga
des äfven den praktfulla graf Ludvig Filip 1840 lät inreda åt 
Napoleon I i invaliddömen i Paris af den röda Onegakvartsiten från 
Schokscha stenbrott på Onegasjöns vestra strand. *

Den i det s. k. Gramla Finland utöfvade stenindustrin förblef 
så h. o. h. utan inflytande på hithörande förhållanden i västra Fin
land, att Nils Stenstam ännu vid sin död i början af detta 
sekel ansågs såsom den finska stenindustrins grundläggare.

Nils Stenstam var född i Karlskrona 1767 den 14 januari 
och kallade sig först Nils Mattsson. Fadern, som var en fattig

* O. v. Holmersen, Beiträge zur Kentniss des russ. Reichs V  (1882), s. 52.



—  36 -

stenhuggare vid därvarande skeppsdooka, lät tidigt inskrifva sonen 
i sitt yrke. Denne utmärkte sig snart framför sina kamrater, för
flyttades först till slussinrättningen vid Trollhättan och fick vid 
sin återkomst 1787 friherre Ankarsvärds kallelse att komma till 
Sveaborg för utförandet af stenarbeten vid där pågående befäst- 
ningsvärk och isynnerhet vid uppförandet af skeppsdockan där
städes. Äfven på Sveaborg tillvann han sig alla sina förmäns 
förtroende, men då kriget året därpå afbröt befästningsarbetet tog 
han tjänst såsom sergeant vid Sveaborgs flotta under namnet Sten- 
stam. Han tjänstgjorde såsom andra underofficer vid artilleriet på 
skeppet „ Turunmaa Björn Jernsida“, men blef i striden vid Svensk
sund den 24 augusti tagen till fånga och förd jämte sina olycks
kamrater, hvilkas befäl han fick sig ombetrodd, ända till Kherson. 
Återkommen efter fredsslutet 1790 fick Stenstam silfvermedalj för 
tapperhet och utnämdes ett år senare till styckjunkare.

Från nu af begynte Stenstam studera, åhörde föreläsningar i 
artillerilära, sjöväsende och särskilda krigsvetenskaper samt under
gick förhör i dem med mycken framgång. Främst intresserade han 
sig för maskinlära, hvilken han kunde tillämpa i praktiken, i sten
arheten vid slussinrättningar, kvarnbyggnader m. m. Tack vare sin 
skicklighet blef Stenstam snart flaggkonstapel och 1803 löjtnant
mekaniker. Sistnämnda år fick han dessutom i uppdrag att för 
Finlands strömrensningsarbeten utstaka en blifvande utfallskanal 
i Kumo.

Men dessförinnan hade Stenstam såsom stenhuggare fått om 
händer ett viktigt arbete. Han hade redan gifvit framstående, fast 
på den tiden föga kända prof på sin skicklighet i grefve Aug. 
Ehrensvärds grafmonument på Sveaborgs stora borggård och i as
sessor Gabriel Ahlmans grafvård i Messuby, då Åbo Akademi lät 
tillkalla honom för att utföra vid det nya akademihusets uppförande 
behöfliga stenarbeten. Det första uppdraget gälde stenfoten och 
t. o. m. för detta måste till en början arbetare anskaffas från andra 
sidan hafvet, ehuru desses värktyg snart flyttades i finska händer, 
hvilka delvis öfverträffade sina föregångare i jämn och omsorgsfull 
bearbetning af äfven den hårdaste granit.

Den granit Stenstam bröt ur ett berg inom staden var af 
utmärkt beskaffenhet och det dröjde icke länge innan han visade 
huru den slipad nästan täflade med porfyr i hög och varm färg. 
De första profven på såväl mästarens, som materialets värde voro 
en bordskifva, två till Sveaborg beställda stentaflor, i hvilka Sve
riges krönta vapen var skulpteradt, och slutligen professor Bil
marks vackra grafvård vid Reso kyrka. För akademiehus-byggna- 
den fick Stenstam nu i uppdrag att förfärdiga port-, dörr- och 
fönsterposter, utsprång, socklar m. m., oslipade kolonner för stora



vestibylen och framför alt slipade kolonner och väggpilastrar till 
festsalen.

Kolonnerna, hvilka utan sockel och kapital skulle vara 7 fot 
långa och 22 tum tjocka, och pilastrarna klyfdes medels kilning 
ur stora jordfasta klippor, någon gång 12 st. af samma sten. De 
formades medels huggning för hand, men för slipningen erfordra
des en särskild maskin, hvilken Stenstam uppfann enkom för ända
målet. I den roterade kolonnen stående på sin naf och slipades 
jämn med 4 hästars eller lika många oxars dragkraft, utan att 
maskinen vid användandet behöfde omställas eller justeras; blott 
för väggpilastrarnas slipning omställdes maskinen i horizontalplan. 
Stenstam ledde detta arbete med lika stor ifver som framgång, men 
han skulle ej få se det färdigt. En häftig bröstsjukdom hade un- 
dergräft han goda kroppskrafter och döden bortryckte honom plöt
sligt den 12 juni 1806 från arbetet, hvilket han hade ledt ännu 
föregående dag. Han begrofs enligt egen önskan på Reso kyrko
gård invid Bilmarks grafmonument. Yid akademibyggnaden led
des stenarbetet därefter af arkitekten Bassi.

Stenstams tidiga frånfälle beklagades redan af hans samtida 
med afseende å hans stora förtjänster öm den finska stenindustrins 
utveckling. Idérik och flitig begagnade han sig vid sina studier 
af fransk och tysk litteratur. Under sin fångenskap hade han äf
ven lärt ryska språket, hvari han ofta användes såsom tolk. I 
denna egenskap följde han 1793 viceamiral von Stedingk till S:t 
Petersburg och hade på Sveaborg befälet öfver de ryska flyktin
garna. Äfven det finska språket kände han så väl, att han i Åbo, 
där en stor del af stenhuggarne voro finnar, såsom officer förde 
befälet öfver de arbetaremanskap af Åbo läns regemente, hvilka 
användes 1805 och 1806 vid akademibyggnaden.

Stenstam efterlämnade hustru och tre döttrar, af hvilka två 
lifnärde sig med musiklektioner i Åbo (Å. T. 1806: 58, 59 ; 
U. S. 1886: 101).
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Först emot seklets slut har vår stenindustri åter uppnått den 
höjd, till hvilken Stenstams energi hade lyckats föra den. Ste
nens bearbetning och användning vid våra många kanal-, järnvägs- 
och brobyggnader har under årtionden bidragit att popularisera sten- 
huggeriet i våft land. I allra senaste tid hafva våra arkitekter 
upptagit den inhemska stenen till en användning i arkitekturen, 
som innebär de rikaste löften för framtiden, under det att föräd
lingen af det outtömliga materialet bragts, främst af aktiebolaget 
Granit, till en förut knappast känd fulländning.

Den tid är förbi, då Finlands skogar betraktades såsom 
outtömliga. Må vi hoppas att den tid är nära, då sågarna i våra 
forsar apteras till värkstäder, hvilka förädla stenmaterialet i Fin



lands bärg ocli klippor till export, — då palatser resa sig ur de 
kala klipporna och de fordna impedimenterna i Finlands karga na
tur förvandlas till rika stenbrott.

J. R. A.
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Medeltida porträtter och vapensköldar i några finska kyrkor.

Af E. N.

II. T ö fs a la  k y r k a .

Bland målningarna på denna kyrkas takhvalf och hvalfbågar, 
hvilka aldrig blifvit hvitlimmade, finnas inga donators-bilder, der- 
emot anträffades några sådana på de år 1890 blottade och restau
rerade väggmålningarna.

Till först hafva vi att lägga märke till en sådan bild strax 
till venster från korfönstret, der Guds moder med Jesusbarnet i 
sin famn är framstäld samt vid madonnans fötter en knäböjande 
figur, skådande upp till henne. Drägten är lång och till 

färgen grå, men den med pansarfjäll beklädda 
liftröjan med vida ärmar ger personen ett i ögo
nen fallande verldsligt tycke. De magra något 
kantiga anletsdragen, så olika de heliga perso
nernas mjuka konturer, vittna om målarens af- 
sigt att förläna bilden ett individuelt tycke. 
Att vi här se en qvinnlig medlem *) af någon
dera af de från samma stamfader utgångna an
sedda ätterna Tavasi eller Stålarm, finner man af 
den nedanom bilden målade vapenskölden —  
hvars märke är en pantsarklädd arm, här på 

svart fält —  möjligen en ättling af Sune Sunesson Tavast, hvilken 
var lagman i Norrfinne 1437— 1448, och hvars efterkommande voro
bosatta i Töfsala samt räknades till den länge der existerande ät
ten Footangel.

*) Ett motstycke till denna verldsliga figur anträffar man bland donators-bilderna 
i Nykyrko invid Nystad belägna kvrka, äfven den framstäld knäböjande invid madon
nan med barnet samt utmärkt med enahanda vapensköld. På Nykyrkobilden ser man 
tydligt, att drägten skall ange en dam. Pantsarfjällen på kostymens öfre del äro här an
bringade endast omkring halsen och hafva snarast utseende af ett fjädergarnityr. Anlets
dragen äro yngre, konturerna mjukare och' närma sig helgontypen, men röja dock lik
het med Töfsala figurens. Dessa begge pendant-bilder skola meddelas i beskrifningen 
om dylika målningar i Nykyrko. Målningarna i Nykyrko äro som bekant från år 1470.



Såväl invid den religiösa som den verldsliga målningen finnes 
i behåll ett språkband, men på hvartdera är den vid bildernas 
uppmålande ovidrörda skriften så svagt framträdande, att man för- 
gäfves försökt sig på en tolkning deraf.

En annan donatorsbild anträffades 1890 på norra väggen in
vid en pietä framställning (madonnan hållande frälsarens lik på sina 
knän). Den religiösa målningen- var mycket fragmentarisk, och 
bilden kunde ej restaureras. Den vid madonnans fötter knäböjande 
donatorn (se bild 1) föreställde synbarligen en man af folket, en 
handtverkare. Han bar en grå kolt, ombunden kring lifvet, samt 
röda hosor. På marken syntes framför honom en på längden tu- 
delad sköld, hvars, heraldiskt betraktade, högra hälft, jämte dertill 
hörande del af ramen, var målad i grönt, den venstra åter i rödt. 
Det i rödt hållna märket påminner mest om en sax eller en 
bandrosett med två öglor. Ingenting motsätter sig det af skölde
märket betingade antagandet, att den något plebejiska figuren möj
ligen framställt en skräddare. —  Här såg man vidare en sköld 
med en röd bandrosett i hvitt fält samt slutligen svaga spår af 
ännu en tredje sköld, hvars märke var utplånadt.

Den tredje donatorsfiguren har ett stilfullare 
yttre, men i stället ett mindre individuelt tycke.
Det är en ung, andlig man med tonsur, tyckes 
det, och bärande en vid, med grått bälte om- 
gjordad brun kåpa, som räcker ned till de med 
skor beklädda fotterna. (Se bild 2). Ett språk
band med nästan fullständigt utplånad skrift böjer 
sig omkring hans hufvud. *) Bakom denna knä
böjande man ses spår af en vapensköld, hvars 
märke utgöres af ett pentagram, den sedvanliga 
femuddiga mystiska figuren, hvilken här synes 
hafva användts som ett slags slägtmärke. Allt 
detta är måladt vid sidan af en större, men frag
mentarisk dubbelbild framställande: Jesu födelse äfvensom De
tre körningarna frambärande sina gåfvor.

Utom de nu anförda kunna ytterligare några andra väggmål
ningar i Töfsala kyrka betraktas såsom på enskild bekostnad ut
förda, ehuru inga donatorsfigurer, utan endast med bomärken eller 
slägtmärken betecknade sköldar erinra härom. Sådana sköldar 
finner man i nerra skeppet vid bilderna af aposteln Mattheus och 
S:ta Katarina a f Alexandria. På den förra målningen bär skölden 
som märke en grå sax i hvitt fält —  måhända ett yrkesemblem; 
på den senare en hvit sexuddig stjerna i grått fält. Om detta
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*) Figurens nedersta parti är på bilden ej korrekt teeknadt.
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Bild 3. Bild 4.

sistnämnda sköldemärke anger en adlig ätt eller en ofrälse slägt 
måste lämnas derhän. (Se bilderna B ock 4).

Ytterligare i norra skeppet invid den kolossala bilden af S.d 
Kristoform  ses vid foten af helgonet
en sköld med otydligt märke. (Se
bilden 5). På hvitt fält finner man
ett föremål, närmast likt en hammare 
utan skaft (möjligen äfven detta ett 
yrkesemblem) äfvensom ett par verti
kala streck-

I södra skeppet, på dess östra
vägg, utmärkes framställningen af S:t Lciurentii martyrdöd af två
sköldemärken. (Se bilderna 6 och 7). De påminna mycket om 
bomärken och befinna sig fi:o 7 norrom, n:o 8 söderom sjelfva 
målningen. Ofvanom den senare befinner sig ett språkband med, 
tyvärr, mycket skadad oläslig skrift. (Gissningsvis: Laurentius
Olai ?).

Längre ned mot vester i samma skepp var det Fincke’ska
vapnet (två fåglar) anbragt invid den, vid kyrkans 
reparation förstörda bilden af S:t Erasmus äfvensom 
vid sidan af en S:t Olof en vapensköld med en båt
till märke, olikt det af ätten Bååth begagnade. Äf
ven här hade fragmentariska språkband varit synliga.

Följande adliga vapen hafva slutligen på kyrkans 
väggar blottats, utan att kunna hänföras till någon 

särskild målning, som skulle af någon medlem af ätten möjligen
hafva bekostats, nämligen: omgifvet af bladornament fragmentet
af en sköld, på hvars buffelhorn <S'turevapnets tre hjertan eller 
sjöblad voro fästade. Detta fragment, befintligt på norra väggen, 
öfvermålades. — Vidare är att nämna de tvenne, redan 1871 blot
tade vapensköldar, som befunno sig nedanom ett fön
ster på samma vägg och som vid dettas utvidgning 

1890 förstördes. De utmärkta ätterna 
Sture —  med tre hjertan i gult fält —  
samt Tott. (Erik Axelsson Tott och 
Elin Sture?). Den fyrdelade Tottska 
skölden hade här de två öfre fälten 
hållna i grått och gult, de nedre i gult 
och grått. Färglagda kalker af dem för

varas i Statens Historiska Museum.
.Bland alla de 1890 i Töfsala kyrka blottade vapenmålningar 

äro utan gensägelse de anmärkningsvärdaste de ofvanom korfönstret 
anbringade sköldarne med Bitx’s!ca vapnet äfvensom det Stjernkors’ - 
ska och Oarp’slca. De gifva, såsom i n:o 3 af Finskt Museum för 1899 
redan är anmärkt, med all säkerhet tillkänna, att kyrkans hufvudsak-

Bild 5.

Bild 6.
Bild 7.
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liga bildskrud uppstått mellan åren 1465 och 1486, då Konrad Bitz 
satt som biskop i Åbo och då samtidigt domprosten Magnus Nils
son Stjernkors samt lagmannen öfver norra Finland Harivig Jacopi 
Garp innehade sina höga embeten. På Töfsalamålningarna är fäl
tet på biskop Bitz’s sköld (se bilden 9) hållet i hvitt. En svart 
stenbock med gula horn ses springa uppför en grön backe. Om- 
ramningen är hvit med svarta knappar. Den Garpska skölden (se 
bild 8) uppvisar gråa gafvelmurar med svarta konturer på hvitt 
fält. På den Stjernkorsska skölden (se bild 10) äro vapenmärkena 
tecknade i svart på hvitt fält. Det Garpska vapnet är anbrin- 
gadt norrom, det Stjernkorsska söderom den Bitzska skölden.

Bild 9.

På den hvalfbåge invid södra skeppet, på hvilken längan af 
sedan gammalt bekanta — af hvitlimning aldrig betäckta —  parvis 
målade vapensköldar börjar med biskop Bero Balks, fann man 1890 
strax nedanom Karl Ragvaldssons Fargalts enstaka vapen tvänne 
andra: till venster för åskådaren en med det Stjernkors’ska ätte- 
märket, och till höger en vapensköld för Olaus Kervis,såsom ofvan- 
skriften lyder. Denne väpnare, hvars rätta namn var Olaus Kirves, 
var gift med en syster till biskop Magnus Stjernkors (Särkilaks), hvars 
sköldemärke Kirves antog, dock med bifogande af en yxa. Att 
hustruns familjevapen intog hedersplatsen framom mannens på denna 
hvalfbåge i Töfsala kyrka berodde väl af respekten för hennes 
högre börd och egenskap af biskopens syster. Kirves’ vapenmärke 
är här annorlunda tecknadt än på hans signet. Yxans form är 
nämligen ej tydligt angifven, hvarför man äfven hållit före, att ett 
vinkelmått, ej en yxa hört till hans vapenmärke.

På motsvarande plats på den andra med vapensköldar be
täckta hvalfbågen i kyrkan fann man 1890 tvenne adliga vapen 
till höger —  för åskådaren —  det StjernkoYs’ska vapnet (stjernan 
hvit, korset rödt, omedelbart fästadt på stjernans uppåt riktade 
udd) samt till venster (se bild 11) ett vapen med en i grått må
lad flygande fågel med krökt näbb i hvitt fält. Den senare sköl
den bär öfverst ett rödt kors samt prydes af fladdrande löfverk 
i rödt och hvitt. Ofvanom dessa vapen är en namnskrift,
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hvaraf numera kan läsas endast: Olaf samt en derefter följande
bokstaf (a ?)

Härmed hafva vi nu uppräknat alla de sedan år 1871 upp
täckta adliga vapen och ofrälse slägtmärken, som blottats i Töf
sala kyrka. De tidigare kända hafva blifvit af bildade och med 
biografiska notiser beledsagade af numera statsarkivarien Reinhold 
Hansen i dennes år 1874 utgifna „Anteckningar gjorda under en 
antiqvarisk forskningsresa 1871.“ De blefvo samma år af Finska 
Fornminnesföreningens första konsthistoriska expedition kalkerade, 
hvilka stora, färglagda afbildningar äro i Statens Historiska Mu
seum deponerade. För fullständighetens skull anse vi oss dock

böra uppräkna äfven dem.
De utgöras af följande på sär

skilda hvalfbågar målade vapensköl
dar öfver:

A. Biskop Bero Balk (1385— 1412); Nic- 
lis Olaf sson Stjernkors och hans maka Elin 
Nilsdotter Tavast (båda ungefär från medlet af 
1400-talet); Niclis Magnusson, möjligen af Stål- 
armska eller Tava.st.ska ätten och .sannolikt den
nes maka af ätten Scheel; samt Karl Ravalsson 
Fargalt. Äfven Olaf Kervis ofvanför omnämnda 

B ild fil. vapen är af herr Haussen offentliggjordt, dock
i reproduktion af Brenners gamla teckning.

B. Vapensköldar öfver: biskop Magnus II  Olofsson Tarast (1412— 1450); 
biskop Olaus (1450-—1460) af obekant ätt; riddaren Erik Axelsson Tott (+ 1481) och 
hans maka Elin Sture (4 omkring 1496); lagman Hartuie Japsson Oarp (Under se
nare hälften af 1400-talet) samt dennes maka Ingeborg Magnusclotter Fleming; Nials 
Grcgerson (Garp) och hans maka, likaledes af ätten Fleming; äfvensom väpnaren Tord 
Carpelan med maka Elin Horn, den förres vapen till höger (för åskådaren), den sena- 
res till venster, i motsats till sedvanligare bruk.

C. Följande spridda vapensköldar i Töfsala kyrka hafva 
yttermera af herr Hausen blifvit i tryck offentliggjorda: her Han
nes Hollttes sköld med ofvanskrift och med bomärke *. (Se hdden 
12.) Den är anbringad vid sidan af bilden af S:ta Ursula, på en 
pelare; vidare vid S:ta Kristinas bild på en annan pelare en va
pensköld öfver Gregor Andersson med det Garpska vapnet med 
gafvelkon turerna i svart på kvitt fält och of vanskriften geg ands; 
samt slutligen tvenne obekanta hjelmprydda vapensköldar, hvardera 
med en stående fågel (vadare) till märke, den ena invid en liten

* I förbigående må nämnas, att i S:t Katarinakyrkan i Reval funnits en 
grafsten öfver en broder i Stora Gillet derstädes, Ludvig von Holte, som dog 1437. 
Hans vapensköld är försedd med ett bomärke, olikt, men ej prydligare än det i Töf
sala åt minnet bevarade. Sagde grafsten är nu upprest vid den egendomliga så kallade 
«Via Appia» på villan Rocca al mare invid Reval.
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sjö och hållande en fisk i 
näbben, den andra likaledes 
i beråd att uppsluka ett djur- 
likt föremål (en orm? en 
groda?) (Se bilderna 13 och 
14). Dessa vapenmålningar 
befinna sig på en hvalfbäge 
i södra skeppets vestligaste 
hvalf. — Sistnämnda sköldar 
äfvensom Hollttes hafva vi 
funnit anledning att här ånyo 
framställa.

V i hoppas en annan 
gång blifva i tillfälle att i 
en illustrerad uppsats beröra 
donatorsbilder, vapensköldar 
och ofrälse slägtmärken i 

Nykyrko kyrka, i många afseenden mycket nära stå
ende den i Töfsala.

Målningar af Michael Toppelius i södra Österbotten.

Michael Toppelii värksamhetsområde utgjordes i främsta rum
met af norra Österbotten och sträkte sig också ett godt stycke 
ned i Savolaks, ända till Pieksämäki åtminstone. Men äfven i 
södra Österbotten finnes en enstaka grupp kyrkor, där man anli
tade vår produktiva mästare. I Ilmola, Kauhajoki och Jalasjärvi kyrkor, 
alla belägna i den bördiga Kyröälfsdalen, finnas dels ännu beva
rade målningar af honörn, dels anteckningar eller traditioner om 
numera försvunna sådana.

Om målningarna i Ilmola 1766 invigda kyrka meddelar en 
gammal krönika om kyrkobyggnaden följande.

På föregången correspondence med målaren Michael Toppelius uti Uhleåborg 
instälte sig denne Målaren här d. 24 Sept. Åhr 1780 och målade kyrckan utom pre
dikstolen och altar taflan, huilcka förut woro målade (af Johan Alm), till det ut
seende, som nu på stället kan närmare sees. Arbetet påstod närmast 13 weckor. 
4Jtom dagswärcken af Församlingen 1 11 ställningarnas uppsättande och flyttande hölls 
honom en karl till ständig hielp i färgornes rifwande m. m. som hölt sig sielf kåst och 
plägning och fick 3 dr för dagen, hans lön uppgick för hela dess tid till 215 dr, Må
larens kåsthållning och quarter åtog sig organisten Lyckman för 4 dr 16. om dagen, 
hwilcket utgiorde en Summa stor 355 dr kpr. Målaren Toppelius erhölt en:t accord 
i et för alt 1500 dr, utom färgorne och materialerne, hwileka för kyrckans räckning 
woro bestälte och kiöpte ifr Stockholm och kåste kyrckan 651 dr alt kp:mt så at hela 
målnings anstalten upgick till en kåstnad af 2721 dr eller in Specie 151 dr 8 sch. utom 
en friwillig discretion till Målaren för alt välgiordt ifr församlingen, bestående i 2 sk. 
lin af hwart hemmans röök, hwilcket tillsammans utgiör ungefähr 10 1®. Kyrckan är 
således nu till innandömet sådan som den kommer att wara, wacker nog och 
prydelig.



Ganska länge fingo dessa målningar kvarstå, innan de 1857— 58 
öfvermålades, emedan de voro förfallna. I 1836 års inventarium 
beskrifvas de:

Väggar, tak, hvalf (äro målade) af mästaren Michael Toppelius från Uleåborg, 
och föreställa de: den i hvalf vet midt öfver korsväggen: En rund molnig Himmel;
den i nordöstra afsneddade takhörnet ofvanom predikstolen: Christi Födelse; den i 
takhörnet gent emot, på andra sidan om korsgången: Hans Förklaring; den i det
sydöstra, ofvanom Altar-taflan: Hans Uppståndelse; den i det häremot svarande hör
net: Hans Döpelse; den å väggen öfver södra dörren: Det å Hällebärget byggda hu
set; den öfver norra: Såningsmannen och den öfver östra: Den Förlorade Sonen. 
Hvartill kommer å Orgel-Läktarens frånsida åtta stycken målade änglabilder, som 
föreställas instämma i en himmelsk sång.

Det är således en äkta Topeliansk bildcykel vi här möta, ut
kastad här och hvar på kyrkans tak och väggar, men i sin helhet 
säkerligen görande ett likadant präktigt intryck som vi ännu kunna 
beundra t. ex. i Paldamo kyrka. Toppelius var aldrig så lycklig, 
som när han hade stora ytor att röra sig på och fick ordua om 
alt med den dekorativa smak, som han tog med sig från lärdoms
åren på Stockholms slott.

I Jalasjärvi kyrka har han målat en stor altartafla, antagligen 
på församlingens önskan föreställande Korsfästelsen och Nattvarden. 
Den betalades med 50 dr och är nog målad med stor hast 
och föga omsorg. Men dessutom har Toppelius äfven här, säker
ligen mera på eget bevåg, gifvit lopp åt sin lust att dekorera. 
I taket synas fyra keruber, bakom predikstolen två väldiga, basun- 
blåsande änglar, medan tvänne andra sväfva öfver altartaflan. På 
sidorna om denna ha målats Aron och Moses, två gestalter, som 
nog äro gamla bekanta från andra målningar af Toppelius. Slut
ligen finnes öfver sakristiedörren i öster —  altaret är liksom i 
Ilmola beläget i midten af den korsformiga kyrkan, mot sydöstra 
hörnet —  en bild af den förlorade sonen, men det vore svårt att 
i denna hårdt och tungt utförda målning igenkänna Topelii lätta 
pensel. Ämnet är ju dock detsamma som i Ilmola.

Altartaflan i Jalasjärvi är signerad: maalattu an: 1805 d. oc- 
tober Michael Toppelilda. Samtidigt synes målaren ha varit värk- 
sam i grannkyrkan Kauhajoki, bland hvars räkenskaper under 1805 
och 1806 finnas upptagna poster om tillsammans c. 223 dr 40  
sk 9 öre åt Toppelius, „för det han målat kyrckans västra kors“. 
En tradition å stället vet upplysa, att målningen förestält yttersta 
domen, och äfven det var ju ett ämne, som Toppelius med syn
nerlig bravur visste behandla. Den hade synbarligen sin vanliga 
plats på västra väggen bakerst i kyrkan och förfelade ej att göra 
det djupa intryck som dylika bilder gjort också annorstädes. Nära
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ett helt århundrade har ju sägnen om den bevarat sig, sedan rys- 
sarne 1808 nedbrände den endast några år tidigare uppförda 
kyrkan.

K. K . M .

— 4.5 —

Medeltidssagan om käringen, som hjelpte djefvulen

att stifta oenighet mellan tvänne älskande hör till de verldsliga ämnen, som 
finnes' behandlade på kyrkliga kalkmålningar såväl i Sverige som i Finland. 
I Husby Sjutolfts kyrka i Upland finner man sagan framstäld 1482 af måla
ren Albert, den mest framstående kände kyrkomålare i Sverige mot slutet af 
medeltiden —  i Finland har enahanda bild förekommit i den, sannolikt i bör
jan på 1500-talet med målningar af en okänd, långt slätare målare utsirade 
kyrkan i Sjundeå*) i Nyland. Det förtjenar anmärkas, att kompositionen af 
hvardera målningen är enahanda. Sagan berättar, att djefvulen lofvat skänka 
käringen ett par nya skor efter väl uträttadt uppdrag; och såväl den svenske 
som den finske målaren framställer den situation, då skorna öfverlemnas, men 
hafva humoristiskt placerat kontrahenterna på hvar sin sida om en smalare 
hvalfbåge samt låter djefvulen med ett långt spö, som går i en bugt öfver 
dörren (i Sjundeå öfver ett fönster) räcka den farliga qvinnan den öfverens- 
komna lönen.

På Sjundeå målningen ligger den barfota käringen på knä och har just 
omhändertagit de rödbruna med hvitt kantade skorna. På marken står invid 
henne ett rödbrunt flasklikt litet föremål med gul hals, jämte det fragmentet 
af - en kantig tingest är synligt —  hvilka troligtvis skola innehållit trolldryc
ken eller annat hjelpmedel vid det syndiga företag, hon utfört. Hon bär grå 
drägt, hvitt dok, ett grårandigt hvitt förkläde samt bälte i rödbrunt och hvitt. 
Djefvulens kropp är rödbrun med hvita ledkonturer. Rödbruna bladflisor utgå 
från nedra ändan af spöet, som liknar sig till en bastant båtshake, äfven den 
rödbrun till färgen med ljusare längdlinie i midten.

Äfven i Ingå socken, som gränsar till Sjundeå, fann man bland de i 
artistskt afseende temligen skrala medeltidsmålningar, som år 1894 uppda
gades i dervarande gråstenskyrka, en ungefär på enahanda sätt komponerad

l) Efter det Sjundeå kyrka den 8 Februari 1891 härjats af brand, blef Arkeolo
giska kommissionen som bekant i följd af församlingens oväntade motstånd hindrad 
att låta närmare undersöka dervarande, af elden föga skadade målningar utom tvänne
i vester befintliga, den ena den ofvanför omtalade, den andra framställande den belige 
andes utgjutelse öfver madonnan ocb de tolf lärjungarne, alla glorie-krönta. Samtliga 
bilders skoningslösa borthackande gjorde dem för forskningen för alltid förlorade, hvil
ket föranledt mindre en artistisk, än måhända en konsthistorisk förlust.



illustration till samma folksaga. Bilden, som var anbringad på norra väggen 
i norra skeppets fjerde hvalfrum, ofvan om trappuppgången till orgelläktaren, 
var defekt och ansågs ej förtjent att uppmålas, såsom fallet var med några 
andra af ifrågavarande målningar. Statens Historiska Museum eger dock kal- 
keringar af samtliga alsecco-bilder i sagda tvenne kyrkor.

E. N.
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Humismatik.

Då jag för två år sedan gjorde bekantskap med mynthandlaren i Stockholm
D. Holmbergs »förteckning öfver i Sverige och dess utländska besittningar präg
lade mynt af guld, silfver och koppar», föll det mig in att med afseende å 
kopparplåtmynten kontrollera de i arbetet intagna uppgifterna. Jag fann der- 
vid, att de icke i allo voro tillförlitliga. Men då det var mig obekant, hvilken 
betydelse borde tillerkännas detta herr Holmbergs arbete, och jag fruktade för 
att det skulle se pretentiöst ut att vilja underrätta verlden om att jäg eger 
mynt, som icke äro förtecknade i detsamma, brydde jag mig icke om att då 
delgifva någon mina iakttagelser.

Men sedan numera Svenska numismatiska föreningen i dess »Meddelanden» 
häftet X V  utan reservation intagit denna herr Holmbergs förteckning och 
sålunda gifvit densamma sin sanktion, kan det vara på tiden att anteckna 
följande anmärkningar:

Herr Holmberg känner ingen Kristinas 1-daler af år 1651. En sådan 
finnes emellertid i undertecknads samling.

Samma är fallet med Karl XI:s 2-daler af år 1663 och 1/ 2-daler af 1690; 
de finnas båda i min samling.

Vårt universitets myntkabinett äger Kristinas 4-däler af år 1650 och 
1654 samt samma drottnings 2-daler af år 1650, samtliga dessa obekanta för 
herr Holmberg och för Svenska numismatiska föreningen.

Dessa sex plåtmynt skulle sålunda vara att åtminstone tills vidare anse 
som unika! Thor sien Wcenerberg.



Väggmålningarna på Jackarby.

(Medd. af K. K. M.)

Pastor Ad. Neovius har haft vänligheten att, med anledning af uppsatsen 
om Jackarby väggmålningarna i årets första nummer af Finskt Muséum, göra några 
meddelanden. Att dessa målningar tillkommit under tiden släkten Ramsay 
innehade egendomen (1671— 1812) är väl säkert. Men beträffande tiden är 
det väl svårt att säga när de målats. Efter Ramsayerne blefvo Odert Reinh. 
( f  1837) och efter honom hans son Carl Reinhold von Essen ägare af Jackarby. 
Sedan den sistnämde flyttat öfver till Sverige, öfvergick egendomen genom 
köp 1868 till Edvard Schantz och igen genom köp 1877 till And. Wilh. Boije. 
Sist sagda år fans ännu på stället den tradition om målningarne, att de köpts 
från Tyskland och att fönster, dörrar m. m. vid uppförandet af byggnaden 
afpassats efter de färdiga målningarna.
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Tvänne folksägner anknytande sig till svenskarnes immigration 
till Pargas och Houlskär.

Om gottländingames ankomst till Pargas täljer folksägnen följande. —  
För mycket länge sedan uppstod en gång en så svår hungersnöd på 
Gottland, att ön ej kunde föda befolkningen. Då påbjöd konungen, att 
hvar tredje person skulle aflifvas. Men i stället för att verkställa dödsdomen, 
fann man en annan utväg. Man gaf åt de lifdömde båtar, samt en skinn- 
handske, fylld med säd, äfvensom en liten handqvarn *) per man, samt lät
dem afsegla från ön. Vinden dref derpå deras farkoster till Pargas, der de
landsflyktige sedan blefvo bofasta.

Beträffande dalkarlarnes immigration berättas följande. —  För omkring 
300 år tillbaka kom svenska kungen med sitt följe en gång öfverseglande 
från Sverige och passerade på sin färd till Åbo Houtskär. Kungen önskade 
lots ifrån ön, men manspersonerna derstädes vägrade att lotsa honom till 
Åbo. —  »Hut skär!» —  hade kungen då vredgad utropat. Deraf har ön sedan 
erhållit sitt namn.

Emellertid infann sig ifrån Houtskär en gammal gumma »butter och rå», 
som förklarade sig vara villig att lotsa det kungliga fartyget. —  Kungen, som 
såg sig tvungen att hålla till godo med den qvinnliga lotsen sporde henne,
om hon visste af alla grund också.

*) Min sagesman, en 76 årig Pargasbo, förevisade mig en liten handqvarn af kalk
sten, hvilken han föregaf härstamma frän denna tid, samt påstod, att det ännu skulle
i socknen finnas tre k fyra stycken af nämnda af gottländingarne medhafda 
handqvarnar!



»Jo», menade gumman, »nog vet jag af dom».
Den feminina lotsen var ej inkommen i navigationsterminologin, men hon 

var icke rådlös. En gammal sjömanströja, hvilken hon medhade, placerade hon 
på styrbords sidan af det kungliga fartyget och matpåsen erhöll plats på ba
bords sidan. Derefter ställde sig gumman bredvid styrmannen samt kommen
derade: —  »tröjbord», —  »påsabord», —

Efter en stund stötte kuttern på grund. —  »Huru gick det nu» frågade 
kungen.

»Stak’ a’» (staka af) kommenderade gumman lugnt samt tilläde, »nog vet 
jag af flera än.»

Derpå lotsade hon den höge resanden lyckligt till Åbo och tillbaka der- 
ifrån igen. —  På återfärden landsteg kungen med sitt följe på Houtskär, der 
de förnäma främmandena roade sig med jagt. Dervid hände det, att gumman
lotsens får blefvo rifna af jagthundarne. —  Då hon klagade häröfver inför 
kungen, svarade denne urskuldande: »inté var det jag». —

»Va’ de’ int’ du, så va’ de’ pilta’n (piltarne) dina», menade gumman.
Kungen var emellertid mäkta vred att Houtskärsgubbarne vägrat att göra 

lotstjenst, hvarför han till straff för deras uppstudsighet bortförde till Sverige 
alla manspersoner från ön, och skickade i stället en hop karlar från Dalarne 
att befolka Houtskär. En af dessa dalagubbar bosatte sig på Trollön i Par
gas, och från denna dalkarl uppgaf min sagesman sig härstamma i rakt ned
stigande led.

N inni Jahnsson.
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O bs,! Då de författare, som det önskat, varit i tillfälle att sjelfva läsa korrek
tur på sina uppsatser i »Finskt Museum», är ortografin i denna tidskrift vexlande.

F in sk t  M u seu m  N :o  3  innehåller: Den finska stenindustrins banbrytare: 
I. Antonius Timmerman. II. Kils Stenstam. A f J. 11. A. — Medeltida porträtter 
och vapensköldar i  nåyra finska kyrkor. II. Töfsala kyrka. (Med 14 bilder). A f 
E. N. — Målningar a f Michael Toppelius i  Södra Österbotten, (i Ilmola, Jalasjärvi 
och Kauhajoki). A f K. K. M. — Medeltidssagan om käringen, som hjelpte djefrulen 
alt, stifta oenighet mellan två älskande illustrerad i Sjundeå och Ingå kyrkor. A f
E. N. — Numismatik af Thorsten Wcenerberg. ■— Väggmälningarne på Jackarby. 
Me dd. af K. K. M. — Tränne folksägner anknytande sig till svenskames immigration 
till Pargas och Houtskär. A f Ninni Jahnsson.

S u o m en  M u seo  N :o  3  innehåller: Hijo, Oulas ja  Limas veljekset (Bosätt- 
ningsberättelser från Ijo, Uleå och Limingo socknar.) A f J. R. A. — Tietoja votiivi- 
tauluista Suomessa (forts, på A. Lindgrens uppsats om votivtaflor i Finland; med 
2 bilder). —  Saarnastuoleja Pohjanmaalla (forts, på E. N :s skildring af predikstolar 
i Österbotten; med 2 bilder). -— Piirtolan kivikauden löytöpaikka Ilmajoella, (berät
telse om en stenålders fyndort i Ilmola af H. J. I I ;  med 6 bilder).

Helsingfors 1900. Helsingfors Centraltryckeri.
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Gabriel Rein,

f. 20 december 1800, d. 24 juni 1867.

Hundraårs/ninuet af Gabriel Reins födelse den 20 december 
1800 bar gifvit redaktionen anledning att pryda seklets sista bäfte 
med ett porträtt af denne hängifne fosterlandsvän, som stödjande 
sig på folkets historia stod väckande, lärande och ledande i främsta 
ledet under de årtionden, då vårt folk lärde känna sig själft, —  
och på samma gång återkalla i minnet hans knapt uppmärksam
made förtjänster om det arkeologiska intressets befrämjande i 
vårt land.

Rein, som var född i Gamla Finland och elfvaårig vid 
dettas återförening med moderlandet, hade haft glädjen att åter
finna sitt fädernesland på samma tid, som man där kände sig 
förlamad öfver skilsmässan från Sverige. För honom framstod 
Finland redan då såsom något mer än blott en från Sverige lös
sliten del och han riktade efter slutad kandidatexamen sina älsk
lingsstudier på det återförenade Finlands historia. I en serie spe- 
cialafhandlingar belyste han isynnerhet landets äldsta historia före 
och under eröfringstiden.

Utnämnd till docent 1825 på grund af sin undersökning 
om Karelens forntid före svenska eröfringen, begynte Rein sina 
föreläsningar i Finlands historia, hvilka han sedan äfven såsom pro
fessor efter 1834 fortsatte med två timmar i veckan. På samma 
gång han sålunda förberedde den historiska professionens delning 
i en för finsk och en för allmän historia, utöfvade han med sina 
föreläsningar i fäderneslandets historia under 1830- och 1840-talen 
ett väckande inflytande på den akademiska ungdomen, som härtills 
knappast blifvit till fullo uppskattadt. Tyvärr hindrades han dels 
af sina vigtiga embetsåligganden såsom universitetets styresman 
1848— 58, dels —  efter sitt afsked såsom emeritus 1861 —  af sin sta
tistiska värksamhet att själf utgifva dessa sina föreläsningar. De 
trycktes först efter hans död och omfattade ännu då den utförliaste 
framställning af fosterlandets öden vår historieforskning framlagt.

I fråga om Finlands hednatid lyssnade Rein till folktradi
tionerna om Lapparnes fordna utbredning, om det mytiska hiisi- 
folket och jättarne samt till de talrika ortsnamn, hvilka uppbära 
våra lapp- och hiisiminnen, under det att han i förefintliga sten- 
sättningar, lapinhaudat, lapinrauniot och de „mångfaldt störreM hiiden- 
rauniot, hiiden och jättiläisten kiukaat såg ett sakligt underlag för 
dessa traditioner. Om våra hithörande jordfynd säger han:

„Äfven i vårt land har man liksom i Sverige och Danmark 
funnit de märkeliga stenredskap, som väckt fornforskarenes synner
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liga uppmärksamhet och hvilka blifvit tillskrifna finska folkslag på 
grund af kraniologiska undersökningar, utan att dock de stensätt- 
ningar man hos oss undersökt rätt vilja öfverensstämma med den 
beskrifning Nilsson gifvit om de finska grafkumlen. Böra vi an
taga, att de härröra af Lapparne eller något annat finskt folk, 
som bodde här innan våra förfäders invandring? Detta tål ännu 
noggranna undersökningar. Våra förfäders äldsta minnen nämna 
äfven järnets bearbetning, och för årtusenden öfvergifna bergverk 
på den långa väg de finska folkslagen vandrat ifrån sitt urhem 
och hvilka tillskrifvas Tschudeme, Finnarne, tyckas vilja vittna 
derom, att våra förfäder kände metallernas bearbetning, då de 
beträdde sitt nuvarande land. Någongång har man hos oss äfven 
funnit redskap ifrån den såkallade bronsåldern och dessa vittna, att 
äfven folkslag af denna tid, om icke bebott, åtminstone vidrört 
vårt land (Celter).',l‘

Efter delningen af universitetets mynt-, medalj- och konst
kabinett 1849 i ett myntkabinett och ett etnografiskt museum, 
hvilket omfattade äfven de arkeologiska och historiska samlingarna, 
utsågs Rein till prefekt för detta senare. Såsom universitetets rek
tor kunde Rein, som vid delningen skrifvit och underskrifvit en 
inventeringslängd, visserligen icke personligen egna sig åt museets 
vård, så mycket mindre som han därtill saknade specialinsigter. Men 
med varmt erkännande af arkeologins och etnologins betydelse 
för vår kulturhistoria förstod han att vid museets vård fästa yngre 
forskare samt tog såsom prefekt och rektor gerna initiativen till 
alla de mått och steg, hvilka befunnos egnade att gagna det dittills 
vårdslösade museet, som hade stälts under hans hägn.

Reins första biträde vid museets vård var H. A. Reinholm, 
som i början af 1850-talet upprättade den första systematiska kata
logen öfver universitetets „finska och etnografiska museum“. Det 
var äfven han, som under krigsåren i medlet på 1850-talet i sin 
bostad i Helsinge socken förvarade hela vårt lilla etnografiska museum. 
Ett ännu värksammare biträde vid museets vård erhöll Rein i den 
genom sina etnografiska forskningar i ryska Amerika bekante, vid 
bergskontoret anstälde H. J. Holmberg, som med ifver egnade sig 
åt museets riktande med nya föremål, isynnerhet stenredskap.

Under det att dessa biträden väckte allmänhetens intresse 
för samlingarna, föreslog Rein på Holmbergs inrådan i konsisto
rium vigtiga åtgärder till förmån för museet och dess syften. 
En skrifvelse till domkapitlen gaf sålunda anledning till 1858 
års cirkulär till kyrkornas föreståndare med uppmaning till för
samlingarna att emot eller utan lösen afstå till museet i kyrkorna 
förvarade religiösa eller världsliga föremål från äldre tider, en upp
maning som ej blef resultatlös.



Ett annat förslag till konsistorium att understöda antikva
riska forskningsresor inom landet ledde till utgifvande under åren 
1856 — 1862 af delvis upprepade reseunderstöd åt sex äldre ock 
yngre forskare, af kvilka två längre fram begåfvades med rese
understöd för idkande af arkeologiska studier i Köpenhamn. Näm
nas bör ock som en följd af det väckta intresset för forhforsknin- 
gar, att C. A. Gottlund förordad af konsistorium uppbar reseunder
stöd af allmänna medel till sina antikvariska resor 1859 och 1860.

Såsom synliga resultat af de under Reins auspicier vidtagna 
åtgärderna till etnografiska museets förkofran kunna betraktas 
Holmbergs Katalog öfver K. Alexanders Universitetets etnografiska samlingar 
1859, den enda katalog öfver dessa samlingar, som någonsin i tryck 
utkommit, och samma författares 1863 utgifna Förteckning och aftrild- 
ningar a f finslca fomlemningar, I  Stenåldern, I I  Bronsåldern, den finska 
arkeologins förstlingsarbete, hvars fortsättning tyvärr förekoms af 
författarens död följande år. Icke ens hans anteckningar till arbetets 
fortsättning hafva återfunnits.

lieins efterträdare såsom museets prefekt blef Z. Topelius, 
hvars nitälskan för arkeologins intressen Finskt Museum berört i 
minnesord vid hans frånfälle 1898. Men ännu en gång skulle 
äfven Gabriel Kein komma i tillfälle att taga ett initiativ af var
aktig betydelse för vårt lands arkeologi. Det var då han vid 1867 
års landtdag väckte petition om en författning till skydd för 
Finlands fornlämningar, en petition, som enhälligt omfattades af 
landets ständer. Den åldrige petitionären afled kort därpå, den 
24 juni 1867.
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De senaste fynden från vår bronsålder.

Fynd från bronsåldern höra till sällsyntheterna i vårt land. 
Våra museer och privatsamlingar hysa tillsammans blott ett fyra
tiotal minnen från denna aflägsna tid. Hvarje nytt föremål från 
bronsåldern, som gräfves upp ur jorden eller letas fram ur något 
gömställe, där det legat obeaktadt och utan gagn för vetenskapen, 
måste därför hälsas med glädje af alla vänner till vår fomforsk- 
ning. Under det nu till ända gående året (1900) har vårt lilla 
inventar från bronsålderns dagar ökats med fem föremål, ett för 
våra fattiga förhållanden nog så välkommet och t. o. m. öfverras- 
kande rikt tillskott. Af dessa fynd är likvisst endast ett anträffadt 
i år, ett annat år 1898; de öfriga äro af äldre datum och hafva nu 
sent omsider genom lyckliga tillfälligheter kommit till vår kännedom.
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Bland dessa sistnämnda fynd förtjänar ett en alldeles särskild upp
märksamhet, emedan i och med dess framdragande i ljuset det 
dunkel, som omgifvit ett tidigare fynd, blifvit skingradt.

1. I årgången 1899 af denna tidskrift har jag beskrifvit 
en liten å museet i Borgå förvarad bronsyxa eller bronscelt af en 
icke skandinavisk typ (fig. 2), om hvars fyndort då ingenting var 
kändt, emedan den person, som hade inlämnat föremålet till mu
seet, hade aflägsuat sig därifrån, innan han hunnit blifva till
spord om, huru yxan kommit i hans ägo. Af den omständigheten 
att personen i fråga hade varit en allmogeman och att han ej brytt

Fig. 1. a —c. Hålcelt. BorgA, Fig. 2. a —b. HAlcelt,
Finnbv. */,. Borgå, Fintiby. */3-

sig om att uppbära någon lösen för sitt fynd, hade jag gissnings- 
vis dragit den slutsatsen, att yxan icke kunde hafva blifvit köpt 
af någon gårdfarihandlande, som i sin tur hade kunnat förvärfva 
den i Ryssland, utan att den snarare blifvit hittad någonstädes i 
närheten af Borgå. Denna gissning har nu fått en oväntad be
kräftelse.

I maj detta år insändes nämligen af pastor Ad. Neovius i 
Borgå den här fig. 2 afbildade bronscelten till Statens historiska 
museum med den välkomna upplysningen att den tillsammans med 
den nyss omtalade alldeles likartade yxan fig. 1 hade blifvit hittad 
af inhysingen G. Nyman, då han i slutet af augusti år 1889 på 
sin under Bergstad-gård lydande och i Finnby by af Borgå socken 
liggande parcell anlade en liten jordbastu. Enligt Nymans upp-



gifter meddelar herr Neovius följande: „Invid en murken stubbe
fans en jordhög, hvilken upphittaren antog varit en gammal öfver- 
gifven myrstack och, då han skulle transportera denna till åkern, 
fann han på celterna, hvilka äfven voro försedda med skaft, som 
dock voro så förmultnade, att de föllo sönder vid beröring. Just 
på det ställe, där „myrstacken“ fans, gräfdes sedan den till hälften 
underjordiska badstugan, och platsen rundt omkring upprödjades 
till åker“.

För att närmare undersöka och kartlägga fyndplatsen afreste 
herr B. Cederhvarf och jag på uppdrag af Statsarkeologen J. R. 
Aspelin i juni 1900 till Borgå och Finnby. —  Nymans parcell, 
som numera bebos af inhysesenkan Åker, ligger invid vägen mellan 
Finnby och Teisala och på den nordöstra sluttningen af en hög 
rullstensbacke, den s. k. Mossabacken, som i norr och öster stupar 
ned mot en vidsträkt odlad slätt. Den källarlika jordbastun, vid 
hvars uppförande de två celterna blifvit funna, stod vid vårt be
sök ännu kvar, till hälften ingräfd i backsluttningen. Utmed lång
sidorna var jorden uppkastad nästan ända upp till taket, så att 
bastun vid första anblick såg ut att vara anlagd i en på slutt
ningen stående jordhög. Att detta emellertid icke var fallet och 
att denna hög tvärtom hade bildats af den ur bastugropen upp- 
gräfda och till stöd för väggarna uppskottade jorden, framgick fullt 
tydligt vid de gräfningar vi företogo. Dessa gräfningar lämnade för 
öfrigt endast ett negatift resultat. Yi funno icke ett spår af nå
gon forngraf eller någon annan fornlämning. Skulle här värkligen 
hafva funnits en grafhög, så måste den vid gräfningsarbete.na för 
bastubyggnaden hafva blifvit totalt förstörd. Antagligen "har dock 
den ofvanomtalade myrstackliknande högen icke varit någon 
graf. Den enda grafform från bronsåldern, som hittils har blifvit 
påträffad i Finland, är nämligen stenröset; i grafhögar af jord ha 
hos oss ännu inga bronsåldersfynd blifvit gjorda. Nymans „myr
stack “ torde således hafva varit antingen en lämning efter någon 
bostad eller — sannolikare —  en naturbildning. För öfrigt 
bör vid bedömandet af Nymans uppgifter ej häller förbises, att de 
hafva gifvits elfva år efter fyndets upptäkt, och att således ett 
minnesfel icke är uteslutet. Såsom redan framhållits, äro de båda 
hålcelterna ganska lika hvarandra. Båda ha de en bred, satt, 
något hoptrykt form, genom hvilken de skilja sig från de skandi
naviska och i någon mån närma sig de från Uraltrakterna och 
Sibirien härstammande bronsceltema. På båda ses spår efter en upp
höjd dubbelring omkring mynningen. Den öfriga orneringen är dock 
olika: på celten fig. 1 består den af upphöjda vertikala streck, 
som löpa från mynningen nedåt, på fig. 2 se vi antydningar 
af två med mynningen parallelt löpande band. Reporna på den 
senare yxans yta synas vara uppkomna före dess upphittande. Yxor
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nas färg är mörkbrun, utom på några få med grön ärg betäkta 
ställen på väggarnas inre ytor.

Yxan fig. 1 är 6,2 cm lång, dess största bredd — vid äggen 
—  utgör 4,6 cm. De motsvarande måtten för fig. 2 äro 5,15 cm 
och 4,45 cm.

Hvad beträffar Nymans uppgift därom, att skaften suttit kvar 
på celterna, så förefaller den mig icke obetingadt trovärdig. Då 
yxorna hade legat nära jordytan på ett ställe, där de tidtals måste 
hafva varit utsatta för väta för att sedan igen få torka, är det 
osannolikt att träskaften skulle hafva kunnat motstå förruttnelse
processen. (Måhända böra hittarens upplysningar äfven i öfriga 
delar mottagas med försiktighet).

2. Å  Isänmaallinen Seuras 
(Fosterländska Sällskapets) mu
seum i Kuopio har sedan några 
år förvarats en hålcelt af kop
par eller brons, hvilken kan
ske ännu länge hade förblifvit 
obemärkt, om icke dr Hj. Ap
pelgren på ett besök i Kuopio 
i somras hade råkat upptäcka 
och af bilda den. I fig. 4 åter- 
gifva vi kopior efter dr A:s 
teckningar, hvilka bespara oss 
en noggrann beskrifning af före
målet. Anföras må blott att 
yxan är betäkt med ärg, som 
dock på många ställen har 
lossat, och att dess längd är 
10 cm. Om yxans fyndort 
kunde museets föreståndare 
icke gifva några upplysningar, 
emedan man vid fyndets mot
tagande hade försummat att göra 
anteckningar härom!! 1 Herr 
direktör K. Killinen i Kuopio

1 Vi kunna icke underlåta att på detta ställe gifva uttryck At vårt lifliga be
klagande öfver denna försumlighet hos vederbörande, hvilken har vållat att ett fynd af 
största sällsynthet har förlorat den väsentligaste delen af sitt vetenskapliga värde. Til
lika vilja vi på det enträgnaste uppmana landsortsmuseemas föreståndare och samtliga 
privatsamlare att upprätta noggranna kataloger öfver sina samlingar och isynnerhet 
vid mottagandet af förhistoriska och etnografiska föremål samrctsgrannt uppteckna 
fyndorterna samt alt, som i  öfrigt kan bidraga till att belysa fyndet. I annat fall 
blir den nytta, som forskningen kan draga af dessa samlingar, af tämligen problema
tisk beskaffenhet.



har dock vänligen lofvat att anställa noggranna efterforskningar
angående fyndets härkomst. Så länge dessa icke krönts med nå
gon framgång, måste vi nöja oss med den uppgiften, att hålcelten 
efter all sannolikhet är hittad i Finland.

Äfven denna liålcelt har en form, som utan tvifvel icke är 
skandinavisk, utan har någon allmän likhet med uralisk-permiska

och sibiriska hålcelttyper. Om ostliga 
förebilder för vår celt vittna väggar
nas ringa tjocklek, den smala afrundad 
fyrkantiga mynningen, de upphöjda 
kanterna mellan ytorna. Likväl har 
jag trots ifrigt letande i den arkeolo
giska literaturen ej kunnat finna nå
gon osteuropeisk eller sibirisk hålcelt, 
som vore fullkomligt lik vårt exem
plar. Då någon af dessa hålcelter 
från östern äger en och annan af de 
för vår celt karakteristiska egenska
perna, så inskränker sig likheten re
gelbundet därtill, medan formen i öf- 
rigt är afvikande. Vi kunna väl. tala 
om släktskap mellan celten från Kuo
pio museum och de permisk-sibiriska, 
men beliöfva ej nödvändigt antaga 
att den förra vore tillvärkad i Ural- 
trakten eller Sibirien, så mycket min
dre som vi från eget land hafva ett 
motstycke till vår hålcelt, hvilket står 
denna mycket nära. Jag syftar på 
en i Fornminnesföreningens Tidskrift 1 
redan flere gånger beskrifven hålcelt 
från Laukas socken, af hvilken vi här 

Fig. 4. a - b .  Hålcelt. Laukas bifoga en äldre afbildning (fig 4). 2 
sockon. */»• Likheten mellan de båda celterna är

i ögonen fallande. Äfven den detalj, 
som ger åt Kuopio-celten en alldeles särskild prägel, — den nedre 
delens svängning åt den ena bredsidan —  återfinnes på exemplaret 
från Laukas t. o. m. i ännu högre grad. Tack vare denna egenskap

1 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift V , sid. 18(3— 187 fig. 20 och X II, sid. 
.'394—395 fig 3(5. Jfr äfven: Aus den Arbeiten des X  Archäologischen Kongresscs 
zu Riga 189(3, s. 118 fig. 39.

2 Afbildningen är tagen efter originalet, som förvaras ä lyeeet i Jyväskylä; på en 
galvanoplastisk afgjutning, som finnes å museet i Helsingfors, äro de på fig. 4 tydligt 
framträdande ornamenten under mynningen knapt skönjbara.



hafva de två celterna antagligen kunnat användas både som yxa 
och som mäjsel.

Jag tror mig icke uppställa någon altför djärf hypotes, om 
jag på grund af de båda yxornas säregna form håller före att de 
äro tillvärkade i Finland. Samma åsigt hyser jag om de två till 
fyndet vid Finnby hörande hålcelterna (fyndet 1). Äfven de kunna 
med skäl anses för inhemska arbeten, då de hafva en form, hvil
ken icke är skandinavisk, men. ej häller till alla delar motsvarar

—  57 —

Fig. 5. a—b. Gjutform af skiffer- Fig. 6. a—b. Gjutform af täljsten till håleeltcr.
artad täljsten till håleeltcr. Öfver-Torneå (Alkkula) socken. */,.

Muhos socken. '/t.

de permiska och sibiriska hålcelttyperna. Ännu påtagligare bevis 
på tillvaron af en inhemsk metallindustri under bronsåldern äga vi, 
såsom denna tidskrifts läsare för öfrigt torde veta1, uti några 
gjutformer till hålcelter (fig. 5 och 6), som äro hittade i norra 
Österbotten, nämligen i Säräisniemi, Muhos och Öfvertorneå socknar. 
De celter, som kunde gjutas i dessa former af täljsten, höra lika
ledes till typer, hvilka hafva rönt inflytande från bronsålderskul- 
turen i Uraltrakterna men därjämte äga själfständiga drag. Till 
denna grupp af „arktiskau bronsåldersföremål, såsom vi förslagsvis 
vilja kalla dem, få vi ännu räkna en hålcelt af koppar (fig. 7) från 
Lycksele socken i Yesterbotten (Sverige) och måhända äfven en pil
spets af koppar (fig. 8), funnen i Utsjoki socken på gränsen mellan Fin
land och Norge, hvilken dock har en större likhet med skandina
viska pilspetsar från bronsåldern än med permiska.

1 Jfr Finskt Museum 1890, sid. 3.
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De äro således icke många, de fynd, som höra till denna „ark- 
tiska“ grupp. För oss hafva de dock ett stort intresse, emedan de 
visa att metallkulturen har nått vårt land icke blott från väster 
utan äfven från sydost, från Uraltrakterna. Af de två kulturström
mar, som i alla tider hafva mötts och ännu mötas i Finland, har 
dock den västra, den skandinaviska, redan 
under bronsåldern varit betydligt starkare än 
den östra. Antalet bronsåidersfynd med skan
dinaviska och västeuropeiska typer, bland 
hvilka flere höra till en tidig del af brons
åldern, är långt större än de ofvan uppräk
nade minnena af en inhemsk på ostliga för
bindelser fotad metallkultur och är stadt i 
ganska liflig tillväxt. De här nedan be- 
skrifna tre fynden höra alla till den skan
dinaviska gruppen.
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Fig. 7. Hålcelt. 
Lycksele, Vesterbottcn, 
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Fig. 8. Pilspets. 
Utsjoki socken.
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Fig. 9. Skaftcelt. 
_Letala socken.
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3. Under harfning å en åker i Uotila hemmans ägor i 
Suontaka by af Letala socken, Åbo län, hittades sommaren 1898 en 
yxa eller „skaftcelt“ 1 af brons (fig 9), hvilken sedan förvärfvades 
af Satakunta museum i Björneborg.

1 Skattningen hafva vi att tänka oss på så sätt, att yxan varit instucken i ena 
ändan af ett klufvet och knäböjdt trä.skaft.



Åkern —  i trakten känd undér namnet Lakkio — ligger på 
en backsluttning omkring 2 km väster om hemmanets åbyggnader. 
Enligt de upplysningar, som Satakunta museets föreståndare, lära
ren M. Kauppinen, lämnat åt min sagesman, mag. J. Ailio, torde 
på fyndstället ursprungligen hafva stått ett stenröse, som blifvit för- 
stördt, då marken upprödjades till åker.

Skaftcelten är af samma skandinaviska eller i allmänhet väst
liga typ, som i vårt land är representerad genom fyra tidigare 
fynd (från Kimito, Halikko, Bjerno och Ingå socknar).1 Typen är 
mycket gammal. Montelius hänför den till den äldre bronsålderns 
andra period, hvilken enligt hans senaste tidsbestämningar2 började 
kort före midten af andra årtusendet f. Kr. och räkte omkring 
200 år.

Celten är betäkt med ljusgrön patina; dess längd utgör 
17,8 cm.

Skaftcelten från Letala är det första kända bronsåldersfynd 
från norra delen af Egentliga Finland. Hittils hade mellan fynd
områdena i Satakunta och i Egentliga Finland 3 funnits en lång land
sträcka, i hvilken inga bronsåldersfynd blifvit gjorda. Lappi sok- 
ken i norr och Aura å i söder bildade gränserna för detta område. 
Nu börja luckorna mellan fyndorterna i Satakunta och Egentliga 
Finlands kusttrakter fyllas genom nya fynd. I årgången 1899 af 
Finskt Museum har jag beskrifvit en hålcelt, som är hittad i 
Masku socken, således norr om Aura å. Från Masku kyrka till 
kyrkan i Lappi är det c:a 7 mil fågelvägen. Ungefär halfvägs 
mellan de båda kyrkorna men närmare Lappi ligger Letala och 
icke långt i nordost därifrån Suoiitaka by, där vårt fynd anträffa
des. Men äfven från andra mellanliggande socknar skulle vi må
hända redan äga några bronsåldersföremål, om ett större antal af 
de i dessa trakter förekommande stenrösena hade hunnit blifva 
vetenskapligt undersökt och om alla de fornfynd, som under od
lingsarbetet hafva trädt i dagen, också hade kommit till vår kän
nedom. Dess värre hafva vi dock anledning att tro att de fynd, 
som lyckligen hamna i våra museer, icke äro så många som de, 
hvilka gå helt och hållet förlorade.
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1 F. Forminnesf. Tidskr. X V II, sid. 370 fig. 8, sid. 379 fig. 13, 14, sid. 380 
fig. 15 och Aus den Arbeiten des X  archäol. Kongresscs zu Riga sid. 105 fig. 8 och 
sid. 107 fig. 12— 14.

2 O. Montelius, Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutsehland und 
Skandinavien, 1900. sid. 190.

3 För läsarena af Finskt Museum torde det vara bekant att hufvudområdena för 
bronsåldersfynden i vårt land äro trakten kring Kvroälfs nedre lopp, trakten vid och 
söder om Ivumoålfs nedre lopp samt trakten mellan Åbo och Helsingfors. Se Atlas 
öfver Finland, kartblad N:o 31 och F. Fornminnesför. Tidskr. X V II.



4. I augusti 1900 undersökte magister J. Ailio på uppdrag af 
statsarkeologen ett stenröse i Bjerno socken (Åbo län), i hvilket 
tidigare en spjutspets af flinta hade blifvit hittad. Af herr Ailios 
i Suomen Museo 1900, N:o 4, publicerade redogörelse lånar jag 
följande uppgifter. — Röset låg c:a 1 km norr om Kirjakkala 
bruk på ett 20,5 m högt bärg invid stranden af den smala hafs- 
viken mellan fasta landet och Kimito. Dess längd i NO— SW  ut
gjorde 14 m, dess största bredd 10,30 m, dess största höjd 1,27 m. 
Bottenstenarna bildade en någorlunda regelbunden stenläggning. 
På ett ställe i rösets södra del hittades under bottenstenarna i det 
c:a 10 cm tjocka morängruslager, som betäkte klippan, en liten
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Fig. 10. Knif. 
Bjerno socken.

Fig. 11. a—d. Hålcelt. 
Pemar socken.

7,.

bronsknif (fig. 10). På östra sidan anträffades likaledes under bot
tenstenarna två mindre kollager. Hvarken brända eller obrända 
ben observerades. (Jfr. teckningar, planritningar och genomskär
ningar i Suomen Museo). — Knifven, som är öfverdragen med 
grön ärg och hvars längd utgör endast 8,1 cm, är utan tvifvel af 
skandinaviskt ursprung. Den måste hänföras till bronsålderns tredje 
period (enligt Montelius c:a 1250— 1050 f. Kr.).

5. Åbo museum har af järnvägsarbetaren G. Johansson som 
gåfva erhållit en hålcelt af brons, hvilken han „för flere år sedan “ 
hade funnit vid gräfning i en sandås på Helsbergs gårds ägor i
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Pemar socken, Åbo läni Celten (fig. 11) har en äkta skandinavisk 
form, mäter 6,3 cm i längd och är betäkt med grön ärg; på den 
ena sidan sitter en ögla i och för klingans fastbindning vid skaf
tet; den svängda äggen är bredare än skaftändan; dess hörn äro 
stympade. Af särskildt intresse är orneringen; utom de två, på 
dylika hålcelter ofta förekommande, upphöjda banden omkring öpp
ningen ses på bägge sidorna stax nedanom dessa band två af lika
ledes upphöjda linjer bildade horn- eller spiralliknande figurer, hvilka 
utgå från midten mot kanterna. Samma ornament, men med snib
barna vända neråt (mot äggen) möter oss på en norsk hålcelt från 
Rennebu socken i Söndre Trondhjems amt (Rygh, Norske Oldsager 
fig. 97). För öfrigt synas med dylika ornament prydda celter vara 
sällsynta, -r- En annan intressant detalj bilda de två gjutränder, som 
på vår hålcelts inre yta stå midt emot hvarandra och nertill för
enade bilda en tunn vägg. Dylika ribbor äro mycket vanliga på 
nord- och västeuropeiska hålcelter från den yngre bronsåldern. 
Från Finland känna vi utom Pemarcelten två andra, en från Kiu- 
kais, den andra från Maskux, hvilka äro försedda med inre gjut
ränder. Man har antagit att dessa gjutsömmar blefvo kvarlämnade 
för att öka klingans motståndskraft och gifva stadga åt skaftet.2 
Den danske arkeologen C. Neergaard3 medger riktigheten af detta 
antagande för de fall, då gjutränderna äro starkt framträdande 
(såsom på vår celt), men gör uppmärksam på att dessa ribbor 
många gånger äro så låga, att de ej kunnat värka på det ofvan- 
nämda sättet, ej häller kunna anses för gjutningskanaler. Man 
skulle då, menar Neergaard, vara frestad att förmoda att gjutaren 
stundom hade glömt ribbornas egentliga bestämmelse och anbragt 
dem af gammal vana.

Vår hålcelt kan med tämligen stor säkerhet hänföras till den 
yngre bronsålderns blomstringstid, Montelius 5 period (c:a 850 — 
650 f. Kr.). Dess storlek, form och ornament peka mot denna tid. 
Karaktäristiska för just denna period äro ock de nyss omtalade 
gjutränderna i hålceltens inre.

1 F. Fornm. Tidskr. X V II, sid 404, och Finskt Museum 1899, sid. 81 ff.
2 Olshausen, Die Technik alter Bronzen. Verhandl. der Berliner anthropol. 

Gesellschaft 1885, s. 449—458.
3 C. Neergaard, Nogle Depotfund fra Bronsealderen, i Nordiske Fortidsminder, 

3, sid. 110.
A. Hackman.
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M argareta Capsius,
Finlands äldsta kända kvinliga artist.

Till Pedersöre landskyrka inköptes 1705, enligt H. H. Aspe- 
grens 1766 utgifna sockenbeskrifning, „en ny och sirlig, men kost
sam altartafla. “ Den förestälde nattvardens instiftelse, var enligt 
Aspegren målad af Gafvelia, och omgafs af en ståtlig ram, skulp
terad enligt latinsk inskrift af statuarien Caspar Schröder i Stock
holm 1705 på Elias Brenners beställning. Under taflan lästes föl
jande vers af Sophia Elis. Brenner:

i
»Herr Jesu du som här dig sielfwer ger til bästa,
Gif åt hivar hungrig siäl, som kommer dig at gästa,
Den tro, den tilförsigt, rätt in i hjertat går,
At han sin Jesum wisst i Sacramentet får.»

Den af Aspegren beskrifna altardekorationen fanns ännu 
kvar i samma skick, då kyrkan 1896 besöktes och beskrefs af 
Finska Fornminnesföreningens konsthistoriska expedition. Numera 
är den så till vida förändrad, att i den gamla ramen insatts en af 
artisten Halonen bestäld och målad ny altartafla med samma ämne 
som den förra. Den gamla duken, som numera förvaras på Histo
riska museum i Helsingfors, är restaurerad af Th. Wtenerberg och 
signerad:

Pinxit Margareta Gavelm aut Capsia A .o 1725.

Af denna signering måste man komma till den sannolika 
slutsats att deu af Schröder skulpterade ramen af Elias Brenner 
bestälts och fru Brenners vers skrifvits för en äldre altartafla, som 
varit okänd för Aspegren och antagligen gått förlorad vid kyrkans 
sköfling under stora ofreden. Att äfven den förestält nattvarden 
kan slutas af fru Brenners vers, på samma gång som denna vers, den 
prydliga ramen och Elias Brenners befattning med densamma kunna 
anses betyga att taflan varit målad af en ansedd konstnär.

Den af Margareta Gravelin eller Capsius målade altartaflan, 
som 1896 var betäckt med smuts och dam, betecknades dock af 
Fornminnesföreningens konsthistoriska expedition såsom ett artis
tiskt verk „med inspiration i figurernas blickar och öfver det hela.“ 
Också framstår altartaflan efter dess rengöring såsom en af våra 
bästa från äldre tid.

Till sina lefnadsomständigheter är målarinnan Margareta 
Capsius, den äldsta af våra kvinliga artister, endast ofullständigt 
känd och det nästan blott genom sitt äktenskap med prosten, mag:r 
Jakob Haqvini Gavelin. Denne var född i Wasa 1683, troligen af
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den från Gefle härstammande slägten Gaveliiis, från hvilken bl. a. 
adliga ätterna Adelstjerna och Cronstedt utgått, och blef efter stu
dier i Åbo och Upsala prestvigd 1713. Han tjänstgjorde först i 
Wasa, men nödgades 1715 fly till Stockholm; Sedan han 1718 
utnämnts till kapellan i Wasa och Mustasaari säges han bl. a. hafva 
biträdt vid tjänstgöringen i Kveflaks 1723— 30, hvarefter han sist
nämnda år blef domkyrkosyssloman i Åbo, ‘erhöll prostetitel 1748 
och dog 1750.

Den 16 mars 1741 inlemnade magister Jacob Gavelin i 
Åbo för att intagas i rådstugurättens protokoll ett gåfvobref, hvari 
meddelas bl. a. att sedan försynen så fogat:

at iag Jacob Gavelin är kommen uti Christel:t och kärligt äehtenskap med 
min af hiertat warande kära och Ljufwa maka Margaretha Capsia, har iag å rätta hin
derdag d. 21 Jan. 1719 och i närwaru af Sahl. H:r Superintendenten Lytkeman efter 
en hos oss Lofl. och berömlig Sed, samt lag likmätigt, lemnat och tillsagt min trolof- 
wadhe wän och nu warande kära maka såssom uti Mårgongåfwa Fembhundradc Rijks 
D:r, hwilken Summa, der Herren Gud skulle kalla mig och lemua min K. Maka i et 
bedröfweligit Enkiestånd, henne till fördel af oskipto tagas skulle.

0

Härtill gifver Gavelin nu sin kära hustru, efter all den öm
het och kärlek hon egnat honom i hans helsas dagar, och isyn
nerhet den oförtrutna och ömma vård han sedan af henne åtnjutit 
under sina „dagel. påkomna anstöter samt oräknel. krämpor och 
swårigheter — all min lått och deel i wårt boo af hwad namn 
det wara må som för löst kan nemnas och ansees“ ; vidare i „tomten 
med åbyggnaden här i staden — Siettedelen som till 300 D:r 
Kopp: mt wärdiras“ äfvensom nyttjorätten på lifstid till ett „änges- 
land“, hvilket sedan skulle tillfalla staden.

Af den omständigheten att superintendent an i Pommern Timoteus 
Liitkemau, som 1719 var pastor primarius vid tyska församlingen 
i Stockholm, „å rätta hinderdag d. 21 jän. 1719“ bevittnat Jacob 
Gavelins morgongåfva, synes man kunna antaga att Ltitkeman dagen 
förut vigt brudparet och att bruden tillhört nämnda tyska försam
ling. Men i församlingens vigselbok finnes tyvärr en lucka för 
åren 1716— 22, hvarför ingen bekräftelse på detta antagande vun
nits. Icke heller har någon annan upplysning om familjen Capsius 
erhållits vare sig från Stockholm eller annat håll. Kanske var 
äfven bruden en flykting från någon af Sveriges tyska provinser?

Emellertid synes man af det anförda, särskildt det främ
mande namnet Capsius, kunna sluta, att Gavelin gjort sin blifvande 
hustrus bekantskap under flykten i Stockholm, hvarifrån han tro
ligen först efter sitt giftermål, kanske först efter fredsslutet, åter
vände till Wasa.

Om Margareta Capsius’ konststudier vet man lika litet besked, 
som om hennes börd, då man icke numera kan antaga att hon
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stått i något förhållande till Elias Brenner, hvars 1705 bestälda 
ram först 20 år senare kom att omsluta den af henne målade altar
taflan. Äfven af hennes konstvärksamhet i öfrigt känner man endast 
ett porträtt af biskop Witte, hvilket hon 1751 förärat till Qveflaks 
kyrka. Då Witte dog 1728, så torde äfven detta minne af måla
rinnans pensel härröra från 1720-talet.

Prostinnan Gavelin öfverlefde sin man och nämnes någon 
gång såsom enka i domkyrkoräkenskaperna, då hon bl. a. tillvär- 
lcade oblater för kyrkans behof. Hon dog 1759 och begrofs i 
domkyrkan den 24 juni.

J. R. A.

Två sigillstampar från medeltiden.

I Historiska museets ego finnas sedan lång tid tillbaka två 
presterliga sigillstampar från medeltiden. De äro båda af koppar, 
men skilja sig i afseende å form, gravering och stilperiod betydligt 
från hvarandra.

Den äldre (se bilderna 1 och 2) har formen af en 2— 3 mm 
tjock spetsigt oval skifva, bakom försedd med en längs skifvans 
midt uppstående 1,5— 9 mm hög tunn rygg, i profil liknande en 
upp och nedvänd sko; ett hål i denna rygg visar att stampen varit 
fästad vid en rem eller ett snöre. Den skarpt och väl graverade 
stämpeln bär på snedrutadt och med kors i hvarje ruta besatt fält 
ett rest kors med dess kristliga emblemer: initialerna IN R I samt 
3 inslagna spikar för händer och fötter. Längs kanten löper föl
jande af pärllinjer begränsade inskrift i majuskler: S’Lavrencii +  
Nicolai +  Presbiteri + .  Den vackra pjesen, som väger 23,5 gram 
och är förärad till samlingarna af prostinnan Lindeqvist i Hattula 
den 12 februari 1868, torde att döma af stilen härröra från 1300- 
talets andra kvartsekel.

Den yngre stampen (se bilderna 3 och 4), betydligt mindre 
än den förra, består af en rund skifva, som bakom på midten 
höjer sig och bildar med litet hål försedt fäste, liknande ett högt fäste 
på en metallknapp. Den skarpt, men jämförelsevis groft graverade 
stämpeln bär i lutande sköld i knästycke bilden af aposteln Andreas 
med gloria, hållande sitt emblem, Andreas-korset, i högra handen. 
Längs kanten och begränsad af en pärllinje åt inre sidan löper 
minuskel-inskriften: S'Andree v  elan •.•presbiteri. Stampen, som enligt 
stilen tyckes tillhöra midten af 1400-talet, väger 14,5 gram. Stude
randen V. Smedberg påträffade stampen i Bjerno hos en gammal skut- 
skeppare, som för längre tid sedan öfverkommit den under sina
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sjöresor i skärgården, och förärade den åt Finska Litteratursäll
skapet den 5 november 1862. Den är förut beskrifven och afbildad 
af K. A. Bomansson i Finl. Allm. Tidn. 1863, n:o 102.

l i i l i l  l . Bild 2.

De här beskrifna stamparnes antagliga egare omtalas icke i 
härtills kända handlingar från Finlands medeltid, men med afseende 
å vår ytterst ofullständiga kännedom om landets dåtida katolska 
presterskap föreligger dock i detta förhållande ingen anledning till 
tvifvel att de tillhört detsamma.

,/. R. A.

Användning af finsk astrak och marmor på Stockholms slott.

I en uppsats om den finska stenindustrins banbrytare har 
Finskt Museum förut (d. å., s. 33) såsom en sådan omtalat Antonius 
Timmerman på Johan III:s tid och berört de föga kända spåren 
af hans värksamhet i vårt land. Emellertid lämnar Stockholms 
slotts byggnadshistoria några intressanta detaljer icke blott om 
denne mans användning såsom „K. M:ts stenhuggare", Utan ock
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om den användbarhet och det anseende den finska stenen, tack 
Vare hans värksamhet, hade uppnått.

På Stockholms slott lades 1572 golfven i både konungens och 
drottningens gemak af stenplattor, s. k. astrak, som hemtades från 
Finland. Följande ittdrag af konungens bref till sin. byggmästare 
Anders Målare visa att han fann stort behag i denna sten och 
önskade att äfven slottssalens golf skulle, om möjligt, med den 
beläggas. Plattorna, hvilka voro huggna fyrkantiga och polerade, 
levererades tydligen af Antonius Timmerman. Konungen skrifver 
den 27 mars 1572:

Wij tornimme at, tw haffwer begyntt logge golfwet i Konunge ooh Drottningo 
M;iket, aff thcn .Stcon som är kommen ifru Finlandh, thor till haffwe wij ochbehagh... 
Wij haffwe och förnummitt thett tw är til sinnes lathe inlägge golff aff samme finsche 
sten i Jungfru stugun, så görs thett icke behoff, vthen see heller, att tu lather lägge 
Saal golffwett aff samme stoon, om tu kan så inyckitt ther aff bekomme, och v på thett 
samme steen måtthe teste tnere föreslå, Så welc wij att tw lather tagc aff themi sten 
som togz i Olands häredt, och sender till stenhuggeme i Vpsala att the hugge honom 
fyrkant, effter samme sätt som thenn i Finlandh huggen är, och att the polleren wäl 
vm the kunne, hvar the och icke wethe rätt till att pollere samme sten, så må thu 
sende någre st:r till Antonio stenhugger i Finlandh, att han polleren på thett man 
finge see hwadh ther kann bliffwe aff, vm hon ther till är tienligh eller icke, Datum vt 
supra (Hist. Bild. b 190).

Några veckor senare skref konungen angående samma sak:

Men thett Awstrack ifrå Finlandh, som till golff i Dröttninge Makct och andre
rum på Stockholm.s Slott brukes schall, Ther wm haffwe wij så latidt bestelle, att thett
schall medh thett förste sendes till Stockholm (Hist. Bibi. I: 193).

Men livarken om stenarten, hvaraf stenplatfcorna utliöggos, 1 
eller om orten, där de tillvärkades, meddela oss brefven någon 
upplysning. Måhända får man antaga att stenbrottet var beläget 
i Bjerno, där Antonius Stenhuggare länge var bosatt, och att såväl 
detta, som platsen för den värkstad, där stenplattorna polerades, 
framdeles skola kunna konstateras med ledning af kvarliggande 
affall. Säkerligen anlitade Antonius Timmerman mer än ett sten
brott. Sålunda var den förut omtalade timstenen på Kimito kyr
kogård uthuggen ur ett bärg i denna socken, och att han äfven 
bearbetade ett marmorbrott se vi af de marmorarbeten, hvilka
han levererade till Stockholms slotts inredning. Om dem, bl. a.
en marmorport och en marmorkamin (skorsten), skrifver konungen 
till Anders Målare den 25 februari 1573:

1 En golfplatta af tegel från Grabbacka slotts ruinej-, 273 X 289 mm i fyrkant, 
finnes på Hist. Museum under n:r 3573.
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Tw haffwer nogsampt tillförenne förstått wår mening, att wij wele haffue then 
Marmorsteens portt, som iffrå Finland kom, väl opsatt. Så opå thett att ther jnedh 
icke måtte någett förseedt bliffive, Så wele wij ingelunde att tw skall lathe opsiittio 
samme jmrth, förr än Antonius Stenhugger iffrå Finland her tillstädes kommer. Ther 
är och en skorsteen ibland aff samme marmorsteen vthuggen, thenn tw inthet aehtet 
haffwer, vthen hollet thett för cen porth; thenn wele wij, att tw vthseer ett rum, som 
han hesth kunne bliffue opsatt, anthen i Konungsmakett eller i then Saalen, ther wij 
dagligen pläge fhå oss maath. Kunne samme skoorsteen sehicke sigh i Konungsmaa- 
kett, såge wij thet helst (Hist. Bibi. I: 22.1).

Antonius Timmerman, som var en ofrälse man, hade genom 
sitt giftermål med Walborg Eriksdotter blifvit egare af ett frftlse- 
gods, Skäggeböle säteri i Kimito, På denna grund kallas han 
redan 1570 adelsman. Han hade förut begagnat bomärke, men 
skaffade sig nu ett heraldiskt sigill med 2 korslagda yxor i vap
net. I anledning däraf säges i en frälseransakning 1606 om god
set: „Skäggeböle, tagit ofrelst man Antonius Stenhuggare, sitter 
bonde på —  under kronan“ (Hist. Ark. X I: 292).

J. /?. A.

En finsk säckpipblåsare på 1400-talet.
Verldslig bild bland kalkmålningarne i Töfsala kyrka.

Säckpipan är ett folkinstrument, hvarS gälla och brummande toner man 
ännu någon enstaka gång kan få höra blanda sig i marknadssorlet i våra små
städer. Dess konstruktion är mycket enkel. Linne säger i sin »Gothländska 
resa, förrättad åhr 1741», att 
säckpipan deruti var egendom
lig, att man såg på henne in
gen sömm, ty hon var gjord 
af en hel skälmage; »hon in
blåstes uti fundo venlriculi 
versus pylorum. Modulator»
(en vanlig skalmeja eller kla
rinett med lufthål) »var in
satt i sjelfva pyloro, och ba
sen, som nedhängde, var in
satt i <esophago». I skälma
gen eller lädersäcken inblå
stes medels ett rör eller 
blåsbälg luft, som, då spela
ren sammanpressar den un
der armen burna säcken, går 
ut såväl i modulatorn, hvarpå 
melodin spelas, som ock i de löst ned hängande rören, hvilka då åstad
komma entoniga brumstämmor.
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Säckpipan, som ännu är skottarnes nationalinstrument, och hvars hem
landstoner egga deras krigare i striden, var synnerligen populär på 1600- och 
1700-talet, men dess uppkomst går tillbaka till långt försvunna tider. Man 
kunde kalla henne medeltidens positiv, danadt för gator och gränder. Och då 
den tidens menniskor ej sågo något anstötligt i att sammanblanda verldsliga 
och religiösa föreställningar, bör det ej väcka förvåning hos oss, då vi bland 
strängt allvarliga framställningar ur legenderna och bibeln, utförda i Töfsala 
kyrka mellan åren 1465 och 1480, plötsligen på en anspråkslösare plats i 
kyrkans vestra del stöta på den lilla folklifsbild (100 X  90 ctm.), hvaraf 
här en afbildning meddelas. Yi se en bondvärdinna frambära välkomstgåfvor, 
sannolikt bröd och öl, åt den kringvandrande säckpipblåsaren, som af alla 
krafter framkallar toner ur sitt omtyckta instrument, hvarsbasrör han håller 
upprätt, lutadt mot axeln. För att göra situationen lifligare och för att tillika 
ange musikantens låga börd, har målaren, enligt tidens sed i dylika fall, 
temligen drastiskt framställt mannens uppnäsa.

Äfven på ett snidadt altarskåp från Tyrvis kyrka, nu i Statens hi
storiska museum, ser man en af herdarne, vid budskapet om Jesu födelse, 
blåsa säckpipa, medan två bockar i hans hjord stångas, en bild, som har sitt 
motstycke på en målning i Husby Sjutolfts kyrka i Sverige, der man utan
för stallet ser bockar och herdar hoppa efter en säckpipblåsares toner. I en 
annan svensk kyrkomålning (i Lids kyrka i Södermanland) framställes en dylik 
musikant lockande med sina toner ett får till sig, o. s. v.

Statens historiska museum i Helsingfors eger ingen i Finland tillvarata
gen säckpipa, men deremot två dylika, hvilka i tiden begagnats hos våra 
stamförvandter esterna och berg-tscheremisserna i Kazanska guvernementet i 
Ryssland.

E. N.

Litteratur.

Arkeologiskt arbete.

Vorgeschichtlichc Altertumer nus Finnland. Photographische Takein aus 
dem Hislorisrhen Museum des Slaates in Helsingfors, 1900, 8:o, sid. 82. Under 
vintern 1897 — 1898 utförde tvenne af våra yngre arkeologer, magistrarne 
A. Hackman och H. J. Heikel på eget initiativ fotografier af vårt historiska 
museums förhistoriska samlingar. Tack vare herr D. Nyblins vänliga.tillmötes- 
gåendo kunde fotograferingen företagas i en af hans atelierer och med tillhjälp 
af en gpkom för ändamålet konstruerad ställning, i hvilken kameran uppställ
des icke att stå som vanligt, utan på sä sätt, att man kunde genom densamma 
se uppifrån nedåt mot en glasskifva, på hvilken föremålen voro löst placerade 
såsom på ett bord. Härigenom vanns den fördelen, att inga skuggor upp- 
stodo omkring föremålen, hvilket vanligen mer eller mindre blir fallet, då en 
ogenomskinlig bakgrund användes.



Sålunda uppstodo efter hand 85 fotografier efter plåtar af 18 X  24 cm 
-storlek. - Den fotograferade samlingen upptager omkring 1,500 förhistoriska 

föremål.
Till dessa har sedermera af herr A. Hackman utarbetats en katalog, 

som i år utkommit under ofvan anförda titel. Först nyligen har statens hi
storiska museum förvärfvat sig den första fullständiga samlingen af dessa foto
grafier, i hvilken äfven ingår enahanda afbildningar af några fornföremål till
höriga privat person. _„; -

öfver hufvud taget måste dessa fotografier anses vara på ett lyckadt 
sätt utförda, ehuru några smärre ojämnheter kunde anmärkas. —  Katalogen 

'ger naturligtvis åt denna bildsamling ett ökatft värde, då i denna text finnas 
uppgifter icke blott om fyndorterna, utan ock förteckning på samteliga de före
mål, som anträffats tillsammans, hvarjämte museikatalogens nummer för hvarje 
afbildadt föremål anföres. Uppgörandet af denna katalog har därför kräft både 
mycken tid och möda, men så har äfven resultatet blifvit ett betydande och 
godt arbete, för livilket hyarje vän af vår fornforskning bör vara synnerligen 
tacksam mot författaren.- Hvad beträffar fotografierna af de i Finland funna 
förhistoriska föremålen kunna de såsom atlas betraktade anses såsom en ny, 
tillökad och förbättrad upplaga af resp. del af J. E. Aspelins bekanta plansch
värk: »Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumus-aloilta. —  Antiquités etc.»

Dessa fotografier jämte katalog äro på god väg att blifva kända af 
fornforskare i utlandet, dit flera exemplar af samlingen redan afgått genom 
herr A. Hackmans försorg, hvars privat-egendom plåtarne tills vidare äro. 
Att ett sådant stort värk hos oss åstadkommes pä privat väg, vittnar därför 
godt om vetenskaplig hängifvenbet och offervillighet hos enskild man.

;; • A. O. H.

Wilh. Lagus, Numismatiska Anteckningar. I. Historik öfver Finska Uni
versitetets Mynt- och Medaljkabinett. II. Om mynt funna i finsk jord (Vet. 
Soc:s Bidrag 43, 47 och GOj har numera fullständigt utkommit. I det nu 
utgifna häftet uppräknas inalles 600 fynd, däribland 60 hvilka antagligen äro 
nedlagda under medeltiden samt omfattar romerska, bysantinska, arabiska, 
anglosaksiska, tyska, ungerska, danska, svenska och norska mynt, ett tiotal fynd 
med mynt från Sverkerska, Erikska och Folkunga-ätternas tid, 17 med mynt 
från den senare katolska tiden o. s. v. Förteckningen visar att tyvärr högst 
få af våra vigtigaste myntfynd i sin helhet kommit fornkunskapen, till godo.

Geneologiskt. Fornminnesföreningens bibliotek har af med. d:r Johannes 
Hoving fått emottaga en af honom upprättad och i ett fåtal exemplar tryckt: 
Stamtavla över släkten Hoving. Denna slägtledning stöder sig på officiella 
källor- ocli har naturligtvis kostat utgifvaren stor möda, då den ej blott inne
håller hvad titeln utlofvar, utan dessutom en »tabell öfver Hannes Hovings
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förfäder», det vill säga öfver utgifvarens äldste sons fäderne och möderne, 
personer spridda öfver en mängd länder i Europa. Hovingska slägtens stam
far lefde i Holland i medlet af 1600-talet. Eedan en af hans söner bom 
öfver till Sverige. I Finland, förnämligast i Wiborg, har en gren af släkten 
uppenbarat sig under förra hälften af 1800-talet, till hvilken gren den i finska 
konstens annaler minnesvärde Victor Hoving, utgifvarens farbroder, hörde. 
Icke få af slägten Hoving hafva egnat sin värksamhet åt fabriksrörelse och 
handel, och är det af intresse att följa med de gamla affärshusens framträ
dande på vexlande orter.

Prciinincratioiisnmftlaii.

Finskt Mnsenm  och Suomen Museo utkomma under Ar 1901, sflsom under 
Ar 1900, med fyra numror om ett tryckark, efter samma plan som hittills och med olika 
innehåll. Genom att meddela en mängd illustrationer skola redaktionerna söka göra 
äfven nästa årgångars innehåll upplysande och tilldragande äfven för en större bildad 
publik än egentliga fackmän.

Bladens pris  är i postkontoren 2  mk 5 0  p. för årgången af hvartdera bladet 
(tills. 5  mk). Vid prenumeration direkte hos redaktionen erhålla lä ra re  vid fo lk- och 
am bulatoriska skolor samt elever vid elem entarlärovärk, sem inarier och folkhögskolor hvart
dera bladet för 1 mk 5 0  p. (bägge tills. 3  m k). Fornminnesföreningens ständiga leda
möter, hvilka erlagt fullständiga ledamotsafgifter eller 25 mk i ett för alt, erhålla 
tidnnigarna för 1 mk årgången (bägge tills. 2  m k); 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 5 0  p. 
för årgången och hvart elfte exemplar vid rekvisition å l  mk 5 0  p. för årgången.

De fyra numror, som bilda årgången 1901, skola utkomma i februari, maj, okto
ber och december.

Finskt Museum, \ :o  4  innehåller: Gabriel Rein (med porträtt). — De
senaste fynden från vår bronsålder imed 11 illustrationer) af A. Hackman. — Mar
gareta Capsius, Finlands äldsta kända kvinliga artist, af J. R. A. — Trä sigillstanipar 
från medeltiden (med 4 illustrationer) af J. R. A. — Användning a f finsk astrak och 
marmor på Stockholms slott af J. R. A. — En finsk säckpipblåsare på 1400-talet (med 
1 bild) af E. N. — IAtteratnr: Arkeologiskt arbete af A. O. H. m. m.

Suomen Museo \ :o  4  innehåller: Gabriel Rein * 20/12 1800, f  2,/g 1867 
(Porträtt jämte biografi). -  Pronssikautinen hautaraunio Perniössä af Julius Ailio 
(4 textillustationer jämte 1 helsids fotolitografi). — Joitakuita muotokuvia Michael 
Toppeliukselta af E. N. (4 textillustrationer). — Lisiä sykeröstä ja  senlaatuisista hiuslai- 
tolcsista Suomen suttuisilla kansoilla af A. O. H. (7 textillustrationer). -  Pieniä tietoja.

Helsingfors 1900. Helsingfors Centraltryckeri.






