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DET EFTERREFORMATORISKA 
DEKORATIVA KYRKOMÅLERIET 

I FINLAND 

NÅGRA ANTECKNINGAR DELVIS I JÄMFÖRELSE MED 

LIKNANDE SVENSKT MÅLERI 

Av Sven Axel Hallbäck 

JAeformationen betydde för Finlands kyrkliga konst samma 
avbräck som för Sveriges kyrkliga konst i övrigt. Hela det sen
medeltida, rika konstlivet blev avklippt. Kyrkans ändrade ställ
ning i kulturellt och ekonomiskt avseende gav inga möjligheter 
för något protestantiskt konstliv. Till detta kom även den all
männa ovissheten inom den protestantiska teologien, som känne
tecknar den nya tidens början. Vilka motiv fick man framställa? 
Vad fick man avbilda? I stort sett vacklar man fram och till
baka under hela 1500-talet för att först mot slutet av århund
radet bl. a. genom Uppsala möte 1593 komma till mer klarhet. 

Man har under sådana förhållanden knappast rättighet att 
vänta sig några konstnärliga storverk vid denna tid vare sig 
i Finland eller i Sverige för övrigt. Hela 1500-talet skulle också 
hava varit ett stort konstnärligt tomrum i Finland, om det inte 
funnits ett undantag —, ett i alla avseenden enastående undan
tag. Det är kyrkomålningarna i Storkyro kyrka. 

När prosten i Storkyro Jacob Sigfridsson Geet — prost över 
hela Österbotten och kallad »Storfursten i Kyro» — på 1560-
talet lät förse sin kyrka med dekorativa målningar, hade han 
onekligen både vissa möjligheter härtill och vissa förutsätt
ningar härför. Man har påpekat, at t han dels ville låta skyla de 
kala väggarna »på gammalt vis» men dels också ville åskådlig
göra den kristna tron i bilder.1 Hans förutsättningar voro också 
bl. a. tvenne. Dels hade han vistats vid Erik XIV:s hov och haft 

1 L. Wennervirta, Finlands konst, Sthlm 1926. 
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kulturella förbindelser med honom, så att det om honom heter: 
».. . af konung Erik XIV:de mycket afhållen . . * Dels var han, 
som det står om honom, »rik, präktig, kostfri . . .»' 

Det säger sig självt, at t under sådana förhållanden dessa mål
ningar måste bliva av utomordentligt intresse. Hur löstes pro
blemet att på 1500-talet förse en kyrka med dekorativa mål
ningar? Efter vilka linjer kommer den protestantiska kyrko
konsten att gå fram? 

Kompositionen är originell, öve r varandra runt kyrkan löpa 
trenne serier. Motiven bjuda på en blandning av gammalt och 
nytt. I den översta serien behandlas de två Moseböckerna. Det 
börjar med skapelseberättelsen och slutar med scener ur Josefs 
och Moses' liv. Sista bilden framställer, hur Moses får Lagens 
tavlor. Den mellersta serien återgiver Nya Testamentet från 
Bebådelsen till Kristi himmelsfärd med huvudvikten lagd på 
Passionshistorien. Den nedersta serien är mest originell. Den 
upptager dels inskriptionsfält, dels illustrationer till prediko-
texter för särskilda söndagar från Nyårsdagen till Trettonde 
söndagen efter Trefaldighet. Att närmare redogöra för dessa 
bilder, som till antalet varit inalles omkring 150, är omöjligt i 
en kort översikt av detta slag. De finnas emellertid synnerligen 
förtjänstfullt och noggrant redovisade i l i t teraturen, framförallt 
av E. Nervänder i dennes rapport från år 1901.4 I detta fall 
koncentreras givetvis intresset på brytningen mellan gammalt 
och nytt . 

Till övervägande del visa bilderna inte upp några märkliga 
nyheter. Nervänder har visat, hur huvudparten av dem går till
baka på Kölnerbibeln från 1480 och framförallt Liibeckerbibeln 
från år 1494.'' Under sådana förhållanden har man ju knappast 
anledning att vänta sig alltför originella framställningar. Bil
derna följa också mycket väl sina medeltida förlagor. Detta 
gäller huvudsakligen den översta serien och i viss mån den mel
lersta. Beträffande framförallt den nedersta serien antager Ner-

1 E. Nervänder, Väggmålningarna i Storkyro gamla kyrka, Finska forn
minnesföreningens tidskrift XXI, Nr 5, s. 2. 

3 Nervänder, a. a., s. 3. 
4 Nervänder, a. a., samt A. W. Rancken, Storkyro gamla kyrka. Finskt 

museum XXXV 1928, s. 45—64. 
5 Nervänder, a. a., s. 15 ff. 
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Fig, I. Krislus och Simeon uv Cyrene bäru korset. Detalj av Slorkyromålningurnu. 
Sut. Mus.. Helsingfors foto. — Christus und Simeon von Cyrene trogen dos Kreuz. 

Detail der Malereien von Storkyro. 

vänder på grund av att han icke kunnat finna förlagor till denna 
»åtminstone tills vidare» att de måste »betraktas såsom själv
ständiga originalkompositioner av den okände målaren i Stor
kyro». Och han tillägger: ». . . det ligger nära till hands att an
taga, det prosten Geet själf möjligen uppkastat planen till ifråga
varande bildcykel samt kanske med råd och bibelkunskap stått 
målaren till tjänst vid dennes utförande af det vanskliga upp
draget.»6 

Vid en undersökning av bilderna finner man de nya dragen 
inte så mycket i kompositionerna som i detaljskildringarna. Att 
indela väggarna är givetvis ingen nyhet, men de strama pi
lastrarna och den starka horisontella betoningen äro avgjorda 
renässansdrag. En mer påtaglig nyhet är avbildningen av en del 
personers klädedräkter. Kristus och Maria äro visserligen på 
gammalt sätt klädda i långa fotsida dräkter med mantlar över. 
Men de flesta agerande i Storkyro ha helt andra dräkter, näm
ligen renässansens typiska kostymer. Hår- och skäggmode äro 

" Dens., a. a., s. 23. 
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också typiska för den svenska Vasatiden. Detta gör, att t. ex. 
Pilatus för att tala med Nervänder får »stor likhet med Gustav 
Vasa» liksom männen omkring honom likna Gustav Vasas hov
män.7 Samma är förhållandet med Simeon från Cyrene, när han 
hjälper Kristus att bära korset. Hans dräkt, hans hår, hans skägg 
och kanske inte minst hans hållning lämna intet övrigt att 
önska för en Vasatidens hovman (fig. 1). 

Naturligtvis finns det andra detaljnyheter, avmålade möbler 
i renässansstil o. s. v. Det nämnda är dock nog för att tjäna som 
belysande exempel. 

Nervänder har pekat på den stelhet, som utmärker dessa bil
der till skillnad från medeltidens framställningar.8 Här har han 
satt fingret på den känsligaste punkten. Karaktären är föränd
rad. Även om motiven, grupperingen, kompositionen skulle hava 
aldrig så mycket medeltida över sig, äro ändock dessa mål
ningar långt från medeltiden. De ha fått renässansens karaktär 
och dess otvetydiga ideal. Stelheten är knappast beroende på 
konstnärlig oförmåga. Den är en effekt. Även färgerna under
stryka det sagda. Det är inte längre medeltidens brokiga värld 
det är fråga om. Det är renässansens färger med dominerande 
rött och gult. 

Storkyro målningar äro, som nämnts, enastående. Enligt 
Nervänder skulle intet liknande exempel kunna framdragas 
varken i Finland eller i Sverige. Däremot skulle det i Danmark 
finnas några målningar, som visa frändskap med målningarna 
i Storkyro. Beträffande en av dessa, den i Sulsted i norra Jy l 
land, går Nervänder så långt, att han antager en direkt förbin
delse av något slag." 

Helt annorlunda bli förhållandena in på 1600-talet. Då inbry
ter en ny period med riklig kyrkokonst. Man kan nu som i 
Sverige iakttaga, hur kyrkor nybyggas, hur andra repareras 
eller ombyggas och hur sedan dessa kyrkor prydas och smyckas, 
hur nya inventarier anskaffas o. s. v. I Finland bli de flesta nya 
kyrkorna byggda av trä. Dessa t räkyrkor med sina tomma, kala 
väggar komma att på ett alldeles särskilt sätt »ropa» efter dekor. 

7 Nervänder, a. a., s. 22. 
1 Dens., a. a., s. 18. ff. 
9 Dens., a. a., s. 10 ff. 
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Pig, 2. Karla över Finlands dekorativa kyrkomåleri, m siad 
+ försvunnen kyrkomålning + delvis bevarad kyrkomål

ning + bevarad kyrkomålning Q 1600-lalsmålnina / \ 1500-
talsmålning. —• Karte der dekoraliven Kirchenmalerci in 
Finnland, m Sludl*%* verschw. Malerei + teilw. erhaltene 
Malerei + erhallene Malerei Q Malerei des 17. Jhs . 

A Malerei des 16. Jhs . 

Nu behöver man heller inte tveka om motiven. De bli hämtade 
ur Bibeln — Guds rena och klara ord. Och även om man någon 
gång kan finna spår av medeltidens helgonvärld, såsom man 
kunnat visa, lämna Gamla och Nya Testamentena inte många 
kryphål för förstucken katolsk propaganda. 
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Det är framförallt tre punkter, som draga uppmärksamheten 
till sig i det protestantiska kyrkorummet. Viktigast är altaret. 
Det medeltida altarskåpet försvinner och efterträdes av renäs
sans- och barockaltaret, som får en ganska bestämd ikonografi, 
nämligen nattvarden och korsfästelsen, vilka scener dock kunna 
utbytas mot t. ex. uppståndelsen. Den andra punkten är predik
stolen, som lika följdenligt får sin dekor fixerad — Salvator 
Mundi, omgiven av de fyra evangelisterna med deras symboler. 
Slutligen blir den tredje punkten läktaren. Dess framsida får 
också sina målningar, oftast apostlarna. 

Till att börja med dominera vid kyrkornas utsmyckning de 
snidade och utskurna bilderna. Stenskulpturer bli av kostnads
skäl sällsynta. Så småningom uppträder dock här som i Sverige 
måleriet som konkurrent, en konkurrent som snart nog trium
ferar. 

Om man betraktar kartan över Finlands dekorativa kyrko
målningar (fig. 2), får man intryck av hur starkt bundna 1600-
talsmålningama äro. Åbo är att döma av den samling kyrkomål
ningar, som omgiva staden, ett större centrum. Åbos ledande 
ställning framgår av den rad kyrkomålare, som under 1600-talet 
här utbildade tradition och skola med sådana namn som Joachim 
Neiman, Erik målare, Abraham Myra och Jörgen Gentelman 
för att endast nämna några exempel.10 

Om de målningar, som stamma från tiden före 1650, vet man 
ganska litet. Den stil, som vuxit fram, är icke helt enhetlig. 
Understundom nöjer målaren sig med rent dekorativa element 
och låter rankor o. d. pryda tak och väggar. I andra fall äro 
bildmotiven huvudsaken, och någon gång händer det, att båda 
dessa element fylla kyrkointeriörerna. 

Till denna sista grupp hörde Salo kyrka i Österbotten. Hela 
rummet var målat, såväl tak och väggar som inredning. Den 
dekorativa utsmyckningen bestod av blommor, frukter, band, 
löpande spiraler, girlander, festoner m. m. Taket var dessutom 
försett med kasettindelning och väggarna hade arkader. Allt 
hade tidstypisk karaktär. Bildmotiven utgjordes av i kasetterna, 
arkaderna och väggfälten f. ö. insatta figurala målningar an-

10 Se Opuscula Aspeliniana I, II, Helsingfors 1942, eller Wennervirta, 
a. a. 
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Fig. 3. Detalj uv kyrkomålningen i Salo. Nat. mus., Helsingfors 
foto. — Delail der Kirchenmalerei in Salo. 

tingen i form av apostlafigurer, profeter etc. eller scener från 
Bibeln (fig. 3). 

Salo kyrkomålning, som enligt inskrifter utförts i tvenne 
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Fig. 4. Detalj av kyrkomålningen i Karla. Nat. mus., Helsingfors foto. 
der Kirchenmalerei in Kurlö. 

Deluil 

perioder under 1630- och 1640-taIen, framstår som märklig, 
därigenom att den genomförts i en i förhållande till Storkyro 
helt ny stil. Till samma stil hör också Karlö kyrkas första mål
ningar. Karlö kyrka försågs i tre omgångar med målningar — 
första gången år 1659. Dessa tidiga målningar visa både till stil 
och utförande slående likhet med Salo målningar. Hela arrange
manget är i stort sett detsamma: samma arkader och kasetter, 
i stort sett samma ornamentik, liknande figurframställning, 
överensstämmelsen är så stor, att man utan tvekan vågar antaga 
ett direkt samband, antingen i form av att samme målare utfört 
bägge kyrkornas målningar eller däri, att målaren i Karlö stått 
i elevförhållande till salomålaren. Det förra alternativet synes 
mig vara det sannolikaste. 

I detta sammanhang måste också målningarna i Pyhämaa 
nämnas. Denna kyrka är också helt och hållet målad. Dekora
tionerna äro visserligen här något annorlunda, men idé och 
känsla äro desamma. Mycket är likartat. Ornamenten äro kanske 
något mer utvecklade i Pyhämaa, akantusen har kommit in och 
spelar sin roll. Fruktgirlander och blomsterornamenten äro dock 
i stort sett desamma. Löpande spiraler finnas kvar oförändrade. 
Viktigare är dock, att själva figurteckningen har praktiskt taget 
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Fig. 5. Detalj av Pyhämaa kyrkas målningar. Inridandet i'Jerusalem. Nat. mus., 
Helsingfors foto. — Detail der Malereien in der Kirche von Pyhämaa. Der Einzug 

in Jerusalem. 

samma karaktär. Ett klart stilsamband existerar alltså, även om 
man i detta fall inte nödvändigtvis tvingas antaga samma må
lare. Pyhämaa kyrkas målningar utfördes av okänd mästare år 
1667 (fig. 5). 

Den nu antydda gruppen av kyrkomålningar i Finland är ur 
svensk synpunkt mycket intressant. Det finns nämligen överens
stämmelser i svensk kyrkokonst. I t. ex. Bohuslän har funnits 
liknande målningar, i Halland finns i Falkenbergs gamla kyrka 
liknande målningar. I Småland finnas i t. ex. Bringetofta lik
nande målningar.11 Djursdala målningar, som dock äro från 
slutet av seklet, ha också liknande utseende. I Västergötland 
motsvaras de nämnda, finska målningarna av bl. a. Ornunga-
skolans framställningar. I Blekinge har av allt att döma också 
funnits något liknande exempel. I Mälardalen och Östergötland 
finnas åtskilliga. Det kanske allra bästa exemplet i Sverige är 
dock de tidiga målningarna i hertig Karls kyrka i Karlskoga. 

11 Gäller de yngre målningarna i kyrkan. 
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Dessa äro av Martin Olsson daterade till början av 1600-talet.12 

överensstämmelsen mellan dessa målningar och de nämnda 
finska är stor. Kasettaken, skenarkitekturen med arkaderna, 
pilastrarna etc, ornamentiken med blomster- och fruktdekor, 
löpande spiraler o. s. v., allt återfinnes i båda fallen. Därtill 
komma figurerna inplacerade på samma sätt inom var sin arkad-
båge och bibelscenerna inramade på ett liknande sätt. Motiven 
äro också i stort sett överensstämmande. Däremot äro icke 
känslan och stämningen desamma i kyrkorummen. Målningarna 
i Karlskoga äro utförda av en skicklig målare, kanske t. o. m. 
en hovmålare med betydande kunskaper i bl. a. latin, emble
matik och symbolmåleri. De finska kyrkmålningarna äro av allt 
att döma utförda av »enkla och hederliga» allmogemålare eller 
skråmålare. Olikheterna framkomma lika mycket i sättet att 
komponera som i sättet att måla. Det är en finare, klarare, skick
ligare pensel, som arbetat i Hertig Karls kyrka i Karlskoga. I 
gengäld ha dock de finska kyrkorna något, som icke i lika hög 
grad finnes i Karlskoga, nämligen yppigheten. I jämförelse med 
den primitiva dekorationslust och färgglädje, som drivit fram 
de finska kyrkomålningarna, verka målningarna i Karlskoga 
nästan akademiska (fig. 6). 

Man ställer sig givetvis frågan, varifrån detta måleri kommit, 
och hur det förmått bryta sig egna vägar. Att i en kortfattad 
redogörelse som denna ingående redogöra för detta låter sig ej 
göras. Utgångspunkten är profanbyggnaderna och deras dekora
tiva utsmyckning. I första hand är det från slotten, som detta 
sätt att dekorera utgått. Grunden är renässansslottens orna
ment, panelningar, kasettak och figurspråk. Liksom i fråga om 
så mycket annat under renässansens tidevarv har kyrkan varit 
den mottagande parten, till skillnad från medeltidens rikt gi
vande och inspirerande kyrka. På grund av andrahandskarak-
tären blir kvaliteten i allmänhet lidande. 

Det återstår att nämna, att det i Finland också fanns mål
ningar av annat slag, nämligen kalkmålningar. Det mest kända 
exemplet på sådana är målningarna i Tenala kyrka. Denna är 
treskeppig och ursprungligen från medeltiden och har en verk-

12 En Julbok från Karlstad stift 1916, s. 41 ff. — S. A. Hallbäck, Det 
efterreform. kyrkomåleriet etc. I, Göteborg 1947. 
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Fig. 6. Målningarna i Hertig Karls kyrka, Karlskoga. ATA foto. 
in der Herzog Karlskircbe in Karlskoga. 

Malereien 

ligt originell serie kyrkomålningar. Det är själva pelarna mellan 
skeppen, som blivit målade i alsecco upp till valvanfangen. Mål
ningarna äro dels ornamentala, både av beslagskaraktär och 
broskornamenttyp och mer eller mindre naturalistiska blommor, 
blad och rankor, dels äro de figurala med scener ur Bibeln inom 
ramar, såsom Johannes döparens halshuggning, Marie bebådelse, 
Kristus pinas under Pilatus, Job och Lasarus. Slutligen före
komma också en serie bibliska personer, nämligen de fyra evan
gelisterna och till sist följande kyrkofäder eller helgon, näm
ligen S:t Ambrosius, S:t Hieronymus, S:t Fransiscus (fig. 7). 

I »Berättelse afgifven till Finska Fornminnesföreningen öfver 
Dess tredje konsthistoriska expeditions arbeten sommaren 
1885»,13 säger Nervänder, att man kan »med temmeligen stor sä
kerhet antaga, att ifrågavarande målningar tillkommit efter år 
1655, hvarom de äfven bära inre vittnesbörd». Oscar Nikula 
uppgiver i sitt arbete — Tenala och Bromarf socknars historia, 

11 Handskrift i Nationalmuseum, Helsingfors. 
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Fig. 7. Detalj av Tenala kyrkas målningar. Nat. Mus., Helsingfors foto-
•— Detail der Malereien in der Kirche von Tenala. 

att dessa målningar äro utförda 1675 på församlingens bekost
nad.14 Han tillägger bl. a.: »Så sällsynta som muralrnålningar 
äro hos oss få dessa bilder ett värde långt över det konstnärliga. 

14 Oscar Nikula, a. a., II, s. 19. 
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Målarens namn är okänt . . .15 C. A. Nordman påpekar det ytterst 
märkliga i att t. ex. S:t Fransiscus framställts här så långt fram 
i tiden. Han drager icke i tvivelsmål, att det antingen funnits 
äldre målningar i kyrkan eller i trakten med framställning av 
S:t Fransiscus eller också, att målaren ända fram till denna tid
punkt använt sig av någon katolsk förlaga.1" Båda möjligheterna 
erbjuda ytterst intressanta perspektiv. 

Till dessa uppgifter om Tenala kyrkas målningar bör kanske 
läggas det av Paul Wilstadius påpekade förhållandet, att den, 
som lät utföra dessa målningar, var dåvarande kyrkoherden i 
socknen Petrus Ingemari. Om honom heter det, att »Kyrkan 
'plåstrades och vitlimmades', taket lagades, sakristian ombygg
des, fönstren reparerades, pelarna förseddes med målningar. . . 
Vid vintertinget 1672 bekräftade också nämnden, att Ingemari 
satt kyrkan i dugligt skick».17 Ingemari var rikssvensk och var 
från Annerstads församling i Småland enligt samma källa. Dessa 
uppgifter giva även synpunkter av största intresse, när det gäller 
tillkomsten av dessa kyrkomålningar (fig. 7). 

Under senare delen av 1600-talet växer det fram ett nytt sätt 
att dekorera ett kyrkorum i Finland liksom i Sverige. Man kan 
kalla det för barockt kyrkomåleri eller hellre för karolinskt 
dekorativt kyrkomåleri. 

Åtskilliga kyrkomålare äro kända till namnet från denna tid 
i Finland. De mest framstående voro bröderna Gallenius, Eskil 
och Lars. Av dessa var den senare den mest kände. En hel del 
kyrkomålare äro dock okända till namnet. Torneå kyrkas mål
ningar äro mycket karakteristiska. De stamma från år 1688 och 
äro av okänd mästare. Renässansdrag finnas även här, men den 
dominerande dekorationen är ny, nämligen akantus och lager. 
Kompositionen är tung och svulstig men samtidigt fast och klar. 
Bilderna äro bestämt inrutade eller inramade och blickpunk
terna äro givna. Motiven äro ortodoxt bibliska och ytterst tids
typiska med tunga kolonner, rutade golv, massiva människor 
och små landskapsutblickar samt å andra sidan änglar bärande 

15 Dens., a. a., s. 19. 
16 Muntliga uppgifter av Statsarkeolog C. A. Nordman, Helsingfors. 
17 Hyltén-Cavallius Fören. Arsb. 1941, s. 99 fe. 
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Fig. 8. Takmålning i Lannaskede kyrka, Småland, av Johan Columbus 1702. 
ATA foto. •— Deckenmalerei in der Kirche von Lannaskede, Småland, von Johan 

Columbus 1702. 

vapensköldar inramade i rundlar, omgivna av lager- och eklövs-
girlander. Färgerna äro också tunga, gärna klara. 

Till denna grupp bör av allt att döma de nu försvunna mål
ningarna i Asikkala gamla kyrka hänföras, vilka målningar fått 
en intressant beskrivning av N. Cleve.18 

Hela detta måleri har sin motsvarighet i Sverige. Det är mål
ningar av just detta slag, som kännetecknar t. ex. Johan Colum
bus i Karlskrona, Erik Grijs, Christian von Schönfelt, Sven 
Wernberg i Göteborg, Anders Falck från Småland m. fl.19 Tiden 
för detta måleri är omkring sekelskiftet, några decennier före 
och några decennier efter. Det finns i Sverige oerhört många 
exempel på liknande kyrkointeriörer. Man kan som exempel 

18 JV. Cleve, Barockmålningarna i Asikkala gamla kyrka. Kulturhist. 
Arsb. 1933, s. 44 ff. (Helsingfors). 

19 Se om detta H. Hegardt, Studier i västsvensk kyrklig konst e tc , 
Göteborg 1923, samt S. A. Hallbäck, a. a. 
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Fig. 9. Detalj av Paltamo kyrkomålning uv Michael Toppelius, 17SO-talet. Nat. 
mus., Helsingfors foto. — Detail der Kirchenmalerei von Paltamo von Michael 

Toppelius, 1780er Jahre. 

plocka ut någon målning, t. ex. Lannaskede kyrkas dekorativa 
målningar från 1702 i Småland utförda av Johan Columbus 
(fig. 8). 

En skillnad mellan Finland och Sverige är dock, att den 
barocka dekorationsstilen lever kvar mycket längre i Finland 

323 



S V E N A X E L H A L L B Ä C K 

än i Sverige. När således t. ex. kyrkomålaren Emanuel Gran
berg år 1773 dekorerar Muhos kyrka, är det ännu detta tunga 
barocka måleri, som kommer till uttryck. 

Från 1700-talets mitt kommer dock samtidigt någonting nytt 
in i den finska kyrkokonsten. Det är rokokon och rokokoskolan. 
Det märkligaste med denna i Finland är, att den i så hög grad 
bäres upp av en enda målare, Finlands antagligen genom alla 
tider mest betydande kyrkomålare Michael Toppelius. 

Michael Toppelius' produktion var ytterst rik. Den omfattar 
till tiden andra hälften av 1700-talet och går några decennier in 
på 1800-talet. Den finns redovisad i litteraturen på ett förnäm
ligt sätt.-0 Det är därför här onödigt att mera ingående syssla 
med hans verk. Något måste man dock stanna inför dem. 

Han ansluter sina dekorerade kyrkointeriörer till gammal 
tradition så till vida, att hela kyrkorummet dekoreras. Han må
lar både altare, predikstolar, läktarbröst och tak och väggar. 
Hans sätt att måla är emellertid nytt. Lusten att på ett över
väldigande sätt dekorera utmärker väl också honom, men av 
»skräcken för tomrummet» märker man hos honom inga spår 
(fig. 9). Ofta målar han väggar och tak så, att bilderna kon
centrerats till medaljonger med imiterade rokokoramar. Mellan
rummet mellan dessa medaljonger lämnas oftast helt odekorerat 
eller också förses det med ytterst sparsam dekor (fig. 9, 10). 
På detta sätt få kyrkointeriörerna sin nya karaktär. Viktigast 
är dock, att figurmåleriet får en lättare och enklare stil. Det är 
rokokons anda, som kommer in, givetvis med reservation för 
kvalitén. Dessa kyrkointeriörer tjusa kanske mest genom sin 
enkelhet och sin lätthet, och genom att denna anda förknippats 
med gammal finsk tradition, den, att göra kyrkorummet till en 
bilderbibel, 

1700-talet betecknar höjdpunkten för Finlands efterreforma-
toriska kyrkomåleri, åtminstone vad kvalitén angår. Utom 
Michael Toppelius finns en rad betydande kyrkomålare, även 
om denne dominerar. Bl. a. uppträder Finlands första mera be
tydande kvinnliga konstnär Margareta Capsius vid denna tid. 
Ett annat namn, som bör intressera i detta sammanhang, är 

so Nervänder, a. a. — Dens., Michael Toppelius och hans verk. — Wen-
nervirta, a. a. 
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J a fgnirf m âneUcJfipad ja Ufcfoi*5 

i-Vgi. 70. Detalj av Haukipudas kyrkas målningar. Elias och korparna. 
Av Michael Toppelius 1774—79. Nat. mus., Helsingfors foto. •— 
Detail der Malereien in der Kirche von Haukipudas. Elias und die 

Rabén. Von Michael Toppelius 1774—79. 

Daniel Hiulström, som bl. a. målar Nykarleby kyrka år 1749.-1 

Denne målare hade invandrat från Sverige, där han uppträtt 
som kyrkomålare bl. a. i Östergötland. I Trehörna kyrkoräken
skaper heter det år 1734: »Den 2 Februari 1734» blev »efter 
Cocknemännens enhällige påstående . . . Contract upprättat med 
måhlaren Mäster Daniel Hiulström, om Trehörnas kyrkas må
lande inuti. . .22 Av inventariet 1829 får man en uppfattning om 

21 Han lär emellertid inte ensam utfört arbetet. Målaren Johan Alm 
skall ha medverkat. Finska Fornminnesföreningens konsthistoriska Ex
pedition 1896. Handskrift i Nat. Museum, Helsingfors. 

M Trehöma L. I. 3. Landsarkivet, Vadstena. 
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k 
Fig. 11. 'Takmålningar i Nykarleby. Av Daniel Hjulström 1749. Nat. mus. 

Helsingfors foto. — Deckenmalerei in Nykarleby von Daniel Hjulström 1749. 

målningarnas art: »Kyrkan är till Tak och Wäggar i Godt Stånd, 
och i älldre tider innantill målad med Bibliska Språk omkring 
Englabillder.»23 Detta är alldeles samma system, som han använt 
sig av i Nykarleby (fig. 11). Slutligen kan bland tidens målare 
även Johan Tilén nämnas. Att närmare redogöra för alla tidens 

23 Inv . 1829 ATA. 
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målare är ej nödvändigt. I Opus
cula Aspeliniana finns en samman
ställning över detta.-4 

Michael Toppelius har knappast 
någon direkt motsvarighet i Sve
rige. Nervänder har velat jämföra 
honom med Per Hörberg.2"' Båda 
voro ju av enkel härkomst och 
båda målade ju kyrkor. Den se
nare målade dock ej tak- och väg
gar i kyrkorna. Hanna Hegardt 
anser, att bättre än att jämföra 
Michael Toppelius med Per Hör
berg är, att jämföra honom med 
skaramålaren Johan Wåhlin, som 
utfört åtminstone 15 kyrkmålning
ar i Västergötland.2" Hon motive
rar på ett intressant sätt sitt på
stående med motiv- och stillikhe
ter. Hon slutar: »Någon direkt på
verkan mellan de bägge konstnä
rerna är dock icke tänkbar. Där
emot måste man förutsätta gemensam skolutbildning. . . Utan 
tvivel hade denna skola sin central i huvudstaden, och Wåhlin, 
som blev mästare samma år Topelius kom till Stockholm, har 
givetvis här tillbragt något av sin gesälltid.»27 

Även under 1800-talet och fram mot våra dagar förekomma 
givetvis målningar i Finlands kyrkor. Sällan äro de dock av 
övervägande dekorativt slag. Man har målat altartavlor, dekora
tioner på predikstolar, läktarbröst m. m. men knappast hela 
kyrkointeriörer. Man kan naturligtvis plocka ut många namn, 
såsom Alexandra Såltin, som är den, som målat det största an
talet altartavlor i Finland, eller Finnberg, som dekorerat läktar-
bröstet i Kimito. Även de stora finska konstnärerna Järnefelt 

Pig, 12. Detalj uv målningarna i 
Revolaks. Såhingsmannen, Av Mi
chael Toppelius 1821. — Detail der 
Malereien in Revolaks. Der Sä-
mann. Von Michael Toppelius 1821. 

24 Opuscu la Aspel in iana , s. 294 ff. 
25 N e r v ä n d e r , a. a. 
26 Hega rd t , a. a., s. 88. 
'-'7 Dens. , a. a. s. 89. 
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och Edelfelt ha bidragit med kyrkomålningar. Detta är endast 
några exempel. 

Men karaktären är förändrad. Man kan åtminstone tills vidare 
sätta punkt för det dekorativa finska kyrkomåleriet av ovan 
beskrivet slag, när den gamle Toppelius med darrande pensel 
målar sin sista kyrkomålning, den i Revolaks år 1821, samma år, 
som han gick bort (fig. 12). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Sven Axel Hallbäek: Die nachreformatorische dekorative Kirchen
malerei in Finnland. 
Fiir die kirchliche Kunst Finnlands bedeutete die Reformation den

selben Abbruch wie fiir die im iibrigen Schweden. Die veränderte 
Stellung der Kirche in kultureller und ökonomischer Beziehung ergab 
keine Möglichkeiten fiir die Entwicklung eines reicheren Kunstlebens. 

Die Malereien in der Kirche von Storkyro sind die einzigen bekannten 
dekorativen Kirchenmalereien aus der Zeit gleich nach der Reformation. 
Sie bezeichnen insofern ein Ubergangsstadium, als sie einerseits auf 
mittelalterlichen Uberlieferungen aufbauen, andererseits jedoch ausge
sprochene Neuheiten in Bezug auf Einzelheiten und allgemeinen Charakter 
aufweisen. Sie sind typische Produkte der schwedischen Wasa-Zeit 
(Abb. 1). 

Im 17. Jahrhundert erwacht ein neues Interesse fiir Kirchenbau und 
Kirchenausschmiickung. Jetzt nimmt der protestantische Kirchenraum 
Form an. Drei Punkte ziehen vor allem das Interesse auf sich. Alle 
erhalten ihre eigenen Bildmotive. Der Altar ersetzt nun den mittel
alterlichen Altarschrein. Er wird mit Abendmahlsdarstellungen, Kreuzi-
gungsscenen oder auch einem anderen Motiv geschmiickt. Die Kanzel 
erhält Salvator Mundi-Bilder und die vier Evangelisten mit ihren Sym
bolen. Die Vorderseite der Empore schliesslich wird meist mit einer 
Reihe Apostelbilder versehen. Anfangs dominieren skulpturelle Dar
stellungen, später immer mehr Malereien. 

Gemälde dieses Rcnaissance-Charakters wurden in den 1630-er und 
1640-er Jahren in der Kirche von Salo ausgefuhrt (Abb. 3). Andere ahn
liche Beispiele sind die Malereien in Karlö aus dem Jahre 1659 und in 
Pyhämaa von 1667 (Abb. 4, 5). 

In Schweden gibt es ahnliche Beispiele, wie die friiheren Malereien 
in der Kirche Herzog Karl's in Karlskoga (Abb. 6). Diese sind indessen 
von einem geschickteren Kunstler ausgefuhrt, vielleicht einem Hofmaler. 
Die finnischen Malereien haben mehr Volkskunstcharakter. 

Es gibt in Finnland auch Beispiele fiir Kalkmalereien aus dem 17. Jahr
hundert, wie z. B. die Fresken in Tenala aus den 1670-er Jahren (Abb. 7). 
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Gegen Ende des 17. Jahrhunderts entsteht die barocke Kirchenmalerei 
mit schwerfälligen Kompositionen, bestimmten Blickpunkten, durchge-
fiihrten Perspektiven mit Landschaftsausblicken, saftigen Farben und 
Symbolmalerei. 

In Schweden sind solche Malereien ebenfalls häufig (Abb. 8). 
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts kommt die Rokokomalerei hinzu, 

hauptsächlich durch den dominierenden Maler Michael Toppelius, der 
auf eine leichtere, weichere und graziösere Art malt. Wenn es auch 
noch andere Kunstler gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert gibt, 
so bezeichnet doch Michael Toppelius zugleich den Abschluss und den 
Höhepunkt der finnischen dekorativen Kirchenmalerei (Abb. 9, 10, 12). 
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