
Enligt hans disposition ilifstiden hafva beg-
ge äldsta sönerne, Jacob och Johan, emot lösen
till öfriga samarfva, hvardera tillträdt sin hälft
af hemmanet och, hvar på sin hemmansdel, in-
rättat särskild fullständig åbyggnad med t\åt anings
boningshus. Af dessa innehar Johan ännu sin
andel, men Jacobs del äges af hans äldsta son
Johan.

—
Esaias och Salomon hafva till sednare

tider uppehållit sig hos sina äldre bröder, men
sedermera flyttat- Esaias (f. år 1795) 1830 till
Heikkilä hemman iSeiuäjoki by af limola socken,
der han såsom ägare af hemmanet är bosatt och
fortsätter haudtverken; och Salomon (f. år 1S00)
1834 till Pohto hemman iPeldoniemi by, hvilket
hemman han tiilhandlat sig och der han likaledes
fortfar med sitt yrke. Den nyssnämnde Jacob Jo-
hansson, f. 1774 och d. 1830, samt hans änuu
lefvande broder Johan Johansson, kunna med skäl
sägas vara de, som gifvit slägtens rnechaniska ar-
beten den utsträckning och fulländning, bvarige-
nom namnet Könni vunnit sin egentliga ryktbarhet.
Den bästa och säkraste kännedom om beskaffenhe-
ten af dessa arbeten och af den vidsträckta skala,
hvaruti de redan för 18 år sedan bedrefvos, er-
hålles ur det vittnesbörd, som af Landhnanna-
Sällskapet iIlmola, på hemställan af dess d. v.
Sekreterare Prosten E. J. Frosterus, i protokoll
af den 5 Avg. 1523 blifvit utbändigadt öfver brö-
derne Jacob och Johan Johanssöners konstfärdig-
het ihvarjehanda yrken. Utrymmet medger oss
icke att meddela mera än följande utdrag af det-
ta intressanta protokoll;

"I följe häraf ville Sällskapet tillProto-
collet nu hafva upptaget och intygadt, utt ofvan-

Smed-Slägten Könni.
(Slut från föregående N:r.)

Jjåed sin ofvannämnda hustru hade Jacob Jacobs-

Den äldre sonen, Johan Jacobsson, född1754,
gift 1772 med bondedottren Maria Mattsdotter
Kriikku från Stor-Kvro, har fortsatt de af fadren
pål>cgjnta bandtveik, som han utsträckt till repa-
rerande af fickur, jemte kopparslagare-arbete. Om
detta sednare har lian fatt idée af en vandrande
mansperson ifrån Alajärvi Kapell, hvilken iSve-
rige fatt tillfälle att se, huru koppar hopsmältes
och smides till plåtar; för sådant ändamål harJo-
han Jacobsson inrättat uti Köuniluoma bäck nära
till hemmanet en vatten-hammare, som sedermera
förbättrats och ännu begagnas af hemmans-ägarne,
likväl endast vårflods-tid. Derjemte har samme
Johan Jacobsson verkställt betydliga förbättringar
och uppodlingar på hemmanet, samt derföre om-
kring år 1800 blifvit af d. v. Kongl.Hushållnings-
Sällskapet i Abo hugnad med en Silfver-medalj.
Utom några döttrar ägde han fyra söner: Jacob, Jo-
han,Esaias och Salomon, hvilka alla fortsatt fadrens
handtverk, med ständiga förbättringar och utvidg-
ningirörelsen.

—
Johan Jacobsson afled år 1815.

som äfven idkat fadrens handtverk, fick att invid
hemmanet inrättadt torp, som ännu innehafves af
hans son Gustaf Samuelsson, lnilken också för-
färdigar väggur, men hufvudsakligast sysselsätter
sig med gröfre och finare smedarbete, hvaruti han
äger mycken skicklighet. Hanhar flere mindre barn.

son, som afled är 1794, under ett 34 årigt äg-
tenskap, utom några döttrar, tvä söner: Jolian och
Samuel. Johan tillträdde hemmanet, och Samuel,

Måndagen den 4 October.A? 74.
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Johan Jacobsson, den äldste af nyssnämnde
bröder,äger, såsom förutär nämndt, hälften af Kön-
ni hemman och drifver derstädes rörelsen isin
aflidne faders verkstad ilika stor skala och med
samma flit, omtanke och förkofran, som utmärkte
fadren ihans lifstid. Han har förfärdigat ett nytt
fickur, och fem torn-ur, nemligen: 2 till någon
privat ieller nära Wiborgs stad, 1 till Tammer-
fors stad, 1tiil Wuojoki egendom iEura Aminne
Socken, 1 till Fredrikshamns stad och 1 till Fi-
skars Bruk, hvilket sistnämnde enligt kontrakt
skulle uppställas isistlidne Juni månad. Johan
Jacobsson lefver ogift. Hans farbror, gamle Johan
Johansson, som äger andra hälften af Könni hem-
man och för närvarande är den äldsta i familjen,
är född 1782. Han har bland annat förfärdigat
4 st. nya} fickur och 9 metall-ljuskronor till kyrkor,
netnligen: till Kauhajoki Kipell kyrka 5, iillSi-
deby Kapell 1, till Nurmo Kapell 1, till llmola
Moderkyrka 2, af bvilka sistnämnde han skänkt
den ena till kyrkan. Sistlidet år gjorde han ett
Torn-ur till .Björneborgs stad, och sednast, jemte
sin äldsta son Johan Johansson ett dito till Hel-

nämnde Bönder Jacob och Johan Könni, af hvil-
Ica den förutnämnde såsom äldst bland sine brö-
der, med skäl bör anses såsom Stiftaren till de
inrättningar och den arbets-skicklighet hvarom nu
är fråga: l:o anlagt ett Vattenverk på sitt inne-
hafvande Hemmans ägor, hvarvid gröfre smiden
verkställas till beredning af finare arbeten af Jern
och koppar; 2:o att de förfärdiga allmänt beröm-
da Sågblad, hvaraf öfver allt stora reqvisitioner
till Landets Sågverk årligen göras och hvilka an-
ses jemngoda med dem, som tillförene ifrån Hol-
land plägat inföirskrifvas;3:o att de tillstor mängd
förfärdigaPenduler och Vägg-Ur af den propreté
och godhet, att desamma allmänt äro eftersökte;
hafvandes den förstnämnde eller Jacob Könni för
ett år sedan, för Kejserl. Senats Palatset iHel-
singfors uppbygt ett Torn-Ur af den godhet och
enkla Mechanik, att det vunnit kännares bifall;
4:o att de på skedde rekvisitioner förfärdigatdi\er-
se Chirurgiska Instrumenter och Ur-fjedrar, Inil-
ka iflere fall ansetts föga eftergifva de Engelska;
5:o att den yngre af desse Bröder, eller Johan
Könni, jermäl med mycken skicklighetbeslår Vag-
nar och Chaisar, samt gjuter i(för)Landets kyrkor
vanliga Malm - Ljuskronor, som öfverträffa dem,
hvilka tillförene pfägat ifrånSverige iniorskrifvas;
0:o att de hos ofta nämnde Bönder årligen gjorda
Reqvisitioner af här uppräknade arbeten, äfven-
som af särskilda slags finare Lås, Gång-jern m. m.
de sednare tiderna så tilltagit, att de ehuru bi-
trädde vid sina inrättningar af tvänne yngre Brö-
der, och den äldre af fyra söner, hvilka samteli-
gen i anseende till iVlechanisk fallenhet och ar-
bets-skicklighet tyckas låfva att träda isina Brö-
ders och Fäders fotspår, likväl sysselsatta åtskilli-
ge uti lära hos dem upptagna personer af lan-
dets barn.

Härtill ville Sällskapet sluteligcn hafva tillagt
intygandet om den ärliga rättskaffenhet i vandel
och lefnad samt enkla anspråkslöshet iseder och
uppförande, hvarigenom i fråga varande husfäder,
deras barn och bröder sig berömligenutmärka."

Tilläggas bör, att familjen sedan år 1823
ständigt förkofrat sig ialla grenar af sin rörelse,
och att hela den nuvarande manliga generationen
af Johan Jacobssons afkomlingar bland annat sys-
selsätter sig med reparerande af fickur, dock så-
som bisak. Också har oftanämnde Jacob Johans-
son iIlfftidea, sedan han i yngre åren under nå-

gon kort tids vistelse hos en iChristinaestad då
vorden skicklig Urmakare vid namn Hagman eller
Hagberg ytterligare fullkomnat sig ikonsten, dess-
utom förfärdigat fyra st. nya fickur med utmärkt

')Beskaffenheten af densammaäfvenaora afförenämnde
2:ne silfvermedaljer har ej kunnat tillturlitligenut-
redan, emedan arfringarne förstört desamma.

säker gång, ocli tre sf. Torn-ur,nemligen,utom det
tillSenatshuset iHelsingfors (det förstasompå Kön-
ni blifvit tillverkadt), ett till Tavastehus och ett
till Ekenäs stad, —

särat såsom byggmästare bi-
trädt nid åtskilliga qvarnbyggnader. Han har til-
lika med fadren erhållit en silfver-medalj afKongl.
Hushållnings-SällskapetiAbo, orli år 1823 blif-
vit af Högstsalig 11. M;Kejsar Alexander hugnad
med en guldmedalj. *} Ar 1791 gifte han sig
med bondedoitren Ulrica Simonsdotter Bin, från,
llmola, och äg;le med henne, utom flere döttrar,
"öncrne Johan f, 1708, Jacob f.1803,'lsak f.1806
och Salomon f. 1809, alla med fadrena medfödda
fallenhet för mechuniska handherk och dervid an-
vände från barndomen. A f dem hafva ogifta af-
lidit: Jacob 1523 och Salomon 18oi). Isak Jacobs-
son gifte sig 1830 med bondedottren Hedvig Mi-
chelsdotter Jokipii och flyttade samma år till Jo-
kipii hemman af Jalasjärvi Kapell, hvilket han
äger, fortsättande derstädes sitt handtverk.



slngfors stads nya Lutherska kyrka.*) Ar 183©
utförde han såsom byggmästare ett arbete vid
Ilmola Moderkyrka, hvarigenom kyrkan, med Or-
gelverket uti, orubbad upplyftades tio qvarter
och underbyggdes med lika hög ny stenfot; samt
1810 ett lika beskaffadt arbete med Repfot Kapell
kyrka, hvilken höjdes 6 qv. och underbyggdes
med ny grund, äfvensom klockstaplarne på begge
ställen orubbade upplyftades och underbyggdes
med ny stenfot.

— Såsom ett bevis på hans och
hela familjens naturliga fallenhet för konst och
rnechnnik må också nämnas, att han, vid en resa
till Wasa stad för illgra år sedan,komitillfälle att,
hos något resande fruntimmer som lärde att efter ny-
aste raetboder väfva dräll och andra finare väfnader,

som hastigast få se väfstoleu och tillgången vid
arbetet, hvarefter han, hemkommen, genast lät
förfärdiga en alldeles lika beskaffad väfstol och har
sedan lärt sina döttrar och flere andra personer
att väfva dräll efter hvad mönster som helst. ■

—
Ar 1823, då hans bror Jacob erhöll guldmedaljen,
har äfven Johan i nåder blifvit hugnad med en
silfverrnedalj, med inskrift (på ryska): "För det
nyttiga".

— Johan, som gift sig år 1810 med bon-
dedottren Maria Jöransdotter från Ojala hemman
iLappo Socken, har med henne, utom döttrar,
två söner: förutnämnde Johan f. IKI4 och Jacob
f. lSlö. Dessa hafva från barndomen blifvit sys-
selsatte vid fadrens yrke], och utmärka sig genom
mycken skicklighet och flit, samt, likasom hela
familjen, genom ordentlig lefnad och anspråkslöst
uppförande. Den äldre, Johan, arbetar ännu på
fadrens verkstad, men Jacob bar iår flyttat till
fadreni ägande Minda Nikola hemmaniPeldoniemi
by, der han drifver samma yrke på egen hand
och gift sig med bondedottren Susanna Gabriels-
dotter Pendinmäki, från Jalasjärvi kapell af 11-
mola Socken. **)

*) Det nya tornuret, livilket skall] vara utmärkt för
sin förträfligit konstruktion, biet' sa Bom resp. Hel-
singfors-l)o«Jr nogsamt kunnat förnimma, sistlidne
souininr uppsatt på sin plats.

**) Enligt anteckning af Ins. vid slutet af denna arti-
kel stöda sig alla deribefintliga underrättelser dels
på trovärdiga dokumenter, dels pä uiundtliga upp-
gifter af familjens egna nu lefvande medlemmar

Red:« Noter.

Ångfartyget Eric's Brand,

De närmare omständigheterna vid den för-
skräckliga ohckii, som intriilfat på Kriesjön med
detta ångfartyg, berättas enligt underrättelser ifrån
Amerikanska tidningar på följande siitt. Ångfar-
tyget Eric, ett för 5 ur tillbaka med en kostnad
af 90,000 Dollars uppbygdt ståtligt fartyg om 600
Tons och 200 hästars kraft, smiit en Hr Reed
tillhörigt, afgick den 9 Avg. ifrån Buffalo till
Chicago med 240 a 250 personer, hvaribland om-
kring 200 passagerare och utaf dessa 100 utvan-
drade Tyskar och Schweitzare. Elden, hvilkeu
enligt beriittelse löskommit derigenom, att en stor
flaska terpentinolja, som en al' passagerarne, en
målare, hade ställt på ångpannan, sprang sönder
af hettan, upptäcktes om aftonen kort före kl. 8,
på ett afstånd af 30 mil ifrån Buffalo. Lågan
grep med den största våldsamhet omkring sig, ca
följd af den sjudande terpentin-spriten äfvensom
deraf, att fartyget nyligen hade blifvit öfverstruket
med oljefärg. 1 den allmänna förvirringen utsatte
mun lilla båten och sökteatt förstbringa fruntim-
ren i säkerhet. Men knappt både några hunnit
ned, förr än mängdens häftighet icke mer lät tygla
sig, och alla sprungo uti, så att den öfverfyllda
båten kantrade. Härvid kommo flere under hjulet
och drunknade, andra hängde sig fast vid båt-
bräddarna och blefvo delvis räddade. Också en
annan och en tredje båt kunde i följd af samma
panisk» förskräckelse icke gifva någon bjelp. Om-
kring 5 minuter efter eldens utbrott råkade ma-
scbineriet i oordning och gjorde numera ingen
tjenst. Elden grep så hastigt omkring sig, att
man icke ens mera kunde få tag på simm-appa-
raterna, som be funno sig i Fruntimmers-salon-
gen. Efter 20 minuter fanns ingen mera ombord,
och de få ännu lefvande drefvo omkring på vatt-
net, den ena hällande sig uppe vid ca are, den
andra på en planka, och hvar och en iföljd af
ångest och matthet hvarje ögonblick nära att sjun-
ka. En qvart öfver 8 varseblef man elden på
ångfartygen "deicitt Clinton" och Jungfrun, hvilka
lågn vid Dunkirchen, och båda ilade genast till
hjelp; men för det betydliga afstånd de hade att
tillrvggrilägga kunde de rädda endast 26 personer.
Clinton tog vraket i släptåg och ville föra det



INI N RIKES.

Universitetet.
Till Savolaks-Karelska Afdelningens Biblio-

thek hafva nyligen blifvit förärade trenne historiska
verk af värde, hvilka, om de också icke äga sär-
skild an\ändbarlii't för de manliga Universitets-
Studierna, likväl skulle utgöra en prydnad för hvil-
ket Bibliotbek som helst. Dessa böcker äro: Gu-
staf den Förstes Historia af Erik Joransson
(Tegel), förärad af Herr v. Häradshöfding B. ().
Sirelius i Libelits; Peringskölds edition (med
latinsk och svensk öfrersättning) af 8/iorre Sturle-
sons Konungasagor, första delen (tr. 161)7 ifol ),
förärad af Herr Major 11. B. Nilsson i nyss-
nämnde socken; samt setlnare delen af samma
verk, jemte ett dermed sammanbundet exemplar af
Peringskölds Monuments Upland/ca per Thiun-
daniy förärade af en medlem iAfdelningen. Dessa
trenne arbeten utgöra ett vackert bidrag till den
större samling af historiska böcker, till en del
ganska rara, hvilka furmos iden af all. Friherre

Utrikes.
Brauxschwrig. Till den församling af Tyska

naturforskare och läkare, som öppnades bärstädes
den IS Sept., hafva omkring 450 fremmande del-
tagare infunnit sig, bland hvilka man dock saknar
Alex. von Humboldt och Friherre Beriellui, hvil-
kas närvaro förut redan hade blif\it offentligen
förkunnad. Att Oken, dessa församlingars egent-
liga upphofsrnan, icke antagit inbjudningen att
deri deltaga, är en företeelse, som redan i flere
åfa tid regelmässigt inträffat; den åldrige natur-
forskaren har i sitt svar visat sig missnöjd med
den anda, som för det närvarande råder idessa
församlingar, såsom alltför litet riktad på veten-
skapernas förkofrän och för mycket på njutningen
af sällskapslifvets nöjen. Staden Braunschweig
har å sin sida gjort allt, för att bereda det lärda
sällskapet en angenäm vistelsei och till den ändan
anordnat fester af alla slag och till samlingsplats
för fremlingarne inrymt och präktigt utsmyckat
den sköna Aegidii kyrkan.

Tryckt hos J. C. FKENOKELL & SON,

lmpriniatur. F. L. Schauman.

Rabbe Wrede till samma Afdelnings Bibliothefc
testamenterade boksamling.

till Buffalo, men efter 15 a 20 mils färd sjönk
det helt plötsligt till botten.

De räddade bafva gjort skakande skildringar
af de jämmerfulla scener, hvartill de varit vitt-
nen. En karl stod uppe på fartyget, omgifven af
lågor och med kläderna dragna öfver hufvudet ,
tills lian störtade ned idet flammande eldhafvet.
En styrman brann upp vid rodret, under oryggligt
uppfyllande af sin pligt. En Pjortonlrtg gosse
skall hafva ådagalagt ett exempellöst mod. Då
han halade sig ner med tåget, var detta så hett,
att huden ifrån hans händer blef hängande dervid;
han ställde sig vid rodret, neddoppade sin jacka
isjön och betjenade sig deraf för att släcka sina
egna brinnande kläder och de närmaste ställena på
skeppsvraket. Sannolikt har han, ehuru illa med-
faren, blifvit räddad. Det enda fruntimmer, som
undgått döden, är IMistress Lynde. Hon stodmed
sin make förut i båten och ämnade just anlägga
simgördelu, dä båten sjönk och hon störtade i
vattnet. Sin man såg hon icke mera till, men
sig sjelf höll hon uppe ända till Clinton» ankomst.
Af de Schweiziska och Tyska passagerarue hafva
blott 5 blifvit räddade. Detta är det femte ång-
fartyg, som inom den korta tiden af tre år upp-
brunnit i den enda staden NewYork, och der-
ibland hafva, utom detta, tvenue andra likaledes
uppbrunnit på Ericsjön.

Dktmolq. Ibland de saker, som blifvit be-
stämda att inmuras under grundstenen till det stora
Hermann-Monumentet, befluua sig flere porslin-
taflor, på hvilka inskrifterna äro inbrända ifärger.
Af dessa nämnas: en Votiv-tafla af borgerskapet
och magistraten iDetmold ; en kolorerad charta
Öfver Tyskland efter dess nuvarande indelning;
en special charta öfver Lippeska länderna; Lippe-
Detmoldska furstehusets staintada; en tafla med
namnen af alla nu regerande furstar af Tyska
förbundet jemte statistisk uppgift af deras linderi
storlek, af statsinkomsterna, hufvudftädernai äf-
vensora hela landets folknummer, af deras sär-
skilda krigskontingenter o. s. v.; en tulla med
namnen af de tyska furstar, som nu sitta på ut-
ländska throner; en tulla med fullständig plan af
monumentet såsom färdigt, med dan bekanta in-
skriften ur Tacitus: Armemus, hand dubie iibe-
rator Germaniau etc. (Annal. 11. HH); ett exemplar
af Taciti arbeten (Bipontiner upplagan), sorgfäl-
ligt inneslutet i glas, dock så att titeln synes,
m. m. — Att bland de Inmurade sakerna en sam-
ling af alla nutidens tyska mynt äfvensom krigs-
medaljerna från frihets-krigen och andra minnen
från Tysklands ärofulla pånyttfödelse- tid icke
saknas, förstasaf sig sjelft. Af enskilda Fri-korpser,
såsom den Scliillska, den Braundschweigska "Svarta
Skaran", Liitzowska jägnr-korpsen m. fl. inväntas
ännu bidrag till denna intressanta samling, som
skall gömmas åt efterverlden.


