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AI 75.
Smed-Sl§gtejv

Thorsilagen den 30 September.
K◊nni.
Suum cuique.

Finland ƒr p≈ sƒtt och vis Smedernas f◊ rlofvade
land. Mƒnga, ja kanske de flesta andra konster
och yrken, hade goda och onda, har utlƒndningen
lƒrt oss; men det gamla hederliga smedsyrket ƒr
ivifvelsiUan bemf◊ dt p≈ Finsk jordm≈n. Den som
icke skulle vilja sƒtta tro till detta p≈st≈ende,
skall finna det ojƒfaktigt bestyrkt s≈vƒl af spr≈hvilket ƒger ursprungliga benƒmningar f◊ r
kfii
alla vanliga smedje-rtdskap , som af folkets
gamla traditioner. Ocks≈ har Finska bonden i alla
tider, sƒrdeles i de norra landsorterna, varit kƒnd
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f◊ r sin fallenhet att ◊ fva Yiilcani konst. Smedsyrket ƒr derjem te ƒnnu ett af de f≈, som fortfar
att vara f◊ rtroligt med bondens stuga, sedan ◊ kad
industri och ◊ kad lyx annars redan lƒrt bonden
att i de flesta handtverk, hvari han f◊ rut bjelpte
sig med egen n◊ dfalls-sl◊ jd, nu mot kontant betalning anlita dels sƒrskildt etablerade socken-artister, dels (f◊ r konstigare fabrikationer) sjelfva stƒdernas mƒstare. Alen livad smedsyrket betrƒffar,
s≈ skall man ƒnnu, ≈tminstone i de inre delarna
af landet, finna ganska in≈nga hemman, hvilka
ƒga sin egen smedja; och vanligen plƒgar d≈ livarje arbetsf◊ r karl p≈ hemmanet f◊ rst≈ att f◊ rsvarligt och till husbehof sk◊ ta sin slƒgga. De rn≈ngfalldiga tillfƒllen, hvarvid bonden under sina dagliga sysselsƒttningar ƒr i behof af smedarbete,
och de nƒmnda landsorternas glest bebodda lƒge,
g◊ ra det lƒtt f◊ rklarligt, hvarf◊ re smide s≈ allmƒnt ◊ fvas der i bygden.
Naturligtvis har hela konstfƒrdigheten hos
sƒra bondsmeder i b◊ rjan inskrƒnkt sig till f◊ r-

1841.

fƒrdigande af de enklaste husger≈d. Det, s≈som
det tyckes, medf◊ dda anlaget hos v≈r allmoge f◊ r
denna industri-gren har dock redan tidigt utbildat
deras skicklighet hƒrutinnan. Fiuska st≈lb≈gar t.
ex. haf\a, likasom de skattar som begagnat dem,
fr≈n urminnes tider gjort heder af sig; och sedan
krutgeiƒr konuno i bruk har finska bonden stƒdse
vetat h≈lla sig f◊ rsedd med goda lodb◊ ssor, hvilka han ock, enligt hvad historien f◊ rmƒler, icke
s≈ illa handterat vid f◊ refallande behof.
I sednare tider har den inhemska smedsfyndigheten ibetydlig m≈n utbildat sig, dels genom
h◊ gre technisk fullƒndning, dels derigenorn, att
man gifvit handtverket en tfl◊ rre utstrƒckning,
till de nƒrmast denned beslƒgtade industri-grenar.
Ganska m≈nga bondsmeder hafva s≈lunda i v≈rt
lund gjort sig kƒnda f◊ r utmƒrkt skicklighet iflere
slags filiare smideu, urmukeri och andra egentligen s≈kallade mechaniska konster. Bland andra
s≈dana sjelflƒrda smed-mechanici erinrar sig Ref.
en vid namn Anders Kƒrkkƒinen fr≈n Kiuruvesi
kapell, hvilken var kƒnd i provinsen f◊ r sina ypperliga vƒggur och ≈r 1819, d≈ Kejsar Alexander
passerade genom norra Finland, framlemnade till
honom ett konstigt arbetadt l≈s, h varur, d≈ det
vreds, namnet Alexander i prydliga bokstƒfver
dykade upp. Mannen lƒrer f◊ r derma uppmƒrksamhet blifvit hugnad mcd n≈gon ring ellertiylikt.
S≈som det inhemska industri-sinnets egentliga hem, s≈vƒl hvad smide som ◊ friga mechaniska
konster betrƒffar, torde dock med skƒl ∂sterbotten kunna anses. Hƒr idkar allmogen, s≈som bekant ƒr, p≈ m≈nga orter hvarjehanda slags sl◊ jd,
icke blott f◊ r eget husbehof, utan s≈som nƒrings-

f≈ng. Ocktl ƒr ∂sterbottniska bonden af gammalt
kƒnd fur att cga synnerligt anlag fBr bandsl◊ jder
och mechanifkt sysselsƒttningar; och flere ƒli eu
verkrnƒntare frƒn ∂sterbotten har gjort sig kiind i
landet vida utom sin f◊ delseort. Mesta ryktbarhet i detta afseende torde slagten K◊ nni fr≈n
Ilrnola Socken hnfva ftfrvlrfvflt. Det ƒr om denna, p≈ sitt sƒtt mƒrkvƒrdiga ilagt, tamt om uppkomsten och utbildningen af den konstfƒrdighet,
hvarigenom den tillvunnit sig uppmƒrksamhet, som
vi hƒr ƒmna meddela de underrƒttelser, som iƒmnet st≈tt att fa. M≈hƒnda skulle \i ha goda skƒl
att sƒga, snarlikt med gamle fader Nepos i hans
praefatio: "vi tvilla icke, o Publikum, att ju m≈nga finnas, hvilka anse detta slags skriftstƒlleri
alltf◊ r ringa och futtigt,"
nercriigeii s≈\ idt det
ƒr blott en simpel bondslƒgt, h varom' \\ ƒmna relatera. Ien dylik anmƒrkning kan ligga mycken
sanning " f◊ r hvar och en, som mƒter h◊ jden af
en f◊ rtjenst efter snitten p≈ den rock hon bƒr;
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men vi ƒro dock ◊ fvert^gade, att ett ƒmne s≈dant som det f◊ revarande icke skall sakna allt intresse f◊ r pluraliteten af Finska lƒsare. Naturligtvil lig&^r intresset icke derutt, att de personer, hvarom fr≈ga blir, f◊ rfƒrdigat ett st◊ rre eller
mindre antal mer eller mindre konstiga saker; ty
dylikt eller ≈tminstone n≈got dit≈t kan vƒl mest
bvarje f◊ rsvarlig och isitt skr≈ vederb◊ rligen invigd "mƒstare" i hvilkeu sm≈stad som helst producera. Det intressanta i K◊ nn i-familjcns historie ligger dertitf, att den framstƒller ett evident
exempel, huru mensklig uppfinnings-f◊ rm≈ga, snart
sagdt utan tillhjelp af andra ressurcer ƒn sin egen
inre rikedom, sm≈ningom, i f◊ rening med drift
och omtanke kan leda till den h◊ jd af mechanisk
konstfƒrdighet, som slƒgten K◊ nni sig f◊ rtƒrfvat.
Idetta afseende torde ocks≈ saten vinna dubbelt
just derigenom, att dessa autodidakter varit b◊ nder; ty d≈ man betƒnker, huru ringa hjelpemedel
en Finsk bonde ƒger att uppbjuda, f◊ r att reali-

sera ƒfven de klyftigaste funderingar, s≈ lƒnder
detta ofelbart ƒnnu mera till bevis p≈ kraften och
rikedomen af de anlag, som hƒr brutit sig en bana fram ur stoftet till vƒlrnagtens solljus
annars en s≈ sƒllsynt f◊ ljeslagare ≈t den sjelfuppburna f◊ rtjensten.*)
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') Alla de historiska upplysningar ◊ fver slƒgten K◊ n-

Sliigten K◊ nnis stamfader var Jacob Jacobsson,
f◊ dd bondeson p≈ ltando hemniHfu iJouppifa by
och Ihnola Moderkyrko-F◊ rsamling, ≈r 1721. I
anseende till fattiga tider, hemmanets d≈liga beskaifenhet och m≈nga syskon, hade han iungdomen bfgifvit sig i dreug Jtjenst p≈ Tuppirauta
hemman iJurva Kapell, der han tjenat i par ≈r,
och sedan ≈terflyttat till f◊ delse-f◊ rsamlingeni.tjenst
s≈som dreng p≈ Kauppila hemman i Kyrkobyn.
Ilar bodde d≈ en gammal smed vid namn Thomas
Luopajƒrvi, hvilkenõ jemte det han varit hjelpelig isitt yrke, ocks≈ sm≈tt befattat sig med f◊ rfƒrdigande af vƒggur. Vid ≈sk≈dandet af hans arbeten hade Jacob Jacobsson fattat en sƒrdeles lust
f◊ r smedens handtverk och vid alla m◊ jliga tillfƒllen s◊ kt arbeta sig in idesamma, samt till vinnande af f◊ rkofran, efter f◊ rsta tjenste≈rets slut,
tagit f◊ r det f◊ ljande ≈ret tjenst s≈som veckodreng p≈ samma stiille. P≈ sina friveckor hade
han sedan ifrigt sysselsatt sig med urmaieri och
smedarbete, hvaruti han, utan all annan undervisning, ƒn den han genom ≈sk≈dande af Luop>ajƒrvis arbeten kunde erh≈lla, till den grad f◊ rkofrat sig, att han, till stor f◊ rargelse f◊ r Luopajƒrvi, snart ◊ fveitrƒffat honom ibegge hans yrken.
Efter andra ≈rets utg≈ng hade han vid IS
≈rs ≈lder bosatt sig som inhysing ≈ Peurala hemman i Peurala by, der han ≈r 17-12 gift sig med
dƒ p≈ samma hemman tjenande pigan Maria Johansdotter, och efter att s≈som inhysing in≈gra
≈r hafva fortsatt och f◊ rkofrat sig i sina handt-

"

◊ den, som na f◊ lja, hafva vi, p≈ begƒran genuin tredje liinul erh≈llit sõõõ en aktad eiubctsmun
i K◊ nnis f◊ delsebyggd tlmola; och anh≈lla vi att
p≈ detta stƒlle f≈ offentligen betyga den benƒgne
Insƒndaren v≈r tacksamhet lur denna intressanta
artikel.
Kanske skulle man tycka, att flere af de
specielare biographiska notiser, som meddelas ◊ fN!õ
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ver ≈tskilliga familjens medlemmar, med skƒl och
utan skada f◊ r det hela kunnat utlcmnas; men Red.
f◊ r sin del har icke ansett det tillst≈ndet att uteõlut:õ n≈got enda af (fe meddelade fakta, i f◊ rmening, att en s≈ vidt m◊ jligt fullstƒndig genealogisk
kunskap om en slƒgt, Hƒdan som K◊ nnis, lika vƒl
kan vara vƒrd att bevaras f◊ r cfterverlden, õom
m≈nget annat slƒgtregistet med meraklingandenarou
isina kolumner.
Red- Not.

verk, hade han p≈ Karjanmaa hemmans mark i
sistnƒmnde by, ≈ ett stƒlle benƒmndt Polvenmƒki,
≈t sig Uppbyggt egna hus, hvaraf numera icke
finnes qvar annat ƒn mƒrken efter smedjan, livars
plats blifvit intagen til! ≈ker. P≈ ans◊ kning hade
han d≈ blifvit antagen till Sockne-Smed i Ilmola,
uti hvilken egenskap han arbetat i handtverkeu
till ≈r 1757, d≈ han tillhandlade sig K◊ ningsbƒck

med f◊ rtjusningen n≈tt den h◊ jd, att den Icke
mera kunde ≈tn◊ ja sig med de vanliga uttrycken
af bifallsrop, handklappningar, stampningar etc,
hvarigenom den dittills gifvit sig luft, utan den
stora dans◊ sens beundrare togo sig till att tveune
sƒrskilda aftnar ≈ rad fr≈nspƒnna hƒstarna fr≈n
hennes vagn och, s≈som Freja uttrycker sigõ "ƒflades att ≈taga sig ◊ kroller" f◊ r att draga den.
Krono-Nybygge (\id Jordransakningen 1830 f◊ rƒn- Nyssnƒmnda blad g◊ r sig ocksƒ i en sƒrskild ardradt till K◊ nni) uti Peldonieml by. Detta Ny- tikel lustig ◊ fver detta slags "afgudadyrkan," och
bygge har han k◊ pt till skatte, och kort efter ban- meddelar slutligen, med synbart afseende dera,
deln afsagt sig Sockne-Smeds-befattningin. S≈som f◊ ljande med stora stilar tryckta annons:
hemmansƒgare har han sedermera, jemte amƒnd
"Till Salu finnes :
mycken kostnad ocb omtanke p≈ det nƒstan i◊ desEtt nytt slags Selar med betsel f◊ r hade sl◊ /re
m≈l mottagna nybygget, ifrigt fortfarit med sina ock mindre herrar, att begagnas vid hyrvagnars
handtverk, och bland annat f◊ retagit sig att till- dragning. Underrƒttelse fƒs iTheatcrf◊ rstugorna.'*
ᶣ IApril d. ≈.kullst◊ rtade en Diligence nƒra
verka b◊ ssor. Dertill har han lƒrt konsten s≈lunda, att, sedan han f≈tt den f◊ rsta b◊ sspipan
Rochechouart (stad iõLimoges), lnarvid llere resmidd, han begifvit sig till Wasa stad, hvarest
sande skadade sig- Vagnens ƒgare, Hr Penicaud,
d≈ f◊ r tiden funnits en duglig b◊ ss-smed. Till har nu blifvit d◊ md att till dem betala en skadedenne hade Jacob K◊ ningsbƒck blifvit rekomende- ersƒttning enligt f◊ ljande rƒkning: F◊ r ett brutet
rad af d≈ vordne Handlanden Granberg i Wasa, l≈rben 3,300 fr., en kontusion i underlifvet 800
hvilken, i anseende till den afundsamma hemlig- fr.,
ett s≈r ihufvudet 000 fr., total f◊ rlust af en
hetsfullhet, hvarmed alla yrken den tiden bedrefnƒsa 4,500 fr. > ett afbrutet refben 1,000 fr., ett
vos, hos Smeden f◊ regifvit, att K◊ ningsbƒck var
kroffadt skulderblad 1,000 fr., ett ledbrott 2,000
en sm≈vetande man, som ≈tkommit b◊ sspipan p≈ fr.,
ƒnnu ett s≈r ihufvudet 000 fr., en kontusion
n≈got f◊ r tillfƒllet uppdiktadt sƒtt och ◊ nskade att 500 fr., en dito 100 fr., tillsammans en summa
f≈ den hos Smeden f◊ rfƒrdigad, men att, som han af 14,700 francs.
icke ƒgde n≈got, hvarmed arbetsl◊ nen kunde be=Chinesiska kanoner. En Tid sj◊ trƒffnintalas, ville han med arbete gƒlda densamma. Progen framf◊ r ◊ n Tschusan ifr≈n Chiueserna er◊ frad
jektet antogs, och v≈r Jacob kom s≈lunda i tillkanon liar blifvit skickad till London. Denna kafƒlle att ≈se hela tillgƒngen med borrningen o. s. v. non,
som befann sig p≈ den chinesiska Amiralens
Med sin naturliga goda uppfattnings-f◊ rm≈ga be- jonk,
visar huru mycket Chineserna ƒnnu ƒfven
h◊ fde han ej mera f◊ r att sedan p≈ egen haad
idenna \ƒsendtliga gren af krigskonsten st≈ tillf◊ rfƒrdiga utmƒrkt dugliga b◊ ssor, hvilket ocks≈
baka. Kanonen, som inrymmer Knappt en kula
hans s◊ ner gjort; men den nuvarande generatioaf tv≈ sk≈lpunds vigt, hest≈r af flere jernstƒnger,
nen af familjen bar helt och h≈llet nedlagt denna
lmlka ƒro f◊ renade med jernringar, och Klenar
gren af handtverket.
(Slutet f◊ ljer.)
mycket den gamla, under namnet M◊ ns-Meg bekanta pjes, som f◊ rvaras p≈ slottet i Edinburg.
Plockgods.
De som p≈ nƒra h≈ll hafva betraktat denna prof.Taglioni,
M:lle
som i dessa tider ≈tskilliga
bit af cbinefifkt artilleri, ƒro enstƒmmigt af den
g≈nger upptrƒdt ≈ Kongl. Theatern i Stockholm,
mening, att den m≈ste g◊ ra dem, som begagna
har derunder oafbrutet sk◊ rdat ilet mest stormansig deraf i mera skada ƒn gagn.
de bifall, hvaraf en publik, med bitrƒde af strupe, hƒnder och f◊ tter, inom vƒggarna af en theaInR IKES.
tersalong n≈gonsin kan vara mƒktig. Efter tvenHelsingfors den 30 September. Vi anh≈lla
ne af de sednare representationerna har till och alt f≈ fƒsta den m◊ rdade Allmƒnhetens ihuf\ud-

fiitaden uppmƒrksamhet pƒ det nedanf◊ re idetta
blad befintliga tillkƒnnagivande af Hr Gun t ner,
Ledamot af Svenska MusikHliska Akademien, som
i morgon Fredag ƒmnar gifva ca Ko ne ert p≈
Orgel i Stadens Lutherska Kyrka. Hr G. har
icke blott i sitt fƒdernesland, utan ƒfven pƒ
flere utrikes orter och seduast i Alm l≈tit h◊ ra
sig, och allmƒnt tillvunnit .sig vitsordet att med
en h◊ g grad af konstnƒrs-skicklighet behandla detta herrliga instrument, Iivilket inom gebitet af
kyrklig andakt och kyrklig konst ƒr af lika mƒktig betydelse. Nedanst≈ende repcrtorium ut*isar
tillrƒckligt, att valet af de numror, Ur G. ƒmnar
f◊ redraga, ƒr det helgade rum, der orgeln har sin
plats, fullkomligt vƒrdigt; och sƒllsyntheten af en
f◊ reteelse af detta slag ivƒrt land, der kyrkomusiken vanligen intagit en sƒ lag st≈ndpunkt,
tyckes b◊ ra g◊ ra den fest, som nu erbjudel konstens vƒnner, dubbelt intressant och dubbelt h◊ gtidlig.
UT R 1K E S.

ende rƒntor, f◊ rlifstid eller p≈ vissa ≈r: 2,610,754,
3,207,375 och 4,111,021 Pd. St.; den till betalningen af den permanenta statsskuldens intressen
Och f◊ rvalluings-kostniid n◊ diga summa f◊ r samma
≈r: 25,779,115, 21,377,379 och 21,112,303 Pd.
St., samt slutligen, f◊ r inl◊ sande af skattkammarbiljetter och f◊ r deras rƒntebetalning: 873,216,
675,000 och 818,010 Pd. St.
Modena. Den 17 Avg.dog hƒr Cardinal Odescalchi, f. d. Erkebiskop af Ferrara, sedermera Jesuit i hƒrvarande Jesuitkloster.
Till respective kunders underrƒttelse f≈r undertecknad v◊ rdsamt anmƒla att dess Logis, fur nƒrvarande
och ƒlven frƒn den 1 October, ƒr uti General-Lieutenanten Thcslefts hus i h◊ rnet af Senats-torget och Unionsgatan, 2:ne trappor upp midtcinot ink◊ rsporten.
Iio b 8 uh in.
Fredagen den l:sta October IS4I gifves af under-

tecknad, med benƒget bitrƒde af Hrr Amat◊ rer, uti Helsingfors Stads Lutherska Kyrka, en Andlig Orgel' och

Haag. Ih≈lorna uti Aat ber◊ mda Petersberget nƒra Maestricht arbetar f◊ r ilet nƒrvarande en Vocal-lioucert, hvarvid kominer alt ucpf◊ ras;
hop folk p≈ att upphemta de fossila qvarlefvorna
F◊ rsta Af d e lning c n:
ttf ett antediluvianskt jƒttedjur, ett slags ◊ dla(?),
hvaraf redan kindbenen och rcfheucu kommit i l:o. Lyrisk Fantasic ◊ fver Konung Davids 100:de Psalm.
dagen.
2:o. Ch◊ r f◊ r Mansr◊ ster med Orgel-accoinpagnement,
Paris. Inrikes Ministern har utfƒrdat ett circomponerad al iiudertecknad.
kulƒr till samtliga prefekter, hvaii sƒttet tor det 3:o. Adagio religioso f◊ r Orgel, af undertecknad.
framtida uppbyggandet af l≈nghus bestƒmmes. I 4:o. ttecitativ och Cavatina f◊ r Tenor, ur Ilaydifs Orainledningen dertill sƒger Hr Duchntel, att l{e<retorium "•rstiderna."
ringen fast beslutit att icke mera l≈ta uppbygga
n≈gra andra slags fƒngelser, ƒn s≈dana som aio
Andra A f delnin g en:
inrƒttade efter Cellular-systemet, s≈vida man kom- 5:o. Ouverlure pathetirjne f◊ r Orgel.
mit till ◊ fvertygelse derom, att detta ƒr det f◊ r- 6:o. Elegie vid en vƒns graf, f◊ r Orgel, jemle
Chot
nuftigaste och ƒndiiinalseuligiiste af alla hittills
f◊ r Mansr◊ ster, componerade af undertecknad.
anvƒnda systeraer.
Fuga f◊ r Orgel, improvisation.
ë3 Tvenne unga sk◊ na damer arresterades i 7:o. Final och
8!) "1)h bar ditt kors, O Jesu mild!"
8:o.
Choralen
N:o
b◊ rjan af September icke l≈ngt fr≈n Moutmartre,
uccomragiicment
med
af Orgel.
medan de voro stadda ien duell pƒ pistoler. De
skott,
vexlat
geiisdarmerna
Lade redan
tvenne
d≈
gjorde slut p≈ denna sƒllsamma ttekamp.
Billetter (iO kopek Silfvcr finnas alt tillg≈ hos Hrr
== Underrƒttelser i en Marseiller-tidning gif- Frenckell
& Son samt Wasenius <fe Comp.
Ing≈ngen
va vid handen , att den ryktbare Silvio Pellico ny- till Kyrkan, som endast blifver genom Norra d◊ rren,
ligen aflidit iItalien.
◊ ppnas kl. G, och lioncertcn b◊ rjas precis kl. 7 samt
London. Enligt de pƒ befallning af Under- slutas omkring kl. i) e. in. Vid ing≈ngen f◊ rsƒljas icke
huset nyligen offentliggjorda berƒttelser om Eng- n≈gra billetter.
G. G›nther,
lands statsskuld utgjorde hela summan af det fonLedamot nf Kongl. Svenska
derade skuld-kapitalet ≈r 1828: 777,170,892 Pd.
Musikaliska Akademien.
St.; ƒr 1831: 757,156,i)i)G Pd. St. och ≈r 1841;
760,371,725 Pd. St. Beloppet af SkattkammarTryckt hos J. C. FRKNCkELL di SON.
biljetter utg◊ rf◊ r samma ≈r: 27,510,850, 27,271,050
Iranrimatur. F. L. Schaanan.
och 22,271,050 Pd. St.; vidare, summan af afg≈;i
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