
Finlands offer av kyrksilver under Gustav Vasa
Källström, Olle
Fornvännen 207-216
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_207
Ingår i: samla.raa.se



FINLANDS OFFER AV KYRKSILVER UNDER 
GUSTAV VASA 

AV 

O. K Ä L L S T R Ö M 

I
det föga uppbyggliga skådespel, som Gustav Vasas kyrksilver-

konfiskationer utgjorde, och i vilket vi kunna bevittna den medel

tida kyrkl iga ädelmetallkonstens näs tan fullständiga undergång 

för vårt lands vidkommande,1 spelade F in lands kyrksi lver en 

r inga roll. 

Genom materialdelen i fört :s i dagarna utkommande avhandling 

om det konfiskerade svenska och finska kyrksilvret,- där det finska 

materialet uppställts för sig, får man ett samlat om ock summariskt 

int ryck av detsamma. Det ter s ig onekl igen mager t och enformigt. 

Skall man lyckas få det att f ramträda i ett k l a r a r e ljus, får man 

t i l lgr ipa en separa t behandl ing av detsamma, så att det befrias 

från konkur rensen från allt det andra mater ia le t i nämnda arbete, 

v a r s huvudsyfte ju va r at t framförallt kny ta in t resset till samt 

d raga fram föremålen u r konglomerate t av ol ikformiga arkivno

tiser, och där f rågan om de olika dåvarande svenska landsdelarnas 

kontr ibut ioner samt hu r och när dessa skedde endast fick bli av 

underordnad betydelse. 

Därför ha r nedan följande lilla sammandrag nu tillkommit. Det ger 

intet nytt primärmaterial utöver det i avhandlingen publicerade, och 

det bör kanske påpekas, att F in lands konfiskationssilver endast är 

känt för förf. genom i Sverige tillgängliga arkivsamlingar och ur-

kiiuilspiiblikationer, och att vad som til läventyrs kan ligga opubli

cerat i finska arkiv således ä r förf. obekant. Tillfället får emellertid 

inte lämnas obeaktat att ge en översikt över hur konfiskationerna ut

formades för F in lands vidkommande, vad de betydde i form av offer 

1 Fullständigt bevarat medeltidssilvcr, som verkligen sedan medeltiden 
tillhört svenska kyrkor eller kloster, uppgår väl knappt till ett hundra
tal föremål; beräkningen är dock svår, då man ofta kan tveka huru del
rester av kärl skola bedömas, t. ex. sådana som ännu ingå i mer eller 
mindre ändrade medeltidskalkar. 

2 K ä l l s t r ö m , Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat 
gonom Gustav Vasas konfiskationer, Uppsala 1939. För uppgifter i det 
följande, som icko beläggas genom fotnoter, se dotta arbete och däri citc-
lad litteratur. 
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från Finlands sida samt i vad mån för det större arbetet viktiga jäm
förelser och synpunkter utvunnits ur det finska materialet. 

Finlands förvaltningsmässiga ställning som landsdel inom Sverige 
vid vasatidens inbrott torde i några korta ord kunna karakteriseras 
därmed, att detta medeltidens »österland», i kyrkligt avseende ända 
till år 1554 ett enda biskopsdöme, just nu blev föremål för en mer 
detaljerad administration. Tidevarvet kännetecknas av en livlig kolo-
iiisationsverksamhet, som dels givetvis medförde en utsträckning av 
de administrativa gränserna såväl som de kyrkliga (ej mindre än 75 
socknar tillkommo), dels ock ej sällan föranledde upprepade änd
ringar av förvaltningsområdena, t. ex. överflyttning av en av de stora 
skogssocknarna från ett hövdingadöme eller härad till ett annat. Om 
man vid följande jämförelse till Finland räknar Åland och Österbot
ten — vilka under 1500-talet icke ansägos tillhöra de finska landska
pen — har man sammanlagt notiser om kyrksilverkonfiskation från 
minst 88 kyrkor av de 128 hos Styffe vid medeltidens slut namngivna. 
Från Österbotten, då med 10 kyrkor, finnes blott ett par obetydliga 
notiser, vilket kan betyda, att Österbottens koiitiskationsresultat redo
visats via andra linjer, t. ex. över svenska Norrland, och att akten 
ännu ej anträffats. Från ett typiskt kolonisationsområde som övre 
Savolaks (6 socknar) kan man knappast vänta någon kyrksilverkon
fiskation, då den första kyrkan där anlades så sent som 1547. Även 
från Karelen, med 13 socknar, måste notiserna av liknande skäl bli 
sparsamma. Drager man därför från den angivna totalsiffran 128 
kyrkor minst 25 i notismaterialet helt orepresenterade, kvarstå unge
fär hundra kyrkor, av vilka minst. 88 äro representerade i konfiska-
tioiishandlingariia — ett. ganska acceptabelt, underlag för en jäm
förelse. 

Bidraget från Finlands och Ålands kyrkor till konfiskationerna 
var, såvitt f. n. är känt, 7 693 lod 1 kvintin kyrksilverpjäser eller, 
jämfört med den lågt beräknade siffran 244 804 lod utgörande allt 
som Gustav Vasa fick in i form av arbetat kyrksilver från hela sitt 
rike, cirka en trettiotredjedel av totalmassan. Så ringa detta än må 
te sig, så betydde det för Plnland en barskrapning; som även Neovius' 
och Tyra Borgs undersökningar visa, är det ytterst litet medeltida 
kyrksilver som i våra dagar finns i behåll. 

I början hade Gustav Vasas kyrksilverkonfiskationer formellt ka
raktären av lån från katedralkyrkorna, klostren, stadskyrkorna och 
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de större och rikare landskyrkorna. Återbetalning skedde emellertid 
ej, och redan 1526 är lånebegreppet i stillhet avfört från programmet. 
Ända fram till och med år 1530 kvardröjer dock principen att på 
detta sätt blott beskatta de större och rikare kyrkorna. Från och 
med den stora klockskattens andra år, 1531, då även landskyrkorna 
skola vidkännas konfiskation av klockor, kan man säga att kyrk-
silverkonfiskationen släpps lös över hela riket, ty av skäl som jag 
tidigare utrett, blev klockskattens resultat i ett förvånansvärt stort 
antal fall, att allmogen med silver, ofta kyrksilver, inlöste de till kon
fiskation uttagna klockorna. 

Det nyss anförda berättigar oss till antagandet, att Finland avsikt
ligt och i enlighet med de i början rådande principerna att först ut
nyttja de större och rikare kyrkomas skatter sparats under 1520-
talets kyrksilverkonfiskationer. Vid tiden för den svenska klock-
skatten har däremot viss kyrksilverkonfiskation igångsatts, åtmin
stone inom de rikare svenskbygderna. Därom vittnar ståthållarens i 
Viborg Nils Grabbes inleverans vid mårtenstid 1535 av viktiga kyrk
silverklenoder från Borgå, Helsinge, Pernå, Pyttis och Sibbo i Ny
land samt Nykyrka i Karelen såväl som enstaka andra notiser, 
t. ex. om ett 1531 taget ciborium från Hattula omnämnt i en spe
ciell fogderäkenskap 1529—33. 

Eljest är det betecknande, att den systematiska konfiskationen här
leder sig frän do förteckningar vilka Finlands reformator Michael 
Agricola som nytillsatt biskop år 1554 påbörjade under sina visita-
tioner, och vilka i övrigt rörde sig inom den av Georg Norman 
utstakade planen för sådana visitationer, vilka nämligen ursprung
ligen blott hade syftat till en egentlig kyrklig visitation angående 
lärans predikande och prästernas förmåga i övrigt att handha sina 
nya uppgifter. Konfiskationen själv fick då anstå. Men omedel
bart efter Agricolas död den 9/4 1557 — på hemresan efter en diplo
matisk mission till Ryssland — började konfiskationerna, först i Abo 
domkyrka, vars silver konfiskerades i maj s. å., och sedan det övriga, 
som är förtecknat i en till år 1558 daterad handling. Så utnyttjade 
alltså Gustav Vasa sin reformationsbiskops nitiska visitationsverk-
samhet på ett sätt som denne måhända skulle ha lagt sig emot, om 
han befunnit sig i livet. 

Det kan av det nu sagda förefalla, som om Finland behandlats med 
en viss skonsamhet vid inaugurerandet av kyrksilverpolitiken och att 

14 — Fornvännen 19W. 
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kyrksilverrovet där, kulminerande under de allra sista åren av den 
gamle kungens regering, blott varit den yttersta konsekvensen av en 
standardiserad och i övrigt fullföljd och avslutad verksamhet. Tek
niskt sett intar det också denna ställning. Men detta hindrar ej, att 
man kan finna hurusom Gustav Vasa redan för vissa tidiga experi
ment begagnade sig av det finska områdets särställning och därav 
följande lätthanterlighet i extraordinära ärenden. Genom experiment 
med medlemmar av Åbo domkapitel klarnade för kungen riktlinjerna 
lör utkrävandet av de danaarv efter präster — s. k. »testamentssilver» 
— som i så rik måtto skulle komina att tillfalla den kungliga kassan 
med ignorerande av andra pretendenters rätt. 

Sådana danaarv voro ej okända, när domprosten Jakob i Abo dog 
sommaren 1526 efter att testamentariskt ha förordnat om sitt silver. 
Men detta fall föranledde ett principuttalande från kungens sida och 
är därför av särskilt intresse.3 I sitt testamente hade domprosten efter 
eget skön förfogat över sina ej obetydliga penningtillgångar; kungen 
var blott ihågkommen med en mindre summa. Misslynt såväl över 
detta som av den omständigheten att domkapitlet honom oåtspord 
hade valt ny domprost, tillskrev kungen den 23 aug. domkapitlet.* 
Han sade sig därvid ha anledning nog, om han ville, att upphäva valet 
men önskade låta vid saken bero, om kapitlet ville anslå en årlig 
summa stor nog att hålla en tjänsteman på i kungens kansli, emedan 
en del av andra domkyrkor anslagna prelaturer vid kansliet »äro här 
väl så nyttiga som de kunna vara vid domkyrkorna». I ett samtidigt 
brev kominer han så in på domprosten Jakobs pengar, vilka »väl 
kunna utskickas i bättre måtto» än efter Jakobs förordnande, näm
ligen om mesta delen »av penningarna skickades menige man till godo 
efter den nöd som riket nu befinner sig i och den svåra gäld som är 
på färde». Därför skall biskopen och kapitlet »medla och moderera» 
Jakobs testamente. Detta korrigerande ingrepp i en så fundamental 
rättighet som testamentering är den nya statens och furstemaktens 
opposition mot den medeltida seden inom prästerskapet att donera sin 
kvarlåtenskap till sin kyrka. Denna opposition utformades vidare i 
Västerås ordinantia.5 När sålunda ett viktigt moment i den katolska 

3 Jfr W e s t m a n , Reformationens genombrottsår i Sverige, Uppsala 
1918, s. 350 t, 425 f. 

4 Gustaf I:s registratur 3, Stockholm 1865, s. 260 f. 
5 Punkt 15. Närmare utvecklad av W e s t m a n , a. a., s. 426. 
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kyrkans rättsuppfattning därmed måste vika, så var det formellt till 
förmån för den urgamla uppfattningen om närskyldas arvsrätt men 
blev i realiteten en anledning för kungen atl laga dylika »danaarv», 
ofta med ett flagrant åsidosättande av existerande närsk}'ldas rätt. Ur 
föremålssynpunkt betyder detta, att såsom arv efter präster bokfördes 
i skattkammaren en mängd silverpjäser, först och främst kyrksilver 
som präster haft i förvar — kanske också haft i sin ägo — men även 
en myckenhet profana ting såsom skålar, bägare, skedar, bälten och 
fingerringar. 

Sålunda kommo t. ex. från Letala åren 1544—46 ett par 
kalkar med patcner skänkta resp. testamenterade av dels 
prästen (Uemet, dels den nyligen avlidne magister Siffrid; 
den sistnämnde efterlämnade dessutom en ainpull (för vi
net) med ett förgyllt V på locket och med förgyllda gjor-
dar omkring samt med »gripanet» (handlaget) också delvis för
gyllt. Efter herr Anders Jacobi i Åbo fick kungen 1542 kalk, patén, 
kedja och tre guldringar samt två silverstop på fötter och med för
gyllda gjordar omkring, s. å. efter Jakob Blomme kalk, patén, elt 
»hankestop», ett litet stop, 2 skålar och 12 skedar, allt av silver. Kani-
ken Henrik, också i Åbo, testamenterade 1544 dels ett förgyllt stop 
mod »skänkel» samt med ett H »uppunder botten», dels en »rysseskål» 
med, inuti botten, »en blå amulering med P. H.». En herr Lars i Vörå 
i Österbotten hade ej mindre än 5 guldringar och nära 10 lödiga mar
kers vikt förgyllda silverkärl, som kungen fick. De nämnda före
målen utgöra blott ett urval ur de bättre situerade klerkernas kvar-
låtenskaper. Med en påfallande lydnad och lojalitet hörsammade även 
do fattigare lantprästerna det kungliga arvskravet. 

Den totala omfattningen, uttryckt i föremål, av de finska kyrksil
verkonfiskationerna från kyrkor och kloster är följande, sådan vi 
f. n. känna den genom dokumentariska belägg: 

kalk 49 rökelsekar 1 
patcn 43 sked 8 
ciborium (pyxis etc.) 23 krona 14 
ampull 1 krans 1 
oljekar 40 kräkla 1 
monstrans 70 korkäpespänne 3 
nitar- och processionskors 52 clipeuspondant 3 
mindre kors 7 ax 2 
bild 6 fisk 6 
relikvarium 5 fingerring 8 
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Härtill kommer i 6 fall rikt ädelmetallbesatta korkåpor och helgon-
bildkåpor samt i 9 fall ospecificerade silvermängder representerande 
flera olika förmäl samt några få i ovanstående kategorier icke ingå
ende föremål såsom nålar o. dyl. 

Innan vi genomgå tablåns förmålskategorier i tur och ordning 
kunna vi lägga märke till en sak, nämligen att den ojämförligt hår
daste konfiskationen drabbade do båda kategorierna monstrans och 
altar- eller processionskors. De flesta av dessa förmål togos vid den 
slutliga, systematiska konfiskationen 1557—58; ålandsmonstranserna 
togos 1547. Endast en monstrans och två av korsen ha tagits på 1530-
talet. Vad vi här bevittna är alltså ett följdriktigt verkställande av 
1544 års västeråsriksdags beslut. Enligt detta skulle monstransen 
avskaffas. Men i stora delar av Sverige hade den redan långt dess
förinnan tagits. Altarkorsen hade väl alltjämt kunnat försvara sin 
plats som kristna symboler på altaret. Men det var ej i sin egenskap 
av altarprydnader de försvunne; altarkorsen kunde i regel tagas ur 
sin fot och i stället fästas i krönet på en processionsstav, och det var 
i denna ställning de framför allt spelade sin papistiska roll. Helgon-
processionerna liksom allt övrigt åkallande av helgon förbjöds även 
på nämnda riksdag, den första riksdag vid vilken kyrksilverfrå
gan uttryckligen varit under behandling. Man bör således erkänna 
och påpeka, att en väsentlig del av det finska konfiskationsgod
set, i motsats till vad fallet var i egentliga Sverige, beslagtogs på 
oomtvistligt rättsliga grunder och vid en tidpunkt, då den uppfatt
ning i saken som kom till uttryck i 1544 års riksdagsbeslut haft 
mer än ett decennium på sig att genomsyra sinnena. 

Förutom Åbo domkyrka, som fick vidkännas den värsta åderlåt
ningen, kunna framhållas Borgå, Nagu, Pernå, Raumo och Rimito, 
från vilka rikliga föremålsbestånd kommo. Nådendals kloster 
däremot, som enligt ett 1530 upprättat inventarium haft en ganska 
välförsedd skattkammare, synes vid de 1554 och 1558 företagna kon
fiskationerna ha sluppit lindrigare undan. Eller också utgör nämnda 
inventarium, som synes ha blivit upprättat i kung Gustavs egen när
varo, den enda bevarade antydan om en vid detta tidigare tillfälle 
företagen konfiskation, analog med dem, som åren 1527—29 över-
gingo de svenska klostren. I sistnämnda fall utgöra 30-talets och 
50-talets åtgärder tillsammantagna en total konfiskation av det nåden-
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dalska silvret8 i enlighet med den omedelbart etter västeråsriksdagen 
1527 följda principen att anse klostren som döende institutioner, vil
kas dyrbarare lösöre inom kort komme att bli herrelöst och skydds-
löst, därest staten icke toge det i sitt förvar. 

Om de konfiskerade 49 kalkarna och 43 patenerna fä vi knappast 
något alls att veta i urkunderna. Detta slags kärl voro av föreskrifter 
och sedvänjor så fastlåsta i vissa former att det ej föll någon in att 
beskriva dem närmare. Den slutsats man kan draga av antalet är, att 
ytterst få kyrkor måtte ha ägt mer än en kalk jämte patén, d. v. s. 
vad som erfordrades även för luthersk nattvardsgång och sålunda ej 
föll under konfiskation. Även i egentliga Sverige var ett överflöd pa 
kalkar något ganska ovanligt; därvidlag intog således Finland ej 
någon sämre ställning. Kalkar av oädelt material torde däremot ha 
varit vanligare i Finland; Neovius har f. ö. påvisat ett ej ringa 
antal sådana, som på grund av att de ju ej föllo under en silver-
konfiskation hava bevarats till våra dagar.7 

Vad beträffar de under kategorien ciborium fallande föremålen 
hjälpa oss de i förhållande till det svenska materialet mer homogena 
och i ett sammanhang tillkomna urkunderna fram till en viss diffe
rentiering, som kan möjliggöra slutsatser. I de 23 notiserna betecknas 
kärlet i nio fall som en pyxis, vilket ord måhända avser den fotlösa 
asken, cylindrisk eller mångkantig, med toppigt, korskrönt lock. I 
Michael Agricolas visitationsprotokoller 1554 nämnas i tre fall jämte 
ciboriet eller pyxiden ett viaticum, varav framgår att man i viss om 
än blygsam utsträckning bestått silver även åt detta för sockenbud 
avsedda mindre hostiekärl, för vilket annars tenn eller mässing torde 
ha varit det vanliga. 

En enda ampull för vinet har antecknats; det är den redan nämnda 
som inkom med testamentssilver efter magister Siffrid i Letala. Olje
karens antal, 40 stycken, är förhållandevis stort, ej så mycket ur syn
punkten, att vigning och smörjning skulle bortfalla och kärlen därför 

6 L e i n b e r g , De finska klostrens historia, Helsingfors 1890, s. 434, 
nämner såsom de enda bevarade ädelmotallföromålcn on medeltida för
gylld kalk mod patén, av vilka f. ö. åtminstone patenen är stockholms
arbete. 

7 N e o v i u s , Anteckningar om våra medeltida kalkar, Suomen museo 18, 
s. 13. 
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skulle bli funktlonslösa, utan därför att i regel dessa kärl voro gjorda 
i oädla metaller, koppar eller mässing. Mellan en femtedel och en 
fjärdedel av finlamlskyrkorna har haft dotta slags kärl i silver, vilket 
är en överraskande stor procent. I Raumo fanns dels ett chrismokar, 
dels ett litet chrismekar — den sistnämnda beteckningen kan då knap
past avse något annat än karet för oleum infinnorum för sista smör
jeisen vid sockenbud. 

Bland monstranserna fanns ingen, ej ens i Åbo domkyrka, som i 
storlek kunde mäta sig med de största svenska. Antalet förgyllda 
kopparmonstranser är anmärkningsvärt stort. Beskrivningarna äro 
fåordiga. På biskop Mårten Skyttes tid var »en stolpa bortkommen» 
pä monstransen i I^etala — det lilla en sådan notis antyder om mon-
stransens uppbyggnad är ofta allt vad man har att gå efter. Att mon
stranserna, även när de beskrevos såsom utförda av silver, kunde 
vara av dålig legering, torde framgå av sådana uppgifter som t. ex. 
att monstransen i Janakkala var förgylld »utom vid tungan» (hum
lan); endast denna sistnämnda, som kom i lieröring med det allra 
heligaste, var sannolikt av fint silver och kunde därför vara oför
gylld. När man på monstransen från Torneå vägde och registrerade 
separat: »en oblate tunge av solv förgylt», så är detta också säker
ligen ett bevis för att kärlet i dess helhet var av sämre metall. 

Vad de förutnämnda altar- oeh processionskorsen beträffar, så se 
vi hur de i Birkkala, Raumo och Åbo äro förtecknade parvis. Säker
ligen voro de då också två och två fullkomligt lika, i och för samtidigt 
användande på altaret och vid processioner, vilket hade sin grund i 
ett mycket utbrett bruk, som dock ej går tillbaka på generellt giltiga 
liturgiska föreskrifter. 

Helgonbilder av ädel metall voro sällsynta i Norden. Från Finland 
äro blott 6 belagda: från Borgå eu Maria med Jesusbarnet samt ett 
Ursulahuvud, från Pernå en Erik oeh en Laurentius, från Pyttis en 
Anna själv tredje och från Åbo en Olof; alla utom Anna och Lauren
tius nämnas med kronor. 

Även relikvarierna voro mycket få, åtminstone de som helt eller 
delvis bestodo av silver. Det förnämsta var väl Åbo domkyrkas relik-
monstrans för reliker av Sankt Henrik, don vägde i varje fall icke 
mindre än 25 lödiga marker 9% lod, vilket räknas till de högre vik
terna för ett sådant kärl. I Nådendal funnos ej mindre än 4 av silver-
beslagna svarta strutsägg bestående relikkärl — genom sin exotiska 
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härkomst var materialet i dessa just av det märkvärdiga slag som för 
kuriositetens skull tillmättes ett stort värde under senmedeltiden. 

Abo domkyrka var ensam i Finland om att äga ett rökelsekar av 
silver; det var ett genomgående drag för hela Norden att detta slags 
kärl voro av malm och att exemplar i silver voro sällsyntheter. De 
skedar som varit förtecknade med kriterier på en oomtvistlig litur
gisk funktion, åtta till antalet, ha antingen varit vinblandarskedar 
eller rökelseskedar; notiserna om dem äro för fåordiga för att tillåta 
bestämningar. I varje fall kan man utgå ifrån, att ingen av notiserna 
avser den märkliga men ytterst sällsynta s. k. eucharistiska skeden. 

Inklusive de nämnda helgonbildernas kronor ha från hela Finland 
endast konfiskerats 14 kronor och en pärlkrans. De flesta voro san
nolikt helgonbildkronor. i det att som bekant ädelmetallkronor på hel
gonbilder av trä också förekommo. Att draga några slutsatser av det 
ringa materialet låter sig ej göra; uppenbarligen är det uteslutet att 
man, såsom beträffande det svenska materialet, skullo kunna finna 
något samband mellan helgonbildernas och brudarnas kronor. 

Den från Åbo domkyrka konfiskerade biskopskräklan, vars silver
partier vägde ej mindre än nära 5 lödiga marker, hade haft sina öden. 
Sannolikheten talar nämligen för att den var densamma som togs av 
danskarna vid deras härjningar 1509 och som 1516 återkommit till 
Uppsala för att återbördas till Åbo och fungera några decennier till; 
knappt hade emellertid biskop Michael Agricola slutat sina dagar, 
förrän den befanns definitivt överflödig. 

Textilbesättningarna, korkåpornas spännen och ryggsköldarnas 
bangen, ströningarna pä prelaters och helgonbilders kåpor, vilka i det 
egentliga Sverige kunde förekomma i stor mängd, voro för Finlands 
vidkommande fåtaliga. 

Bland återstående kategorier tilldraga sig de 2 axen och de 6 fis
karna ett visst intresse; de voro med all sannolikhet votivgåvor 
för god äring och fiskelycka. För det närmare studiet av dem hän
visas till förf:s specialuppsatser i ämnet.8 

8 K ä l l s t r ö m , Axmadonnan, i: Från stenålder till rokoko, Studier till
ägnade Otto Rydbeck, Lund 1937. — D e n s a m m e , Medeltida silverax 
från svenska och finska kyrkor, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi
tets Akademiens handl. 42:2, Stockholm 1936. — D e n s a m m e , Silverfis
ken i Tynderö, Fornvännen 1936, s. 145 f. 
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översikten ä r därmed avslutad. Den ä r icke byggd — det bör än

nu en gäng framhållas — på arkivforskningar i Finland. Här åter

s tår säkerligen ännu material att utvinna. Kan därför denna uppsats 

intressera någon finsk forskare att framdeles göra ytterligare un

dersökningar, ha r den fyllt sin uppgitt. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

O. K A L L S T R Ö M : F inn lands Kirchcnsilberopfer unter Gustav Wasa. 

In dem Materialteil der dieser Tage erscheinenden Abhandlung des 
Verf.'s Uber das unter Gustav Wasa konfiszierte schwedische und fin
nische Kirchensilber ist das finnische Material gesondert aufgefiihrt. Es 
geht daraus klar hervor, welch geringe Rolle Finnlands Kirchensilber 
dabei gespielt hat. Der vorliegende Aufsatz gibt einen gedrängten Uber-
blick iiber dieses finnische Material, das Verf. auf Grund der in Schweden 
zugänglichen Archivsammlungen und Urkundenpublikationen zusammen-
gestellt hat; möglicherweise in Finnland erhaltengebliebenes Urkunden-
material ist nicht ausgeniitzt worden. 

Man hat Notizen Uber Kirchensilberkonfiskation ftir mindestens 88 der 
aus dera Ende des Mittelalters bekannten za. 100 Kirchen in Finnland (ein-
schliessl. Ålands u. Österbottens). Der Beitrag aus den Kirchen Finnlands 
belief sich, soweit bekannt, auf 7 693 Lot 1 Quintin Kirchensilbersaehon 
öder, verglichen mit der niedrig berechneton Ziffer 244 804 Lot fiir allés, 
was Gustav Wasa in Form von gearboitetom Kirchensilber aus seinem 
ganzen Reiche einbokam, etwa ein Dreiunddreissigstel der Gesamtmasse. 

Zur Zeit der von Gustav Wasa fiir das Reich ausgesehriebenen Kir-
chenglockensteuer war auch in gewissem Umfange oine Kirchensilber
konfiskation ins Werk gesetzt worden, wovon i. J. 1535 crfolgte Ein-
lieferungen seltens des Statthalters in Viborg Nils Grabbe sowie ver-
einzelte andere Notizen zeugen. Die systematische Konfiskation im iibri
gen stiitzt sich auf die Verzeichnisse, die Finnlands Reformator Michael 
Agricola als neuernannter Bischof 1554 bei seinen Visitationen aufzu-
stellen begann, welch letztere urspriinglich nur auf eine rein kirchliche Visi-
tation betreffs der Verklindung der Lehre usw. abzielten. Sogleich nach 
Agricolas Tod 1557 bogannen die Konfiskationen, die in einer aus dem 
Jahre 1558 datierten Urkunde verzoich.net sind. 

Besondere Einnahmon erhielt die Krone dadurch, dass nach dem Tode 
von Geistlichen in deren Besitz befindliches Silber ftir den Fiskus ein-
gezogen wurde — sog. >Testamentssilber>. 

Was dio verschiedenen Kategorien von Gegenständen anbolangt, so 
wurden Monstranzen und Altar- und Prozossionskreuzo von der Konfiska
tion am härtesten betroffen, eine folgerichtige Durchflihrung des Be-
schlusses des Reichstags zu Västerås v. J. 1544 Uber die Abschaffung 
der Monstranz und der Heiligenprozossionen, bei welch letzteren die 
Kreuze eine grosse Rolle spielten. 

Die Anzahl konfiszierter Gegenstände stellt Verf. in einer Tabelle 
zusammen und berichtet danach uber dio einzelnen Gegenstandsgruppen. 

http://verzoich.net

