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Redan långt förrän jag år 1883 ntgaf det lilla
arbetet: „1 de dödas stad. En vägledning för vand-raren på Helsingfors lutherska begrafningsplatser'*, ha-
de jag varit betänkt på att affatta en skildring- af
A-bo stads grafvårdar, en plan, som dock först nu
kommit till utförande, närmast i anledning af ett till-
fälligt besök härstädes denna höst och en vänlig
uppmaning af för arbetet intresserad person. Hade
denna skildring utarbetats under den tid de min-
nesgode Åboboerna Pinello, Lillja, Bernstedt och
andra ännu lefde, skulle den helt visst genom
deras vänliga medverkan erhållit betydligt ökadt
intresse och befriats från flera brister, hvilka nu
utan tvifvel behäfta densamma. Emellertid hop-
pas jag, att arbetet, sådant det är, ej skall med
fullkomlig likgiltighet emottagas af de många, som
minnas de generationer, hvilka från Auras liffylda
stränder flyttat bort till de dödas tysta stad der borta
„på Skansen".

Mången skall måhända tycka, att arbetet är
grundadt på en allt för bred demokratisk botten, men
grundtonen i vårt stadslif är ju öfvervägande borger-
lig, hvartill kommer, att denna lilla bok, såsom ock
titeln anger, vill göra tjenst äfven som vägledare
bland grafvarne.

Till lättnad vid bokens begagnande äro bifogade
en skizzerad karta öfver lutherska begrafningsplatsen
samt ett slägtnamns register, hänförande sig till ka-
pitlen „På Skansen" och „Kolera begrafningsplatsen",
hvilket register dock icke upptager gift qvinnas ur-
sprungliga familjenamn. Registret hänvisar till de
sidor i boken der det eftersökta slägtnamnet förekom-
mer och der man nedanom texten finner siffror, mot-
svarande beteckningarne af qvarteren och graflinierna
på kartan. Familjegrafvar har jag benämnt med



husfaderns namn; der dödsår ej är utsatt vid dessa
namn, ger sådant tillkänna, att familjefadern ännu i
slutet af oktober detta år var vid lif, till hvilken tid-
punkt skildringen hänför sig.

Slutligen vill jag erinra om, att Porthans den
10 sept. 1864 aftäckta grafsten ej blifvit omnämnd,
då full visshet om grafvens o läge saknas, äfvensom
att flera mycket märkeliga Åbo-bor ligga begrafna
på kyrkogårdarne i S:t Karins, S:t Marie, Reso, Lundo,
Halikko och andra i omnejden befintliga socknar.

För det värdefulla biträde jag vid mina forsk-
ningar på Skansen efter obetecknade grafvar erhållit
af herr trädgårdsmästaren F. Wigander är det mig
ett nöje att här för honom uttala min tacksamhet.

Åbo i November 1888.

_E__ Nervänder.
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*7^yfårt lands äldsta historiska ort, Finlands forna
'%t//X hufvudstad, det på minnen rika Åbo gom-

mer i jordens sköte såsom ock i domkyrkans
dunkla grifthvalf jordiska lemningar af några tio-
tal generationer män och qvinnor, hvilka lefvat
och verkat vid Auras stränder och här gått till
den eviga hvilan, efter det de i kraft af sin för-
måga bidragit att skapa den kultur, till hvilken
vårt folk hade hunnit vid den tid, då Abo upp-
hörde att vara landets andliga medelpunkt. De
mäktiga vågorna af tidens flod hafva långt före
detta stigit öfver dessa bortgångnas sista hvilo-
ställen, så att ingen nu mera finnes, som kan
uppge platsen för de flesta af dessas grifter.
Endast domkyrkan, detta vårt lands härligaste
minnesmärke från fordom, förvarar ännu trots
brand och härjningar synliga hågkomster af åt-
skilliga af dessa bortgångne, dock blott af en
ringa del af de hundratusental, som här skattat
åt förgängelsen.

Om den mark, hvarpå domkyrkan höjer sina
fasta murar och hvaröfver lifvet stundligen skri-
der fram med oroliga fjät, om denna grund kun-
de öppna sitt sköte, skulle vi der anträffa långt
flera spår af förgångna slägter, som funnit hvilo-
rum i denna sömnens kulle, detta „Unikankari".
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såsom den finska befolkningen med ett poetiskt
namn benämnde den af en mur inhägnade be-
grafningsplats, som omgaf domkyrkan. Här på
kyrkogården bereddes dock till en början hvilo-
rum så godt som uteslutande åt de mindre be-
medlade, hvaremot högre uppsatta och förmögnare
samhällsmedlemmar inlöste åt sig och sina efter-
kommande grafplatser inom kyrkans helgade mu-

rar, så väl under sjelfva högkoret som i de mån-
ga från katolska tiden qvarstående sidokoren,
hvilka under Grustaf I:s tid förvandlades till
griftrum.

Man känner namn på 81 slägter, hvilka in-
nehaft fainiljegrafvar i domkyrkan. De flesta af
dessa griftrum hafva vid öppnandet befunnits
öfverfylda af förmultnande kistor och till stoft
förvandlade lik.

Att här lemna en förteckning på dessa graf-
var eller att närmare omtala domkyrkans dyrbara
minnesvårdar ingår icke i planen för detta lilla
arbete. Vi erinra blott om, att den finske kyr-
kofursten Magnus Olai Tavast jemte andra bisko-
par från vår katolska tid här hvila i dödens sömn.
Här slumrar ock den milda och ädla drottning
Katarina Månsdotter samt hennes och konung Erik
XIV:s dotter prinsessan Sigrid Wasa vid sidan
af sin make, lagman Henrik Tott. Här förvaras
de jordiska qvarlefvorna af Grustaf II Adolfs
tappre krigare Evert Horn, „snöplogen" Achatius
Tott samt Torsten Stålhandske äfvensom af karo-
linen Robert Muhl vid sidan af stridskamrater.
Här gömmes ock stoftet af de för finska folkets
upplysning verksamma biskoparne Gezelius samt
af många andra märkeliga finska män och qvinnor.
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Det stora flertalet af domkyrkogrifternas
förmultnade gäster äro dock äfven till namnen
•okända, de hafva blivit stoft i stoftet såsom de
rester af förgångna generationer, hvilka då och
■då anträffats i jordens sköte på flera andra stäl-
len i staden, der kyrkor och hospitaler samt
begrafningsplatser i forna tider varit belägna.
Allt, som rör dem och deras omgifning, ligger
gömdt bakom tidens slöja eller flyter oklart till-
sammans som de sväfvande bilderna i en dröm.
Men utan medkänsla gå vi ej förbi dessa sorgligt
mot dagen blickande qvarlefvor af menniskor,
åt hvilka lifvet en gång gaf ett hem på den
•strand, som är oss kär.

En plats, som varit synnerligen rik på dylika
:graffynd, är den i hörnet af Stora Tavastgatan
och Östra Auragatan belägna tomten (L. Schrö-
ders gård). Vid byggnadsföretag på densamma,
i synnerhet åren 1830 och 1831, har man an-
träffat massor af menniskoskeletter, som lasstals
utsläpats till Skansen. Likaledes har man vid
gräfningar på och i närheten af de vid Lilla
Brahegatan belägna Jäderholmska, Löfgrenska
•och Osterbladska tomterna, särskildt i april 1853,
stött på likkistor och mehniskoben. Det är här
man antager, att den forna Helge Ands kyrkan
stått omgifven af en begrafningsplats. — Om det
ställe, der de olycklige, som dvalts i slottets fän-
gelsehålor, omsider fått utbyta sorger och lidan-
de mot grafvens ro, tala de likfynd, hvilka år
1863 gjordes vid jordgräfningar på f. d. segel-

-duksfabrikens tomt nedanom Kakolabacken,hvarest
man förmodar, att slottsfångarnes begrafnings-
plats varit belägen. Rester af förmultnade lik hafva
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slutligen anträffats på vidt spridda ställen inom
stadens område.

Den gamla seden att förvara de döde £

de lefvandes omedelbara grannskap fortfor länge,
tills man omsider började inse det för helsotill-
ståndet vådliga i ett sådant förhållande. Det
dröjde dock ända till den 10 Maj 1784. innan
man här fattade beslutet att från den dagen inga
lik skulle få begrafvas inom domkyrkan, utan
endast på sjelfva kyrkogården, intill dess tjenlig-
begrafningsplats utanför staden hunne inredas.

De sista bland till namnet kända personer,,
som funnit hvilorum i domkyrkogrifterna, voro-
den 88:årige karolinen, majoren B. O. Schau-
mans enkefru Elisabeth Hortelia (-{- 4 april 1783)
samt hofrådet G. Ehrenmalms maka Julia Sofia
Bruncrona, en half månad tidigare afliden, men
först den 19 september sagde år graflagd.

I förbidan på att arbetet med den nya be-
grafningsplatsens inredande skulle vidtagas och
slutföras, begrafde man sina döde i kyrkogården,
hvilket interimistiska förhållande förklarar an-
ledningen till det fåtal minnesvårdar, som anträf-
fats invid domkyrkan. Ar 1801 förekommo näm-

ligen här endast 15 något märkligare grafvårdar,
af hvilka en från 1500:talet. Alla de öfriga ledde-
sitt ursprung från åren 1782—1799. Af dessa,
återstå nu mera endast tvänne.

Väntan på den nya grafgården blef ganska,
lång. Man hade väl redan 1784 till plats för
densamma utsett två geometriska tunnland af den
s. k. biskopsåkern, men längre kom man ej
på de 20 år, som följde. Derefter upptogs
frågan ånyo i juni 1804, hvarvid man beslöt,
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•att ändtligen med kraft taga sig saken an, dock
•med förkastande af den först utsedda platsen.
Tillsatta delegerade föredrogo den vid pass half-
•annan verst utanför Nylands tull belägna Skans-
malmen, hvaraf ett område af tre tunnland för än-
damålet utsågs. Arkitekten C. Bassi uppgjorde
ritning till ringmur med inkörsport samt till ett
skjul för Kkbegängelser, hvilket var afsedt att
•uppföras midt emot porten, en plan, som dock
•aldrig kom till verkställighet. All. detta vann den
15 okt. 1805 kunglig stadfästelse.

Sent på hösten 1806 påbörjades arbetet, och
ett år derefter befanns platsen inhägnad med en
gråstensringmur, genom hvilken en port — den-
samma, som ännu qvarstår — af huggen granit
och med dörrar af smidt jerngaller ledde omedel-
bart från landsvägen till grafgården, hvilken om-
fattade det sydvestra hörnet af den nu varande
•utvidgade platsen. Den forna grafgårdens gräns
mot norr utmärkes ännu, i synnerhet i qvarteret
16, af den rad af äldre träd, för det mesta rönnar,
emellan hvilka grafvarna i sjette linien äro be-
lägna.

Invigningen af denna begrafningsplats skedde
den 20 september 1807 efter kl. 4 e. m. slutad
svensk aftonsång och förrättades af kyrkoherden
i domkyrkans finska församling regementspastorn
M. Alex. Laurseus *). Han assisterades af en
mängd prester vid den högtidliga akten, som
utgjordes af bön, sång och ett tal på svenska.

Flere tusen personer af alla åldrar och stånd

*) Fader till vår äldste, konstnärligt utbildade
målare Alexander Laurseus.
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öfvervoro den allvarliga förrättningen. Dagen
var varm, lugn och klar, och „den mot vester
stilla skridande aftonsolen", skrifver en af de vid
tillfället närvarande, „väckte och underhöll be-
traktelser, som så lätt och liksom sjelfmant för-
enade sig med de sorgligt högtidliga känslor,,
sjelfva stället och tillfället ingåfvo".

Invigningsceremonin, dervid allt för sig gick
på svenska språket, hade dock lemnat efter sig-
besvikna förhoppningar hos den finska församlin-
gens medlemmar, hvilka nu enträget anhöllo, att
platsen blefve äfven på deras språk till sitt be-
stämda bruk invigd. Man viilfor slutligen denna
deras fordran, och blef grafgården ännu samma,
höst den 1 november efter kl 3 e. m. slutad
finsk aftonsång invigd äfven på finska af kyrko-
herden Laurseus. Derefter upplåts den till hvi-
loplats.

Hvem den första var som här begrafdes.
är oss obekant. Traditionen nämner envist den
27:årige engelsmannen W. Arehibald Cramp. Den-
na hade dock redan den 26 maj 1806 aflidit
och blifvit jordfästad på kyrkogården vid dom-
kyrkan, hvarifrån liket nu på senhösten 1807
upptogs och flyttades till sitt nu varande hvilo-
rum, betecknadt med det allmänt bekanta monu-
ment, hvilket i sin ursprungliga form onekligen
torde varit den äldsta minnesvård på denna be-
grafningsplats. — Den äldsta hittills bevarade
grafvård på Skansen — såsom denna grafgård
allmänt benämnes — öfver en landsman betäc-
ker stoftet af brukspatronen Matts Augustin junior^.
som afied den 27 april 1808.

Begrafningsplatsen skall i forna dagar, sa-
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som fallet är det ännu, varit indelad i områden,
afsedda för olika förmögenhetsvillkor. Till höger
om porten hade man utpålat s. k. „fattigmull",
der afgiftsfria platser upplätos för de i yttersta
fattigdom aflidna. Nu mera har detta område
— beläget inom qvarteret 1 — kommit till heder,
och månget grannt klingande namn på vårdarne
säger, att vi hafva framför oss en del af „första
mullen".

Till venster om inkörsporten befanns for-
dom ett område utpåladt för de lik, som af kri-
minela skäl komme att „afsides i kyrkogård
läggas".

Då något jordfästningsskjul icke kom till
stånd, fingo liken till en början jordfastas „å
korsgången i domkyrkan näst under orgelläktaren".
De måste dock under den varmare årstiden (från
1 april till 1 oktober) ännu samma dag föras ut
till Skansen, men under den öfriga delen af året
fingo de stå öfver natten bisatta i något grafkor.
En följd af begrafningsplatsens aflägsna läge var
anskaffandet af allmänna likvagnar, som dittills,
icke förefunnits i Åbo.

Under den tid, som följde, fyldes den nya
begrafningsplatsen småningom med grafvar, och
den ena vården efter den andra började fram-
träda, visserligen få och enkla, nästan alla i form
af stora, liggande grafhällar, men någon gång-
ståtligare och upprätta, så att de på afstånd
voro synliga för vandraren. Grafskrifterna höllos
enkla, utan anförande af psalmverser eller bibel-
ställen. I tidningarne förekommo deremot ej
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sällan verser, som vid jordfästningen afsjungits
eller annars diktats till minne af personer, hvilkas
bortgång väckt allmännare och varmare deltagande.

I betraktande af den svenska poesins gan-
ska låga ståndpunkt i Finland efter Franzéns
bortflyttning till Sverige, höra flera af dessa ver-
ser till det bästa, som då för tiden här kunde
åstadkommas i den vägen. Några utdrag ur dem
må här, äfven som prof på tidens smak, anföras.
Så sänder en okänd diktare den vid 39 års ålder
år 1818 bortgångne magister Josef Ikalén, en varm
vän af musik och vetenskap, följande afskedsord:

Hvila! Hvila i din gömma
Fromma ande! Må du drömma
Rosendrömmar nu.
Blott en liten krets af vänner
Dina forna smärtor känner —

Himlen blott och du!

Vid jordfästningen af kamreraren vid aka-
demin Christoffer Federley om våren 1819 och hans
blott ett par dagar senare aflidna femtonåriga dotter
AntoinetteAmanda sjöngs till den förres minne, nästan
med en förklang af Runeberg, bland annat:

Slumra gladt i modersfamnen,
Vandringsman! Den stilla hamnen

Är dig öppnad ren.
Stormen tystnat, lugn är fjärden,

Hvila, hvila efter färden
Dina trötta ben!

Och med anledning af dotterns — „den
förhoppningsfulla ungdomens" — tidiga bortgång
strängades en lyra till ett qväde, hvari det hette:

Slumra sött, du älskansvärda engel
Vid din faders sida, himmelskt säll!
Blomman vissnade; dess späda stängel
Bruten står uti den tysta qväll.
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Säkert, säkert något ynglingshjerta
Ock för dig, Amanda, stilla brann.

Vidare kunde anföras några rader ur en
•sång, som år 1820 upplästes vid begrafningen
af vice häradshöfdingskan Maria Fredrika Blåjield,
hvilken af sin samtid skildrades såsom en god,
öm och pligttrogen qvinna. De lyda:

Hulda mor och maka
Länge skall ditt minne
Röra bvarje sinne
Än i sena dar.
Fattiga och rika
Sörja alla lika —

Allas vän du var.

Den vidt sväfvande lyriska stämningen tog
dock understundom ut sin fulla rätt, såsom då
■en år 1823 afliden antages helsa de sina med
orden :

Hit jag for på morgonrodnans vingar
Klädd i ljusa stjernors helga skrud;

•eller då sången qväder om en 1827 bortgången
maka:

Kärlek, vänskapen och dygden,
Det, som ljufvast jorden gaf,
Ättlingar från himlabygden,
Allt begråts vid denna graf.

Om tvänne tidigt bortgångne studenter,
„borealen" Ad. Ax. Avg. Alleen (f 1823) och
nordösterbottningen Chr. Wegelins (f 1826) heter
det i sångerna till deras minne, om den förre:

Glad du var och ren och god.
Yngling! — allas kärlek väckte;

samt om den senare åter:
Från lycklig nord den yngling kom

Vår älskling snart han vorden,
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Dock längtade att vända om
Till höga fosterjorden.
Och sjuklig trånads heta glöd
Det starka Nordlands hjerta
Så offrade åt källan död
Och gaf oss bitter smärta.

Dessa rader skrefvos samma år J. L. Ru-
berg med sin „Sång till solen" för första gån-
gen framträdde offentligen.

Det torde hända, att en eller annan af dessa
verser bör tillskrifvas det celebre kanslirådet J.
F. Wallenius samt med lika stor sannolikhet den
bekante Åbo-skalden Sjöström Den senare har
undertecknat den dikt, han år 1827 skref till
tröst för den hårdfc pröfvade akademie adjunkten,,
sedermera professoren J. G. Linsen, hvilken un-
der loppet af detta olycksdigra år förlorade sin
33 åriga maka och alla sina fyra barn. Vi vilja
ur den sannt och djupt kända dikten anföra
några rader till hågkomst af dessa grafvar, hvilka,
likasom de i samband med nyss anförda versprof
nämndas hvilorum, nu mera ej kunnat anträffas.
Så heter det i sången närmast i anledning af
makans bortgång:

Hvad är väl menskolif? En ström,
Som obemärkt förrinner,
Ett bräckligt strå, en skuggas dröm,
Ett ljus, som snart utbrinner.
Ja bäst vi mena: än en tid,
Så ändas alla känslors strid,
Som i vårt hjerta föddes.

Nu hvila sött, du rena själ,
Din pröfnings sag sig lyktat väl;
Ho var så älskad här som du?
Tomt står ditt hus och öde nu.
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Vi hafva nu i denna korta öfvei*sigt hun-
nit till år 1827, hvilket år i många hänseenden
utgjorde en vändpunkt for lifvet i Åbo. Äfven
för krönikan öfver tilldragelserna i „de dödas
stad" härstädes kan denna tidpunkt vara af be-
märkelse. Hågkomsten af de derefter bortgångne
ligger oss närmare; från grafvårdarne framträda
nu mera i allmänhet ej endast innehållslösa namn,
utan vi tycka oss skåda slagskuggor af de per-
soner, som här slumrat in från lifvet, och vi
kunna derför i det följande låta dessa minnes-
märken, hvart och ett för sig tala om de dagar,
som sett dem resas

Innan vi dock anträda vår vandring bland
grafvarne, hafva vi att erinra om några med
sjelfva begrafningsplatsen sammanhängande om-
ständigheter.

Vi böra då till först omnämna, att de tal-
rika offer, hvilka koleran år 1831 vid sitt första
utbrott på denna ort skördade, ej fingo grafläg-
gas på Skansen, utan inredde man för sådana
lik en särskild, liten kolera-begrafningsplats på det
s. k. stadsbetet utanför Tavast tull, hvilken med
träd planterade grafgård ännu hålles nödtorftigt
vårdad. Då sagde farsot senare uppträdde i
Åbo — våldsammast år 1853 — blefvo de i
sjukdomen aflidne jordade på Skansen.

Emellertid räckte det ej länge, innan denna
vår ordinarie begrafningsplats visade sig otill-
räcklig för behofvet. Redan i början af år 1839
såg man sig tvungen att i första mullen rubba
lik, hvilka ännu ej hunnit undergå stoftets milda
lag, på grund hvaraf man den 26 februari sagde
år beslöt att med minst en tredje del utvidga
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platsen åt norr och öster. Först tio år derefter,
då man beräknade de på Skansens tre geome-
triska tunnland begrafnes antal till 18,000, var
det nyvunna området i det skick att det kunde
invigas, och skedde detta en vacker höstdag, den
•7 oktober 1849, i närvaro af en ganska talrik
:menighet. Vid invigningsakten talade vice pastor
Lilius öfver bibelspråket: „Kuka on minun
leposiani?" — „hvar är det rum, der jag hvila
skall?" (Esaias 66: 1) och arkidiakonus Lindholm
på svenska till textorden: „De, som redeliga
för sig vandrat hafva, komma till frid och hvila
i deras kamrar".

Följande vår, den 26 maj 1850, erhöll orten
■en ny begrafningsplats, inredd för grenadier skarp-
§kyttebataljonen härstädes, strax i öster om domkyrko-
församlingames grafgård, upptagande östra delen
•af qvarteret 12. Invigningsceremonin förrättades
på finska af bataljonspredikanten, teol. lic. A. G.
Granfelt, biträdd af sju andra prester. Textor-
den till talet voro hemtade ur psalm. 39: 5 och
•ur Joh. evang. („Jag är uppståndelsen och lifvet
o. s. v.) Intrycket af akten förhöjdes af dervid
utförd hornmusik. Behofvet af denna grafgård
upphörde dock snart, och blef dess mark sedan
införlifvad med den allmänna begrafningsplatsen.

Denna hade allt från dess anlägning varit
i saknad af tillbörlig vård och ans samt hotade
att småningom förvandlas till en vildmark. De
få blomplanteringar, som förmildrade grafkullam-
es dysterhet, leclo af brist på vatten, hvilken
olägenhet dock afhjelptes genom frikostigheten
hos några församlingsmedlemmar, hvilka till
.pingsten 1857 läto upptaga den brunn, som ännu
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förefinnes på platsen. Två år derefter, 1859,
skred man till en försköning och bättre omvård-
nad af Skansen, i det man ombesörjde utplante-
ring af träd och en parfiel reglering af grafom-
rådena. Utgifterna bestredos äfven i detta fall
förmedels frivillig penningeinsamling.

Då intresset sålunda vaknat för grafgårdens
tillbörliga underhåll, tillsatte församlingen deir
6 november 1860 en komité, som i sådant s}?fte
egde att vidtaga nödiga åtgärder äfvensom
att ombesörja begrafningsplatsens af behofvet på-
kallade ytterligare utvidgning. Komitén, som till-
en början utgjordes af herrar T. T. Renvall, G.
W. Malmström, J. W. Lillja, J. Österblad och
E. Nylund, utvecklade en ganska liflig verksam-
het. Begrafningsplatsen utvidgades till det be-
tydliga omfång, han nu eger; den nya ringmuren
förseddes med två iukörsportar, den ena i sam-
ma stil som den gamla och ledande från lands-
vägen; den andra, mindre och enklare, på östra
sidan, vettande ut mot Majfältet. Tillika anbrin-
gades en trappuppgång af sten för fotgängare-
emellan de begge stora inkörsportarne. Nya gån-
gar upptogos, qvarteren reglerades så vidt görligt
var, och ett betydligt antal träd: lindar, björkar,,
lönnar, almar och balsampopplar eller inalles.
431 träd utplanterades i kanterna af de nya qvar-
teren. Tillika lät man år 1861 arkitekten G. T.
Chiewitz uppgöra ritningar till en trädgårdsmä-
stareboning samt till en bostad för grafgräfvaren,.
hvilka hus uppfördes strax på andra sidan om-
landsvägen, hvarjemte en trädgårdsmästare antogs
för att verkställa och vårda planteringarne på
grafgården.
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Invigningen af begrafningsplatsens nya om-
råde skedde söndagen den 30 Augusti 1863 kl.
4—6 e. m., en varm och härlig sommardag, i
närvaro af 8 a 9 tusen personer. De ceremo-

nier, som plägat utmärka dylika tillfällen: mull-
kastning och processioner kring grafgården, voro
denna gång utelemnade, och den högtidliga akten
inskränkte sig till sång och bön samt till de tal
på finska och svenska, hvilka från en på en blom-
sterprydd estrad uppförd talarestol höllos af då
varande domprosten T. T. Renvall. Det finska
talet öfver bibelspråket „Det är icke mera au ett
steg emellan mig och döden" (1 Sam. boks 20
kap. 3 v.) skildras såsom synnerligen gripande
och formfulländadt. Det svenska talet hölls fritt
och var lämpadt till den dystert sköna och mäk-
tiga 102 psalmen. — De prester, som assisterade
vid akten voro vicepastorerne G. Indrén, A. Saxen,
N. Elers, A. Lindman, G. F. Stenström samt
kollegan G. W. Malmström.

Då församlingens redan år 1804 fattade be-
slut att på Skansen uppbygga ett skjul, hvari
under oblid väderlek jordfästandet af lik kunde
ega rum, fortfarande förblef outfördt, lätt en fri-
kostig medlem af detta samhälle, handlanden G.
F. Åkerman på egen bekostnad, ungefär på midten
af begrafningsplatsen uppföra ett lika prydligt
som dyrbart jordfästningskapell, till bvilket den
utmärkte arkitekten F. A. Sjöström, hemma från
Åbo, hade utfört ritning. Detta lilla arkitekto-
niska konstverk öfverlemnades förmedels gåfvobref
af den 24 augusti 1877 i domkyrkoförsamlingens
ego och till dess fria förfogande. Kapellet, som
prydes af en staty i gips i öfvernaturlig storlek
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af Kristus modellerad af herr E. Stenberg efter
Thorvaldsens framställning af försonaren, kallande
de arbetande och betungade till sig, invigdes för
sin bestämmelse den 16 september 1877 kl. 5
e. m. af domprosten T. T. Renvall, assisterad af
vice pastorerne Dahlberg, K. R. Malmström och

Jordfästningskapellet.

Stenström. Akten för sig gick såväl på finska
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som svenska. — Då behof af reparation af bygg-
naden omkring tio år derefter gjorde sig gällande,
beslöts vid kyrkostämma den 30 april 1888, att
kostnaderna derför skulle bestridas från försam-
lingens uppbördskassa.

Lutherska begrafningsplatsen på Skansen åt-
njuter nu mera en omsorgsfull omvårdnad och
erbjuder om sommaren med sina lummiga träd,
sina talrika, delvis dyrbara grafvårdar och sina
ansade blomsterplanteringar en inbjudande anblick,
som gjort stället till ett omtyckt vandringsmål
äfven för mången stadsbo, som ej dragés hit till
någon kär aflidens hvilorum. Alléer, för det mesta
af lindar, askar och lönnar, afdela det stora mot
landsvägen sakta sluttande fältet i regelbundua
qvarter, och de delvis ännu späda trädens kronor
fylla sig tätare för hvarje vår, som kommer.
Den år 1863 nyvunna delen af området, hvilken
till största delen upptages af den s. k. andra och
tredje mullen *), utgöres af tallbevuxen mark,
här och der begränsad af smärre bergshöjder och
klippstycken, som ännu förläna dessa partier en
prägel af vildmark.

Så ansenlig den senaste utvidgningen än
kunde anses vara, har dock de senaste 25 årens
erfarenhet gifvit vid handen, att platsen inom en
icke allt för aflägsen tid skall visa sig otillräck-
lig för behofvet, och har man derför redan nu

*) Begrafningsplatsen är med hänsyn till mull-
penningarnes belopp indelad i tre områden, som be-
nämnas första, andra och tredje mullen. Första mullen
omfattar qvarteren 1—20; andra mullen qvarteren 21
—26 och den tredje slutligen det område, som på
kartan betecknas med qvarterssiffrorna 27—36.
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bestämt sig för dess utvidgande. Det är det
sedan gammalt kända Majfältet, som nu skall för-
vandlas till stad för de döde, hvilka efter oss
väntas af allhärjarens kallelse. Tystnad skall
framdeles råda på denna skogomkransade hed,
der fordom de käcka lifdragonerne hållit sitt larm-
uppfylda läger och der sedermera så många ge-
nerationer af ungdom gladt sig åt det vaknande
lifvets vår i hjertat och i naturen.

Till Majfältet, der den nya grafgården re-
dan är utpålad, leder, som redan nämndes, den
port, som är anbringad i östra delen af den nu-
varande ringmuren.

Vid sidan af den lutherska begrafningsplat-
sen, omedelbart söderom densamma befinner sig
den långsträckta, men smala grekisk-katolska be-
grafningsplatsen, hvars anläggningsår vi ej äro i
tillfälle att uppgifva. Det äldsta monumentet
härstädes hänför sig till år 1830. Saunolikt exi-
sterade dock denna grafgård långt tidigare, må-
hända ända från tiden närmast efter år 1809.

Äfven denna, för öfrigt föga vårdade graf-
gård har att uppvisa ett af tegel, i bysantinsk
stil uppfördt, prydligt jordfästningskapell, beläget
på midten af det mot landsvägen sluttande fältet.

På södra sidan leder en grind till ett litet
annex till denna kyrkogård, upplåtet om hösten
1887 till begrafningsplats för här förlagd rysk mi-
litär. Höga tallar kasta sin skugga öfver denna
ensliga grafgård, der långväga främlingar hvila i
sina glömda, barrbeströdda grafvar.
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I närheten, något högre opp mot öster an-
träffar man ytterligare en liten begrafningsplats
afsedd för mosaiska trosbekännare. Ett högt plank
med sluten port söker skydda judarnes sista frid-
lysta hvilorum för profanationer af råheten och
okynnet. De i inhägnaden med fräck hand och
under korsets tecken inskurna smädelser vittna
bedröfligt om ännu hos samhällets olycksbarn
rådande intolerans mot främmande trosbekännare.

Den lilla tallbevuxna grafgården ger en
ödslig anblick, något förmildrad af de med he-
braiska inskriptioner försedda vårdar, de flesta
af trä, några dock af sten, hvilka vittna om de
efterlefvandes tacksamma hågkomst. En af de
här hvilande, „den lille snälle pipjuden" Arn-
stam har i det offentliga erhållit en minnesruna,
tecknad af N. H. Pinellos vänliga, godhjertade
penna, hvilket här må omnämnas, då vi längre
fram ej komma att återvända till denna begraf-
ningsplats.

Efter denna korta, allmänna öfverblick af
begrafningsplatserna i Åbo, skola vi börja vår
vandring bland grafvarne på den egentliga „Skan-
sen", vår lutherska begrafningsplats.



På Skansen.

Vi skola till en början hålla oss uteslutande
inom det område, som benämnes „första mullen", bör-
jande vår vandring i den äldsta delen af begrafnings-
platsen och genomgående qvarteren i den ordning,
enligt hvilken de på kartan äro betecknade.

Sedan vi passerat trappuppgången för fotgän-
gare styra vi våra steg åt höger, dervid vägen för
oss förbi ett vid sjelfva ringmuren upprest jernkors
■öfver stoftet af kollegiiassessoren, provincialläkaren
d:r K. 11. Ringbom, hvilken vid sin bortgång 1856
•qvarlemnade ett lika älskadt som äradt minne.

Några famnar längre fram uppnå vi en från
qvarteret 1 — detförsta området, der vi skola se oss om-
kring — utskjutande flik, i hvars grönska två lig-
gande grafhällar betäcka stoftet af den 83 åriga tim-
mergesällsenkan Eva Friberg, född Kurling, samt jung-
frurna Charlotta och Wendla Julin. Bakom dessa graf-
var se vi en högre, ganska ståtlig vård af granit öfver
handlanden K. G. Löthman (f 1868) och hans maka,
född Kurling.

I vinkel med denna rad af grafvar vidtager
linien 1, der en af gråsten inhägnad blomkulle göm-
mer medlemmar af afi. fattigvårdssysslomannen C.
örnhjelms och hans makas, född Thileman, familj. Der-
efter följer en rad af grafvar, i hvilka hvila fyra
syskon, barn till guvernören grefve C. 31. Creutz och
1. i.
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Hortense Morsing. Studentlyran ingraverad på tvän-
ne af dessa hällar säger, att den förstfödde grefve
Carl Fredrik (f 1871) samt grefve Paul (f 1880) bort-
kallades i lifvets lyckligaste ålder. En mindre, mäster-

ligt fint slipad häll betäcker stoftet af grefvinnan Anna
Cronhjelm, född Creutz (f 1884, hoffröken 1876). Ännu
en bruten länk af syskonringen gömmes något längre
inåt i detta qvarter (i dess fjerde linie), der en broder,,
fil. magistern grefve Ernst hvilar, hvars nobla, man-
liga väsen och karaktär tillvunno honom vänner, söms

med djupaste saknad och sorg här öfverlemnade åt
jordens sköte den endast 24åriges stoft. Grefve Ernst
Creutz, hvars grafhäll utmärkes af en ingraverad la-
gerkrans, afied i Helsingfors 1887.

Återvändande i våra spår uppsöka vi den andra
graflinien, som börjar vid ringmuren och som rik på.
obetecknade grafkullar i början uppträder dubbel.
Senare uppnår den vägen, utmed hvilken den följer-
till qvarterets slut. Efter det vi gått förbi den grafhäll,.
som betecknar skepparen A. Blomqvists och hans enkas.
hvilorum samt det kors, som utmärker sjökaptenskan,
Smitslunds graf, upptäcka vi något längre fram ett
jernkors, hvarpå läses namnet: Eva Sofia Calenius, som
år 1861 härstädes afied och testamenterade sin lilla,

förmögenhet till bland annat småbarnsskolorna i
Åbo. Följa så fyra å fem något glömda grafvar,
hvarefter vi anträffa en korsprydd vård, upprest till
hågkomst af den 24 årige kontoristen A. B. Branders
(f 1884). Förbi åtskilliga, för det mesta obetecknade
grafvar leta vi oss nu fram till en liten, upptill med
en bild af en dufva prydd pelare (öfver handl. J. Lind-
mans maka Ulrika Nyman f 1876) samt uppnå ett par
grafvar längre fram den, då detta skrifves, senaste
vård, som på Skansen upprests, nämligen den öfver

1. 1-2-
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sjökapten Th. Thilemans maka Ida Gustava Levander
<(f 186/a88). Strax i närheten anträffa vi kanske ännu
ett afbrutet litet hvitt marmorkors, hvarå läses Eu-
géne de Lemos, en tio månader gammal pilt, död 1862
och son till en finska, född Söderman, en af de första
qvinnor i vårt land, som i egenskap af engagerad
aktris beträdt den sceniska banan. Vid sidan befin-
ner sig inom en spireahäck verkmästaren vid Rettig-
■ska tobaksfabriken K. A. Wessmans familjegraf, hvar-
efter linien afslutas med ett jernkors till hågkomt af
fältskären vid finska skarpskytteskolan Johan Wallenius
<t 1862).

Här likasom äfven framdeles se vi oss tvungne
dels af hänsyn till utrymmet, dels för att ej trötta
läsaren, att förbigå en mängd, mindre anmärknings-
värda grafvar, hvilka icke ens kunna göra vandraren
tjenst såsom vägvisare. Minnet af de bortgångne,
som hvila i dessa grifter, hägnas bäst af de kära, de
lemnat efter sig i lifvet och som med öm hand hvarje
vår kläda de nakna grafkullarne i blommor och
grönska.

Tredje graflinien passera vi i motsatt riktning
mot den föregående och lägga då först märke till de
grafkors, som utmärka hviloställena för bankobok-
hållaren A. J. Bergfors (f 1861) och hans lilla dotter
samt agronomen S. G. Jansson (f 1882), hvarefter vi
vägledas af de enkla minnesmärkena öfver enkefru
31. C. Lundgren, skomakareåldermannen G. A. Lind-
valls maka samt fröken Rosa Weissman och andra till
ett jernkors öfver en främling Peter Christian 31aurer
från Bremen, här afliclen 1881. På baksidan af korset
läses: Es geschehe Gottes Wille. Skiljd derifrån af en
grafplats befinner sig inom en af de vackra, klippta
granhäckar, som äro karaktäristiska för denna begraf-
1. 2—3.
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ningsplats, maskinisten G. A. Petterssons familjegraf
från 1880:talet. Några steg längre fram hvila under
mossbeklädda kullar den gamle hofrättsvaktmästaren
J. A. Lindfors (f 1888) och hans son kontoristen Ric-
hard Lindfors (f 1879), hvarefter linien slutar vid ring-
muren med på blomkullar resta kors af sten eller
jern öfver sjökaptenerne A. E. K. Bergmans och G.
Mattssons tidigt bortgångna närmaste.

I fjerde linien möter oss till först en hagtorns-
häck, omslutande ett på piedestal af granit upprest
kors af hvit marmor till minne af snörmakaren C, J.
Plötzs dotter Karolina. Teresia (f 1882) samt, skiljd der-
ifrån af ett par barngrafvar. en granhäck, inom hvil-
ken sjöman E. G. Wigrens familjegraf är belägen.
Följer så den tidigare omtalade graf, hvari grefve
Ernst Creutz hvilar. Vid sidan deraf reser sig en
mörkslipad vård af ljus granit öfver skepparen Isak
Wallenius (f 1886) samt några steg högre upp en af
dessa på denna grafgård i synnerhet på 1850:talet
mycket omtyckta obeliskartade ljusa vårdar, upptill
prydda antingen med ett kors, ett klot eller en vas.
Under en sådan vård hvilar glasmästareåldermannen
J. 31. Westling (f 1852) med sin maka. Följande graf-
sten utmärker kollegiisekreteraren G. Oskar Tamelan-
ders hvilorum, inredt 1885. Den af gråsten infattade
större plats, som följer, utgör styrman Cumenius 1 famil-
jegraf. Följa så två liggande grafhällar öfver lands-
kontoristen Ernst Blomqvist (f 1852) och hans 88:åriga mo-
der, född Eklund, förbi hvilka vi vägleda oss till en hag-
tornshäck, hvari under en obetecknad kulle gömmes stof-
tet af den sedan 1873 som auktionsdirektör här funge-
rande C. A. Lindgren (f 1888). Den sista korsprydda, gan-
ska solida vården i denna linie är rest öfver botpredi-
kanten Casper Wykman Casperssons åldriga, år 1875 af-
1. 3-4.
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lidna dotter Aurore Euphrosyne, som genom sin moder
L. C. von Hosenkamf ledde sina anor långt tillbaka
i tiden till ätter, hvilkas vapen krossats det ena efter
det andra. På den gamlas vård läses:

O Jesu, hur ljuft att få bämna hos dig
Från lidande, sorger, som här följde mig.

Femte linien börjar med tre gräsbevuxna graf-,
kullar, hvilka betäcka stoftet af nära anförvandter
till häradsskrifvaren E. Wigren. Längre fram befin-
ner sig den Österlund—Åkerblom — Burmeisterska slägt-
grafven, utmärkt bland annat med trenne varaktigare
vårdar af sten och jern. Vid sidan af sin maka, född
Åkerblom, hvilar här bland barn och fränder den ak-
tade skeppsredaren C. J. Österlund (f 1883) bördig från
Österbotten och här bosatt från sitt 25:te år. Mån-
gen vän af den aflidne erinrar sig väl ännu de vackra
tonerna af hans gitarr, hvilken han med musikalisk
smak förstod behandla. — Liten Dagmar Larsson,
hvars grafsten vi nu uppnå, var dotter till korkfabri-
kanten C. A. Larsson. I närheten hvila ingeniör
A. Willbergs barn. Den granhäck, som nu följer, häg-
nar stoftet af f. d. fängelsedirektören Sven Mustelin
(f 1884). Lugn har han nu den gamle, vänsälle
höfdingen i Kakolaborgen, den aktade ..banditche-
fen", såsom han i kretsar af förtrogne skämtsamt
plägade benämnas.

I graflinien uppstår härefter ett ganska långt
mellanrum, hvarpå den åter närmare ringmuren har
att uppvisa några grafvar (Levon, Lundström, Hillherg
och andra).

De första vårdar, som i sjette linien möta oss.
beteckna hvilorummen för målaremästaren ... Palm-
qvist (f 1854) och jungfru U. Öhman (f 1874). Ett
lågt, men stilfullt kors af granit litet längre fram
1. 4—6.
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betecknar skepparen //. J. Söderlunds maka Josefina
Aspegrens graf. Följa så handl. J. R. Ekmans (f 1877) och
enkefru rådmanskan E. Widmarks, född Wegelius, grafkul-
lar eller hälft utplånade namnplåtar af jernbleck. Bland
dessa anträffa vi strax bakom N. G. Holmbergs af syren-
buskar kringvuxna stenvård de Bomanska slägtgrafvarne
samt den kulle, hvarunderstoftet gömmes af kollegiirå-
det K. F. Ridderström, tjensteman vid forstdepartementet
i S:t Petersburg, en enkel och aktad åldring, som här
afied 1887. De flesta af grafvarne i denna linie äro
från år 1853, kort före hvilken tid detta qvarter upp-
hörde att vara „fattigmull". Från sagde år är ock
den närmare liniens slut belägna graf, hvari hvilar
handl. Matts Cavéns enka Maria Chr. Aspelund.

Isjunde graflinien märkes bland glömda griftkullar
den Wingeska familjegrafven, innesluten af en gran-
häck. Längre fram höjer sig en granitvård, vid hvilken
ett ankare och en kedja af jern äro fastade. Här
hvilar kapten W. R. Möller, som på senhösten 1881
i nattens mörker fann sin död ute på redden härstä-
des. Vi gå nu förbi åtskilliga grafvar från medlet
af 50:talet samt hinna så skeppsholmsbokhållaren C.
W. Enbergs graf från 1867 samt derinvid ett mindre
klippblock öfver stoftet af G. W. Basilier, „Sörjd af
barnen" lyder den korta inskriften. Den aflidna var
xirmakareenka och dog 1854, „efter oerhörda plågor"
säger dödstillkännagifvandet. I grafven närmast

ringmuren hvilar den för sin plats likasom af natu-
ren bestämde mannen med den förundransvärda lätt-
heten att känna igen personer, som han en gång sett
f. d. polisgevaldigern Grönroos med hustru. Den sista,
utmed gränsmuren mot grekisktkatolska begrafnings-
platsen gående ättonde graflinien bar stundom att upp-
visa tvänne i bredd med hvarandra belägna grafvar.
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De första vårdar vi lägga märke till äro två jern-
kors, det ena öfver den 17 åriga Anna Maria Enberg
(f 1871), det andra öfver telegrafmekanikern __*. J.
Sjöström (f 1869). Några grafvar längre fram kom-
ma vi till den största grafplatsen i qvarteret, den
Forssmanska af en granhäck omgifna familjegrafven.
En solid, korsprydd vård af granit är här upprest
öfver auktionsdirektören Anders P. Forssman, död 1873
vid 85 års ålder, efter att i 60 års tid eller allt från
år 1813 hafva varit i stadens tjenst. Den omtänk-
samme, nitiske mannen med sitt goda praktiska för-
stånd är den första, af oss här anträffade borgerliga
typ från det gamla, goda Åbo som i honom hade en
af sina längst qvarstående representanter. På en
13 årig flicka, Amanda Soffa Schacks närbelägna graf-
kors läses versen:

Låt mig i detta ljufva hopp
Få somna in och vakna opp
Och ledas troget vid din hand
Hem till mitt rätta fadersland.

I följande graf hvilar sjökapten K. V. Hagman
(f 1877) och vid hans sida garfvaren lisac Lindberg (f
1856). Den liggande häll, som betäcker hans graf,
är såsom de flesta sådana tätt öfverdragen med sten-
lafvar, hvilkas rottrådar tränga sig in i stenens porer
och under loppet af några decennier göra inskrif-
terna ytterst svårlästa. Sedan vi gått förbi åtskilliga
jernkors (öfver B M. Hjelt, sadelmakaren A. R. Rönn-
mark (f 1877), handelsbetjenten G. L. Wallström (f
1860), musikern A. Havsens son Alexander och andra)
komma vi till ett rätt prydligt granitkors öfver stof-
tet af kofferdie-skepparen A. Dahlström (f 1869) med
maka. Derinvid hvila kollegan K. F. Ridderströms
späda barn. Sedan vi ännu lagt märke till en af laf-

-1.8.
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var svårt anfrätt grafhäll öfver kapten O. L. Elm-
grens år 1850 aflidna 23 åriga maka Eva Helena, hafva;

vi afslutat vår vandring i första qvarteret, som redan
i följd af sina många glömda, öfvervuxna grafvar
samt det fåtal ståtligare vårdar, som här fästa vår
uppmärksamhet, hör till de mindre anmärkningsvärda
på Skansen.

Qvarteret 2 som nu följer är ännu mycket glest,
upptaget af grafvar. Vi skola till först betrakta dem
vid ringmuren, hvilka bilda en dubbellinie. Vi lägga
då först märke till den gamle stadsnotarien aktuarien
G. Ståhlhandskes (f 1868) med ett jernkors betecknade
graf och erinra oss dervid kanske hans mäkta be-
synnerliga handstil och hans utmärkta register till
magistratens arkiv härstädes, hvilket arbete för fram-
tiden vittnar om mannens ovanliga flit och noggran-
het. Ett stycke derifrån betäcker ett ohugget
klippblock den godlynte, musikaliske postförvaltaren
11. Perons stoft. Han afied 1880. En häck af granar
omsluter konsul Tr. Seihs familjegraf. Vid sidan der-
af befinner sig en dylik familjegraf, hvari länearki-
tekten C. J. F. von Heideken hvilar sedan våren 1888.
Född i Stockholm 1833, kom han till Finland vid 20
års ålder och verkade under de senaste decennierna
härstädes.

De grafvar, vi nu gå att betrakta, ligga allde-
les invid ringmuren, der vi till först lägga märke till
en häck. hvaröfver fyra grantelningar höja sig. Här
hvilar senatoren G. F. Gejtel (f 10 jan. 1888), som un-
der de 15 år han här var landssekreterare tillvann sig
en talrik krets af vänner. Vid sidan se vi en hag-
tornshäck, omgifvande ett på granit underlag stå-
ende kors af hvit marmor, betecknande v. häradshöf-
-2.1.
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ding Löfströms år 1875 aflidna maka Olga Wegelius*
hvilorum. En tredje häck omsluter en mindre kors-
prydd vård, hvarpå läses namnet: Bertha Wirzenius
* 1853 f 1871. Framför och i närheten af de sist-
nämnda grafplatserna ser man en prydlig vård af svart-
slipad granit uppbärande ett marmorkors. Härunder
hvilar häradshöfding O. Gytlings år 1876 bortgångna
unga maka Naema von Haartman. Der invid beteck-
nar ett jernkors den åldriga fru Joh. Lovisa Sorthans, född
Geitlin, hviloläger. Slutligen stannar blicken vid en
högre vård af grå granit med svartslipad framsida,
hvarpå läses:

GREG. GUMMERUS
* '-.2 1824 f 26/8 ISBI.
SIVEYS MAAN PERU,
RAKKAUS LAIN TÄYTTÄÄ.

Framstående som jurist,fosterlandsvän och men-
niska efterlemnade hofrättsrådet Gummerus ett ädelt
och aktadt minne. Han afied i Hangö och hvilar
här vid sidan af sin tvåårige son Erik „mycket älskad,
alltid saknad".

Andra linien innesluter blott några få grafplat-
ser, vid hvilka vi ej skola upphälla oss.

1 tredje linien, hvilar strax invid vägen den gamle
bokbindaremästaren /. G. Söderman (f 1870) jemte
hans maka, född 31alin. Ett jernkors betecknar den-
na dubbelgraf. Längre fram i samma linie befinner
sig en slägtgraf, disponenten P. Goldmanns af en gran-
häck omgifna familjegraf, hvari under korsprydda
vårdar hvilar hans moder, född Brilckner samt hans
maka, född Härberg. Den förra var katolik, en af de
få af detta trossamfund, som här ligga begrafna.

Linien 4 sträcker sig något längre ned än de
föregående och börjar vid vägen med ett korsmonu-
-2. 1-4-
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.ment af grå granit inom en inhägnad af jernkedjor.
Här hvilar hofrättsrådet, nordstjerneriddaren Alfred af
Björksten (f 1873), bekant äfven såsom en driftig och
intresserad landtbrukare på sin kända egendom
Boe. I närheten se vi ett stenblock, hvari finnas in-
graverade ett ankare och en sabel. Derunder hvilar
chefen för Åbo lotsfördelning, majoren J. W. Grön-
berg (f 1879), omgifven af tidigare bortgångna barn.
Följande med gråsten infattade grafkulle gömmer
stoftet af fröken Meldring, och i den sista grafven i
denna linie, på hvilken en gran är planterad, har
trädgårdsmästaren F. G. Engström (f 1884) funnit sitt
hvilorum.

Den femte linien löper utmed qvarterets gräns
mot norr. Öfverst i hörnet befinner sig den stora,
-afett jernstaket omgifna Rettigska familjegrafven, be-
skuggad af löfträd. En högre vård af gråspräcklig
marmor och i vackra proportioner betäcker här stof-
tet af den för sin frikostighet mot Åbo och sin ädla,
varmhjertade hjelpsamhet mot medellöse kände to-
baksfabrikören, kommercerådet Per Cerelius Rettig, född
i G-efle den >"/„ 1811, död i Hamburg den 2,/R 1871.
Åbo stad har honom att tacka för bland annat en, till
.ännu icke bestämdt, godt ändamål stiftad och efter
honom benämnd fond af 25,000 mark äfvensom för den
vackra Sampalinna paviljongen, hvilken anläggning-
var hans verk med blicken riktad på dess framtida
förskönande Vid sidan af honom hvilar liten Elinor,
barn till kommercerådet Fr. Rettig.

Sedan vi gått förbi den på sin tid kände Au-
raskalden, professor A. G. Sjöströms 1879 aflidna dot-
ter Sofi Sjöströms korsprydda vård samt det jernkors,
som. är upprest öfver stoftet af titulärrådinnan H.
G. 31urman, född Helisberg, för oss vägen till svarfvar
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J. G. Pahlmans och slottsbefallningsman A. F. Eke-
lunds anhörigas grafvar. Vid sidan af de senare hvi-
lar trädgårdsmästaren .T. H. Engström (f 1869) fader
till den på föregående sida omnämnde hortikultören
med samma namn.

Närmast dessa äro handlande C. F. JnnneliusV

familjegraf samt generalmajoren friherre G. Aminoffs
tvänne söners Johan Fredriks och Boris, begge födda
i Asien, samt Alexanders grafvar. Den förstnämnde
afied 1876 i Samarkand, men hans stoft hemtades dock
från den fjerran orten hit till det för familjen kära
Äbo. Ett stycke derifrån finna vi inom en häck af
sibiriska ärtträd en granitvård öfver sadelmakareål-
dermannen .S. A. Lillja (f 1881).

Det på grafvar mycket rika tredje qvarteret, till
hvilket vi nu öfvergå, har en oregelbunden form, af-
smalnande mot öster, der området ännu är oregleradt,.
sammanhängande med och oförmärkt öfvergående i
det ofvanom belägna fjerde qvarteret. Äfven med
andra qvarteret står det i medelbar förening, dock
endast förmedels en vid ringmuren belägen, af jern-
staket inhägnad graf, utmärkt genom trenne häng-
askar samt en frodig häck af thujor. Platsen utgör
konsul John Julins familjegraf. Från denna sträcker
sig linien 1 utmed ringmuren.

Sedan vi passerat sadelmakareåldermannen G.
A. Pihls (f 1878) och hans maka Hedda Lindqvists graf,
befinna vi oss vid en större hagtornshäck, der
ett kors betecknar hvilorummet för hofrättsassessoren.
A. F. Ekestubbe (f 1856). Den vid endast 46 års ål-
der bortgångne prisades af sin samtid såsom en pryd-
nad för hofrätten, en fint bildad och karaktärsfast
man. Vid hans sida slumrar under en blomkulle hans
makas, född Armfelt, man i ett senare gifte, den ak-
2.
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tade, redbare f. d. lasarettsläkaren d:r Emanuel In-
drenius (f 1887).

I närmaste graf hvilar bagaremästaren J. F.
Holmqvist (f 1847). En vacker vård derinvid betäcker
stoftet af kaptenen vid generalstaben Hj. S. Norden-
strengs 23 åriga maka, född Federley (f 1858), „älskande

-och älskad maka, moder, dotter och syster". Deref-
ter följer en gammal, men förträffligt bibehållen graf-
häll öfver landskamreraren kammarrådet Eric E. Tu-

lindberg, som afied redanår 1814 och hvars grift således,
hör till de äldsta på Skansen. Närmast honom hvilar
sonen till garfvaremästaren J. Chr. Richter härstädes
den framstående presidenten i Åbo hofrätt, honorar
juris doktorn vid 1840 års promotion C. F. Richter,
som dog 1858 i en ålder af 75 år och hvars begraf-
ning utmärkte sig genom synnerlig högtidlighet.
Richter adlades 1856, men sökte icke introduktion på
riddarhuset.

Vi komma nu till ett minnesmärke, som på af-
stånd redan en stund hunnit tilldraga sig vår upp-
märksamhet. Det är uppfördt af trä i form af en
gotisk tornspira och härleder sig från åren 1830—
1831, då, såsom redan tidigare nämndes, massor af
vid jordgräfning på nu mera L. Schröders gård an-
träffade menniskoskelett hit affördesför att fortfarande
få hvila i invigd jord. Minnesmärket, — hvilket
jag hört benämnas 1 af folket, som i de
vid f. d. Klostergatan anträffade minst 3 a 4 hundra
år gamla liken trott sig se lemningar af saligen af-
lidna klosterjungfrur — har nyligen blifvit renoveradt
och försedt med plåttak. Inskriften på detsamma
lyder.

De lemningar efter längesedan afsomna.de likar, som här för-
varas, äro samlade tid uppbyggandet af Gården Nio 3 i 4:de qvarteret
af 2:dra stadsdelen vid f. d. Klostergatan.

-3.1.
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Du göm dessa lemmar, o moder.
Förvara de dyra klenoder.
Ej evigt i grafven de tvina.
Ty Herren han känner de sina.

Närmast till de gamla „nunnorna" slumrar den
4 åriga Clara Maria Owen (f 1852) samt den 22 åriga IV.

W. B. Cowie (f 1851), om hvilken det heter i gratin-
.skriften.

En anda, som bad och som trodde,
Der egde sin älskade boning;
En brinnande vishet der bodde,
Som närdes af Kristi försoning.

I närheten står en vas af metall på ett granit-
underlag; ingen inskrift ger tillkänna hvem den
okände är, som derunder hvilar. En annan vård i
form af en uppslagen bok är egnad minnet af fabri-
kören och kassören C. Th. Berg från Borås (f 1861).

I de följande tre grafvarne slumra den värderade
Åbo-publicisten, konsistorienotarien magister J. M.
von Essen (f 1872), hans maka Anna (f 1869) samt den-
nas fader svenske tobaksfabrikanten Per Winroth
(f 1849).

Här stanges vår väg af en stor i vinkel öfver
tvänne graflinier framskjutande griftplats, en äldre,
familjen Julin tillhörig slägtgraf. En ståtlig vård i
form af ett stenkors på ett väldigt stenblock reser
sig längst inne på den af granit inhägnade platsen.
Ingen inskrift säger oss, hvilkas stoft gömmes under
de tre blomsterkullarne framför vården.

I närheten, ehuru i tredje graflin ien slumrar
en åldrig anförvandt till Julinska familjen, den 87
ånga fröken M. L. Sundbäck (f 1871). Vi kringgå den
stora Julinska griften och fortsätta vår vandring
längs ringmuren, då vi till först anträffa de Falckenska
grafvarne, betäckta af grafhällar, under hvilka hvila

3.i.
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bland andra apotekaren Anton Faleken (f 1850) samt
den på sin tid kände musikvännen, deltagaren i Erik
Elfgrens och J. Downers musikaliska verksamhet,
handlanden och sjöassuransförenings ombudsmannen
Joel Faleken (f 1862). Följa så de Pahlmanska och
Lindbladska grafvarne, bland hvilka den, hvari stoftet
gömmes af den stillsamme tenngjutaremästaren J.
Lindblad (f 1861) i mannaminne den ende i sitt yrke
i Åbo. Derefter upptäcka vi ett par upprätta
vårdar, den ena till minne af handl. K. W. Rautell
(f 1845) och hans först 1882 vid 90 års ålder aflidna
maka Anna Catharina; den andra öfver stoftet af garf-
vareåldermannen J. Lilius (f 1871) med maka och
garn. — I närheten, men i andra linien hvilar en
dotter, kollegan F. W. M. Bergroths maka Bina Lilius
under en monumentartad, korsprydd vård af grå gra-
nit. Hennes förträffliga utförande af titelrollen i det
här ofta som sällskapsspektakel uppförda Greveska
sångspelet „Den bergtagna" lefver ännu i friskt min-
ne hos äldre teatervänner. Ej långt från de Liliusska
grafvarne möter oss i första linien ett kubformigt
monument af röd granit, en solid vård uppstälu på
en hjertformigt skuren gräsmatta. Här hvilar den
oväldige, humane vice presidenten Lars Gustaf von
Hellens, som afled 1850, efter att i mer än 40 år hafva,

tjenstgjort i Åbo hofrätt. Här slumrar ock hans-
-87 åriga enka Hedvig Prytz (f 1882). På deras stäm-
ningsfulla vård läses bland annat:
O Jesu Christel Pris dig, som grafvens mörka port
Har ljus med din försoning gjort!

Slutet af första samt början af den andra linien
upptages af de Lindströmska slägtgrafvarne, bland hvilka
främst märkes en medelhög, upprätt granitvård öfver
den redbare, verksamme disponenten vid Åbo gamla
3. i__2.



PÅ SKANSEN. 33

skeppsvarf C. M. Lindström (f 1875). Till denna graf-
grupp hör äfven det lilla marmorkorset, hvarpå en
dufva är afbildad sittande, ochhvar under hofrättsasses-
sorn J. Lindströms son Torsten hvilar. Efter de Lind-
strömska grafvarne följer en uppratt, svartslipad gan-
ska prydlig vård öfver packhusinspektoren C. F. Man-
nerström (f 1883), hvilket slägtnamn ock egdes af den
lille pilten Bruno, som hvilar härinvid. Förbi fru
Bina Bergroths redan omnämnda graf komma vi till.
en grafhäll öfver handl. N. D. Kohns första maka, född
Sandström (f 1848). Hans andra makas och enkas,
född Lindeberg, graf, betecknad med ett jernkors,
befinner sig bland de nyss omtalade Lindströmska
slägtgrafvarne. — Kanske uppteckna vi här två små
jernkors öfver den gamla, kände ingeniören S. Owens
söner Edmund och George. Inskrifterna äro engelska,
och ligger det en rörande älsklighet i en af de på
korsen anbringade grafverserna, en variant af vår
kända barnabön: „Gud, som hafver barnen kär" o. s.
v. Versen tyder:

Gentle Jesus, meek and mild
Look upon a little child,
Pity my simplicity,
Suffer me to come to thee.

Ett stycke derifrån hvilar efter ett verksamt
lif den okonstlade, redbare medborgaren, vågmästaren,
handlanden E. G. Bränder (f 1861). På andra sidan
om den stora förut omtalade Julinska familjegrafven
möter oss till först kläuesfabrikören G. Nilssons (f 1850),
grift, der han hvilar jemte sina döttrar samt strax
derefter de Boijeska grafvarna. som bland sina tysta
gäster räkna äfven den fordom så krye och raske
tullförvaltaren, hotrådet baron Jean Boije, den punkt-
lige tjenstemannen och den intresserade landtbruka-
-3.2. 3
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ren (f 1.856). Här hvilar ock hans maka. född friherr-
inna Rotkirch. (äldsta syster till vår bekanta och häl-
ar 1842 aflidna målarinna Mathilda Rotkirch) samt de-
ras år 1880 aflidna dotter, fröken A. U. S. Boije.
På clen jernvård, som upptager deras namn läses:

Mången blomma du satt uppå pröfhingens stig,
Mången fridens hugsvalande lilja,
Dock bäst utaf alla är läran om dig
Och bönen: ske fader din vilja.

Omgifna af barngrafvar, hvilka gömma bland
andra nu mera presidenten i Wasa hofrätt G. W. Rcl-
berghs tvänne späda döttrar, hvilar den mycket om-
tyckte hofrättsnotarien C. A. Alenius, på julaftonen
1863 bortryckt från sitt hem. Inom en häck af
syrener finna vi den Rindell-Limnellska slägtgrafven,
der ett jernkors betecknar hvilorummet för krono-
fogden i Masku härad G. M. Rindell (f 1858), make
till erkebiskopinnan Renvall i hennes första gifte.
Slutligen stanna vi framför den sista griften i denna
linie, omgifven af ett präktigt jernstaket, i hvars port
är infattad en marinorskifva, hvarpå läses den enkla,
men så många ädla minnen väckande inskriften:

KOMMERCERÅDET

FÖDD DEN 13 NOVEMBER 1796,
DÖD DEN 21 JUNI 1874.

Vid solnedgången, en söndag, under årets vack-
raste tid lemnade hans ande jordelifvet, der den vörd-
nadsbjudande gamle med det varma fosterländska,
städse unga hjertat så länge verkat med blicken rik-
tad mot framtiden och mot stora mål. Intet tal hölls
3. 2.
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vid hans grift, kring hvilken hans skapelse frivilliga
brandkåren i Abo stod som hedersvakt och dit hela
detta samhälle sände tysta välsignelser, hvilka med

'"W7T*gaH
Erik

Julins
graf.

•sommarens blommor duggade ned på mullen och
sned sångens toner höjde sig mot himmelen. Ord
behöfdes ej heller vid Erik Julins graf. Hvad han
.gjort består, hvad han sått med sin enkla patriar-
kaliska hand, har grott och bär frukt.
3-2.
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I denna af lummiga träd beskuggade graf, som
ej tynges af någon vård, hvilar sannolikt äfven Erik.
Julins maka, Christina Sopa Syndbäck (f 1877), förenad
med honom i ett mer än 50 årigt äktenskap.

Då vi nu börja vår vandring utmed den tredje
graflinien, leda våra steg förbi bokhandlaren A. W*
Edgrens tvän ne i bredd med hvarandra invid vägen
belägna, af låga hagtornshäckar omgifna familjegraf-
var. Derefter följer den Säveska familjegrafven, inhäg-
nad med jernkedjor och prydd med ett marmorkors
på fot af granit. Här hvilar den hjertevänlige, skämt-
samme jubelkommendören af „Par Brikol", den ge-
nomredbare kamreraren vid finska hushållningssäll-
skapet konsuln G. W. Sä ve (f 1882) och hans maka
Rosa Snellman. Hitkommen vid 26 års ålder från sin
hafomslutna fäderneö, det minnesrika Gottland, kunde
han, född och död i blomstermånaden som han var,,
kallas ett sommarbarn, ung ännu i hjertat, då han
bortgick vid 79 års ålder.

Vi komma nu till de Grönlundska grafvarne,
betecknade med ett jernkors, som förvarar minnet af
mannen med det oinskränkta förtroendet, landtränt-
mästaren, kollegiiassessoren Ant. Grönlund (f 1851),
vidare af assessoren i hofrätten K. A. Grönlund (f 1865),
af registratorn derstädes G. M. Grönlund (f 1851) och
andra. —■ En liggande häll betäcker stoftet af hatt-
makareåldermannen, rådman 11. öhman (f 1838), hvars
enka Anna Maria Öhman var en förträfflig värdinna
på det för sin tid propra och mycket omtyckta utvärds-
huset „Parken". Här vidtager den Appelgrenxka-llolmska
slägtgrafven, kringhägnad af jernkedjor och utmärkt
af fyra kors af jern och en stenvård, den sistnämnda
öfver den driftige fabriksidkaren och verksamme med-
borgaren W. Th. Holm (f 1882). Jernkorsen åter beteckna
3. 2—3.
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dennes svärföräldrar, det lika högt i Abo som i Hel-
singfors aktade åldriga paret, universitets apoteka-
ren C. Appelgren (f 1869) och hans maka Jeanette Julin
äfvensom den senares syster lagman /. Snellmans 80
åriga enka Albertina Julin. Slutligen finna vi här den
vid 40 års ålder af döden bortkallade, rikt begåfvade
novellistiska författarinnan, doktorinnan Aina Dam-
mert, som dog i Nådendal den 17 Juli 1877. Hon
var dotter till apotekaren Appelgren. I denna på
grifter rika linie komma vi nu till den Cederska, af
4 höga popplar och en granhäck omgifna familjegraf-
ven, der bland andra handlanden, industri-idkaren
F. C. Ceder sedan 1861 hvilar.

I förbigående förtjenar nämnas, att på en liten
vård i närheten, betecknande en den 1 juli 1829 af-
liden femårig flickas graf läses den för oss nu mera
«å bekanta Runebergska versen: „Säll du, som menlös
fann din graf" o. s. v., hvilken dikt sannolikt ej långt
förut författats af skalden, ett intyg om huru lifligt
den vackra sången anslog den stora allmänheten.

På det af grafvar förträngda ställe, der vi nu
befinna oss, ligga dessutom begråtna handelseleven
C. H. Willgren och kontoristen Erik Sjögren, båda unga
och aflidna i medlet af 1860:talet; vidare den förut
omnämnda gamla fröken Sundbäck samt den likale-
des till hög ålder komna enkefru assessorskan Ca-
tharina Benedicta Loffman, född Krook. Hennes man
var en lyckad föredragare af bordvisor från den gu-
stavianska tiden och deras tidigt, år 1802, bortgångna
■dotter Eva var bekant för sin skönhet och älskvärd-
het. Fru Loffmans vård utgöres af en stor grafhäll
af gammaldags utseende med tvärreffior i kanterna.
Då fru Loffman var 85 år gammal vid sin död d. 6
Juli 1818. går hennes födelseår till 1733, det längst
3.3.
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tillbaka i tiden anträffade årtal på denna begrafnings-
plats.

Det tredje qvarteret och närmast följande tvän-
ne områden utmärka sig genom sina många större-
grupper af slägtgrafvar, tilltalande vittnesbörd om de-
starka band af tillgifvenhet, som här förena befryn-
dade familjer med hvarandra. Vi träda nu in i en
sådan grafgrupp, den Thoméska slägtgrafven, omsluten
af en hög syrenhäck, som skiljer den från omgifnin-
gen. I juni då syrenerna stå i blom, erbjuder denna
lilla begrafningsplats med sina 13 minnesvårdar en
angenäm tafla af lugn och allvar.

Bland dessa vårdar reser sig ett ansenligt med
Merkuriistafven prydt monument öfver den arbet-
samme och kloke handlanden Ernst Peter Thomé född
9 maj 1797, död 1 dcc. 1859 i en ålder af 62 år, efter
att hafva grundlagt den sedermera ganska länge exi-
sterande firman E. P. Thomé. Denna vård hör till de
största på Skansen. De öfriga vårdarne variera myc-
ket och utgöras än af liggande grafhällar, än af
jernkors eller upprätta medelhöga vårdar af granit
o. s v. Här ser man ock ett stenkors af den rödak-
tigt spräckliga granitsort, som brytes på Runsala.
En vård har formen af en portiklik nisch, hvari står
ett bekransadt kors, ett vackert gjutet arbete af jern;
framför nischen är placeradt ett altare af granit, prydt
med en vaslik urna af marmor. Den nyaste vården
befinner sig strax vid ingången till denna grafplats
och utgöres af ett särdeles vackert kors af hvit mar-
mor öfver den 23 årige Rudolf Thomé, död 1877r
„älskad, saknad". Bland de öfriga, hvilka här hvilar .
må nämnas: den mycket omtyckte, redbare notarien i'
Åbo hofrätt O. O. Amnorin (f 1856) och hans maka.
Sofia Christina Abigail Thomé (f 1853); auktionadirektö-
3. 3.
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ren Joh. Chr. Thomé (f 1836) och hans enka Elisabeth
Eleonora Sjöstedt (f 1846); den aktade handlanden John
Gust. Thomé (f 1863) med maka Josefine Rosalie Indrén
(f 1856) äfvensom hufvudmannen E. P. Thomés enka
Margareta Sofia Hedman. Vidare slumrar här sedan
1863 Ofelia Hornborg, en 5 årig dotter till sedermera
biskopen A. J. Hornborg och hans maka, född Thomé;
så ock en 16:årig „rektorist" vid katedralskolan Carl
Leo Kemmer, från Gamla Karleby och här afliden
1826. Till hans minne skref en kamrat bland annat:

„Men boren var du ej för jordens villa;
Du ville se det skönas urbild ren.
O slumra nu vid jordens hjerta stilla.
Dit polens stjerna ser med bleknadt sken".

Följer så en grupp af Spoofska slägtgrafvar, alla
betecknade med vårdar eller kors af jern. Den första.
med en vacker psalmvers: („Mitt öga skyms" o. s. v.)
försedda vården är egnad minnet af den älskvärde
och aktade hedersmannen sjökapten och handlanden
0. R. Spoof, född i Tyrvis 1813 (f 1879). På hans-
-1848 aflidna makas Sofie Myréens grafkors läses:

Du har nått den lugna hamn.
Der rena själar evigt fröjdas.

På hennes blida, år 1850 bortgångna unga sy-
ster Ida Myréens kors stå orden: „Upp till Gud du
ilat att evigt hvila i hans famn". Slutligen slumra i
denna krets af anhöriga handl. A. F. Spoofs enka
Ulrika Sjöstedt (f 1839) och handl. F. F. Spoofs maka
Jacobina Maria Sjöstedt (f 1858), hofrättsauskultanten
Bernh. Spoof (f 1884) samt späda barn till doktor A.
R. Spoof.

Förbi handl. J. Thorens (f 1839) sten vård går
vägen för oss till de iAide-Lagermarckska slägtgraf-
varna, der upprätta, delvis redan lafbevuxna stenvår-

3. 3.
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dar erinra om den gamla år 1817 bortgångne lands-
höfdingen i Kymmenegårds län Herman Lode och hans
i Amerika födda 85:åriga enka Johanna Märg. Sandin
(f 1833) samt deras dotter kaptenskan Ulrika Lager-
marek (f 1812) och „oförsörjda dotterbarn" jemte andra
anförvandter. Skiljd genom handl. E. Levans (f 1863)
grafhäll från dessa höjer sig ett kors af grå granit,
hvarunder den pröfvade, fredälskande åldringen, hof-
rättsrådet Adam Lagermarek (son till nyssnämnde
Ulrika L.) funnit frid sedan år 1879. Här hvila ock
tvänne hans söner.

För att ej allt för mycket öfverskrida gränsen
af qvarteret 4. böra vi nu börja vandringen utmed
fjerde graflinien från öster mot vester, tagande till
utgångspunkt de Blåfieldska grafkorsen, (öfver bland
andra förste adjutanten vid Adlercreutzska regemen-
tet under 1808 års krig, sedermera öfverstlöjtnanten
B. F. Blåfields 1876 vid 85 års ålder aflidna enka, född
friherrinna Mellin. Ett ansenligt, om också icke i
allo stilfullt monument, hvars öfre parti utgöres af
en afbruten pelare, vägleder oss till handl. I. Titoffs
makas Anna Elis Borisqffs hviloläger. Hon dog 1821.
På hennes makes närbelägna graf på ryska begraf-
ningsplatsen finna vi ett enahanda monument. — Vi gå
nu förbi den af sex grantelningar omgifna Mikanderska
familjegrafven samt ett par andra samt uppnå så den
ståtliga vård af ljus granit, upptill prydd med en vas,
som betäcker stoftet af vågmästaren Joh. Mannerström
och hans maka Maria Blom, begrafna på samma dag i
april 1880, efter det hon blott en vecka' öfverlefvat sin
make. I närheten hvila deras barn, på hvilkas graf
en buske vilda rosor skjutit opp. Förbi sadelmaka-
rene /. L. Willgrens, M. Wikströms och andras grafvar
komma vi till en häck af snöklockor. Här hvilar
3. 3-i
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den på sin tid kände hofkonditorn H. Z. Hallings ma-
ka M. S. Malm. Ett stycke derifrån är handl. /. R.
Langéns graf, alla dessa fem sistnämnda aflidna i slu-
tet af 1840:talet. Samteligas vårdar utgöras af lig-
gande grafhällar. Linien, som nu senast ofta uppta-
git tvänne grafvar i bredd, blir efter hand enkel,
utan att dock gå fram i alldeles rät linie. Förbi de
Waleurska vårdarne leder oss vägen till ett jernkors
till hågkonst af fru Tallgren född Guthmann, en från
S:t Petersburg hitftyttad föreståndarinna för en tysk
fruntimmersskola i Åbo. Hon dog 1847. Den följan-
de grafstenen erinrar om handl. E. Hahlgren (f 1841)
och hans enka Kristina och utgör ett mindre vanligt
vitnesbörd om vårt tvåspråksförhållande, i det att
till den svenska grafskriften är bifogad en längre
psalmvers på finska. — I grafvårdsformen uppträder
en omvexling i de två närmast belägna minnesmär-
kena, hvilka äro af jern, gjutna i form af ekstammar;
den ena betecknar skolaris K. A. Lindbergs graf, den
andra restauratören G. A. Hellmans späda döttrars hvi-
lorum på familjens grafplats.

Vi hafva nu uppnått de Hahlska grafvarne, den
ena, betäckt af en liggande häll, gömmer stoftet af
handl. G. G. HaM (f 1841) och hans maka Fredrika
Berg (f 1864) och bär inskriften:

Salig frid är dödens gåfva
Åt en Guds och Jesu vän;

den andra utgöres af särdeles vacker korsprydd mar-
morvård af bländande hvithet öfver dessas sonhustru,
doktorinnan Louise Hahl, född de Pont, en ung moder,
hvars tidiga bortgång år 1865 väckte varmt och all-
mänt deltagande. Grafven är omgifven af en vi-
burnum häck samt inhägnad med jernkedjor. När-
mast följande grafvar äro snickaren J. G. Hammar-

-3.4.
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ströms (f 1856), vidare färgaren Thomas Hellströms (f
1878), skomakaren G. 11. Kyrklunds (f 1881) samt ba-
garen C. J. V. Ahlstedts familjegrafvar. En mindre
vanlig anblick erbjuder den i form af ett litet sten-
kummel uppförda vården på lagman /. Flygares dot-
ters Sofia Charlotta Flygares hvilorum, inredt 1840.
Förbi handl. A. J. Rautalins makas graf från 1858
samt handl. J. Maskulins från 1839 komma vi till den
obeliskartade vården på färgaren 11. Lindströms famil-
jegraf. Han alied sjelf 1851. I den Edgrenska slägt-
grafven, hvarom vi redan nämnt, hvilar, utom bok-
handlaren A. W. Edgrens tvänne späda döttrar, äf-
ven hans svärfar, den sprittande glade, samvetsgranne
och valvillige packhusinspektoren Herman Otto Gisiko
(f 1869), redan som barn hitftyttad från Sverige och
här i allo acklimatiserad.

De tvänne återstående grafiinierna i detta qvar-
ter befinna sig i den mot norr framskjutande bug-
ten af detsamma och äro derför betydligt kortare än
de föregående. Linien 5 börjar med ett granitkors
på den graf, der den tjenstvillige kommunalmannen,,
den sjelfuppoffrande och oegennyttige handl. J. W.
Söderström slumrar sedan 1868. Vid sidan hvila Anton
Randen (troligen den 1870 afiidne bokbindaren med
samma namn) samt postförvalterskan Fredrique Randen.
(f 1888). På landets bägge språk äro inskrifterna af-
fattade på den obeliskformiga, rätt ståtliga vård, som
betecknar garfvaren A. Renvalls familjegraf, i det att
der står att läsa, det hans maka i föregående gifte,
född Grönberg „nukkunut viimeiseen rauhtin uneen"
1851, hvaremot om hans bortgång 1864 och hans en-

kas, född "Wörman, frånfälle 1885 meddelas på sven-
ska. I linien framträda nu de Ahlsledt-Sandersska
slägtgrafvarne, alla betecknade med stenvårdar, af
3. 4—5.
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hvilka det med en urna prydda monumentet af ljus-
röd granit är af god effekt. Det betäcker stoftet af
den aktningsvärde, i sitt yrke mycket framstående och
äfven som menniska och medborgare af en synnerli-
gen talrik vänkrets högt värderade garfvaren F. L. Ahl-
stedt (f 1872) och hans maka född Ahlgren (f 1851).
Det på Skansens grafvårdar så ofta återkommande
sista afskedet till de bortgångne med orden: „Guds
fridl" saknas ej heller här. De öfriga vårdarne i
denna grupp af grafvar erinra om handl. G. Ahlstedt
och hans maka, född Sanders, bägge aflidna sommaren
1848 äfvensom om andra medlemmar af samma fa-
miljer.

Den följande vården, en liggande grafhäll, er-
bjuder ett konsthistoriskt intresse, i det att den
gömmer den från Italien bördige ledaren af vårt
byggnadsväsende i början af seklet, intendenten Bassi
och hans maka. Fullständigt lyder grafskriften:

„flär hvilar intendenten och ridd. C. Bassi född i Turin år 1772,
Död i. Åbo d. 11 Jann. 1840. — Desi maka J. Lundgr en i. 17 IH/377.
D. 18w/r~3.

— Linien 5 slutar med handl. J. Elfvings och
hans makas grifter.

Den sfette graflinien börjar med ett par grafvar,
hvari bokbindaren Joh. Randen (f 1839) hvilar med
maka, född Bergman, samt flera barn. I närheten
ligger begrafven en annan bokbindare, Anders Söder-
man (f 1846), hvilka båda slägtnamn vi tidigare mött

på vår vandring. Närmaste grafhäll betäcker stoftet
af konditorn C. D. Rnsenström. som från stranden hal-
kade ned i ån en höstdag 1845 och der fann sin död.

De senast nämnda grafvarna befinna sig i vin-
keln af den stora grafplats, som familjerna Richter-
Oxtablad disponera, ett motstycke till den Thoméska
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grafplatsen, ehuru ej så stämningsfull som denna.
Vårdarne äro här till antalet 10 och utgöras af jern-
kors och grafhällar. Här hvila kofferdiekaptenen
Jakob Österblad (f 1852) med maka Beata Lovisa Lin-
debäck och barn, bland hvilka en 24 årig dotter Sofia
Rosina, död samma år som fadern, på hvilkas kors
läses:

Jord och himmel samla bägge
Hvad de åtskillt för en tid,
Det är himlens arf vi lägge
Neder uti grafvens frid.

Vidare finner man här minnesmärken öfver
fabrikören Frans Krist. Richter (f 1854) och hans enka,
född Ujelt, äfvensom öfver den 24 åriga Thekla Richter
(f 1870) samt den 9 åriga Rosina Karolina österblad
(f 1864) jemte några barn. Om den sistnämnda, en
dotter till handl. Julius Österblad sjöng en diktare:

Vid helig bön och psalmers ljud
Vår älskling högt mot ljuset svingar
Ifrån föräldrars famn till Gud
På englars oskuldsrena vingar
Och hvilar nu uppå sin färd
Der, främst och utan like
Står barnet i Guds rike.

Den sista grafven i qvarteret 3 befinner sig
strax norrom nu omtalade slägtgrafvar, vid sjelfva
vägen. Der betäcker en större liggande sten stoftet
af majoren G. W. von Schalien (f 1839) och hans maka,
född Bremer (f 1847).

Öfvergången till det f jerde oreglerade qvarteret
är, såsom redan sagdt, ej lätt att noggrannt angifva,
och vi hafva i det föregående, för sammanhangets
skull, omtalat en och annan graf, som rätteligen hör
till sagde område, hvars återstående grifter vi nu gå
3. 6 . i-4.
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att betrakta, tagande till utgångspunkt det höga kors
af jern, som betecknar målaremästaren Carl Gustaf
Söderstrands sista hviloläger. Han var en konstnärs
själ med bundna händer. Hvad han kunde göra för
den af honom högt älskade målarekonsten, det gjorde
han med sjelfuppoffran och med glädje. Ritskolan i
Åbo var hans verk, och, enligt hvad J. W. Lillja
säger, torde första tanken på en finsk konstförening
hafva uppstått i den anspråkslöse mannens varma
hjerta. Åfven i kommunala värf var Söderstrand myc-
ket verksam. Född den 9 sept. 1800, afied han den
22 april 1862 och följdes till grafven af en ytterst
talrik menniskoskära, som ville visa hans minne en
hyllningsgärd. Vid sidan hvilar hans son, den begåf-
vade dekorationsmålaren Ernst Söderstrand, bortgån-
gen 1869 vid 35 års ålder. Vid utförandet af fresko
målningarne i domkyrkan anlitade R. "W. Ekman den
unge mannens biträde. — Grafiinien upptages för öf-
rigt af barngrafvar, af hvilka tre gömma stoftet af
guldsmed O. Lundgrens barn.

1 andra linien invid vägen finna vi griftrummen
för handl. Adolf Seren (f 1849) jemte hans enka, född
Brand. Han var en skicklig köpman och. svingade
sig opp till ortens störste skeppsredare. För öfrigt
hvila i fortsättningen af denna linie den gamla m:lle
Anna Charlotta. Lundgren (f 1879), bokhållaren J. A.
Indrén (f 1871), den 23 åriga fröken Andreette Charl.
Rotkirch. (f 1836) jemte några andra.

Den tredje linien upptages för det mesta af
Heurlinska grafvar, bland hvilka vi till först skola söka
opp den rätt vackra granitvård, under hvilken den
år 1830 adlade, arbetsamme, redbare lagmannen och
statsrådet A. J. of Heurlin hvilar efter en 77 årig
lefnad. Samma graf gömmer stoftet af hans maka,.
4. l_2.
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född Granberg. Båda dogo de i januari 1854. På
vårdens baksida läses: „Sonlig tacksamhet reste värden'*.
Framför denna graf, närmast vägen, höjer sig ett gra-
nit kors öfver det jordiska af deras enda barn hof-
rättsrådet Joh. Wilh. af Heurlin, en man aktad och
älskad af, kan man säga, hela Åbo på hans tid. Han
afled 1858 i en ålder af 51 år. Åfven hans maka
Joh. Karol. Prytz (f 1860) ligger här begrafven.

Skiljd från dessa af logart våren A. Candolins (f
1824) och hans 1818 aflidna maka Helena Rosenblads
grafvar befinner sig en grafkulle, under hvilken hvi-
lar den aktade och verksamma lärarinnan fröken
Augusta Heurlin (f 14 mars 1888), efter att i 30 år ha
förestått en på sin tid mycket ansedd privat fruntim-
mersskola härstädes.

I jjerte linien, mest mot öster se vi en med trä-

staket inhägnad, obekant grafplats, i närheten af
hvilken en mindre sten är lagd på den 26 åriga Sven
Hemlins 1853 redda graf. Följer så grosshandl. Nils
John- och hans maka Marie Manelivs sommaren 1818
öppnade grifter, betecknade med en upprätt vård af
sandsten, hvarå läses: „ Deras Minne Värdas af Tack-
samheten". Från sagde år är också sidografven, hvari
handl. Joh. Dahls enka Johanna John hvilar. Hennes
grafskrift säger:

Tro och hoppas, qvällen lugnt förbida
Här är gränsen för de qval vi lida,
Här till englars frid
Öppnas portame för evig tid.

De följande grifterna i qvarteret bilda en större
grupp af slägtgrafvar för medlemmar af famfljema
Trapp, Granberg, Holming, Malm och Procopé, och väg-
ledas vi lätt till den af de höga jernkors. hvilka resa
sig på flera af dessa grafkullar. Innerst i linien hvilar
4. 3-4.
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den 80 årige stabskaptenen S. N. Procopé från Somero
(-{- 1876) och hans maka Joh. Karol. Trapp (f 1869'i.
Derefter följa två vackra, solida liggande grafhällar
öfver kommercerådet Christian Trapp junior, såsom han
benämndes, samt dennes maka Anna Sofia Lundgren
! -J- 1827). Denne Christian Trapp var en fint bildad,
sannt upplyst man, som tidigt gjorde sig förtjent af
samhällets aktning, hvilken blott ökades af det all-
männa anseende, som kom honom till del vid Borgå
iandtdag, dervid han utsågs till talman för borgare-
ståndet och uppträdde som en värdig representant af
Finlands dåvarande hufvudstad. Han var fader till
sedermera prokurator Karl Trapp samt till finansche-
fen R. von Tropp. Inskriften på ifrågavarande graf-
sten tyder:

HÅR HVILAR CQMMERCERÅDET CHRISTIAN TRAPP
FÖDD DEN 27 AUG. 1709, DÖD DEN 18 3IAJI 1841

SAKNAD AF BARN OCH BARNABARN.
OMHÄONA MED NATTLIOA FRIDEN'
DEN" TRÖTTE, O GRAF, I DIN GÖMMA.

I närmast följande graf hvilar danske general-
konsuln C. M. Malms första maka Christina Sofia Gran-
berg (-j- 1858) jemte några späda döttrar:

„De flyttat till sitt rätta hem,
Men minnet här välsignar dem-'.

I bredd härmed är den unge handl. /. A. Gran-
bergs år 1832 bäddade graf. der han hvilar med sin
tre år tidigare aflidna 6 åriga dotter, om hvilken, en-
ligt tidens sed, i grafskriften säges:

I lifvet åt dygden och min mor,
I döden åt himmelen och henne.

I följande grafvar hvila bankodirektören, seder-
mera prokuratorn Carl Trapps lille son (f 1831); vice
konsuln Gabr. Hollming ( Jr 1831) och dennes enka
4.4.
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(f 1840) samt slutligen, vid vägen, den skicklige affärs-
mannen, konsuln och kommercerådet Christian Trapp
(f 1860), — ej att förvexlas med Christian Trapp
junior. — Hans maka Johanna flindéns hvilorum (från
1834) befinner sig bakom det ståtliga korset på hans
graf.

Den jordremsa, som här stänger vägen för den
från öster inskjutande allén, upptages till en god del
äfven af Trappska slägtgrafvar och kan anses ut-
göra den sista och jemte graflinien i qvarteret 4. Vid
vägen hvilar häradshöfding Ernst Otto Trapps första
maka, född Pihlman (f 1840) med sin enda son. (Åt
sidan, längre uppåt, äro hans söner af ett senare gifte,
Ernst och Justus begrafna inom en häck af snöklockor
i närheten af qvinliga medlemmar af Granbergska släg-
ten.) Vid sidan af fru Trapps graf finna vi den 87
årige fänrikens, koff. kaptenen G. E. Sjömans (f 1836)
samt justitierådmannen C. C. Sjömans och hans makas
Anna Charlotta Malms under samma år (1847) redda grif-
ter. Fortsättande vandringen mot öster komma vi
till en mindre, obelisk-formad vård öfver handl. C. G.
Hellman (-}- 1828) samt dennes hustru och son handl.
C. A. Hellman (f 1843). På vården läses en vers ur
Prudentii sköna psalm:

Och vissnade lemmar, dem griften
I mörker och tystnad förblandar,
Högt öfver förgängelsens skiften
Förklaras kring saliga andar.

Förbi handl. C. J. W. Bahnes graf från 1882
och „makarne Carl. och Minna Ahllöfs u hviloläger komma
vi till en vård, uppbärande en stor blomvas af metall
och betecknande den år 1881 aflidna fröken Carolina
Math. Trapps grafrum.

Den östligare delen af qvarteret 4, hvilket vi

4. 4-5-
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nu genomgått, är så godt som tom på grafvar och
eger ej att uppvisa en enda vård. Stubbgräs och mossa
utgöra fältets sparsamma växtlighet.

Enahanda är förhållandet med motsvarande om-
råde af det femte qvarteret, der vi nu börja vår vand-
ring från den till de Trappska grafvarna närmast be-
lägna graflinien.

Denna linie (n:o 1) börjar med en granhäck, om-
slutande smeden C. J. Wulffs makas, född Hobin, hvilo-
rum från 1873. Den andra grafven gömmer stoftet
af den i Wasa födde, här sedan 1825 bofaste vältalige
predikanten, den öppne, ärlige och omtyckte mannen,
arkidiaconus Joh. Pehr Lindholm (f 1554) och hans först
1886 aflidna maka, född Sundgren. Invid deras vård

— ett rundt stenblock — slumrar deras lilla, kort efter
Abo brand aflidna dotter, hvars enkla grafskrift: När
jag vaknar, är hos Gud jag redan-1' har en så barnsligt
glad och vacker klang. Inom ett jernstaket förvarar
en sandstensvård minnet af fru Carol. Sof. Cajander
(•{- 1863) och hennes moder, prof. J. 11. Avellans maka
född Almqvist (f 1821).

Det är vackra, goda minnen, som omsväfva de
grafvar, hvilka vi nu nalkas. Under den första vår-
den hvila „3:ne syskon Holmberg 11 Katarina, Karolina, och
Agatha, alla hunna till hög ålder mellan 77 och 89 år
samt bortgångna under åren 1873—1886. Kärleksfulla
och allvarliga egnade de sig åt ungdomens undervis-
ning, och verkade de två förstnämnde allt från år
1834 fyratio år framåt såsom lärarinnor i denna stad-
förnämligast i den af dem anlagda och af våra hem
uppburna Holmbergska flickpensionen. Omsider kom
ålderdomen öfver dem, blid och tyst som en sommar-
natts skymning bidande morgonsol och fågelsång, och
med tacksamma b iertan lades de slutligen till evig ro

5.i. 4
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i denna syskongrift. Deras sammanlagda jordiska år
utgöra vid pass 250 år.

Bredvid denna grift är den Gylichska familje-
grafven, omgifven af en häck snöklockor och beteck-
nad med tvänne enkla, men stilfulla vårdar af grå
granit. Här hvilar den 88:årige hedrade familjefadern,
den från Sverge vid 27 års ålder hitkomne f. d. löjt-
nanten, rådmannen och stadsarkitekten Pehr Joh.
Gylich (f 1875) jemte maka och svarmoder, fru Anna
Zetterberg. Här slumra ock under en gemensam vård
trenne ädla, intelligenta qvinnor, systrarne Gylich,
döttrar till P. J. Gylich, alla bortkallade från jorde-
lifvet i maj 1878. Hängifna religion, sann upplysning
och fosterlandet lefde de i finkänslig tillbakadragen-
het mottagliga för allt stort, ädelt och vackert samt
förblefvo unga till själen, under det åren spridcle sitt
silfver i håren. Sin födelsestad, det gamla Åbo, voro
de varmt tillgifna. På deras vård läses:

Guds gåfva är det eviga lifvet.

Vid deras sida har deras systerson, den för
svensk literatur och svensk bildning lifligt intresserade
unge publicisten Rafael Schauman sedan 1879 sitt hvilo-
rum. n Gif evig fröjd för Jesu skull i himmelshöjd u har
hans moder, biskopinnan F. Schauman låtit rista på
den älskade sonens grafsten.

/ linien 2 möter oss i närheten af nyss betrak-
tade vårdar en korsprydd sten öfver stoftet af
vicepresidenten G. A. Thileman (f 1871) känd af sin
samtid som ifrig sportsman och ihågkommen som här-
varande frivilliga brandkårs första chef. Hans maka,
född Mcexmontan, är här ock begrafven. — I följande
graf fann den vid Plevna svårt sårade löjtnanten J.
E. Björling sitt vid 29 års ålder efterlängtade hvilo-
5. I—2.
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rum år 1881. I nästa graf hvila domkyrkoklockaren
11. J. Ylander d. a. (f 1852) jemte maka H. Ekström (f 1867).
Förbigående doktorinnan Pinellos till slägtgrafvarne
i nästa linie hörande hvilorum komma vi till de Li-
manska-Ollonqvistska grifterna, gömmande stoftet af
bland andra garfvaren /. Liman (f 1836) och handl.
J. M. Ollonqvist (f 1863) jemte qvinliga medlemmar af
sagde familjer.

Tredje linien har dubbla led af grafvar och
begynner i öster med den af ett jernstaket omgifna,

Kingelinska grafplatsen hvarest ett, med en
urna prydt monument redan länge tilldragit sig vår
uppmärksamhet. Inskriften på denna dyrbara min-
nesvård lyder:

HÄR HVILAR STOFTET AF CO-vTMERCERÄDET
OCH EK AF STADERS ÄLDSTE

-_3'_i-._)-.[_. _--m_l3_.,SL
FÖDD I KEURU 1). 19 DEC. 17S8,

DÖD I ÅBO DEN 18 JANUARI 1P49.

UPPREST AF BORGERSKAPET I ÅBO TILL
VF.DEH.M_LE AF STADENS ERKÄNSLA

FÖR DEN AFLIDNES VERKSAMHET
I ALLMÄNNA VÄ RF.

Rastlös verksam, med stöd af allmänt förtro-
ende och uppriktig högaktning, kunde kommercerådet
Kingelin lägga grund till flera för orten nyttiga fö-
retag, bland annat till handelsskolan, dem han med
ädelt sinne intresserade sig för. Denne framstående
kommunalman begrofs den 27 januari med ett ståtligt
likfölje. — Vid sidan af hans hedersmonument finna
vi vårdar öfver hans maka Charl. Dor. Seren, dotter
till handl. Matts Seren och död 1859 äfvensom af hans
son och efterträdare handl. Abr. Kingelin, båda aflidna
under sommaren 1859. — I närheten hvilar en annan
son, befälhafvaren på tullångfartyget „Nordvakten",
5. 2-3.
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den allmänt afhållne kapten F. W. Kingelin (f 1877)
samt dennes späda brordotter Hildur.

Vi kunna nu öfvergå till de Pinel/oska grafvarna,
bland hvilka två liggande hällar betäcka stoftet af"
yngste sonen till karolinen och afkomlingen af en
doge-ätt i Genua, deltagaren i Pommerska kriget, den.
aktade gamle öfversten Dominicus Julius Pinello (7 1821)
samt hans maka Sof. Elis. Bruncrona (j 1834), föräld-
rar till den varmhjertade minnestecknaren och konst-
vännen d:r Nils Henrik Pinello, född den 17 augusti
1802, död den 2 september 1879 i det för honom så
kära Åbo, der han till slutet af sin lefnad med bräck-
lig hand sökte höja idealemas fackla. På den vackra
närbelägna vård, som utmärker hans graf, ses i gal-
vanoplastiskt aftryck hans af C. Sjöstrand modellerade
porträttmedaljong och läses under en krans afmurgrön
och vallmoknoppar orden:

Högaktning och vänskap
reste vården.

I närheten af honom hvilar i föregående graf-
linie hans maka Anna Julia Schmidt, bördig från Re-
val och död 1886, och emellan dem deras sonhustru
löjtnant ./. D. Finellos unga maka Lina Sundvall jemte:
hennes späda son.

Slutligen kan i sammanhang med de Pinelloska
grafvarna nämnas, att N. H. Pinello i en af sina
minnesteckningar berättar, det familjens pålitliga hjelp-
reda, „adeliga fröken" Hedvig Lillfenhcrg fått sitt sista
hviloläger strax invid hans föräldrars grafvar, hvilken
enkla, trofasta själ han egnar ett vänligt och tillika
skämtsamt minne. Anspråkslös som „Lilljenbergskan"-
var i lifvet, fick hon ock förbli i döden — ingen vård.
betecknar hennes grafställe.
5.3.
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Bakom de Pinelloska grafvarna öfverlemnades
1864 åt jorden stoftet af löjtnanten under 1808—1809
års krig, sedermera kaptenen frih. C. R. Lybeckers
Bo:åriga enka Josefa Aurora Bremer, dotter till Tyko
bruks bekante grundläggare och kusin till Fredrika
Bremer.

Linien 4 börjar i öster med den stora, af ett
jernstaket inhägnade Lindbergska grafven. Fyra gra-
nar omgifva densamma. I den vackra vården är in-
fäld en medaljong, framställande dödens engel i en
ynglingagestalt med nedsänkt fackla och valmostäng-
lar i sin hand. Här hvilar handl. C. Fr. Lindbergs
varmhjertade maka Augusta Ollonqvist (f 1880). Några
steg längre fram finna vi en vård öfver den redan
utgångna Edelsköldska ättens stamfar lagmannen Cl.
Joh. Sacklén, nobiliserad Edelsköld (f 1840) och hans
maka, född Richter (f 1831), hvarefter den af en sy-
renhäck omslutna Ahlrotska familjegrafven vidtager,
deri bland andra hvilar den nitiske posttjenstemannen
J. F. Ahlroth (f 1861), hvilken aldrig ansåg sig kunna
unna sig en, om ock kort ledighet. Ett undantag-
gjorde han den sista julafton han lefde, han tog sig
tjenstledighet för att omsider en gång i ro få som
en annan menniska spisa — sin julgröt. I det följande
af denna samt i linien 5 gömmes under liggande hällar
stoftet af handlandena A. Nyman (j 1839), J. Grönroos
(f 1838), /. G. Ahlgren (f 1844), G. Ahlgren (f 1863)
och andra.

Sjelte qvarteret, till hvilket vi nu vända oss, har
en oregelbunden form, i det området vidgar sig på
södra sidan, ju högre opp vi komma. Vi skola till
först genomgå det lilla, på kartan med en kroklinie
omgifna sydvestra hörnet för ett sedan genomgå de
öfriga i oafbraten följd framträdande graflinierna.
o. 3—5. s. 6.
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Till utgångspunkter taga vi de på fröken Ch.
von Schaliens och kapten A. B. Rollfras'' grafvar resta

jernkorsen, gå så förbi elementarläraren ■/. F. F.
Lundenius (-J- 1859) och hans makas grift samt komma
till en hel följd af slägtgrafvar, hvari hvila medlem-
mar af de med hvarandra befryndade gamla Åbo
handtverkarefamiljerna Rönnberg, Öländer, Helenius
och Törnroth med representanter för bokbindare, ka-
kelugnsmakare- och guldsmedsyrkena. Bland dessa
grafvar fästa vi oss vid den, hvari en af stadens på
sin tid äldste handtverkare, den 78 årige bokbindaren
Joh. Öländer hvilar sedan 1877.

Söderom om denna sträcka af inalles tio grafvar
se vi en gammal häll från 1814 öfver en 18 årig jung-
fru Barbara Petronella Borgström, strax invid de vid
sidan af hvarandra belägna Levisonska tvänne familje-
grafvarne, den ena omsluten af ett jernstaket, den.
andra af en syrenhäck. I dem gömmes stoftet af bland
andra det gamla muntrationsrådet i Åbo, fältkamre-
raren P. M. Levison (-j- 1856), hans första maka, död
redan 1815 samt hans maka i ett senare gifte (f 1858)..
Vid sidan invid vägen är en annan äldre graf från
1818. Der hvilar handl. J. E. Grönstrand under en
stor grafhäll. På norra sidan om de Levisonska graf-
varne slumra qvinliga medlemmar af de beslägtade
familjerna Kraft, Ahlbäck och Rautalin.

Vi styra nu våra steg till vägen i söder och
följa der den första graflinien åt, från den upprätta
vård, som gömmer stoftet af loogarfvaren Abr. Ingelins
åldriga maka, född Sjöberg (f 1847). En annan åldring,
sockerbagaren 31. Hellmans enka, född Åkerblom blef
1845 hennes granne i de dödas stad.

Efter den mängd af mindre bekanta namn, vi
nu stafvat på grafvårdarne, lyser gladt och vänligt.
6.i.



PÄ SKANSEN. 55

emot oss det kända namnet J. W. Lillja från den
stilfulla, svartslipade granitvård, som omgifven af
blomkullar höjer sig vid vägkanten. Denjär utförd
af stenhuggaren K. G. Forsström enligt ritning af
ingen-ören H. Neumann. Inskriften lyder :

J. W. LILLJA.
* 1820/817 t 1817/278.

MEDBORGARENS
TIDNINGSMANNENS

VÄNNER
RESTE VÅRDEN.
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Det var ett friskt och genomgodt, rent mensk-
ligt hjerta, som fordom klappade i det stoft, som
är gömdt under denna vård. Energisk såsom bok-
handlare, som publicist och som affärsman såg han
med ungdomlig liflighet framtiden an, och då mot-
gången kom, tog han med manligt lugn dess börda
på sina skuldror och förtröttades ej att gå fram, ty
framtiden var honom kär och mot dess ljusning i
menskligheten ler väl hans ande ännu med vänlig
blick.

I blom bädden kring Lilljas graf hvila hans två
späda döttrar; vid sidan ligger hans maka, född von
Knorring, begrafven och strax bakom i linien 2 äro
hennes moder och syster jordade.

Vid vägkanten äro ytterligare begrafna handl.
A. Lindberg (f 1870), Sven Joh. Backman (f 1844), slotts-
befallningsman C. 11. Enlund (f 1855) och andra.

I linien 2 möter oss till först vid östra vägen
fröken Fanny Falckens graf från 1880. Grafrummen
invid upptagas af doktor B. G. Holmström (f 1855)
och hans 85 åriga moder Eva Eleonora, född Schauman
(-j- 1875), hvarefter vi förbi glasmästaren /. Nummelins
(7 1824) och hans enkas äfvensom de i sammanhang
med J. W. Lilljas graf omnämnda Knorringska graf-
varne komma till loogarfvaren Abr. Ingelin den yngre
med en obelisk betecknade graf från 1854.

Här- vända vi åter tillbaka mot öster, betrak-
tande de stora JJjettska grafplatserna, den ena prydd
med ett högre grauitmonument med infäld marmor-
tafla, hvarå läses den år 1858 bortgångne sjökaptenen
F. TV. Hjelts och hans makas C. G. Caloanders namn;
den andra korsprydda Hjeltska familjegrafven åter
ö. I—2.
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gömmer stoftet af den förmögne vid endast 45 års
ålder 1574 aflidne jernhandlanden Wilh. Alex. Hjelt,
som testamenterade omkring 160,000 mark till han-
dels-societetens i Åbo pensions- och understödskassa.

Öster om dessa familjegrafvar, som upptaga
två grafliniers bredd, följa vi nu den högra, tredje
linien, der vi till först betrakta den stora af ingrodda
mossväxter urgropade liggande häll — den största
på Skansen — hvars snart oläsliga inskrift här må
anföras:

„Här hvilar victualie handlanden Carl F. Wik-
man född den 12 Maj 1799, död den 2 Juni 1837 och
dess maka Lovisa Kellander född den 16 april 1804,
död den 21 april 1844".

Följande grafhäll skola musikens och sångens
vänner i Åbo betrakta med intresse, ty under den
hvilar den gamle Aura sångaren Erik Elfgr en, hvars
qvartettaftnar spridde ut kring vida bygder kärlek
till tonernas milda lek. Född den 4 juli 1781 njöt
han vid början af detta sekel af „studentens lyckliga
dar". Efter att ha varit lektor vid Åbo gymnasium,
afled han den 11 febr. 1845.

Sedan vi passerat place-majoren J. Malmströms
och titulärrådet von Baumgartens makars —■ hvardera född
von Scharenberg — minnesvårdar, belägna vid vägen,
öfvergå vi till linien 4, der vi anträffa de Brummer ska
grafvarne, bevarande minnet af bland andra guldarbe-
taren G. Brummer (7 1835), färgaren C. J. Brummer,
samt den verksamme, aktade provisoren 11. Brummer,
från hvilken gamla Åbo-slägt de sedermera i Hel-
singfors välbekanta familjerna med samma namn leda
sitt ursprung.

Vi hafva härmed genomgått qvarterets mot

söder utskjutande oregelbundna område; och skola nu

6. 2-4.
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se oss omkring i den öfriga delen, fördelande dervid
de talrika grifterna härstädes i sex, delvis dubbla
graflinier. I sådan afsigt uppsöka vi åter allén i ve-
ster för att derifrån uppgå den nu följande femte linien.

Förbi en jernvård i form af en ekstam, beteck-
nande fabrikören N. J. von Ehrens barns hviloställen,
vägleda vi oss till ett par upprätta vårdar, den ena
af jern, den andra af sten, hvilka gömma stoftet af
veteranen från 1788 och 1808 års krig, överstelöjt-
nanten Carl Constantin von Schantz, född 1773 och död
som magasinsförvaltare i Åbo 1851 äfvensom af hans
maka, född Weissman von Weissenstein (f 1838). I när-
heten af dessa är en af lafvar betäckt större grafhäll
öfver handelsman H. Wilenius (f 1813). På denna
gamla vård läses: »Saknande vänner bevara hans minne.
En tacksam bror lämnade hans namn i granitens vard 11.

Ett stycke derifrån anträffa vi en stor häck af
hagtorn, omgifven af 5 lindar och omslutande fyra
blomsterkullar. Platsen utgör erkebiskop T. T Ren-
valls familjegraf, hvarest hans maka i ett föregående
gifte Emelie Maria Lovisa Bergenstråle (f 1863) samt
trenne barn hvila, bland hvilka den vid endast 25 år
bortgångne hofrättsauskultanten Armand Thure Ren-
vall (f 1874).

I en krets af smärre vårdar på för det mesta
barns samt i ungdomsåren bortgångnas grafvar [de Ron,
Erlin, Odenvall, Helin och Sjöman) ligger en lafbevuxen
större häll öfver handelsbokhållaren F. F. Andersin,
död vid 22 års ålder 1819. Den svårlästa grafskriften
förmäler i likhet med en här ofvan anförd, att
»Saknande vänner bevara hans minne och län/na hans
namn i granitens vardu. — Förbi den 1859 aflidne för-
mögne skeppsredaren handl. C. F. Wendelins lätt syn-
liga granitvård finna vi vägen till de Arvidsonsla grif-
-6.5.
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terna, i hvilka bland andra hvila de bägge bröderna
och apotekarne från Lovisa, den flärdlöse, i tysthet
hjelpsamme och valvillige Anders Gustaf (f 1845) och
den genom sina betydande testamentariska föraringar
till universitetet, skolor i Lovisa och Åbo, farmaceu-
ternas pensionskassa och Eschnerska frilasaretts fonden
m. m. af en tacksam hågkomst väl förtjente Carl
Arvidson (t 1881).

Beträffande öfriga grafvar i denna linie nämna
vi, att vi här hafva att söka griftrummen för smeds-
mästaren K. Gröndahl (•{-1869); kaptenen i svensk tjenst,.
f. d. packhusinspektoren G. J. Jägerhorn (7 1831); den
utmärkte predikanten kyrkoherden i Nagu J. G. I.
Telenius (f 1863), handl. G. Friman f:r (f 1836) samt
några qvinliga medlemmar af slägtern-E Hobin, Böcker
och Högman, de sistnämndas grafvar omgifna af en
granhäck vid öfre vägen, der derma graflinie slutar.

Sjeite linien börjar med en graf, som är egnad
att tillvinna sig vårt intresse. På dess stenvård, for-
mad till likhet med en obelisk, läses: „Enkefru Anna
Salmberg, född Brinch i Köpenhamn 1712/O SB, d. i Åbo
1830/n 6B. — Lotten är mig fallen i det lustiga; mig är en
skön orfvedel tillfallen-1. — Denna vid 80 års ålder aflidna.
ädla qvinna har förvärfvat sig ett vackert minne i
sitt andra fädernesland på grund af den kärleksfulla,
moderliga omsorg hon tog om sina små skyddslingar,
hvarför man vid hennes bortgång kunde tillägga henne
hedersnamnet „Lotten "Wennberg i Åbo", erinrande
dermed om en svensk qvinna, en lika öm barnvän som
hon. Äfven med visshet om att borttaga ett för det
följande väl behöfligt utrymme tro vi oss böra med-
dela följande enkla verser, skrifna vid kaptenskan
Salmbergs af hennes skyddslingar begråtna frånfälle.
De lyda:
6. 5-6.
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De unga vissna hän lik blomstren, och de gamla
Som mogna kärfvar sig till sina fäder samla,
Ty döden rymmer allt uti sin vida famn;
Säll den, som somnar in i Jesu dyra namn!
Den gamla, som i frid nu hvilar uti griften,
I detta namn begynt att prof va tidens skiften;
Hon ock i detta namn sin bana slutat har
Och nått det goda land, dit hennes längtan var.
I stillhet gagnande hon lefde blott för andra,
Men aldrig hördes hon försynens vägar klandra.
Fast hyddan åldrades, var själen lika ung
Och fann ej mödan svår, försakelsen ej tung.
Hvad sjelf af himlens ord så väl hon lärt sig veta,
Den ädla vetenskap att bedja och arbeta,
Hon lärde vis och huld åt dem, hon fostrat har,
Och hennes föresyn den bästa lärdom var.
Och nu hon kommit har den milda, goda, fromma,
Dit vi ock, gifve Gud, livar efter ann' må komma,
Hon kommit hem till sitt, till himlens frid och ro —

Hon kämpade sin kamp och höll sitt hjertas tro.

En enda liten brist, som man med ett flyktigt
drag af smärta kanske vore böjd att tillägga denna
iidla qvinna, vore det, att hon ej var — finska.

Den del af graflinien, som nu följer, är något
gles på grafvar. Förbi den ansedde och i stadens
värf ofta anlitade körsnären J. F. Tennbergs (7 1862)
och hans 86:åriga enkas, född Nordqvists samt färgaren
E. Ihanders (f 1848) stenvårdar komina vi till en af
lafvar illa medfaren grafhäll, gömmande stoftet af
professorn i teoretiska filosofin Gabr. Palander (7 1821).
Grafversen på den hederlige, gammaldags filosofens
graf lyder:

Sträfva! Forska!
Sanningens, Ljusets

eviga källa

finner du slutligt

hos Gud.

Professor Palander härstammade i fjerde led från
6. 6 .
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slägtens stamfader, kyrkoherde i Keuru Axelius Theo-
dorici (-J- 1646), från hvilken den ryktbare sjöfaranden
Louis Palander af Vega i sjette led räknar sina anor.

I närheten hvila bland andra: hofrättassessoren
G. Pomoell (f 1841); hotrådet A. Krooks enka, född
af Dittmar, jemte qvin liga anförvandter; fröken Emma.
Grönvik samt gymnasiilektorn, d:r C. F. Widenius
(f 1841).

En derpå följande upprätt granitvård gömmer
stoftet af den nu så tyste, originelle, grofhuggne Åbo-
borgaren Matts Hydén, mannen med den tordönslika
stämman, för hvars fruktade verkningar man på käl-
larena i Stockholm plägade uppslå fönsterlufterna,.
då han på besök derstädes började uppstämma sina
Abo-viscr. Hydén afied 1838. Vid hans sida hvilar
hans af bröstlidande i en tidig graf år 1858 sänkte
son magistern Matts Johan Hydén, curamgerens i S:t
Karins. I närheten hvila inom en hagtornshäck hä-
radshöfdingen, kämners-preses i Abo L. F. Schalberg
(f 1833) med sin maka samt vid sidan den unge, lugne
och blide år 1884 bortgångne v. häradsh. F. W. Ilart-
zell. — För öfrigt ligga här begråtne: handlandena
J. A. Hahnsson (7 1853) och Gust. Borgenius (7 1839),
körsnären L. 0. Holmberg (7 1885) jemte flera andra.
Linien slutar med de Granbergska familjegraf varne, der
en jernvård betecknar hvilorummet för sjökaptenen
J. Chr. Granbergs maka, född Högholm, samt trenne
döttrar. Här är ock en af de äldsta grafstenarne på
Skansen, från 1810, öfver kopparslagaren J. Sundbergs.
maka.

I sjunde linien hvilar främst vid vägen under
en korsprydd solid vård den mycket aktade, minnes-
värde handlanden Carl Gustaf Eschner, som afied den
21 xNov. 1853 och hvars storartade donationer till den.
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efter honom benämnda „Eschnerska frilasarettsfonden"
för alla tider skola välsignas af inånga obemedlade
sjuklingar. — Bakom hans graf befinner sig den näst
äldsta, i form af en kista bygda grafvård på denna be-
grafningsplats. På den grafven betäckande ansenliga
hällen kan man ännu hopstafva följande inskrift:

Här under hvilar aftidne brukspatronen Math. Augustin j:r
Jödd i Abo d. 27 Febr. 1746, död dersammastädes d. 27 Aprill 1808.
Dess efterlämnade maka Catharina Woivalin lät lägga stenen.

och hon sjelf, som reste denna vård, gömdes sjelf härunder af sörjande
barn och vänner d- 21 nov. 1829 i en ålder af 80 år.

På sarkofagens norra sida läses på en välbibe-
hållen marmorplåt, att denna familjegraf dessutom
inrymmer stoftet af nämnda makars son brukspatron
Matts Mattsson (f 1829), deras ogifta dotter Lovisa, deras
måg handl. Christian Hjelmerus samt deras späda barna-
barn Christian Hjelmerus (f 29 juni 1808) och Frans
Wong (f 1.814).

I det vi gå framåt, erinras vi af vårdar, som vi
anträffa, om auktionsdirektören /. A. D. Juselhis ( T 1846),
om medicinekandidaten G. W. Himberg (7 1833) och
hans gamla moder samt stanna sedan ett ögonblick
vid de Adlerstjernska grafvarna, som sträcka sig öfver
denna och följande linie. Här hvila den förste och
den siste af denna ätt: f. d. presidenten i Wasa hof-
rätt Carl Adam Adlerstjerna (hvars ofrälse namn var
Avellan) 7 1857 samt hans längst lefvande son, den
talangfulle juridiske stilisten, hofrättsrådet Hj. Adler-
stjerna (f 1878) jemte maka, född Grönvik. Här hvila
ock den förres unga maka i ett tidigare gifte, född
Lindqvist (7 1814) samt hans son den skarpsynte juris-
ten, hofrättsassessoren Severin Adlerstjerna (7 1860).

I det vi fortsätta vår vandring utmed linien 7,
lägga vi märke till den vackra vården på generalskan
M. Krooks, född Edelsköld, graf från ISB6 och läsa på
6. 7.
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handelsbokhållaren F. Wenells år 1819 lagda grafhäll
versen:

Dig egnas denna vård af vänskapen och smärtan:
En annan mera skön du rest i våra hjertan.

Vi observera derefter den framstående, medi-
cinedoktorn, professoren Anders Boxströms obelisk-
artade vård från 1849, hvars inskrift upptager, att den
lärde herrn var „riddareaf Kejserliga S:t Anne ordens
2:dra klass" och befinna oss så invid den af ett jern-
staket afstängda Dahlströmska familjegrafven, der ett
högt i götisk stil utfördt stenmonument främst be-
varar minnet af den rättrådige, högt uppburne affärs-
mannen, grundläggaren af flera större industriella fö-
retag härstädes, landtdagsmannen,kommercerådet Carl
3lagnus Dahlström, född i Lovisa den 27 nov. 1805,
död den 23 febr. 1875. Han hvilar här omgifven af
fyra barn, bland hvilka den godmodige, öppne och
hurtige handlanden Edvard Dahlström vid sin död
1886 uppnått 35 års ålder.

Linien afslutas med en granhäck, omslutande
stoftet af den redbare handlanden och konsuln A. A.
Kumlin (f 1858).

Främst i linien 8, åt öster, hvilar handl. G. Lemb-
ergs unga maka Ludna Carol. Thunberg (f 1830), på
hvars vård läses:

Hon är ej död, hon sofver blott,
Sitt hufvud har hon lutat
Så stilla mot sitt örongott
Och dagens möda slutat.
Sin aftonbön ännu hon bad
Och somnade så trygg och glad,

Hennes makes graf från 1831 återfinna vi på
kolerakyrkogården. Deras son är den bekanteseminarie-
direktorn och skriftställaren, professor K. G. Lemberg.
$• 7—B.
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Vi träda nu in i komplexen af de Tamelanderska
grafvarne, upptagande en dubbel grafiiuie. Främst
vid vägen hvilar den godhjertade, afhållne polismä-
staren, häradshöfdingen F. R. Tumelander, död 1863
efter att i 39 års tid ha förrättat sin mödosamma
tjenst. Hans begrafning öfvervarades af 4 a 5000 per-
soner, berätta samtida. I bland de öfriga här jordade
märkas tidigthädangångne medlemmar af familjen, unge
tjenstemän vid poliskammaren och i senaten m. m.
Följa så de Aspelundska grafvarne (handl. O. O. Aspe-
lund 7 1854 och andra) hvarefter vi komma till en
stenvård öfver den mycket värderade boktryckeri-
faktorn Joh. F. Achlmann, död 1524 endast 23 år gam-
mal. »Hans vänner reste värden 11, säger grafskriften.
En vacker högre vård af hvit marmor, omgifven af
granar, framkallar minnet af advokatfiskalen Gust.
A Ib. Åkerman, död i Helsingfors 1871. Bortgången vid
35 års ålder efterlemnade denne värme vän af natu-
rens skönhet en vacker hågkomst genom den donation
af 50,000 mark, som han gjorde till förskönande af
Observatoriiberget härstädes. Ehuru denna graf hör
till den stora, ända till vägen i norr sig sträckande
gruppen af familjens grafvar, upptaga vi den här för
att ej afiägsna oss för mycket från den linie vi nu.
uppgå. Förbigående Adlerstjernska grafvarne, som
vi förut omnämnt, vägleda vi oss förbi guldsmederne
G. Holmbergs år 1853 och Thomas Lilius'' år 1882 redda
och med stenvårdar prydda grifter till en blomkulle,
hvarunder den vänlige „vederleksspåmannen i Åbo",
det gamla godmodiga Åbo-barnet, den med guldme-
dalj hedrade vågmästaren Chr. Fr. Bemsledt slumrar
sedan 1881, i närheten af sin gamla 18S2 aflidna mo-
der, enka efter hofsmedsåldermannen C. F. Bemsledt
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(f 1851). Ingen af dessa grafvar är ännu betecknad
med någon vård.

Förbi den stora häll, som betäcker stoftet af
länelandtmätaren /. G. Waltenius (f 1849) och hans
maka, komma vi till ett monument af grå granit, prydt
med en vas af jern och egnadt minnet af den orubblige
~stolpen i rättvisans tempel", den skarpsinnige och
lugne domaren hofrättsrådet Lor. Conr. Grönvik f 1865
och hans maka, född Wallenius. Den högt aktade
mannen, känd äfven för sin ovanligt resliga växt, hade
varit ordförande i den efter 1827 års brand tillsatta
nybyggnadskomitén. — Några Hjeltska grafvar af-
sluta linien 8.

Nionde linien begynner med den Norring-Wike-
str öm-Palanderska slägtgrafven, omgifven af en syren-
häck. Härefter följa de tidigare omtalade Bernstedt-
ska grafvarne. Förbi sjökapten J. I. Hillebards och
juvelerareenkan M. K. Lindströms grifter från medlet
af 1880:talet vägleda vi oss till de Nystedtska grafvarne;
i en af dem hvilar den arbetsamme, punktlige, be-
stämde kämnersrättsordföranden C. A. Nystedt (f 1872).
Litet längre fram upptäcka vi en större liggande graf-
häll öfver flera medlemmar af Ahlstedtska familjen,
bland hvilka matem. professoren J. F. Ahlstedt (f 1823)
samt den likaledes matematiskt begåfvade sonen, gym-
nasiilektorn Joh. Efr. Ahlstedt (f 1865). Strax bred-
vid hafva vi de Forssellska grafvarne. hvilkas gäster
stigit ned i det tysta från lifvets ungdom, en dock den
rikt begåfvade Eugen Oskar Forssell — en förtrogen
studentkamrat till J. J. Wecksell — från Sjählös
sorgliga celler, från hvilka hans ande dock redan 1865
bortfördes vid dödens milda hand. — Uppskjutande
beskrifningen af de Akermanska grafvar, som nu möta
oss, tills vi hunnit till den närbelägna hufvudgruppen
6. B—9. 5
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af familjens grafvar strax invid i qvarterets sista li-
nie, skola vi skrida längre fram till de Malmströmska
grafvarne, dit vägvisade af den smala vasprydda pie-
destalen på den anspråkslöse, tjenstvillige kommunal-
mannen, den flitige kollegan G. W. Malmströms graf
från år 1874. Vid hans sida hvila tvänne prestmän
komministern /. F. Malmström från Nagu (f 1846) samt
arkidiaeonus C. G. Lilius (f 1857). Här hvilar ock den
gamle Åbo-handskmakaren -inoc-Ä Nylund (f 1886) jemte
hans maka äfvensom den 18:åriga Emma Nylund, på
hvars grafkors läses den kända barnabönen

Lyckan kommer, lyckan går,
Den Gud älskar, lyckan får.

Ett jernstaket i närheten omhägnar den liflige,
öppna och varmhjertade adjointen hos inspektören öf-
ver skarpskyttebataljonerna i Ryssland, ftygeladjutan-
ten, mönsterherren öfver de finska värfvade trupperna,
generalmajoren, frih. Gustaf von Kothen (f 1861), en
broder till den bekante Kasimir von Kothen. Slutligen
observera vi vid sidan af den förut omnämnda Tame-
landerska grafgruppen handl. M. Drombergs år 1825
redda hvilorum samt fängelsedirektören Kyrklunds
dotter Alexandras korsprydda graf inom em häck af
snöklockor.

Qvarterets tionde och sista 1-inie löper utmed
norra hufvudvägen och leder till först till de
Pippinsköldska-Arneilska grafvarna, gömmande stoftet af
f. d. direktorn vid Mustiala landtbruksinstitut den be-
gåfvade, '.men orolige A. F. N. Pippingsköld, död 1868
efter att i Finland och Sverige försökt sig på många
banor. I samma graf hvilar hans bedagade moder,
professor Josef Pippingskölds enka Beata Maria Arnell,
från Sverige, död .några månader tidigare än sonen.
Ett litet jernkors strax invid, likt det på barngrafvar,
6.9—10.
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"betecknar en graf, der efter lifvets stormar ett oroligt
snille hunnit hamnen. Den enkla vården säger oss
nämligen, att »Lars Arnell, född i Caltnar 17™/x Bl, död
i Åbo 186/q.56 u hvilar under denna grafkulle. Hans
lefnadsöden bilda en spännande roman, hvartill kunga-
gunst, talanger och älskvärdhet, lättsinne och felsteg,
sorg och ånger lemnat inslaget. Hit kom han vid
46 års ålder, år 1827, efter att ha varit statssekrete-
rare och en konungs gunstling i Sverige. Här log
lyckan frestande ånyo mot honom; här dog han om-
sider fattig, bruten och öfvergifven af alla utom af
sin trofasta syster, hvars namn vi nyss läste på när-
maste grafkors. På sin dödsbädd skref Arnell några
verser att uppläsas i kyrkan vid »tacksägelsen" öfver
honom. På den 75:åriges graf ljuda de sorgligt gri-
pande:

„Slutet nalkas, jag är trött.
Villorna och fiärden
Ha min vandringsstaf förnött,
Mätt jag lemnar verklen.
Gud! som ångrens känsla gaf,
Stenen lyft från syndarns graf
För den ljusa färden.

Och Guds son, min bror, mig gif
Lugn i din försoning;
Och min dröm för sömnen blif
I min mörka boning!
Under kärlek, tro och hopp
Låt mig tillitsfull stå opp
Till din nåds försköning".

I det vi skiljas från denna minnesvärda graf,
är det som om från korsen och vårdarne på dödens
fält de kärleksfulla orden: „Guds frid" kastade sin
milda återglans rikligen äfven på denna grafkulle.

Några steg längre mot vester hvilar under en
€. io.
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korsprydd vård den arbetsamme, lärde, andeligen kraf-
tige, kroppsligen bräcklige skolläraren och prelaten,
domprosten theol. doktorn Joh. Adam Edman, död den
25 febr. 1857 inemot 74 år gammal. År 1847 uppförd
i första rummet på förslag till erkebiskop, ehuru för-
bigången, hedrades han, såsom om han burit mitran,
vid sin jordfästning i domkyrkan af finska kyrkans
för tillfället här församlade förnämligaste represen-
tanter. Lars Stenbäck och H. Heikel buro prestaf-
verna, Runeberg och Lille ordnarne. Erkebiskopen
samt landets tvänne biskopar deltogo i processionen
och Schauman höll likpredikan.

Invid d:r Edmans graf hafva vi åter en min-
nesvärd sådan. Grafhällen inom en häck af snökloc-
kor säger oss, att detta griftrum innehafves af bagare-
ålderman Carl Wahlgrens enka Maria Dahl, född i Ki-
mito 1773, död i Åbo 1834 — ej fullt tre år efter det
hennes sträfsamme make aflidit i kolera. Och tilläg-
ger inskriften på fru Wahlgrens vård: Samtid och efter-
verld, den hon genom välgörenhet och sin testamentariska
författning gagnat, hedra hennes minne. — Ps. 138: 2.
33: 2. 3. — Dessa minnesord syfta främst på den be-
tydande donationen af 75,000 mark i nu gällande mynt,
som hon gjorde till domkyrkan till anskaffandet af
ett nytt orgelverk, hvilket den 5 juni 1842 invegs och
som ännu i denna dag bär det Wahlgrenska namnet.

Vi vända oss nu till de med flera dyrbara och
vackra vårdar prydda Åkermanska slägtgrafvarna. Den
förnämsta utgöres af det i ett slags fornnordisk stil
huggna ståtliga monumentet öfver den gamle, lifs-
friske „jubelborgaren på Auras strand", den lycklige,
affärsmannen, frivilliga brandkårens trofaste vän och
evigt unge sprutmästare Gustaf Fabian Åkerman, död
1881 i det närmaste 80 år gammal. Hans storartade

6.i0.
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gåfva till församlingen af det vackra jordfästnings-
kapellet på Skansen hafva vi redan omtalat. Den må
gälla som minne af hans frikostiga sinne. Framför
ofvannämnde monument sträcker sig framåt mot vägen
■en grafsten, huggen i form af en hallkista, på hvars
lock läsas namnen på hufvudmannens tidigare bort-
gångna moder, maka och barn. Vid sidan står en
lägre vård, som inom en portiklik öppning förvarar
•en förgyld urna. Vården är egnad minnet af handl.
Carl Jac. Åkerman (f 1850), hvars enka, född Lundström,
hvilar några steg ilprifrån i föregående linie under en
sandstensvård, prydd med en i marmor huggen krans
af rosor. Der slumrar ock deras på sin 26: te födelse-
dag aflidna dotter Helena Charlotta samt handl. M. 3lex-
montans enka, född Åkerman.

Återgående till väglinien finna vi der jernhand-
landen C. H. Sjöbloms af syrener omgifna familjegraf.
Han afled 1853. Sedan följa handl. C. H. Tryggs (f
1851) och hans närmastes grafvar. Bland följande
vårdar erinrar en om grafgräfvaren /. Ahlgren (f 1845);
■ett par andra om tidigt bortgångne medlemmar af
handl. V. A. Reims familj samt de sista i detta qvar-
ter om f. d. löjtnanten vid svenska flottan /. F. Hal-
leen (f 1853) jemte hans tidigare bortgångna maka.
På hennes marmorsvård läses:

Din maka är då icke borta än:
Omklädnaden
Den vanskliga blir qvar i skumma landen.
Åt dig och dina barn bevarar Han,
Som bäst det kan,
Den älskade, den moderliga anden.

I sjunde qvarteret äro grafvarne färre och er-
bjuda öfverhufvudtaget mindre intresse än i senast
genomgångna område. Äfven här skola vi till först
Q. io & 7.
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uppgå graflinien vid södra vägen, börjande från det
vackra granitkors, som inhägnadt af jernkedjorreser
sig på den skicklige och energiske embetsmannen,
vice presidenten C. A. Wahlbergs år 1874 redda graf.
Det lilla marmorkorset invid betecknar handl. P. A.
Svibergs son Göstas hvilorum. I den bredvid belägna
prydliga Blomqvistska familjegrafven hvilar färgaren.
C. J. Blomqvists maka i första giftet, född Lundström
(f 1869). Den af Runsala-granit huggna korsprydda
vården bär följande inskrift :

I dopets helga nådeflod,
I Herrans Jesu Kristi blod
Igenom tron jag lifvet fann
Och salighet i döden vann.

I den följande slumrar den nitiske brandkori-
sten handl. C. W. Enlund jemte flera barn. Något
mera kändt namn möter oss sedermera icke förrän
vid liniens slut, der en granhäck omger en högre
obeliskartad vård öfver den i sitt yrke särdeles skick-
lige kopparslagaren C. J. Sjöblom (f 1876).

I linien 2 stanna vi till först vid den vid 34
års ålder år 1833 bortgångne aktade boktryckerifak-
torn Pehr Hammerin, J. W. Lilljas första upplyste
principal. Ett godt stycke längre fram vägleder oss
den obeliskartade vården på kakelugnsmakar en A.
Wallings 1864 myllade graf till en grupp af tre tunn-
bindare-familjers grafvar, nämligen G. Frimans (f 1844),
K. J. Ekmans (f 1864) och den med flera förtroende-
uppdrag hedrade, från Malmö hitflyttade Anders Lindhs
(f 1878). Bland glömda grafvar och barngrifter (F.
O. Focks, K. A. Achréns) hvilar inom en granhäck:
norrmannen tandläkaren Sven Modsen Reiersen (f 1885).
En dubbelgraf vid liniens slut gömmer stoftet af kap-
tenen af 2:a rangen, grefve Wilhelm Armfelt (f 1882)
7.1-2.
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samt hans maka, född lAnderkolm, som tidigare be-
trädt scenen under namnet „Arvidson". Ingen vård
betecknar deras grifter.

Linien 3 har ej långt från vägen att uppvisa
den stora och med ett ståtligt monument betecknade
Cvjanderska familj egrafven, der repslagaren C. G. Cu-
janders första maka, född Lundgren, hvilar sedan 1875,
omgifven af barn och. moder. Följa så handtverkare-
familjerna Hjertins grafvar, de Hertzmanska och Lind-
strömska gravplatserna, hvilka jemte den, hvari den
81 åriga fröken Ch. Chr. Gripenberg hvilar sedan 1875,
afsluta griftlinien.

Fjerde linien börjar med en enkel häll. vid hvil-
ken vi dock med aktningsfullt intresse stanna, ty här
hvilar, midt emot sin på andra sidan om vägen år
1853 begråtne broder C. G. Eschner, den varmhjer-
tade donatrisen till skolor, sjukhus m. m., den 80
åriga fröken 31aria Eschner, död den 30 jan. 1877. De
betydande gåfvor, hon lemnaue samhället, adlades
yttermera af den glädje, hvarmed gifvarinnan fram-
bar dem. Närmaste område i denna och femte linien
upptages af en samling slägtgrafvar för familjerna
Munsterhjelm, Dahl, Herlzman och Saxen. Här hvila
bland andra major A. V. Munsterhjelm (f 1880) med
maka född Saxen äfvensom dåvarande konsistoriino-
tarien A. G. Dahls första hustru född Saxen (f 1844)
jemte flera hans barn i första och andra giftet. —

Efter det vi gått förbi åtskilliga obekanta grafrum
i fjerde linien, ledas vi af ett jernkors öfver handl.
K. J. Enbom (f 1874) till en liggande grafsten öfver
smedsmästaren A. Jemfält (f 1854). Emellan denna
och polisgevaldigern K. Söderströms med en smal jern-
kedja kringhägnade familjegraf omsluter en hagtorns-
häck den glade,trifsamme sångaren, landssekreteraren

7-2-4.
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H. N. Schliiters 1882redda hvilorum, der två späda söner
slumra vid hans sida. Inom en häck af snöklockor
ligger strax invid skalden K. R. Malmströms 3 årige
son Hjalmar begrafven vid sidan af två små „andra
gossar", söner till kapten H. F. Sandroos. — Tvänne
jernkors beteckna hvilorummen för landshöfdingen
i Uleåborg R. W. Lagerborgs döttrar, fröknarna Vivi-
que och Emilia, hvilkas gamla trofasta moderliga
väninna från Uleåborg, den verksamma, godhjertade,
smått literära och originella Maria Kraftman (f 1884)
hvilar sig efter sitt mödofulla lif i den strax framför
belägna, med en svartslipad vård betecknade griften.
I de sista af syrener öfvervuxna grafvarne vid vägen
förvaras stoftet af den gamle f. d. stabsryttmästaren
vid skånska husarregementet C. O. Boije (f 1854) och
hans maka Mariana Horn afRantzien, föräldrar till den
högt uppburna sångerskan Betty Boije och öfriga mu-
sikaliska döttrar. Här hvilar deras redan 1845 bort-
ryckta unga dotter Ida Angelique, hvars hälft utplå-
nade grafskrift torde säga:

Ödmjukt vörda Herrans vilja —

Tåligt kyssa vi din hand,
Du, som denna späda lilja
Omsatt i ett bättre land.

Den femte linien, tätt upptagen af grafvar, ehu-
ru i allmänhet mindre märkliga, börjar med den
1874 bortgångne redbare, unge handl. C. M. Hacklins
med ett granitkors utmärkta grift. Förbi kapten
R. B. F. Hagmans (f 1853) med ett jernkors beteck-
nade graf leta vi oss fram till en liggande häll, hvar-
under medicinekandidaten Lorenz Landell slumrar
sedan 1855. I egenskap af biträdande militärläkare
på Bomarsund skall han vid fästets beskjutning af de
allierade flottorna visat prof på sällsynt mod och sin-
7. 4—5.
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neslugn. Den unge, reslige, kraftfulle, musikaliske
och fint bildade mannens tidiga bortgång framkallade
hos samtida ett djupt deltagande. Stoftet af magi-
stratssekreteraren C. A. Tollets andra maka, född Säve
(f 1877) och en späd dotter till dem betecknas af en
vård i obeliskform. Deras graf är belägen invid den
Orreska familjegrafven. — Vi kunna nu påskynda
våra steg och hinna så en med två präktiga granit-
hällar betäckt familjegraf, der den fordom i nordame-
rikanska kompaniets tjenst verksamme, vida bereste
och till lifvets slut krye lotskaptenen E. A Ingeström
vid 85 års ålder fann hvila 1884 vid sidan af sin för-
sta maka Sofie Liljeström och många barn, hvilkas
initialer läsas på en mellan syrener liggande grafsten.
— Ett godt stycke längre mot öster reser sig ett
prydligt monument öfver en annan rask, redbar sjö-
kapten H. A. F. W. Fager lund (f 1876) äfvensom öfver
prosten, kyrkoherden i Korpo A. W. Fagerlund (f 1842).

Bland dessa vårdar från en senare tid uppen-
barar sig en af de allra älsta vårdar på Skansen, en
upprätt grafsten öfver den märkelige filosofen, biblio-
tekarien vid akademin, mag. Gabr. Isr. Hartman f. d.
28 Jan. 1776, d. d. 1 Mart: 1809, såsom den korta
grafskriften meddelar. Bortryckt från lifvet vid endast
33 års ålder hade han dock hunnit skapa sig ett ak-
tadt namn som sjelfständig filosof, något i norden
högst sällsynt. Sitt filosofiska system började han i
fryck meddela i sin „Kunskapslära". Allmänt bekant
i Finland och Sverige är hans klart och populärt
hållna geografiska lärobok. I anledning af hans bort-
gång diktade Franzén en vacker sång.

I det vi nu styra kosan förbi den af oss redan
besökta gruppen af de Munsterhjelmska slägtgraf-
varne, uppnå vi den sista grafplatsen i linien, beteck-

-7.5.
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nad med en ståtlig piedestal med blomstervas, som
utmärker kapten Chr. Feilckes makas, född Möller, och
deras sons hviloläger. Den ansluter sig som en slägt-
graf till de Moller ska grafvarne i början af sjette linienr
der under en jernvård musikdirektören C. Th. Möl-
lers maka, född Albäck (f 1850) samt tidigt bortgångna
söner slumra i döden. På vården läses:

Lifvet log,
Glädjen lyste,
Döden slog,
Hjertat ryste,
Älskad vän
Hoppas än
Saligt möte
I Guds sköte.

Vid sidan reser sig en högre jernvård. öfver
stoftet af den för sjukgymnastikens allmännare utbred-
ning nitiske f. d. provincialläkaren d:r H. Cafander
(7 1848). Sedan vi passerat handlande A. Stenvalls och
hans makas gemensamma graf från slutet af 1830:taletr
befinna vi oss inom den rundel af höga S3rrenbuskar,
som omgifver „engelsmannens", den unga Cramps på
den gamla körvägen ensamt stående monument. Till
formen är det likt det ursprungliga minnesmärket
från 1807, men materialet är så godt som till alla
delar nytt; endast minnestaflan af marmor och urnan
på toppen af vården äro desamma som förr. Ur-
sprungligen har.underlaget varit af kalksten; mellersta
afdelningen åter af en fläckig marmorart liknande
porfyr. På högsta afdelningen var infattad, på den
nu tomma platsen, en relief af marmor, framställande
„religionen med dess attributer, sittande med en bok
i handen vid ett rökande altare". Under tidernas
lopp förföll monumentet alldeles, reliefen befanns sön-
derslagen, och man sökte genom annonser i „Times"
7.6.
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förmå den unge främlingens möjligen ännu lefvande an-
förvandter att bekosta vårdens renovering, dock utan
resultat. Då lät handlanden J. Scharlin på sin bekost-
nad med granit som materialrenovera det af Åbo-boerna
med stor pietet betraktade monumentet, och i novem-
ber stod det färdigt i det skick, hvari det ännu fram-
ställer sig för oss.

Den engelska inskriften lyder:
SACRED

TO THE MEMORY OF
WILLIAM ARCH:D CRAMP

LATE A MEMBER AK THE RRITISH FACTORY
IN SAINT PETERSBURG

WHO ON HIS KETURN FROM ENGLAND
DIED AT ABO

MAJ 23:ED, 1806. AGED 27 YEARS.
MUCH AN DESERWEDLY LAMENTED
BY A LARGE CIRCLE OF FRIENDS.

THIS TRIBUTE OF AFFECTION
TO A BELOWED SON

IS ERECTED BY MS SURWIWING PARENTS.

I svensk öfversättning lyder inskriptionen:
„Egnad åt minnet af William Arclnd Cramp,

i lifstiden medlem af brittiska faktoriet i S:t Peters-
burg, som vid sin återkomst från England dog i Abo
den 23 maj 1806, 27 år gammal. Mycket och rätt-
vist begråten af ett stort antal vänner upprestes den-
na vård af tillgifvenhet åt en älskad son af efterlef-
vande föräldrar".

En uppgift säger, att den aflidne varit ende
sonen till i S:t Petersburg bosatte föräldrar. Tradi-
tion påstår, att hans död vållats af omkullkörning
på landsvägen, och ännu benämnes af allmogen en
landsvägsbacke i Piikkis på ungefär en mils afstånd
från Åbo engelsmannens backe, till hvilken man för-
lägger den unge Cramps olycksfall.

Då vi fortsätta vandringen nedåt, komma vi
till ett af rödaktig granit uppförd t monument öfver
den för sina storartade donationer till universitetet.
7. «.
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gymnasium och skolor i Åbo samt till stadens fattige
bekante packhusinspektoren L. R. Caloander, död den 4
febr. 1861 hunnen till 72 år. På baksidan af minnesvår-
den läses: „Goda stiftelser bevara hans minne'1. Särskildt
donerade Caloander, som egde lika stor kärlek till
som kunskap om odlade växter en fond till under-
hållande af en trädgårdsskola i Åbo.

Närmaste graf gömmer stoftet af f. d. kom-
mendören för Åbo indelta bataljon den gamla gene-
ralmajoren 11. Lyra (f 1875). I den följande hvilar
under en tung, kistformig, med Eskulapiistafvem prydd
vård provincialläkaren, d:r Wilh. af Ursin, en lika skick-
lig som ömsint operatör och fruntimmersläkare. Han
afied 1885. Slutet af linien upptages af glömda grif-
ter och barngrafvar.

Altonde qvarteret är det på grafvar och vårdar
rikaste på denna begrafningsplats. Grifterna fram-
träda här i ganska ordnade led, till antalet sju. Vi
börja vår vandring från sydvestra hörnet, från det
höga, ståtliga kors, som betecknar den lugna, kraftige
politieborgmästaren, landtdagsmannen F. E. L. Bro-
nikowskys graf från år 1868. På baksidan af korset
läses: „Uti Herranom hafver jag rättfärdighet och
starkhet". Han hvilar här ett stycke från vägen
omgifven af tre barn. Mera åt söder ligger bokhand-
laren ./. E. Reuter (f 1868) begrafven.

Vi stå nu invid den vänlige ridderlige heders-
mannen, f. d. guvernören i S:t Michel, friherre Otto
Abr. Boijes och hans makas friherrinnan Amalia Boijes,
född Jcenisch, med en obeliskformig vård betecknade
graf. Baron Boije afied 1865; hans maka åter, som
genom donationer och testamenten beredt sig ett
varaktigt minne inom sitt fosterland, afsomnade den
15 april 1879 i en ålder af omkr. 80 år. De summor,

7. 6 & 8. i.
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som hon anslagit till goda stiftelser och ändamål,
belöpa sig till mer än en half million mark.

Bland grafvar, som närmast följa — alla kunna
ej här ens uppräknas, — må nämnas: handl. A. F. Wes-
terins; prosten fil. doktor C. G. Ahlstedts enkas, född
Alan, öfversten G. F. Sahlbergs och konditorn K. A.
Änderséns, alla från år 1866. Vid sidan af den sist-
nämnda hvilar hans enka, den välvilliga sträfsamma
restauratrisen Aurora Andersén, född Rons (f 1881).
Några steg längre fram uppnå vi den år 1867 aflidna
lärarinnan Blondina Brotherus graf och befinna oss nu
vid en af de större och dyrbarast prydda grafplatser-
na på Skansen, den Crichtonska familjegrafven. Huf-
vudmonumentet, utfördt hos F. Ahlstrand i Helsing-
fors, är ett högt grofhugget klippblock, som framtill
inom en portik framter en fintslipad minnestafla,
hvarpå ännu blott några namn äro inhuggna. På
hvalfbågen öfver pelarne läses:

CRICHTONS FAMILY GRAVE.
Här hvila två i späd ålder bortgångne söner

till konsul W:m Crichton samt dennes vördnadsvärde,
barnafromme och oegennyttigt hjelpsamme, 83 årige
svärfader, ingeniören Samuel Owen, som bortgick 1884.
Född i Yorkshire, förde han hit år 1824 den första
ångare, „Stockholm" benämnd, som bröt banan för
den nya tidens samfärdsel äfven med Finland.

Följande graf väcker ett dystert minne; här
hvilar handlandeenkan G. C. Langeen, född von Scha-
lien, som en höstafton 1867 befanns i sin bostad
strypt af några ryska soldater. Vi komma sedan till
sjökaptenerne G. R. Söderlunds (f 1868) och A- J. Lind-
holms (f 1864) samt målaremästaren G. Ahtgréns (f 1883)
äfvensom dessas anhörigas grifter och befinna oss nu
vid slutet af första graflinien.
8.,.
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Vikande till venster till linien 2 anträffa vi ma-
joren Edv. Montgomerys 1866 redda graf, betecknad
med en grafhäll af rödaktid granit. I den närbelägna
af en granhäck omslutna och med en obeliskformad
vård betecknade Sarinska familjegrafven hvilar bland
andra handl. G. Sarins 90 årige svärfader, timmer-
gesällen G. Ehrlund (f 1882). Följer så rådman J. G.
Wikeströms af en häck af snöklockor omgifna famil-
jegraf samt några steg längre fram handl. M. K. Ny-
malms af en enahanda häck begränsade grafplats.
Förbi några glömda grafvar för oss vägen till slotts-
befallningsman S. Mustelins unga makas i ett andra
gifte, Lenny Ahlroths graf från 1865, betäckt med en
liggande sten. Lättare funnen bland mängden af
vårdar är garfvåren A. Branders (f 1877) med en obe-
liskformad vård utmärkta graf. Han afled år 1877.
Ett jernstaket omgifver den Favorinska med trenne

kors betecknade familjegrafven; under ett af dem hvi-
lar den bekante handl. W. Zwetlkoffs enka, född Fa-
vörin (f 1866). En graf derifrån betecknar ett sten-
kors det ställe, der den ordningsälskande, nitiske
justitierådmannen, v. häradsh. C. D. Tötterman 1864
fann sitt hvilorum. Några grafvar längre mot vester
hvilar protokollssekreteraren /. Calonius f 1863 vid
sidan af en liten systerson A. M. Eklund. Linien
slutar med den Hellgren — Otsoniska slägtgrafven, der
garfvaren J. Hellgren (f 1870) sofver dödens sömn,
omgifven af flera barnbarn.

Tredje linien är icke stort rikare än denna på
grafvar, som kunde göra anspråk på allmännare in-
tresse. Den börjar med den af en granhäck omgifna stora
Palmqvist— Beimska slägtgrafven, der stenvårdar be-
täcka stoftet af handl. K. C. Palmqvist (f 1872), handl.
J. A. Reims (f 1862) samt den gamle smedsmästaren
8. 2-3.



PÅ SKANSEN. 79

K. Palmqvist (f 1866). Den vackra, med en större
marmorvas prydda vård, som nu upptar linien, är

egnad minnet af den „gamle, gode kommendanten"
i Åbo generallöjtnanten Carl von Derschau, mannen
med de enkla, flärdfria och patriarkaliska sederna,
krigaren från flere fälttåg ända från Napoleons tid.
Den stilla, fredälskande mannen hade varit med på
slagfälten vid Borodino, Kulm, Leipzig och sist — på
Runsala, till minne af hvilken affär stadens borger-
skap förärade honom en af Ekman målad framställ-
ning af densamma. Hans begrafning år 1862 var en
af de pompösare Åbo på senare tider bevitnat.

Närmaste grafvar i linien 3 gömma det jor-
diska af bland andra urmakaren A. Wiberg, handl.
J. F. Haten (båda döda 1863) och handl. F. F. Rau-
tells enka, född Castegren (■}• 1881). En häck af sibi-
riska ärtträd omsluter den Fahlgrenska familjegrafven,
till hvilken hör den i följande linie stående obelisk-
formade vården öfver handl. B. H. Fahtgren (T 1861).
Inom en hagtornshäck hvilar kemieläraren vid tekn.
realskolan, f. d. krigsapotekaren K. F. Sternberg (f 1883)
samt inom en granhäck politierådmannen R. D. Ny-
stedt (f 1863) med maka, född Levander. Äfven f. d.
kronofogden i Wirmo, kollegiiassessoren 11. Allenius
(7 1881) har funnit sitt hviloläger i denna familje-
graf. Fyra grafvar längre mot öster betecknar ännu
ett sönderslaget jernkors majoren Georg Reinh. von
Knorrings grift. Han var en ovanligt beläst, sympa-
tisk och anspråkslös man. Tillfångatagen vid Bo-
marsunds fall i de allierades händer, lyckades han
undandölja sitt kompanis artellkassa, den han efter
sin^ fångenskap, i Frankrike återstälde, ett drag af
redbarhet, som karaktäriserade honom. Han dog
1864 som som.krQnomagasinsförvaltare i Åbo. Förbi
8.3.
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de grafvar, som i sig sluta stoftet af skräddaren A.
A. Bergs bortgångna barn samt körsnär 0. W. Sor-
thans första maka, född Rosendahl, leda vi oss till det
dyrbara, med en i ädel stil hållen relief i brons af
W. Runeberg smyckade monumentet öfver en tolf-
årig flicka Mathilda. Unonius, enda dottern till den
förmögne tullförvaltaren i Lovisa Oskar Unonius, hvars
namn läses på andra sidan af vården, som upprestes
1866

Reliefen framställer dödens engel, som ledsagat
en ung flicka till frälsaren, hvars ord: „Låter barnen
komma till mig" i brons äro anbringade under bilden.

8.3.
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Linien slutar med handl. O. W. Bahrs, der ett
litet menniskoblomster, uppspiradt och brutet i som-
marmånaden 1862, hvilar vid sidan af sin mormoder,
som skådat 83 vintrar snöga i sina lockar.

Linien 4 börjar med en rad af här aflidna ut-
ländingars grafvar, hvilka likasom ock några oss när-
mare stående grifter vi måste förbigå. Vårt närmaste
mål blir det invid handl. J. Nybergs (f 1865) obelisk-
formade vård stående monumentet öfver den talang-
fulle, med utländska förhållande välbekanta, person-
ligen älskvärde arkitekten G. T. Chiewitz (f 1862). I
Finland verkade han de 11 senaste åren af sin lefnad:
nya teaterhuset samt riddarhuset i Helsingfors, flera
kyrkor på andra orter m. m. vittna om hans arti-
stiska sinne. Vården, till hvilken arkitekten von Hei-
deken lemnat ritning, eger sin prydnad i en af C. Sjö-
strand modellerad, i brons gjuten porträttmedaljong
af Chiewitz. Den blef färdig år 1867.

Vid sidan är handl. N. D. Kohn (f 1862) begrafven.
Ungefär vid midten af denna linie uppnå vi den Ithi-
7rtcews'ska familjegrafven, der ett högre obeliskformigt
monument af grå granit betäcker stoftet såväl af fält-
kamreraren Dan. Ithimceus (f 1836) och hans maka,
född Forsgrén (f 1862) som af deras son grosshandla-
ren Pehr Ithimceus (f 1879), äfven han, i likhet med så
många Åbobor, vid hvilkas vårdar vi stannat, värd
ett tacksamt minne i följd af donationer till vackra
och välgörande ändamål.

Vi påskynda nu våra steg förbi grafvar, som.
förvara stoftet af den aktade skomakaren A. Ramstedt
och sadelmakaren C. G. Lindström, af späda söner till
auditören A. Federley och till hofrättsrådet R. Idestam
äfvensom af den redbare handl. /. G. Laurén, de flesta
bortgångne 1862, samt uppsöka ett jernkors, stäldt på
8.3-4. 6
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bokhandelsexpediten Ferd. Wessmans 1861 redda graf,
ihågkommande hans vackra bar3Ttonröst, som isynner-
het i sången „Sof i ro" så ofta skänkt tonernas tröst
i sorgfylda hjertan vid randen af nyssbäddade grafvar
här borta. Från 1861 är ock handl. J. D. Ginmans
närbelägna graf, så ock litet längre fram den af ett
jernstaket hägnade grift, der den hurtige, muntre sjö-
mannen G. A. Åberg vid 75 års ålder kastat ankar.
Det skall ha legat en genomhjertlig och ärlig klang
i det tonfall, hvar med den gästfrie „Kalle Brass" —

såsom kaptenen och handl. Åberg af sina vänner på
skämt benämndes — plägade helsa dem med sitt hu-
moristiska talesätt: ~Nu ska vi vara fördomsfria!"
Hvad han uträttat till gamla skeppsvarfvets bästa,
skall ej ha varit litet. I samma graf slumrar hans
gammaldags välvilliga, redbara hustru, född Nordman,
som på nyårsaftonen 1876 från sin aftonbön plötsligt
rycktes bort af döden i följd af skrämsel öfver en
hotande början till eldsvåda, hvilken hann sveda hen-
nes kallnande stoft. — På följande vårdar läsas nam-
nen på kommissionslandtmätaren J. Lindberg (f 1861),
handl. .1. J. Rignell samt placemajoren i Åbo öfverste-
löjtnanten C. S. Altéen (f 1861) äfvensom dennas enka,
född Grönberg (f 1868). På dessa senares mot graf-
kullen hvilande häll vid foten af ett kors af granit
läses:

Till fridens land hans maka snart honom följa fick.
Hon längtar ej tillbaka, hon till sin himmel gick.

Åter anträffa vi en sjömansgraf, den hvari den
omtyckte, raske, „evigt unge seglaren på Östersjön",
béfälhafvaren på de forna Lybeckerskonarene "Alkaja"
och „Jatkaja", den 72 årige kaptenen Joh. Jacobsson
hvilar sedan 1861. Mot slutet af linien finna vi handl.
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C. R. Galle (f 1865) samt en ung polack Jozef Topezew-
ski begrafna.

I följande linie, den femte, den af grafvar mest
upptagna på hela Skansen, räkna vi omkring 50 grifter.
Främsta rummet vid vägen upptages af handl. Mich.
Hellman (f 1856), kompanjon i en stor minut-handel
med nyssnämnde C. R. Galle. Eskulapii-stafven på
■en närstående vård betecknar hvilorummet för stads-
läkaren d:r A. Schwanck (f 1857). Emellan denne lä-
kares grafsten och den unge assistentläkarens vid
länesjukhuset i Åbo d:r O. N. Mustelins redan på af-
stånd synliga svartslipade, äfvenledes med en eskulap-
staf utmärkta stenblock befinna sig flera grafvar, göm-
mande stoftet af för det mesta qyinliga medlemmar
och barn af familjerna Nymalm, Granqvist,Rautell, Åker-

man, Högander, Hammarström, Sundqvist, Boman och
andra. På den vänsälle, flärdfrie d:r Mustelins ståt-
liga vård läses:

VÄNNER RESTE STENEN.

Han afled 1882 och hvilar vid sidan af sin mo-
der, direktor S. Mustelins första maka, född Backmans-
son (f 1857) samt en ung syster, bortgången 1876.

Vi äro nu midt inne i det tätt befolkade qvar-
teret, som kunde kallas Skansens City. Grafvarne
-tränga hvarandra, de flesta glömda, 30 a 40 år gamla.
På vårdarne läsas för det mesta obekanta namn. Gång
■efter annan framträder en till en viss likhet med en
låg obelisk huggen sten, hvilken form på grafvårdar
var synnerligen på modet härstädes i medlet af seklet.
I detta qvarter räkna vi ej mindre än 22 sådana o-
beliskvårdar. Bland de namn, som vi läsa på närmast
följande vårdar, må här några till vägledning anföras:

Invid d:r Mustelin hvilar kammarmusikus Colditz
enka, född Scharlin. Sedan erinnas vi om kontrollören
■8. 4-5.
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C. G. Walls enka f. Gejtlin; om löjtnanten G. W. Bjugg;
om handlandene A. Nikander och H. J. Uttelin: omhandL
Nils Cavéns gamla enka och hennes son bokhållaren
Nils Fredrik (f 1877); hustrurna till garfvaren C. W.
Meldring och till stadsnotarien G. Ståhlhandske; om-
underlöjtnanten C. E. W. Wennerqvist; om assessoren
K. U. Andersin med flera, alla dessa, hvilkas dödsår
ej särskildt angifvits, här begrafna åren 1857—1860.
— Vi hafva nu hunnit till en upprätt vård af sand-
sten, betecknande hvilorummet för den i detta sam-
hälles tjenst synnerligen verksamme, ja man kunde
säga, efter tidens förhållande storslagne, för sin ädla
karaktär mycket afhållne och högt aktade politieborg-
mästaren .Lars Kekoni, död 1860, 57 år gammal. I
närheten, ehuru i följande linie, hvilar justitieråd-
mannen J. E. Kekoni (f 1874). Invid vägen är as-
sessoren W. Fabritius1 familjegraf inom en granhäck.

Sjeite linien börjar i öster med ett par grafhäl-
lar öfver sjökapt. 31. Mårtensson och hans familj samt

öfver stadsläkaren d:r A. W. Wallenius och hans enka
född Bremer (f 1860). Han hade under 30 år här gjort
sig berömd som en skicklig kirurg. Vid koleraepi-
demins våldsamma utbrott 1853 var han rastlös i ar-
betet för farsotens dämpande, men föll den 12 avg„
ett offer för densamma. — Förbi fröknarna Björkboms
och garfvaren 31. Himbergs hvilorum komma vi till
kaptenlöjtn. N. Sjömans och den begåfvade predikan-
ten, redaktören för „Sanomia Turusta", konrektorix
F. Bergstedts grafvar, de flesta från kolera-året 1853-
-samt derefter till den verkningsfulla vården på den
af håg och låg saknade, ömsinte, skicklige och älsk-
värde läkaren assessoren Chr. Ferd. Melart (född 1792„
död 1854). Monumentet, hvars korta inskrift är på
latin, föreställer en portik, på hvars tak den helsobrin-
-8.5-6.
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gande källans vas är uppsatt, till hvilken en orm
slingrar sig opp omkring eskulapstafven, hvilka sin-
nebilder äro utförda i brons och i större skala. —

Öfver denna och följande linie sträcka sig de Indrenius-
ska griflerna, i hvilka d:r E. Indrenius1 första maka,
född Saurén (f 1852), flera små barn till dem samt
Irans moder, domprostinnan lndrenius, född Brunn
slumra i döden. Fortsättande vår vandring utmed
linien 6, lägga vi märke till hofrättsrådet, N. G. Sack-
léns (en broder till geheimerådet, baron L. Sackleen)
hvilorum samt uppsöka den liggande grafsten, som
betäcker stoftet af den hjelpsamme, originelle sista
medlemmen af den i Åbo mer än 200 år gamla Heldt-
ska slägten, sekreteraren /. F. Heldt, den bestyrsamme,
godmodige „sterbhuskamreraren", som i sitt testamen-
te ihågkom ej blott domkyrkan, skolor och lasarett,
utan ock mer än ett hälft hundratal personer med
större och mindre gåfvor. Han afied 1854.

Ej långt från Heldts graf höjer sig ett monu-
ment, hvad det arkitektoniska beträffar likt den Me-
lartska vården, egnadt „Åt minnet af John Barker, me-
kanikus. — Född i England 1791, död i Åbo 1854* —

en af vår stor-industris verksammare och skickligare
män. Vi kunna nu åter påskynda våra steg förbi
grifter, i hvilka slumra bland andra stud. K. V. Schy-
bergson (f 1864); prof. Joh. Bonsdorffs enka, född Wasz;
bokhållaren P. F. Bränlund, på hvars graf „kamraternc
reste stenen* samt prosten, d:i C. A. Hjorths enka, född
Tötterman, alla dessa aflidna 1855. Af 1856 års döds-
offer följa nu i linien handl. C. G. Reims, häradsh.
O. A. Nordman, äldre och yngre medlemmar af ärft-
lige hedersborgaren G. E. Malmgrens familj, samt vid
slutet af linien handl. Karl Österman (f 1844) och
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hans maka, född Woivalin (f 1856), hvilande under er_
obeliskvård.

Sjunde linien, den sista i detta qvarter, löper
parallelt med gränsvägen mot norr och börjar med
grafstenar öfver komministern W. J. Wiberg och
handl. Abr. Grönlund (döde 1849) samt öfver hofrätts-
rådet C. ,W. Fagerström (f 1850). I ordningen kom-
mer nu en upprätt vård öfver den bekante handl. /.

Scharlins, hustru C. C. Kellander (f 1850. I närhe.ten.
betecknar ett jernkorsen gemensam grift för 4unge män
handelsbokhållarene G. A. Lydman och N. Albäck, apo-
tekseleven C. B'.. Granlund samt drängen C. W. Grön-
berg, hvilka jemte en femte yngling, handelsbokh.
Pomrén, „omkommo den 23 juni 1850 under segling i
närheten af Abo stadu. Ätskiljda af denna graf hvila
tvänne fränder, marinlöjtnanten Avg. Aminoff' (f 1850)
samt f. d. kommendören för Björneborgs indelta ba-
taljon, öfversten Greg. Aminoff (f 1874) en af.de mån-
ga landsmän, som tjenstgjorde på Krim under krigs-
åren 1854—1856. — En mera bekant krigare, veteran
från 1808, öfverstelöjnanten, sedermera bankodirektö-
ren, den hjertlige, mer än 80 årige Otto Herman Lode
slumrar i närmaste grift under en obelisk-vård. Un-
der kriget var han major. Lode, född ll^i^ll och
död 18,6/:i52, var son till landshöfdingen H. Lode r
hvars graf vi betraktat i qvart. 3, linien 3. Här
hvila ock hans maka, Christina. Sjöstedt, samt tvänne
döttrar till det gamla paret, som i 52 års tid delade
ljuft ochjedt med hvarandra. — På vårdar, som följa,
läsa vi bland annat grafskrifterna öfver handl. C. G.
Avellan samt muraren Steph. Träskelin den äldres 81
åriga maka Magd. Hörman, från Uleåborg, (f 1850).
Eget nog finna vi här i grannskap af hvarandra tvän-
ne vårdar öfver en och samma person, den kände
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teaterföreståndaren Edv. Stfernströms år 1851 här bort-
gångna första maka, Sqfie Lannby, en svenska med
„vackra strålande ögon", hvilken i tiden i Åbo tog*
sina första steg på den sceniska banan Det ena af
den aflidnas dopnamn är olika uppgifvet på de på
olika ställen placerade vårdarne, af hvilka den ena
befinner sig invid handl. J F. Lundströms med ett
jernkors betecknade graf, hitom den stora Jörgensenska
familjegrafven, der den arbetsamme, i sitt fack fram-
stående danske skeppsbyggmästaren vid Åbo gamla
skeppsvarf C. J. F. Jörgensen (f 1872) slumrar, omgif-
ven af sin från Danmark bördiga första maka och
flera barn. Monumentet på hans graf är af jern och
föreställer én afbruten kraftig ekstam. Emellan denna
grift och de tidigare omtalade Indreniusska grafvai-na
äro begrafna handl. J. Holmberg bokbindaren, låne-
bibliotekarien .T. Granström, guldsmeden A. Gren och
andra, aflidna 1852.

Under vår vandring i detta qvarter hafva vi

varit i tillfälle att lägga märke till, att dess grafli-
nier öfverhufvudtaget i märkbar kronologisk ordning-
fyllts under 1849 till. 1866, dock i motsatt led än den,.
hvari vi gått. Vi befinna oss nu på området för år
1852. Doktorinnan Indrenius' dog den 26 juni 1852;:
i den följande grafven hvilar bagaren Hildén, död
den 27 Juni samma år. Derpå följa två smala graf-
hällar, insänkta i samma gräskulle, begge bärande
endast initialer, den ena A. G., den andra S. E. G.
I följande graf slumrar stabskaptenen Lundström, som
dog den 23 okt. 1852. För att om möjligt lyckas
dechiffrera nyssanförda initialer har jag lagt märke
till hvilka personer här äflidit mellan den 27 juni
och 23 okt. och dervid kommit till den öfvert3^gel-
sen, att sagde grafhällar betäcka stoftet af veteraneix
S. t
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från 1788 och 1808 års krig, anföraren för den efter honom
benämnda friskaran, öfverstelöjtnanten Anders Gyllen-
bögel, död i Åbo inemot 82 år gammal den 25 sept.
1852 samt hans den 4 i samma månad aflidna maka
Sofia Elisabet Gyllenbögel, född von Konow, således ini-
tialerna A. G. och -il. E. G. Då minnet af dem, som
stridt för fosterlandet, är kärt för oss, går väl ingen
finne likgiltig förbi sådana grafkullar.

I slutet af graflinien finna vi korsprydda vår-
dar öfver possessionaten G. M. von Essens 21 åriga

dotter Signe Maria (f 1873) och fil. magistern A
nell (f 1878) jemte andra.

Lig-

S. 7 & 9. 1,
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Vi öfvergå nu till det nionde qvarteret och följa
dess södra gränslinie åt, från vester mot öster. Till
utgångspunkt erbjuder sig sjelfmant det vackra mo-
nument, som höjer sig på den i den finske konstens
historia alltid minnesvärde hofmålaren R. W. Ekmans
graf, der det tyckes oss, som om ej dödens ro ännu
kunnat hinna hans lifligt klappande hjerta. Det låg
ett skimmer af sol öfver Ekmans taflor och öfver
hans själslif i allmänhet, en återglans af söderns glö-
dande sol och af nordens korta sommar, och hans
minne ter sig ännu för oss liksom i en stark afton-
rodnad, som gör blicken osäker, då den söker omfat-
ta de förblifvande konturerna af konstnärens lifsger-
ning. Blott 15 år ligga emellan hans bortgång och
den tid, som är. Men må sekel snöga på hans graf
i den kalla finska jorden, ej skola dekunna förblekna
och gömma hans hågkomst.

Ekman begrofs den 25 febr. 1873, kl. 2 e. m.
under varmt deltagande af det samhälle, han så länge
tillfört ära. Det dröjde ej länge, innan man skred
till att uppföra en värdig minnesvård på hans graf.
~W. Runeberg modellerade med tacksam hand en por-
trättmedaljong af sin mästare. En palett med penslar,
kring hvilka den minnesgoda murgrönsrankan virar
«ig, anbragtes på vården jemte en minnestafla af brons.
Inskriften lyder:

ROBERT WILHELM EKMAN
* 18 13/808 t 18"V.73.

VÄNNER AF HANS KONST RESTE VÅRDEN.

Monumentet aftäcktes den 23 sept. 1877 med
<ett tal af frih. S. W. von Troil.

Vid sidan under en liten grafsten slumrar hans
trofasta, ädla maka Josefina Pippingsköld, som fråntogs
honom af döden den 7 april 1871. Äfven hon har
9.i.
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erhållit en dyrbar minnesvård i den vackra dikt, Z.
Topelius skref, då „Konstnärens maka" afied, och
hvari det lika djupt som sannt heter:

När han var s,vag, af striden trött,
När konstnärshjertat hälft förblödt,
Då var hon stark, då var hon varm,
Då stödde hon sin kämpes arm,
Och Gud allena viste
Den strid, hon bar i egen barm.

Nu är hon hän. Hvad finnes qvar
I denna verld af hvad hon var?
Ett öde hem, en graf, en tår,
En vissnad krans från hennes bår,
När Ekmans minne lefver,
Så länge Finlands konst består.

Vi skola lemna de Ekmanska grafvarna och

skrida' framåt utmed den till en början dubbla graf-
linie, som bortom handl., destillatorn V. Fahlgrens
(f 1887) af en granhäck omgifna familjegraf visar oss
ett enkelt led af grifter. Vi möta då der till först
den jovialiske, skämtsamme, öppna och hurtige rektor
Knut Legal Lindströms svartslipade, upprätta vård, hvar-
under den liflige mannen slumrar sedan år 1879. Flera.
barngrafvar följa derefter, emellan hvilka handl. C.
F. Hamberg (f 1882) och andra funnit hvilorum.

I linien 2 vägleder oss den så sorgligt år 1879
mördade handl. B. W. Sedergrens upprätta vård — för-
bi hvilken hans aldrig upptäckta banemän kanske
ännu i dag kunna vandra — till den uleåborgska.
familjen Rinmans grafvar, till sjökapten K. P. Eriksons
makas hvilorum samt till timmermästaren J. W. Ile-
nius' familjegraf. Här afbrytes linien så godt som
alldeles samt vidtager först vid de Pippingsköldska
grafvarna, af hvilka en, betäckt af en svartslipad
större häll, utgör hvilorummet för possess. /. /. Pippin-
*kölds 88 åriga, 1886 aflidna maka Edla Magd. Zidbäck.
9. 1-2.
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I närheten hvilar under en grafkulle stoftet af d:r
Ach. Pippingskölds enka Karin Nyman (f 1883). Vid
vägen i vester uppnå vi den gamle, ansedde vicepre-
sidenten C. G. Sundvalls (f 1878) och hans maka E.
Bergenstråles (f 1875) vackra, af almar beskuggade-
grafvardar.

Första grafven i linien 3 är handl. C. F- Juselius*
familjegraf. omsluten af en granhäck. Mot vester,
såsom vår kosa går, äro grafvarna glest sådda och
ledet ojemnt uppdraget. Vi betrakta i förbigående
en vid sidan belägen stenvård i form af ett altare,
med en uppslagen bok, hvarpå läses initialerna till
sjötulluppsyningsman Sevons första hustrus namn.
Derifrån gå vi till plåtslagaren 5. /. Haglunds (f 1879}
familjegraf. En häck af snöklockor omger de Sandell-
ska grafvarna, invid hvilka en liggande häll betäcker
stoftet af sjökaptenskan Emma Wilén, född Sandström
(f 1879) en fint bildad qvinna och, omtyckt skolföre-
ståndarinna. Då det mellersta området ej har att
uppvisa några grafvar, gå vi nu fram ända till vägen
i öster, styrande våra steg mot norr längs densamma
förbi några familjegrafvar, nämligen tullförvaltaren
F. Lindbergs („Harald"), possess. E. J. Schröders och
framl. pastor Olins, hvarefter vi vika om hörnet af
qvarteret samt följa vägen åt mot vester förbi den
större granhäck, som omsluter de Anderssonska graf-
varne. Härefter finna vi på hela den långa sträckan
ända till Wilénska familjegraf ven endast 8 grafkullar,,
de flesta utan vårdar och ingen märkeligare. efter
hvad vi ha oss bekant. I den Wilénska grafven göm-
mas under korsprydda vårdar flera barn till boktryc-
karen G. W. Wilén, bland hvilka den 16:åriga real-
lyceisten R. W. Wilén (f 1888). Ett dyrbarare monu-
anent, prydt ,med studentlyran och en porträttmedal-
9. _ a.
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jong af marmor (modellerad af C. Sjöstrand) vitnar
om de varma sympatier magister WalfridAlftan (f 1873)
för ett par tiotal år tillbaka tillvann sig såväl tidigare
inom studentkåren som senare i egenskap af skollä-
rare härstädes. Inskriften säger: Studenter, qvinliga
och manliga lärjungar, vänner reste stenen. Vården af-
täcktes den 23 okt. 1875 samt är förfärdigad af H.
J. Stigell i Helsingfors. Ett annat prydligt minnes-
märke befinner sig tätt invid, i hörnet af qvarteret
och utgöres af en afbruten pelare med kringviradt
band, erinrande om den gamle waterschouten, sjökap-
ten C. H. Strömberg (f 1873). Bakom de senast nämnda
trenne grafvarna anträffa vi till först vid vestra vä-
gen en större slägtgraf, gömmande det jordiska af bland
andra smeden /. Lindblom (f 1882), sjökapten A. Palm-
berg (f 1877) och sjökapten P. O. Sundelis unga maka
(f 1878). I nästa graf slumrar fröken Rosalie Biittner
(f 1878) och derinvid kronofogden, kapten A. F. von
Willebrands första maka, född Hallbäck (f 1880). Några
steg derifrån reser sig en vacker med en marmorkrans
prydd, högre svartslipad vård öfver stoftet af sjökap-
ten G. A. Jacobssons enka (f 1883).

Tionde qvarteret inrymmer ej många grafvar, de
flesta belägna vid vägkanterna, hvarför vi blott göra
■en rund kring gränsområdet med några få inviknin-
gar till spridda grafvar i det inre af qvarteret.
Den första graf af allmännare intresse vi här möta
är en af de äldre på Skansen, betecknad med ett myc-
ket enkelt jernkors, det första vid södra vägen. På
dess namnplåt läses:

Här hvila vicepresidenten och riddaren Arvid ron Cederwald död
1810 — omsider lycklig — och hans kära maka Märg. Sofia Uabbenius
d. 1812.

Omgifven af en syrenhäck befinner sig strax
invid bagaren R. E. Rosenqoists familjegraf samt vid
9. 3 & 10.
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sidan af denna de Ekelundska grafvarne, bland hvilka
vi fästa oss vid den, hvari den äfven som läroboksförfat-
tare kände verksamme dispaschören och navigations
skoleföreståndaren, assessoren B. M. Ekelund hvilar
sedan 1869. Den ståtliga vård, som pryder hans graf.
är, som inskriften säger, »upprest af tacksamma elever".
Nästa graf gömmer stoftet af protokollssekreteraren
Wentzell Rotkirch. (f 1876), en rättskaffens, välvillig
och anspråkslös man. Bakom dessa grifter upptäcka
vi lätt det korsprydda monumentet öfver handl. Johan
Scharlin, född 1795, död 1876, hvars storartade dona-
tioner till feberlasarettet, till pensionskassan för Åbo
stads handlande, till hushållningssällskapet o. s. v.
bevara minnet af denne man, hvilken med skäl kan
sägas ha varit sin egen lyckas smed. Det var denne
Scharlin, som lät renovera Cramps minnesvård. Förbi
åtskilliga mer eller mindre glömda grafvar vandra vi
nu fram till sydöstra hörnet af qvarteret, der en vård
betecknar hvilorummet för den unge svenske konto-
risten Fredrik Berg (f 1881), till hvars minne vänner
reste stenen. '

Vid östra vägen tilldra de Halleenska vårdarne sig
vår uppmärksamhet. Der hvila handelskontoristerne
August och Arthur Halleen samt sjökapten Emil Hal-
leen, de två senare aflidne 1881, den förstnämnde 1885.

I nordöstra hörnet utmärker ett grafmärke i
form af en bok plåtsslagaren C. Lindströms (7 1882}
och hans makas gemensamma graf, hvarifrån vi gå
att betrakta de få återstående vårdarne på norra delen
af detta område. En större grafplats utgör handl.
J. W. Blombergs familjegraf. Något längre in i qvar-
teret slumrar målarinnan, doktorinnan A. Såltins lilla
dotter Gerda, och ett godt stycke längre fram skräd-
daren G. Rothberg (f 1882). Återvändande till norra.
10.
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vägen finna vi ingen mera känd graf, förrän vi i
nordvestra hörnet uppnå det grafkors, som beteck-
nar enkerådmanskan W. Bröckers 1880 redda hvilorum.
Från en ej långt derifrån belägen liten grafsten öfver
muraregesällsenkan U. Lindholms 1887 jordade stoft
förnimmes sucken:

Elomme murheen laaksossa
Tääl' ompi tyhjä vaiva.

Härmed hafva vi slutat vår vandring i detta qvar-
ter samt öfvergå nu till det elfte.

Detta är betydligt rikare på grafvar och kan
indelas i fem, delvis dubbla linier, af hvilka den för-
sta, sydligaste har att uppvisa åtskilliga grifter af
allmännare intresse. Den börjar med en grupp, med
jernkors betecknade Hjeltska grafvar, i hvilka hvila
provisorn F. W. Hfelt (f 1853) samt enkefruarna,
Dammert (f 1853) Palmroos och Lithén (f 1866), alla födda
Hfelt äfvensom den 76 åriga m:lleLov. Magd. Hfelt(71855).
Till denna grupp höra de slägtgrafvar, som gömma
stoftet af fru Palmroos1 i början på 1880 talet aflidna
tvänne döttrar äfvensom af gymnasiilektorn, theol.
doktorn F. S. Palmroos (f 1863). den sistnämdes grift
belägen såsom ock andra i denna linie på sjelfva
vägen och betecknad med ett högt kors af jern.

Vid sidan af sagde grafvar hvilar den 25 åriga
_n:lle Clara Erika Bahne (f 1847); på hennes grafhäll
läses versen:

Uti den verld, der saknad mer ej gråter,
Den flydda anden säll I finnen åter.

Vi komma nu till en gammal, på ett underlag
af trenne trappsteg upprest mindre vård öfver kom-
mercerådet M. Rosendahl (f 1815) och hans maka J.
Z7. Forsman, som afled redan 1811. I närheten ligga
hegrafna borgaren C. U. Grönberg (1866) jemte maka,
10. & 11. 1.
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född Friberg, och son, en 25 år gammal student (f 1857).
Invid dessa grafvar väcker en i obeliskform huggen
vård minnet af en af de många i Åbo, hvilka till
fromma för det allmänna användt be-3rdande delar
af sin genom flit och omtanke vunna egendom. Här
hvilar nämligen handl. Johan Rautalin, död 1841 vid
77 års ålder. På hans vård läses: / oförgängligt minne
qvarstår den bortgångne genom frikostiga gåfvor till kyr-
kor, hospital och andra allmänna inrättningar.

I ordningen följa nu de Aminoffska grafvarna,
hland hvilka vi med intresse stanna vid den egen-
domliga vård, som gömmer stoftet af öfverste Fred-
rik Aminoff. De på jernkorset upphängda vapnen:
kosackpiken och sabeln tillkännage, att han tillhört
lederna af steppens fria söner. Sina hjeltelagrar skar
han i en tioårig vild kampalek med de kaukasiska
bergsboerna och kallades då „Tschetschensernas skräck".
Om honom sjöng Cygneeus:

„Och vän och ovän sade: en man
Mer tapper vi aldrig skådat än han,
Den djerfve finske husaren". — —

Och fastän en hjelte till kropp och till själ
Så godt som ett älskande barn jemväl
Ditt hjerta var och förblifvit".
Bruten af mödor och betäckt af stridsärr lefde

han sina sista år i Åbo, der han afied den 22 mars
1868, hunnen till 63 års ålder. Han var son till kri-
garen från 1788 och 1808, landshöfdingen Gustaf Ami-
noff. Hans maka, äfven född Aminoff (f 1859) och
hans gamla moder, född Salsvärd (f 1862) äro begrafna
vid hans sida, så ock hans syster lagmanskan Krogius
(f 1879) och hennes anförvandt rådman K. F. Lilius 1

första maka, född Krogius (f 1878).
Under en af björkar beskuggad grafkulle hvilar

den sitt kall hängifna,1 saktmodiga lärarinnan vid

ll.i.
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fruntimmersskolan, fröken E. Stråhlman (f 1882). Föl-
jer så en rad af mindre kända grifter, hvarefter li-
nien slutar med de Brusénska grafvarna, der stoftet
gömmes af bland andra den i hög gradredbare, varm-
hjertade, flärdlöse och arbetsamme handl. Sven Brusén,
tidigt bortgången 1884 samt af hans gamle fader kon-
torsskrifvaren guvernementssekreteraren J. F. Brusén
(f 1887).

Då vi nu beträda andra graflinen, gå vi framåt,
ända tills vi anträffa en grafsten, som betäcker stoftet
af öfverstelöjtnant P. N. Gyllings ålderstigna enka,
en syster till krigaren F. Aminoff. Den vördnads-
värda damen afied 1886. I närheten är garfvaren
G. A. Ahlstedt- (7 1883) mycket stora, af hagtorn om-
gifna familjegraf, i hvilken äfven tvänne andre garf-
vare: Erik Lindroos (f 1839) och hans mycket aktade
son Abr. Lindroos (f 1873) funnit hvilorum, den se-
nare i likhet med nyssnämnde S. Brusén en nitisk
medlem af frivilliga brandkåren.

Inom en granhäck befinner sig handl. E. F.
Alftans (7 1883) graf och vid sidan läne-enspännaren
/. F. Lundelins från 1879, hvarefter vi uppnå den stora
Sarénska grafplatsen med fem jernkors öfver bort-
gångna qvinliga medlemmar af familjen. En obelisk
vård betecknar enkefru K. Palms (f 1851) och hennes
döttrars hvilorum, hvarefter linien slutar med en vård,
rest på urfabrikören C. U. Hellins (7 1856) och hans
makas graf. Invid denna går en kort sidolinie, der
vi upptäcka handelsagenten D. J. Procopés af en häck
omgifna graf från 1884.

Linien 3 är till en början tätt besatt med graf-
var (ingeniör K. A. Kuhnerts makas (f 1875) och andras),
förbi hvilka vi vägleda oss till lektor W. Th. Renvalls
första hustrus och hans barns samt till de von Willebrand-
lli_3
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ska grifterna, bland hvilka vi lägga märke till den,
som gömmer stoftet af den pligttrogne, humane em-
betsmannen, hofrättsrådet Gustaf von Willebrand (7
1869). I närheten är muraren A. Lindmans stora fa-
miljegraf, utmärkt med en pelare, hvarpå är uppsatt
en bedjande engel. Han hvilar här omgifven af maka,
barn och barnbarn. Här hvilar ock hans son, den
rastlöst arbetsamme, anspråkslöse och renhjertade slotts-
predikanten Adolf Lindman, hvars trägna forskningar
rörande Åbo historiska minnen ega bestående värde.
Han var född den 4 maj 1821 och afied den 19 nov.
1874. — En, såsom ock den Lindmanska, med jern-
stängsel inhägnad grafplats |Öljer nu; det är den
Beckrnarckska familjegrafven, mot hvars sandplan ett
af grästorf bildadt kors aftecknar sig. Nära hvar-
andra belägna minnesmärken beteckna hvilorummen
för handl. G. Rosenholms första maka, född Wallenius
(f 1859) jemte barn och anhöriga; vidare för bagaren
N. Dahlsten (7 1816) samt hans hustru och dotter; för
hökaren D. Säfström (f 1847), smeden A. Johnssons
första maka (7 1880) samt för trädgårdsmästaren _?.

A. Mandell (7 1866) och hans närmaste. En annan
trädgårdsmästare, vid namn Renvall, ligger begrafven
inom den ena af nu följande granhäckar. Grafvarna
börja nu glesna, och vi kunna gå fram till slutet af
linien, der en obeliskvård betecknar muraren J". Wi-
lenius1 (7 1856) familjegraf.

Fjerde linien inrymmer ingen grafaf allmännare
intresse. Den börjar i öster med tvänne slägtgrafvar,
f. d. magasinsförvaltaren Abr. Cavenius 1 (7 1882) samt
hökaren J. Forsells (f 1860), hvilka här hvila omgifna
af flera anhöriga. Framom dessa äro kortfabrikören
S. Granbergs (f 1850) samt den i vågorna omkomne
handelsbokhållaren Wallenius'' hvilorum. I närheten
11.3-4. 7



98 PÅ SKANSEN.

finna vi snickaren S. Östdahls makas graf, der hon
hvilar med sina sju barn, äfvensom handl. G. W. Ro-
senholms med ett marmorkors prydda stora familje-
graf. Påskyndande våra steg läsa vi på enkla vår-
dar — delvis i jorden insjunkna grafhällar — namn
på flera i lifvets brus redan förglömda, uteslutande
vid hemmets verld fastade personer, de flesta unga och
bortgångna vid medlet af seklet. En gammal graf-
häll, nästan betäckt af jord, har en inskrift på tyska
öfver ett år 1813 aflidet barn, hvars namn synes ha
varit Louise von Witinghoff.

1 femte linien anträffa vi snart den danske skor-
stensfejaren H. N. Seitzbergs (f 1875) inom en häck af
vilda rosor resta grafkors. Litet längre fram befinna
sig stadskassören F. Stenbergs (f 1880) grafplats och
apotekaren A. F- Nordfors"1 rymliga, med en ansenli-
gare vård prydda familjegraf. Han afied i Uleåborg
1884, bruten af bekymmer i anledning af den senaste
stora stadsbranden derstädes, som tog sitt utbrott i
hans gård

De tvänne stora grafplatser, som nu följa, till-
höra den ena hofrättsassessoi-en Hj. Serenius, den andra
familjen Lindström, och är den senare platsen beteck-
nad med bland annat ett högt granitmonument öfver
byggmästaren R. Lindström (f 1878). Ett lägre sten-
kors öfver fröken A. J. Wirén (f 1872) samt en graf-
häll öfver „en älskad son", den 19 årige studenten
C. E. A. Nyman (f 1836) afslutar linien mot öster.

Sjette linien bildar qvarterets gräns mot norr.
Vi hafva der till först att betrakta den vackra hvita
marmorvården öfver hofrättsrådet B. W. Lönnblad
(f 1879), hvars rättskaffens väsende tillvann honom
allmän aktning. Ej långt derifrån befinner sig kap-
ten Frans Nordfors' med ett marmorkors prydda fa-
1. 4—6.
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miljegraf, skiljd genom klädesväfvaren C. M. Lindegrens
enkas och dotters grafvar (från 1850:talet) från den
äldre Nordforska familjegrafven, der under en tung
vård af ljus granit hvila handl. A. J. Nordfors (f 1867)
och hans maka född Sjöberg (f 1877). Några andra
vårdar på den stora grafplatsen beteckna sonen, handl.
A. B. Nordfors bortgångna barns grifter.

Närmaste grafplatser upptagas af lektor P. John-
sons enka N. Western och handl. J. Sjöstedts ålderstig-
na dotter Anna 3lagdalena, aflidna 1850. Bland de
många glömda grafvar, som afsluta linien, gömmer
en stoftet af färgaren /. Limnell och hans närmaste.

Det tolfte qvarteret, hvars östra del på 1850 talet
utgjorde begrafningsplats för grenadier skarpskytte-
bataljonen är fattig på anmärkningsvärdare grifter.
Här är också godt utrymme för nya grafplatser. I
linien 1 vid södra vägen hafva vi ej att omnämna
andra grafvar än de Hertzberg — Ahlströmska slägtgrif-
terna, omgifna af syrenbuskar. Här hvilar det gamla
paret, handl. Jakob Ahlström (f 1850) och hans maka,
född Åkerlund (f 1848. På deras grafkors läses: Tack-
samheten reste värden. Vid sidan hvilar deras dotter,
kyrkoh. i Hvittis, prosten Hertzbergs maka Amalia
Ahlström (f 1856) jemte barn. — Linien 2 upptages så
godt som uteslutande af de Stenström — Lundeniusska
slägtgrafvarne samt af ätticksfabrikanten /. A. D.
Nisslés (-J- 1860) familjegraf. I den förra grafgruppen
hvilar den vänsälle postexpeditören A. F. E. Lundenius
(f 1888) med maka. Vidare finna vi här begrafna
medlemmar af pastor G. F. Stenströms familj, hans
första maka, född Söderstrand (f 1860) samt hans andra,
född Lundenius, den sistnämndas moder, prostinnan Lun-
denius (båda -}• 1876). Vid sidan af de äldre hvila
många tidigt bortryckta barn.

11.6. «. 12. 1-2.
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Från den med grafvar ytterst glest besatta
linien 3 kunna vi nämna griftplatserna för häradskrif-
vare-enkan E. L. Eklund (f 1849), för fattigsyssloman-
nen i7. /. Ylanders 18 åriga dotterAgda (f 1870), samt
för A. Carlstedt (-J- 1855), den första af de forna skarp-
skyttegrafvarna vi här anträffat. Den andra möter
oss, då vi nu gå att se oss omkring i fjerde och femte
linierna, som äro sammanblandade. Här hvilar näm-
ligen den unge portépeé fänriken C. F. Lyra (f 1853).
Ett godt stycke längre fram komma vi till den all-
varlige, samvetsgranne kollegan, mag. R. F. Wenner-
bergs (7 1885) familjegraf, der han hvilar vid sidan
af sin 1886 bortgångna maka och hennes mor, bok-
tryckeri-konstförvandten A. Moliis' enka (7 1849J.
I granskapet äro kommisionslandtmätaren B. S. Lindh
(7 1874) och länsman A. Lundenius begrafna.

Några steg längre fram betäcka grafhällar stof-
tet af borgaren 3latts Helander (f 1849) och hans när-
maste; af handl. 31. C. Ny malms maka, född Ahlström
(7 1855) äfvensom af navigationsläraren kapten C.
A. Ljung (f 1849). Denna dubbellinie slutar med några
grafkullar, lemnade åt glömskan, såsom också fallet är
med en mängd grafplatser i början af sfette linien in-
vid norra vägen Den enda upprätta sten vård, vi der
anträffa, betecknar guldsmeden K. ,1. Östermans graf
från 1857. En närbelägen, af en granhäck omgifven
grafplats är inredd för vaktm. H. Grönlunds familj.
Ofvanom denna grift befinner sig handl. O. E. Sack-
léns familjegraf samt något längre inåt qvarteret må-
larmästareenkan W. Palmqvists, född Lindroos, hvilo-
rum från 1857. I jembredd med sistnämnda graf
slumra under året 1852—1853 borttryckta späda barn
till dåvarande bataljonspredikanten, den ännu lefvande
fältprosten A. E. Granfelt, hvilken, som vi redan nämnt,
21.3-6.
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sjelf invigt denna del af Skansen. Här hvila omslut-
na af ett bräckligt trästaket två samtidigt bortgångne
barn till f. d. kommendören för Kuopio bataljon, öf-
verste G. R. von Essen. Högst opp i linien är stoftet
af den 16 årige fältskären J. G. Malmlund (f 1855)
samt af skarpskytten G. A. Avellan öfverlemnadt åt
jordens sköte.

Vi öfvergå nu till trettonde qvarteret, i hvars
norra sida körvägen rundtorn det närbelägna jord-
fästningskapellet gör en djup inskärning. Gående
utmed södra vägen stanna vi vid marmorkorset på
den gamla snickareenkan L. C. Nordmans graf från
1886. Vid sidan hvilar snickaren C. G. Jansson (f 1865)
jemte maka (f 1887) och några steg längre fram un-
der en obetecknad grafkulle den aktade yrkesmåla-
ren C. W. Öländer (f 1874) jemte hans maka. Många
barngrafvar upptaga öfre delen af denna linie. Bland
dem hvilar sjökapten F. N. Hjort (f 1870).

Grafvarna i linien 2 upptaga till en början idel
obekanta namn, delvis på allmogemän från främmande
församlingar. I midten af linien höja sig tvänne
högre monument, det ena prydt med en urna öfver
stenhuggaren J. F. Sundgren (f 1865) och hans maka
E. 31. Nyman (f 1863); det andra en fint slipad vård
af rödaktig granit öfver en späd son till stenhuggaren
K. G. Forsström. Mot slutet af linien upptäcka vi stu-
denten 31. Branders graf från 1862 samt enkefru F.
Beckmans, född Salmberg, hvilorum, inredt 1862. De
flesta vårdar i denna linie bära finska inskrifter.

Linien 3 börjar med tvänne häckomgifna fa-
miljegrafvar, den Kuhlmanska och den Bonsdorffska.
I den förra hvilar bland andre den i sitt yrke skick-
lige, redbare och religiöse bokbindaren A. Kuhlman
(f 1874); i den senare gömmes under en vacker

12. 5-6. & 13. I—3.
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vård stoftet af den samvetsgranne och varmhjertade
assessorn doktor Emil Bonsdorff, (-J- 1887). På ett längre
afstånd från denna grift befinner sig handl. C. C. Ra-
nows (-J- 1870) familjegraf, der han hvilar vid sidan
af sin år 1886 i den höga ålder af 95 år aflidna maka
Helena Calonius. Flera barngrafvar skilja denna graf
åt från de i öfre ändan af denna linie belägna grifter,
i hvilka gömmes stoftet af handl. F. W. Wikström
(f 1885) samt af verkmästaren J. H. Henrikssons maka
Sofia Hällström (7 1886). Öfverst vid östra vägen finna
vi de Abergska och Wessmanska familjegrafvarne. I
den förra slumrar den godmodige skeppsredaren, handl.
Const. Åberg (7 1887). som i sitt redbara väsende bibe-
höll till våra dagar många drag hos vårt borgerskap
i den gamla goda tiden. Här är ock studenten A. C.
Åberg (f 1884) begrafven. Wessmanska vårdarne erin-
ra oss om handl. R. F. Wessmans maka W. Rydholm
(-J- 1863) samt om deras söner handl. G. I. Wessman
(f 1876) och postkontorsskrifvaren A. F. Wessman
(7 1877), båda i unga år bortkallade från lifvet.

/ linien 4, ej långt från dess början i öster väg-
leda oss tvänne jernkors, omslutna af en häck af snö-
klockor, till clen gamle boktryckerifaktorn Erik Edlunds
och hans maka E. Forsens grifter. Han hitkom från
Sverige vid 25 års ålder, hvarefter han i 45 års tid
träget arbetade vid ett och samma boktryckeri, som
derunder ofta ombytte egare. Han hade vid sin död
1884 uppnått 72 år. Hans maka afied tio år senare.

Förbi glömda grifter komma vi till en syren-
häck, der under en korsprydd kulle hvilar en man,
som bygt snart sagdt oräkneliga hus, „hvilka bestå
till domedag", Skansens gamle grafgräfvare Efr. Lind-
holm (7 1886). I clen återstående delen af graflinien
möta oss namnen på bland andra Ulrika och John
3. 3 —4-
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Lindholm, båda aflidna vid 29 års ålder, handl. C. 11.
Sjöholm med flera aflidna på 1840 och 1850 talen.
Några senare grafvar anträffas äfven vid sidan af
dessa.

Femte linien börjar med en upprätt vård öfver
gårdsegaren J. Grönroos (t 1880) och hans anhöriga.
Den följande, i form af en uppslagen bok af jernbleck,
erinrar om studenten A. J. Wennerström, som 1873
drunknade under segling i skärgården samt om fem små
syskon till honom, barn till skräddaren /. 11. Wenner-
ström. Något längre fram hvila tvänne sadelmakare
J. Lindström (1855) och R, W. Rislacki (7 1867) omgifna
af sina närmaste. Ännu högre opp i linien hafva
handl. W. Sillström (f 1859) samt klockringaren ./. /.

Bonett (f 1885) funnit sina hvilorum, hvarefter en rad
af förgätna grafplatser upptager resten af linien.

Den trekantiga flik af qvarteret, som ännu

återstår att genomgå, uppvisar blott en graflinie, den
sjetle på detta område, med några spridda grifter vid
sidan. Här möta oss för det mesta glömda grafkul-
lar. En häck af snöklockor omger teaterhusvaktm.
K. Ekboms första hustru J. K. Fribergs graf från 1878.
Inom en strax invid belägen granhäck slumra .sadel-
makaren B, Jakobssons barn, de flesta aflidna 1879, och
inhägnad med jernkedjor betäcker en korsprydd graf-
kulle stoftet af sjömannen C. A. Lindholm (7 1872)
och hans 1887 aflidna gamla maka. — Vid sidan af

dessa grafvar finna vi lätt postiljonshustrun S. Da-
nielssons (f 1876) och postiljonen K. F. Snlins (f 1884)
griftrum, i närheten af hvilka clen hittills nyaste
griften i qvarteret rymmer stoftet af kofferdieskep-
paren /. Lundelin, som afied i sept. 1888.

Det sydvestligaste området af fjortonde qvarteret,
dit vi nu hunnit, är temmeligen tomt på grafvar.
13. 4-6. a 14.
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Vi få gå fram ett godt stycke längs södra vägen,
innan vi i linien uppnå sjökapt. C. J. Grahns af jern-
kedjor inhägnade graf från 1856. Ett jernkors vid
sidan häraf betecknar hvilorummet för kapt. Nic. Ami-
noff) (7 1856), en broder till „den finske Bayard", till
Fr. Aminoff och sjelf en deltagare i det kaukasiska
bergskriget. Förbi skorstensfejaren A. H. Södervalls
graf från 1879 komma vi till den grift, der den onek-
ligen rikt begåfvade, som publicist och landtdagsman
kände hofrättsnotarien K. J. Edelsköld hvilar sedan
1879, den siste på svärdssidan af sin ätt. Högre opp
är linien tätt besatt med för det mesta barngrafvar.
Från den enkla vården på en sådan, der en två dagar
gammal pilt slumrar, klingar med vacker tonklang
den psalmvers, som börjar med orden:

„Så skön går morgonstjernan fram"

Midt bland de smås grifter hvilar under en
marmorhall den 81 åriga traktörsenkan B. C. Lind-
ström (-J- 1857).

De första grafvarna i linien 2 intagas af vaktm.
J. G. Timén (f 1870), fabrikören C. A. Doepels enka
R. Lindström samt af enkefrurna B. H. Lundqvist och
E. K. Trygg (alla f 1862). Vi gå nu raskt framåt
förbi det stora häggträd, som längre mot vester hö-
jer sina grenar och komma till sadelmakaren A. J.
Lindholms hustrus grift från 1878, hvarifrån vi snart
uppnå den Ahlman— Ekqvistska af ensyrenhäck omslutna
grafplatsen, som upptar hela bredden af denna och
följande linie samt är betecknad med två obeliskvår-
dar, bärande många inskriptioner dels på svenska, dels
på finska. Här hvila timmermästareåldermannen
Joh. Ahlman (f 1839) och And. Joh. Ekqvist (f 1863)
omgifna af hustrur och barn. Bland den förres af-
14.1-2.
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lidne söner må nämnas hofrätts extranotarien J. E.
Ahlman (7 1856). Sex lummiga löfträd breda skugga
öfver denna stora grafplats. — Linien afslutas i ve-
ster med handl. W. Malmströms 1871 redda hvilorum.

Den första griften i linien 3 är den fridälskande,
flitige och oförvitlige vice presidenten Otto F. N. Gran-
felts prydliga familjegraf, der han, afliden 1878, hvilar
med två unga döttrar vid sin sida. På andra sidan
om den Ahlman—Ekqvistska grafven, som afbryter
linien, gå vi, förbi landskanslisten W. Sjöbergs graf
från 1863, till den Spiikska familjegrafven, der under en
anslående granitvård två unga döttrar till J. W.
Spiik hvila, den ena skollärarinnan Wilh. Karol, Spiik,
(f 1887). Under de blomkullar, som följa, slumra
handl. C. L. Lindroos 1 maka och svärmor. En i all
sin enkelhet mycket stämningsfull grafplats upphin-
na vi nu. Der hvilar inom en rundel af syrener den
från Ungern bördige karduansmakaren S. Swehla. En-
dast tvänne högre lönnar stå som vårdar midt på
den fridfulla, afskiljda platsen. Linien slutar ej långt
härifrån med flera, för det mesta okända grafvar.

Fjerde linien upptages af häckomgifna, vårdade
familjegrifter i följande ordning: till först /. Moliis
makas, S. Erlanders från 1847; handl. C. J. Helins (7
1883); skomakaren S. G. Anofskys (1846) och sockerba-
garen A. G. Wibergs (f 1878) rätt prydliga grift, der
han hvilar med en ung son, handelsexpediten O. G.
Wiberg (f 1880). Följer så möbelfabrikanten G. Berg-
ström (7 1874) graf, hvarefter den med trenne af gräs-
torf skurna kors betecknade, stämningsfulla grafplats
följer, som tillhör handl. N. Granbergs familj. — Ett
jernkors vid vägen betecknar hvilorummet för den
på sin tid kände ritläraren vid lyceuin i Åbo C. O.
Ullberg (1881).
14. 2-4.
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I linien 5 lägga vi märke till stadsfogden /.

Marjalins (f 1844) vård och guldsmeden B. T. Thures-
sons (71864) familjegrafvar, den senare förvarande stoftet
äfven af hans åldriga enka A. S. Feilcke, född Friman
(f 1882) samt deras sju barn. Den vackra grafplatsen
beskuggas af tvänne lönnar.

Efter det vi gått flera famnar framåt linien,
komma vi till de Thulinska grafvarna, omgifna af en hag-
tornshäck. Ett kors betecknar det sista hvilolägret-
för bokhållaren And. Thulins maka Catharina E. Hag-
man (f 1862), vid hvars sida, enligt sin uttryckliga
önskan, hennes kärleksfulle son, den till karaktär och
gerningar ädle, för folkets bildning och för allt an-
nat sannt och godt entusiastiske, unge patrioten, handl.
A. J. Thulin sofver dödens sömn. På hans monument,
hugget i form af en afbruten, på ett profileradt fot-
stycke stående pelare läses inskriften:

Minne öfver en verksam medborgare, handlanden An-
ders Johan Thulin * 18yr 32 f 18y6 68.

Sin förmögenhet testamenterade han till hus-
hållningssällskapet och till gymnasium härstädes —■till uppmuntran af elever, som nitälska för det för
honom kära finska modersmålet, hvarpå han rent och
kraftfullt uttryckte sig. Blommor älskade han. De
utgjorde, skrifver han i sitt testamente „mitt lifs bästa
älsklingar; må de då också med sina dofter kring-
hvärfva mitt stoft, der det hvilar i ro".

Rikare på ett vackert minne gå vi framåt, förbi
sysslomannen vid Sjählö hospital frih. E. von Knor-
rings första makas, Emelia Carlssons grift från 1853
och sluta vår vandring utmed denna linie vid måla-
regesällen V. Lindqvist (7 1878) af en granhäck om-
gifna familjegraf.
14.5.
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I linien 6 stanna vi först vid handl. C. A. W.
.Doepels familjegraf, invid hvilken guldsmeden W.
Pettersons är belägen, der ett monument är egnadt hans
1885 bortgångna maka, Paulina Lindfors. Längre fram
inom vildt växande rosen- och hagtornsbuskar betäc-
ker en liten med urna af jern prydd grafsten stoftet
af de ypperlige, viljekraftiga, österbottniske urmaka-
rene den gamle Antti Särkelä (f 1873) och hans son
Thomas (-J- 1874), hvilkas namn äro vidt kända inom
vårt land. Ett af bästa verk utgör magistratens i
Åbo fataljeur. Från återstoden af graflinien hafva vi
att uppräkna följande namn på här begrafne, nämli-
gen fabrikören /. F. Björman (f 1870); handl. P. Sai-
ranen (f 1877); bokhållaren G. E. Öländer (f 1850).
hvars jernkors är uppsatt „af värmeru samt koff. skep.
J. G. Nummelin, som sjelf vådeligen omkom midsom-
maraftonen 1878 i Halikko träsk, under försök att
rädda en drunknande.

I linien 7 möter oss genast vid vägen det i en
högre vård af granit inhuggna bekanta namnet „kir-
janpainaaja Johan Fredrik Granlund", den år 1874 aflidne
redbare,. originelle och af fryntligaste humor sju-
dande finskhetsifraren, en förtrogen vän till Elias
Lönnrot. Den gamle, anförvandter saknande ungkar-
lens förmögenhet blef som danaarf grundfond för upp-
byggandet af Athenäum-palatset i Helsingfors. Invid
denne vård utbreder sig spinnhusuppsyningsmanne».
G. A. Juselius1 familjegraf, prydd med ett kors af sär-
deles vacker marmor, på hvilket läsas namnen på hans
90 åriga moder och på hans maka i andra giftet, född Ed-
Ung, båda aflidna 1875. De temmeligen obekantagrafvar,
som följa, äro de flesta från slutet af 1870 och början af
1880 talet. På ett enkelt träkors från 1880 läses intet
namn, blott orden: »En saknad moder". Ett vackert kors
14.6-7.
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af grå granit, vid hvilket en amerikansk tall — detta på
,grafplatser synnerligen lämpliga, men på Skansen
sällsynta trädslag — vägleder oss till generalskan L.
Nassokins, född Bergensträle, hvilorum. Hon afied 1879,
enka i andra giftet med generalmajor J. R. Nassokin,
en gammal, tapper liffländsk krigare från Napoleons
tider och äfven från 1808, ehuru i de ryska' lederna.
En smakfull grafhäll af hvitaste marmor — att döm-
ma af den felaktiga ortografin huggen i Ryssland —

betäcker stoftet af handelskontoristen C. C. Linden,
(7 1882). Några grafvar längre fram hvilar under
en korsprydd vård handl. H. E. Nyman (f 1880) vid
■sidan af en späd son. Strax invid är likkistfabrikören
M. Gyllings familjegraf.

Linien 8 är till en början tom på grafvar, hvar-
efter på olika sätt inhägnade griftrum, för det mesta
familjegrafvar, intaga vägkanten af qvarteret. Så mö-
ter oss här bland andra en med en högre pyramid-
formig vård prydd grift, hvari hvila pastor emeritus
E. W. Daniellsson, död 18S2, efter att ha tjenstgjort i
Estland samt hans unge son, stud. A. W. Daniellsson
\f 1879). Följa så bleckslagaren J. A. Ahlgrens,
urmakaren J. E. Helanders (7 1878), handl. K. E.
Blombergs samt snickaren Jos. Lindholms (7 1875) fa-
miljegrafvar, hvarefter en med tre jernkors betecknad
större grafplats gömmer stoftet af vaktm. A. W. Grön-
iund, hans hustru och deras söner. I ordningen följer
nu det

femtonde qvarteret, i hvars sydvestra hörn vi an-
träffa en grafhäll öfver kapellanen K. A. Hornborgs
«nka (f 1869) och deras son jernhandl. Edv. Hornborg
(f 1883). Vid södra vägen hvila fanjunkaren vid Åbo
upplösta bataljon G. A. Hjelm (f 1847) jemte maka,
född Holmberg och en ung fosterdotter. Skiljda af

14. 7-8 & 15. 1.
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den graf, hvari mag. A. Nylanders maka Ida Holmberg
(-]- 1876), en syster till vår ryktbare landskapsmålare
Werner Holmberg, funnit sitt hvilorum, äro syskonen
liten Elin Schauman samt underlöjtn. C. O. Schauman
(-J- 1885) nedlagda i jordens sköte. Några steg häri-
från vidtaga de Blombergska slägtgrafvarne (fru M.
L. Hillebard, född Blomberg (-J- 1856); den mot fattige
ömsinte handl. Edv. Blomberg (7 1881) samt anförvand-
ter till dessa).

I linien 2 ligga grafvarne glest sådda, de flesta sak-
nande varaktigare vårdar och allmännare kända namn.,

Lika blottad på bekantare namn är linien 3, som
redan på midten af qvarteret upphör. Vi fästa oss
der vid en vid vestra vägkanten stående trävård med
finsk inskrift, till hvilken man tillagt den svenska
versen:

Snart till den strand, der böljor sig ej häfva,
Lik arkens trötta dufva skall du sväfva,
Till herdens famn lik rädda lammet ila
Och der få hvila.

I följande grafvar hvila personer med namnet.
Grönberg. Enligt uppgift skall äfven den utmärkte-
typografen och korrektorn, faktorn C. G. Grönberg*
(f 1881) ligga här begrafven. Han hade i 51 års tid
med heder arbetat vid samma boktryckeri.

Vi kunna nu vandra fram mot öster för att,

derifrån uppgå fjerde linien, tagande till utgångspunkt
jernkorset på restauratören A. R. Sjöströms makas,

graf. Förbi de korsprydda vårdar, som gömma stof-
tet af kantorn F. Sahlsten (f 1871), samt patronessan
F. W. Salmén (7 1883 j en dotter till arkiatern
G. von Bonsdorff, komma vi till telegrafchefen
C. Collianders 1879 redda graf. Derifrån gå vi förbi
bokhållaren G. A. Wikstedts (f 1878) här lätt upptäckta
15. i_4.
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vård samt till slutet af den för det mesta af glömda
grafvar upptagna linien.

Lilla Greta Frassettis miniatyrgraf samt den un-
ge 1881 bortgångne Fredr. Arrhenius1 med studentlyran
betecknade vård, kring hvilken blåsippor och liljekon-
valjer trifvas godt i jasminernas sällskap mottaga oss
i den femte linien. Vi passera nu den Lehtinenska fa-
miljegrafven och den grift, hvari en 23 årig »Blekings
flicka" Sofia Claesson hvilar samt uppnå fru Sqfie Tjä-
ders af lärkträd omgifna och med ett omsorgsfullt
svartslipadt kors prydda graf, i hvars grannskap hof-
rättsassessorn A. von Bonsdorffs (f 1885) familjegräl
befinner sig inom en granhäck. Följande graf göm-
mer stoftet af kyrkoh. N. P. Kurténs 1880bortgångna
dotter Hanna. Inom en hagtornshäck strax framför har
den intresserade brandkårsmannen, länelandtmätaren,
hofrådet A. J. Röneholm sedan 1881 funnit ro efter ett
träget och långt dagsarbete. Mindre bekanta grafvar
upptaga resten af linien.

I sjette linien uppsöka vi den Strandeilska slägt-
grafven, der ett jernkors erinrar om gördelmakaren
O. F. Ahlbergs maka E. Zennoffski (f 1873). I följande
graf hvilar hofrättsrådet J". Tennberg, och ej långt deri-
från finna vi den rymliga Stigzeliuska grafplatsen med ett
par dyrbarare vårdar, den ena öfver den verksamme,
kunskapsrike chefen för firman John Barker & C:o, den
allmänt vördade apotekaren L. E. Stigzelius (f 1871)
den andra öfver hans son stadsläkaren i Raumo d:r.
L. H. Stigzelius (f 1867). Här slumra ock späda bar-
nabarn till den förstnämnde. Återstående obeteckna-
de grafvar förbigås, med omnämnande dock. att nam-
nen Sacklén, Schrey och Roos äro fastade vid dem.

I sjunde liniens främsta graf hvilar hofrättsrådet
G. Hildén sedan 1867. Ett par grafvar längre mot

15. 4-7
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öster slumrar den åldriga enkefru Schnitt från Littois
{7 1868); i de följande åter bland andra kapellans-en-
kan S. W. Leidenius (7 1876) samt systrarne Alma Lind-
ström (f 1877) och fru Alina Cederlund (f 1878j, maka
till sjökapten C. A. Cederlund |f 1886) begrafven litet
längre fram i samma linie. Emellan de sistnämndas
grafvar hvilar handl. G. A. Blomqvist sedan 1869. —

Vi styra nu våra steg till de tvänne, högre kors af
jern, som, omgifna af en häck af snöklockor, bevara
hågkomsten af den arbetsamme, punktlige hofrätts-
aktuarien K. K. Johnsson, hvilken, ehuru dilettant
förde ett af de många ritstift, som vid Åbo stads
återuppbyggandeefter branden voro i rörelse. Han afled
1870, hunnen till 81 års ålder. Äfven hans 80 åriga

-enka Krist. Femborg hvilar här sedan 1881. — Slutet
af linien upptages till stor del af barngrafvar (3lär-
tensson, Nyberg).

Vår vandring utmed ättonde linien tar sin början
från sjökaptenen /. W. Söderholms med ett jernkors
prydda familjegraf och för oss förbi trenne kullar,
som beteckna afl. trädgårdsmästaren Janssons från
experimentalfältet eget och närmaste anhörigas hvi-
lorum. Följande grift gömmer stoftet af handl. C. J.
Korsström (f 187D, hvarefter den större grafplats vid-
tager, der såväl handlande enkan Reg. Friman (7 1870)
som ock den aktade, flärdfrie ock uppoffrande apote-
karen Carl Lindeman (f 1875) sofva dödens sömn-

Mot slutet af linien ligga bland andra begrafna pro-
stinnan W. Molin och fröken O. Molin, döda 1883;
skräddaren A. A. Bergs första maka 31. J. Wikström
(f 1881); den 87 åriga garfvareenkan 31. E. Lindfors
(7 1879), samt slutligen under ett stilfullt högre kors-
monument den aktningsvärde, redbare domkyrkosyss-
iomannen, vice pastor Nils Elers, som, efter att från
15. 7—B.
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1831 nitiskt ha tjenat denna församling, afsomnade
1868. På hans vård läses:

Waka uti Kristi tro,
Gud dig då ger fröjd och ro.

Linien 9, till hvilken vi nu öfvergå, är omsider
något rikare på allmännare kända namn än de före-
gående i detta qvarter, hvars norra vägkant clen upp-
tager. Längst åt vester finna vi kaptenen vid den
år 1830 upplösta finska militären Arv. Wittfooth, (f 1869)
den ende kände på skansen med detta gamla Åbo
namn, samt sysslomannen vid länesjukhuset A. Malm-
berg, begrafna sedan 1869. — En högre granitvård
betecknar skräddar A. E. Westéns graf från 1871.
Följa så handl. G. W. Caréns familjegraf med smak-
fulla vårdar öfver bortgångna döttrar, bland hvilka
den musikaliskt begåfvade, 20 åriga Berta (-j- 1887)
samt den Lignellska familjegriften, inrymmande hvi-
loläger för den gamle häradshöfdingen A. J. Lignelt
(7 1873), tidigare justitie borgmästare i Åbo äfvensom
för hans 17 årige son Georg (7 1872). Dyrbarare graf-
kors af granit beteckna deras grifter. Vid sidan hvi-
lar inom en granhäck koff. skepparen E. Möller (f 1872^.
hvarefter ett kors af granit utmärker handl. C. H,
Kynbergs och hans son provisorn E. Kynbergs gemen-
samma graf, dit deras stoft sänktes i juni 1873. —

En större häck af hagtorn omsluter derefter handl.
J. W. Blombergs unge makas, född Almark, hviloläger,
bäddadt 1872 och äfvenledes utmärkt med ett granit
kors. Vi hafva nu uppnått de tre vackra och dyrbara,
fint slipade Löfgrenska vårdarne, uppresta på en rikt
planterad plan inom granit-infattning. Här hvila den
förmögne handl. J. G. Löfgrén (7 1875) och hans till
närmare 94 år komna maka Kath. Wahlsten (7 1884);
här hvila ock deras söner, handl. C. W. Löfgren (7 1880)
15.B—9.
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samt den opraktiska, varmhjertade målaren Erik Jo-
han Löfgren, som gifvit namnet dess ideella guldklang
i fosterländska hjertan. Den stillsamme konstnären
en af den unga finska konstens förste egentlige ban-
brytare, var ett majbarn från 1825 och aiied den 10
i årets sista månad 1884, närmare 60 år gammal. Han
begrofs den 16 dcc. kl. 2. e. m. och hans vård, som
utgör en hyllning åt hans lifsgerning, aftäcktes på
hans födelsedag den 15 maj 1886. Hans trofaste vän
C. Sjöstrand har modellerat den porträttmedaljong
och de målareemblemer, som gjutna i brons af prof.
Lenz i Nürnberg pryda clen för öfrigt enkla vården.

Den sista grafplatsen i linien är sjökaptenen
K. Nyströms familjegraf, der denne sträfsainme, aktade
man nu nått hvila vid sidan af sin 1875 bortgångna
maka Chr. Ilodgson, engelska till börden, och sina fyra
barn, alla bortryckta under loppet af ett par månader.
Kapten Nyström, sjöman från barnaår, förde bland
annat ångarene „Grefve Berg", „Wiborg" och „Aura"
och egde på äldre dar ångbåtskontor härstädes. Han
afled den 9 okt. 1888.

Sextonde qvarteret hör till de på grafvar rikaste
på Skansen, om också icke många af våra märkeligare
män här blifvit jordade. Grafvarna ligga i allmänhet
tätt intill hvarandra. Vi börja vår vandring som
vanligt utmed södra vägen, betraktande på samma
gång vårdarne i första och andra linien.

Vi anträffa då till först en större häck, som
omsluter den anspråkslöse, hjertlige och redbare justi-
tierådmannen A. 31. Schybergsons (f 1879) familjegraf.
Derinvid inom en granhäck är skomakaren E. Hellstens
enahanda graf. Vid sidan (i linien 2) befinner sig
sysslomannen vid länesjukhuset O. Fougstedts fämilje-
-15. 9 & 16. !___. 8
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graf, omgifven af barngrifter (F. W. Petrells, I. J.
Rindells). Följer så vid vägen en rad af mer eller
mindre åt glömskan hemfallna grafvar, tills vi i när-
heten af brunnen träffa på sadelmakaren 11. P. Holms
makas och barns och smedsenkan 11. Wahlbergs grift-
rum. I öfre ändan af linien är färgaren ... Malins
mycket stora familjegrift, vidare kontoristen G. Hen-
rikssons enstaka, med papyrusrulle af marmor prydda
graf samt ännu högre opp den ömsinte, samvetsgranne
hedersmannen, stadsläkaren, prof F. W. Avellans (f 1878)
hvilorum, omslutet af en granhäck.

Linien 3 upptages så godt som uteslutande af
grafkullar utan några minnesmärken, bland hvilka
det är svårt att vägleda läsaren. Här må derför näm-
nas endast att, vinhandlaren F. Norstedts familjegraf
är omgifven af en granhäck, vid foten af en präktig
gammal asp, samt att i nedre delen af linien hvila
fotografen Rembergs första maka (f 1881), skomakaren
Lundgren, agronomen Gibson med maka jemte andra.

Mot vester i fjerde linien, som der har tvänne
led, hafva vi att uppsöka följande familjegrifter: bränn-
mästaren A. Hagerlunds — ej långt derifrån ligger f.
d. rustmästaren 31. Hagerlund (7 1881) begrafven —

vidare sadelmakarene F. V. Petrells och /. L. Foug-
stedts; stadsfogden A. Grönroos 1 (7 1879); handl. 11. A. Lun-
delins; källarmästaren K. J Björkmans (f 1882); samt
kapt. H. Eklunds och agronomen J. A. Hahnssons äfvensom
bagaren E. A. Enqvists, alla dessa familje- och slägt-
grafvar'omgifna af häckar och delvis betecknade med
rätt prydliga smärre vårdar, många med påskriften
„åt en älskad maka och moder". I linien uppstår nu
ett tomrum, som ytterst i öster börjar fyllas af graf-
var, den sista förvarande stoftet af kyrkoherdskan
S. C. Lampén, född Hellstedt (f 1880).
16.1-4.
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Bland flera glömda grifter i början af femte li-
nien framträder en vacker vård af hvit marmor med
en infattad medaljong efter Thorvaldsen. Här hvilar
bankdirektören K. 31. 31artinson (f 1871). Strax invid
slumrar sedan 1884 den anmärkningsvärde nykterhets-
vännen, snickaren /. Saxen, som från sin vistelse i
Amerika medfört många framtidsvyer. Vid sidan af ho-
nom hvilar klockaren S. Palmroos samt några grafvar
längre fram den pligttrogne läraren vid fruntimmer-
•skolan i Åbo mag. J. Simelius, (f 1877). I närheten
hafva två tyska familjer, cigarrfabrikanten Chr. H.
Fischer samt korfmakaren J. C. Borchardt (f 1881)
sökt sig grafrum i den tysta staden. Närmast dessa
grifter slumrar den här under ett fjerdedels sekel
tjenstgörande postinspektoren J. Estlander (-j- 1874)
jemte maka. Förbi vattenpreparatorn F. V. Forsmans
familjegraf komma vi till en af de största grafplat-
serna på Skansen, prydd med en högre vård af ljusgrå
granit, i hvars fotstycke är infattad en metallrelief,
framställande särskilda maskindelar: hjul, propell m.
m. Här hvilar ock en af vår storindustris mera an-
märkningsvärde män, den kunnige, omtänksamme
skottske mekanikern David Cotvie, född ISOO, död 1874.
Sin bana i Finland började han 1836 som disponent
af Fiskars bruk. Den aktade, förmögne mannensför-
nämsta minne är den mekaniska verkstad i Åbo, som
■efter 1860 bär firma-namnet W:m Crichton & C:o.
Äfven genom omsorg om sina arbetares bästa beredde
han sig en hedrad hågkomst. I samma graf slumrar
ock hans maka Frances Owen (f 1877). Den yttersta
grafven i linien gömmer stoftet af äldre kommissions-
landtmätaren /. 3leller (j 1879) och hansmaka A. Brakel.

Vi komma nu till sjette linien, som för det me-
sta har dubbla led. Strax norrom denna gick ring-
-16. s-s-
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muren till den äldsta begrafningsplatsen på Skansen.
Främst höja sig vårdar öfver handl. M. Helin f-f- 1870)
och hans maka samt öfver stoftet af lokomotiv-
föraren G. E. Olins lille son, på hvars grafsten bilden
af ett lokomotiv är ingraverad. Ytterligare barngrif-
ter omvexla härpå med obetecknade grafkullar samt
en och annan häckomgifven familjegraf, likaledes sak-
nande vårdar (handl. /. A. Kriegers, med flera), hvar-
efter vi ett ögonblick stanna vi den alltid tjenstvil-
lige, ömsinte och skicklige stadskirurgen Th. Remers
grift, från 1871 äfvensom vid statsrådet V. K. Gyllings
följande år bäddade graf, betecknad med en obelisk-
vård. Följa så sjökapten C. A. Danielssons samt stads-
fogden J. Lindvalls familjegrafvar, den senare inrym-
mande mycken ungdom i sitt sköte. I en följande
graf hvilar ett gammalt Äbo-barn, E. W. Öhman,.
(f 1875), dotter till den aktade borgmästaren härstä-
des, lagman A. Öhman, ledamot i den kort efter kri-
get uppsatta regeringskonseljen för Finland. Några
grafvar längre fram befinner sig boktryckerifaktorn
J. F. Sundströms familjegraf vid sidan af postförvalta-
ren O. Th. Bladhs 1875 redda graf. En liggande häll
i närheten betecknar hvilorummet för den grundlige,
fint bildade, nitiske embetsmannen hofrättsrådet W.
Gadolin (f 1873). — Den sista grafven i linien är as-
sessor G. E. Stenius familjegraf, förvarande stoftet af
hans första maka S. G. Barck (f 1870).

Sjunde linien börjar ståtligt med den för sina
testamentariska gåfvor till handelsskolan m. m. be-
kante. 1865 bortgångne handl. Gabr. Liukoinen rätt
ansenliga grafvård. Inom närliggande syrenhäck
läser man på en grafsten: „At minnet af älskade barn
ajömma föräldrar M. J. och J. A. Lindelöf", den senare
f. d. gymnasiilektor, sedermera kyrkoherde i Hauho.

16.6-7.
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Vid sidan af dessa sex tidigt bortryckta barn hvilar,
jemte en ung son, den synnerligen omtyckte och ak-
tade, flärdlöse och ömhjertade kapellanen härstädes
mag. C. J. A. Saxen, hvars bortgång 1867 väckte det
allmännaste deltagande. Följande plats upptages af
sjökapten C. Bremers familjegraf. Förbi kommissions-
landtmätaren H. D. Elmgrens (f 1865) enahanda graf
leder oss vägen till den Ekmarkska griften, der bland
andra hvilar fröken Aurora 31. J. Ekmark efter mång-
årigt lidande inslumrad i döden nyårsaftonen 1886
och värd att ihågkommas för det stipendium hon in-
stiftat för qvinliga medicinestuderanden. Ej långt
derifrån ligga begrafna handl. G. Th. Forssell (f 1864)
samt „makarne Hård", clen varmt religiöse, vänfaste
länelandtmätaren C. H. Härd (f 1870) och hans första
maka A. S. Cajanus (f 1864). —■ Mellan dessa grifter
och den sista i linien hvila bland andra skomakaren
K. A. Alen (f 1883) och handl. C. G. Lundström (f 1872)
samt ytterst i vester, under en liten, stympad obe-
lisk, en finsk arbetare, stenhuggaren Gabr. Ahlstén,
död i unga år 1864, efter det han med vetgirighet
inlärt sig yrket i Tyskland, Frankrike, Sverige samt
inhemtat dessa länders språk. Bland den ovanligt

enkle mannens arbeten må nämnas funda-
mentet, till Porthans staty, kajen vid vestra esplana-
■den m. m.

Åttonde liniens utgångspunkt för oss blir jern-
korset på den gamla fröken Anna Sofia Schaumans graf
från 1865. Vid sidan hvilar handl. J. G. Wigetius1
första maka J. Pihl med 3 barn. De följande, med
jernkedjor omgifna grifterna utgöra familjegrafvar för
handl. C. A. Nyberg (f 1877) och preparatorn G. R.
HeUsten (f 1872), förbi hvilka vi leda oss till det enkla
jemkorset på den graf. hvari prof. C. C. Böckers år
16.7—8.
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1867 bortgångna ädla dotter Catharina Sofia slumrat
in i döden från ett välsignelserikt, åt sjukas, armas,

och förkastades väl rastlöst egnadt lifsarbete. I fem-
te grafven från denna hvilar en af mången Åbo bo-
ännu med nöje ihågkommen qvartettsångare, den un-
ge handl. J. F. Forsström (-J- 1878). Närmaste grafvar
förvara det jordiska af den väl betrodde ledaren af
Kakola-borgens uppförande, den.Bo årige muraren J.
G. Me lin (f 1875) äfvensom af färgaren G. Hellström
(f 1867), samt deras närmaste. Tre höga grafkors
visa oss platsen för sjökapt. J. R. Söderholms (f 1880)
familjegrifter. I närheten är verkmästaren W. lloppes
familjegraf samt den korsprydda grift, hvari den 88:
åriga garfvarenkan Hel. Ulr. Ahlström IS6B nedlades-
till ro. Sedan vi passerat packhu-sinsp. A. J. Taxells
(7 1868) obeliskvård, styrman V. D Wikströms famil-
jegrift samt kontoristen K. J.: Ekstams (7 1867) i form.
af en afbruten ekstam utförda metallvård, .hafva vi',

uppnått den prydliga stora familjegraf vid liniena
slutpunkt, der stoftet gömmes af den verksamme kom-
munalmannen, den redbare och förmögne kronofogden;
A. W. Lundström (7 1872) och hans hustru Ch. A. Favör in-
(| 1866). , -

~: I den vid norra vägen belägna nionde graflinien
möta vi till först Enqvistska grafvar, hvari hvila nära.
anförvandter till bagaren C. A. Enquist. Tre grafvar
derifrån är kommercerådet G. A. Lindbloms stora, med
hvita marmorvårdar betecknade familjegraf, hvari hans,
maka, -född Ihdrén (f 1871) hvilar. sedan 1881 vid
sidau af sin 23 åriga dotter Anna,-"första- maka till
nu mera hofrättsass. Cv M. Tenlén: ' I närheten ut-
märka jernkors ■ gymnasiiléktorh -W\ E. Neoinus1 (7
1872) äfvensom lagman A. Öhnians. ålderstigna dotter-
Clara Helenas (f 1874) sista .'hvilorum. Några steg'
16.8-9-
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derifrån finna vi majoren F. Abdon Procopés graf från
1868, vidare tulluppsjmingsmannen I. Helanders fam.il-
jegrift samt kassör A. F. Björkstens makas, född Win-
berg, äfvensom prostinnan C. Törnudds grafvar, alla
från 1869. Ett litet jernkors betecknar frih. 5. W..
yon Troils dotter Annas graf, hvars hela lefnad om-
fattade ett aprildygn af året 1868. Sedan vi gått
förbi provincialläkaren G. De Besch.es enkas, född Nor-
densvan, graf från 1868 och verkmästaren N. Nilssons
familjegrift inom en granhäck, stanna vi vid den
sista graf i detta qvarter, hvilken vi ha att om-
nämna. Här hvilar under en obeliskformig vård den
bekante, aktningsvärde murareåldermannen, landtdags-
representanten, den godmodige, fryntlige Stephanus
Träskelin, död 1868 i en ålder af 69 år. Af sin
ansenliga förmögenhet tillade han i testamente 42,000
mark till handtverkaresocietetens pensionskassa. Hans
jordfästning egde rum med stor högtidlighet.

Vi hafva nu lemnat hela den äldre begrafnings-
platsen bakom oss. De återstående qvarteren bära
prägel af en senare tid, graflinierna gå parallela fram,
utrymmet är godt och en betydlig del deraf ännu
icke begagnad. Ingen graf är här äldre än 15 år, de
de flesta från 1880 talet. Minnet af de här begrafna
ligger derför oss så nära, att vi här, ännu mer än i
det förgående kunna inskränka oss till rollen af en-
dast en vägvisare bland grafvarna.

i" sjuttonde qvarterets första linie mot söder ligger
den intresserade jordbrukaren majoren __. Jack (f 1882)
begrafven samt tre grafvar längre fram handl. C. W.
Lindblom. I närheten befinner sig inom jernstaket
den humane och pålitlige sjökaptenen, „Nystads" be-
fälhafvare R. Sundströms (f 1888) familjegraf. — Andra
linien har ännu ganska få vårdar. I tredje grafven.
16. c, f; 17. 1—2
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från öster hvilar en begåfvad jurist, hofrättsrådet F.
E. Trapp (7 1888); längre fram anträffa vi hvilorum-
men för kamrerskan W. Hästesko (7 1877) och pack-
husinspektoren G. 31. Francks första maka, född Pet-
terson (7 1873), invid hvars grafmonument en vård
med rysk inskription är af tjenstekamrater upprest
öfver stabskaptenen /. S. Domanskij, sannolikt af polsk
börd (f 1875). I linien hvila ytterligare den 90 åriga
skomakaremästare-enkan F. Silén (7 1881) samt under en
ståtlig, med en blomsterurna prydd vård den omtänk-
samme, förmögne restauratören och jordegaren E. L.
Wahlström (7 1881). — Sedan vi i tredje linien gått
förbi fabriksdisponenten J. Wallens och den trygge
verldsomseglaren, senast befälhafvaren på „Leimu"
och „Concordia", sjökapten G. R. Nordlins (7 1887)
familjegrifter, komma vi till ett granitkors, hvarpå
läses: Frid! Minne. * 1865 f 1881. Här hvilar den
16 åriga 31 inne Ingelivs, dotter till tonsättaren „agis".
— I den återstående delen af qvarteret utgör östra
området ett tillsvidare orördt ljungbeväxt fält. Graf-
linierna äro derför nu mera kortare än de senast
af oss besökta. I fjerde linien framträder den Ring-
bomska familjegrafven, gömmande stoftet af assesso-
ren d:r K. H. Ringboms åldriga enka (7 1878) samt af
deras dotter Siri, grundläggarinnan af den med stort
förtroende omfattade privata fruntimmersskola, som
bar hennes namn. Hon dog 1881. — 1 femte linien
finna vi borgmästaren F. Jusélius* och trädgårdsmä-
staren O. R. Gauffins familjegrafvar; till den förres
sluta sig i närheten, ehuru i följande linier, hans
moders och fasters grifter. Ett par grafvar från den
Gauffinska hvilar „Åbos" och „Auras" öppne, gla-
de unge befälhafvare kapten A. Broberg (7 1886).
Den största grafplatsen i sjette linien utgör handl. G.
17.2-6.
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A. Petrelius1 maka Anna Trapps hvilorum sedan 1886.
En väl slipad vård betecknar kontrollören A. G. Blom-
grens (7 1884) af en granhäck omgifna grift. — Ba-
kom i linien 7 hvilar den omtyckte, hurtige realsko-
leläraren mag. Magnus Kjellman (-J- 1888), på hvars
graf medlärare och elever upprest en enkel vård.
Den näst sista, med en granhäck omgifna grafven
mot öster är mag. Grönlunds familjegrift. — I linien 8
märka vi den 26 åriga Ellen Procopes (7 1883) rätt
vackra grafplats och i den nionde linien korfmakaren
Borchardts och handl. L. Schröders stora, ännu icke
med vårdar betecknade familjegrafvar, clen senares
inom ett präktigt jernstaket. En liknande grafplats
i linien 10 gömmer stoftet af konsull Chr. Fr. Voss,
maka, född Meyer (1837). Derpå följa apotekaren B.
W. Strömbergs och målaren S. Koskinens stora familje-
grifter. — I elfte linien hvilar clen aktade, vänsälle
häradshöfdingen B. Procopé (f 1884). Vid sidan slum-
rar den unga Aina Holmström (7 1885) samt ett par
grafvar längre fram hofrättsnotarien Lor. Grönvik (7
1885J. — I linien 12 äro fruarne Ida Wahlström, född
Wegelius, och friherrinnan Ina von Knorring, född Ring-
bom, begråtna sedan 1887. Der hvilar ock den högt
uppburnekommunalmannen och landtdagsrepresentan-
ten, den allvarlige, insigtsfulle hofrättsassessoren Axel
Grönvik, död 1887 vid 45 års ålder. — Bokhållaren

H. Kestiläs familjegraf befinner sig i slutet af tolfte
linien. — Den trettonde börjar med trädgårdsmästaren
F. Wiganders familjegraf, der icke mindre än fem barn,
alla bortryckta i april 1886, slumra vid sidan af sin
mormoder under en gemensam stor blomkulle. Li-
nien, som ej har någon enda vård att uppvisa, slu-
tar i öster med handl. J. L. Törnroths familjegraf,
inhägnad af en granhäck. I den närmast ringmuren
17.6-14.
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belägna fjortonde linien hvila bland andra hofrättsau-
skultanden Israel Elfving (-j- 1875); den gamle målaren
K. Hellstén (f 1887) och postkontorsskrifvaren H. 0.
Oksanen (f 1887).

Adertonde qvarteret har tills vidare att uppvisa
endast fjorton grafvar, bland hvilka vi i sydvestra
hörnet uppteckna den ålderstigne, rättframme och rätt-
skaffens f. di tullförvaltaren E. E. Engdahls (f 1876)
och hans tio år senare aflidna makas G. Bränlunds
hvilorum inom en granhäck.

„
Strax bakom denna

grift är f. d. apotekaren E. Engdohl (f 1S86) begrafven;
vid sidan befinner sig ingeniör J. Eagers familjegraf.
I nästa graf slumrar prosten M. Forsströms enka, född
Stadius (7 1879), hvarefter barngiafvar (Gestrins, Bergs
och andras) upptaga linien, som i öster afslutas med
gårdsegaren /. 3lildhs samt 31. A. Johanssons ganska,
stora familjegrafvar.

I- det nittonde qvarteret äro de flesta grafvar be-
lägna utmed dess södra kant samt i dess nordöstra
hörn. Den första grift vi här hafva att omnämna
är den, hvari erkebiskop Bergenheim hvilar och af
hvars ståtliga vård vi meddela en afbildning. In-
skriften lyder: Edvard Bergenheim * 1798 f 1884. Fin-
lands Erkebiskop 1848—1884. Den vördnadsvärde, ar-
betsamme, energiske styresmannen af den finska kyr-
kan och en tid äfven af den finska skolan afied d.
19 febr och jordfästades i domkyrkan med stor högl-
-tidlighet, dervid likpredikan hölls af vår nu varande
erkebiskop. Bakom denna märkeliga grift är handl.
G. A. Dammerts familjegraf samt de Starckska grafvarna;
vid sidan åter clen rymliga Kynbergska slä:;tgrafveh,.
der ett stenkors beArarar minnet af enkekaptenskän.
H. A: Emeljanoff, född Kynberg (f 1880). I närheten-,
hvilar civilingeniören Max Wigren, hvars ti-liga bort-
-1- 14, 18. & 19.
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gång 1886 väckte mycket deltagande. Sedan vi lagt
märke till handl. C. M. Hedmans och tobaksfabrikanten
E. Bumelins familjegrafvar i sydöstra hörnet af qvar-
teret, öfvergå vi till det nordöstra, der för det mesta,
af omgifna stora grafplatser för musik-

direktören O. Pahlman-, sjökapten C. W. Wikandert
kronolänsman G. Sundrons,l handl. A. A. Jaatinens
(f ISSS) familjer bilda tvänne korta led. .

Tjugunde qvarteret, det sista i „första mullen",.
19&20. . '
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är redan tätt upptaget af för det mesta omsorgsfullt
vårdade och vackert prydda grafvar. Vi börja vår
vandring här utmed uppkörsvägen till jordfästnings-
kapellet samt genomgå på samma gång linien 1 och
2, börjande från ångbåtskommisshmären F. Grönlunds
(f 1880) och Fredrika Ekmans (f 1886) vid vägen be-
lägna vårdar, bakom hvilka den rättframme, hederlige
och kunskapsrike navigations läraren och läroboksför-
fattaren, sjökapten B. llj. Ljunggren hvilar sedan 1880.
Vid sidan är hofrådet A- Gripenbergs familjegraf, som
lofvar bli mycket stämningsfull, så snart granarne
kring densamma hunnit växa högre. I det vi ställa
våra steg mot öster, finna vi kanske rätt på jungfru
Chr. lAljegrens (f 1880) enkla grafsten, en Wasabo
som af sin lilla egendom testamenterade 600 mark
till härvarande arbetshus. Längre fram hvilar den
hjertlige, hederlige gamle polismästaren L. E. Lönn-
blad (f 1886). Ytterst i öster är byggmästaren Eriks-
sons af en ligustrum häck omgifna familjegraf.

I linien 3 gå familjegrifterna i följande ordning:
den Heleniusska (inom granhäck), clen Gesterska, den
Wilénska och slutligen den Sjöströmska, de senare prydda
med delvis rätt stilfulla vårdar. Bland de här be-
grafne ihågkomma vi den intelligente, rättrådige,
vamhjertade och flärdlöse Alfr. Wilén (f 1S87), kam-
rerare vid pantlåneinrättningen, äfvensom den unge
hegåfvade arkitekten B. W. Sjöström, (-J- 1880), som
hvilar vid sidan af sina 18S5 bortgångna föräldrar
sysslomannen G. E. Sjöström och 31. 11. Ahtlöf, hvilkas
äldre son F. A. Sjöström före sin tidiga bortgång ska-
pade sig ett oförgätligt namn som arkitekt.

I fjerde linien anträffa vi till först den Stadighska
slägtgrafven, stor och prydlig. Vid sidan biet den
flitige juristen, hofrättsrådet F. Sohlberg 18S0 begraf-
-20. 1-4.
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ven. Baningeniören /"/. Neumanns familjegraf igen-
kännes af dess inhägnad af smidt jern. Mellan denna
och clen rymliga Rotkirckska slägtgrafven betäcker en
vård i form af en på ett stenblock hvilande bok af
marmor stoftet af den anspråklöse, pligttrogne pub-
licisten och folkskolläraren 11. Granbohm (f 1881). I
m-ssnämnda slägtgraf höjer sig en allvarlig enkel vård
öfver clen rättrådige, allmän aktning åtnjutande pre-
sidenten G. F. Rotkircks 1884 här redda hvilorum. En
annan vård betäcker stoftet af hans dotter Thérése
(-j- 1881), maka till iugeniören 0. Bergbom. I monu-
mentet är infattad en vacker reliefmedaljong, model-
lerad 1882 af J. Takanen, framställande domens en-
gel skådande ned till jorden. I följande graf hvilar
det åldriga s3rskonparet sekreteraren vid länelandt-
mäterikontoret C. J. Oltelin och Wilhelmina Ottelin, bort-
gångna jemte systern Joh. Fredrika (hvars graf an-
träffas i qvarteret 21) under året ISB6, efter att under
ett tillbakadraget lif troget delat ljuft och ledt med
hvarandra.

I linien 5 följa snickaren A. W. Sundqvists, handl.
A. W. Mandelis {7 1884), underofficeren J Stadis, folk-
skoleinspektorn A. Berners, vaktmästaren G. A. Fred-
rikssons samt sjökapten C. A. Lindqvists (f 1S83) famil-
jegrafvar efter hvarandra.

Linien 6 börjar med sjökapt. A. F. Holmbergs
graf från 1884 och fortgår sedan förbi hofrättsnota-
rien W. Svinhufvuds och den Törnqvistsga familjegraf-
ven till garfvaren G. Lehtinens samt snickaren N. Bo-
mans slägtgrifter, emellan hvilka anträffas några en-
staka vårdar (öfver fröken J. A. Ignatius (f 1884), pa-
storskan S. L. Reinho/m (7 1885) och andra).

Sjunde, linien är på midten bruten och inrymmer
en hel mängd större grafplatser. Till först den Mor-
-20. 4-7-
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gonqffska, hvarefter vi komma till ett par syskongraf-
var. I den första hvila de till hög ålder hunna syst-
rarne enkefruarna, prostinnan 11. S. Palmberg (7 1886)
och Carol. Cairenius, (7 1883) bägge födda Arenander;
i den andra generalmajorskan Char. Kr. von Möller
(f 1882) och hennes syster fröken S. M. Procopé,
{7 1882) likaledes efter att ha lefvat ett långt lif.
Derefter komma vi till v. häradsh. A. Reims prydliga
familjegraf, der hans första maka Amanda Rautell slum-
rar sedan 1886. De följande grifterna gömma med-
lemmar af Preetzmanska och Nuuktérska familjerna, och
de sista linien förvara stoftet af den fridsamme, vän-
lige apotekaren W:m Rahm (f 1884), samt af den drif-
tige, aktade handl. Avg. Sitén (7 1883).

Mycket få äro de vårdar, som anträffas i de
yttersta graflederna mot norr. Vid den första grafven
i linien 8 är fästadt minnet af en aktad handtverkare,
den för allmänna frågor intresserade, något konser-
vative möbelfabrikanten M. J. Cronvall, död 1888, ef-
ter att till en landtdag varit härifrån sänd som re-
presentant. Förbi obekante grafkullar komma vi nu
till sockermästaren A. Schirmers samt slagtaren 11. R.
Holmbergs (7 1885) familjegrifter äfvensom till de
vårdar, som rests till hågkomst af den hjelpsamme,
humane häradsh. G. A. Bränder (f 1884) samt af sjö-
kapt. J. R. Bäck i Finland (1885), såsom ättens namn
rätteligen lyder.

Den sista, nionde linien börjar i vester med tre
af häckar omgifna grafplatser. I den första hvilar
den i början af sin löftesrika bana I*B7 bortryckte
arkitekten 31. Wahlberg. De andra utgöra boktryc-
kerifaktorn ' G. A. Alléns samt hattmakaren K. G. Silf-
verbergs familjegrifter, hvarefter spridda barngrifter
upptaga det mesta af liniens återstående del.

20.7-9-
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Nu genomgångna tjugu qvarter utgöra, såsom
redan är nämndt, „första mullen". I det vi nu skola
gå att se oss omkring i andra och tredje mullen, der
flera områden äro ytterst tätt upptagna af grafvar,
måste vi frångå den plan, enligt hvilken beskrifnin-
gen hittills framskridit. Det är de glömda eller öfver-
hufvudtaget åt en snart stundande glömska hem-
fallna djupa ledernas hvilorum, förbi hvilka vi nu
skola vandra. Det säga oss de många förgängliga
trävårdarna på dessa oftast nakna fält; härom tala
äfven de obekanta namn, som vi läsa på grifterna.
Linierna på kartan utmärka derför icke egentligen
den riktning, hvari vi skola genomgå de återstående
qvarteren, utan angifva ungefärligen de platser, der
varaktigare vårdar för närvarande i dem stå att söka.

I qvarteret 21 är södra delen ännu alldeles
tom på grafvar, såsom ock det norra området i qvar-
teret 22. Från det förra hafva vi redan tidigare (sid.
125) omnämnt den 81 åriga fröken /. F. Ottelins graf,
prydd med ett jernkors. På ett närbeläget grafmärke
läses maningsropet: „Ajattele koska vuorosi tulee kuolla!u

och på den unge vid Nystad i böljorna omkomne
drängen A. W. Laaksonens vård har man med ännu

mera skäl än vanligt ristat den ofta använda psalm-
versen:

Aalloista meren kuohuvan
Ma pääsen tyyneen rantaan.

Dessa citater ge tillkänna, att inskrifterna här
ofta äro på finska affattade. De följande qvarteren i
andra mullen n:ris 23 —26 äro så godt som fullstän-
digt upptagna af grafkullar, men flera tillkomma dag-
ligen och väcka i vårt minne skaldens ord :

Så växer och växer de dödes stad,
Han växer så tyst under blommor och blad

21 & 22.
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Som skuggan, när solen går neder.
Ej hörs der en suck, ej glimmar ett ljus
I nattens djup; kring de dödas hus
En evig tystnad sig breder.

Det saknar ej sitt intresse att på de enkla vår-
dar, som omge oss, läsa grafverserna, hvilka ofta tala
om lifvets mödor och sorger samt om den saliga tid,
som stundat för de bortgångne.

„Hvad kan väl vara störra fröjd:
Att skiljd från jordens qval
Få hos Gud i himlens höjd
Ibland engiars tal
Evigt sjunga Halleluja!"

Om ett barn, som dött i späda år heter det:
„Ei tama lapsi halainnut

Maan päällä elääksensä,
Sen halv oli palanut
Taivaasen päästäksensä
Jesuksen luona olemaan
Ja ravituksi tulemaan
Autuuden kyllyydestä".

Bland namnen på i qvarteret 23 begråtna an-
träffa vi Fredrika Holmberg, (-j- 1869) som i tiden var
andra lärarinna vid f. d. linneslöjdskolan härstädes.
På kapellansdottern Vivika Bröckers (7 1877) vård lä-
ses: Jag dör i Jesu blod.

I qvarteret 24 finner man på en tre-årig flickas
enkla vård versen:

Som fågeln fri och snar
Till kända nästet far
Att der i frid få vara
Från oro, våld och fara,
Så själen till dig längtar
Och till din himmel trängtar,

På ett af de många jernkorsen i samma qvar-
22—24.
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ter läser man namnet Catharina Margaretha Anneli (-J-
-1866). Hon hade med sin fader, orgelbyggaren K.
F. Thorenberg från Amsterdam hitkommit som 7 år
gammal; blef sedan gift i Sverige med prosten J.
Anneli, men kände sig efter hans död dragen tillbaka
till sin ungdomsbygd, der hon vid 77 års ålder
fann sin graf. Ett godt s_3 rcke norrom hennes
grafbefinner sig den enda större familjegrift i denna
del af Skansen. Här hvilar handl. C. A. Wigelius (f
1880). Utmed norra vägen finnas redan flera sten-
vårdar och prydligare jernkors äfvensom en och an-
nan kringhägnad grafplats. Ett stycke inåt qvarteret
är skräddar 31. Waldéns familjegraf. Fyra grafvar
längre in hvilar vaktmästarinnan vid svenska frun-
timmerskolan, den i sin tjenst exemplariskt nitiska
gamla jungfrun Aurora Wikström, död 1887 och hedrad
ännu efter döden af dem, hon tjenat. Med hänvisning
till Math. 25 kap. 21 vers läses på den i det lilla
trogna, tålmodiga tjenarinnans vård: Lärare, lärarin-
nor och elever reste stenen.

I närheten äro postförvaltaren F. L. Hildebrandt
samt körsnären K. F. Lindberg (Jr 1870) begrafna.

I qvarteret 25, strax på andra sidan om jord-
fästningskapellet, bortom hvilket vi nu hunnit, är graf-
varnas mängd mycket ansenlig. Här börja vårdarne
framträda med något större anspråk på solidite och
dyrbarhet, så t. ex. vården på brandkonstapeln //.

Ahlqvists (-J- 1881), samt det tunga stenkorset på ma-
skinisten 11. A. Holmbergs (f 1872) familjegraf var, be-
lägna i linien 2. Lätt synlig är ock i linien 3 mura-
regesällen J. G. Nymans (f 1874) med jernkedjor in-
hägnade familjegraf. Der samma linie slutar i öster
står ett jernkors rest öfver stoftet af en anspråkslös,
ung medlem af den första finska lyriska scenen Niilo

24 & 25.i_3. 9
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Karikko, bondson från Keuru, som afied här d. 22
jan. 1875. — I linien 4 utmärker en hög, i obelisk
form huggen vård muraregesällen <S. Salméns (f 1881)
och hans 80 åriga makas hvilorum. Vid vägen i ve-
ster hvilar handl. F. Gröndahl (f 1874). I det nord-
ligaste området af nu ifrågavarande qvarter lägga vi
märke till ett stilfullt kors af smidt jern öfver yng-
lingen K. A. Anderssons graf från 1877, i närheten
af målaren J. llianis af en häck sibiriska ärtträd om-
gifna familjegraf. Högre upp hvilar packmästaren
/. 11. Salonens första maka (f 1880) jemte en mängd
personer, hvilka utrymmet förbjuder oss att uppräkna.

I det vi göra en rund kring det stora 26:te
qvarteret upptäcka vi måhända vårdar, som erinra om
bokhållaren C. F. Gröndahl (f 1881); boktryckerikonst-
förvandten A. Nordqvist, fröken Charl. Herlin och kon-
toristen J. Lundeli, alla döda 1882; den 21 årige gra-
vören A. Sjöman (f 1884), på hvars grafkors läses: „Ys-
tävät kustansivat ristin"; maskinisten K. M. Dahlström
(•}• 1884); skepparen R. Fagerberg (f 1884); urmakaren
F. Grönlund, en i sitt yrke duglig man, död 1885; ge-
frejtern K. Ahlberg (f 1885) med flera. Längre in i
qvarteret hvila ej långt från hvarandra snickaren /.

A. Nessling och bokhållaren S. 31. Högman, båda döde
1883, samt gjutaren A. Sföholms enka, född Barman
(f 1883), för att här anföra några kanske mera kända
namn än det stora flertalet på omgifvande vårdar.

Från tredje mullen, hvilken vi skola genomgå
i samma riktning som den andra mullen, från söder
mot norr, är det på kartan med siffrorna 27, 28, 33
och 34 betecknade området ännu oregieradt och obegag-
nadt samt kommer väl länge att så förblifva, då
marken här är klippuppfyld och sprängda grafvar ej
ännu kommit i fråga på Skansen. Äfven qvarteret 29
25. 4 & 26-29.
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står ännu tomt. I det 30.de qvarteret möta oss der-
•emot flera grafvar, bland hvilka i sydvestra hörnet
står att uppsökas hvilorummet för den nitiske, red-
bare kassören vid föreningsbankens kontor härstädes
Chr. Th. Lindegren (f 1865). Ett jernkors utmärker
denna graf. Ej långt från södra vägkanten slumrar
den 87 åriga jungfrun Ulrika Juslin (f 1865); vid den
norra, på andra sidan af qvarteret, se vi en grofhug-
gen stenvård, prydd med ett kors af marmor. Den
förvarar hågkomsten af den 82 årige handl. Karl
Lundström (f 1867), som under 1808 års krig troget
följde armén såsom dess proviantör i smått, fägnande
de af striden uttröttade med hvad hans ambulatoriska
butik egde lockande. Sjelf delade han krigarenas
mödor och lidande, förfrös sin fot och blef amputerad.
Den redlige, omtänksamme mannen dref derefter en
god handel i Åbo, förlorade vid 1827 års brand allt
utom modet och blef sedan inspektor på åtskilliga
större egendomar i trakten. Nu sprider hans aktade
minne en vänlig glans öfver de förgätnas grafmull.
— Vid sidan af honom hvilar den 20 årige jungman-
nen F. R. Winter, (f 1880) och den 81 åriga smedsen-
kan Eva Lovisa Winter (f 1886).

Qvarteret 31 och 32 sakna icke enkla kors och
vårdar af trä, många redan fallfärdiga. I det sist-
nämnda qvarteret stanna vi med deltagande intresse
vid en enkel vård af trä, betecknande det sista hvi-
lolägret för clen 16 åriga Hilma Maria Korpela, en
blind och döfstum flicka från Humppila. Hon dog
clen 30 jan. 1883, och hennes lyckligare kamrater
vid döfstumskolan bekostade och uppreste träkorset
på hennes graf, hvilket aftäcktes af dem den 13 okt.
1883.

Förbigående de redan berörda qvarteren 33
30-32.
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och 34 hafva vi att från qvarteret 35 anteckna handl.
G. A. Ahllöfs (f 1864) och bagaren G. W. Stenbergs
(f 1865) der befintliga grifter. Qvarteret 36, så stort
det än är — måhända detrymligaste på Skansen — er-
bjuder oss intet namn för dessa blad — jo, det är
sannt, ett finnes der, ingraveradt i det största graf-
block, man kan önska se. I den klippa, som i norr
skjuter opp ur jorden, finner man nämligen inristad
inskriften: Tassa lepä K. Koski 1888. namnet på en
54 år gammal fabriksarbetare, som afied den 5 juni
sagde år och som blifvit begrafven vid foten af det
väldiga blocket, en minnesvård, som synes egnad att
trotsa sekel.

I det 37:de qvarteret äro de s. k. liniegrafvarne
belägna i ordnade led, dessa gemensamma långsträck-
ta grafvar, som fyllas af lik i kista vid kista, tills
armodets tysta bataljon under jorden omsider är full-
talig, och rum måste sökas på annat ställe för den
allt vidare tillströmmande, i trasor klädda hären, som
utan seger i lifvets strid fått frysa och svälta och
hvars ofta enda tröst varit en fast tro, att en gångr

då „dombasunen börjar gå", kallas opp ur dessa sorg-
liga grafvar till ljus och härlighet.

Vägen, som går emellan sistnämnda tvänne
qvarter, leder ut till Majfältet, den blifvande första-
den till Skansen.

Kolera begrafningsplatsen.
Om denna begrafningsplats, från 1831, om hvil-

ken en kort historik förekommit i inledningskapitlet,
återstår att säga ett par ord. Kolerans offer sagde
år i Åbo utgjorde inalles 225 personer, hvilka alla torde
35—37.
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vara här jordade, ehuru endast 7 vårdar qvarstå, be-
tecknande griftrummen för mera framstående bland
dessa borttryckta. Flera ganska ansedda i farsoten
aflidna personer hafva dock ej erhållit något minnes-
märke, så t. ex. den utomordentligt högt af sin sam-
tid värderade justitieborgmästaren Claes Sacklén, hvars
outtröttliga verksamhet för staden och hvars lugna,
manliga mod under farsoten vunno ett vackert erkän-
nande vid hans ytterst enkelt anordnade begrafning,
kl. 5 e. m. på nyårsdagen 1832 — han dog föregående
dag — i det att större delen af borgerskapet samt em-
betsmännen i staden samlade sig, enligt tidens sed,
med så många lanternor vid Stora Tavastgatan, som
likvagnen passerade, att hela gatan och vägstycket
utanför staden voro upplysta ända till grafgården,
kring hvilken mareschaller brunno. — I koleran dogo
här detta år bland andra handl. Chr. Fr. Bäck, den
skicklige bokhållaren och factotum hos den originelle
Gabriel Gestrin „kommercerådet" ; vidare handlandena
Josef Jansson och Jak. Rautalin, kollegii-assessorn A.
Hiibner, majorskan Lisette von Willebranå, född Gadolin
m. fl.

De vårdar, som qvarstå på platsen äro följande:
en öfver handl. Gabriel Lemberg*), blott 29 år gammal;
på baksidan af vården läses:

Ett trofast minne teckna skall
Uppå din stilla graf:
Med. fröjd du uppfyllt lifvets kall,
Med frid du somnat at.
Långt före ålderns silfverhår
Du ärans krona nått,
Ty lifvet mäts ej efter år,
Men efter dygder blott.

*)■ Jemför sidan 63.
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Vidare anträffar man en större grafhäll öfver
stoftet af lektorn i historie vid Åbo gymnasium, den
framstående And. Gust. Simelius, 41 år gammal, nsaknad
aflärjungar, sörjd af vänner*, säger grafskriften. — Upp-
rätta vårdar bevara minnet af den 34 årige landskam-
reraren G. M. Wänerberg (såsom namnet här skrifves),,
samt af hofrättsrådet, kammarherren Adolf Tandefelt^
en brorson till den från Borgå landtdag bekante, i
friherrligt stånd upphöjde, ogifte presidenten Ad. Tan-
defelt och af denne adopterad på sjelfva sitt, år 181S
på StorHeikkilä firade bröllop med fröken W. F.
Lagerborg. — Tvänne jernkors beteckna den 57
årige fabrikören Christnpher Richters och den 81 årig&
provincialläkaren d:r Haih. Åkerbergs hvilorum, hvar-
jemte en stenvård bevarar minnet af den 65 årige,
från Motala socken i Ostergöthland hit i unga år
inflyttade, driftige bagaren Carl Wahlgren, hvars för-
mögenhet, såsom vi redan nämnt, af hans enka Maria
Dahl testamenterades till uppbyggande af orgelverket
i Åbo domkyrka.

Grekisk katolska begrafningsplatsen.
Äfven om denna lilla grafgård på Skansmalmert

må några uppgifter här meddelas, om också i största,
korthet. Vårdarne stiga här till några och fyratio,
de flesta med endast ryska inskriptioner, men åtskil-
liga försedda äfven med svenska öfversättningar, be-
tecknande nog för grannsämjan på orten. Flera här
begrafna medlemmar af ryska familjer hafva också
under en lång vistelse härstädes blifvit så godt som
nationaliserade i dessa trakter; vi nämna blott nam-
nen Sittkqff, Nagajeff, Nasarqff, Zwettkoff och andra,
Vi skola bland dessa gamla stadsbors grafvar göra
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ett kort besök, dervid erinrande äfven om några andra
deras här begrafne trosförvandter.

Grafgården indelas genom en hufvudgång i
tvänne qvarter, det venstra och det högra, hvilkas öst-
ligare partier ej ännu äro upptagna af grafvar. I
venstra qvarteret möter oss till först namnet Alexej Sittkoff
(f 1863). Högre upp omsluter en hagtornshäck den
Nasaroffska familjegrafven der bland andra hvilar
den godmodige, gladlynte köpmannen och jagtvännen
Alexander Nasaroff (f 1887). Följande vårdar erinra
om medlemmar af familjerna Kuffschinqff, Winogradoff,
Pilenko, Sergefeff och Nagajeff, bland hvilka med sist
anförda namn vi ihågkomma den 86 årige, af alla
Äbobor kände, afhållne posttjenstemannen, titulärrå-
det Wasili Nagajeff, som afied 1886. Ett högt monu-
ment, i form af en afbruten pelare, (hugget af /. F.
Sundgren) betecknar en af de tidigast hit inflyttade
ryska borgare, hökaren loan Titoffs hvilorum, som
vid sin död 1844 gaf ett vackert föredöme i religiös
tolerans genom att i sitt testamente ihågkomma utom.
stadens fattigkassa, äfven dess domkyrka med dona-
tioner. — I närheten ses en piedestal uppstäld på den
graf, som gömmer stoftet af den siste kommendören,
for Åbo örlogshamn, den godmodige generalmajoren
Dmitri Schischmarjeff, som afled 1830 och hvars mili-
täriska begrafning skildras såsom en af de ståtligaster
som för sig gått härstädes.

Vi öfvergå nu till det högra qvarteret, der orten
tillfälligtvis gästande främlingar äro jordade, så kapten-
löjtnanten N. Tihmenfeff (f 1876), kosacköfversten W.
Denisoff (f 1880), medlemmar af prest- och skollärare-
familjerna Fortunaiqff, Lebedeff, Netsclmfeff, Abramqff och
andra. Grafskriiterna benämna ej sällan de aflidne,
i synnerhet de andlige, enligt ortodoxt bruk: „Guds-
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träl", „Guds tjenare". På barngrafvar läsas stundom
bibelorden: „Låter barnen komma till mig".

På sjelfva vägen, strax framför jordfästnings-
kapellet finner man fyra dominerande vårdar. En af
dem, ett hvitt målaclt jernkors, erinrar om Timofej
Zwettkoff (7 1873); en annan högre vård af granit om
den kände godmodige hedersmannen handl. Wasili
Zwettkoff (7 1849). En tredje bevarar hågkomsten af
kommendören för 9:de finländska liniebataljonen, öf-
versten Alex. Putkoffskij, „saknad af vänner och kam-
rater", tillägger den svenska inskriften. Han hade
deltagit i 1812 års fälttåg. Den fjerde af sagde vår-
dar är lik den på Fredr. Aminoffs graf, med kosack-
pik och sabel. Denna är rest på Wladimir Kantzqffs
graf, löjtnant vid ett donskt kosack-regemente och
här afliden 1 56. På alla dessa fyra vårdar finnas
inskrifter på svenska. — På soldateskens enkla,
helst i blått målade grekiska kors af trä finner man
till och med en finsk inskrift, utan rysk öfversättning.
I skiljda leder hvila här soldater från olika här för-
lagda regementer, alla i värnepligtsåldern aflidna.
Såsom något mindre vanligt kan nämnas, att de enkla
grafskrifter, som kamraterna affattat, stundom upp-
taga till och med klockslaget, då dödsfallet inträffade.
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