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»Likt fläkten i morgongryningen försvann hon från vår
konstvärld», skriver C. G. Estlander i De bildande
konsternas historia om Mathilda Rotkirch.

Mathilda Rotkirch var vår första målarinna. Då Finska
Konstföreningen 1846 stiftades, i syfte att främja och stödja
den gryende konsten hos oss, eller, såsom det hette i stad-
garna, »för att inom fäderneslandet befordra smaken för
bildande konst», hade hon redan, fyra år tidigare, för alltid
nedlagt den pensel, som hon med så mycken ungdomlig hän-
förelse gripit för att med den bana sig väg på ett fält, där i
vårt land några vägar ännu knappt kunde skönjas.

Före Konstföreningens stiftande fanns här egentligen
ingen möjlighet att på allvar studera teckning och målning.
Lärare funnos icke, och heller icke någon offentlig konstsam-
ling. Ett par privata, inte alldeles obetydliga samlingar av
konstverk omtalas dock från denna tid, tillhörande geheime-
rådet C, J. Walleen och friherre O. W. Klinckowström, och
i ett eller annat förmöget hem kunde man få se familjeporträtt
av större eller mindre värde. Men den som ville vinna konst-
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närlig utbildning, måste söka sig ut till främmande land, och
kosan styrdes då helt naturligt företrädesvis till Sverige.
Känslan av samhörighet med det forna moderlandet var då
ännu stark och levande; sålunda ser man t. ex. att Mathilda
Rotkirch ibland i sina brev och sin dagbok kallar Sverige och
Finland »hemlanden». Den framstående genremålaren Alexan-
der Lauréus gick förlorad för Finland då han helt och hållet
överflyttade till Sverige, G. V. Finnberg, som dukade under
i kamp mot övermäktigt ogynnsamma förhållanden, studerade
i Stockholm, och R. W. Ekman, vars namn blivit oskiljaktigt
förbundet med målarkonstens uppkomst i Finland, vistades
många år i Sverige, där han fick sin konstnärliga uppfostran,
arbetade med framgång och vann anseende, fick titel av
svensk »kunglig hov- och historiemålare» och sattes i tillfälle
att med svenskt resestipendium under flera år vistas vid de
stora konsthärdarna i Europa, innan han slutligen återvände
till hemlandet.

Många voro sålunda icke de män, som hos oss vid denna
tidpunkt kunde ställa konsten som en livsuppgift för sig.
För en kvinna blev det naturligtvis ännu mindre tänkbart
att ägna sig åt ritstiftets och penselns konst — annat än som
dilettant, ty teckning och målning med vattenfärg eller pastell-
kritor ingick nog i programmet för den bildade unga flickans
uppfostran, jämsides med färdigheten att sömma och brodera.
Medan det för en man vid valet av levnadsbana också gällde
att genom sitt arbete vinna möjlighet för sin utkomst, var
det för en ung flicka av högre stånd fullkomligt uteslutet,
att hon skulle ägnat sig åt någon verksamhet, genom vilken
hon kunnat förtjäna sitt bröd. Det var således en sak, som
alls icke behövde tagas med i räkningen, ifall hon ville
syssla med ritstift och pensel såsom ett angenämt tidsfördriv
på lediga stunder. Då Mathilda Rotkirch tidigt visade håg
och anlag för teckning och målning, fann hon helt naturligt
inom sin familj sympati och uppmuntran för sin önskan att
odla en talang, som en ung dam och hela familjekretsen kunde
ha nöje av och som det för henne var en prydnad att äga,
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utan att denna sysselsättning på något vis skulle ansetts som
ett levnadskall.

Att hos henne själv —om än antagligen i början omed-
vetet — fanns en annan uppfattning av konsten, dess mål
och syften, vilken uppfattning småningom under hennes
fortsatta arbete och studier utvecklades och klarnade för
hennes medvetande, därom vittnar åtskilligt i hennes brev
och dagboksanteckningar. Där framlyser ständigt hennes
stora kärlek till konsten och höga uppskattning av dess värde,
och man ser, huru hon alltjämt ivrigt bemödar sig om att
vinna insikter för utövningen av en verksamhet, som otve-
tydigt för henne blev mer än ett blott tidsfördriv. Av breven
framgår, att hennes bror ibland ifrågasätter, huruvida icke
målningen alltför mycket anstränger hennes ständigt svaga
och vacklande hälsa, eller framkastar förmodan att syss-
landet med de giftiga färgerna kunde vara farligt för hälsan;
men hon värjer sig energiskt mot alla uppmaningar att lägga
bort penseln och avstå från sin kära målning och får även
triumferande stödja sig på en rådfrågad läkares åsikt, att
arbetet icke kan anses skadligt för henne. Och då hon under
sin vistelse i Paris insjuknar och av läkaren förbjudes att på
något vis anstränga sig, således även att måla, vållar detta
förbud henne större sorg och blir för henne en svårare pröv-
ning än de plågor sjukdomen medför.

Under sin studietid i Stockholm gjorde hon bekantskap
med den svenska målarinnan Sophie Adlersparre. De blevo
studiekamrater och målade ibland efter samma modeller —

såsom senare närmare skall omtalas — och det är mer än
troligt, att samvaron med denna några år äldre väninna
hos Mathilda Rotkirch styrkte uppfattningen om att konsten
även för kvinnor kunde bliva en livsuppgift och måste tagas
på allvar av dem som ville ägna sig däråt. I hela sin konst-
närsverksamhet, liksom i sina mycket intresseväckande dag-
boksanteckningar, värjde sig Sophie Adlersparre energiskt
emot den allmänt omfattade åsikten, att kvinnor endast som
dilettanter kunde tillåtas utöva konst.
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Både Mathilda Rotkirch och Sophie Adlersparre tillhörde
de högsta samhällskretsarna, inom vilka traditionerna från
den gustavianska tiden ju ännu levde kvar och konstutöv-
ning med intresse omfattades av både manliga och kvinnliga
dilettanter. C. G. Estlander betraktar också Mathilda Rot-
kirchs framträdande på 1830-talet såsom ett vittnesbörd om
att i vårt land efter skilsmässan från Sverige »någon kärlek
till konsten ännu fortlevde hos de högre klasserna».

Traditioner, tänkesätt och levnadsvillkor i hennes för-
äldrahem och i den stora frändekrets, av vilken hon utgjorde
en länk, övade naturligtvis inflytande på hennes konstnär-
liga läggning. Hennes framträdande och verksamhet som
konstnär vid en tidpunkt, då här icke gavs någon möjlighet
till konststudier i egentlig mening, kan därför endast ses i
samband med livet i hennes hem och den omgivning av gam-
mal odling och intellektuella intressen, i vilken hon växte upp.

Mathilda Wilhelmina Rotkirch var dotter till presidenten
i Wasa hovrätt friherre Carl Fredrik Rotkirch och Augusta
Fredrika Elisabeth Aminoff. Hon föddes den 28 juli 1813
på Stensböle, som innehades av hennes far i egenskap av
fideikommissarie.

Det var gammal kulturgrund, där hon första gången såg
dagens ljus. Stensböle, som ligger omkring 6 kilometer från
Borgå, hör till de äldsta gårdarna i Borgå socken och omnämnes
tidigare än någon annan av socknens egendomar i de skriftliga
urkunderna.1) Redan så tidigt som 1327 omtalas sålunda
en Andreas i Stensböle jämte brodern, med släktnamnet Flax-
ögha. Sedan innehades gården av olika släkter och ägdes i
början av 1700-talet av Barbro Christina Hästesko-Fortuna,
som säges ha varit en ovanligt klok och begåvad kvinna, liksom
ock hennes levnadsöden voro mycket ovanliga. Hon hade,
nästan ännu ett barn, blivit gift med fänriken Johan Norman,
som 1710 stupade vid försvaret av Wiborg, varefter hans änka
bortfördes i fångenskap till Ryssland. Då hon efter många års

*) A. Allardt: Herrgårdar i Finland. Stensböle.
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STENSBÖLE Fotografi.
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förlopp kunde återvända till sitt hem på Stensböle, hade hon
under vistelsen i Ryssland på något vis förvärvat sig insikter
i läkekonsten och blev sedan känd vida omkring för sin skick-
lighet att bota isynnerhet ögonsjukdomar.

WENTZEL FREDRIK ROTKIRCH
Oljemålning.

För att anskaffa ett
intyg över denna hen-
nes verksamhet — må-
hända hade hon med
anledning av den blivit
utsatt för illvilliga an-
grepp — anhöll hennes
son 1769, att härads-
rätten ville efterfråga,
huru de ögonkurer lyc-
kats, som hon hade före-
skrivit, för att hon se-
dan genom protokolls-
utdrag skulle kunna få
»ett ovedersägligt vits-
ord». Och det säges, att
vid tinget voro närva-
rande» flera ståndsper-
soner och menige all-
moge», som, tillsporde,
vittnade att »mångfal-

diga äldre och yngre personer» blivit botade genom de droppar
och pulver, vilka hon ordinerat och även själv tillrett.

Kort efter det hon 1721 återvänt hem, ingick hon äkten-
skap med kapten Johan Wentzel Rotkirch, varigenom Stensböle
kom att övergå till släkten Rotkirch, som sedan dess innehaft
godset. Kapten Rotkirch, som tillhörde en från Tyskland
härstammande gammal adlig ätt, hade, sedan han vid Fred-
rikshall blivit svårt sårad, varit tvungen att lämna krigs-
tjänsten.

Liksom så många andra gårdar i vårt av fienden härjade
land hade Stensböle under Stora ofredens fruktansvärda tider
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blivit i hög grad förfallet och vanvårdat, och det fordrades
mycket och oförtrutet arbete för att bota det som blivit för-
stört. Efter kapten Johan Wentzels död, 1758, övergick Stens-
böle till sonen Wentzel Fredrik, men emedan även han var
militär och således ofta
blev tvungen att vara
borta från hemmet,
sköttes gården under
hans frånvaro av hans
mor, fru Barbro Chri-
stina.

Sedan även hon av-
lidit, 1771, och sonen
tagit avsked från krigs-
tjänsten, ägnade han
alla sina krafteråt jord-
brukets upphjälpande.
Både insiktsfull och
driftig, försatte han
Stensböle åter i gott
skick, så att det sades
om honom, att han
»uppbringat» gården
»till två tredjedelar
bättre». Genom honom

CHRISTINA ROTKIRCH f. LAOERHJELM
Oljemålning.

gjordes Stensböle till fideikommiss x). Detta fideikommiss
kan övergå även till kvinnolinjen.

Wentzel Fredrik Rotkirch var gift med Christina Lager-
hjelm från Falkenå i Sverige. Deras son Carl Fredrik, född
1775, sedermera president i Wasa hovrätt, blev efter faderns
död fideikommissarie till Stensböle. Redan vid 17 år hade han

x) Motivet till denna åtgärd har han angivit på följande vis: — »enär
egendomen efter vanlig arvtäkt fördelas mellan många barn, bliver
Ingen av dem hulpen, utar de utmatta fastmer varandra genom dryg
utlösen, skuld åsamkas, fattigdom infinner sig, egendomen går ur släk-
ten, och ingen blir i stånd att hjälpa den andra».
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vunnit anställning vid konungens kansli i Stockholm, blev
hovjunkare och åtföljde drottningens hovstat till Pommern
för att därifrån ledsaga Gustav IV Adolfs gemål till Stockholm.
Utnämnd till kammarjunkare, åtföljde han senare i egenskap

CARL FREDRIK ROTKIRCH
Oljemålningav C F. v. Breda.

av kabinettssekreterare
den unge konungen på
hans resor, även på
resan till Finland 1802.

År 1803 tog han
emellertid avsked från
sina befattningar och
blev jordbrukare. Då
man i porträttsamlin-
gen på Stensböle ser
hans vackra bild, må-
lad av C. F. v. Breda,
kan man inte avhålla
sig från att undra
över orsakerna till
denne vackre unge
ädlings beslut att vid
27 års ålder övergiva
en bana vid hovet med
ett sannolikt lysande
framtidsperspektiv och

i stället bosätta sig på den ensliga landsbygden i Finland.
Då kriget några år senare fullständigt omstörtat förhållan-

dena här, blev han likvisst snart tagen i anspråk för offentliga
värv. 1809 var man angelägen om att få den världsvane
och språkkunnige mannen till medlem i Finska deputationen.
Även deltog han i Borgå lantdag samt blev därefter kallad
till chef för Senatens ecklesiastikexpedition, från vilket ämbete
han likvisst efter några år tog avsked för att bosätta sig på
Stensböle. Men då han 1817 kallades till president i Wasa
hovrätt, inträdde han åter i det offentliga livet och kvar-
stannade på denna post till sin död, 1832.
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Två år tidigare hade han blivit upphöjd i friherrligt stånd.
Den friherrliga grenen av ätten utgick dock redan med hans
son Berndt Adolf Rotkirch, som, född 1816, vid presidentens
död var den ende kvarlevande sonen och sålunda övertog
Stensböle. Han var en insiktsfull jordbrukare, och i hans hem,
där stor gästfrihet rådde, upprätthöllos de gamla kultur-
traditionerna. Om det för-
troliga umgänget mellan
familjerna Rotkirch på
Stensböle och Runeberg
i Borgå skriver J. E.
Strömborg i sina »Bio-
grafiska anteckningar om
J. L. Runeberg»:

»Umgänget med den hög-
växte, ridderlige och god-
hjartade, till hållning och
skick gustavianske baronen
och hans unga, hjärtliga fri-
herrinna blev snart ganska
livligt och intimt
och fortfor att så vara ända
till baron Rotkirchs död
1866, varefter det vänskap-
liga förhållandet till hans
efterlevande änka och dot-
ter ingalunda försvagades,

AUGUSTAROTKIRCH f.. AMINOFF
Oljemålning av E. J. Lindb.

ehuru något egentligt umgänge till följd av Runebergs sjukdom
ei mer kunde äga rum.»

Berndt Adolf Rotkirch var gift med Wilhelmina Sofia
Aminoff, och efter hans död blev deras dotter Emilia Theresia
ägare av fideikommisset.

En samling brev, som Mathilda Rotkirch skrivit till sin
mycket älskade broder Berndt Adolf, finnes ännu i behåll.
Dessa brev jämte en del andra, adresserade till övriga familje-
medlemmar, en »journal», som hon förde under sin utländska
resa 1840—41, ävensom de tavlor hon målat och vilka till
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största delen tillhöra Stensböle fideikommiss, skänkta efter
hennes död av hennes mor, utgöra de dokument, som giva
en inblick i hennes konstnärliga strävanden och hennes
varma, unga konstnärsdrömmar. I likhet med flere av äldre
tiders bildade kvinnor var även hon en god brevskriverska,
och med sin penna, som hon i ett av breven kallar »skils-

BERNDT ADOLF ROTKIRCH
Oljemålning av E. J. Lindh.

mässans vanliga tolk», har
hon därjämte, ofta på ett
mycket fängslande och
livfullt sätt, givit skild-
ringar av familjekretsen
och den kulturella miljö,
i vilken hon växte upp
och där hennes konst-
närliga strävanden funno
sympati och uppmuntran.

Sina allra tidigaste år
framlevde hon på Stens-
böle. Men hon var ju
icke många år gammal,
då hennes far som pre-
sident överflyttade till
Wasa, där familjen fick
sin bostad i Hovrättens
ståtliga hus, vilket ännu

efter den stora branden 1852 står kvar i Gamla Wasa.
Berndt Adolf Rotkirch har i en kortare självbiografi,

som han nedskrivit och tillägnat sin dotter, och som förvaras
i Stensböle arkiv, på ett fängslande vis skildrat detta hem och
livet där medan han och hans syskon växte upp.

I översta våningen av huset, vilket med rätta anses som
en av de vackraste byggnader i landet, hade hovrätten sin
rymliga lokal. Där funnos de två stora, 9 alnar höga, präktigt
inredda divisionssalarna med Gustav lll.s och Alexander I:&
porträtt i breda, pompösa, förgyllda ramar och var sin tron-
himmel över sig. Under kejsarporträttet, i en förgylld länstol,.
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beklädd med purpursammet och guldgaloner, hade presidenten
sin plats, då han vid sammanträdena förde ordet. I våningen
nedanför stodo till presidentens och hans familjs förfogande
12 rum samt i jordvåningen kök och domestikrum jämte alla
för ett stort hushåll i forna tider nödigansedda ekonomirum.

Presidenten Rotkirchs hem var ett av dessa forna ämbets-
mannahem, där börd och bildning ansågos förpliktande och
livet härav fick sin prägel. Fadern skildras som mycket
sjuklig under de sista åren av sitt liv, varför han måste ägna
sin hälsas vårdande oav-
låtlig omsorg; han hade
ett häftigt temperament,
och barnen hyste för
honom stor respekt. Mo-
dern var stark och sund,
verksam och kraftfull,
och hon höll på gam-
maldags vis den talrika
barnskaran i tukt, lik-
visst på ett kärleksfullt
sätt. Sonen kallar hem-

HOVRÄTTENS HUS I GAMLA WASA
Fotografi.

met ett lyckligt hem, där medlemmarna voro varmt fastade
vid varandra och barnen med vördnad och kärlek sågo upp
till föräldrarna.

Sönerna gingo i skola, medan döttrarna, såsom brukligt
var, inhämtade kunskaper under ledning av en i hemmet
anställd lärarinna —en fröken Hjerta från Sverige. — Sådana
kvällar, då familjen inte hade gäster, samlades man i moderns
rum, och hon eller någon annan i kretsen läste högt; särskilt
omnämnas Walter Scotts historiska romaner som lästa och
högt beundrade.

Presidentens hem var naturligtvis ett av de tongivande i
staden, och där sågos mycket ofta gäster. I hemmet firades
vanligen födelsedagarna med tablåer, sällskapsspektakel,
utklädning och dans. En gång hade på faderns födelsedag
uppförts en teaterpjes, föregången av en prolog, som modern
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skrivit; en annan gång hade en systers födelsedag firats med
en maskerad, i vilken en massa umgängesvänner deltogo,
klädda i historiska kostymer, och vilken avslutades med bal.
Utom hemmet kunde man även roa sig med maskerader i
Societetshuset, och ibland gingo där av stapeln stora gemen-
samma baler, då flera fruar slogo sig tillsammans och voro
värdinnor. Om vintrarna sammankom varannan söndag
»dansklubben», där till och med barnen uppträdde med sin
lilla kadrilj.

Det hörde till en god uppfostran att barnen skulle lära
sig dansa. I Wasa hölls dansskola av en fru Gellerstedt, som
tidigare varit dansös vid teatern i Stockholm, och till henne
skickades barnen på eftermiddagarna för att inläras pas och
piruetter, kadriljer, potpourri och vad allt danserna hette.
På slutbalen buro alla dansskoleeleverna röda bandrosetter
i knapphålet och på händerna vita fingervantar av s. k. engelskt
skinn.

Mycket storartade voro »sessionsmiddagarna», till vilka
hela hovrättsstaten och övriga ämbetsmän i staden två
gånger om året inbjödos i presidentens hem. Det var mycket
solenna tillfällen, i vilka vanligtvis omkring hundra gäster
deltogo. Klockan 11 på förmiddagen samlades hovrättens
medlemmar och åkte till »sessionspredikan» i kyrkan, främst
i raden presidenten i sin galalandå med vice presidenten vid
sin sida och två betjänter stående bakpå vagnen, klädda i
livré och trekantiga silvergalonerade hattar. Då gästerna
klockan 1 infunno sig till middagen hos presidenten, stod det
stora bordet i hästskoform dukat med dyrbart silver och
finaste porslin, och invid det ett mindre bord, där gärna de av
gästerna, som mest sympatiserade i dryckjom, intogo sina
platser, från vilka de ofta uppstego ganska knäsvaga.

Julaftonen firades i presidentens familj på övligt sätt med
gröt och tårta, julbock och julklappar; julgranen tyckes på
den tiden ännu icke ha kommit i bruk. Men innan ljusen
tändes på familjens julbord, hade de tidigare på aftonen
strålat av en annan anledning. Den 24 december var nämligen
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kejsar Alexander I:s födelsedag, och då illuminerade hela
staden, hovrättens hus lyste som ett sagoslott, i den långa
fasadens många fönster hade bågar med ljus i form av ett
A blivit uppsatta, och nere vid stenfoten marschaller i en
lång rad.

Nyårsdagen ägde sedvanlig stor uppvaktning rum, på
förmiddagen av herrarna hos presidenten och från klockan 6

SALONGEN PÅ RILAX 1830
Tecknad av August Mannerheim.

av familjeumgänget. Emedan det var sed att herrarna både
vid ankomsten och vid avskedet skulle kyssa frun i huset och
döttrarna på hand och damerna skulle kyssa dem på munnen,
blev mottagningen på nyårsdagen ett helt dagsverke, som
presidentskan och hennes döttrar ännu flera dagar efteråt
hade känning av både i nacke och armar. En vecka senare
besvarades nyårsvisiterna.
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Mestadels varje år i början av juni reste familjen Rotkirch
från Wasa ned till södra Finland. Dessa långa resor företogos
i vagnar och schasar, vanligtvis med åtta hästar och »före-
budet» som den nionde; på färden nedåt rastade man hos
släktingar: på Lindnäs i Ruovesi, på Frantsila i Kangasala
eller på de stora egendomarna i närheten av Tavastehus.
En del av sommaren vistades man på Stensböle, och gjorde

MATHILDA ROTKIRCH
Oljemålning av R. W. Ekman.

även längre eller
kortare besök hos
fränder och vänner
på de stora herrgår-
darna i kusttrak-
terna. Längst stan-
nade man vanligtvis
på Rilaxi Bromarv,
vars ägare, den
gamle gustavianen
greve J. F. Aminoff,
var presidentens ku-
sin och hans frus
farbror. Gästfri och
släktkär, kunde han
ibland om somrarna
varje dag se hos sig
30 å 40 personer vid
bordet. För gästerna
flög tiden bort under

promenader i den stora, välvårdade parken, lustfärder till
lands och sjöss, lektyr, namnsdags- och födelsedagsfester med
musik och sång, »charades en actiou» o. s. v.

Presidentens unga döttrar fördes antagligen tidigt, som
brukligt var, ut i sällskapslivet i Wasa, och hade ju även under
sommarbesöken i den stora frändekretsen tillfälle att förvärva
sällskapsvana. Det första vittnesbördet om den lilla Mathildas
uppträdande i en lysande församling återfinner man i ett brev
(d. 19 sept. 1819) från hennes moster Henriette Aminoff.
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Kejsar Alexander I hade under sin stora resa i Finland, då
han besökte Wasa, bott hos presidenten Rotkirch; och på
balen, som gavs till hans ära, hade han dansat med presiden-
tens dotter Mathilda. Hon var då 7 år gammal.

Brodern Adolf har beskrivit sina fyra systrar som älsk-
värda, talangfulla samt »gynnade af naturen med fägring,
isynnerhet Mathilda, hvars skönhet var så framstående att
hennes uppträdande väckte beundran». Även andra uppgifter
om hennes skönhet — utom vad porträtten intyga — finnas
kvar. På baksidan av det porträtt av henne, som förvaras
i samlingen på Stensböle och som uppgives vara målat »dels
ur minnet» av R. W. Ekman, finns antecknat: »Ej på långt
när så vackert som det lifslefvande originalet i lifstiden var.»
— Och ännu många år efter hennes död berättar Fredrik
Cygnaeus x) i uppsatsen »Från denna sidan af en graf», om
hennes skönhet följande minne från den tid han vistades i
Paris:

»Det var en afton i den celebre greve Alfred de Vignys salong.
Bland de fåtaliga gäster, som för tillfället dit hade församlat sig,
var en medelålders man, fin som blott en fransos kan vara det, då
hans specialitet är att vara älskvärd. Hans resonemang röjde honom
såsom en god kund till Lamartine och andra Frankrikes ypperste.
När värden betecknade mig såsom finne, närmade han sig till mig
med ett uttryck av välvilja, som till en början syntes alldeles oför-
klarligt. Snart upplystes jag likväl om källan till detta ljus. Det
var ett ungdomsminne, minnet av den härligaste kvinna han någon-
sin skådat, en landsmaninna till mig, som ingav honom denna vän-
lighet mot den okände hyperboréen. Detta ideal av kvinna, som
så skönt hägrade för fransmannens fantasi, var 'Presidentens dot-
ter' Mathilda Rotkirch, målarinnan, en av de härligaste erövringar
Europa någonsin gjort på finsk mark.» —

Vem denne fransman var, yppar Cygnaeus tyvärr inte.
Att nämna hans namn hade antagligen datortiden ansetts
indiskret.

]) Samlade Arbeten; Tom 111.
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I sin skildring av syskonkretsen skriver brodern Adolf,
att hos Mathilda redan vid tidiga år kunde spåras konstnärlig
begåvning. »Tidigt utvecklade hon vackra anlag i rita, dels
med blyerts, svartkrita, pasteller eller detta sednaste jemte
vattfärg. En kopia efter en gravyr benämnd: Anna, hvilken
nu finnes här på Stensböle, ritad 1832, ansågs så väl gjord,
att min mor och bror Fredrik beslöto låta henne börja måla
i olja och föranstaltade att hon om våren, ledsagad af Fredrik
och Emilie, 1833 fick öfverresa till Stockholm i och för det
ändamålet. Våra släktingar Justitierådet Stråles af Ekna
erbjödo henne kärvänligt att bo hos sig jemte hennes jungfru
Lotta, vår gamla trotjenarinna. Hon började perspektif-
teckning för R. W. Ekman och sedan tog till penseln under
hans och professor Sandbergs ledning.» •

År 1832 hade presidenten Rotkirch avlidit, och efter hans
död hade hans änka jämte sina barn överflyttat till Åbo.
På våren 1833 begav sig Mathilda Rotkirch således från Åbo
på sin första studieresa till Stockholm.

I konsthistorien betecknas början av 1800-talet såsom en
»förfallets period» inom Sveriges konstvärld. x) Efter hyfs-
ningens, den goda smakens och det fina vettets uppsving och
den därmed följande konstblomstringen under Gustav II I:s
tid i hägnet av hans eggande intresse och livgivande upp-
muntran, följde vid ingången av det nya århundradet avmatt-
ning och stillastående inom konsten. I bredd med den gustavi-
anska tidens livfullhet, glättighet, rörlighet och spirituella
elegans förefaller den tid, som följer, grå och tarvlig, stel och
fantasilös. Ty vad än eftervärlden kunde ha att förebrå
Gustavs tid i fråga om ytlighet, flärd och efterapning av
utländska mönster, så förde den i alla fall med sig liv, rörlig-
het och fantasirikedom — »det var sol däri», har Tegnér
sjungit.

*) Q. Nordensvan: Svensk konst och svenska konst-
närer i i 9 :d e århundradet.
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Åtskilliga av de svenska konstnärerna på 1700-talet hade
från Sverige sökt sig till utlandet, där de både funno bättre
tillfälle att förkovra sig i sin konst och även i de större och
rikare konstförhållandena kunde skaffa sig förmåner, som
fäderneslandet icke förmådde giva dem. Några av dessa
utvandrare återvände aldrig, utan stannade kvar vid konstens
och kulturens stora härdar ute i Europa, där de vunno ära
och rykte och funno avnämare för sina verk. Visserligen föll
något återsken av deras ära och framgång även på det land,
som sett dem födas, men för detta fädernesland gingo dock
de flesta och bästa av deras verk förlorade.

Gustav III:s bemödande gick ut på att hejda konstnärs-
utvandringen och att till fäderneslandet återbörda de konst-
närliga krafterna. Men man har klandrat honom för att han
därvid, genom sin önskan att omge sig med snillen, som kunde
sprida glans över hans person, hans hov, hans akademi och
hans land, med maktbud hemkallade konstnärerna från den
miljö, i vilken deras konstnärskap hade kunnat nå sin fulla
mognad.

Själv rycktes Gustav emellertid plötsligt och oväntat
bort från sitt land och sina konstnärer. Tiden som följde har
blivit kallad grå och ledsam, och det konstnärliga skapandet
var statt i tillbakagående. Flera av de konstnärer, som då
begynte sin bana, ha bittert beklagat sig över de rådande
konstförhållandena.

Ute i världen bröto sig vid denna tid olika konstriktningar
mot varandra under häftig kamp om rätten att leva. Ur de
klassiska traditionerna hade i Rom framgått den abstrakt
ideella och antikt formrena konststil, vars främsta typiska
konstnärer blevo Thorvaldsen i Rom och David i Frankrike.
Gentemot denna nyklassicism och i skarp opposition mot den-
samma bröt romantiken fram, som, i det den förklarade uppror
mot den auktoriserade klassiska riktningen, skänkte sin sam-
tid en ungdomligt djärv och lidelsefull konst, för vilken en
Géricaults och en Delacroix' geniala verk äro representativa.

Även i Sverige skönjdes spår av brytningstiden, ehuru de
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där blevo mer påtagliga och avgörande i litteraturen än i den
bildande konsten. Det vittra Götiska förbundet, som stif-
tades för återuppväckande av de »gamla göters frihetsanda»
och för forskning i de gamla fornnordiska sagorna och häv-
derna, fick visserligen ett motstycke i det 1814 bildade Säll-
skapet för konststudium, som var en opposition mot det aka-
demiska stillaståendet och fasthållandet vid ofruktbara och
förlegade teorier. Men till någon fullständig brytning mellan
den gamla och den nya konstriktningen kom det dock icke,
eftersom de främsta representanterna för nyromantiken även
voro agreéer vid akademien, blevo dess stipendiater och
senare dess professorer.

Till de ledande konstnärerna på 1820- och 30-talet och dem
som betecknade framstegen inom måleriet, räknades Sand-
berg, Södermark och Dahlström, genom vilka utvecklingen
främst gick i genremålningens tecken, om än även den av
dem företrädda porträttkonsten har att framvisa verk av
bestående värde.

Då Mathilda Rotkirch 1833 i Stockholm fick taga sina
första steg på konstens bana, blev J. G. Sandberg hennes
lärare jämte R. W. Ekman, som själv var elev av Sandberg.
I C. G. Estlanders De bildande konsternas
historia säges, att hon »besökte akademien i Stockholm»,
men denna uppgift beror nog på ett misstag. Sandberg var
visserligen lärare vid akademien, men svenska Kgl. Akade-
mien för de fria konsterna öppnade först långt senare — på
1860-talet — sina dörrar för kvinnliga elever.

Av sina samtida har Sandberg ofta blivit kallad »vår gamle
hederlige Sandberg» och skildrats som en sympatisk, för-
troendeingivande människa och en redbar och ärlig konstnär.
Själv hade han alltid beklagat, att han blivit tvungen att
bygga sitt konstnärskap på en otillräcklig och osäker grund
genom att han aldrig haft goda lärare och aldrig lärt sig teckna
väl efter naturen.

Under sin studietid hade han ofta fått försumma sitt eget
arbete, emedan han för sin utkomst måste giva lektioner åt
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andra eller biträda vid dekorationsmålning för teatern. Icke
heller blev han senare i tillfälle att studera i utlandet, och
kom aldrig i åtnjutande av någon resepension, men blev
viceprofessor vid akademien och sedan ordinarie professor.
Han arbetade flitigt, »som en fabrikör för att leva», har han
själv sagt. I sin konst beträdde han olika områden, i det han
valde ämnen ur den nordiska myten, målade religiösa ämnen,
genrebilder, historietavlor, och blev isynnerhet omtyckt
såsom porträttmålare. I början av 1830-talet fick han även
det maktpåliggande uppdraget att i det gustavianska grav-
koret i Uppsala domkyrka utföra sju freskomålningar med
ämnen ur Gustav Wasas historia.

Någon praktisk insikt i freskomålningens teknik ägde
han lika litet som någon annan av hans samtida i Sverige,
emedan det var första gången en svensk målare upptog detta
utföringssätt. Sandbergs fresker i Uppsala anses numera ha
sin främsta betydelse såsom de första försöken i Sverige på
det fosterländska monumentalmåleriets område.

Såsom lärare var Sandberg omtyckt av sina elever, som
av honom ständigt uppmanades att »framför allt studera
nakna naturen, ty detta är dock det förnämsta». Med konst-
förhållandena hemma i Sverige var han allt annat än nöjd
och uttalade sig i sina brev till konstnärsvännerna i Rom
mycket oförbehållsamt och föga smickrande om akademiens
verksamhet. Det är en »karrikatyr på en akademi», och
»konsterna de gå om ej kräftans, dock paddans gång». Även
vet man snart nog knappt av att »här finns någon konst-
akademi eller några konstnärer, så litet synes därav», skriver
han.

Men huru missmodigt än mången svensk konstnär kunde
se på konstutvecklingen i hemlandet, hur karg och fattig och
torftig än den jordmån föreföll, ur vilken den nordiska konsten
måste söka näring och kraft, och hur mödosam än tillväxten
blev i bredd med vad den rika konstblomstringen i sydligare
länder hade att framvisa, så måste ju dock för en ung konst-
novis som Mathilda Rotkirch, då hon från vårt land kom över
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till Stockholm, konsten där haft ofantligt mycket att bjuda
på. Till Sverige var det de första unga konstnärsämnena
härifrån styrde sin färd; R. W. Ekman, som jämte Sandberg
omnämnes såsom Mathilda Rotkirchs lärare, hade kommit
över 1824 och blev i mitten av 30-talet av svenska konst-
akademien upptagen som agreé.

I Finland gavs, såsom redan tidigare blivit nämnt, på
1830-talet varken handledning vid konststudier eller tillfälle
till sådana. Men för konstsinnets väckande och uppövande
var det dock av betydelse, att konstutövning i en eller annan
form i de högsta samhällslagren hade blivit tradition inom vissa
familjer. Åbo förblev juen tid bortåt ännu bildningens medel-
punkt, även sedan det icke mer var landets första stad, och
i de tongivande kretsarna, liksom på de stora herrgårdarna i
landet, ägde både kavaljerer och damer ofta konstintresse
och även färdighet att behandla ritstift, tusch och pastell-
kritor eller att utföra konstfärdiga broderier, till vilka bro-
dösen själv komponerat och utritat mönstren. Månget alster
av denna broderikonst, vilket kvarlevat till eftervärlden,
väcker häpnad och beundran över det konstfärdiga utförandet
med hårfina silken i konstnärligt väl avvägda färgsamman-
ställningar.

Vår tid, då konsthantverket åter kommit till heders, har
betingelser att också uppskatta detta slag av konstskicklighet.
Huru samtiden såg på saken, framgår därav, att svenska
konstakademien torde såsom hedersmedlemmar inkallat tre
högadliga utövarinnor av broderikonsten. Gränserna uppdrogos
icke så strängt, och det är således alldeles i enlighet med
tidens uppfattningssätt som Mathilda Rotkirch kort efter sin
ankomst till Stockholm i ett brev till hemmet skriver om huru
nöjd hon är över att hon har god tid till att »brodera och måla».

Det är eljes icke mycket man av breven får veta om det
första studieåret i Stockholm; men för en ung konstelev, som
gör sina första lärospån, ges väl heller icke så mycket att
omtala såsom resultat. Dessutom finnas från detta år mycket
få brev i behåll.



Mathilda Rotkirch. 29

Livet i Stockholm tyckes i hög grad ha behagat henne.
Tack vare familjen Rotkirchs samhällsställning och vitt
utgrenade släktskapsförbindelser hade hon, liksom systrarna,
tidigt kommit ut i sällskapslivet därhemma. Även i Stock-
holm funnos bland den svenska adeln släktingar och vänner,
som införde henne i umgängeslivet, och vacker och behagfull
som hon var, tyckes hon där ha blivit både omtyckt och fjäsad.

Ett uttryck för hennes ungdomligt glada sinnesstämning
vid denna tid finner man i följande skälmska brev till hennes
syster Emelie:

Stockholm d. 13 September 1833.

Min goda Emilie!

1 dag ämnar jag skrifva ett långt bref, fast sporrar och sablar
skramla i trapporna. Du kan ej tro hur väl jag trifs här, hinner så
väl brodera och måla. Den jag mast värderar är en 70 årig Oncle.
Se sådana äro Svenskarne! Deras godhet går Crescendo
med åren. Han reser nu snart till Sveriges Canaan, der han
låfvar den 3:dje Januarii på spettsen af det högsta fjäll dricka din
skål. Huru behandlar du dina nya vänner? om jag får några i vin-
ter skall jag veta värdera dem. Lilla Yrhättan Therese må ej frukta
att bli så obehaglig som vi? Nej å Dieu Bästa Emilie. Jag skulle
nog skrifva längre, men arbetet väntar. Den godhet man visar mig
upprör mitt hjerta och fast man beskyller det att vara koppar-
beslagit står det ändå öppet för Vänskapen. Min stora fula Physio-
nomie är obehaglig för begge könen. Man tycker min blick är så
ond, så elak, min ställning till häst så krokig och löjlig.

När jag kommer hem nästa Sommar skall jag med glädje om-
tala för dig huru allt detta oaktadt man ändå bemöter mig med så
mycken godhet, och Du Emilie skall lära mig att ännu framdeles
visa dem min erkänsla. Evigt din ömma vän

Mathilda.

Den i brevet omtalade »Onclen» var ryttmästaren, senare
landshövdingen i Jämtland Axel Adlersparre, en bror till
den ryktbare frihetskämpen från 1809. Med Sveriges Canaan
menas Jämtland — brevskrivarinnan syftar på att A. nyligen
blivit utnämnd till landshövding där. Enligt familjetradi-
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tionen hade han önskat vinna Mathildas hand för en av sina
söner, och att döma av de översvinneliga uttrycken i några
bevarade brev från honom var han utomordentligt intagen
av sin »oförlikneliga Cousine Mathilda».

De båda unga påstås även ha varit varmt fästa vid
varandra. Men på den tiden, för nära hundra år tillbaka, togs
vid äktenskaps ingående den ekonomiska sidan av saken även
i betraktande på ett helt annat sätt än i våra dagar. Både
den unge Acjlersparre och Mathilda voro fattiga, och den
omständigheten blev den avgörande: de kunde inte få förena
sina öden. Att lungsoten, som förde Mathilda i graven vid
så unga år, hade fått sitt upphov av denna sorgliga anledning,
vill den romantiska traditionen veta.

Efter ett års vistelse i Stockholm återvände Mathilda
Rotkirch hem till Åbo och arbetade där under de två följande
åren dels under ledning av en norsk ritlärare, Legler, dels på
egen hand, tecknade, målade kopior och porträtt samt för-
sökte även utföra egna kompositioner. Hur svårt det var att
här hemma vinna någon handledning, och hur mycket hon
längtade efter undervisning och insiktsfulla råd, framgår av
ett brev till brodern (d. 28 nov. 1835), däri hon omnämner,
att hon visat ett av sina arbeten för dr Melart och bett honom
säga något därom. Men han hade ingenting sagt, och i brevet,
som är skrivet på franska, tillägges: »Dieu sait s'il est un Con-
naisseur.» I samma brev omtalar hon även en tavla, som hon
kallar »la Magdelaine» och som hon har målat i avsikt att
giva sin mor till julklapp. Denna bild hör numera till sam-
lingen på Stensböle och anges där som »Magdalena, målad
efter en gravyr, ett av Mathilda Rotkirchs första arbeten».

Efter hemkomsten fann hon naturligtvis livet i Åbo mycket
stilla och enformigt i jämförelse med vistelsen i Stockholm.
I ett av breven till brodern (d. 4 nov. 1835) talar hon om deras
»ensamma lif» i Åbo och huru de efter ett besök av några
resande släktingar åter »måste känna den vanliga tomheten».
Och hon fortsätter:
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RILAX Fotografi.



32 Helena Westermarck.

»I Söndags voro vi uppe på Klubben, där var rätt mycket men-
niskor men ändå ej mycket folk, må man säga, ty den största delen
voro mera obekanta och af Borgar klassen, som jag tror, danserna
gingo mycket trögt, musiquen mer än vanligt dålig. Jag hade myc-
ket ledsamt och beslöt att ej så snart igen gå upp. Mamma orkade
ej upp på Klubben utan vi följde med Frih. Klinckowström, som
var mycket söt och vänlig emot oss; dagen derpå var det hennes
födelsedag då vi gingo och gratulerade henne Snart lärer
Mamma och jag fara ut på visiter, och hoppas jag att bekanta snart
komma och hälsa uppå Mamma om aftnarna, ty de äro i mitt tycke
de mast torna och ledsamma; dagarna går nog för mig nu sedan jag
börjat att måla. Då du återkommer i Jul får jag presentera för dig
några tillkomna varelser, få se hur de komma att behaga dig. Mag-
dalenas ansigte är färdigt och Mamma m. fl. tycka till min för-
nöjelse mycket om henne. Jag är verkligen bra ledsen på Ekman
som ännu ej skickat mig färjer och duk, som han låfvat mig, jag
borde både anlägga Pappas och Tante Jeana Kothens portraitter
innan Jul.»

Brevskrivarinnan gör också några reflexioner, beteck-
nande för hennes sinnesriktning. Med anledning av ett besök,
som en av släktingarna nyss gjort, utbrister hon:

»Herre Gud! om jag ändå hade ett så gladt lynne som Sophie
och kunde hitta på allt det som roar andra. Ack! Adolph! nog tror
jag att ni Syskon och många goda Vänner håller utaf mig och anser
jag mig så lycklig häröver, men lyckligare vore jag dock om jag
blott, heldst en gång kunde öfvertyga mig att jag är värd allas
Vänskap; om jag kunde få mera egenkärlek, ty du kan ej föreställa
dig huru svårt det är att aldrig vara nöjd med sig sjelv, det pinar
mig många gånger, isynnerhet sedan jag varit i sällskap, då tyc-
ker jag alltid att mitt sätt bordt varit annorlunda, mitt förstånd
säger mig då alltid att jag ej bör fästa mig dervid, jag resonnerar
med mig sjelv och öfvertygar mig om motsattsen, dock, märker
jag ofta att jag oaktadt allt mitt bemödande ändå ej kan qväfva
denna svåra känsla. Det är så dumt att jag så skall plåga mig sjelv.
Du skrattar visst åt mig Bästa Adolph, men jag försäkrar att allt
blifve bra, om jag blott kunde blifva egenkär, jag har nog kommit
underfund med, att detta felas mig helt och hållit. — Nej, jag har
alltför mycket uppehållit mig vid mig sjelf. »
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Ett annat brev till brodern från samma år utvisar att dock
även välkomna avbrott i det enformiga Åbolivet förekommo.
Brevskrivarinnan skildrar på ett mycket livfullt och kultur-
historiskt intressant vis ett besök på Rilax den 26 januari
1835, då greve J. F. Aminoff fyllde 80 år. På födelsedagen,
som blev en märkes-
dag i Rilax' historia,
infunno sig släkt och
vänner från olika
håll. Alldeles ovän-
tat infunno sig även
elva veteraner från
Björneborgs rege-
mente för att hylla
sin forne chef, och
läto vid sin ankomst
på militäriskt vis
anmäla sig hos sin
överste av Aminoffs
adjutant under kri-
get 1808—9, friherre
C. A. v. Kothen.
Det är denna glada
tilldragelse Mathilda
omtalar i brevet till
sin bror:

J. F. AMINOFF
Oljemålning av E. J. Lindh.

Åbo d. 30 Januari 1835.

»Du bad mig fullständigt berätta om vår vistelse på Rilax och
det vill jag äfven göra så godt jag kan ehuru du genom Figge och
kanske andra får vita af det mesta innan detta bref framkommer.
Då vi skiljdes åt, for vi genom en liten smal dålig väg, kom på isar
där det var mycket flödvatten, det regnade och blåste emot så den
stackars Alexander knapt kunde hållas på kusksätet och mörkt var
det horibelt så vi voro bra rädda men till all lycka hadde vi en så
förträfflig vägvisare som så säkert hittade vägen, genom andra bac-
ken komm vi upp i land och du kan ej föreställa dig hur smal och
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stenig den vägen var så vi hvar minut trodde det skulle skälpa och
att vår skrala gamla släda ej mer skulle hålla, äfven fick den låf att
af tvenne karlar ibland lyftas öfver stenar; men, dock kommo vi
alla slutligen lyckligt fram till Rilax klockan % 7, ruskiga och trötta;
ämnade oss så tysta och glada upp till Grand Oncle så möttes vi af
den underrättelsen att Grand Oncle var mycket illa sjuk och nog
kan du tänka hvad detta nedstämde vårt mod och vi blefvo aldeles
ur humeur; men ett par timmar derefter kom de och sade att Grand
Oncle var bättre och satt uppe vid sitt bord, då sprang Alexander
upp till honom men kom strax åter ner och bad oss upp; då gick
han först in och sade Grand Oncle att han hadde några kära främ-
mande med sig, då steg Mamma först inn och om du skulle ha sedt
Grand Oncles mine, han såg visst flere minuter stint på Mamma
innan han kände igen henne, så kom Sophie, sedan Emilie, Robert
och jag, då blef Grand Oncle så utomordentligt glad, ropte allt:
»Du också ■— och äfven ni» omfamnade oss alla. Uppe hos honom
satt vi sedan bra länge och var det bra roligt att se huru förnöjd
han var och huru frisk och rask han nu såg ut emot i höstas då vi
skiljdes ifrån honom. Sedan förblef han hela tiden mycket frisk,
det var blott en svår colique som hadde plågat honom då vi först
kom, roligt var det att Grand Oncle ej det mindsta hade någon
idée om de främmande, som skulle komma; och det var så roligt
att se om söndagen då Morbröderna komm, huru surprinerad han
blef, och äfven Augusta och Boijen, som också gjorde oss en bra
stor surprise men, vår förskräckelse var ryslig då vi hörde huru
faseligt de hade kört ner på isen, och alla deras saker så genom-
blötta och en del bra bortskämda så den stackars Augusta ej hade
någonting att sätta uppå sig så våt hon sjelf var, alt måste lånas;
Herre Gud! när man tänker uppå huru nära de voro att aldeles
omkomma och huru snart vår glädje kunnat blifvit förstörd, är
det förskräckligt; Stackars Augusta altid skall hon hafva motgån-
gar. Om Måndags morgonen stego vi mycket tidigt upp, då kom
Troils och Aminoff (Öfver.leut), det var riktigt rörande att se Grand
Oncle emottaga änn den ena änn den andra med öppna armar han
sade äfven: här är blott surprise på surprise; klockan emot 10 kom
först Carl Axel Kothen; föreställande Adjutant för Björneborgs
Regemente och sade Grand Oncle att många av detta Regementes
Officerar vore utanföre och väntade blott att få lyckönska honom
på hans födelsedag; han gick ut och efter en stund kommo de alla
inn 11 till antalet. Landsh. Langensköld först och hölt ett tal för
Grand Oncle (talet sänder jag ej ty du får det nog af Figge) hvarpå
Grand Oncle genast svarade, men var han så rörd så man hade svårt
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ibland att kunna höra ordena sedan detta'var slut gick han och
omfamnade dem alla; Ack! Du kan aldrig tro Bästa Adolph hvad
hela denna Scen var rörande där fanns ej heller ingen som ej åtmin-
stone hade tårarna i ögonen.

En timme ungefär derefter kom Taubens som Grand Oncle
bjudit dit till den dagen; middagen var ofantligt väl arangerad;
33 personer satt i den salen Mamma och Sophie på ömse sidor om
Grand Oncle förresten alla Björneborgs Officerarna der vid samma
bord och vid ett annat litet vi alla andra. Det som jag tyckte var
så trefligt var att de drack öl ur Grand Oncles stora silfver bägare
(om du mins den stora med locket som alltid brukar stå i salongen)
på gammalt Svenskt vis sade de alla. Sedan sjöngo de utmärkt
vackra verser för Grand Oncle på en gammal ton som han mycket
skall hafva hört; Grand Oncle talte mycket bra och tackade dem;
sedan dracks skålar åt höger och vänster och vid ljus stego vi upp
ifrån bordet, inkomna i salongen voro alla så glada och lifliga så
till och med de gamla gubbarna började att dansa tills de slutligen
gingo upp i Grand Oncles rum och spelade och drack hela aftonen;
hela Tisdagen var de ännu alla qvar; och var lika stor glädje, det
sjöngs och Grand Oncle hurrades opp; sidsta morgonen om Ons-
dagen var det påkostande att skiljas, afskedet räckte länge med sång
och tal och äfven tårar, ty alla tänkte att de alla ej mera tillsammans
kunna råkas. Några stadnade dock qvar och så där småningom
skiljdes vi från Rilax, vi foro derifrån i går Morgons klock. 9 och
klock. litet öfver B:ta voro vi framme här i Åbo lyckligt, utan äfven-
tyr efter en rätt angenäm resa ty vädret och vägen var rätt god
utom på sina ställen. Jag glömde att nämna för dig att sedan Gub-
ben Langensköld slutat sitt tal lämnade han en rapport till Grand
Oncle som skall varit den sista de lämnat honom vid Regimentet
och som de ännu haft qvar; denna rapport är jag bra ledsen att ej
fått se ehuru ofta jag bedt derom. Ja, bästa Adolph jag skulle blott
önskat att du delat vårt nöje på Rilax som vi fant ovanligt stort,
ledsamt att allt nu är förbi; och obeskrifligt måste Grand Oncle
varit afhållen af sin Corps, det syndes nu mer än tydligt.

Grand Oncle tyckte mycket om mina taflor och voro de
upphängda i förmaket; men vet du, att af de båda små taflorna
tyckte de mast om båda flickorna, besynnerligt nog; kanske mycket
äfven deraf att fernissan eller ägghvitan hadde genom fuktigheten
blifvit upplöst under vägen, så de ej hade någon glans obetydligt
flickorna, men aldeles Appolonia. Nu har jag i dag fernissat dessa
båda taflor och har Morbror Kothen sagt åt Mamma att han önskade
få Appolonia till Helsingfors och begära att på en tid få ha den i sitt
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förmak eller sal, jag mins det ej så noga, därföre vill Mamma nu att
jag skall gifva upp för dig måttet på taflan och du genast beställer
ram; med det första tillfälle skall jag skicka taflan då du bästa
Adolph säkert låter Morbror Kothen ha den, ty bättre far den där
än hos dig, där det säkert rökes. Måttet är: höjden 11 och % tum»
längden 9 tum och % och dessutom ännu ett streck; jag mätte
med en tumstock och förstår mig ej så noga på den räkningen, men
hoppas att du förstår mig ändå.»

På hösten 1836 överflyttade friherrinnan Rotkirch jämte
sina båda döttrar Mathilda och Therese till Stockholm, där

RILAX SETT FRÅN SALTSJÖN
Akvarell av Le Moine, 1830-talet.

de stannade två år. I sin förut nämnda skildring av barn-
domshemmet och syskonen skriver brodern Adolf, att Mathilda
under denna tid i Stockholm »allt bra mycket var i tillfälle
framgå på konstens bana».

Själv ger hon i några brev till brodern en inblick i livet
och arbetet där under dessa år. Hon begynner åter sina
studier under ledning av Sandberg och Ekman och skriver
(d. 14 nov. 1836):
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»Sandberg och Ekman äro så innerligt hyggliga emot mig;
Ekman har ofta varit här, Sandberg en gång, men bad oss så
snart vi skulle behöfva honom blott skicka efter honom.» —

Hon har börjat kopiera en tavla, som i brevet kallas »en Fiskar-
gubbe» — antagligen »Fiskförsäljare» av Quirin van Breke-
lenkam, samma kopia, som numera finnes här i Konstföre-
ningens samlingar och
i ett annat ex. på
Stensböle. Även håller
hon på med ett porträtt
av sin fader, avsett för
Wasa hovrätt. Hon
målade det ur minnet,
antagligen med stöd av
ett miniatyrporträtt av
le Moine, och säger att
hon hyser de allra bästa
förhoppningar vad det-
ta porträtt beträffar,
emedan professorSand-
berg, som visat |sig
mycket intresserad av
att porträttet skulle
till hovrätten, har lo-
vat giva henne råd och

CARL FREDRIK ROTKIRCH
Oljemålning av M. Rotkirch.

anvisningar. H. E. Aspelin, som i sin Wasa stads
historia omnämner hovrättens porträttsamling, säger om
denna bild:

»Det måhända vackraste porträttet bland alla är det av
presidenten Carl Fredrik Rotkirch. Icke heller här finnes
någon signatyr, men en anteckning på tavlans baksida nämner
som porträttets skapare fröken Mathilda Rotkirch, en dotter
till presidenten. Betraktaren skönjer genast, att denna tavla
röjer en mer än vanligt framstående talang hos artisten, och
i själva verket har fröken Mathilda Rotkirch förvärvat sig
ett aktat namn i Finlands konsthistoria»
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Efter ankomsten till Stockholm går Mathilda in som medlem
i Konstföreningen, finner stort nöje i att besöka dess utställ-
ningar och skriver därom i samma brev till brodern några
rader, som äro mycket betecknande även för tidens upp-
fattningssätt:

»I Lördags var Sophie Adl.[ersparre] och jag der uppe och njöto
vi båda ofantligt; besynnerligt att så få fruntimmer besöker detta

THERESE ROTKIRCH
Oljemålning av M. Rotkirch.

ställe, jag tycker det
är så underligt att ej
alla skall vara lika
roade som jag att se
taflor och gravurer;
sista gången voro vi
blott 3 fruntimmer
och en mängd med
herrar, detta är väl
litet embarassante
men man bjuder
till att ej bry sig
derom.»

Sedan den tidi-
gare vistelsen i
Stockholm hade
Mathilda många
vänner och be-
kanta inom denför-
näma världen, och
vacker och behag-
full som hon var,
tyckes hon både

ha blivit uppmärksammad i sällskapslivet och rätt mycket del-
tagit däri. — »Visiter har jagfått låf att göra på bra många stäl-
len», skriver hon efter återkomsten, »och allt vore nogroligt, om
ej dertill måste försummas mången förmiddag». Ibland före-
komma i breven beskrivningar av tillfällen, då hon varit med.
Sålunda omtalar hon i det förut omnämnda brevet till brodern
en »mycket rolig» supé hos friherre Ridderstolpe och ger i sin
skildring av aftonunderhållningen en liten livfull tidsbild av
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huru man där roade sig med »tableaux vivants» och »charades
en action», vilkas innehåll och utförande hon noggrant beskri-
ver. Tablåerna hade varit anordnade av R. W. Ekman, hon
hade själv uppträtt i flera roller och utropar i brevet: — »Ack!
Adolph nog kan du tänka hvad jag var förlägen, ja, mina
knän darrade och jag blef helt ka11... till alla lycka behöfde
jagej säga ett ord,
omkring 40 per-
soner såg uppå,
och skulle ej de
flesta varit mig
aldeles obekanta,
så skulle jag sä-
kert ej haft har-
diesse...»

I ett annat
långt brevtill bro-
dern (d. 10 nov.
1837) omtalar
Mathilda vad hon
medhunnit under
det gångna året.
Då brodern tyc-
kes ha varit oro-
lig för att hon
genom alltför trä-
get arbete skulle
skada sin stan-

SOPHIE REUTERSKJÖLD, f. AMINOFF
Oljemålning av M. Rotkirch.

digt ömtåliga och vacklande hälsa, skyndar hon att lugna
hans farhågor, i det hon skriver:

»Du fruktar att min käraste sysselsättning (målning) skall ta
på min hälsa för mycket, nog kan jag tillstå, att gjorde jag det så
flitigt, utan uppehåll dagarna igenom kunde det väl skada mig,
men som hittils, gör det ingenting, jag blir minsan så mången gång
förhindrad då jag önskade kunna vara flitigare, isynnerhet denna
höstetid har jag ej måladt så mycket, dels af mattighet och af egen
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vilja, ty säkert vet du genom Mamma att mitt bröst ej varit bra
denna tid utan jagfått låf att mycket medicinera derför; mitt onda
tycks nu vara aldeles försvunnit, hostan förbi och mår jag för hvar
dag bättre och kan ännu med Guds hjelp bli en stark och frisk men-
niska; var detta nu början till en svår bröstsjukdom eller till den
långa tärande sjukdomen, så är man bra lycklig att i tid kunna
blifva botad därifrån innan allt är för sent, att vara försigtig återstår
mig nu, och hvarföre kan man ej det, om man blott vill. Att valsa
har jag blifvit förbjuden, detta kostar väl på, men hur mycken
större försakelse gör man ej här i verlden. Färjerna skadar på intet
vis mitt bröst, har Ahlberg försäkrat mig; så roligt att ej blifva
nekad ifrån detta nöje, hvilket jag mången gång förut frucktade.

Jag talte nyss om målningen och vill än litet fortsätta dermed.
Ack! hvad det gladde mig att Sophie Aminoffs portraitte vant så
mycket bifall här på Konstföreningen och att alla fant det så likt,
detta är verkeligen en bra stor uppmuntran; det reste utaf med
Alexander till Grand Oncle. Måtte äfven han finna det likt, ty
annars skulle det bra mycket kosta uppå mig. I morgon B:ta dagar
till lämnar jag upp Thereses portraitte att exponeras ehuru litet
nöjd jag är dermed, ty Sophies var bättre och mjukare måladt,
men artisterna har rådt mig härtill, de tycker äfven om detta som
var det första jag målade vid min hitkomst för ett år sedan. Jeanne
d'Arc lär äfven åtfölja Therese, ty jag vill att man snart skall få
se den och kanske köpa den (du vet kanske att jag Copiérar
den för att hafva en sjelf). Sophie Adl.[ersparre] och jag har på
en gång afmåladt en mycket vacker flicka ifrån Vingåker, och det
som roar alla är att portraitterna äro aldeles olika hvarandra så
man knapt kan se att det skall vara en och samma menniska, båda
tycka vi att vi måladt så som vi sedt henne; det som fägnar mig
är att alla tycka hon är sig fullkomligt lik på min tafla och ej på
Sophies, Sophie har gifvit henne vackrare och finare hy; men jag
ville man skulle se Bondflickan; Sandberg och Major Änkarswärd
voro så nöjda med taflan som mycket gladde mig, och har jag nu
liten brådska att snart få den aldeles färdig så den efter Jul kan
komma på Konstföreningen. Om Tisdag börjar jag med Grefvinnan
Taubes portraitte, måtte det lyckas, så blir det bra skönt att få
en liten summa pengar derför.»

Den av brevskrivarinnan omnämnda studiekamraten Sophie
Adlersparre var en i flere avseenden ovanlig kvinna. Begåvad,
energisk och självständig, sökte hon sig fram på en väg, där
ännu även i Sverige vid denna tid många hinder restes för
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en kvinna, som ville beträda den. len utförlig och mycket
intressant biografi, som den kända författarinnan och utgiva-
rinnan av Tidskrift för Hemmet Sophie Adler-
sparre, född Leijonhufvud (signaturen »Esseide») infört i
sin tidskrift 1863—64, säger hon, att målarinnan Sophie
Adlersparre var Sveriges första kvinnliga konstnär 1), som
skänkt sitt land »några de trognaste kopior av en Rafaels
en Murillos, en Franceschinis, en Cigolis yppersta mästerverk,
och som därjämte riktat de inhemska konstsamlingarna med
flere, vackra, naturtrogna originalbilder.» Och i sammanhang
härmed har Esseide framhållit: »Kvinnliga konstnärer i vårt
land hava dock hittills haft en dubbel kamp att bestå — kampen
mot de hinder, som kunna möta på varje konstnärsbana, och
kampen emot de fördomar, som ända till senaste dagar för
kvinnan avstängt eller försvårat tillgången till varje själv-
ständigt levnadskall och främst konstnärskallet.»

Sophie Adlersparre var dotter till ryttmästaren, sedermera
landshövdingen i Jämtland Axel Adlersparre och Carolina
v. Arbin. Hon var född 1808 på Ottenby kungsgård på Öland
och skildras som en redan från tidiga år sluten, tillbakadragen
och skygg natur med en kraftfull och bestämd vilja, för vilken
svårigheter voro till endast för att övervinnas. Uppväxtåren
i den lantliga ensamheten på det havombrusade Öland bidrogo
också till att utveckla det inåtvända och reflekterande i hennes
väsen, liksom även hennes varma känsla för den omgivande
naturen, för växter och djur, med vilka hon blev långt mer
förtrogen än med människorna. Med sin på en gång ödmjuka
och stolta natur och utpräglade sanningskärlek förblev hon
hela livet igenom i sin kärva slutenhet och oförmåga att
umgås med människor »känd av få och missförstådd av flera»,
skriver hennes biograf, ehuru under hennes kalla yta och slutna,
avvisande väsen dolde sig ett glödande begär att vara nyttig

*) Rätteligen sagt: första kvinnliga konstnär imodern mening.
Det är känt, att där redan på 1700-talet fanns t. ex. porträttmålarinnan
Ulrika Pasch.
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för sina medmänniskor. I hennes natur fanns även ett djupt
religiöst drag, som senare fick ett avgörande inflytande både
på hennes konstutveckling och hennes levnadsöden.

Den »grace» och den »charme» i uppträdandet, som man på
den tiden fordrade av en ung flicka i hennes samhällsställning,
saknade hon helt och hållet, och alla bemödanden strandade

SOPHIE ADLERSPARRE
Oljemålning av M. Rotkirch.

att göra henne till det
hon aldrig kunde bli:
»en vanlig ung flicka».
Hon tilläts slutligen att
söka sig fram på den
väg hon längtade efter
att få beträda.

Redan från tidiga år
framträdde hos henne
ett medfött skönhets-
sinne. Hon klippte i
papper blommor, land-
skap, hästar och andra
figurer och visade ge-
nom sina teckningar
och små målningar i
vattenfärg prov på
konstnärsanlag. I bör-
jan av 1830-talet fick
hon i Stockholm åt-
njuta undervisning i

teckning och målning av artisterna Sandberg och Södermark.
Det blev hennes käraste sysselsättning och antog alltmer för
henne gestalten av ett kall för livstiden. Då hon strävade fram
på konstnärsbanan, hämtade hon mod och kraft genom över-
tygelsen att detta kall var henne givet av Gud. I sina anteck-
ningar skriver hon om konsten: »Jag ville blott begagna den
såsom ett medel att lyfta människans sinne till det högre, och
jag verkställde därför med glädje, vad jag trodde vara Guds



Mathilda Rotkirch. 43

mening med mig.» Hennes högsta beröm om ett konstverk
fann uttryck i orden: »Det är rent.»

Genom hennes fars utnämning till landshövding och
överflyttning till Jämtland avbrötos hennes konststudier
för en tid, tills hon slutligen, trots ekonomiska svårigheter,
tack vare sin okuvliga viljekraft på allvar kunde ägna sig
åt" konstnärskallet.
Möjligheten att göra
det berodde till stor
delpå att hon i kron-
prinsessan, seder-
mera drottning Jo-
sephine, vunnit en
beskyddarinna, som
gav henne beställ-
ningar och därige-
nom satte henne i
tillfälle att studera
även i utlandet. I
Paris arbetade hon i
Leon Cogniets ateljé
för kvinnliga elever.
Med stor energi ko-
pierade hon även i
de stora konstgalle-
rierna de gamla
mästarnes tavlor för

MATHILDA ROTKIRCH
Oljemålning av S. Adlersparre.

att sålunda tränga in i deras konst, deras känslovärld och
själsliv, deras tro och deras naturuppfattning.

Detta studium av deras verk var för henne ett kärt arbete,
och hon hoppades kunna avbilda en följd av deras verk för
att få skänka kopiorna till Sveriges Nationalmuseum. Den
av henne i Dresden målade stora kopian av Rafaels Sixtinska
madonna väckte betydligt uppseende. Under en därpå följande
vistelse i Italien kopierade hon även Rafaels Transfigurazione
jämte flera andra italienska mästares verk samt målade på
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beställning av konung Oscar ett porträtt av påven Pio Nono
i helfigur. Tanken att skänka sitt land en serie kopior av
konstens mästerverk kunde hon tyvärr icke fullfölja — hon
måste ju även leva av sin konst.

För hennes inåtvända, djupt anlagda, efter fromhet och
renhet trängtande natur hade alltid de religiösa spörsmålen
haft en avgörande betydelse. Genom kopieringen av de gamla
italienarnes religiösa tavlor kom hon i nära beröring med den
katolska kyrkan och högställda dignitärer inom densamma,
slutligen även med dess överhuvud, och deras inflytande med-
verkade till att hon senare övergick till katolicismen. Flera
av hennes kopior inköptes av drottning Josephine, som skänkte
dem till katolska kyrkan i Stockholm och katolska kyrkan i
Kristiania.

Under de två' år friherrinnan Rotkirch och hennes döttrar
vistades i Stockholm, bodde Sophie Adlersparre åtminstone
någon tid tillsammans med dem, och såsom av det förut
anförda brevet framgår, hände det då, att de båda unga
målarinnorna betjänade sig av samma modell, antagligen
flere än den i brevet omnämnda gången. Även stodo de ibland
modell för varandra. Ett porträtt, som Mathilda Rotkirch
målat av Sophie Adlersparre, finnes i Sverige, och ett porträtt
av Mathilda, målat av Sophie, ingår i samlingen på Stens-
böle, förärat 1863 av kommendörkapten A. Adlersparre till
Stensböle fideikommiss. Ett annat porträtt av Mathilda,
målat av hennes väninna, äges numera av andra släktingar här.

De båda unga konstnärinnorna stodo vid denna tid ännu
endast vid början av den bana de ville beträda. Förhållandena
och betingelserna, under vilka de strävade framåt, voro ju i
flere avseenden lika för dem båda, och under sitt arbete rönte
de säkerligen även inflytande av varandra; studiekamraters
påverkan kan mången gång bliva större och mer avgörande
än t. o. m. lärarens. Det är mycket sannolikt att samvaron
och samarbetet med den några år äldre kamraten bidrog till
att för Mathilda Rotkirch klargöra uppfattningen om att
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konststudier måste tagas på allvar även av kvinnor, som vilja
ägna sig åt konsten. Ty ända från början av sin bana kämpade
Sophie Adlersparre modigt och energiskt mot den datortiden
allmänt omfattade åsikten, att en dam av börd och bildning
omöjligt kunde ensam träda ut ur familjekretsen med konsten
som levnadsmål. Om hon ägde konstnärsanlag och ville syssel-
sätta sig med teckning och målning, ja, då kunde det väl tillåtas
henne, men naturligtvis endast som ett behagligt och passande
tidsfördriv.

Mathilda Rotkirchs konstnärsbana hade ännu knappast
börjat, innan den avklipptes av döden. Sophie Adlersparre
fortgick på sin intill några och femtio år, hon dog 1862. Det
kan ytterligare förtjäna omnämnas, att i den världsberömda
samlingen av konstnärssjälvporträtt i Uffizi-galleriet i Flo-
rens även hänger Sophie Adlersparres bild. Det är ju inte
något särskilt märkvärdigt konstverk, som möter blicken,
denna bild med den enkla, mörka dräkten och det allvarliga
ansiktet; det anmärkningsvärda är att finna duken i denna
salle d'honneur såsom ett av de ytterst få porträtten av
kvinnliga konstnärer och ett bland den mycket fåtaliga skaran
av nordiska konstnärer, som där har fått en plats.

I sin levnadsteckning anmärker Esseide, att Sophie Adler-
sparre »måhända mer än nyttigt var, blev indragen i umgän-
geslivet genom de vänner, hos vilka hon bodde». Anmärk-
ningen kan få gälla även för Mathildas vidkommande, den
bekräftas ju av hennes beklagande av att dagens bästa arbets-
tid, förmiddagen, ibland fick ges till spillo av denna anled-
ning. Hennes mor och syster, som icke upptogos av studier,
voro naturligtvis roade av umgänget med släktingarna och
vännerna. I brevet av 1837 gör Mathilda följande reflexion:

»Ju äldre jag blir desto mer försvinner lusten för nöjen, trefna-
den inom hus och umgänget med dem som jag håller utaf, blir mig
allt mera kärt; någon erfarenhet och mången blick i den stora verl-
den lär en snart hvad man mast i detta lifvet bör sätta värde uppå
och hvar man skall finna sig lyckligast.»
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Att studierna dock icke försummades intygas av de arbe-
ten hon utställde. I »Förteckning på Kongl. Akademiens för
de Fria Konsterna Exposition år 1838» upptagas två tavlor
under Mathilda Rotkirchs namn, nämligen: »Porträtt av Frö-
ken Sophie Adlersparre» och »En flicka från Vingåkers socken».
Det hon utställde, omnämndes även av tidningspressen. Då

AUGUSTA ROTKIRCH, f. AMINOFF
Oljemålningav M. Rotkirch.

hon ett par år senare
ställde ut ett porträtt
av doktorinnan Ahl-
berg, född Moll, lästes
i Aftonbladet (d. 2 juni
1840) under rubriken:
»Några ord om Aka-
demiens för de Fria
Konsterna exposition»,-
att »målarinnans kolo-
rit är ren, smältande
och flärdfri; tecknin-
gen vacker».

Efter den tvååriga
vistelsen i Stockholm
återfinner man i bre-
ven Mathilda Rotkirch
jämte mor och syster
i Åbo, där hon natur-
ligtvis mycket saknar

alla de livgivande impulser, som i Sverige kommit henne till
del genom samvaron med konstnärer, kamrater och vänner.
Hon finner livet i Åbo mer trångt och andefattigt än någonsin
och skriver till brodern (11 nov. 1839):

»Nu till Åbo stad och dess innevånare. Herre Gud! att man ej
utan att kallas för högfärdig kan få vara hemma ifrån dessa
Soupéer, Cafféen och Klubber; jag kan ej beskrifva, huru svårt det
är för mig denna vinter att tvinga mig vara i sällskaper jag ej sätter
det mindsta värde uppå; föreställ dig Din Syster hafva inom hus
innerligen trefligt, rik på njutningar af flere slag så i målning som i
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böcker, äfvensom den njutningen att offtast ostörd få lefva i
glada minnen, m. m. jag i inbillningen vill skapa mig för att vara
nöjd, därifrån nästan dagligen masta slitas till kretsar där jag
saknar allt livad jag älskar; och oftast finner blott dåligt, litet att
sätta värde uppå; hvarom äro samtalsämnen: endast om
hvad som händer i denna lilla stad, i Hufvudstaden etc. — nytt
och gammalt. Ack!
så tråkigt, nästan al-
drig kan en Conver-
sation bli underhål-
lande eller intressante
för mig ibland dem
som så litet sätta
värde på det verkligt
sköna i lifvet.»

Brevskrivarinnan
söker trösta sig med
Fredrika Bremers
ord: »Lifvet är en
bok, och ödets vin-
dar kasta om dess
blad. För ingen af
oss blir samma sida
ständigt uppslagen.
Bladet vänder sig, vi
läsa en ny sida, och
åter en, och åter en
— och så fort ända

EVA AMINOFF, t BRUNCRONA
Oljemålning av AL Rotkirch.

till den sista» — »sköna ord då man är på den mindre glada
sidan» tillfogar hon.

Målningen är det enda som kan skänka henne tillfreds-
ställelse. Då hon på hösten efter ett besök på Rilax återvänder
till Åbo, säger hon sig (d. 1 nov. 1839), med »riktig motvilja»
göra sitt inträde »åter i Åbo Sociététen»^ men hon föresätter
sig att flitigt måla för att inom sin »egen själ, egen inbillning»
återfinna jämvikten. På Rilax tyckes hon även flitigt ha fört
penseln. Hon skriver:
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»Jag slutade Salig Grande Tantes portrait på Rilax, efter myc-
ket besvär, mycket bråk, men som jag nästan glömt redan, då
min belöning blef den, att alla fant det till ock med likt; Grand
Oncle så ofantligt nöjd och sade sig ej kunnat önska sig ett likare
portrait efter hennes död. Han gav mig 100 Rubel, som jag natur-
ligtvis ej ville emottaga men fick låf, och när man ej har mycket,
var detta nog välkommit.»

GREVE J. F. AMINOFF I SALONGEN PÅ RILAX
Oljemålning av M. Rotkirch.

Hon målade även »en liten copia afönMurano i Vene-
d i g». Det är antagligen samma bild, som numera finns i sam-
lingen på Stensböle och uppges framställa kyrkogården i
Murano invid Venedig, där greve Gustav Aminoff ligger be-
graven, vilken bild testamenterats till Stensböle fideikommiss.
Och sedan skriver hon: »I hast målade jag en helt liten tafla
av Gubben sjelf, sittande vid sitt spelbord, stolen, Putte der-
under, spelkorten, foderalet allt är synligt och är detta bra
roligt att hafva aftagit, isynnerhet när Gubben är död.»

I ett följande brev till brodern (20 dec. 1839) skriver hon
åter:
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»Här är sig likt i denna enformiga stad; jemna bjudningar som
endast äro tråkiga Efter y2 timma skall jag kläda mig till
en Soupée af emellan 60 å 70 personer hos Gadolins, och ännu är
man knapt utvilad se'n balen i förrgår på Kejsarens Namnsdag,
tillställd af öfver 100 Civila Herrar; där var emellan 3 och 400 per-
soner, balen på Sociététen, gentil och väl arangerad, sedan man
dansat till 11 gick man ner till källarsalen där Soupée var arangerad
ikring flere bord och i
flere rum; när de Kejser-
ligas skålar druckos, hur-
rades och sköts hundra
skott, påstod man, men
jag hörde ej mer än 7
eller 8, sedermera gick
man opp igen i Dans-
salongen och fortsattes
dansen till emellan 3 och
4 om morgonen.»

Under denna vinter
tyckes hon icke ha kun-
nat måla så mycket
som hon önskat. Hon
har varit sjuk, och i
Åbo går genast ryktet,
att hon är mycket dålig
och haft blodstörtning,
allt till följd naturligt-
vis av överdrivet flitigt

AXEL BOIJE
Blyertsteckning av M. Rotkirch.

målande. Lyckligtvis förhåller det sig icke så, skriver hon till
brodern (d. 12 febr. 1840). Hon befinner sig då på egendomen
Nevas i Sibbo, som äges av hennes svåger J. F. Boije, och dit
hon, hennes mor och hennes syster Therese skyndsamt avrest,
uppskrämda av underrättelsen om att hennes syster Augusta,
som är gift med baron Boije, ligger livsfarligt sjuk. Den sju-
kas tillstånd förbättras lyckligtvis, om än långsamt, modern
och systrarna kvarstanna någon tid hos henne, och därunder
sysselsätter sig Mathilda med att teckna porträtt av sina
släktingar.
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På hemvägen till Åbo stannar friherrinnan Rotkirch med
sina döttrar även i Helsingfors hos sin dotter Emilie, som är
gift med R. A. Hisinger. Rummen på Nevas tyckas icke ha
varit mycket varma och ombonade, Mathilda har jämt frusit
och besvärats av golvdrag, och som en följd därav ansattes
hon ånyo av svår hosta och måste i Helsingfors rådfråga dok-
tor Sjöman, som är en av huvudstadens skickligaste läkare.
Han ger henne gott hopp om att bli frisk, föreskriver inga
medikamenter, men råder henne att vara försiktig och att vistas
mycket ute i friska luften. »I sommar vill han, jag jemt skall
vara ute på sjön», skriver hon (d. 30 mars 1840) till brodern.
»Jag är så nöjd att Doktorn ej alls tror att målningen kan skada
mig, utan dermed får jag allt sysselsätta mig; han säger att,
sitta krokig vid en sybåge är mycket skadligare. Nog hoppas
jag sjelf på sommaren ty den har alltid gjordt mig så inner-
ligen godt, i den sköna värmen mår jag bäst.» Och hon tillägger,
att hennes svaga hälsa i flere år gjort henne »mången gång
bra mjältsjuk, ej af frucktan för döden, utan för det bråk och
kostnad den svaga förorsakar andra; och huru onyttig hon i
ett sådant tillstånd lefver för dem».

Men i följande brev (d. 14 april) ljuda andra toner, man
hör ett jubel över lyckan, som oväntat kommit till henne.
»Du vet äfven», skriver hon till brodern, »hvilken obeskriflig
längtan jag alltid haft att få resa till Södern och se så mycket,
mycket skönt, hvarom jag hittills endast hört och lärt, men
då äfven dröjt i en verld af förtjusning, af längtan; huru lyck-
lig skall ej verkligheten göra mig?»

Hennes släkting Sophie Aminoff, Grand Oncles dotter,
är gift i Sverige med kammarherre Carl Reuterskjöld, och
detta par, som beslutit företaga en resa till södern, har inbjudit
Mathilda att följa med. Enligt den uppgjorda planen skola
resenärerna först rasta i Ems och dricka hälsa ur de berömda
källorna, sedan resa ned till Venedig, Rom och Neapel samt
efter ett längre uppehåll i Florens begiva sig till Paris och stanna
där flera månader. »Låter ej detta gudomligt?» utropar brev-
skrivarinnan hänryckt. Ledsamt finner hon det visserligen,
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att hennes mor måste upplåna »litet penningar» för att förse
henne med kläder till resan — övriga resekostnader bestridas
av Reuterskjölds — men hon tröstar sig med att återbetal-
ningen av det modern lånat icke skall bli svår: »Ty nog måste
jag mycket komma att vinna i min målning genom allt det jag
får se och lära». Ett tillskott i reskassan får hon ock, då hon
och hennes mor på hemvägen från Helsingfors till Åbo vikit
av till Rilax, där de stannat några dagar. Vid avskedet för-
ärar Grand Oncle henne 100 R:d. Rgs. »Goda Gubben», ut-
ropar hon i brevet, »en vacker hjelp för mig!»

Hon har ofantligt bråttom med förberedelserna till resan,
men i slutet av april ser det hotfullt ut för henne. Hon insjuk-
nar i »feber och stygn». Den 5 maj kan hon dock skriva till
brodern, att det onda botats genom iglar, som applicerats på
henne; nu är hon resfärdig och skall med ångfartyget Solide,
den första båt som på våren går från Finland till Sverige,
begiva sig till Stockholm för att där ansluta sig till sina res-
kamrater.

Journalen-
Under hela resan 1840—41 skriver Mathilda Rotkirch en

»journal». I denna resebok kan man dag för dag följa henne
på färden från ort till ort. Hon antecknar resplanen och huru
mycken tid resan mellan de olika orterna tar i anspråk, var
reskamraterna och hon stanna, vad de se och höra; och om
något särskilt anmärkningsvärt inträffar, omnämnes det.

Ett supplement till journalen bildar skissboken. Den är
fylld av för det mesta hastigt gjorda blyertsteckningar och
en del med bläck eller tusch utförda skisser, vilka synbarligen
blivit fästa på papperet endast med tanke på att i minnet
kvarhålla någon vacker utsikt, ett landskap eller en stadsvy,
några byggnader eller ruiner o. s. v. På den tiden kunde ju
den resande icke med tillhjälp av fotografier och vykort be-
vara och återuppliva minnet av sin resa.

Själva sättet att färdas omnämner journalen i allmänhet
sällan. Endast då man reser med ångbåt från Stockholm till
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Tyskland eller på Rhenfloden och på sjöarna i Schweiz och
Italien, antecknas det, och någon gång talas också om resor
i diligens. Antagligen åkte man mest, enligt tidens sed, såsom
förnämligare resande gjorde, i vagn med posthästar. Ty år
1840 voro järnvägar långt ifrån allmänna. Den första euro-
peiska järnvägen, mellan Manchester och Liverpool, öppnades
juför trafik 1830, och fem år därefter var den första lokomotiv-
banan på kontinenten, mellan Bruxelles och Malines, färdig;
i Sverige öppnades den första banan inte förr än 1856. När
under resan det nya ovanliga fortkomstmedlet tages i bruk,
omnämner Mathilda Rotkirch det såsom något anmärknings-
värt; så t. ex. antecknar hon .om den korta sträckan mellan
Milano och Monza, att »järnvagnen gick mycket fort och bra
2 y2 svensk mil på 20 minuter», och även omtalar hon, att hon
åkte på järnväg mellan Paris och Versailles och mellan Frank-
furt och Wiesbaden.

»Den 14 maj 1840», börjar journalen, »reste vi ifrån Stock-
holm på Ångfartyget Svithiod till Liibeck». — Den 17 ankomma
de till Travemiinde; i Liibeck ha de endast tid att se Marie-
kyrkan och begiva sig den 18 till Hamburg, där de stanna
några dagar. Blåst och regn fördärva visserligen till en
del vistelsen där för dem, men i alla fall kunna de besöka
teatrarna, och den 23 antecknar Mathilda i journalen: »Såg jag
för första gången en Italiensk Opera: Lucia di Lammermoor.
Natur, känsla och liflighet voro på det skönaste förenade i
Italienarnes sång och spel. Min förtjusning var obeskriflig;
musiquen så skön och det sanna i utförandet upprörde min
känsla och verkade så godt på min själ.»

I närheten av Altona hör hon med förtjusning första gån-
gen näktergalen. Sedan går färden över Hannover och genom
en mängd små städer till Cassel. Redan på vägen »steg min
själsnjutning till en stor höjd. Landet blef allt mer och mera
couperat, skogarna om möjligt ännu vackrare; när vi kommo
till den lilla vackra staden Miinden, som ligger vid Werra flo-
den var jag aldeles förtjust ty vackrare natur hade jag dittills
ej sedt, himmelen och luften var äfven så sköna den aftonen
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och bidrogo således mycket att förljufva landskapen.» — De
sista orden röja målarögat, som iakttar luftens förtonande in-
verkan på föremålen. — Hon besöker Cassels stora målar-
galleri, där hon ser idel »Mäster stycken», »gudomliga taflor
af Rembrandt och van Dyck». Vad Lionardo da Vincis tav-
lor beträffar, känner hon sig besviken, de »behagade mig ej
i det som angick coloriten». I Marburg beundrar hon en »gam-
mal vacker Göthisk Kyrka».

Den 2 juni på kvällen göra resenärerna sitt inträde i Ems
under åska och regn. — »Den 5 Juni: Började jag att dricka af
Kesselbrunnen.» Sedan användes tiden dels till vatten-
drickning, dels till utflykter i de vackra omgivningarna. Man
åker i vagn eller rider på åsnor, och »dessa färder roar mig
obeskrivligt». Man är också med i sällskapslivet, gör bekant-
skap med kurgäster från olika länder och hör konserter av
berömda pianovirtuoser och sångerskor. Men i alla fall är
Mathilda glad, då hon den 18 juli druckit sitt »sista glas»,
och följande dag, säges det i reseboken, »började vi vår resa
ifrån Ems med ett verkligt nöje».

Sedan går färden med ångbåt på Rhen och uppehåll i de
stora städerna, såsom i Mainz och i Frankfurt. Då hon i Darm-
stadt ser konstsamlingarna, utropar hon: »Ack! hvad jag gerna
viljat stadna där och måla». Men på turistvis skyndar hennes
ressällskap från den ena orten till den andra, under ivriga
bemödanden att se så mycket som möjligt av det som måste
ses. Ibland är Mathilda- färdig att »digna af trötthet», hon
blir lungvåt och förkyler sig ofta i blåst och regnväder, och
när hon är alltför trött och hostar alltför mycket, blir hon
ibland tvungen att stanna kvar på hotellet, medan reskamra-
terna äro ute på sina strövtåg. Med undergivenhet finner hon
sig då i sitt öde och hoppas den följande dagen få bättre kraf-
ter. Och följande dag för med sig nya intryck, ny entusiasm,
nya ansträngningar och slutar ofta på kvällen med ett teater-
besök.

Den rent konstnärliga vinsten av detta ansträngande rese-
liv kan ju icke ha blivit mycket stor. I samlingar och museer



54 Helena Westermarck.

ser hon visserligen utmärkt konst, men besöken äro alltför
korta och gå i alltför hastigt tempo för att tillåta ingående
studier. Hennes ofta upprepade ord i dagboken, att hon hade
önskat få stanna kvar och måla, utvisa ju även att hon själv
är medveten härom. Men hennes för naturens skönhet öppna
sinne och uppövade blick skänka henne i alla fall rik njutning
under dessa färder i vagn genom städer, byar och nejder, där
resenären i oavlåtlig växling möter gammal kultur i förening
med ständigt rikare och yppigare natur, ju längre ned mot
söder han kommer.

Sålunda antecknas t. ex. i reseboken den 26 juli: »besågo
vi Heidelbergs ruiner; någonting så skönt och herrligt har jag
knapt gjort mig idée om. Detta gamla Slott, bebodt i många
århundraden af menniskor, hvars stoft knapt mera finnes qvar
i jorden, framstår nu skönt i sin ålderdom med sina lösryckta
murar, halfva salar, nerrasade stenar etc. etc. Hvad tiden och
våldet så förstördt, vill Naturen undanskymma genom den
gudomligt slingrande Murgrönan, genom träden och buskarna,
som växa öfver allt. Så förskönar ibland det nya lifvet det
gamla, och jag är viss om att aldrig har detta Slott varit så
vackert för den beundrande Åskådaren som nu. Härifrån
kastade jag ner mina blickar och såg, Staden Heidelberg midt
inunder, floden Neckar, städer byar och berg längre bort. Jag
kände mig så lycklig att få se detta af Gud — tid och men-
niskor så sköna verk.»

Den 1 augusti komma de resande »till Strasbourg; för för-
sta gången i en Fransysk stad och öfver allt höra detta språk
var rätt roligt, staden är för öfrigt stor och liflig». I St. Tho-
maskyrkan ser hon gravvården över Le maréchal de Saxe,
»som är det vackraste jag någonsin sett, i marmor af Pigall[e];
idéen och hela sammansättningen förtjuste mig obeskrifligt,
uttrycken, ställningarne och formerne aldeles förträffliga,
gerna hade jag betracktadt detta längre, men som vanligt skall
man alltid skynda sig. Derifrån gingo vi till Munster (eller
stora Domkyrkan). Ack! Hvilken kyrka! Jag intogs af en
hög imponerande känsla vid första inträdet, ju längre jag var
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der, desto mera varmt upphöjdes min själ, jag glömde, att desse
som här uppsände sina böner till den Högste voro Catholiker;
och detsamma är det ju äfven ty alla äro vi Guds barn, tro
på samma Fader.» Åsynen av »flere oändligt vackra Altar-
taflor» skänker Mathilda stor njutning, liksom ock katedra-
lens »ofantligt vackra» målade fönster. Då hon i sällskap med
sina reskamrater besöker stadens berömda arsenal, betraktar
hon den gamle soldaten, som förevisar samlingarna och »som
sade sig varit med i alla Napoléons Campagner, och många
gånger hade han blifvit blesserad. Att se på honom roade mig
mycket.»

Över Freiburg, där även katedralen besökes, fortsattes
resan »genom Schwartzwald, en Gudomlig väg». Ibland stiga
de resande ur vagnen för att betrakta med »en verklig häpen
förtjusning» det härliga landskap, genom vilket de färdas.
I ett värdshus, där de rasta och intaga sin middag, får Mathilda
även en lekamlig njutning, då man serverar henne en favorit-
rätt, som hon hela sommaren saknat, »en riktigt god filbunke».

På kvällen efter denna angenäma resdag kommer man till
Schaffhausen. Strax följande morgon åter ut för att skåda
det praktfulla Rhenfallet med regnbågar glänsande i solskenet;
»aldrig hade jag kunnat imaginera mig detta», utbrister
Mathilda, och sedan, då färden fortsattes, ser man henne på
ett ställe, där hästombyte sker, stiga ur vagnen för att än en
gång skåda det härliga fallet, som hon säger sig aldrig nog
kunna betrakta.

Den 5 augusti är man i det vackra Zurich. Emedan fru
Sophie stött sin fot, så att hon inte kan gå, utan måste sitta
stilla, blir Mathilda även tvungen att stanna kvar på hotellet,
ehuru det mycket kostar på henne, ty vädret är »gudomligt».
Sedan hon hela dagen sålunda suttit instängd, står hon i mörk-
ningen en lång stund vid fönstret och betraktar månen, som
så härligt speglar sig i sjöns klara vatten, och därvid blir hon
»litet mjältsjuk», i det hon tänker på »Mamma, Syskon, Hem-
landet så långt, långt borta». ■— Det är heller inte att undra på,
om hon ibland ansattes av hemlängtan, emedan hon på grund
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av den tröga postgången och antagligen även det dryga post-
portot mycket sällan får underrättelser hemifrån; en gång
omnämner hon, att ett brev från modern varit två månader
gammalt.

På turistmanér genomkorsa de resande nordborna Schweiz
i olika riktningar. Mathilda är hänförd av det myckna vackra
hon får se, vädret är »gudomligt», och hon tycker sig vid åsy-
nen av Alperna, de grönskande dalarna, floderna och de bru-
sande vattenfallen försatt i en ny, okänd och underbart här-
lig värld, där alla dagens små omsorger förintas.

Vid ankomsten till Bern har hon turen att mot en klar him-
mel få se Berner-alpernas väldiga kedja med de glänsande
snötopparna, vilken eljes till turistens förtvivlan ofta så obarm-
härtigt insveper sig i sin täta molnslöja. Över Fribourg beger
man sig till Lausanne, och journalen förmäler där om ett »med
oändligt intresse» gjort besök i det stora spinnhuset [!]. Arbets-
salarna och fångarnas små rum »med säng bord och en stol
och hylla för Heliga böcker» beskrivas, och med ungdomlig
entusiasm försäkrar Mathilda, att den brottsliga »nödvändigt
i detta rum måste komma till ånger och blifva en fullkomligt
god menniska, sedan hon utstått sitt straff».

Från Lausanne fortsattes resan långs den underbart vackra
vägen och genom de idylliska, förtjusande belägna små stä-
derna vid Lac Lémans strand ned till Geneve. I Nyon beskå-
das »en liten men högst utmärkt samling af taflor och statyer».
Här ser Mathilda — måhända första gången ■— schweizisk
konst, beundrar »oändligt mycket» ett stort landskap av Calame
och är »alldeles förtjust» i ett pastellporträtt av Liotard, fram-
ställande »ett fruntimmer, som varit en ibland Voltaires bästa
vänner».

Den som genomögnar den bleknade, 85 år gamla skriften
på journalens gulnade blad, måste hålla i minnet att man inte
på den tiden kunde färdas så som turisten i våra dagar, som
av ångan och elektriciteten bekvämt låter föra sig upp på
Alpernas tinnar. En resa i Centraleuropa var ju då för en nord-
bo ett rätt ovanligt företag, något helt annat än i våra dagar,
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och en bergsbestigning i Alperna kunde nästan kallas en bragd.
Då man i journalenföljer Mathilda Rotkirch på resan i Schweiz,
får man ofta nog intrycket av att strapatserna helt och hållet
överstego hennes krafter, t. ex. då hon omtalar en utflykt
från Geneve upp till Chamonix och La mer de glace, vilken
färd hon beskriver på följande sätt.

Från byn St. Martin begåvo sig hon och hennes reskam-
rater, Sophie och Carl Reuterskjöld jämte dennes bror Adam
Reuterskjöld, i ett lätt åkdon långs en väg, som bar uppåt,
ständigt uppåt »emellan sky höga berg med små vattenfall
öfver allt, slutligen höjde sig Mont blanc och de andra snö-
bergen öfver alla andra, luften blef kallare, med ett ord, jag
tyckte mig komma i en helt annan verld! — och var i Chamo-
nix sent på aftonen». —

»D. 20. Klockan 6 om morgonen satte vi på oss stora tjocka
kängor, schavlar etc. —2:ne Guider med en gosse och 2:ne stora
Mulåsnor funno vi väntande på gården. Himmelen var klar och
vacker med egna känslor satte jag mig upp på Åsnan; ett stycke
ifrån byn såg jag mig ikring med förvåning, och fant mig så liten,
så liten i denna stora dal med de enormt höga bergen; och jag kan
[ej] beskrifva huru underligt att finna sig på en fullkomligt grön
mark, där allt utvisar den herligaste sommar, endast behöfva kasta
upp ögonen på berg topparne, se snö och fullkomlig vinter. Vi redo
oupphörligt, under flere timmar tills vi befunno oss upp på ber-
get Flégére, hvarest var en Hydda, som innehöll förfriskningar
och ädla stenar ifrån Alperna. — Här var utsigten herrlig, jag vill
nästan säga öfvernaturlig, emedan jag aldrig kunnat föreställa
mig en sådan syn Midt emot der jag stod la Mer de Glace,
I'Aiguille du Dru mfl. äfvensom le Montenvert. 6 glacier såg] jag
på en gång, de voro vackra i solen, istycken syntes så blå och genom-
skinliga — ömsom till fots och ömsom på Åsna nersteg jag berget,
detta är grymt tröttsamt, ty man frucktar att falla för hvarje steg
och då trilla ner i en précipice; Alpstafvarne äro nödvändiga, med
en sådan i ena handen och stödd med den andra mot vår hyggliga
Guide Payot gick jag mast

D. 21. Dock något trött och rådbråkad i hela kroppen, besteg
jag åter min åsna och red vi upp en ännu besvärligare väg än dagen
förut, till Montenvert invid la Mer de Glace, hvarest fans ett Wärds-
hus, och mycket folk, till största delen Engelsmän; sedan jag köpt
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en ädelsten (en Onix) och vi ätit frukost, begaf vi oss ner på isen,
genom den grymmaste stenigaste väg; ofantligt märkvärdigt var
det att se denna ismassa emellan de höga bergen, jag gick ett stycke
men blef så våt om fötterna att jag ej mer tordes gå der utan åter-
vände med min Guide på torra berget igen, efter stora faror; is-
remnor och branter man fick låf passera, promenaden upp till Wärds-
huset igen var grym för mitt bröst; jag ville aldeles digna ner af
trötthet; men Gudske lof bekom detta mig ej något illa efter liten
hvila under nedstigandet i dalen igen.»

Efter några kortare, mindre mödosamma utflykter och
en hel dags vila på hotellet i Geneve beger man sig till Neu-
chåtel och därifrån ut till den lilla orten St. Blaise på besök
hos familjen Dardel. Kapten G. A. Dardel, som var schwei-
zare, hade någon tid varit i svensk krigstjänst, men, sedan
han tagit avsked, återvänt till sitt hemland. Hans svenska
hustru, född grevinna Lewenhaupt, torde varit befryndad
med familjen Reuterskjöld, varför i journalen skrives, då besö-
ket i det gästfria schweizisk-svenska hemmet omtalas: »Att
Carl och Sophie voro väl emottagna var naturligt; men äfven
emot mig voro de oändligt vänliga. Deras boning är enkel
men oändligt treflig; här fant jag mig riktigt väl och med
glädje utan géne på Landet.» Mathilda omtalar även, att de
där sammanträffade med en hel hop resande svenskar, gre-
varna Wachtmeister och Lewenhaupt m. fl., och tillägger,
»så man ofta inbillade sig vara i hemlanden». Grevinnan Dar-
del hade heller icke glömt sitt modersmål, varför franska endast
talades med kapten Dardel och dottern i huset.

Några dagar tillbragta i S:t Blaise blevo synnerligen ange-
näma. Man gjorde långa promenader och utflykter till lands
och sjöss, man frukosterade i det gröna, och en gång, då mid-
dagen också skulle intagas ute under några träd, överraskades
man av ett av dessa häftiga oväder, som äro så vanliga i
Schweiz: regnet strömmade ned, och springande med fat och
karotter i händerna måste man söka skydd i ett värdshus,
där middagen sedan efter det lilla äventyret åts under mycket
glad stämning. En rolig teckning, föreställande gästerna som
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rädda sig undan regnet, och utförd av löjtnant Dardel, åter-
finnes ännu i Mathilda Rotkirchs skissbok.

Den 31 augusti lämnade baron Reuterskjöld sin vagn i

S:t Blaise, och i diligens åkte man till Bern oc,h Thun samt
med en liten ångbåt över Thunersjön till Berner Oberland.

I det »gudomliga» Interlaken känner Mathilda sig »upp-
värmd af hela denna sköna natur, jag tyckte mig vilja hålla
af, ja älska så innerligen alla menniskor och skulle jag här haft
någon fiende, hade jag genast försonat mig med honom. Huru
kan något ondt finnas, der naturen är så skön!» utbrister hon.
Man rider på hästar uppför Wengernalp, men vädret blir
ogunstigt, regnet strömmar ner, och bergsbestigarna äro glada,
då de i värdshuset däruppe få värma sig och torka sina våta
kläder, tills himlen åter klarnar, molnen skingras och ovanför
Wengernalp framträder hela den praktfulla alpkedjan med den
eviga snön över sina väldiga tinnar. Vid nedstigningen anslu-
ter sig till sällskapet en fransos, genomblöt av regnet och all-
deles desperat, emedan hans guide fört honom vilse, —»innan
han skiljdes ifrån oss om morgonen derpå i Grindelwald»,
skriver Mathilda, »lemnade han oss en artig vers han då för-
fattadt åt oss». Det var följande hyllning åt skönheten:

Å des belles Voyageuses Suédoises.
Pour voir de beaux vallons, vous accourez, mes dames,
De vos lointains pays ou régnent les frimats;
Mais nous qui préférons å tout, les belles femmes,
Nous allons émigrer vers vos heureux climats.

Nous braverons le froid et la fatigue ensemble;
Et pour peu que nos yeux contemple å la fin
Une seule beauté qui de loin vous ressemble,
Nous bénirons notre destin.

Ibland i diligens, ibland ridande på hästar eller åsnor,
ibland långa stycken till fots, ibland med ångbåt över de
vackra sjöarna, genomströva resenärerna från norden Berner
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Oberlands härliga nejder. Det händer att de överraskas av
dessa häftiga oväder, som äro vanliga i alptrakter, Mathilda
fryser, är dödstrött, blir »genomblöt från topp till tå», hostar
och känner svårighet att andas, men förvånar sig endast över
hur mycket man »ibland tål och ibland ej alls», samt glömmer,
hänförd av allt det vackra och nya hon ser, sina mödor och
sin kroppsliga svaghet och njuter i fulla drag.

I mitten av september taga de platser i en diligens och
åka ned till den italienska gränsen samt styra kosan till Milano,
dit de anlända d. 17 sept. och där de genast tillbringa den
första aftonen på La Scala teatern, »obeskrifligt nöjda med
vår afton» och »aldeles förtjusta i den Italienska sången».
Följande morgon besökes genast katedralen, »den stora, märk-
värdiga Kyrkan», och Mathilda känner sig överväldigad av
vad hon ser, då hon träder in, det är »heligt vördnadsbju-
dande, rökelselukten, de påtända ljusen, de mörka olika
skenen genom de vackra målade fenstren; allt, föreföll mig
öfverjordiskt». Hon ser konstakademiens samlingar och
Lionardo da Vincis världsberömda Nattvard, där dock »fär-
gerna voro svaga och många figurer bra otydliga». Efter sina
upprepade besök i kyrkor och tavelsamlingar utbrister hon:
»Jag är alltid lycklig ju oftare jag får se om vackra taflor.»
Också säger hon ofta, att hon »förtjustes till tårar». Hon åter-
vänder flera gånger till den stora domen och kan »aldrig se mig
mätt på detta gudomliga Konstverk, der hvarenda småsak är
värd beundran». Men vid ett av sina besök upptäcker hon
plötsligt något, som kommer henne att känna sig i hög grad
besviken, och man läser i reseboken: »Taket, som jag i början
trodde vara i stukatur arbete, fant jag nu endast vara måladt,
obeskrifligt vackert och naturligt, men tyckte jag det bordt
vara annorlunda till denna Kyrka, der allt annat är Konstverk.»

Teatrarna besökas flitigt, och nordborna tjusas alltjämt
av den italienska musikens skönhet. De nöja sig heller icke
med att endast utvändigt beskåda det stora hospitalets präk-
tiga byggnad i gotik från 1400-talet, utan vandra också genom
några av de stora sjuksalarna. En utflykt till det närbelägna
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Monza företages på järnväg, och anteckningen i journalen
förråder, att detta sätt att resa ännu inte var alldeles vanligt.

Efter elva dagars vistelse i Milano lämna de orten. Ehuru
nöjd med allt det hon sett, säger Mathilda, att hon dock gärna
reser därifrån, emedan hon där även varit utsatt för åtskilliga
obehag, isynnerhet det att hon bott i ett snuskigt rum med
ohyra. Dessutom ansattes hon våldsamt av hemlängtan,
hon känner sig »triste», emedan hon icke på länge haft brev
från sitt älskade hem, hennes längtan blir ibland så stark
»att den ej kan beskrifvas», men hon är tvungen att gömma den
inom sig själv, emedan hennes omgivning icke kan förstå den.
— Efter »en ledsam och långsam åkning med vetturin» komma
de resande den 27 september till Como.

Varför den tidigare uppgjorda planen att fortsätta resan
söderut ned till Florens, Rom och Neapel uppgivits, omnämner
dagboken icke. Uppgiften, att Mathilda Rotkirch studerat
i Rom, vilken även återfinnes i Allardts »Stensböle», är således
oriktig.

Efter några dagars vistelse på olika orter vid de nord-
italienska sjöarna och åtskilliga utflykter både till sjöss och
till lands i dessa härliga nejder, där den sällsynta och yppiga
vegetationen väcker Mathildas förtjusning, fortsattes resan
under en hel lång, tröttsam natt i diligens till Turin. Och
här läses åter i dagboken efter en beskrivning av konstmuseets
härligheter: »Hvarje gång jag går från ett vackert Målargalleri,
är det äfven min största önskan att kunna draga den nytta
jag önskar af allt det sköna jag sedt; och att snart få måla.»

Den 5 oktober avresa de åter i vetturin, åka över Mont
Cenis, taga natthärbärge i olika småstäder och komma slut-
ligen till Geneve »efter en oupphörlig resa af nära 5 dagar,
hvilka vi föreställde oss dock längre än de blefvo; något trötta
voro vi och var det skönt att igen få bo och äta väl, sedan
man verkeligen slitit ondt i den vägen, isynnerhet af köld,
emedan vi hade för litet varmt att sätta på oss».

Så begiva de sig ånyo till S:t Blaise, där väntade och på
älskvärdaste vis åter emottagna av familjen Dardel. Men
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Mathilda längtar otåligt till Paris, och hur angenämt än
dagarna tillbringas i S:t Blaise, gläder hon sig mycket, då
hon med sitt ressällskap den 18 okt. åter får sätta sig i res-
vagnen, och ännu mer, när de överskrida gränsen till Frankrike.
Följande dag äro de i Dijon, i Nogent måste de sedan kvar-
stanna för att låta reparera vagnen, som gått sönder, och slut-
ligen, den 22 okt., komma de »till den stora staden Paris, i
skymning, regn och tjock luft, så första intrycket förlorade
mycket af sitt behag; dock-var det med en egen känsla vi
stego ur vagnen och tyckte jag det vara en dröm att finna
mig i denna världsberyktade stad.»

På hotellet finna de brev, som legat och inväntat deras
ankomst, och återstoden av kvällen tillbringas med att läsa
de kärkomna, efterlängtade breven. »Mammas bref till mig
var nära 2 månader gammalt, men dock så kärt, så kärt»,
skriver Mathilda.

Den 4 november antecknar Mathilda Rotkirch i journalen:
»Började jag att måla på Louvren.» Hon kunde då begynna
sina studier i Paris, försedd med följande tillståndsbrev av
Direktören för de Kungliga Museerna: »Les Gardiens des
Musées Royaux du Louvre et du Luxembourg laisseront
entrer et travailler dans les Galeries, les jours d'études Made-
moiselle Rotkirk.»

Under vistelsen i Paris annoterar Mathilda endast helt
kort de dagliga upplevelserna och det myckna av intresse
den stora världsstaden har att bjuda på. Hon hör Grisi och
Rubini på Italienska operan, ser M:lle Mars och Rachel på
Théåtre Francais jämte många andra av samtidens främsta
sångartister, skådespelerskor och skådespelare. Hon reser
ut till Versailles — »på järnväg» skriver hon uttryckligt —

och ser Ludvig XIV:s praktfulla slott med de stora konst-
samlingarna, men beklagar som vanligt, att hon endast alltför
flyktigt kunde bli i tillfälle att studera konstverken. Något
utförligare omtalas den stora tilldragelse, då Napoleon I:s
lik hemföres för att i sin väldiga sarkofag vila i Döme des
Invalides. I ett brev till brodern, däri hon även med några
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ord omnämner denna händelse, prisar hon sig dock lycklig
över att hon fått se »denna herrlighet och anser det nästan
som en epok i mitt lif, något som aldrig återkommer och i
efviga tider skall omtalas». I journalen läser man den 15 de-
cember:

»Var jag bjuden af flere Herrar, Grefve Wachtm., Grefve San-
dels, Grefve Gyldenstolpe, Baron Wrede, Baron Nolken, Herr
Wong, Carl och Adam Reuterskiöld, att med dem ifrån ett fönster
vid Champs Elysées åse Napoléons lik-tåg. Kölden var stark den
dagen så jagvar lycklig att ej sitta ute, utan i ett varmt rum med
god Eldbrasa. Det var interessante att se huru folkmängden tog
till allt mer och mer och huru den ena truppen efter den andra mar-
cherade ner till utom tullporten, der procession sattes i rörelse;
flere timmar väntade vi, slutligen hördes några skott, som dock
varit grufveligen många — då procession syntes satte jag mig
med nyfikna blickar vid öppna fenstret ihop krumpen med några
soffdynor ikring mig och frös, men var interesserad; och glömmer
jag aldrig denna syn så egen i sitt slag; och ändå mera roligt hade
det varit om någon funnits bredvid som sagt mig alla de märkvär-
diga personers namn och ryktbarhet som passerade förbi, nu und-
gick mig att observera bra många som jag sedan hört talas om;
på Wagnen har jag ritning, så jag ej beskrifver den; en fyra svarta
likvagnar förut och sedan en hvit stridshäst syntes före vagnen.
Alla trupper marcherade förut af National- och [?] Gardet, {.var-
ibland det var roligt att se Marketenterskorna äfven medmarche-
rande och somliga mycket nätta. — Emot förmodan aflopp denna
fete med mycken stillhet, ehuru många hade blifvit ihjältrampade
och sjuka af förkylning.»

Även julaftonen omtalas; den firades mycket trevligt och
glatt i sällskap med flera svenskar, som för tillfället vistades
i Paris och inbjudits till herrskapet Reuterskjöld.

I journalen finner man endast få uppgifter om Mathildas
målning; det är ju sannolikt att hon i brev till hemmet, vilka
icke mer finnas i behåll, närmare redogjort för sina studier.
Men ur ett långt brev (d. 11—14 januari 1841) till brodern
Adolph, som för lantbruksstudier vistades i Sverige, få vi
veta något mer om hennes arbete. Sedan hon talat om sin
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vacklande hälsa, som hon dock med aldrig svikande optimism
hoppas snart skall förbättras, så att hon kan bli »en stark
och frisk menniska», och efter att ha omtalat, att hon i Paris
mycket njutit av teater och musik, skriver hon:

»Nu ifrån Theatrarne till Målningar som för mig är af helt olika
intresse, i den vägen har Paris äfven mycket att erbjuda; ehuru
jag ännu ej sedt mer än Louvern, eller Museum, der hvarest jag
suttit och måladt, ibland en stor mängd fruntimmer äfven skall
du tro, dock kan jag ej beskrifva huru fasligt embaraserad jagvar
i början och huru det fordras tid att vänja sig vid så mycket obe-
kanta menniskor som kommer och går samt ibland stadnar och ser
på huru man målar. I det sednare, Spanska Galeriet jag sist flyt-
tade mig, fant jag mig mycket bättre, ty der går ej så många som
ide förra af Italienska och Nederländska skolorne. Jag längtar
så att få min vackra Magdalena af Murillo en gång färdig, en tid
väntade jag på klara dagar, ty taflan har en dålig plats, och nu
kanske jag ej får måla under hela denna månad; Galeriet är kallt
och med stengolf; för att ej utan nytta fördrifva mina dagar ritar
jag i stället här hemma efter Gips, som visst ej är rätt roligt, men
jag är nöjd att heldst vinna något för det jag förlorar; Wickenberg
(svensk), som du säkert hört talas om, är ofantligt hygglig och
hjelpsam emot mig, han är i allt min lärare och rådgifvare, utan att
betalas som lärmästare, nemligen. — I slutet af denna månad
börjar en stor exposition, eller rättare stängs en del af Gallerierna
(dock ej det jag målar uti) till de flere tusende taflor, som kommer
att exponeras i Martii på samma ställe; häraf väntar jag mig ett
obeskrifligt nöje skall du tro, måtte jag blott ofta kunna gå dit upp.
C. och Sophie ledsnar snart att se om samma taflor, ehuru de visst
synas roade. Ack! Adolph, huru nära jag var och mycket längtade
att få komma till Rom, Neapel m. fl. sköna Italienska städer, var
det dock omöjligt, det skönaste Raphael måladt får jag ändå ej se.
O! huru detta kostat på mig äfven, men otacksam är jag om jag
glömde hvad jag ändå fått se; jag har ändåfått titta in i det sköna
Italien;, vistelsen i Milano var oändligt interessante i många af-
seenden. Dock Schweitz, hvilket herrligt land, där njöt jag skönast,
i rikaste mått af Naturen, som der är så mångfaldig och storartad;
en natur man ej genom någon ritning kan rätt föreställa sig lika
som de egna känslor som intar en när man vandrar emellan Alperna.
Ja, af allt anser jag mig vara lyckligast att hafva sedt Schweitz,
ty evigt skall jag hafva nöje af denna resa »
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Medan Mathilda skriver detta brev, är hon åter sjuk,
hostar och har styng i bröstet och är av läkaren förbjuden
att gå ut. I journalen antecknas (d. 25 jan. 1841), att hon ända
sedan början av januari suttit instängd »och varit i svåra
strider med mig sjelf», mestadels ensam och överlämnad åt
sina »trista tankar», medan hennes reskamrater varit ute och
roat sig. Hon har försökt att med tålamod och undergivenhet
finna sig i sitt öde, men måste dock tillägga: »att här i Paris
vara sjuk och se att man annars fått jouera af dessa största
nöjen här, är grymt, äfven var jag förbjuden att måla. Ja,
med ett ord genomgick åter en svår pröfvotid; Gud gifve den
nu verkeligen vore förbi.»

Den i brevet omnämnde målaren Wickenberg hörde till
den svenska konstnärskolonien i Paris, vilken omkring 1840
räknade rätt många medlemmar. Vid denna tid hade åter
de unga svenska konstnärerna begynt vallfärda — med eller
utan understöd av akademien — till konstens stora härdar
i utlandet, där olika konstriktningar under livfull tävlan
bröto sig mot varandra.

De svenska konstnärernas väg gick vanligtvis genom Tysk-
land till Paris eller Italien. Under längre eller kortare tid
vistades de flesta av dem i Paris och arbetade där ofta under
ledning av Leon Cogniet, i vars ateljé man studerade grundligt,
och där, oberoende av för tillfället härskande olika riktningar,
eleverna leddes till att se och måla enligt eget skaplynne.
Man ansåg allmänt att tiden i Paris blev fruktbringande,
och alla enades då — liksom det även blev fallet med en
senare nordisk konstnärsgeneration —om att en sådan flit
och arbetslust, som där utvecklades, icke stod att finna på
någon annan ort.

Till dem, som omkring 1840 studerade i Paris, hörde
jämte Wickenberg Wahlberg, Lundgren, Ekman m. fl. Bland
dessa var det främst Wickenberg som där arbetade sig till
namn och berömmelse; han blev efter Roslin den förste svenske
målare, som i Frankrike jämställdes med de bästa av landets
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egna konstnärer. Ett vinterlandskap, som han utställde på
salongen, väckte mycken uppmärksamhet och skaffade sin
upphovsman en medalj. Redan 1841, vid 27 års ålder, kunde
han skriva till en kamrat, att den framgång han rönt över-
stigit hans djärvaste drömmar. Med framgången följa en
mängd beställningar, han arbetar oavlåtligt, hans namn blir
känt och aktat, och i tidningarna prisa konstanmälarna hans
poetiska uppfattningssätt, hans fina natursinne och enkel-
heten i hans verk, samtidigt som det framhålles, att de äro
fria från allt naturförskönande; även hans djurtavlor och
genrebilder lovordas. Den insats Wickenberg har gjort i den
svenska konsten anses ha varit epokgörande.

En alltjämt tilltagande bröstsjukdom förde honom dock
tidigt i graven. Han dog 1846 i Pau i Pyrenéerna, där han
vistades för sin hälsas skull.

Då Mathilda Rotkirch omnämner, att hon i Paris erhöll
råd och undervisning av Wickenberg, var det sålunda säkert
en god läromästare hon fått. Antagligen hade även hon stu-
derat i Cogniets ateljé för kvinnliga elever, om icke sjukdomen
hindrat henne. Nu blevo veterligen endast de i Louvren
utförda kopiorna det synliga resultatet av hennes vistelse i
Paris.

Efter den svåra »prövotid» hon i brevet till brodern säger
sig ha genomgått i början av det nya året, 1841, omtalas i
journalen att hon under de följande veckorna åter kunde
besöka tavelsamlingar, se Corneille och Moliére på Théåtre
Francais, se karnevalen med »le boeuf gräs» m. m. Men redan
i början av mars följer åter en sorglig tid. Hon insjuknar i
»flussfeber och en grym bröstvärk»; åter måste hon försaka
»stora och höga njutningar» och skriver, att hon gör det »med
blödande hjerta». Dock förlorar hon ännu icke modet, utan
hoppas att i alla fall kunna taga skadan igen, då den vackra
årstiden kommer med den sköna värmen, som alltid gör
henne gott och som hon så mycket älskar.

Även detta hopp grusades likvisst en afton, då hon fick
veta, att »Carl [Reuterskjöld] var tvungen genast resa ifrån
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Paris. Men snart, genom min vana af både små och stora
motgångar i lifvet, och min önskade tro, det allt som sker är
det bästa, blef jag åter nöjd, isynnerhet med den tanken att
veta mig närmare det sköna återseendets ögonblick med
Mamma och Syskon.»

Under de få återstående dagarna i Paris besåg hon den
stora årliga konstutställningen, som datortiden försiggick i
Louvren. »Ehuru», skriver hon, »ibland den stora mängden
taflor fans lika många dåliga som goda taflor, var min njut-
ning obeskriflig». I Louvren tog hon också avsked av Raphael
och »min Magdalena i Spanska Galeriet». Hon besökte Luxem-
bourgmuseet, där hon såg tavlor av samtida franska målare,
»många af utomordentligt värde», och på hemvägen därifrån
var hon inne i den vackra kyrkan S:t Sulpice.

Den 3 april antecknas i journalen: »Klockan 3 på eft. m.
reste vi med egna känslor ifrån detta Paris, som nu på våren
låfte blifva så skönt och herrligt för mig och som under mitt
vistande der gifvit mig så mycket lidande och äfven så mången
skön och lycklig njutning.»

Reseboken omtalar sedan hemfärden endast i största
korthet. Den gick över Strassburg upp genom Tyskland över
Hamburg och Kiel till Köpenhamn. Konstsamlingar eller
något annat av större intresse tyckes Mathilda icke under den
påskyndade hemresan ha blivit i tillfälle att se; så antecknar
hon t. ex. i Heidelberg, att hon endast »vid bortresan betrak-
tade dess sköna ruiner samt stadens utomordentligt vackra
läge».

Men huru mycket resan än påskyndades, tog den likvisst
enligt nutida begrepp orimligt många dagar i anspråk. Om
sättet att färdas säges ingenting direkt, men antagligen åkte
de resande nu liksom tidigare i vagn med posthästar. Ty
då de omsider den 26 april voro framme i Köpenhamn, efter
att oavlåtligt ha rest från den ena staden till den följande, där
de skulle övernatta, säges i dagboken, att deras reseffekter
jämte vagnen fördes ned till en båt, med vilken även
de själva seglade ifrån Köpenhamn till Malmö. Med »svidande
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hjärta», skriver Mathilda, såg hon Christiansborg, »där det
sköna Tafvel Galeriet finns, och jag kunde ej få se det, omöj-
ligt!»

Från Malmö sänder hon ett brev (d. 28 april) till sin bror,
i vilket hon i korthet omtalar den brådskande hemfärden och
säger om överfarten från Köpenhamn till Sverige:

»Som vinden var god och vädret vackert, var det roligt segla
öfver Sundet, och vår glädje att åter se Svenska landet var stor,
nu kände jag tydligt huru fästad man ändå är vid hemlanden,
känslan att återse det var högst egen, och när jag jämnförde det
med det Danska, var detta mig så likgiltigt, då jag deremot rick-
tigt ville sträcka armarna emot det förra och kände mig ricktigt
hålla af det; huru mycket kärare Landet ännu längre bort, mitt
mål!» Även hennes journal avslutas med nästan samma ord: »Ack!
huru mycket kärare blir ej än [det] finska Landet snart, långt
bakom det Svenska!»

Den 4 maj hoppas hon vara i Stockholm och sedan rätt
snart hemma hos mor och syskon, så fort hon bara kan få
något ressällskap från Stockholm till Åbo.

I detta brev, som är det sista av de bevarade breven till
brodern, framgår hur djupt sorgsen hon kände sig över att
vistelsen i Paris icke kunnat ge henne allt det hon åtrått och
hoppats. I orden läses ingen bitterhet, men väl skymtar det
djupaste vemod fram, då hon skriver, att sjukdom »nästan
hela vintern» varit för henne ett svårt hinder, hon hade »gjordt
upp så många planer» och ställt sitt hopp till den stundande
varmare årstiden, och så — »på en gång var allt slut!»

I en förteckning, skriven av henne själv, uppräknas föl-
jande arbeten, som hon utfört, sedan hon den 4 november
1840 begynte kopiera i Louvren:

»Van Dycks porträtt, i 6 dagar.
Gubben af Dyck, i 7 dagar.
Hufvudet af Velasques, 2 dagar.
Magdalena 11 dagar.»
Den sistnämnda stora tavlan hann hon dock icke göra

färdig, endast huvudet har blivit fullt utfört. Huruvida
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målarinnan även i Paris utfört några originalmålningar,
finns ingenstädes angivet, varken i journalen eller i de brev,
som varit tillgängliga. Såsom förut omnämnts, övade hon
sig även i teckning, delvis efter gipsmodeller.

Några anteckningar eller brev av Mathilda Rotkirch
efter hemkomsten finnas veterligen icke, men genom ett brev
(d. 19 maj) av hennes syster Augusta Boije erfar man, att
hon återkom hem den 11 maj.

»Glädjen att få återse vår älskade Mathilda var obeskriflig
och äfven var hon så glad att vara hemma åter», skriver
systern, och tillägger, att Mathilda visserligen mycket njutit
under resan, men att hennes hälsa »genom de kalla rummen
i Paris och den töckniga luften» lidit mycket och att hon vid
hemkomsten var svag och avfallen. Dock hoppades man att
sommaren, som hon skulle tillbringa på Rilax, skulle återskänka
henne hälsa och krafter.

Detta hopp sveks likvisst; under den vinter som följde
försämrades hennes hälsa oavlåtligt, och den 7 mars 1842
slutade hon sitt liv, vid endast 28 års ålder. Hennes begrav-
ning ägde rum i Åbo domkyrka, och sedan nedsattes hennes
stoft i familjegraven på Näsebacken invid Borgå.

Huru Mathilda Rotkirchs samtid betraktade hennes
konst och värdesatte den, framgår av åtskilliga uttalanden.
Tidningarna omnämnde hennes död såsom en förlust för den
gryende inhemska konsten. I Helsingfors Morgonblad (n:o 20
1842) läses: »Såsom artist ägde Fröken Rotkirch ett obestrid-
ligt värde. Hennes tavlor äro utmärkta av korrekt teckning
och en ytterst behaglig kolorit, varm såsom en sommardag
och mild såsom hennes till det eviga ljuset flydda själ; de
tillkännagiva de stora anlag, som med varje nytt arbete
närmade henne till mästerskapet. En Magdalena efter Murillo,
Van Dycks porträtt och några smärre stycken äro de sista
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arbeten av hennes hand.» Och 1846 omnämner samma tid-
ning (n:o 24) med anledning av en artikel om den nybildade
Konstföreningen »den i blomman av sin ålder och av sin
konstnärliga utveckling hädangångna Fröken Mathilda Rot-
kirch. Hon stod redan högt som artist och har efterlämnat
flera vackra arbeten.»

ROTKIRCHSKA FAMILJEGRAVEN PÅ BORGÅ KYRKOGÅRD
Fotografi.

Åtskilliga av dessa arbeten utställdes här efter Mathilda
Rotkirchs död. På Finska Konstföreningens första exposition
1847 och på dess expositioner 1848, 1857 och 1865 voro arbeten
av henne med, och långt senare, på »Kvinnliga artisters utställ-
ning» i Ateneum 1905, uppvisades några av Mathilda Rotkirchs
dukar i utställningens retrospektiva avdelning.

En utomordentligt entusiastisk poetisk hyllning ägnades
Mathilda Rotkirch, och särskilt hennes tavla »Andakt», av
professor B. O. Lille i »Necken, poetisk kalender för 1845», där
poetens hänförelse kulminerar i följande strof:



Mathilda Rotkirch. 71

Hur ren, hur innerlig jag ser
Din bön från hjärtat gå;
Ack, uppå jorden endast ber,
Den fromma konsten så!

En sådan poetisk hyllning var ju ingenting ovanligt vid
denna tid, det finns av Lille flere vid olika tillfällen skrivna
entusiastiska verser
till konstnärinnan. En
avbildning av tavlan
»Andakt» ingår även i
samlingsverket »Foto-
grafier av Finska
Konstnärers tavlor».

Många år senare,
den 24 september 1861,
då efter Verner Holm-
bergs död en högtidlig
fest firades i Helsing-
fors till den bortgångne
unge konstnärens min-
ne, betonade Z. Tope-
lius med stor värme
och framhöll uttryck-
ligt i det vackra, hög-
stämda tal han höll vid

ANDAKT
Oljemålning av M. Rotkirch.

minnesfesten, hurusom »när hittills ett saknadens ord offent-
ligt uttalats i detta land, har det gällt en storhet av annat
slag: en furste, en krigare, en statens, kyrkans eller lärdo-
mens man. Denna gång gäller det en konstnär, en av dessa,
som mer än andra kulturbärare hos oss, där mark för konsten
ännu knappt börjat brytas, opåaktad måste kämpa sin hårda
kamp för kulturens högsta vinningar.» — »Ack», utropade tala-
ren-poeten, »vem ville bestrida, att marken ännu är frusen
och hård som i de första vårdagarna?» Och vem, frågade han,
hade firat en minnets fest för Lauréus, som dog långt borta
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MATSALEN
PÅ

STENSBÖLE
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SALONGEN
PÅ

STENSBÖLE Fotografi.
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i främmande land; eller för Finnberg, som dog i kamp mot
svårigheter av olika slag; eller för Mathilda Rotkirch, som »föll
i sin ålders tidiga sommar vid början av en konstnärsbana,
vilken lovade så många triumfer. Och likväl lekte gracerna
kring hennes pensel, och än i dag klappar hjärtat varmare vid
åsynen av hennes älskliga bilder».

Den som nu läser dessa uttalanden, måste naturligtvis
erinra sig den hänförelse, varmed varje konstnärlig ansats
emottogs här av de entusiaster, som i den finländska konstens
tidiga morgonväkt drömde så högt och härligt och stort om
dess framtid. Men om än denna entusiasm kunde förleda till
överskattning av de resultat som uppnåddes, så var den i alla
fall en mäktig drivkraft, lik de första strålarna av sol och värme,
som om våren smälta isarna och förmå locka växtligheten
fram ur jorden.

Ännu i dag stannar betraktaren intresserad framför den
betydande samlingen av några och tjugu stycken av Mathilda
Rotkirchs arbeten, förvarade i släktens gamla hem på Stens-
böle, till största delen efter konstnärinnans död skänkta till
detta hem av hennes mor, som på ett lyckligt sätt genom gåvan
förverkligat sin varma önskan att de icke borde skingras åt
olika håll. Även de fem porträtten i konstsamlingen på Rilax
och enstaka tavlor i andra släktingars hem förmå tilldraga
sig uppmärksamhet, och åskådaren instämmer obetingat i
åsikten att hennes arbeten vittna om en betydande konst-
närlig begåvning med framtidslöften, både de goda kopior
hon utfört och i synnerhet en del av de porträtt hon målat.
Huruvida hon, i händelse hennes arbetsdag hade blivit längre,
även förmått utföra större kompositioner, är visserligen en
fåvitsk fråga, men något i det sätt, varpå hon ställt upp ett
och annat av sina porträtt, antyder måhända att det hade
kunnat ske.

Vid den tid, för närmare hundra år tillbaka, då hon målade
dessa porträtt, hade fotografien ännu inte framträtt med sin
massproduktion, och det målade eller tecknade porträttet
ägde då sin stora betydelse även såsom tidsbild och dokument.
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I konsthistorien har porträttet alltid intagit en framträdande
plats; månget porträtt av målarkonstens störste mästare
räknas ju till det yppersta av vad de utfört.

it Mathilda Rotkirchs porträtt, t. ex. av hennes mor, av Sophie
Reuterskjöld, av Therese Rotkirch eller av Axel Boije som
barn, äro god och ärlig konst. Individuellt uppfattade, väl
karakteriserade och raskt målade som de äro, framlyser i dem
oförtydbart konstnärinnans redan betydande herravälde över
uttrycksmedlen jämte hennes strävan att så troget som möjligt
återge den natur hon sett för sina ögon, således samma bemö-
dande, som hon i brevet till brodern angav såsom sitt, då hon
om sin i Stockholm utställda Vingåkersflicka skrev: »Jag ville
att man skulle se bondflickan.» — Det ligger natur-
ligtvis även nära till hands att i denna naturuppfattning och
sättet att sålunda vilja återgiva naturen spåra inflytande av
hennes lärare Sandbergs råd och handledning.

Om än Mathilda Rotkirch av ett obevekligt öde hindrades
att infria de framtidslöften, som innebodde i dessa porträtt,
så har i alla händelser vår i modern mening första målarinna
genom sitt ärliga sökande, sin oavlåtliga strävan framåt på
en väg, där hos oss vid denna tid ännu så få spår av före-
gångare kunde skönjas, på ett minnesvärt och kulturellt
betydande vis gjort sin korta levnads insats i vår målarkonst
under dess gryningstid.
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Förteckning över Mathilda Rotkirchs arbeten. J)

På Stensböle.

Originalmålningar i oljefärg:

Kopior:

x) Förteckningen kan icke göra anspråk på fullständighet.

Höjd Bredd
cm.

Porträtt av Presidenten C. F. Rotkirch .... 82,5X65
Vingåkersflicka
Flicka (lutande huvudet mot handen. För-

72 X 58

sta originalmåln. av M. R.) 35 X 28
Flicka 50 X 44
Svensk bondgosse 50 X 44
Flickhuvud 41 X 35

Den botfärdiga Magdalena (Efter Murillo)..
Sj-älvporträtt | yan D f
Holländsk radsherre J 1
Jeanne d'Arc. (På dukens baksida är an-

1 m. 46 x 1 m. 3
63 x 48
75 X 62

, tecknat: »Efter en originalmålning, som
fanns på Träskända gård hos Geheime-
rådet Carl Walleen, man tror förestäl-
lande Orleanska Jungfrun»)

Anna. (Akvarell, enl. ant. »gifvande första
anledning till hennes försök att börja
måla i olja»)

72 x 56

42 X 33
Spansk flicka spelande mandolin. (Ofull-

ständig)
S:ta Cecilia

47 x 41
41 X 33

S:t Johannes 40 X 33
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På Rilax.

Porträtt i oljefärg:

Originalmålningar i oljefärg:

Frälsaren 30 X 22
S:ta Apollonia
Magdalena
Fiskförsäljare. (Efter Quirin van Brekelen-

kam. En duplett finnes i Finska Konst-

26 X 22
58 X 43

föreningens samlingar) 26 X 23
Två flickor 29 X 23
Kyrkogården i Murano invid Venedig. (Enl.

ant. på baksidan »stället där Grefve
Gustaf Aminoff ligger begrafven.» Testa-
menterad till Stensböle fideikommiss) .. 12 X 17

Grevinnan Eva Mathilda Aminoff, född
Bruncrona. (Efter ett miniatyrporträtt)

Friherrinnan Sophie Reuterskjöld, född
75,5 cm. X 62

Aminoff 70,5 » X 57
Löjtnanten vid Livregementets Dragoner,

sedermera Kabinettskammarherre C.
Reuterskjöld

Presidenten Greve J. F. Aminoff som gam-
66,5 » X 54

mal, sittande i en vilstol i salongen på
Rilax 16 X 22

Friherrinnan Augusta Rotkirch. (En replik
av porträttet, som äges av Fru E. Rot-
kirch, H:fors) 24,5 X 20

Andakt. (Tillhör fr. Hanna Lille, Sjundeå) 24,5 X 20
Porträtt av Presidenten C. F. Rotkirch.

(Tillh. Wasa hovrätt)
Porträtt av densamme. (Tillh. Fru E. Rot-

88 x 73

kirch, H:fors) 25 X 20
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Porträtt av Friherrinnan Augusta Rotkirch,
född Aminoff. (Tillh. fru E. Rotkirch,
H:fors) 25 x 20

(Kopior av de båda sistnämnda porträtten
finnas i samlingen på Stensböle, utf. av
Friherrinnan E. Wallensköld.)

Porträtt av Fröken Therese Rotkirch. (Tillh.
v. Häradshövding Einar Rotkirch,
H:fors) 73 x 88

Porträtt av Friherrinnan Johanna v.Kothen,
född Tollet. (Tillh. Dr R. Lagerborg,
H:fors) 63 x 54

Porträtt av Amiral Axel Boije som barn.
(Tillh. Professor A. Wallensköld, H:fors)

Porträtt av Målarinnan Sophie Adlersparre.
41 X 34

(Tillh. Slussinspektör G. Adlersparre,
Mem, Sverige)

Porträtt av Justitierådet Nils Wilh. Stråle af
71 X 60

Ekna. (Tillh. Landshövdingskan P.
Rydin, Grenna, Sverige)

Porträtt av Doktorinnan Ahlberg, född
Moll. (Tillh. Kammarherre C. Rosen-
blad, Stockholm) 1 m. x 1 m

Bild av okänd ung dam i högtidsdräkt.
(Tillh. Frih. Aminoff, Saaris)

Landskap. (Tillh. Dr E. Wallensköld, H.fors)
28 X 23
26 X 34

Porträtt av släktingar, tecknade med bly-
ertspenna i litet format. (Tillh. Prof. A.
Wallensköld, H:fors)





KONSTHISTORIA

KONSTHISTORIA. Måleri och skulptur från
fornkristna tider till våra dagaraxJ.J. Tikkanen.
Med 328 textillustr. och 104 planscher i djup-
tryck. Hft. 140:— inb. i halvfranskt band 225:—.

„Ett monumentalt verk, vilket icke blott riktar vår
vetenskapliga litteratur, utan hälsas med glädje av hela
den bildade svenska allmänheten." Huvudstadsbladet.

„Prolessor Tikkanens arbete har därför alla förut-
sättningar att bli den orienterande handboken och popu-
lära konsthistorien framom andra." Åbo Underrättelser.

..Professor Tikkanen är juen av Nordens mest upp-
skattade konstskriftställare. Det nya verket torde hälsas
med verklig glädje av alla konstvänner."

Stockholms Dagblad.

NUTIDSKONST i psykologisk belysning av
lians Ruin. Illustrerad. Pris 60: —.

„Hans Ruin har med sin bok lämnat en utmärkt
handledning för vår publik att sätta sig in i en av de
senaste tidernas konstriktningar, expressionismen."

Nya Tidningen.

MARCUS COLLIN. En blick på det finländska
måleriet under åren 1900—1922 av_£. \Wenner-
virta. Illustrerad. Pris 40: —.

„En förträfflig och välbehövlig orienterande ledning
vid studiet av den finländska konst, som under det se-

naste kvartsseklet skapats." Hufvudstadsbladet.

v. WRIGHTARNA PÅ HAMINANLAKS av
Vivi Lindberg. Illustrerad. Pris 50: —.

ÖSTASIENS KONST av Gustav Munthe. Illu-
strerad. Pris 25: —.

ARKITEKTUREN GENOM TIDERNA av
August Hahr. Illustr. Tvenne delar å 25: —.

DET MODERNA MÅLERIET och dess förut-
sättningar. En orientering av Axel L. Rom-
dahl. Illustrerad. Pris 25: —.

Pris 40: —


