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Muinaismuistoja Piikkiön kihlakunnassa.
Kertoellut

A. Hjörc/c.

Saatuani Muinaismuisto-Yhdistykseltä matkarahaa muinais
muistoin keräämistä ja kertomista varten Piikkiön kihlakunnassa, 
alotin matkustukseni, jo mainittua tarkoitusta varten, kesällä v. 
1881. Tästäkään keräys-matkastani en voi yleisesti muuta lausua, 
kuin veisata vaan vanhaa valitusvirttäni sen huonosta onnistumi
sesta ja kansan välinpitämättömyydestä kaikissa muinaisuutta kos
kevissa asioissa. — Mutta mitäs hyötyä tällaisesta valituksesta on 
muille enämpi, kuin itsellenikään; siis jääköön se sillensä.

Mitä ylimalkaan on tämän kihlakunnan muistoista sanottavaa, 
niin niiden joukossa vanhimmiksi arvelen „hiitten-tarhoja“, joita täällä 
löytyykin paljon ja jotka tavallisesti ovat muurahaiske’on muo
toisia kivikasoja eli mataloita kehä-ladelmia. Paitsi hiitten-tarhoja, 
löytyy täällä vielä muutamissa paikoissa korkeilla mä’illä vanhan 
kiviaidan muotoista kivijonoa, jota ehkä joskus on käytetty varus
tuksena päälle ryntäävää vihollista vastaan, kuin myöskin yksi mul
lasta ja kivistä muodostettu muinaisjäännös, jonka ikää ja tarkoi
tusta en osaa arvostella. — Löytyypä täällä vielä muutamia keski
ajalla rakettuja kirkkoja y. m. muistoja, joista edempänä käyn 
tarkemmin kertoilemaan.

Tämä kihlakunta on Varsinais-suomessa Turun ja Porin lääniä 
ja on pienin maamme kihlakunnista. Sitä rajoittavat seuraavat 
pitäjät: pohjoisessa Lieto ja Marttilan pitäjä, idän ja ka’on puo
lella Halikko ja Kemiö, etelä ja lounaspuolella Nauvo (Nagu), län
nessä Rymättylä ja luoteessa Maarian pitäjä eli Räntämäki. Maa 
on laadulleen suurimmaksi osaksi epätasainen. Mitään mainittavia
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vuoria täällä ei kuitenkaan löydy. Itämeri on muodostanut tämän 
kihlakunnan eteläosan Paraisten, Kaks’kerran ja Kuusiston kau
niit saaristot. Järviä ei täällä löydy monta ja nekin pieniä. Mai
nittakoon niistä ainoastaan Littoisten järvi, joka on Kaarinan ja 
Liedon pitäjien rajalla ja Kaks’kerran järvi, joka on siitä merkil
linen, että se on keskellä saman nimellistä luotoa, jonka se tekee 
aivan kauniiksi ja viehättäväksi. Jo’ista ovat suurimmat ja mai- 
nittavimmat Paimion-joki ja Aura-joki. Tämä kihlakunta on ehkä 
vanhimpia ja tiheämmin asuttuja seutuja maassamme. Väestö on 
suurimmaksi osaksi kielensä puolesta suomea puhuvaa Hämäläistä 
heimoa. Ainoastaan Paraisten pitäjässä on kansa ruotsalainen, 
ehkä aikojen kuluessa Ahvenanmaasta, siellä toista tuhatta vuotta 
asuvista ruotsalaisista, alkunsa saanutta. Karunan ja Kaks’kerran 
kappelissa on ruotsalaisia ja suomalaisia sekaisin, joka onki luon
nollista siitä syystä, että näiden naapuriseurakunnat ovat aivan 
ruotsia puhuvaa kansaa, joka on sekaantunut suomea puhuviin naa
pureihinsa ja  istuttannut heihin ruotsin kielen taitoa.

Nummen eli S:t Kaarinan pitäjä 
ynnä K akskerran kappeli.

Niinkuin luultava onkin, kerrotaan tämän pitäjän olevan van
himpia pitäjiä maassamme. Siihen luuloon antaa aihetta pitäjän 
asema, sen vanha kirkko sekä tarina tämän ja Maarian eli Räntä- 
mäen_ kirkon yhdenaikuisesta rakentamisesta. Tämä onkin Räntä- 
mäen rajapitäjä, joiden rajana on Aura-joki, joka myöskin osaksi 
juoksee tämänki pitäjän läpi ja saa alkunsa aina Orihpään kappe
lista. Tämän historiallisesti merkillisen Aurajoen synnystä on seu- 
raava tarina: Orihpäässä oli Lento-niminen talo, jonka isäntä suon 
syrjässä kyntäen painoi auran kärkeä kovin syvälle, niin mullit 
kaikin voimin ryömäsivät sitä ylös ja juoksivat vinkuroiden mat
koihinsa vetäen perässään auran, joka kynti maahan vaon, josta 
joki syntyi ja sai nimensä. Siitä sananparsi: „Menivät lentäen 
kuin Lennon mullit“. Lento on talon nimi Orihpään kirkon ky
lässä. x) Maan laatu on koko pitäjässä epätasainen sekä kuu
luu siihen vielä useita saaria, joita Itämeri on muodostanut ja

’) Suometar 1856, n:o 37.
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joista Kakskerran luoto on suurin. Järviä täällä löytyy Littoisten 
järvi Liedon rajalla ja Kakskerran järvi saman nimellisen luodon 
keskellä.

Pakanuuden aika. Tältä aikakaudelta ei tässä pitäjässä löydy 
monta muinaisjäännöstä. Ainoastaan pari „nunnain kivikasaa“, niin
kuin niitä täällä kutsuttiin.

Haritun maalla, noin virstan verran mainitusta talosta itään
päin, Pispanristin metsässä on yksi nunnain tarha. Se on tehty 
aivan tasaiselle nummelle mie
hen pään suuruisista kivistä, 
joista enin osa oli jo pois ajettu 
kiukaisiin y. m. talon tarpeisiin.
Sen asema oli ympyrän muo
toinen ja noin 10 syltää lä- 
pimitaten halkasijan kohdalta.
Woivolan maalla likellä isoa 
maantietä mäellä on myöskin 
kivikasa, jota sanottiin nun
nain kivikasaksi. Kakskerran 
kappelissa, Prinkkalan karta
noon kuuluvalla Nunnavuorella, 
joka on mainitusta kartanosta
virstan verta pohjoiseen päin, on myöskin nunnain kivikasa. Se 
on koottu hevosenpään kokoisista kivistä ja on 2—3 kyynärää 
korkea ja ympärimitaten 50 kyynärän paikoille. *)

Keski-aika. Tätä aikakautta muistuttaa täällä vanha har
maista kivistä rakettu kirkko (kuv. 2). Se seisoo Aurajoen itä
puolella, korkealla hietanummella Turun kaupungin vieressä ar
vokkaana muinaisjäännöksenä. Se on totta, ettei tälle kirkolle ole

t *  -
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1. „Nunnain tarha“ Vähän Heikkilän 

maalla. Nummi.

’) Yksi kiviladelma löytyy myös lähellä Turun kaupunkia Vähän Heik
kilän maalla noin 300 askelta talosta eräällä kalliolla itäpuolella maantietä. Se 
on tehty kahteen kehään ladotuista kivistä, joista ainoastaan sisimmäinen kehä 
on eheä; keskellä syrjittäin asetetut vahvat laakakivet muodostavat soikean 
kannettoman arkun (kuva 1).

Muinaislinna on arveltu olleen Sampalinnan vuorella Turussa lähellä 
Vartiavuorta, vaan jo Lencqvist sanoo siellä „ennen näkyneen isoja, irtonaisia 
harmaakiviä, joita suurimmaksi osaksi on tarpeiksi särjetty“ (bortsprängda). 
(Finlands fordna Borgar, Åbo Tidn. 1776, s. 161).

Toim. lisäys.
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tietääkseni koskaan omistettu, ikänsä puolesta, sitä kunniaa, josta 
Nousiaisten ja Räntämäen kirkot kilpailevat. Mutta luuloni mu
kaan ei S:t Kaarinan kirkon kuitenkaan nuoruutensa tähden tar
vitse teititellä edellä mainittuja kirkkoja. Tämän ja Räntämäen 
kirkon yhdenikäisyyttä todistavat useat tarutkin näiden yhdenai- 
kaisesta rakentamisesta. Tämä kirkko luullaan rakennetun kol
mannellatoista vuosisadalla ja on muotonsa puolesta samanlainen, 
kuin tämän ajan kirkot tavallisesti ovat. Sen pituus, ulkopuolelta 
mitattuna on 14Vs syltää, leveys 8 syltää ja korkeus katon rajaan

2. Nummen kirkko.

noin 4 sylen paikoille arviolta. Sisimmäinen katto on tiilistä hol
vattu kuuden pilarin kannatettavana. Kirkkoa on vuosien kuluessa 
sisältä paljon korjattu ja uudistettu. Niinpä esimerkiksi löytyy 
siellä uudet urut ja uudenaikaiset lämmitys-uunit raudasta. Mutta 
mitä vanhuutensa puolesta siellä oli huomiota puoleensa vetävää, 
mainittakoon ensinnäkin kaksi komeroa eli syvennystä kirkon si
sällä etelä-puolimaisessa seinässä. Ensimmäinen niistä on 1 kyy
närä, 3 tuumaa leveä ja samoin korkea sekä 3 korttelia ja 3 tuu
maa syvä seinän sisään ja toinen 1 kyynärä leveä, 2 korttelia 3 
tuumaa korkea ja 1 kyynärä syvä. Näiden syvennyksien tarkoi
tuksesta ei tiedetty mitään kertoa. — Kirkosta ovat kaikki ka-
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tholin-aikaiset puukuvat kuskattu kirkon porstuvan ullakkoon, jo
hon minäkin ryömin heitä tervehtimään. Mutta kun siellä oli 
aivan pimeä, niin en saattanut likemmin tutustua ukkojen kanssa. 
Kirkon sisälle, etelä-puolelle alttaria oli kuitenkin jätetty puusta 
leikattu ristiinnaulitun Vapahtajan kuva koristuksineen. Sen ala
päässä eli ristin juurella seisoi enkeli pitäen kädessään paperia, 
jossa oli latinaisilla kirjaimilla kirjoitus: „S: Matheus“, ylä-päässä 
musta kotka, pitäen paperia, johon oli kirjoitettu: „S: Johannes“, 
oikealla puolella siivillinen jalopeura niin ikään pitäen paperia, 
johon oli kirjoitettu: „S: Markkus“, ja samoin vasemmalla puolella 
siivellinen härkä, jonka paperiin oli kirjoitettu: „S: Lukas“. Saka
ristossa on myöskin samallainen Vapahtajan kuva, joka arvatta
vasti on ennen tätä ollut kirkossa ja siis vanhempi, vaan on paljoa 
pienempi ja huonompaa ja kömpelömpää tekoa. Kirkossa oleva 
alttaritaulu kuvaa Herran Pyhän ehtoollisen asettamista. Siinä on 
kirjoitus: „Jonas Bergman Pinxit. År: 1759“, vaan on v. 1858 
puhdistettu eli uudistettu. Kirkossa löytyy vielä edellisten li
säksi kaksi hartautta herättävää taulua, joista yksi kuvaa sidottua 
ja orjantappuroilla ruunattua Vapahtajaa ja toinen taas ijankaik- 
kista elämää ja kadotusta. Jälkimäinen ei ole maalattu, vaan pai
nettu. Kummassakaan ei ole vuosilukua, eikä tekijän nimeä. — Kir
kon sisustukseen kuuluu vielä kaksi lehteriä, yksi miehiä ja toinen 
naisia varten. Miesten lehteri, jossa nyt on urut, on vastapäätä 
alttaria läntisen oven päällä. Sen kirkon-puolinen reuna on, ta
vallisuuden mukaan, koristettu maalatuilla pyhäin miesten kuvilla, 
jos Juudas Iskarioth niiden joukosta pois eroitetaan. Siinä näh
dään „Stephanus, Timoteus, Barnabas, Mathias, Judas-Jakobi, Ja
kob Vähempi, Simon Zelotes, Bartholomeus, Thomas, Philippus, 
Jakob, Andreas, Juudas Iskarioth“. Naisten lehteri on pohjois
puolella alttaria, sakariston oven päällä. Sen ulkoreunassa olevat 
maalaukset kuvaavat seuraa via henkilöitä : Apostoli Paavali on ku
vattu polvilleen kirja kädessä, Pietari pitäen kädessään kahta 
avainta, Johannes kastaja lammas vieressä ja sauva kädessä, apos
toli Johannes malja kädessä, Matheus istuvana miettivässä asen
nossa, vasen käsi poskella, Jesus Kristus pallo vasemmassa kädessä 
ja oikia koholleen päin taivasta sekä evang. Markus ja Luukas. 
Ei kummassakaan lehterissä näkynyt maalarin nimeä eikä vuosi
lukua, josta voisi päättää koska ne ovat maalatut. Mutta miksi
kään taideteoksiksi en minä kumminkaan niitä osannut arvostella. —
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Saarnastuoli näytti myöskin olevan vanhanaikuista tekoa. Sen 
ulkolaitoja koristavat hyvin kömpelömäisesti puusta veistetyt kuvat: 
„Elia“ kirja kädessä, Jesaija toisessa kädessä kirja ja toisessa saha, 
Johannes kirja ja malja kädessä, Vapahtaja risti ja pallo kädessä, 
Pietari kirja ja avain ja Paavali kirja ja miekka kädessä. — Kir

kossa säilytetään vielä 
I kahta sotaväen lippua,

jotka sanottiin olleen 
yksi jalkaväen ja toi
nen hevosväen oma. 
Viimemainitussa lipus
sa ovat seuraavat mer
kit: V. Tr. A. F. R. S. 
Niinkuin nämä liput 
muistuttavat meille ma
nalaan muuttaneita so
taisia henkilöitä, muis
tuttavat sakariston kaa
pissa säilytettyä kolme 
vanhaa messukaapua si
tä vastoin vanhoja rau
han julistajia, jotka nii
tä ovat aikoinaan käyt
täneet. Ne ovat väril
tään punaisia ja  van
himmassa on vuosiluku 
1655 sekä kirjoitus 
„Erik Monson“, sitä seu- 

raavassa 1741 ja kolmannessa 1752. Mitään muuta erityistä mai
nittavaa niissä ei ole. Muistellessani tarinaa, että Nalli muka 
tämänkin kirkon olisi rakentanut ja koska hän Raision kirkkoa 
rakentaissa teki sepän työtä, niin rupesinpa tähystelemään sepän 
työtä tässäkin kirkossa saadakseni nähdä, mimmoinen seppä Nalli 
oikeastaan on ollut. Katseltuani ovien saranoita y. m. raudasta 
tehtyjä esineitä huomasin heti, että olkoonpa ne sitten Nallin eli 
jonkun muun, vaikka kuinkakin rautaisen kouran valmistamia, niin 
kyllä ne sormet ovat jo aikoja sitten pehminneet.*)

'.АП'.ЧЧ'/'Л
3. Oven rengas Nummen kirkossa.

‘) Se taidehistoriallinen lähetyskunta, joka v. 1871 Muinaismuisto-Yh
distyksen kustannuksella kävi näillä seuduin, on Nummen kirkosta tehnyt pohja-
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„Vanhan tarun mukaan ovat jättiläiset rakentaneet Nummen 
eli S:t Kaarinan kirkon, samoin kuin Maarianki kirkon, jo ennen 
Raision kirkkoa. Killi ja Nalli oli jättiläisten nimet. He olivat 
yhtä väkevät ja voimakkaat ja siis ei toinen toistansa pelännyt. 
Koska kuitenkin ainoastaan yksi heistä piti olla herrana ja toinen 
palvelijana, niin päättivät he riitansa ratkaisemiseksi kumpikin ra
kentaa kirkon eri puolella Aura-joen rantaa ja sitten se, joka en
siksi saisi kirkkonsa valmiiksi saisi olla toisen päämiehenä ja her
rana. Killi sitten alkoi Maarian kirkon rakennuksen ja Nalli Num
men. Killi sai ensin kirkkonsa valmiiksi, josta Nalli, sen huo
mattuaan niin kovasti vihastui, että suurella vuoren lohkareella 
koetti paiskata Kiliin kirkon kumoon. Neitsy Maarian ja pyhän 
Kaarinan sallimuksesta kuitenkin tapahtui niin, ettei Nallin kivi 
käynytkään kirkkoon, vaan putosi vähän matkaa siitä Maarian 
joen reunalle, liki kirkon siltaa, jossa se vielä on tänäpäivänä 
paiskaamisesta halennunna ja kutsutaan „Pirunvahaksi“. Ai’an ta
van mukaan ei Nallin siis enää auttanut „apleeraaminen“ kihla- 
kuntnan eikä hovioikeuteenkaan, vaan täytyi ennen suostuttuun 
päätökseen olla tyytyväinen ja ruveta Kiliin palvelijaksi ja apulai
seksi niissä kirkon-rakennuksissa, joita viimeksi mainittu tämän 
jälkeen toimitti. Tästä antaa myös kansanlaulu, Raision kirkon 
rakentamisesta, todistuksen, koska se sanoo:

„Killi kirkkoa tekee,
Nalli nauloja takoo,
Rahallisessa Raisiossa,
Pitäjässä parahassa“.

Monen vaiheen jälkeen ja kyllästyneenä elämäänsä ihmisten kiit- 
tämättömyydestä, jotka vaan antoivat heidän kirkkoja rakentaa ja 
sitte kaikella kavaluudella jättivät maksamatta, kun se aika tuli, 
päättivät viimein molemmat päivänsä. Killi haudattiin Wiurumäen 
lapinraunioon Maarian pitäjässä ja Nalli, uskollinen palvelija, toiseen 
pienempään, joka sanotaan olevan vastapäätä Kiliin hautaa vuoren

piirroksen sekä poikkileikkaus- ja detaljikuvia. Puunveistokuvista on kuvattu 
P. Martinus ja eräs toinen miespykimys; maalauksista Kristuksen kuva alttari
taulussa ja osa seinämaalausta; muusta kirkonkalustosta kynttiläjalka, lipun- 
tangon kärki, pienauksesta lähtenyt kivi, oven rautarengas lehtineen (kuva 3) 
sekä M. Caloniuksen hautakivi. Toimin lisäys.
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laakson toisella puolella. Kansa vielä jättiläisten kuolemanki jäl
keen heitä suuresti kammoksui ja pelkäsi, josta syystä he kantoivatki 
mahdottoman joukon suurempia ja vähempiä kiviä heidän haudal
lensa, niin muodoin estääksensä jättiläisiä tulemasta ansaittua ra
kennusrahaansa hakemaan“. *)

Toinen taru kertoo, että tämä Nummen kirkko ja sen lä
heinen naapuri Maarian kirkko on nunnain rakentama. Nunna, 
joka Maarian kirkon rakensi, oli Maria nimeltä; siitä kansan ker
tomuksen mukaan kirkko ja seurakunta saivat nimensä; hieta- 
nummella kirkon rakentaja oli Katri; hänestä sai se kirkko ja seu
rakunta nimekseen S:ta Katarina (tav. Nummen pitäjä). Nunnat 
rakensivat kilvassa kirkkoaan ja kun Maria sai kirkkonsa ennen 
valmiiksi, suuttui Katri niin, että heitti suuren kiven, sillä tavoit
taen Maarian kirkkoa; ei kuitenkaan osannut, vaan kivi lensi joki- 
rantaan, jossa se vieläkin on .2)

Gyllenius kertoo v. 1653 Nummen kirkon perustamisesta näin: 
„Joen itäpuolella on Nummen kirkko, nimeltä P. Katri erään neit- 
syn nimestä, joka sen rakennutti. Tuon neidon raiskasi talonpoi
kainen renki, joka pukeutui aatelisiin vaatteisiin ja teeskentelihe 
aatelismieheksi. Huomattuaan petoksen, tuli neito kovin surumie
liseksi ja lähti häpeissään Korpoon, astui laivaan ja matkusti pois 
vieraalle maalle, johon jäi kuolemaansa asti; kaiken omaisuutensa 
hän lahjoitti kirkon rakentamiseen, josta Nummen kirkko sitten 
rakennettiin ja nimitettiin hänen nimensä mukaan P. Katriksi“. 
Diarium Gyllenianum; kopio S. Valtioarkistossa, s. 6 9 .2)

Yleisesti Turun tienoilla kansa tietää kertoa, että Nummen 
ja  Maarian kirkkoin välillä on maanalainen käytävä Aura-joen 
alatse ; toiset sanovat tuon käytävän ulottuvan aina Turun tuomio
kirkon ala asti. Kerrotaanpa, että monen vielä elävän miehen 
iso-taatto taikka taaton isovaari vainaja oli tulisoitto muassa läh
tenyt vaeltamaan tuota maanalaista tietä, mutta milloin on nunna- 
joukko läähättäin tullut vastaan ja tulen sammuttanut, milloin on 
siellä suuria koiria ollut vaellusta estämässä. Syy miks’ eivät ny
kyiset ihmiset enää tuota nunnain tietä kulje, on vaan se yksin
kertainen asia, etteivät löydä tien päätä.

Uusi aika. Tältä ai’alta mainittakoon ensinnäkin Kaks’kerran

*) Sanomia Turusta 1863, n:o 2.
2) Kiinteitä Muinaisjäännöksiä Maskun kihlakunnassa sivu 37.
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kappelin harmaasta kivestä rakennettu kirkko. Se on saanut kau
niin aseman Brinkkalan kartanon maalla meren rannassa. Tämä 
kirkko on rakennettu v. 17701). Se on 11 syltää pitkä, 7 syl
tää leveä ja noin 4 syltää korkea katon rajaan saakka. Ulko
mainen katto on pellistä ja sisimmäinen puusta, kannatuspilareitta. 
Siihen katsoen, että kirkon sisällä löytyy vanhempia töitä ja maa
lauksia, kuin itse kirkko, täytyy otaksua, että Kaks’kerran kap
pelilla on täytynyt olla kirkko jo ennen tätä nykyistä kirkkoa. 
Siihen ajatukseen antaa aihetta tässä nykyisessä kirkossa oleva 
saarnatuoli, jossa löytyy seuraava kirjoitus: „Gudhi tili ähra, 
S. Michaels Kyrckia en Prÿdnatt är denna Prädickstol af Bor
gare och Handelzman Wäll: Nilf Stenfon Käck, medh dez Kiäre 
llüftrü Brita Mattz-dotter, genom egne bekoltnadt förähratt. 1679.“ 
Sen reunat ovat koristetut Pyhäin kuvilla. Siinä on Vapahtaja 
pitäen palloa kädessään, S. Petrus kahden avaimen kanssa, An
dreas kantaen ristiä, S. Jakobus sauva kädessä, S. Johannes, 
joka juo maljasta, josta käärme kohottaa päätään ja S. Philippus 
kantaen ristiä ja kirjaa. Vanhalle näyttää myöskin puusta veis
tetty ristiinnaulitun Vapahtajan kuva alttarin päällä, sekä alttari- 
pöydällä seisova, rautaristillä oleva hopioitettu Vapahtajan kuva. 
Viimeiseksi mainitun ristin juurelle on kuvattu käärme, pääkallo 
ja kaksi sääriluuta ristiin. Alttaritaulu, joka kuvaa Vapahtajan 
syntymistä ja Herran ehtoollisen asettamista, on myöhemmän ajan 
työtä. Siinä on seuraava kirjoitus: „Förärad tili Kaxskerta Kyrkka 
af Schveitzer Conditorn Antone Soitane År 1826.“ Kirkon vieressä 
olevassa puoti-huoneessa löytyy myöskin vanha maalattu taulu, 
joka kuvaa veden paisumista, mutta sen tekijästä ja i’ästä en saa
nut tietoa.a)

Ispoisteu kartanon maalla meren rannassa on n. k. „Katari
nan laakso“. Ruotsin kuninkaan Juhana III:nen puolison Katarina 
Jagellonikan muistosta on tämä paikka nimensä saanut; (toisten 
kertomusten mukaan kuningatar Katarina Maunontyttärestä). Ju
hana oli Kustaa Waasan toinen poika ja sai isältänsä Suomen
maan herttuakunnaksensa, jota hallitessa hän asui Turun linnassa

*) A. J. Hornborg, Matrikel öfver Förs. o. prestersk. 1873.
2) Taidehistoriallinen lähetyskunta v. 1871 on tuosta ehtoollistaulusta, jota 

arvellaan G. W. Finnbergin tekemäksi, kuvannut erään apostolin pään ja itse 
kirkosta tehnyt ulkokuvan. Toinen lisäys.
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siihen saakka, kun vanhemman veljensä Ruotsin kuninkaan Erik XIV:n 
sotaväki vei hänen puolisonsa kanssa, Elokuun 12 p. 1563, täältä 
Ruotsiin vangittuna. „Tämä *) herttuan puoliso oli syntyään Puo
lan prinsessa, ynseä luonnostansa sekä kovin rikas. Sen tähden 
herttua Turun linnassa jaksoi kustantaa pulskeamman ja suurem
man hovin, kuin kuningas Ruotsissa. Tämä oli myös yksi riidan 
aine veljesten välillä. Koska linnan kullatulla nahalla ja sil
killä komeasti puetetut salit tuntuivat Katarinalle aivan ahtaille, 
teki mielensä luonnon avaruudessa huvitella itseänsä, ja silloin läk- 
sikin ritariensa, seuraneitsyinsä ja palveliainsa kanssa eräänä kesä
päivänä jo mainittuun laaksoon. Soitto, hyppy ja laulu kuuluivat 
sitten täältä aina puoli-yöhön. Herttua kuitenkin harvoin täällä 
lienee seurassa ollut, sillä hänen parain huvinsa sanottiin olleen 
metsästäminen miesten joukossa kaupungin ympäristöllä. Muutoin 
on tämä herttua tuttu siitä, että osasi suomea, jota kieltä häntä 
ennen eikä jälemmin ei ole kukaan kuningas taitanut puhua. — Ku
ningas Kustaa III sanotaan myös kerran paistettua kananpoikaa 
syödessään nauru-suulla lausuneen: „kanan poika, hönans son ja 
kuninkan poika, konungens son“, ja siinä oli koko hänen suomen
kielen taitonsa. — Katariinan laaksossa on suuri, noin 7 kyynärää 
pitkä, 4 kyynärää leveä ja Н/г—2 kyyn. korkea, tasainen kivi, 
jota kutsutaan „kuningattaren pöydäksi“, jolle palvelijat levittivät 
myötätuodut herkku-ruo’at syötäviksi. Laakson kanssa yhdiste
tyssä puistossa kasvaa vielä suuria lehtipuita, usiatkin jalompaa 
lajia, kuin meidän metsissä tavallisesti nähdään. Luultavasti on 
osa niistä vielä Katarinan aikuisia. — Merta vastaan on laakso 
kivillä ja mullalla koroitettu penkereeksi ja luullaan tämän seudun 
ennen olleen kukka-istutuksillakin koristetun. Paikka on kuitenkin 
niin ihana, että tunnustaa täytyy Katarinalla olleen luonnon kau
neudelle avoimen sydämen, koska hän tämän lempi-suloisen laak
son valitsi huvipaikaksensa.“

„Kaikki maailmassa häviää ja muuttuu, mutta luonto aina on 
vaan katoomatoin ja uusi, siksikuin koko maailma katoo ja uu
distuu. Kadonnut on Turun linnan muinainen jalous. Sen kulla
tulla nahalla ja silkillä puetetut salit ovat muuttuneet viljalaareiksi 
ja  vieläpä, karkotettuna sekä Ruotsin että Puolan kuningasistui- 
melta, koko Katarinan suku on kadonnut tuntemattomiin. — Mutta

*) Kuokkamiehen matkamuistelmia. Sanomia Turusta 1863 n:o 8.
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„Katarinan laakso“ ja sen ihana kauneus ovat joka kevät yhtä 
uudet niin kauan, kuin vaan yksikin elää, joka sen kauneudesta 
saattaa ihastua“.

„Ispoisten1) kartanon maalla on myöskin eräs vuori, jota 
kutsutaan „Luolavuoreksi“ ja jossa entisinä aikoina on rosvoja oles
kellut. Todella onkin tämän luolan ympäristön luonto erinomai
sesti varustanut. Korkealla ja jyrkällä vuoren rinteellä, suurten 
vuoriraunioin keskellä, on luolan suu, joka on todellakin hyvin 
kammottavainen ja siis ani harva ihminen on sinne sisälle uskal
tanut mennä. Eräänä uuden vuoden iltana sanotaan kahden yli
oppilaan siellä käyneen lyhty-valkea muassa. He olivat tunkeneet 
hyvin kauaksi vuoren sisälle siksi, kuin juokseva vesi esti heitä 
edemmäksi pääsemästä. Mitään erinomaista siellä ei ollut näkynyt, 
ainoastaan suuria avaroita holveja sekä louruja. Yhdessä kulmassa 
oli kuitenki havaittu kasa mädänneitä olkia merkkinä, että luolassa 
ehkä joskus oli asujia ollut“.

Minulle kerrottiin myöskin, että Ispoisten kartanon lähellä 
korkealla vuorella löytyy kivistä muurattu korotus, jonka päällä 
näihin aikoihin saakka on ollut eri-värisiin ruutuihin maalattu taulu, 
ikään kuin „sakki-peli“. Toinen samallainen sanottiin olevan toi
sella puolella Turun kaupunkia, Maarian pitäjässä, niin ikään kor
kealla vuorella. Kertojan tiedosta ne ovat rakennetut Almanakan 
tekoa varten siihen aikaan, kun niitä Turussa tehtiin.

Edellä mainitun kartanon maalla Laukkavuoren kalliossa löy
tyy kolmessa eri paikassa kallioon hakatuita nimiä latina-kirjai
milla. Yhdessä paikassa ovat sanat: „Henr. Joh. Walbeck, Martin 
Tolpo“; toisessa paikassa: „P. E. Böcker, G. A. Hobin, I. E. Hög
man, W. Forsman, f. Böcker, E. C. Forsman, f. Böcker“, ja kol
mannessa paikassa: „F. W. A. A. R. Celanderille ystäviltä ystä
välle, muistomerkki lähtevälle. Tuli Turkuun 18^23 läksi 18^*31.“

Suomen sotaisia aikoja muistuttaa vielä 1/ i  peninkulmaa Tu
rusta etelään päin Isposten kartanon maalla oleva Ruskiakallion 
niemi, jonka luona Kaarlo herttua väkineen astui laivoistaan maalle, 
silloin kun hän tuli Turun linnaa volloittamaan. Tapauksesta lue
taan lisää Y. Koskisen „Nuijasodassa“ siv. 155—156.

Noin puolen penikulmaa Turusta eteläänpäin, Lemun karta
non maalla, on niemeke, jossa se 1808 vuoden sodan historiassa

l) Kuokkamiehen matkamuist. San. Turusta 1863, n:o 2.
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hyvin tunnettu Lemun tappelu oli, ja jossa Ruotsin laivaston ko
mentaja kenraali-majori von Vegesack nousi maalle Kesäkuun 19 
päivänä. Mutta ennen maalle astumistaan kehoitti hän saariston 
talonpoikia olemaan hänelle avullisia ja seuraamaan Ahvenanmaan 
miesten esimerkkiä. — Niin kuin tiedämme oli jo Toukokuun alussa 
Ahvenanmaan talonpojat, apulaispapin Henrik Johan Gummerus''m 
ja nimismies ArérCin johdolla, tarttuneet aseisin ja erään Ruotsista 
tulleen retkikunnan avulla ottaneet siellä olevat Venäläiset van
giksi. ') Sellainen Vegesackin kehoituskirje talonpojille löytyy vielä 
Kuusluodon kappelissa, Korsnäs’in talossa, ja josta mainitun talon 
omistaja hyväntahtoisesti antoi minun kirjoittaa kopion. Se hänen 
kirjeensä on kirjoitettu kokonaiselle paperiarkille ja käännetty ne
liskulmaiseksi kirjeeksi siten, että tyhjä puolisko toimitti päälystän 
virkaa. Siinä on seuraava päällekirjoitus:

„Bonden ärlig och wälförståndige Koi’ssnäs

Pikis Sochn 
och Kustön“

Mainitun kirjeen sisällä on kirjoitus, joka kopioituina on 
tällainen :

„Hans Kongi: Maijestet min aller nådigste Konung och Herre, 
har befalt mig med en del af Dess armée landa på Finlands Fasta- 
Land, för att befria Dess tryckta Undersåtare ifrån Fiendes ok 
och våldgästning. I sådant afséende upmanar jag härmelelss, 
hvarje vältänkande, sin Konung och Fosterland tillgifven redelig 
Undersåte i î ’inland och dess Skärgård, att förena sig med mig, 
för att gemensamt Strida och besegra en Fiende, som våldsamt 
och emot all Folckrätt inträngt uti E tt af Konungens Arf-Länder.

Finlands-Inbyggare! Ni Redeliga, Eder konung Trogne Un
dersåtare; Ni Tappre Finnar!! Följen de raska och oförskräckta 
Ålänningars Exempell — Gripen till Wapen — förenen Eder med 
mig och vi Skola med Guds bistånd, gemensamt fördrifva Fiender. 
Då Ni seen Konungens Trouppar under mitt Befäl nalckas Edra 
Stränder, Då Ni hören dundret af deras vapen, samlens under

*) Y. Koskinen, Oppikirja Suomen kansan historiassa, siv. 488.
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Eder Konung Fahna! Hjelpen mig! — Wår lösen blifve: Lefve 
Konungen, Finlands Beskyddare.

Små Sättungarne d: 10 Junij 1808.
V e g e s a c k ,

FriHerre (oföränderlig)“
Befälhafvande General
Riddare med Swärds Ordens Sinetti.
Stora korss.

Seurasivatko Kuusluodon talonpoiat tätä hänen kehoitustaan 
taikkä ei, siitä en saanut mitään tietoa. Mutta seuraava kertomus 1) 
kuitenkin näyttää, etteivät kumminkaan kaikki hänen kehoituksensa, 
joita luultavasti useampaan paikkaan oli lähetetty, turhaan men
neet. „Kesäkuun 19 päivänä 1808, kello 7 ehtoolla maalle as
tuivat ruotsalaiset kenrali-majuri von Vegesackin komennolla tälle 
Lemon rannalle. Heitä oli 2,000 miestä jalkaväkeä Ruotsin kaar- 
deista, 4 pataljoonaa Uplandin jääkäriä, 1 vähäinen osa hevois- 
väkeä, 107 Taivassalon, Wehmaan ja Mynämäen miehistä, 106 Tu
run ja Porin rykmentin reservistä eli niin kutsuttuja vapaehtoisia 
Suomen tarkka-ampujia. 200 Paraisten ja likemmän paikkakunnan 
talonpoikaa laittivat mullasta ja turpeista vallin rannalle, jonka 
suojassa sotaväki taisi palata takaisin veneihinsä, jos aivan kova 
kiiru maalla tulisi, ja jonka jäännökset ovat vielä näkyvissä. Näin 
varustettuna, yksi patteri kolmepuntaisia kanuunia ja hevosväki etu- 
rinnassa, alkoi von Vegesack astua Ala Lemua ja Turkua kohden. 
Mutta Wenäläiset olivatkin asettanut 3 kasakkaa pitämään silmällä 
Ruotsalaisten liikkeitä, vaan näistä joutui 2:ksi Ruotsalaisten van
giksi ; mutta kolmas pääsi pakoon viemään tietoa Ruotsalaisten tu
losta, ^Venäläisille Turkuun. Eipä kau’an viipynytkään ennen kuin 
ankara kivärein paukkina alkoi kuulua metsätantereella. Sillä 
Ryssät olivat valveellaan ja lähettivät översti Wadkoffskin 2,000 
miehellä ja 6 tykillä Ruotsalaisia tervehtimään. Tappelu siis alkoi 
heti kohta ja kesti suurella urhoollisuudella molemmin puolin kello 
V2 Eteen saakka aamulla. Ruotsalaiset eivät voineet tunkea edem
mäksi ja ryssät eivät saaneet heitä takaisin heitetyiksi. Nyt le
vättiin hetken aikaa, puhdistettiin kanunat ja kivärit sekä kor
jattiin haavoitetut suojaan. Tällä välillä saivat ryssät apua. Hei

') Kuokkamiehen matkamuistoina. San. Turusta 1862, n:o 39, 40.
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dän kenralinsa Baggehufvud kiiruhti paikalle 2,000 miehellä ja 6 
tykillä. Ryssillä oli nyt siis 4,000 miestä 12 kanunaa sotatante
reella. Mutta von Vegesack oli kuitenkin mies, joka ei vihollisensa 
paljoutta lukenut, vaan toivoi aina vielä pienellä joukollansa voiton 
saavansa ja alkoi siis tappelun vastuudestaan kello 2 aamulla. Sinä 
yönä ei moni Turun kaupungissa silmiänsä uneen painanut, jo
kainen vaan kuunteli vapisten niitten 20 tykin kolkkoa jyrinää, 
joka tänne aivan hyvin kuului. Neljätoista tuntia kesti tämä tap
pelu. Ruotsalaiset ja Suomalaiset olivat uupumaisillaan väsyksissä 
tappelusta ja valvomisesta; ryssät yhä vaan saivat apua uusilta 
joukoilta, joita joka haaralta riensi paikalle. Päälliseksi virittivät 
nämä vielä Ala Lemun palamaan ja suuri osa heistä valmisti it
seään rantaa myöten astumaan, niin muodoin eroittaaksen Ruot
salaiset merestä. Nyt vasta huomasi von Vegesack kaiken pidem
män vastuksen turhaksi ja antoi joukollensa sanan vetäymiseen 
takaperin veneisiin. Tämä myös hyvin onnistui, ehkä vihollinen 
kaikella voimallansa heitä siitä koetti estää. Paljon miehiä kaatui 
kahden puolen. Ruotsalaisten joukosta kaatui myöskin urhoollinen 
kapteini Ramsay, ruotsin armeijan paraita upseria, sekä 85 miestä, 
sekä haavoitettiin 7 upseria ja 116 miestä. Ryssiä joutui muu
tamia vangiksi ja 500 paikoille» haavoitettiin eli kuoli. Tällä tap
pelulla Ruotsalaiset eivät siis mitään voineet matkaan saattaa ja 
eipä voitto mahdollista olisi ollutkaan niin vähällä miehistöllä mo
nenkertaisesti väkevämpää vihollista vastaan. Mutta ken tiesi kuinka 
olisi käynyt, jos eivät Ryssät olisi kieltäneet Turun suvimarkki- 
noita pitämästä, sillä Ruotsalaisten tarkoitus oli saada apua sinne 
tulleelta maakansalta. Ja ehkä olisikin Lemun tappelu tästä avusta 
voinut saadakin aivan toisellaisen lopun, kuin nyt tapahtui. Sa
noma käy kuitenki, että ainoastaan Ruskon kappelista vähän päälle 
50 miehen, maasepän tekemillä miekoilla, aikoivat tappeluun, vaan 
heille tuli sanoma tiellä vastaan, että markkinat olivat kielletyt 
ja Lemun tappelu häviössä. — Monioita vuosia sitten eli vielä 
Turussa vanha piika, Leena nimeltä, jolta kanunan kuula oli sor
met katkaissut. Ylä Lemun kellarissa oli hän ollut sotaa paossa, 
mutta luoti kuitenki tunkeusi sinne ja haaskasi piika-rievun sor
met“. Sama kanunan kuula sanottiin vieläki olevan samassa kel
larissa. Saman kartanon tallin seinässä on vieläkin 2 tykin kuulaa 
ja useita kuulien jälkiä kaksinkertaisessa päärakennuksessa on 
vielä nähtävänä. Mainitussa rakennuksessa sanottiin erään herran
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omassa huoneessaan saaneen surmansa tykin kuulasta, joka kulki sei
nien läpi. Kartanon vieressä olevasta pellosta on vielä viime vuo
sina ojaa kaivettaissa löydetty kuulia ja ihmisten luita. Arvatta
vasti siihen ovat Wenäläiset haudanneet kuolleensa. — Ruotsa
laiset sanottiin haudanneen kuolleensa pieneen Lapental saareen, 
joka on pohjois-päässä Kaks’kerran luotoa ja kuuluu Harjattulan 
kartanolle. Samaan saareen ovat turkulaiset hiljakkoin rakentaneet 
pienen kesähuvilan.

Täällä löytyy vielä muitakin'sotavarustuksien jäännöksiä. Noin 
kaksi virstaa Turun kaupungista Helsinkiin menevän tien varrella 
löytyy kaksi patterin jäännöstä.
Ne ovat meren puolella maantietä.
Toinen niistä on Hakkaraisten 
puustellin maalla aivan Kanssin 
„krintin“ vieressä ja toinen taas 
siitä vähän Turkuun päin kaupun
gin tiluksilla, herra Wikeström’in 
huvilan maalla. Kaupungin maalla 
sanottiin olleen kolmas samallai- 
nen patteri, vaan se oli joitakuita 
vuosia sitten hajoitettu. Siitä sa
nottiin löydetyn kaksi kanunaa, 
jotka löytäjä oli salannut. Ensi 4. M ultapatteri. Nummi,
mainittu eli Hakkaraisten puus
tellin maalla löytyvä multapatteri on neliön muotoinen, niinkuin 
kuva 4 osottaa. Joka sivu on siinä noin 20 syltää pitkä, 3—4 
kyynärää korkea ulkopuolelta mitaten ja 9 kyynärää leveä. Jo
kaisen sivun poikki käy syvennys. Kolmessa sivussa se on aivan 
sivun keskellä, vaan neljännessä vähän paremmin toisessa päässä. 
Näihin syvennyksiin, luullakseni, olivat kanunat olleet asetettuina.

Kun Turusta kuletaan noin 3 virstan vaiheella Helsinkiin 
menevää tietä, niin tullaan eräälle nummelle, jota kutsutaan „Pis- 
pan-ristin-nummeksi“. Tämän nummen nimen synnystä kerrottiin 
minulle seuraava tarina: Siihen aikaan, kuin Kuusiston linna oli 
vielä Turun pispain turva- ja ylellisyyden pesäpaikkana, läksi sieltä 
eräs pispa Turkuun käymään jollekin asialleen. Mutta matkalla 
saavutti ukkoa kova jano, jonka tähden hän poikkesi tien vieressä 
olevaan Kärkis nimiseen taloon etsimään janollensa lievitystä. Talossa 
ei ollut muita kotona, kuin lapset, jotka kuitenki toimittivat pispalle
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juotavaa. Juotava ja lasten näppäryys miellyttivät pispaa niin, 
että hän pois lähtiessään antoi heille kultaisen rahan. Mutta heti, 
kuin pispa oli talosta lähtenyt tuli isäntä kotiin. Lapset iloiten 
juoksivat isäänsä vastaan näyttämään, minkä kauniin rahan he 
olivat pispalta saaneet. Isäntä heti rupesi tiedustelemaan heiltä 
mihin päin pispa meni ja kuinka kaidan siitä oli, kun hän läksi. 
Saatuansa tiedon siitä, läksi isäntä heti pispaa takaa ajamaan 
ja saavuttiki hänen edellä mainitulla nummella. Siinä löi hän 
pispan kuolijaaksi ja ryöväsi kaikki hänen rahansa. Tälle pis- 
pan murhapaikalle asetettiin sitten risti, tämän kamalan työn ja 
pispan muistoksi. — Siitä siis Pispan-ristin-nummi on nimensä 
saanut.

Metsässä Pispanristiä lähellä, näytettiin minulle erästä ase
maa, jossa sanottiin olleen „metsä-immen“ mökki. Tämä „metsä- 
impi“ oli ollut eräs neiti Zetting, joka oli tullut mielipuoleksi, kun 
Lappeenrannan sodassa, v. 1741, kadotti isänsä ja veljensä. Hänen 
sanottiin itse rakentaneen itselleen mökin kiukaineen, jossa hän eli 
yksinään toistakymmentä vuotta ja elätti kanoja, joiden munia hän 
söi ja siten elätti itseään.

Vähän matkaa Hakkaraisten puustellin talosta metsässä sa
nottiin olleen aarteen, joka sisälsi äärettömän rahasumman. Paikka 
kyllä tiedettiin missä rahat olivat, vaan ei niitä siitä saatu, 
vaikka kyllä koetettiin. Mainitusta aarteesta olivat tiedon saa
neet kaksi pohjalaista, joiden luullaan aarteen noitakonsteillansa 
korjanneen.

„Kulhon rusthollin maan sivutse kulkeissani“, kertoo „Knokka
mies“ matkamuistelmissaan, „näytettiin minulle hyvin korkeaa ja 
jyrkkää vuorta, n. k. Linnavuorta eli „Kulhon kumpua“, niin kuin 
sitä myöskin nimitetään. Mistä syystä sitä Linnavuoreksi kutsu
taan, ei tiedetä. Ehkäpä korkeutensa ja jyrkkyytensä vuoksi. — 
Mutta siitä käy kumminkin se ihmeellinen tarina, että ylhäällä kum
mun keskellä on lähde, joka vuoren pohjan läpitse on meren kanssa 
yhteydessä. Tämä asia havattiin siitä, kuin useita vuosia sitten 
putosi tähän läliteesen talon vanhan muorin vasikka; sitä ei sieltä 
löydetty vaan ihmeteltävästi vuoren ulkopuolelta merestä. Vasikka 
oli siis tehnyt vuorimatkan mereen päästäksensä. Vahinko vaan, 
että tällä matkalla heitti hengensä. Olisipa hänellä vielä elävänä 
ollessa ollut paljon jaarittelemista niistä ihmeistä, kuin vuoren si-
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säliä näki, josta sitten emännällensä ja muille kylän ämmille olisi 
ollut jutun ainetta vähintäänkin kuudeksi viikoksi“. ’)

Edellä mainitun „Kulhon-kummun“ lähteen johdosta jutellaan 
vielä toinenkin tarina: Joku aika takaperin, eräänä kuumana kesä
päivänä kuletti ukko ja akka Paraisilta sammalia ruuhella Tur
kuun. (Toiset kertovat sen olleen sepän hiililastilla). Ukko itse 
istui etupäässä soutamassa pieni piippunysä hampaissa. Kuinka 
niin onnettomasti tapahtuikaan, että piipusta putosi tuli kuiviin 
sammaleihin, jotka siitä syttyivät tuleen. „Mitäs nyt tehdään“, 
arveli ukko? — Vihdoin muisti hän Kulhon kummulla olevan hy
vän lähteen (toiset kert. Kaks’kerran nokalla) josta oli usiasti 
juonut ja  johon nyt pitää kiiruhtaa sammaliansa sammuttamaan. 
Ukko soutaa minkä jaksaa. Mutta mitä enemmin hän souti ja 
mitä kiireemmin ruuhi kulki, sitä kovemmin sammalet paloivat, 
että ukon täytyi, ollen ruuhi vielä 2—3 syltä rannasta, heit
täytyä mereen. Mutta mikä ihme! — Nyt vasta ukko huomasi 
likempänäkin vettä löytyvän. „Vettäpä tässäkin on“, huutaa ukko 
ihmetellen ja rupeaa kaikin voimin tulta sammuttamaan, joka myös
kin viimein onnistui. Kun ukolle jälestä päin siitä muistutettiin, 
lausui hän vaan nauraen: „Se oli vaan opiksi vanhalle miehelle, 
ett’ei tarvitse joen yli mennä lähteestä vettä noutamaan“. *)

Löytöjä ja  tallennuksia. Hulkkion kylästä Tohkalan ja Pie
tilän maalta oli löydetty rautaisia sotakirveitä, joista yksi oli vielä 
jälellä ja jonka terärauta on 27 tuum. pitkä ja 6 tuum. leveä le-

■) Sanomia Turusta 1862 n:o 42.
Muinaisjäännöksiä myöhemmiltä tahi epätietoisilta ajoilta löytyy mo

nessa paikoin Turun ympäristöllä; Vähän Heikkilän lähellä, maantien vieressä 
ja sen itäpuolella nähdään huoneen perustuksia, kellarin aukko sekä nurmettu
neita ja metsistyneitä vallia, joista kalkkisoraa pistää näkyviin. — Uudenmaan 
tullista virstan matka Vähään Heikkilään päin, ensimmäisen veräjän kohdalla 
vasemmalla puolen tietä kaupungista tullen mainitaan.(Keinholm) olevan noin 
200 à 250 kyynärän pituinen, 25 kyyn. levyinen kaareva valli isoista kivistä, 
joka vielä vähän tuonnempana haaraantuneena jatkuu eräällä vuorella. — Sa
man talon „maniisimäellä“ kerrotaan ennen olleen 7 taloa; siellä näkyy vielä 
paljon huoneen perustuksia ja tiilensoraa. Kallion kupeessa mäen alla on n. s. 
„Hiisilähde“, neliskulmainen kaivo, reunustettu mahtavilla kivilateUla. — Kor- 
polais- eli Saarto-vuorella (Skansberget), Auran joensuun eteläpuolella, vasta
päätä linnaa on jätteitä pienestä neliskulmaisesta (n. 20 ask. sivultaan) saar
rosta ja saman vuoren eteläisimmällä nokalla on vastapäätä joen kulkuväylää 
matala patteri. Toim. lisäys.
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veimmältä kohdalta sekä lavassa seuraava merkki : _ rv .. Sen lah
joitti minulle lautamies Gustaf Uusitupa Upoisista. Kakkaraisten 
puustellin omistaja Johan Heikinpoika antoi minulle 5 vanhaa 
ruotsin aikuista rahaa, jotka hän oli löytänyt pellosta. Saman 
puustellin metsästä, noin 100—150 syltä talosta etelään päin oli 
löydetty 2:ksi talarin kappaletta, joista toinen minulle näytettiinkin. 
Siinä oli vuosiluku 1746. Toisen sanottiin olevan vähän vanhem
man. Niiden omistaja lupasi nekin antaa kohtuullista palkintoa 
vastaan.l) Kakkaraisten tallin seinään oli lyöty vanha rautainen 9 
tuum. pitkä keihään kärki, jonka löytöpaikka oli tuntematoin. Senkin 
pistin omistajan luvalla reppuuni. Haritun rusthollari Johan Jo- 
haninpoika lahjoitti myöskin 4 ruotsin aikaista rahaa, joiden löytö
paikka on tuntematoin. Lausten Ali-talon pojalta sain vanhan 
26y2 tuum. pitkän venäläisen sapelin, joka oli löydetty saman ta
lon metsästä. Lemun pellosta on löydetty kuulia, tietysti Lemun 
tappelun ajoilta.

Kakkaraisten puustellin salin katossa huomasin hyvin vanhan
aikaisen kynttiläruunun, joka luultavasti on aikoinaan koristanut 
hyvinkin arvollisien henkilöiden huoneita. — Itse ruunun alus on 
takkiraudasta valettu, ikään kuin padanpolija, josta lähtee kuusi 
pronssi kannatinta yläpuolella olevaan koristettuun kiekkoon. Tä
män padanpohjan muotoisen ruunun emä-osan ulkopinnalle on kiin
nitetty pronssi koristuksia, joiden joukossa nähdään neljä enkelin 
ja neljä naishenkilön kuvaa, jotka pitävät jotakin kädessään. Ne 
edellä mainitut kuusi ruunun kannatinta ovat kiinnitetyt ihmisen 
pään muotoiseen kuvaan, jonka lakissa kahden puolen on sarvien 
eli pitkäin korvain muotoiset ulottunet. Koska mainitun ruunun 
muotoa on aivan vaikea täydellisesti selittää, niin piirsin hätä 
hätää siitä vaillinaisen kuvan selitykseni selvikkeeksi. Tämän ruu
nun sanoi isäntä ostaneensa eräältä kauppaämmältä Turun torilla.

*) Kariston kartanon omistajalta, Majuri A. Jack'ilta, sai tekijä „3 van
haa rahaa“, jotka ovat Muinaisin. Yhdistykselle lähetetyt (kts. SMY:n verifi- 
kationikirja ’/n 81, sivu 504). Toim. lisäys.
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Piikkiön pitäjä 
ynnä Kuusluodon kappeli.

Kun Turun kaupungista kuletaan Helsinkiin menevää tietä 
penikulman matkan, niin tullaan Piikkiön pitäjääsen, jossa tavataan 
vielä muistoja Suomen vanhain piispain mahtavuuden ja loista
vuuden ajoilta. Maan laatu on koko pitäjäässä epätasainen. Tähän 
pitäjääsen kuuluu myöskin kaunisrantanen Kuusluodon saari, jolla 
muinen mahtava Kuusiston linna on seisonut, vaan josta ei enää 
ole muuta jälellä, kuin rauniot.

Pakanuuden aika. Tältä aikakaudelta löytyy täällä useita 
„nunnain tarhoja“, joissa ei ole kuitenkaan mitään erityisesti huo
mioon otettavaa. Ne ovat, niinkuin tavallisesti muuallakin sel
laiset kivikasat, miehen kannettavista kivistä, kootut ympyrän muo
toiselle asemalle. Sellainen „nunnain tarha“ löytyy Huttulan rust
hollin maalla Pohtio vuorella, joka on puolitoista virstaa talosta 
etelään päin. Se on joksikin vielä ehjä ja on noin viisitoista 
syltä ympäri mitaten sekä parin kyynärän korkuinen. Saman rust
hollin maalla löytyy vielä toinenkin „nunnain tarha“. Se on talosta 
kolme virstaa päin itä-kakoa, Kiettiöha’an vuorella. Se on vähän 
suurempi edellistä. Kalaisten rusthollin maalla löytyy myöskin 
kaksi kivikasaa, joita sanottiin „nunnain tarhaksi“. Toinen niistä 
on noin puolen virstaa talosta päin itää. Se on koottu eri suu
ruisista, miehen kuletettavista kivistä ja on ympäri mitaten kah
denkymmenen sylen paikoille ja kolmen kyynärän korkuinen. Aron 
rusthollin maalla Anumäellä on myöskin yksi kivikasa saman suu
ruinen, kuin viimeeksi' mainittukin. Kuurnapään Vähästä talosta 
V2 virstaa päin itää olevalla Haukk’vuorella 011 yksi, ja samasta 
talosta Vt virstaa päin itä-kakoa olevalla Warkasvuorella toinen 
kivikasa, joita myöskin kutsutaan „nunnain tarhaksi“. Katarina
talon maalla olevalla Linnavuorella, joka on virstan päässä maini
tusta talosta päin etelää on myöskin ollut kivikasa eli „nunnain 
tarha“, vaan on melkein kokonaan hävitetty. Rungon Pietilän 
maalla lähellä taloa on myös ollut „nunnain kivikasa“, vaan kivet 
ovat pois vedetyt talon tarpeisiin. Wiukalan kylästä vähän matkaa 
itään päin on myöskin yksi nunnain tarha, josta ei myöskään ole 
mitään erityistä mainittavaa.

Keski-aika. Tätä aikakautta muistuttaa täällä muinen mah
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tavan Kuusiston linnan rauniot. „Se l) on seisonut kaikessa' mah
tavuudessaan Kuusiston saaren koillis päässä olevalla niemekkeellä, 
josta sen tornit ovat taivaalle kohonneet. Tästä linnasta, joka ai
kanansa oli hyvin varustettu ja johon Suomen paavilaiset piispat 
muinoin rauhattomina aikoina turvasivat, ei nyt enää ole muuta 
jälellä kuin mahdottoman suuri muuriraunio-röykkö, jonka välistä 
kasvaa tirkistää monenlaisia lehtipuita sekä marjapensaita. Kuus- 
luodon kartanon puoleisella sivulla on vielä jälillä osa seinää 3—4 
sylen korkuinen, jonka huipuissa paikkakunnan nuoriso näkyy Ju
hannuksen öinä tervatynnyri „kokkoa“ polttaneen. — Ei varmaan 
tiedetä kuka tämän linnan ensimmäinen rakentaja oikeastaan on. 
Kuitenkin luullaan piispa Mauno I:sen jo v. 1295 Kuusluodolla 
asuneen. Hänen seuraajansa Ragvaldus II kuitenkin todenmukai
semmin pidetään linnan perustajana. Tämän piispan aikana (1318) 
Wenäläiset laivastollansa valloittivat ja ryöstivät Turun kaupungin. 
Kuultuansa että piispa kirkon tavarain ja rahojen kanssa oli paennut 
Kuusluodon linnaan, läksi myös vihollinen tänne ja piiritti sitä 
kau’an aikaa. Piispa kyllä suurella miehuudella vastusti vihollista, 
mutta vihdoin täytyi hänen kuitenkin paeta sekä jättää linnansa 
vihollisten käsiin, joka myös sen anasti ja poltti poroksi. Täällä 
paloivat myöskin kirkon kirjat ynnä muita kallisarvoisia papereita, 
suureksi haitaksi Suomen historialle näiltä ajoilta. Tästä alkaen 
makasi linna rauniona koko 113 vuotta, eli siksi kuin piispa Mauno II 
sen vuonna 1431 uudestaan rakennutti entistä pulskeainmaksi, sekä 
varusti sen valleilla ja torneilla. Täällä piti sitten tämä „pra
meutta“ rakastava herra suurta hovia sekä kuljeskeli ahkerasti 
kaupungin ja linnansa väliä seurattuna kaalliilla haarniskoilla pue
tulta palveliajoukolta. Vuonna 1470 poltti ankara tulipalo taas 
koko linnan ja samalla myös joukon Suomen historiaa koskevia 
kirjoituksia. Silloin oli Turussa piispana voimakas herra Kon
rad Bitze, joka pani kirkon voimat ja  varat niin innokkaasti 
liikkeelle, että jo seuraavana vuonna 1471 linna taas oli entisessä 
kunnossaan. Vuonna 1521, Kustaa Waasan väestön piirittäessä 
Turun linnaa, joka silloin oli Tanskalaisten vallassa, sai Kustaan 
väki apua sen aikuiselta piispalta Arvid Kurjelta, joka oli viimeinen 
paavilainen piispa Turussa sekä asui Kuusiston linnassa. Tästä

r) Seuraava kertomus on luettava Sanomissa Turusta v. 1863 n:o 15, 
lisälehti, Kuokkamiehen matkamuistelmia.



Piikkiö. 21

avunannosta piispaa sitten kohtasi kova kosto. Tanskan kuninkaan 
Kristian Tyrannin laivaston päällikkö Severin Nårrby tuli seuraa- 
vana kesänä ja valloitti Turun kaupungin sekä piiritti Kuusluodon 
linnan. Kovasti piispa puolusti linnaansa Tanskalaisia vastaan. 
Mutta kuin ruokavarat rupesivat viimein väeltänsä loppumaan, 
niin hän eräänä yönä astui tavaroinensa laivaan, aikoen karata 
Ruotsin puolelle. Kova myrsky kuitenkin tapasi piispan tiellä ja 
hän hukkui Ahvenan mereen. Tanskalaiset pysyivät ainoastaan vä
hän aikaa Kuusluodon linnan herroina, sillä Kustaa Waasan ur
hoollinen Fleming karkoitti heidät sieltä. Kustaa Waasa, pääs
tyänsä Ruotsin kuninkaaksi sekä asetettuansa Lutherin puhdista
man opin maahansa, otti kaikki n. k. „hengellisten omaisuudet“ 
valtiolle, joidenka joukossa myöskin Kuusluodon linnan. Sota- 
varustuksena ei tämä linna taitanut enää suuri arvoinen olla, 
mutta sen voimassa pitäminen oli maakunnalle nähtävästi aivan 
raskas; — jonka tähden Turun linnan päällikkö Måns Svensson 
sai kuninkaalta käskyn hajoittaa koko vanhan piispain asunnon. 
Tämän työn hän myös likimmäisten maanmiesten avulla suvella 
vuonna 1528 toimitti. Piikkiön kirkko, toisella puolella Kuus
luodon lahtea sitten rakettiin osaksi mainitun linnan aineista ja 
osa käytettiin Turun linnan etupuoli-rakennukseen kaupunkia koh
den, jossa nyt vangit vartioinensa asuvat. Kerrotaan että muinais- 
aikoina linna oli Kuusluodon maasta eroitettu kaivannolla, jonka 
yli oli ylösvivuttava rautainen silta. Kun vihollinen tuli linnaa 
piirittämään vedettiin silta rautavitjoilla toisesta päästä pystyyn 
ja sillä tavoin tehtiin rynnäkkö maan puolelta mahdottomaksi. 
Mutta Venäläisten sanottiin ampuneen mainitut sillan vetovitjat poikki 
ja silta putosi asemalleen, jonka kautta rynnäkkö vasta onnistui 
ja linna valloitettiin“.

„Kauniina kesäpäivänä, silloin kuin luonto on kauniimmassa 
puvussaan, on Kuusluodon linnan raunioiden silmäileminen erin
omaisen suloista. — Tästä vanhasta linnasta ja sen maanalaisissa 
holveissa luulon mukaan kätketyistä tavaroista kerrotaan seuraava 
satu: Noin 40 —50 vuotta takaperin nähtiin Kuusluodon linnan 
raunioilla kaksi miestä varustettuna niin kutsutulla „noitaputkella“ 
pari viikkoa ahkeraan työskentelevän. Pohjanmaalta olivat he tul
leet tänne kätketyltä aarteita hakemaan. Päivällä he enimmästi 
neuvottelivat „noitaputkensa“ kanssa, mutta yöllä, koska ei yhden
kään oudon silmä voinut heitä noudattaa toimittivat kaivaustyö-
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tänsä. Eräänä aamuna olivat miehet kadonneet, eikä heistä sen 
perästä ole luiskaustakaan kuulunut. Arvellaan heidän yöllä löy
täneen jonkun aarteen ja sen kanssa pötkineen pakoon. — Taikka 
olisivatko kaivaessaan langenneet johonkin holviin ja siellä hen
kensä heittäneet, sillä rauennut sija löydettiin aamulla, joka tämän 
mahdolliseksi todistaisi. — Arvellaan putkensa kyllä osanneen 
aarrepaikan osottaa, mutta että miehiltä kuitenkin puuttui tarvit
tavat sanat, joidenka puutteessa tavarain uskollinen vartija syöksi 
heidät perikatoon“.

„Toinen tarina on köyhästä mutta rehellisestä Kuusluodon 
talollisesta, joka eräänä kalliina vuotena ohrankylvön aikana oli 
siemenettä. Rikkaalla naapurillansa kyllä oli ohria enempi, kuin 
itse tarvitsikaan, mutta työlästä oli niitä sieltä saada, sillä köy
hältä mieheltä vaadittiin joko raha taikka takaus, joista molem
mista köyhällä harvoin on hyvä vara. Piikkiön puolella tiesi toi
sen ohrajuutalaisen olevan, jonka tähden aikoi sinne mennä on
neansa koettamaan. Veneensä oli linnan kohtaiselle nokalle kiin
nitetty ; siis sopi mennä raunioin ohitse. Raskaaksi tuntui miehelle 
koko toimi, sillä pelkäsi piikkiöläisenkin häneltä takausta vaativan, 
jota hänellä ei ollut. Koko tavaransa oli velaksi saatu talo, jok
sikin ilkeä vaimo, sekä pirtillinen valkotukkaisia lapsia; — kaikki 
sellaista tavaraa, joka muille, paitsi itselleen, oli arvotointa. Tul
tuansa surumielissään raunion kohdalle, istuikse likimmäiselle ki
velle miettimään, kuinka sanansa oikein asettaisi, että saisi tämän 
toisen ohrajuutalaisen sydämen kääntymään. Hetken aikaa tässä 
näin mietittyänsä näkee miehemme sivullansa kahden kiven ra’osta 
vierivän ohria yltäkyllin. Mies tästä näöstä ensin vähän häm
mästyy, kuitenkin vihdoin rohkenee astua vähän likemmäksi sekä 
täyttää muassaan olevan pussin niillä ansiotta saaduilla ohrilla. 
Pussinsa täytettyään kiittää mies tuntematointa antajaa sekä ottaa 
pussin olallensa ja pyrkii kiireesti kotiansa. Tänne ehdittyänsä 
kertoo vaimollensa, kuinka eriskummallisella tavalla oli siemen- 
ohria saanut. Vaimo, joka arveli ohransaaliin aina vaan kestävän 
ja sen nojalla mieltänsä viehätteli, vaati kiivaasti miehensä kohta 
menemään rauniolle takasin vielä useamman säkin ohrilla täyttä
mään. Mies ei mielellänsä olisi tätä tahtonut tehdä, sillä hän oli 
vähäänkin tyytyväinen ja tiesi saadussa pussissa jo enemmänkin 
olevan, kuin pieni peltonsa tätä lajia siemeniksi tarvitsi; kuitenkin 
huonerauhan säilyttämisen tähden lähti matkalle. Mutta tultuansa



riikkii). 23

rauniolle eipä enään löytänyt jyvääkään, ei edes paikkaakaan kussa 
ensimmäisen säkkinsä oli täyttänyt. Pieni lintu vaan heleästi lau
loi likimmäisen koivun oksalta: „väliä kasvaa siunatessa, paljon ku
luu tuhlatessa“. Mies läksi takasin kotiansa, sonnitti peltonsa, 
kynti sen syvään sekä siunaten] kylvi saadut siemenensä sinne. 
Seuraavana syksynä sai pellostansa satakertaisen hedelmän. Mutta 
rikasj, naapurinsa, joka arvattavasti siunaamatta kylvi ohransa, sai 
huonon tulon. Tämän köyhän talollisen sanotaan aikaa voittain 
tulleen varakkaaksi mieheksi, joka aina köyhällä ai’alla naapurei- 
tansa sekä työssä että neuvoillaan autteli. Kun häneltä kysyttiin, 
mikä oli rikkautensa alkuna ollut, vattasi ukko vakavalla äänellä: 
’vähä kasvaa siunatessa, paljo kuluu tuhlatessa’“.

„Vallan hyviä olentoja näkyvät näiden Kuusluodon linnan rau
nioin haltiat olevankin. Heidän hyväntahtoisuuttansa vielä todistaa 
seuraavakin tarina: Toista sataa vuotta takaperin hallitsi Kuus
luodon Kuninkaankartanoa eräs Turun rykmentin päällikkö, jonka 
rouva oli hyvin armelias luonnostansa kaikille köyhille, mutta erit
täinkin vanhoille sotamiehille, joita maassamme silloin Kaarle XII:n 
sodan jälkeen oli kylliksi. Siitä syystä nähtiin tällaisia ukkoja eh
timiseen joka vuoden aikana Kuusluodon kartanoon päin pyrkivän. 
Myöhään eräänä Joulu-iltana, koska oli kova pakkanen ja vinha 
pohjatuuli, näöltänsä vanha ja matkasta väsynyt soturi kolkutti 
kartanon ovea, pyytäen päästä sisälle. Palkolliset eivät kuitenkaan 
malttaneet lähteä lämpimältä vuoteeltaan, vaan antoivat äijän eh
timiseen vilussa kolkuttaa. Vihdoin kuuli rouva kolkutuksen kam
mariinsa. Tämä kohta pyrkii ylös, sekä käskee ukolle ovea avaa
maan; toimittaa myös puoleksi paleltuneelle miehelle lämpimän eh
toollisen sekä sopivan vuoteen. Ukko sydämeellisesti kiitti ar
meliasta rouvaa, sanoen: „toivon saada joskus tehdä pienen palve
luksen, jollei ennen niin tulevana suvena, koska käytte linnan 
rauniolle, jossa minäkin asun“. Rouva ei tätä kuitenkaan suuresti 
muistoonsa pannut, sillä luuli ukon vaan hourailevan, koska tiesi 
ettei kukaan linnan raunioilla asunut. Tulevana suvena hän myös 
muistikin ukon lupauksen siitä, kuin käydessänsä eräänä päivänä 
linnan rauniolla helähti äkkiä vieressänsä ja koska katsahti eteensä, 
niin näki jalkainsa edessä makaavan jonkun vanhain piispain nimi
merkillä merkityn suuren hopeaisen astian. Rouva heti muisti 
sotamiehen lupauksen ja otti astian, jonka sanotaan vielä olevan 
tallessa Ruotsissa olevilla perillisillänsä. Yksi Suomen vanha piispa
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oli siis vielä kerta itsensä sotamiehen pukuun asettanut, näin ta
voin tahtoen hyväsydämistä rouvaa lahjoittaa. Haarniskansa luul
tavasti oli kuitenkin ruoste raiskannut. Muutoin olivat piispat eläis- 
sänsä yhtä näppärät miekkaa ja harniskaa kantamassa, kuin lakia 
ja evankeliumia saarnamassa. Ai’an tavat ja vaiheet heitä tähän 
vaativat. — Mahdollista voi olla, että tällainen hopea-astia on rau
nioista löydetty, vaikka kansantaru, tavallisuuden jälkeen, on sen 
löydön sitten eriskummallisella jutulla lisännyt“.

„Vielä on yksi tarina eräästä entisestä piispasta, joka oli eläis- 
sään tehnyt tässä linnassa nuorelle naiselle kamalan hirmutyön. 
Hänen ei sanottu saavan rauhaa haudassansakaan, vaan on tuo
mittu joka heluntai-yö valittaen käymään raunioin ympäri siksi, 
kuin joku viaton impi hänen tästä kirouksesta lunastaa. Sen pi
täisi tapahtua niin tavoin, että tämä neitsyt ihan yksinänsä pel
käämättä heluntai-yönä kävisi raunioin keskellä ja lukisi siellä en
siksi latinaisen „pater noster’in“ (isä meidän), sitten „ave maria'n“ 
ja viimeiseksi lausuisi: „ole rauhassa, rikokses’ on anteeksi an
nettu!“ Sitten saa myös piispan levoton henki rauhan. Ehkä onkin 
jo piispa raukka kyllä rikoksestansa rangaistu. Useoita satoja vuo
sia on levoton henkensä jo rauhattomana kierrellyt linnan rau
nioita. Ehkä löytynee ympäristössä helläsydäminen impi, joka tah
toisi vanhuksellemme anteeksi saamisen sanoman saattaa“. x)

Täällä Kuusluodolla on eräs talo, jonka nimi on Korsnäs. 
Sen nimen synnystä on seuraava tarina: Monta sataa vuotta taka
perin lähetti pyhä isä Roomassa erään hurskaan munkin tuomaan 
rahoja Turun piispalle. Niitä oli koottu koko kristikunnasta, vielä 
osaksi pakanallisten Suomalaisten käännättämisen avuksi kristin
uskoon. Monien vastuksien perästä astui hän maalle Kuusluodon 
lounais niemelle. Ennen kuin hän tästä läksi eteenpäin Kuusiston 
linnaa kohden, jossa piispaa asui, niin meni hän eriksensä seura- 
laisistansa, lankesi polvillensa ja ylisti kiitollisessa rukouksessaan 
neitsy Maariata ja muita pyhimyksiä, jotka olivat hänen vieneet 
vahingoittamattomana jo niin likelle matkan päämaalia, sekä pyysi 
eteenkinpäin heiltä vielä suojelusta. Munkin huomasi eräs nuori 
talonpoika, joka oli siinä läheisyydessä oravia metsästämässä. Hä

*) San. Turusta, 1863, n:o 15 lisälehti. — Kuusiston linnan raunioita kävi 
vuosina 1877 ja 1879 Tohtori R. Hausen kaivattamassa ja on tuloksistaan ju- 
laissut kertomuksen nimellä „Kuustö Slott“, Helsingissä 1881 ja 1883, varus
tettu kuvilla. . Toim:n lisäys.
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nessä heräsi himo munkin rahain perään ja kiusaus sekä hyvä ti
laisuus saivat hänessä vallan. Yhdellä pyssynsä laukauksella sur
masi hän munkin, otti pois rahat ja pakeni sitten lähellä olevaan 
Ryöväriholman luolaan, josta hän sitten vielä kau’an jälkeenpäinkin 
hirmuisuuksillansa levitti kauhistusta ja pelkoa paikkakunnille.

Siihen paikkaan, missä hurskas munkki viimeisen huokauk
sensa veti, pystytettiin yksinkertainen risti. Kau’an aikaa jälkeen
päin korottivat ohitse kulkevat, nähdessään tämän, hiljaiset ru
kouksensa munkin sielun edestä. Jo kau’an aikaa ovat munkin ja 
ryövärin nimet olleet unohduksissa. Risti on myöskin jo hävinnyt. 
Siinä missä se ennen seisoi nähdään nykyään talonpoikais-talo, jota 
varjoovat vanhat koivut ja pihlajat, joiden suhina syys-öisin muis
tuttaa hurskaan munkin hiljaista ennen mainittua latinaista ru
kousta ja kuin myrsky raivoaa paikkakunnalla näyttää ikään kuin 
ryövärin henki rauhattomana kuljeskelisi ympäri näyttämökenttää. 
Tämän tapahtuman muistoksi kantaa vieläkin edellä mainittu talon
poikaistalo nimen: Korsnäs.

Tämä ennen mainittu Ryöväriholma on liki Korsnäs’in taloa 
ja kuuluu Kuusluotoon. „Tästä *) holmasta kerrotaan sellainen 
juttu, että se muinoin, koska lakia ei vielä oikein tunnettu, nimis- 
miehiä, susi-, silta- ja jahtivouteja ei löytynyt niinkuin nyt, oli 
mainioiden merirosvoin asuntona. Luonto on sen paikan sangen mu
kavasti muodostanut. Sillä rannasta vuoren rakoa kulkeva jok
sikin tasainen tie loppuu viimein syvään luolaan, johon minun tie
toni ei kukaan vielä nyky-aikoina ole rohjennut kontata. Tässä 
luolassa olivat nämät rosvot eläneet moniaita vuosia, ollen likim- 
mäiselle paikkakunnalle suureksi haitaksi ja rasitukseksi. Nahasta 
oli heillä ollut vene, jonka kiersivät kokoon ja veivät myötänsä 
luolaan. Eipä he myöskään ilman vaimoväkeäkään täällä toimeen 
tulleet, sillä eräästä talosta (Korsnäs’istä) katosi piika, joka vasta 
7 vuoden kuluttua yhtenä joulu-iltana tuli takasin samaan paik
kaan, josta oli kadonnut. Tämä jutteli nyt asian talon väelle li
säten, että rosvot kaikki olivat jouluhumalassa, joten olisi sangeu 
helppo heidät sieltä saavuttaa. Piika sanoi hänellä olleen ensim
mäisinä vuosina, siellä heidän kanssansa vuoren sisällä pimeydessä, 
hyvin kolkon ja ikävän olon, kuitenkin hän aikaa voittain rupesi 
jo siihen tottumaan. Aina rosvojen poissa ollessa jätettiin yksi

') Kukkamiehen matkamuist. Sau. Turusta 1862. n:o 40.
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peräänkatsojaksi, ettei piika karkaisi; — nyt oli kuitenkin viina 
koko joukon voittanut. Isäntä kiireesti, kokosi väkeä ja riensi 
luolalle rosvoja kiinni ottamaan. Nämät kuitenkin sillä aikaa oli
vat joksikin virvonneet, ja  tekivät ankaraa vastusta. Ei siis ollut 
muuta neuvoa, vaan kannettiin risuja ja katajia luolan eteen sekä 
viritettiin niihin tuli, niinkuin tavallisesti tehdään kettua ajaessa 
ulos pesästänsä. Ja eipä kau’an viipynytkään ennenkuin luola 
täyttyi sisälle tunkevasta savusta ja äijät yksi toisensa perästä 
konttasivat puolipyörtyneinä sieltä ulos, jolloin he järestään sidot-

о. Piikkiön kirkko.

tiin köysiin ja sitten vietiin tuomio-istuimen eteen saamaan an
saittua palkkaansa töistään. — Sen jälkeen ei ole „Ryövärihol- 
masta“ enään pahaa kuulunut“. ’)

Uudemmalta ajalta mainittakoon pieni kivistä rakennettu 
emäkirkko. Se on tehty, niinkuin edellä jo on sanottu, Kuusiston 
linnan rauniosta tuoduista kivistä v. 1755. Mutta koska tiedetään, 
että Piikkiön pitäjä on vanhimpia pitäjiä maassamme ja luullaankin

*) 40—50 vuotta takaperin oli tuosta luolasta erään suutarin, Gård- 
ström’in, vaimo löytänyt kultasormuksen, joka oli luultu muutamalle Hart- 
mann'in suvulle kuuluvaksi. Toim. lis.
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sen jo saaneen alkunsa loppupuolella 13 vuosisataa, niin on hyvin 
luonnollista, että siellä on täytynyt olla kumminkin yksi ellei kak
sikin vanhempaa kirkkoa kuin tämä, josta nyt on puhe. — Muu
tamat arvelivat vanhimman kirkon, joka oli puusta rakennettu, 
olleen Rungon kylässä. Mutta koska ei mainitussa kylässä tietääk
seni löydy yhtään sen nimellistä paikkaa, joka muistuttaisi vanhan 
kirkon asemaa, niin luulen sen arvelun olevan totuutta vailla. 
Arvattavasti vanhin kirkko on ollut samassa paikassa missä ny
kyinenkin kirkko seisoo. — Tämän! kirkon pituus ulkopuolelta 
mitaten on 17 V2 syltä, leveys 8 syltä sekä noin 3 syltä kor
keus katon rajaan saakka. Sekä uiko- että sisäkatto on tehty 
laudoista, kannatuspilareitta. Kirkossa on kaksi lehteriä (parvea), 
joiden reunat ovat koristetut maalatuilla apostolien ja enkelein 
kuvilla. Yksi niistä lehtereistä on länsipäässä kirkkoa ja toinen 
etelä sivulla. Saarnastuolin reunat ovat samalla tavalla koristetut 
pyhäin-miesten kuvilla. Alttaritaulu kuvaa Herran ehtoollisen aset
tamista ja Kristusta ristillä. Edellä mainitun taulun on maalannut 
G. Lukander v. 1776. Ylhäällä alttaritaulun päällä seisoo kaksi 
puusta tehtyä enkeliä. Toisella niistä on torvi vasemmassa ja 
nuottikirja oikeassa kädessä. Koska olen nuottien ystävä, niin 
olisin mielelläni kopioinut nuotit enkelin nuottikirjasta, mutta en 
parhaimmallakaan näkövoimani ponnistuksella voinut sitä tehdä. 
Aateli-vaakunoita säilytetään täällä neljä eri kappaletta. Kaksi 
niistä on Fogelhufvud-suvun, vaan toisten kahden omistajat ovat 
tuntemattomia.

Vanhemman kirkon ennen omistamia esineitä löytyy täällä 
kirkossa kuusitoista-jalkainen kynttiläruunu, jossa on vuosiluku 
1668. Sakaristossa säilytetään puu-taulu, johon veitsellä leikatut 
korkokuvat kuvailevat Herran ehtoollisen asettamista, sekä vielä 
kolme puusta tehtyä pyhäin-kuvaa. Yhdellä niistä on pronssinen 
kynttiläjalka kädessä. Nämät kaikki näyttävät hyvin vanhoilta. l)

Se on hyyin tunnettu asia, että vanhimpina aikoina haudat
tiin kuolleita kirkon lattian alle, mutta epäilen suuresti jos maas-

l) S. Muinaismuisto-Yhdistyksen taidehistoriallinen lähetyskunta v. 1885 
on Piikkiön kirkosta tehnyt ulkokuvan (kuva 5) ja pohjapiirustuksen sekä ku
vannut kynttiläjalan pronssista ja lasista, seinälampun jalan hopioitusta vas
kesta, rautaisen kynttiläjalan liikkuvilla haaroilla (kuva 6), enkelin pään par
velta ja puusta veistetyn, otsatukalla kaunistetun vaimon pään.

Toim. lisäys.



28 Piikkiön kihlakunta.

samme on toista sellaista pitäjää, jossa sitä tapaa olisi enään siihen
aikaan käytetty, kuin sitä vielä täällä Piikkiössä käytettiin .-------
Viimeinen ruumis haudattiin täällä kirkkoon Joulukuun 10 päi
vänä v. 1821. Se oli Katarin Alitalon emäntä Liisa Erikintytär, 
i’ältään 91 vuoden vanha.

Kuusluodon kappelissa nykyään oleva pieni puukirkko on ra
kennettu v. 1792. Mutta on hyvin ymmärrettävä, että mainitussa 
kappelissa on jo tätä ennen ollut jonkunmoinen rukoushuone, koska

6. Rautainen kynttiläjalka Piikkiön kirkossa.

se on jo v. 1659 ollut erityisenä kirkkokuntana sekä tämän ny
kyisen pienen kirkon kellokin on valettu v. 1698 ja tuotu Kuus- 
luotoon v. 1699, niinkuin mainitun kellon laitakirjoitus osottaa. 
Mutta missä se vanhin Herran huone on siellä seisonut sitä en 
tiedä; — mutta luultavasti samassa paikassa, jossa nykyinen nyt 
on. Tämän kirkon sisällä löytyy muutamia maalauksia, joilla mie
lestäni ei ollut mitään erityistä merkillisyyttä. Siellä olevista tau
luista kuvaa yksi ijankaikkista kadotusta. Sen on lahjoittanut 
kirkkoon nimismies Simon Erik Grönning v. 1794 Lehterin reuna
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on koristettu maalatuilla Vapahtajan ja apostolien kuvilla. Kirkon 
peräseinällä on puusta tehty Vapahtajan kuva ristillä sekä kaksi 
enkeliä, jotka soittavat torvea oksat toisessa kädessä. Kirkon 
porstuvassa ovat saaneet kaksi vanhaa maalattua taulua asemansa. 
Yksi niistä tauluista kuvaa Jesuksen kärsimistä Getsemanessa, ja 
toinen Jesuksen kärsimisen historiaa; molemmat hyvin huonosti 
tehtyjä. Kummassakaan ei ollut vuosilukua eikä tekijän nimeä. 
Vieläpä porstupaa koristi laudasta huonosti tehty ja seinään nau
lattu suuri käärme, jonka pitkin kylkeä oli kiinnitetty nappuloita, 
arvattavasti vaatteiden ripustamista varten. — Sakaristossa on 
kaksi puusta tehtyä enkelin kuvaa, ristinnaulitun Vapahtajan kuva 
sekä taulu, joka kuvaa Vapahtajan matkaa Golgathalle.

Tietämättömiltä ajoilta löytyy täällä jäännöstä vanhasta tiestä, 
joka näkyy kulkeneen Hepojoen kyläläisten ja Pussilan maiden 
kautta Paimiosta päin Littoista. Metsässä sanottiin vielä näkyvän 
merkkejä vanhasta tiestä, ja kuin on mainitussa kylässä niittyjä 
kynnetty on nähty selvään sannotettua tien perustusta. Pussilan 
niityllä on sama tie kulkenut erään puron yli, jossa selvästi näkyy 
olleen silta, jota, vaikka tosin jo hävinnyt, vieläkin kutsutaan „Ku
ninkaan sillaksi“. — Itse tietä on kutsuttu „Huovien tieksi“. — 
Mistä syystä sekä tie että silta ovat mainitut nimensä saaneet, en 
saanut tietää.

Löytöjä ja  tallennuksia. Kirkkoherra J. Heinisellä on kolme 
vanhaa kuparirahaa Ruotsin kuninkaan Johan IILnen ajoilta. Yh
dessä niistä oli seuraava, latinaisilla kirjaimilla kirjoitettu reuna- 
kirjoitus: „Deus protector nostr Moneta Stokholm“, ja toisessa: 
„Johannes 3 D: G: Sveci. rex“ seke keskellä kirjaimet: „J. R.“ 
Nämät rahat ovat löydetyt pappilan maalta meren rannasta. Hänen 
hallussaan 011 vielä yksi reikä-kivi, joka on löydetty Hall’suon kap
pelista suosta sekä useita vanhoja kirjoja. Yksi kirja, jonka nimi
lehti on poissa, on painettu v. 1588, Upsalan päätös, pain. v. 1593, 
suomalainen P. Raamattu, pain. v. 1642 ja YVirsi-kirja, painettu 
v. 1673.

Pussilan kartanon omistajalla herra J. Maexmontan’illa on 
kivinen vasara-kirves, joka on löydetty Hepojoen Juuttaan maalta. 
Se on 6 tuumaa pitkä ja  3 tuumaa leveä paksuimmalta kohdalta. 
Hänellä on myöskin noin 200 vuoden vanha seinäkello sekä pyssy, 
jossa on vuosiluku 1607. Samassa kartanossa on eräs kammari 
tapiseerattu hyvin vanhan-aikaisilla ja harvinaisilla tapeeteilla. Ne
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ovat nahasta ja koristetut kaikenmoisten kukkasten ja oksien ku
villa siten, että kuvat ovat likistetyt korkeammiksi itse pohja- 
tapeettia sekä maalatut sitten luonnollisen' värisiksi. Tällaiset ta- 
peetit ovat aikoinaan olleet arvattavasti äärettömän kalliit.

Hepojoen kylän Juuttaan rusthollissa on kaksi hyvin vanhaa 
perkamentille kirjoitettua talon-kirjaa. — Ensimmäinen eli van
hempi on kirjoitettu v. 1564, 26 päivä Toukokuuta, 3 kortt. 2 tuu
maa leveälle ja 2 kortt. korkealle perkamentti-levylle. Toinen taas, 
jossa oli vuosiluku 1567, on kirjoitettu 4 kortt. leveälle ja 4 kortt. 
1 tuumaa korkealle perkamentti-levylle. Viimeksi mainitussa oli 
vielä jälellä eriskummallinen sinetti. — Perkamenttikirjan alinen 
reuna oli käännetty kaksin kerroin, johon keskikohdalle oli pis
tetty kahteen riviin reikiä. Niiden läpi taas oli puetettu silkki
nauha, jonka päät olivat neljällä luullakseni vaksisinetillä yhdis
tetyt siten, että yksi ja isoin, joka myöskin oli päältäpäin viheriä, 
oli keskellä ja toiset kolme sivulla, isoimman sinetin läpi kulkevan 
nauhan eri päissä kukin. — Vanhemmassa arvelen olleen samal- 
laisen sinetin, sillä sen reuna oli samoin käännetty ja reikiä kah
teen riviin pistetty, kuin edellä mainitunki; mutta nauha sinetti- 
neen oli kadonnut. Mutta mitä nämät kirjat sisälsivät siitä en 
saanut selkoa. Kirjoitus näissä näkyi vielä aivan selvästi, mutta 
oli vaan niin vanhanaikaisilla kirjaimilla kirjoitettu, etten osannut 
sitä lukea. Sen verta sain selville, että luulen niiden olevan jon
kunmoisia kuninkaallisia päätöksiä. — Kertomusten mukaan pi
täisi niiden olemaan metsä viitin tuomioita, joissa uhkasakkona on 
pari härkiä. — Mainittuin kirjain omistaja ei niistä luopunut mil
lään tavalla.

Kuusluodon kappelissa oli Finbyn Westergårdin torppari pel
toa tehdessään löytänyt kivisen vasaran ja lahjoittanut sen Turun 
lyseon kokoelmaan.

Samassa kappelissa Korsnäs’in talossa säilytetään eräs ruot
salainen, kenraali Vegesack’in kirjoittama kirje 10 päivältä Kesä
kuuta 1808, joka on lähetetty mainitun talon isännälle ja jonka 
kopio on jo ennen kirjoitettu (katso siv. 12). Samassa talossa on 
myöskin eriskummallinen sauva, joka sanottiin muinen olleen talon- 
poikaissäätyyn kuuluvan valtiopäivämiehen virkasauva, jota hänen 
täytyi kantaa säätynsä merkkinä. Sauvassa on rautanen kädensija 
aivan kirveen muotoinen, vaikka paljoa pienempi sekä lapa kokoonsa 
verrattuna tavallista pitempi. Sen lavassa eli sivulla oli latinaisilla
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kirjaimilla seuraava kirjoitus: „ • : i  AN : HINRiKS:SON : • ÎSI : • —
Samalla tavalla, kuin tavalliseen kirveesen varsi kiinnitetään on 
tähän käden sijaan kiinnitetty itse sauva, joka on vähän litteä, 
6 kortt. 1 tuuma pitkä sekä alapäässä messinkihela ja rautapiikki. 
Yhdellä sivulla, keskellä sauvaa, on seuraava kirjoitus ja vuosiluku : 
„Tunna år: 1789 E: R: F: S.“ sekä toisella sivulla kruunattu kyy- 
närämitta. Talon isännän kertomuksen mukaan oli joku heidän 
esi-isistään ollut mainitun kepin omistaja ollessaan valtiopäivillä 
Tukholmassa. — Syytä onkin uskoa sen kertomuksen todenperäi
syyttä, koska juuri samana vuotena, mitä edellä mainitun sauvan
kin vuosiluku osottaa, oli Kuningas Kustaa III kutsunut säädyt 
kokoon Tukholmaan valtiopäiville, jossa oli useita Suomenkin talon
poikia. Niinpä kertoo historia, että Suomalaiset jäsenet talonpoi- 
kais-säädyssä olivat Maaliskuun 2 päivä v. 1789 erittäin tuoneet 
kuninkaalle uskollisuus-vakuutuksen, jossa sanat kuuluivat: „Koko 
Suomenmaassa ei ole ainoata talonpoikaa, joka ajattelee petollisesti 
kuningastansa ja isänmaatansa vastaan; auta meitä salaisia ja jul
kisia vihollisiamme vastaan, niin tahdomme kuolemaan saakka puo
lustaa Teidän Majesteettianne ja valtakuntaa“. *)

Paimion pitäjä 
ynnä S:t Jakobin kappeli.

Tämän pitäjän alkuperäisyydestä ei enään varmaan tiedetä. 
Vanhat sadut sanovat, että Paimio olisi vanhempia pitäjiä. S:t 
Jakobin saarnahuone sanotaan olevan ensimmäinen kirkko pitäjässä 
ja seitsemäs maassamme. Vuonna 1346 mainitaan jo Paimiossa 
kirkko olleen, mutta niin luullaan että sitä ennen olisi täällä jo 
kirkko löytynyt. — Tämän pitäjän läpi virtaa Paimion joki, joka 
saa alkunsa Painio nimisestä järvestä Somero-niemen kappelissa, 
ja laskee vetensä Paimion lahteen, joka Turun kaupungin kaakkois
puolella tunkeutuu syvälle maahan. Kahden puolen mainittua jo
kea, meren rannassa, on Paimion pitäjä. Yleinen juttu kertoo 
suurimman osan Paimion pitäjää olleen merenä. Siihen arveluun 
onkin useita syitä. Niinpä nykyisen Paimion lahden rannasta pe

*) Y. Koskinen, Oppikirja Suomen kansan historiassa, siv. 461.
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ninkulma ja ehkäpä enempikin jokivartta ylöspäin kasvaa vielä 
peltojen ojissa „ruokon-harjan“ korsia ja muutoinkin sekä maan- 
laadusta että lahden pohjan maatumisesta näyttää ei niinkään pitkiä 
aikoja siitä kuluneen, kun Paimion lahden pinta kohosi niin kor
kealle, että se peitti kaikki notkelmat ja Paimion pitäjä oli vaan 
suurilukuinen saaristo. — Useimmissa paikoissa, niinkuin Meri- 
niitussa ja Sjörbäckin kylän läheisyydessä niittyä viljelykseen rai- 
vattaissa on löydetty katiskan „paanuja ja pälkkejä“. Meltolan sää- 
terin ja Nummenpään talon välillä olevalta vuorelta löydettiin, 
sammalen alle peittyneenä, muutama kymmenkunta vuotta sitten, noin 
kolmen sylen pituinen laikale laivan, tai isomman purjeveneen 
kylkeä, jossa oli taajassa tammisia nauloja. — Kukaan ei tiedä 
miten se sinne oli joutunut. Niinpä sen lakeudenkin, joka etelässä 
alkaa Luuspään talosta, taikka oikeammin Kanniston torpasta ja 
pohjoiseen päin jakaantuu kahteen haaraan, joista toinen taasen 
ulottuu Kovalan, Ilttulan, Heikoisten ja Laitilan kyliin asti, ker
rotaan muinoin olleen järven eli meren pohjana. Ompa täällä vielä 
sellaisia taloja ja kyliäkin, jotka niinillään muistuttavat sitä aikaa, 
jolloin ovat kuuluneet vesien yhteyteen. — Niinpä esimerkiksi on 
täällä eräs kylä nimeltä Huso(ö) ; sääterikartano Meltola, ehkä lapin 
kielestä johtunut: tjatsen meitä — vettä myöten; Luuspään talo, 
jossa sanottiin muineen olleen meriluusin huoneet, josta se nimensä 
olisi saanut y. m. Vanhat ihmiset puhuvat vielä näistä luonnon
muutoksista juuri kun ne olisivat äskeisin tapahtuneet. Niinpä 
näyttelevät, nyt viljeltyjä paikkoja sanoen, tuossa isänsä tahi iso
isänsä soutaneen, tuossa olleen kulkuväylän, tässä kauppapaikan, 
tuohon mäkeen laivan särkyneen, tässä olleen laivavalkaman, tuolla 
laivavarvin j. n. e.

Pakanuuden aika. Tätä aikakautta edustavat täällä useat 
kiviroukkiot eli hiitten tarhat, joiksi niitä täällä kutsutaan. Halki- 
lahdesta ‘/s virstaa päin kakoa Penimäkeen kuuluvalla vuorella on 
kaksi hiitten-tarhaa. Ne ovat kootut miehen kannettavista kivistä 
ympyrän muotoiselle asemalle. Suurempi niistä on noin 18 syltä 
ympärimitaten ja parin kyynärän korkuinen. Toinen on vähän pie
nempi. Halkilahden metsässä, talosta vähän matkaa päin luodetta 
löytyy myöskin edellisten kaltainen hiitten tarha.

Wiksberg’ille kuuluvassa Potkelan metsässä, noin virstan ver
ran kartanosta päin luodetta, korkealla Linnavuorella, on myöskin 
keskeltä hajotetun muurahaiskeon muotoinen kivikasa, jota sanottiin
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hiitten tekemäksi. (Vrt. J. R. Aspelin, Muinaisjäännöksiä, IV, 
kuva 1240).

Herasniemen metsässä, talosta vähän matkaa päin koillista 
on pieni liiitten-tarha.

Samallaisia hiitten-tarhoja löytyy vielä kaksi Tanisin Oton 
talon maalla, talosta 1 virsta päin länttä, kumpikin eri mäellä, 
vähän matkaa toisistaan. Ne sanottiin siten syntyneen, että hiidet 
ovat toisiaan kivillä heitelleet.

Anttilan metsässä sanottiin myöskin olevan kivikasa, jota 
kansa kutsuu hiitten-tarhaksi.

Rekottilan Isontalon metsässä, kylästä vähän matkaa kor
kealla mäellä on kaksi kiviroukkiota, joita kansa kutsuu hiitten- 
tarhoiksi. Ne ovat noin parikymmentä syltä ympäri mitaten ja 
parin kyynärän korkuisia.

Siililän kylän Nokkalan metsässä Ohutvuorella on suuri kivi- 
roukkio, jota kansa kutsuu hiitten-tarhaksi. Siinä olevat kivet 
ovat ladotut lavealle asemalle, 2—3 kyynärän korkuiseen kasaan. 
Samallainen hiitten .tarha on 1 virsta Ohutvuorelta päin länttä ole
valla Mustavuorella.

Meltolan kartanosta virstan päässä eräällä vuorella meren 
rannassa on myöskin hiitten-tarha, josta ei ole mitään erityistä 
mainittavaa.

Luuspään talon maalla, Trapumäellä, on kaksi noin 2 kyy
närän korkuista hiitten tarhaa eli kivikasaa, jotka sanottiin syn
tyneen siten, että hiidet niissä olevilla kivillä ovat toisiaan pais- 
kelleet.

Skörbäckin metsässä sanottiin myöskin olevan hiitten-tar
haksi nimitetty kivikasa.

Kyllelän Kojon metsässä, talosta virstan verta pohjoiseen 
päin, Kolvuorella, on iso, noin 4 kyynärän korkuinen kivikasa. Se on 
koottu eri suuruisista kivistä. Saman kylän Jaakolan metsässä, 
noin virstan matka kylästä päin luodetta olevalla W alkasvuorella 
on myöskin hiitten-tarha, mutta paljoa pienempi.

Meri-anttilan talon vieressä olevalla Myllymäellä on myöskin 
ollut hiitten-miesten kivikasa, vaan se on hajoitettu.

Wähä-Heikosten Alitalon metsässä, kylästä virsta pohjoiseen 
päin olevalla Ylivuorella on kaksi liiitten-tarhaa. Ne ovat kootut 
eri suuruisista kivistä soikealle asemalle. Yksi noin sata syltä ym
päri mitaten sekä 2—3 kyynärää korkea; toinen on vähän pienempi.

3
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Maljamäen Sahulan maalla, Kirkkoniitun vuorella on noin 
20 sylen päässä toisistaan, kaksi hiitten-tarhaa. Ne ovat ladotut 
eri suuruisista, miehen kuletettavista kivistä ympyrän muotoiselle 
asemalle, jotka ovat noin 4—5 syltä läpi mitaten. Niiden korkeus 
on kahden kyynärän vaiheella. Molemmat ovat vähän notkossa 
keskeltä. Kyläläiset pitävät niitä hautakumpuina. Nämä ovat ky
lästä vähän matkaa länttä kohden. Toisella puolella kylää sanot
tiin löytyvän myöskin kolme samallaista hiitten-tarhaa, joista yksi 
on kokonaan hajoitettu, toiset osaksi.

Kovalan Alitalon maalla eräällä vuorella löytyy myöskin yksi 
osaksi hävitetty hiitten-tarha, joka on noin 4—5 syltä leveä lä- 
pimitaten ja 2 kyynärää korkea.

Lopen kartanon alle kuuluvan RuokTinnan talon maalla, Ku- 
hankuonon mäellä on kolme hiitten-tarhaa. Ne ovat ympyrän
muotoisille asemille, eri suuruisista kivistä ladottuja kumpuja, jotka 
ovat noin 2—3 kyynärää korkeita ja 5—6 syltä halkasien koh
dalta läpi mitaten.

Erityisempää huomiota vetää puoleensa, se pitkä kivijono 
joka on saman talon maalla olevalla Muurimäellä. Tämä mäki 
on muurahaiskeon muotoinen kumpu. Sen yläreunalla on noin 100 
syltä pitkä ja paikoittain kahden kyynärän korkuinen muuri, joka 
on tehty eri suuruisista kivistä ja on näöltään vanhan kiviaidan 
muotoinen. Mainittu kivi-jono näyttäisi olleen jonkummoisena va
rustuksena mäelle pyrkiviä vastaan. Sillä se on rakennettu kaaren 
muotoon mäen loivimmalle reunalle. Kansalla ei ollut enään mi
tään muistoa tämän tarkoituksesta.

Pari virstaa Paimion sillasta näemme „Nauristien“ vasemmalla 
kädellä „Nakolinnan“ vuoren, jonka harjanteella kansantarun mu
kaan on ollut mainion Kalevan pojan linna. Nakolinnan talosta 
noin puolen virstan päässä kohoaa vuoriseinä jyrkästi ylös. Siitä 
alkaa muuri, jonka muodostavat rinnakkain järjestetyt suuren
moiset kivet; paikoin on vähänen välikin, ikäänkuin porttina varus
tuksen sisäpuolelle. Muurin arvelen virstan pituiseksi. Vuoren 
toisella sivulla, niitun niskalla on kivikasa, jonka alle Kalevan 
poika kuoltuaan haudattiin. Vuoren sivulla „Nauristien“ vieressä 
sanottiin olleen lähde, nyt ei parempi kuin kuralampi eli kulju, 
johon Kalevan poika oli kalliit aarteensa kätkenyt. — Suuresti suu
tutti häntä Turun kirkon valmistuminen, jonka tornin hän päätti 
suurella kallion möhkäleellä heittää kumoon, vaau kivi luiskahti
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takakättä hänen kädestään toiselle suunnalle, noin penikulman pää
hän Ruok’linnan tienoille, jossa se nyt on rajakivenä ja nimitetään 
„Isomaijan vahaksi“. Samassa heitossa vei vaha Kalevan pojan sor
mesta kalliin sormuksen. i)

Keski-aika. Tältä aikakaudelta ei tässä pitäjässä ole varsi
naisesti tiedettyä muistoa enään jälellä. Nykyinen emäkirkko, joka

7. Jaakopin kirkko.

ikänsä suhteen pitäisi olemaan jo neljäs tässä pitäjässä, on uu
demman ajan työtä. Mutta ainoa rakennus, jonka täydellä syyllä

*) Hautausraunioita löytyy myös seuraavissa paikoissa : Penimäen maalla 
eräällä mäellä talon pohjoispuolella yksi rikottu; Loven kylän mäellä yksi hä
vitetty; Vartsalon kylän rantapuolella olevalla Nenämäellä yksi ja saman kylän 
Lähteenojan vieressä olevalla korkealla mäellä yksi iso ja rikkomaton, muura
haiskeon muotoinen; Yarasvuorella Lopen metsässä, Vs v. Kiuslasta länteen, 
yksi laaja; Rekottilan Isontalon pohjoispuolella, myllyn vieressä, yksi pitkä, 
soikean muotoinen; Hevonpään Alitalon Lassinmäellä kymmnekunta kiviladel- 
maa silmäkivien ympärillä ja Yaremäellä Korvenpään maalla 2 matalaa rau
niota vieretysten; Paltta nimisen kappalaispuustellin maalla, Karhuojan ja maan
tien ristissä löytyy neljä isoa maakumpua (kts. löytöjä!). Muinaislinna löytyy 
myös Pöylän kylän Sipilän maalla, Linnamäellä, missä kiviaita kiertää vuoren 
kunnasta päälle päästävällä puolella. (Hj. Appelgrenin kertomus Muinaistieteel 
lisen Toimikunnan arkistossa). Toim. lisäys.
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uskaltaa lukea keski-ajan muistojen joukkoon on S:t Jakobin pieni 
puukirkko Kivinenässä (kuv. 7). Tämän kirkon ikää ei tunneta. 
Ne kirkon arkistossa löytyvät kirjat, jotka siitä mainitsevat sanovat 
vaan, että se on hyvin vanha. Vieläpä tiedetään, että se on vanhin 
Paimion kirkoista. Ja luulenpa, että nimi: „S:t Jakob“ on paras 
todistaja siihen, että tämä kirkko on pyhiä palvelevalla keski-ajalla 
rakennettu, koska se on P. Jaakolle pyhitetty. — Ja  jos katse
lemme tätä vanhaa Herran temppeliä joko sisältä tahi päältä, niin 
silloin kuulemme ikään kuin henget meille kuiskaisivat: tämä 
on hyvin vanha! — Sen pituus on sisältä mitattuna 301/2 kyynä
rää, leveys 11 kyynärää 15 tuumaa ja korkeus katonrajaan 6 kyy
närää 16 tuumaa. Etelä sivulla on porstupa ja  pohjois sivulla sa
karisto. Vanhain ihmisten kertomusten mukaan on tämän kirkon 
ulkokatto itämaalaiseen rakennustapaan ollut aivan tasanen eli 
vaakasuora. Mutta nyt sen katto on niinkuin muidenkin huo
neiden, harjallinen. Mitä taas kirkon sisustukseen tulee, niin ei 
siellä enääu löydy minkäänmoisia katolin-aikuisia kuvia. Mihin 
ne ovat joutuneetkaan ei enään muisteta. — Alttaritaulu kuvaa 
Jesusta ristillä ja Herran Ehtoollisen asettamista. Kummallakin 
puolen H. Ehtoollistaulua löytyy yksi pienempi hyvin huonosti 
maalattu taulu, joiden luulen kuvaavan Pietarin kieltoa. En yh
dessäkään taulussa löytänyt vuosilukua, enkä maalarin nimeä. Alt- 
taripöydällä seisoo metallinen ristinnaulitun kuva ynnä kaksi kaksi
haaraista kynttiläjalkaa, joita kantaa pronssista valetut naiset. — Kes- 
kuskatosta riippuu huonosti tehty puinen kynttiläruunu, jossa on 
sija 20:lle kynttilälle, joiden lisäksi vielä siihen on asetettu 12 
puusta tehtyä valekynttilää. Tämä ruunu on maalattu kaikellai- 
silla väreillä. Sen alapäässä olevassa pollassa on seuraava kir
joitus: ,,Ii: Anders: Thomas: Son: Från: Kriisiä ils. Ai 1748 555.“. 
Jos vielä mainitsen vanhan alttarin, saarnatuolin ja lukkari-penkin, 
joista maali on jo melkein kokonaan pois lohkeillut sekä kirkon 
puolella sakariston oven pielessä olevan pienen, venäläisellä laita- 
kirjoituksella varustetun, rippi-kellon ja osaksi kirveellä veistetyt maa
lamattomat penkit, niin kirkon sisustus on joihinkin määrin lue
teltu. — Mainittakoon vielä, että saarnastuolin yhdellä sivulla on 
maalattu aatelis-vaakuna, johon on kuvattu suuri jahti-sarvi kanto
hihnan kanssa ja vaakunan päällä latinaiset kirjaimet: „I. H. S.“ ja 
toisella sivulla toinen, jossa ovat kirjaimet: „H. D. G.“ Lieneekö 
saarnastuoli saatu aatelisilta lahjaksi. — Sakaristossa tallennetaan
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vanhaa taulua, joka kuvaa kärsivää Vapahtajaa sekä vanhat ti
naiset kalkkiastiat, joissa ei myöskään löytynyt minkäänmoista kir
joitusta. Ainoastaan kalkin ala-reunassa oli seuraavat merkit:

lissa kolme kelloa. Isoin oli valettu v. 1762, keskimäinen v. 
1744, jonka laidassa on sanat: „NAVIS HONESTAS“ ja pienin, 
jossa ci ollut vuosilukua, vaan jonka yläreunan ympäri on kirjai
mia, joita kirkon omaisuus-luettelossa sanotaan tuntemattomiksi, 
samoin kuin kelloakin hyvin vanhaksi. Mutta kun toinen isom
mista kelloista halkesi ja kappelilaiset päättivät hankkia uuden 
kellon ja sen kustannuksiin käyttää halaistun ja yhden ehjän kel
lon, niin tuli silloin arpa tuon muinaiskalun osaksi; mutta onneksi 
kuitenkin pelastui se Osberg’in tehtaan uunista siten että se vai- 
hetettiin Meltohan kartanon ruokakelloon, joka joutui halenneen 
kellon kanssa matkustamaan Helsinkiin, ja kappelin kello sai uuden 
toimen Meltolassa. — Usein olen halunnut kopioida sitä tuntema- 
tointa kirjoitusta mainitusta Meltolan ruokakellosta, vaan en ole 
saanut siihen tilaisuutta sen nykyisen hankalan aseman vuoksi.

Eräs taru kertoo, että S:t Jakobin kirkosta aijottiin ennen 
mninoin vaihettaa kello emäkirkkoon, koska kellot S:t Jakobin kir
kossa olivat paremmat kuin emäkirkossa. Emäkirkon kellon kulot- 
tamisesta ei tarina mainitse mitään, mutta S:t Jakobin kello kum
minkin otettiin alas ja alettiin ruuhella soutaa jokea ylös emäkir- 
kolle. Haltija, joka ei vaihetusta hyväksynyt, tuli perässä ja uh
kasi kellon paiskata jokeen, jos ei sitä tuotaisi takaisin. Mutta 
kun soutajat löivät vaan uhkauksia leikiksi, niin silloin närkästyi 
haltija niin, että Kruusilan kylän kohdalla tarttui kelloon ja heitti 
sen jokeen. Kerran saatiin kello vielä ylös sillä lupauksella, että 
se vietäisiin takaisin, vaan kun soutajat alkoivat taas soutaa emä- 
kirkolle päin, kiepsahti kello toisen kerran jokeen ja jäi sinne 
ijäksi päiväksi. Useat kerrat sanotaan sitä yritetyn ylös nostaa, 
mutta turhaan. Ensi aikoina oli aina Juhannuksen vastaisina öinä 
kuultu kellon ääni jo’en pohjasta Kruusilan ojan suulla; mutta mistä 
syystä se on nyt laannut soimasta, ei tiedetä. Se vaan tiede
tään, ett’ei sen ääntä enään kuulla.

Mutta kuinka lienee tuon jokeen heitetyn kellon laita? — 
Jos astumme nykyiseen emäkirkon tapuliin, niin siellä tapaamme 
kellon, joka ryhmyisen valantonsa suhteen on samallainen, kuin

Joku vuosi sitten oli S:t Jakokin tapu-
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S:t Jakobin kirkon vanha kello, joka nyt on Meltolan ruokakel
lona. Mainitun emäkirkon kellon ylälaidan ympäri on seuraava 
ryhmyinen kirjoitus: „ERIACHTIL TI3N3 STGVTI VORGEN AF 
PEMAR SOKEN“. Sanain välillä on oksan tapanen koriste. Toi
nen rivi edellisen alla on seuraava: „MARTINO IA OOBABOEN- 
SIS. ANO 78“. Tämä päättyy noin kolmen tuuman avaralla ym
pyrän kehällä, joita yleensä on viisi sekä ihmisen kuvalla, jonka 
ympäri on hienoja sekavia kirjaimia. Vanha juttu sanoo sen kellon 
valetun jo apostoli Johanneksen eläessä. — Mutta epäiltävä on 
josko „РЕМ ATI in“ pitäjäästä siihen aikaan vielä mitään tiedettiin.

8. Paim ion kirkko ja  Vistan kylä.

Täällä olevat Mariavuoren ja Yrjövuoren kylät ovat epäile
mättä saaneet nimensä tällä aikakaudella. — Mutta mistä ansiosta 
mainitut kylät ovat saaneet kunnian omistaa tällaisten pyhimysten 
nimiä, ei tiedetä. — Lieneekö täälläkin ollut matkustavia varten 
Pyh. Yrjänä nimellisiä sairaishuoneita, joita 13:11a sataluvulla oli 
melkein jokaisen piispan asuntopaikan läheisyydessä ja joita oli 
perustettu papiston kehoituksesta sekä voimassa pidetty kristilli
sellä anteliaisuudella.

Uusi aika. Tätä aikakautta edustaa täällä v. 1681 har
maasta kivestä rakennettu nykyinen emäkirkko (kuva 8), joka

*) Strinnholm, Sv. F. H., V, s. 92.
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ikänsä ja paikkansa puolesta pitäisi oleman jo neljäs kirkko Pai
miossa.

Niinkuin edellä jo on kerrottu, pitäisi S:t Jaakobin kirkon olla 
ensimmäinen kirkko Paimiossa. Luullaan myöskin, että se olisi 
ollut toinen kirkko, joka seisoi Paimionjoen rannalla, „isostasillasta“ 
vähän merelle päin, aivan Käräjätien vieressä. Senkään alkupe
rästä ei ole muistoissa mitään varmoja tietoja, eipä arvelujakaan 
säilynyt. Se vaan tiedetään, että kirkko oli puusta ja seisoi ai
van jokiäyräällä. Kellotapulin arvataan olleen Käräjätien vieressä, 
ja tapulin läpi olisi ollut käytävä kirkko tarhaan. Kirkon viimei
sistä ajoistakin 0 11 ainoastaan hämäriä tietoja; yksi juttu tietää, 
että Wenäläiset kerran maahan karatessaan hävittivät ryöstäen ja 
polttaen monia kyliä, majoittuivat näille tienoillekin ja täyttivät 
kirkkopihan rossikuormillaan ja kirkko otettiin hevostalliksi. Toi
nen juttu tietää miesten ottaneen kamssuineen kirkkoon majansa 
ja  sitten lähteissään kirkon polttaneen; kolmannen jutun mukaan 
vaan hajoittaneen. Noin kolmekymmentä vuotta sitten sen vanha 
hautausmaa vaihetettiin nykyiseen kirkonmaahan ja vanha tuli sil
loin Wistan Tillin omistajan omaksi. Tämä antoi sen taas vuok
ralle ja vuokraaja raivasi maan pelloksi. Sitä tehdessä oli löydetty 
kirkon kivijalka-kellarin raunio; vanhoja rahoja ja rautalapion te
riä vieläpä luitakin oli kohonnut näkyviin; vaan ei hiiliä eikä 
muitakaan palamisen merkkejä mainita näkyyneen. On myös sel
lainen juttu, että kirkko oli myyty huutokaupalla ja että se vielä
kin olisi hollitallina Wistan kyytilässä, Ingilän talossa, sekä että 
Tupilan yhteen taloon olisi jonkun rakennuksen alimmainen hirsi- 
kerta siitä tuotu. Sen lukko sanotaan vieläkin olevan Sievolan 
kylän Fingerroos’in rusthollin aitan lukkona.

Raukeamat näyttävät jo vanhimmista ajoista taajasti mullista
neen tätä joen länsi rantaa, ja ehkä joskus lienevät tätä hautaus
maatakin uhanneet, koska joen rantaa on katsottu tarpeelliseksi paa- 
nuttaa ja paanutuksen päälle luja kivikerroskin rakentaa, jommonen 
varustus siellä vielä on nähtävänä. Paanujen sanotaan olevan tam
mea. Mutta varmaa syytä ei myöskään mainita uuden kirkon ra
kentamiseen ja vanhan aseman hylkäämiseen; se vaan tiedetään, 
että jo’en toiselle puolelle, vähän päälle nykyisen virstan vanhasta 
kirkosta Oinilan kylän maalle aivottiin ikänsä puolesta kolmas 
kirkko rakentaa, josta taru puhuu, että päivällä tehty työ aina 
yöllä hajosi. Se paikka on saanut siitä nimensä Kirkkokankare,
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joksi sitä kutsutaan vielä tänä päivänäkin. Kun rakennus Kirkko- 
kankareella menestyi huonosti, juolahti jonkun mieleen uusi paikka 
valita sillä tavoin, että kaksois-härät pantaisiin ikeesen ja annet
taisiin kivikuormaa yksinään vetää siksi, kuin seisahtaisivat ja sii
hen sitten kirkko rakennettaisiin. Härät kulkivatkin, noin pari 
nykyistä virstaa, aivan Wistan kylän lähelle Tillin pellolle ja siihen 
siis neljäs kirkko rakennettiin. Tähän aikaan sanotaan Lopen sää- 
terin haltijana olleen mahtava ja äveriäs pohatta. Tämä oli luvan
nut kirkon yksinään rakentaa ja kokoilikin vähäisiä kivikasoja lä
heisissä metsissä, pitäen pienet kiven mulkitkin kelvollisina, sekä 
alotti työnsä semmoisilla; vaan niin työlleen vihdoinkin kävi, että 
herra pohatta ei päässyt akkunoihiukaan asti, ennenkuin jo suuttui 
ja jätti rakentamisen sikseensä. Seurakunta sai ryhtyä rakennukseen, 
vaan sekin lienee väsynyt, koska näyttää aikomuksena olleen kirkkoa 
holvata, josta vielä on merkkiä nurkissa ja lehterin alla nähtä
vänä; mutta sivuseinistä ne pois hakattiin v. 1861, jolloin kirkon 
akkunatkin alennettiin sekä pohjois-seinälle tehtiin yksi akkuna 
toveriksi yhdelle entiselle. Silloin tehtiin myös muitakin kor
jauksia.

Toinen taru kertoo nykyisen emäkirkon rakentamisesta seu- 
raavalla tavalla: Paimion nykyisen emäkirkon rakennuksen ulottivat 
pitäjäläiset kuninkaan luvatta; mutta eivät voineetkaan rakentaa 
sitä valmiiksi saakka, sillä varat loppuivat kesken. Kun sitten 
kuninkaalta pyysivät apua, niin kuningas ei antanutkaan, mutta 
käski Paimiolaisten rakentaa itse vaan kirkkonsa valmiiksi saakka, 
koska hänen luvattansa olivat alkaneetkin. Lopen ja Meltolan kar
tanoin omistajat ottivat sitten kirkon lopullisesti valmistaaksensa. 
Tarvittavista aineista sopivat lie keskenään siten, että Lopen kar
tanon omistaja toimitti tiilet ja Meltolan omistaja raudan. Siitä 
syystä sanotaan mainituille kartanoille vieläkin kuuluvan ensim
mäiset penkit kirkossa.

Tämän nykyisen emäkirkon pituus 0 1 1 , ulkopuolelta mitaten, 
noin 20 syltä, leveys 10 syltä ja korkeus katon rajaan 4— 4 ‘ / 2  
syltä. Kirkon ulkokatto on paanuista ja sisimmäinen laudoista 
puuparrujen kannatettavana. Kirkon länsi päässä on lehteri, jossa 
sijaitsee uudet 13-ääniset urut. Kirkon puolimainen lehterin laita 
on koristettu apostolien ja  evangelistain kuvilla, joiden keskellä 
seisoo Vapahtaja. Samalla tavalla on myöskin saarnatuolin ul
kolaita koristettu. Alttaritaulu kuvaa Herran Ehtoollisen aset-
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tiimistä. Kristuksen ylösnousemista ja  taivaasen astumista. Maa
larin nimeä eii siitii löytänyt enkä vuosilukua; en luule kuitenkaan, 
maalaukseen katsoen, sitä kovin vanhaksi enkä siitäkään syystä, että 
vanhempi alttaritaulu, joka kuvaa Kristusta ristillä, 011 sakaristossa. 
Siitä en myöskään löytänyt maalarin nimeä, enempää kuin vuosi
lukuakaan. Mainittakoon vielä sakaristossa löytyvää paria vanhaa 
esinettä, jotka täydellisesti kuvaavat tekijänsä käsittömyyttä. — 
Ensimmäinen niistä 011 seurakunnan esipapille puusta tehty kunnia- 
istuin eli tuoli, ja toinen kuusihaarainen rautainen kynttilä-ruunu 
eli jalka; sillä se 011 niin tehty, että sitä voi molempinakin käyt
tää. — Katolin-opin aikaa muistuttaa täällä vasemmalla puolella 
alttaria, kuorissa oleva soikea kivinen astia, jossa luullakseni ka
tolin-opin aikana on pyhä kaste toimitettu; samaten myöskin 
samalla puolella alttaria penkissä seisova puinen miehen kuva. 
Mainitut esineet luultavasti ovat jonkun vanhemman kirkon omai
suutta, koska tämän kirkon ikä ei ulotu katolisuuden aikaan. 
Tämä kivimalja on Galen korttelin pituinen, 4 korttelin levyinen ja 
2 7 a korttelin korkuinen hyvin kauniisti tehty ja ulkoreunat koris
tetut. — Niinkuin luulen, on se aikoinaan ollut hyvin kallis. Edellä 
mainitulla puukuvalla on pitkä parta ja hiukset, matala, pyöreä 
hattu päässä, varpaisiin asti ulottuva viheriä kaapu ylle vyötettynä 
ja musta yhtä pitkä kaapu hartioilla, kurkun alta kiinni. Se on 
ohutnenänen, punaposkinen ja silmät pullistuneet, jonka tähden 
muotonsa 0 11 hyvin totinen, paksu kirja vasemmassa kainalossa 
ja oikeassa kädessään, joka on mennyt kourasta poikki, lienee 
ollut kalkki-astia eli pikari. Tämän sanotaan kuvaavan katolin- 
aikaista pappia vanhassa emäkirkossa. Hän ehkä oli kelpomies 
muissa toimissaan, koska näin 011 tahdottu muistoansa pysyttää; 
mutta joka kerta ehtoollista jakaessaan sanotaan hänen juoneen 
itse viinin jokaisen ehtoollisvieraan edestä niin, ett’ei toisinaan 
alttarilta päässyt konttamallakaan mihinkään. Hyvin se kuva on 
maalauksensa puolesta säilynyt. Ainoastaan selkäpuoli seinää vas
taan ollessa on palanut mustaksi ja rahdun hiiltynyt, josta näkyy 
sen olleen palossa. Lieneekö tämä tullut kirkon palosta pelas
tetuksi, taikka lienee kirkko saatu hyvissä ajoin sammutetuksi; 
— kumminkin viittavat tarinat niistä asioista hyvin toisiinsa. *)

*) Taidehistoriallinen lähetyskunta v. 1885 on Jaakopin kappelista kuvannut 
kirkon (pohjapiirustus ja ulkokuva) kts. kuva 7, Rehbinderin suvun hautakam
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Noin virstan paikoille Wistan kylästä on korkea vuori, jota 
kutsutaan „Rivomäeksi“. Korkein kohta mainitulla mäellä on sileä 
kallio, johon on hakattu vuosiluku 1757 ja latinaiset kirjaimet: 
j .  j .  ja H. U.

Paimion sillan luona pidettiin ennen markkinat, „Mikon mark
kinat“, syyskuun 30 päivä. Niitä nimitettiin myöskin „Haukan
markkinoiksi“ syystä kai, että Haukan torppain nurkat olivat väen
hallussa, mutta silta tietysti oli pääpaikka ja sillalla useinkin tap- 
pelukset, alkoivat, josta ne taas saivat „Nyrkkimarkkinain“ nimen. 
V. 1800 ne vielä pidettiin, mutta 1805 ei enään niitä mainita, ja

ovat siis sillä välillä lak
kautetut. Meriläisien si- 
lakkapurret niitä vielä syk
syisin pitävät muistossa.

Pitkin Paimion-joen 
oikean puolimaista rantaa
kulkee maantie Marttilan
pitäjääsen. Tätä tietä ta
vallisesti kutsutaan „nau- 
ristieksi“, ja vanhimmat 
ihmiset tietävät kertoa, 
että kuningaskin on sitä 
kulkenut. — Tämä muisto

9. Kastem alja Paimion kirkossa. arvattavasti 0 П säilynyt
siitä, kun Kaarlo herttua 

v. 1599 kulki tätä tietä sota-joukkoineen Marttilaan, jolla mat
kallaan hän väkiueen lepäsi Siilikin ja Sukselan kylissä Elok. 
17—19 päivinä, jonka vuoksi Paimiolaiset saivatkin seuraavalta 
vuodelta veronsa anteeksi, sen rasituksen tähden, jonka olivat hert
tuan väeltä kärsineet.1)

Yhtä ja  toista tietämättömiltä ajoilta. Se osa tai kulma 
nykyisestä Halikon pitäjäästä, joka rajautuu Paimioon Kurjen kylän 
kohdalla ja joka vielä joku aika sitten kuului Paimioon pitäjääsen, 
kutsutaan Pyhäloukolcsi. Pyhä-nimen on myöskin eräs lähellä Ha

mion ja Wiksbergin kartanon; Paimion emäseurakunnasta kirkon, kastemaljan 
(kuva 9), Pyh. Yrjänän, joka taistelee lohikäärmeen kanssa, rautakruunun, 
osia lyhdystä lyijyliitteillä ja seinällä pidettävän kynttilävarren messingistä.

Toimin lisäys.
*) Nuija-sota, siv. 260, 261.
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likon rajaa oleva, Kurjen kylään kuuluva suo saanut; sen nimi on 
Pyhäsuo. — Mistä nämä nimet ovat alkunsa saaneet ei enään 
tiedetä.

Kurjen Klemelän rusthollin maalla löytyy paikka, jonka nimi 
011 Lultuketo. — Paikasta en ole kuullut mitään kertomusta, vaan 
nimestä päättäen, on tämä ehkä paikka, jossa muinoin kansaa 
luetettiin.

Ilttulan kylän maalla, ihan Kurjen Heikkilän rajalla, tiheässä 
metsässä on lähde, nimeltä Kylmälä- eli Sädälähdc. Kallion alta 
virtaa vesi, joka on erittäin kylmää ja kirkasta. Tällä vedellä 
uskotaan olevan erittäin parantava voima, kuten kerrotaan. — 
Olkoon tauti mistä laadusta hyvänsä, kun vaan kylpee eli pesee 
itsensä sen vedellä, niin paranee. Mutta ennen kun sairas sen 
lähteen vettä uskaltaa paranteeksi käyttää, niin täytyy hänen vält- 
tämättömästi jotain tavarata heittää lähteesen uhriksi, sillä hyvit- 
tääkseen sen voimallista haltijata. Lähteeltä palattuaan ei hän 
saa katsoa taaksensa, sillä silloin ei vesi vaikuttaisi mitään. Mutta 
kuinkas käy sille, joka uskaltaa ryöstää lähteesen uhratun tavaran? 
— Ei pahemmin, kun että hän saa saman taudin, mikä ryöstetyn 
tavaran uhraajallakin oli, taikka lähteen haltijan kimppuunsa. Sa- 
mallaisia taikalähteitä löytyy täällä vielä Warttalon kylän maalla, 
meren rannassa, Ämmänlammen lähde; Wistan kylän Pietilän maalla 
Isonniitun-lähde ; Lopen kartanon metsässä Nummen-lähde ; Sii- 
lilän kylän Uuden Keskikylän ha’assa Tynnör-lähde, ja Kruuslan 
kylän Kaivasin torpan maalla sanotaan myöskin olevan samallainen 
lähde. Näiden kaikkien vedellä on samallainen parantava voima, 
kuin Kylmän-lähteen vedelläkin, jos niitä vaan samalla tavalla 
käytetään.

Aron kylästä 2—3 virstaa päin kakoa on eräs tasainen kallio- 
mäki, jota kutsutaan Alttarivahan-lcallioksi. Sen sanotaan nimensä 
saaneen siitä, että sillä kalliolla on muinen sotaisina aikoina pa
kolaiset pitäneet Jumalan palvelusta. Mainitun kallion keskellä 
on iso kivi, jonka yhdellä sivulla näyttää olevan jonkummoiset as
tuttavat ylös. Sillä kivellä sanottiin papin saarnanneen.

Silkkilän kartanoon kuuluvan Maria-vuoren talon peitoin kes
kellä on pieni kumpu, jota kutsutaan Eyssäin-mäelcsi ja välistä 
Haudotus-mäelcsi. Siihen kumpuun sanotaan, joskus sotaisina ai
koina, ryssiä haudatun.

Askalan kylän Nummen Juhan talon maalla, vähän matkaa



44 Piikkiön kihlakunta.

talosta ToispuoV-ojan-nummella löytyy kolmattakymmentä laskeu
tuneen haudan muotoista syvennystä. Niinpä luullaan, että sii
henkin olisi joskus mailmassa sotamiehiä haudattu. Kerrotaampa, 
että siellä on joskus öisin nähty kenraalien hahmojakin kävelevän.x)

Lähellä Raut’alhon rusthollia olevassa vuoressa sanotaan ole
van rauta-renkaita, joihin muinen olisi laivoja kiinnitetty, mutta 
joita nyt ei enään löydetä. Niistä rautarenkaista sanotaan mainitun 
Raut’alhon kylänkin nimensä saaneen. Raut’alhon ja Kamparlan 
välillä kulkee eräs puro, jonka yli on silta, jota kutsutaan Saksan- 
sillaksi. Mistä se lie sen nimensä saanut, ei tiedetä.

Paimion joen suusta noin kolmen virstan paikoille ylös päin, 
oikealla puolella jokea, on vanha Munkkila niminen tammitalo. 
Mistä se lienee saanut tämän paavi-opin-aikaa muistuttavan ni
mensä, en ole saanut selkoa.

Pari virstaa nykyisestä Paimion lahdesta, Meriniittujen kes
kellä, vasemmalla puolella Paimion jokea, ei kaukana jo’esta, nä
emme saarenmoisen kalliokummun, jota kutsutaan „Herrankartanon“ 
kallioksi. Tällä kummulla sijaitsee nyt Herrankartano niminen 
vapaa torppa, jos niin voi sanoa, joka ei kuulu mihinkään taloon, 
ei tee kenellekään veroa. — Tämä kumpu on nähtävästi ollut 
joskus meren ympäröimänä. Niinpä muutamain kertomusten mu
kaan se olisi ollut kauppa-paikka, toisten lastaus-paikka ja laiva- 
varvi-paikka. — Nähtävästi paikalla on joku erinäinen toimi ollut, 
ehkä 011 siinä ollut kartano, jota joku herra on hallinnut. — Sen 
maa näyttää kuitenkin olleen vaan kalliota; sillä sen rinteen avaruus 
riittää ainoastaan kartanon rakennuksille. Kansantaru tietää kertoa, 
että siinä oli ollut mainio kartano, jota hallitsi rikas herra. Sen 
haltijat yhä rikastuivat rikastumistaan niin, että kartano tuli mah
tavuudessaan jo Wellon-linnan vertaiseksi. Mitä oli toisella piti 
myös olla toisellakin. Kummassakin oli suuret vaskiportit, jotka 
suljettaissa antoivat semmoisen säläyksen, että se kuului toisesta 
kartanosta toiseen, korpien läpi, joka matka ei suinkaan peninkul-

‘) Näistä on myöhemmin löytynyt ja Yhdistykselle lähetetty kaksi pientä 
savi astian kappaletta, jotka todistavat että tässä on pakanuuden aikuinen 
kalmisto.

Samanlaisia hautoja löytyy Vartsalon kylän Haltijamäessä 2 eli 3, saman 
kylän Alhasten rälssimaan peltokankaressa 8, Jaakopin kirkonkankaren itä
päässä, tien kulmassa 3, Ala-Kalevan kylän Markulan maalla, peltoihin pistä
vässä kankaren nokassa ainakin 20. Toimin lisäys.



maan mahtuisi. Laivat purjehtivat Herrankartanon kallion vie
reen; siinä ne kytkettiin kalliossa oleviin rautarenkaisiin. Kuinka 
kau’an tämä kartano oli mahtavuudessaan, tai koska sen maineet 
ja mahtavat liikkeet lakkasivat, ei varmaan tiedetä. Lieneekö se 
tullut Tanskalaisessa sotamelskeessä ryöstetyksi ja kukistetuksi, 
niin kuin sitä muutamat arvelevat.

Siinä on kaikki mitä tiedetään Herrankartanon viimeisistä 
vaiheista.

Mutta jos tarkastelemme paremmin tuota aikanaan niin mai- 
neellista kalliota, niin tapaamme siellä vielä suuria kiviä järjestyk
sessä, varmaankin muinoisia nurkkakiviä. Kallion harjanne ja 
pellon sarat ja ojat ovat tiilen ja kalkin muruja täynnä. Kallion 
joen puoleisella juurella pinnaltaan pehmeällä maalla löytyy pak
sulta kalkki-pruukkia tai muurista pudonnutta „rapninkia“ maan
pinnan alla, suurissa kappaleissa ja ei ainoastaan rikkonaisia vaan 
kokonaisiakin tiiliä. Eräs torppari löysi puolen sadan paikoille eheitä 
tiiliä maan sisästä, jotka käytti riihen pesään; ja moni muu on 
sieltä kaivanut eheitä tiiliä savutorviksi ynnä muihin tarpeisiin.

Useammat torpan haltijat ovat olleet rikkaita. Torppa on 
haltijan oma tila, johon vaan kuuluu muinoinen kartanon asema. 
— Heidän onkin luultu löytävän kartanon aarteita, joita sanottiin 
kätketyn vaski-astioissa jokeen, tai kartanon lähteesen, kallion me
ren puoleisella sivulla. Erittäin pidettiin eräs Heikki-niminen hal
tija semmoisena onnen miehenä. Hän olikin rikas ja kun aarteiden 
löydöstä häneltä kysyttiin, ei hän ollut sanonut löytäneensä muuta 
kuin kaksi kulta-puikkoa (tankoa), jotka oli lähteensä pohjasta 
löytänyt. Ne oli hän antanut eräälle herralle Mariavuoren ky
lässä tutkittavaksi, eikä ollut sanonut enään saaneensa takaisin niitä. 
Kun hän niitä oli herralta kysynyt oli herra sanonut ne heit
täneensä pois, koska eivät mitään kultaa sisältäneet. — Torpan 
pellolla on kuoppa, tietysti kellari-raunio, joka oli kiviä ja soraa 
täyteen rauennut. Yksi torpan isännistä muodosti sen taas suden 
kuopaksi, samalla myös lienee tarkotuksensa olleen aarteitten et
sintä kellarin raunioista; mutta sepä varmaankin oli tyhjä vaiva, 
sillä susikaan ei heittänyt siihen henkeänsä hänen vaivansa palk
kioksi. Kuoppa on taas soralla täytetty. Totena olen kuitenkin 
kuullut erään miehen puhuvan että hän pienenä poikana ollessaan 
toisten poikain kanssa, Herrankartanon luona löysivät maan si
sästä vaskitorven, josta usein kiskoivat pieniä palasia irti. Sen
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hän päätti tulevan kellarin pohjasta, mutta torven päätä ei ole 
enään löytynyt.

Hiidenalan rusthollista alas joki-rantaan, vähän ylempänä ny
kyisestä lautasta nähdään vanhaa tien suuntaa. Kummallakin ran
nalla seinäkohdalla on joku suuri kivi, jossa ylimenon paikka näyt
tää olleen. Toiselta rannalta alkaa tie poikki Meriniittuin ja tait
tuu vihdoin kohden Herrankartanon kalliota. Tie on isollaisilla 
kivillä laskettu tavallisen tien levyiseksi. Ennen Herrankartanoa 
oli ollut silta puron yli suurista paaseista, jotka kivet sieltä joku 
vuosi sitten ylös kiskottiin, kun niittua raivattiin pelloksi. Kolmas 
kappale tällaista kiville laskettua tietä sanotaan menevän Herran- 
kartanosta Kerkolan metsään, missä tulisi Kirkkotiehen, „Halkei- 
men kiven“ paikoilla, joka myös on Hiisien olopaikka ja vieläkin 
joku heikko hennonen sanoi lempoja siinä nähneensä. Siinä tu
leekin vahva tasanen tie kirkkotiehen.

Tuo kapea meren suikale, joka Sauvon ja Piikkiön välillä 
pistäytyy näkyviimme, on Paimion lahti ; mutta sen etäisempi osa on 
jo vanhastaan nimitetty „Peimariksi“. Mistähän sekin nimi on al
kunsa saanut ja tästäkös muukalaiset ovat saaneet Paimiolle ni
men „Pemar“ ? Joku sanoi piennä olessaan kuulleensa vanhan 
laulun, jossa mainitaan Peimarista, joka näyttää olleen joku hen
kilö, ehkä kauppias koska siltä saatiin vaihettaa kaikellaista ta
varaa. — Näyttää siltä, kun olisi Peimarilla ollut saksoja kauppalai
voillaan. Yksi vanha laulu puhuu kolmesta sisaresta, joista kaksi 
vaan kutoo ja puolaa kultakangasta, vaan kolmas istuu ja itkee 
Saksa-ryssään mennyttä veljeään. Muuan kysyy itkevältä, mitäs 
annat palkkaa, niin veljes kotiin sanelen. Itkevä lupaa ensin puo
len „kirjauksen“ sitten jo koko „sormuksen“, jopa puolen kultaakin ; 
vaan sanelija ei lupaa sittekään, lausuen: „Empä mä vaan sillä
kään“. Tyttö lupaa jo koko kultansa ja silloin kuuluu sanelijalta 
tuo ilo sanoma: „Silläpä mä sanelen“. — Kohta omaisiltakin kuu
luu: „Tuolta tulee toiselta puolelta meren, Yli puiden, ali puiden, 
pää raiskan palmikossa, saksan saappaat jalassa, saksan kintaat 
kädessä“. •— Isällensä toi hevosen, jonka selkään aitan räystäältä 
hypättiin; äitille lehmän kulta-kiulu sarvessa ja sisarelle lampaan, 
joka Joka kuu karitsan kantaa, joka viikko villan antaa“.
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Toinen laulu alkaa:

„Veniijäinen, venäjäinen verikoira sontaa ja noutaa. — 
Tyttö istuu ja itkee.
Tuli isäns’ mannermaalle:
Lunastas’ mun täältä! —
Millän mä sun lunastan? —
Ompa suli’ kolme hevosta;
Pane yks’ altiks’, paras pantiks’! —
Ennen luovun tvttärestän’, kuin parhaast’ hevosestan’.

Venäjäinen, venäjäinen verikoira soutaa ja noutaa. — 
Tyttö istuu ja itkee.
Tuli veljens’ mannermaalle:
Lunastas’ mun täältä! —
Milläs’ mä sun lunastan? —
Ompa suli’ kolme miekkaa;
Pane yks’ altiks’, paras pantiks’! —
Ennen luovun sisarestan’, kuin parahasta miekasta!)’.

Venäjäinen, venäjäinen verikoira soutaa ja noutaa. — 
Tyttö istuu ja itkee.
Tuli äitins’ mannermaalle:
Hyvä äiti, kaunis äiti, lunastas’ mun täältä! —
Milläs mä sun lunastan? —
Ompa suli’ kolme hametta;
Pane yks’ altiks’, paras pantiks’! —
Ennen luovun tyttärestän’, kuin paraast’ hameestan’.

Venäjäinen, venäjäinen verikoira soutaa ja noutaa. — 
Tyttö istuu ja itkee.
Tuli sisarens’ mannermaalle:
Lunastas’ muu täältä! —“

Sen enempää keskustelua ei enään muisteta, mutta summa oli 
kuitenkin se, että sisar lunasti ryöstetyn sisarensa ja vei linnaansa.

Silloin tuo pelastettu tyttö lausui:

„Sisaren linna ylöntyköön!
Isän hevoset kuolkoot
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Paraalla tarpeen ajalla!
Veljen miekka katketkohon 
Paraalla sodan ajalla!
Äidin hame hajotkoon 
Paraalla pakkais-ajalla !“

Lienevätkö nämät laulut koskaan koskeneet Peimarin tapauksia; 
mutta Peimarin rannoilla on niitä kumminkin menneinä aikoina 
lauleskeltu. — Edellisen laulun sisältö, josta muistetaan ainoastaan 
muutamia kohtia, näyttäisi syntyneen niillä ajoilla, kun Saksalaiset 
tekivät kauppaa Suomen rannoilla. — Tämä jälkimäinen muistuttaa 
taas paljon „ison-vihan“ (ison ryssän) aikoja.

Maljamäen Salvelan maalla on eräs niittu, jota kutsutaan 
„Kirkkoniituksi“. Mistä se on sen nimensä saanut, ei tiedetä. —

Tässä Maljamäen kylässä 011 ennen ollut kolme taloa. Kol
mas rustholli, Suutari nimeltä, oli sittemmin halastu, Isotaloksi ja 
Salvelaksi. Kerran matkoillaan oli kolme „Teiniä“ tullut Suutarin 
rustholliin pyytäen emännältä ruokaa. Mutta emäntä kielsi ja sa
noi, ett’ei hänellä osaa nyt olla semmosta ruokaa, jota sopisi antaa 
herroille. Teinimme koettivat kaikkia keinoja, mutta mikään ei emän
tää taivuttanut. Vihdoin johtui yhden mieleen valitella, että kun saisi 
padankaan, näistä hevosen nauloistakin ruokaa keittäisi. Emäntä, 
kuultuaan niin oudonlaiset ruokaaineet, teki ensin kysymyksiä ja 
lupasi heti padan jos nauloista vaan ruokaa tulisi. Yksi rupesi 
kokiksi. Ensin pani pataan vettä ja naulat ja sitte sanoi keittonsa 
tarvitsevan maitoa ja nisujauhoja, jotka myöskin tuotiin. Kun velli 
oli valmis, tarvitsi se vielä voitakin. Emäntä sai myös ruokaa 
maistaa, jota ihmettelemästä ei lakanut ja kertoi isännällekin, hä
nen kotiin tullessaan, kuinka kolme nuorta herraa hevosen nau
loista laittoivat hyvää ruokaa. Isäntä kuultuaan mitä muita ai
neita ruoka tarvitsi, vastasi: „ilman nauloja samoista aineista kei
tän ehkä parempaakin“. Vasta emäntäkin huomasi erehdyksensä 
ja petoksen.

Muistellaan myöskin kovia kuolin- ja kato-vuosia ylimalkaan 
koko pitäjäässä. Väestöä kuoli tukulta, talot olivat autiot ja vil
jelemättömät. Pelloissa ei enään ollut ojia, pyörtänöt kasvoivat 
mäntyjä; hallitus helpotti veron maksoja ja oli tilaisuus kellä hy
vänsä ottaa mikä talo tahansa. Niin oli Maljämäen Liton talossa 
pantu isäntä, poika ja pojan poika yhteen hautaan. Talo jäi nyt
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autioksi ja Liedosta Litoisten kylästä tuli isäntä Litolle, josta talo 
sai Liton nimen. Niinipä tuli Salvelaankin isäntä Piikkiön Salve- 
lasta: ensin Krouvin taloon Kevolassa, mutta muutti sittemmin, 
koska ei halunnut olla maantietä lähellä, Salvelaan. Samoin oli 
eräs ottanut Supilan kylässä talon, vaan. jätti sen kohta, muuttaen 
Kirnulaan (toiset sanovat Kasvalaan) sieltä sitten taas Marjavuo- 
reen; vaan ei sielläkään ollut hyvä olla, josta syystä muutti asu
maan Kaistilaan. Tähän aikaan sanotaan pitäjäässä väestöä olleen 
ainoastaan 70 hengen paikoille. Marjavuoren kylässäkin, jossa oli 
neljä taloa, ei sanota silloin olleen kuin yksi ainoa „ämmä“ elossa.

Kurjen kylän maalla on „Nahkavuori“ ihan kylään menevän 
tien vieressä. Siinä asui ennen aikaan lempo, joka aina sivu kul
keville kummitteli, usein päivälläkin. Vuoressa oli lemmolla paja, 
johon ei kukaan osannut, vaikka kyllä kuuli kuinka lempo siellä 
taoskeli. Toisinaan käveli hän vuorella, läiskyttäen raskaita ken
kiään vuorta vastaan, niin että ohi kulkevat joka askel odottivat 
lemmon vuorelta eteensä astuvan.

Täällä Paimiossa on myös eräs kulmakylä, jota kutsutaan 
„Kalevan kulmaksi“. Tämän nimensä sanotaan sen saaneen siellä 
asuskelleesta „Kalevan pojasta“. Kansantaru kertoo mainitusta 
Kalevan pojasta seuraavaa: „Kun maan viljelys oli tunkeutunut me
restä niin etäälle, että alkoi jo Kalevan kulmallekin levitä, näki 
siellä asuva Kalevan poika äitinsä kanssa erään miehen hevosella 
kyntävän. Poika kysyi äitiltään, osottaen hevosta ja miestä : „Mikä 
tuo on?“ — „Se on mies, joka kyntää hevosella“, oli äidin vas
taus. — „Jos minä lennätän hänen sellaisen matkan päähän, että 
tietää mihin on tullut“ sanoi poika. — „Älä heihin kajoa! — He 
ovat niitä, jotka meidän jälkeemme tulevat“, oli taas äidin lempeä 
vastaus, jonkatähden poika hillitsikin vihansa. Mutta Waskion kul- 
malaisilta, jotka Kalevalan kautta matkustavat Turkuun, tahtoi 
Kalevalan poika kuitenkin jonkimmoisen tullin alueensa läpi mat- 
kailemisesta. — Siinä tarkoituksessa heittäytyi hän aina tien poikki 
makaamaan tavallisesti siten, että polvensa olivat pystyssä tien koh
dalla. Joka uskalsi ilman vaadittua maksua ajaa hänen polviensa 
alitse, sen hän nutisti polvillaan hevosineen päivineen kuolijaaksi. 
Mutta vaikka Kalevan poika oli suuri ja voimakas, niin kuolema 
hänet kuitenkin vihdoin voitti. Lieneekö kuolin-hetkelläänkin tul- 
larin virkaa ollut toimittamassa, koska ruumiinsa ja luurankonsa 
sanottiin kau’an aikaa maanneen poikittain yli tien. Ei se poi

4
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kanen ole aivan pienen pieni jollei kovin suuren suurikaan ollut, 
koska aivan hyvin hevonen heinä-kuormineen hänen kylkiluiden 
välistä mahtui kulkemaan. Kerrotaampa, ett’ei kau’an sitten vielä 
kuuden kyynärän pituisia Kalevan pojan kylkiluita löydettiin.

Hiidenalan lähellä sanotaan olevan aarnihauta, jonka luona 
nähdään hahmoja öisin tanssiskelevan.

Wistan kylä on Wistan nummen rinteellä. Likellä kylää tien 
vieressä on pienoinen lampi nimeltä „Neitsytlammi“, johon kerran 
sanotaan jonkun neitsyen kuolleen siten, että juottaessaan ratsuaan 
lammen rannalla, satulastaan putosi päistikkaa lampeen ja kuoli. 
Siitä lampi on nimensä saanut.

Samassa kylässä ison ja  vähän tien välillä (risteyksessä) on 
vähänen kolmikulmainen keto, jota sanotaan sotaväen joskus ta
soittaneen rossikuorman pysäyspaikaksi.

Jänisten ja Loven kyläin välillä, tien vieressä on „Kakkar- 
vuori“, joka on Kakkaraisten puustellin maalta Nummen pitäjäästä 
kotoisin. Sitä oli kaksi Kalevan poikaa perässään vetäneet kivi
sessä reessä, aikoen sitä sillaksi Paimion joen yli. Akat, jotka 
aina tahtovat heihin kuulumattomiinkin asioihin kajota, olivat 
tuonkin kummallisen kuorman kohdatessaan, huutaneet vetäjille: 
„Millin niin suurta kivikuormaa nyt viette?“ Vetäjät katsahtivat 
sivulleen äkkinäistä puhetta kuulemaan ja suuri kivikuorina sei
sahti. Kuorma ei lähtenytkään enään liikkeelle vaikka niin tem
poivat, että re’en jukko kokonaan särkyi. Silloin Kalevan pojat 
suuttuivat akoille, ja vihoissaan heittivät särkyneet kappaleet re’en 
nenälle, lausuen „olkoon siinä“; ja  siihen se jäikin ikuisiksi ajoiksi 
olemaan Tanisten pellolle.

Marjavuoren kylässä olevalla mäen kummulla luullaan joskus 
varustuksen olleen. Niirnpä joku arveli siihen joskus ihmisiäkin 
haudatun. Kerrottiimpa, että mainitun kummun yläreuna olisi 
ollut suurilla kivillä piiritetty, vaan että ne sieltä ovat aikojen 
kuluessa pois kuletetut rakennuksien kivijaloiksi.

Löytöjä ja  tallennuksia. Noin 20 vuotta takaperin löydet
tiin Skörbäck’in kylän maalta, erään niittuladon alta suuri sapeli 
tuppineen, joka oli jo jokseenkin lahonnut. Itse sapelikin on jo 
rikottu.

Aron Paltan rusthollissa on hyvin vanhanaikuinen kynttilä- 
ruunu, jossa on kahdeksan kynttilän tila. Tämä ruunu on pää
osiltansa samallainen, kuin edellä kerrottu Kakkaraisten puus
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tellissa Nummen pitäjäässä oleva ruunu, vaan ainoastaan erin- 
kaltaisilla koristeilla, josta syystä katson lähemmän selityksen tar
peettomaksi. Mainitun ruunun ovat he saaneet Liedon pitäjäästä, 
Tiensuun rusthollista, johon se taas oli ostettu Turusta eräässä 
huutokaupassa. Samasta rusthollista sain minä vanhan rautaisen 
kynttiläruunun, jossa oli sija ainoastaan kahdelle kynttilälle, vaan 
joka minulta katosi matkalla.

Sukselan kylän Lekon talon vanhalta isännältä sain pienen 
tasataltan, joka oli löydetty pari virstaa kylästä päin luode-poh- 
joista, niittua kynnettäissä. Lähetetty S. Muinaism. Yhdistykselle. *)

Kovalan kylän Alitalon rusthollin pellosta on löydetty kivinen 
reikäkirves, jonka ylioppilas J. Siilänen on toimittanut museoon.

Alakalevan pellosta Kalevalla oli löydetty noin 2l/2 tuuman 
pituinen ja pari tuumaa leveä ohut kivi, kolmella pienellä pyö
rällä, sekä Alakalevan Markulan maalta kuula savesta punaisilla 
raidoilla. Molemmat ovat muinaismuisto-museoon toimitetut.

Kyysilän kylän maalta, noin virstan verta päin itää, läheltä 
Mängerlän torppaa, hietakuopasta on löydetty hyvin sievästi tehty 
kivinen vasarakirves, minkä ylioppilas A. Laaksonen oli ottanut 
museoon toimittaaksensa.

Meri-Anttilan pellosta oli myöskin löydetty kivestä tehty va
sara ja tasataltta, vaan ovat jo kadonneet.

Wistan kylässä, Lukkarin torpan rakennuksien sijalta ovat 
suutari J. Lehtonen ja itsellinen Johan Flink löytäneet useita ruot
sin aikuisia rahoja, joista vanhin on vuodelta 1668; toiset ovat 
nuorempia, ja ovat nyt Paimion kansakoulun muinaismuisto-kokoel- 
main joukossa.

Paimion emäkirkosta sain myöskin pienen lasimaalaus-taulun, 
jossa oli vuosiluku 1688 (?), ja jonka olen lähettänyt Helsingin mu
seoon.

Huson kylän maalta hietakuopasta on löydetty kivinen kirves, 
joka löydettäissä oli eheä, vaan oli käytetty hautomisiin ja siten 
särkynyt poikki ; ylioppilas A. Laaksosen kautta lähetetty museoon.

Oinilan kylässä, Lautelan rusthollin riihipellosta on löydetty 
ylipäästä taittunut kivikirves skandinavilaista muotoa2) (vrt. J. R. 
Aspelin, Muinaisjäännöksiä, I, kuva 17) sekä saman rusthollin

’) S. Mm. Ylid:n pöytäkirja s,/ni 1880.
2) Lähetetty S. Mm. Yhdille. Kts. pöytäkirjaa Maalisk 27 p. 1886.
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Tiensuun torpan pellosta kaksi kivistä kourutalttaa, toinen hyvästi 
hiottu, soikealla poikkileikkauksella (vrt. main. teos kuva 47), toi
nen pitempi hiottu ainoastaan terästä. *) Kyntö-opettaja K. Lau- 
telalta sain myöskin kivisen veitsen-kärjen kappaleen (kuva 10) 
(vrt. Appelgren, Kemin kihlak., kuva 33); mutta sen löytöpaikka 
on tuntematoin. ()

Oinilan kylässä kuulin myöskin eräällä torpparilla Fredrik 
Koivulla olevan erään kivisen työ-aseen, josta 
ei hänen sanottu luopuvan sen suuren tauteja 
parantavan voiman tähden.

Antti Gustafssonilta Wistan kylästä sain 
kivisen „höylän-terän“, sekä Katavan torpparilta 
Gustaf Mickelinpojalta kivisen vasaran, jotka 
olen toimittanut Helsingin museoon. Niiden 
löytöpaikka on tuntematoin.

Kansakoulun oppilas Emil Hellstén lah
joitti yhden kivisen kourutaltan ja yhden tasa
taltan. Edellinen oli löydetty Metsä-Anttilan 
pellosta, vaan jälkimmäisen löytöpaikka on tun
tematoin (saatu Anttilasta?).1)

Samoin lahjoitti kansakoulun oppilas Hilda 
Snellman pienen matalateräisen kourutaltan. Sen 
löytöpaikkaa ei myöskään enään m uisteta.J)

Talteen on vielä saatu seuraavat löydöt: 
Pieni tasataltta Laitevian kylän maalta ja rylimyi 
nen reikäkivi löydetty Walkojan torpan maalla, 
lahjoittanut lastenopettaja K. F. Sjöblom; pieni 
kirves tasaisella perällä löydetty Oilin Lopen pel
losta; Skandinavilaisen kirveen teräosa, ja kou
rutaltta neliskulmaisella poikkileikkauksella, mo
lemmat saatu Kaimalasta; tasataltta, huonosti 

hiottu, 1 l/t kortt. pitkä, leveäteräinen ja ryhmyinen ja kourutaltan 
varsi taittunut molemmista päistä, alipuoli särmäinen, saadut kyn- 
töopettaja K. Lautelalta. Tarkempia tietoja puuttuu seuraavista 
Paimiossa löydetyistä kiviaseista: huolellisesti hiotun tasataltan 
teräosa suunnikkaisella poikkileikkauksella; huonosti hiottu tasa
taltta, teräosia samallaisesta, terän katkelma kourutaltasta mata

ko. Veitsenterän 
katkelma. Paimio.

*) Lähetetty S. Mm. Yhd:lle. Kts. pöytäkirjaa Maalisk. 27 p. 1886.



Paimio. 53

13 ja  14. Rannerenkaita hopeasta. Paltta. Paimio. 2/3.
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lalla syvennyksellä ja kirves, jonka syrjästä ja lappeesta palasia on 
lohennut pois.*)

Soikea tulikivi ilman syrjä-uraa 011 löydetty Herrankartanon 
torpan maalla, lahjoittanut K. F. Sjöblom (vrt. J. E. Aspelin, Mui- 
naisj. IV, kuv. 1246).x)

Askalon Tois’puol’ojan-nummen hautauskuopista on löydetty 
saviastian kappale, koristettu pilkkuviivoilla. ')

Mainittakoon vielä, että Kurjen kylän Heikkilän rusthollissa 
on eräs huone, jonka seinässä luetaan vuosiluku 1682 ja joka 
huone sanotaan muinen olleen „savu-pirttinä“. Saman rusthollin 
jyvätorpparilla sanotaan olevan hyvin vanha kantele, jota en ole 
vielä nähnyt.

Yrjövuoren rinteeltä on löydetty pari nuolta ja keihäsrauta. 
Ne oli ruoste jo pahoin raiskannut. Löytäjät ymmärtämättömyy
dessään rusentivat ne rikki ja heittivät kadoksiin.

Juntolan kartanon mylly-koskesta oli löydetty kivinen ka
nuunan kuula, jonka kartanon omistaja herra A. Limnell oli anta
nut tohtori H. A. Eeinholm’ille.

Maaaviljelijä herra R. Heidenberg’in omistamalta Meltolan 
tilalta löysi työväki uudismaata raivatessa suuren joukon vanhoja 
hopearahoja. 121 kappaletta löydetyistä rahoista 011 annettu Tu
run kaupungin historialliselle museolle. Vanhimmat rahat ovat vuo
delta 1561 ; 83 on Juhana IILnen ja Sigismundin ajoilta, joista 6 
vuosilta 1589—1600, 7 011 vuosilta 1600—1604 sekä 3 kuningas 
Kaarle IX:nen ajalta. Nuorin raha on myntätty 1609. Rahoja,

‘) Lähetetyt Muinaisin. Yhdlle, kts. pöytäkirja Maalisk. 27 p. 1886.
Paitsi näitä on Yliopiston museoon saapunut seuraavat satunnaiset löy

döt: kivinen tasataltta, löydetty Lopen maalla ja spontoninkärki samalta maalta 
(Färlingin luettelo n:o 1413, Aspelin n:o 494). Muinaist. toimikunnalle kaksi 
varsirei’ällä varustettua vasarakirvestä kivestä, toinen hyvin litteä kapealla 
vasarapäällä, toinen varustettu kahdella valinharjalla rei’än kohdalla, pitkin ja 
poikkipäin (kuva 11), molemmat kirveet löydetyt hietakuopasta Kauhaisten 
maalla; limsiökivinen saha skandinavilaista muotoa, katkennut toisesta päästä 
(kuva 12), ensimmäinen laatuansa meidän maasta, löydetty Pyhäloukkaalla, Isou- 
kylän Isontalon maan Peräniitulla kyntäessä. — Maakummusta Paltan maalla 
(kts. siv. 35, lisäys) on löydetty 2 hopeista rannerengasta (kuvat 13 ja 14). Luul
tavasti myöhemmältä rautakaudelta (vrt. Montelius Sv. Fomtid, kuva 641). Ke
sällä 1885 suoritti Maist. Hj. Appelgren tässä seurakunnassa kaivaustöitä, joista 
kertomus ja löydetyt muinaiskalut ovat Muinaistieteelliselle toimikunnalle jätetyt.

Toim:n lisäys.
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jotka olivat säilytetyt nahkaisessa kukkarossa, oli vuosiluvuiltaan 
ja päällekirjoituksiltaan 25:tä eri lajia.

Sauvon pitäjä

ynnä Karunan kappeli.

Sauvon pitäjä on з у 2 peninkulmaa Turusta etelään päin nie
mimaalla. Mistä Sauvon pitäjä on saanut nimensä, ei tiedetä var
maan sanoa; ja vaikka yhtä ja toista kyllä voisi siitä sanoa, niin 
eipä niistä muita tulisi kuin arveluja. Pitäjä on melkein ympy
riäinen sekä läpimitaten noin 2:ksi peninkulmaa. Kask’lahden 
salmi, Sauvon lahti ja joki jakavat sen kahteen melkein yhtä suu
reen osaan.

Pakanuuden aika. Winters’in rusthollin maalla, noin pari 
virstaa talosta päin kodista, eräällä vuorella löytyy yksi hiitten- 
tarha, koottu eri suuruisista kivistä hyvin lavealle asemalle.

Pränkkärin talon metsässä, talosta yksi virsta päin luodetta, 
olevalla Kyöpelin-mäellä on myöskin yksi pienenmoinen hiitten- 
tarha. Se on koottu eri suuruisista kivistä ympyrän muotoiselle 
asemalle, joka on halkasijan kohdalta läpimitaten 5 —6 sylen pai
koille ja 1—2 kyynärän korkuinen.

Ristiniemen maalla löytyy useita hiittentarhoja. Vähän mat
kan päässä talosta „Miskerin“ kankareella on 1, Peltokankareella 
1, Rautakankareella 1 ja noin virstan verran talosta itäpohjoiseen 
päin nummella 1. Nämät hiittentarliat ovat noin 5—6 syltää läpi
mitaten ja parin kyynärän korkuisia.

Osmalan rannassa on yksi pienenmoinen hiittentarha. Siinä 
ovat kivet ladotut kuusikulmaiselle asemalle, parempaan järjestyk
seen, kuin tavallisesti tällaisia nähdään.

Ruolahden rusthollin maalla, eräällä korkealla mäellä, sekä 
Mäkipään Warasvuorella sanottiin myöskin olevan kivikasat, joita 
kutsutaan hiittentarhoiksi ja Osmanlahden maalla „Nunmasten kan- 
karella“ myöskin 1.

Rajalahden rustholliin kuuluvalla Wasikka-saarella on myös
kin kaksi hiittentarhaa.

Okerin talon metsässä, kalliossa löytyy padanmuotoinen sy
vennys, joka on pari kyynärää syvä ja puolentoista kyynärän le-
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vyinen. Paraisten kartanon maalla Kattilamäessä on samallainen 
syvennys.

Emäkirkon kappalaisen puustellin maalla, peitoin keskellä 
olevalla vähäisellä kankareella on ympyrän muotoinen matala piiri, 
joka on tehty kivistä ja mullasta. Multa siihen on otettu piirin 
sisäpuolelta, jonka tähden se 011 notkolla paljoa alempana piirin 
ulkopuolella olevaa maan pintaa. Tämän notkon keskellä on suuri 
kivi, ikään kuin se olisi siihen asetettu. — Noin 2—3 syltää mai
nitusta piiristä on tasanen kivi, joka 011 arviolta 4 kyyn. pituinen, 
РД kyynärän levyinen ja 3 korttelin korkuinen maan pinnasta. Tällä 
kivellä sekä sen vieressä, vähän alapuolella. maan pintaa, löytyi 
lahonneita luunmuruja, joista ei saa enään selkoa ovatko ihmisten 
vaiko eläinten luiden jäännöksiä. — Muutama syltä tästä, eräässä 
toisessakin paikassa on kiviä, jotka näyttäisivät olevan jonkum- 
moiseen järjestykseen asetettuina. — Vähän matkaa mainituista pai
koista, kankareen rinteellä 011 muutamia laskeutuneen haudan muo
toisia syvennyksiä, joita pastori Lybeck’in kanssa vähän kaivoim- 
mekin, vaan joista emme kuitenkaan mitään löytäneet. Joku 
vuosi takaperin oli tämä kankare vielä ollut metsän ja kanervikon 
vallassa, vaan silloinen kappalainen (nykyään S:t Perttelin kirkko
herra) H. H. Hjerpe sanoi, huomattuansa siinä löytyvän jonkun 
muinaisjäännöksen, antaneensa siitä raivata metsän pois ja  poltatta
neensa kanervikon saadakseen siitä parempaa selkoa. Mitään mui- 
naiskalua ei hänkään sanonut siitä löytäneensä, sillä ei hän ollut 
antanut siihen kenenkään kajota muun kuin kerällänsä olevan 
torpparinsa, joka ainoastaan pari kertaa lapiolla oli pistänyt maata, 
sen mainitsemani tasaisen kiven vierestä, josta silloinkin oli tullut 
luunmuruja näkyviin. Kansalla tästä paikasta ei ole mitään ker
tomusta. Ainoastaan jotkut vanhat ihmiset sanoivat joskus kuul
leensa sellaista juttua, että siinä olisi „aarniohauta“. ')

’) Sauvossa korkean Linnamäen nimi jo viime vuosisadalla herätti huo
miota; siinä ei kuitenkaan kuulu näkyneen mitään varustuksia. Mutta sekä 
Linnamäeltä että Piruntitin vuorelta on löydetty laivan emäpuita, eikä olekaan, 
kerrotaan, kuin pari miespolvea kulunut siitä kun vielä veneillä laskettiin noi
den vuorien juurelle. Likellä Linnamäkeä 011 toinen vuori nimeltä Hafverkallio 
(Haarakallio?), jossa sanotaan olevan rautarengas muistona laivojen kytkemi
sestä (J. R Aspelin, Suomen muinaislinnat, käsikirjoitus).

Toimm lisäys.
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Keski-aika. Tämän aikakauden muinaismuistoja on täällä 
kaunis etnäkirkko (kuv. 15), suurimmaksi osaksi rakennettu har
maasta kivestä, ilman tornitta. Se seisoo ihanalla paikalla maan
tien vieressä, on sisäpuolelta mitaten 54V2 kyynärää pitkä, 303/4 
kyynärää leveä ja 12 kyynärää korkea; seinät ovat 31/2 kyy
närää paksut. Ikkunoita on kahdeksan. Holvia kannattaa kym
menen kahdeksankulmaista pylvästä, viisi kummallakin puolen, jonka 
vuoksi kirkko on kolmiholvistoinen. Marmorisen alttaripöydän 
pohjoisessa syrjässä luetaan munkkikirjoituksessa vuosiluku: ANNO 

DOMINI : M : CCG : XCI. — Laveampia tietoja antaa Christ.

15. Sauvon kirkko.

Cavander, „Ilist. o. Oecon. Beskrifning öfver Sagu Sochn, under 
inseende af Pehr Kalm, 1753“, sekä myöhemmin R. Hausen kir
jassaan „Anteckningar gjorda under en antiqvarisk forskningsresa 
sommaren 1871“, H:fors 1873 (varustettu kuvilla).

Uusi aika. Länsipuolella emäkirkkoa näytettiin minulle ase
maa, missä sanotaan ennen seisoneen pienen puukirkon lehterillensä, 
ilman muita kaunistuksia. Emäkirkon historiakirjasta nähdään, 
että se oli rakennettu noin vuonna 1658. Se oli sisäpuolelta mi
taten 287/8 kyynärää e pitkä ja 17 kyynärää leveä. Näissä näin 
vierekkäin olevissa kirkoissa toimitettiin kirkonmenot siten, että
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yhtenä sunnuntaina kävivät suomalaiset kivikirkossa ja ruotsalaiset 
puukirkossa ja toisena sunnuntaina taas päin vastoin ruotsalaiset 
kivikirkossa ja suomalaiset puukirkossa. Herran ehtoollinen toi
mitettiin aina kivikirkossa molemmilla kielillä. En saanut tietoa, 
koska tämä edellä mainittu puukirkko on hävitetty, vaan niin

16. Götiläinen porta li Sauvon kirkossa.

luulen, että se 011 tapahtunut viime vuosisadan lopulla eli tämän 
alussa. r)

•) S. Muinaisin. Yhdistyksen taidehistoriallinen lähetyskunta v. 1871 on 
Sauvon kirkosta kuvannut götiläisen portalin (kuva 16) ja kuoriakkunan sekä 
puunveistokuvasta Kristuksen pään; kalkkimaalauksia kuoriholveista ja yhdestä 
muusta holvista; Dionysius Areopagitan, öljymaalauksen parven aidassa. Kirkon 
kalustosta on kuvattu kastemalja, oviraudat ja alkukirjaimet kirjasta „Liber 
Cantus anno 1622“ Sauvon emäkirkon arkistossa. Toim:n lisäys.



Sauvo. 09

Noin 1 '/a peninkulman vaiheella emäkirkosta on Karm an  
kappelin pieni puukirkko. Sen 0 1 1 rakennuttanut vapaaherra ja 
eversti Arvicl Horn v. 1685, Karuuan säterikartanon maalle, meren 
rantaan, hyvin ihanalle paikalle. Se kirkko, sisältä mitattuna, on 
24 Ч2 kyynärää pitkä ja 1374 kyynärää leveä. Akkunoita on kir
kossa 7:män; kaksi kummallakin sivulla, yksi itä-päässä ja kaksi 
länsi-päässä kirkkoa.

Mitä taas kirkon sisustukseen tulee, niin löytyy siellä kaksi 
lehteriä, yksi länsi-päässä kirkkoa ja toinen etelä-sivulla olevan 
porstuvan päällä siten, että lehterin ja kirkon välillä oleva seinä 
on pois otettu, joten porstuvan päällys tulee olemaan kirkon yh
teydessä. Kynttiläruunuja on 3 suurempaa ja 1 pienempi. Näiden 
kynttiläruunujen avuksi 011 tänne kirkkoon vielä puusta tehty 16:sta 
käsivartta käsineen, joissa on kynttilän sijat ja jotka, kyynär
päitä myöten seinästä pistävät ulos. — Saarnatuoli on katolla ja 
tuntilasilla varustettu. Sen alla tallennetaan savesta valetun ,,hcl- 
vetin-taulun“ kappaleita, joka ehjänä ollessaan on ollut sakariston 
oven päällä. Tämä kirkko on rikas kuvista. Maalatuita tau
luja 011 kirkon peräseinällä 7:män ja kummallakin sivuseinällä 
4:jä, jotka kuvaavat Raamatullisia tapahtumia ja  joista luulisin 
jonkun olevan kallisarvoisenkin. — Lehterin reunat ovat koristetut 
apostolien kuvilla. Puusta veistetty P. Yrjänä lohikäärmeineen on 
asetettu sakariston oven pieleen. Peräseinällä, eteläsivulla alttaria 
on miekka, joka sanottiin olleen Fröjdbölen puustellin omistajan 
majuri Willebrand’in oma. Mainittakoon vielä, että kirkossa löytyy 
kaksi virsi-numero taulua, toinen suomalaisille ja toinen ruotsalai
sille virsille; sillä täällä on joka sunnuntai ja juhlapäivä sekakie- 
linen veisu, vaikka saarna ja muut Jumalan palvelukseen kuuluvat 
toimet toimitetaan vuorottain ruotsiksi ja suomeksi.

Sotaisia aikoja muistuttavat täällä „Linnanmäellä“ olevat jään
nökset vartijahuoneista, joista vanhimman luullaan rakennetun jo 
„ison-vihan“ aikana, vihollisen liikkeiden ja väijymisien silmällä
pitoa varten. Handbyn-nokalla sanotaan myös samallaisen vartija- 
huoneen olleen.

Vuosien 1808 ja 1809 sodasta tiedetään Karunan kappelissa 
kertoa, että eräs venäläinen sotajoukko oli siellä oleskellut vahti
massa, ett’eivät ruotsalaiset laivoistansa päässeet maalle tulemaan 
Täällä ollessaan olivat ne talonpojilta vieneet lehmiä ja lampaita 
ruu’akseen. Olipa venäläisten ja ruotsalaisten välillä taistelukin ta
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pahtunut, jossa kummaltakin puolelta kaatui useita miehiä. Ruot
salaiset olivat kuolleensa vieneet Sandeille kuuluvaan Skogholman 
saareen ja jättäneet ne sinne maahan kaivamatta. Kalastajain sa
notaan ne vasta ruotsalaisten pois mentyä kuopanneen. Alas pai
nuneita haudan sijoja nähdään vielä mainitulla saarella. Ryssäin 
sanotaan taas kuolleensa haudanneen Päitärpäälle kuuluvalle Pat-

ternokalle. Haudan si
joja sanotaan sielläkin 
vielä nähtävän ja on 
myöskin hietakuopasta 
löydetty ihmisten luita 
ja kanuunan kuulia. Tä
män paikan nimi jo il
moittaa, että tässä 011 
venäläisillä ollut patte
ri, vaikka ei siitä enään 
ole jäännöksiä sen 
enempää jälellä, kuin 
paikottain vähän korke
ampia maatuneita paik
koja. Näiden taisteluin 
aikana sanottiin kansan 
olleen paossa eräällä 
Svartsholman saarella 
mäkien välissä.

Tietämättömiltä 
ajoilta. Sandön ja Ke
miön saarien välillä on 
„Ryssvik“ niminen sal- 

17. Vasarakirves. Sauvo. ‘Д. mi, joka nykyjään 011
niin maatunut, että he

vosella kärryineen ajetaan yli. Kahden puolen tätä salmea löytyy 
jätteitä maavalleista. Vanhat ihmiset kertovat, että tässä muinais- 
aikoina on ollut meritappelu; mutta laveampia tietoja tästä ei ole 
voitu saada.

Tanskullan kylän Myllyalhon metsässä on Ryövärimäki, jossa 
olevassa luolassa ryövärit muinen ovat asuneet.J)

') Neiti A. Granberg on l8/x 1875 S. Muinaismuisto-Yhdistykselle lähet
tänyt varsirei’ällä varustetun vasarakirveen omituista muotoa rakeisesta kivi
lajista, löytty Sauvon pitäjäässä (kuva 17)
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Paraisten pitäjä.

Paraisten pitäjäs sijaitsee noin peninkulman vaiheella Turun 
kaupungista etelään päin olevilla luonnon ihanilla saarilla. Tämä 
pitäjäs on nykyjään kokonaan ruotsalainen; mutta että sen alku
asukkaat ovat olleet suomalaisia nähdään selvästi niistä monista 
kylien, talojen, luotojen y. m. nimistä, joilla on suomalainen juuri, 
niinkuin esim. Häisala (Hääsalo), Hyvilemp, Kirjala, Lampis, Lapp- 
lax (Lapinlahti), Lefvo (Leivo), Piukala (Piukkala), Hirssalo (Hirsi- 
salo), Pyhänsun, Wannais, Kuppi, Attu (Aatto), Pitå (o) j. n. e.

Pakanuuden aika. Wepan Östergård'in maalla eräällä kor
kealla mäellä on kivikasa, jota kutsutaan ,,jättekast“’iksi. Samal- 
lainen sanottiin löytyvän myöskin Lapplax'in maalla. Lähellä Blås- 
näsiä olevalla Wordkas-berg'illä on kiviraunio melkein vallan rapa- 
kiveä. Sitä kansa myöskin kutsuu jättiläisraunioksi (jättekast); 
mutta luultavasti käytettiin sitä muinoin merkin antoon vihollisen 
tulosta siten, että vartija-valkea viritettiin; vuoren nimi antaa ai
hetta siihen luuloon.

Simonbyyssä, Söderbackan torpan peltojen keskellä on kivessä 
3 padanmuotoista syvennystä, joita täällä kutsutaan „katolin-pa- 
doiksi“. Yksi niistä sanottiin vetävän 20, toinen 10 ja kolmas 5 
kannua.

Keski- ja  uusi-aika. Paraisten kirkossa on kaksi eri raken
nusta. Suurempi eli pääkirkko on, kaluluettelon kertomuksen mu
kaan, rakettu varmaankin 1300-luvulla ja on 122 jalkaa pitkä, 61 
jalkaa 3 tuumaa leveä ja 28 jalkaa korkea katonrajaan. Se on 
tehty harmaasta kivestä ja sen sisäpuolella on kaksi riviä pilaria 
ja götiläisiä holvia. Toinen pienempi kirkko on toisella puolella 
itäistä päätyä pääkirkon kanssa yhteen rakennettuna. Tämä niin- 
kutsuttu pieni eli „suomalainen kirkko“ on kauneuden aistia sor
tava lisäys jälemmältä ajalta, myöskin harmaasta kivestä ja samaa 
muotoa kuin suurempikin. Se on 60 jalkaa pitkä, 28 jalkaa leveä 
ja 17 jalkaa korkea. Siellä pidetään rippisaarnat ja suomalaiset 
kirkonmenot. Kellotapuli on erillään kirkosta ja kahdessa osassa,

Ennen mainittu taidehistoriallinen lähetyskunta v. 1871 on kuvannut Ka
liman kartanon ja kirkon sekä kaksi tammiovea; öljymaalauksen „Santa con 
versazione“, kaksi vaakunaa ja hopeisen öylättirasian kannen.

Toini lisäys.
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18 jalkaa korkea alimmainen kerros on harmaasta kivestä, ylikerros 
on puusta 52 jalkaa korkea ja päättyy huipulla. Eteläpuolella kirk
koa seisoo koroitetun pylvään päässä kivinen aurinkokello, jonka

taulussa on vuosiluku 1696. Niille lukijoille, jotka haluavat likem- 
piä tietoja kirkon sisustuksesta y. m. viittaamme S. Elmgren’in kir
joitukseen .„Beskrifning Öfver Pargas socken“ (Suomi 1847), josta 
yllämainitutkin tiedot ovat otetut sekä E. Aspelin’in muistoon-



F  rik Flemingin fiautakiui 
P a ra is ie n  k irk o ssa .
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panoihin samasta kirkosta (käsikirjoitus S. Muinaisin. Yhd:n ar
kistossa). ')

Kirkon kalustosta mainittakoon Kustaa I'.sen muinoin mah
tavan amiraalin Erik Fleming’in hautakivi, joka sijaitsee lattialla 
ison sisäänkäytävän vieressä. Sen pahoin kuluneesta kirjoituksesta 
ei voi enään lukea muuta kuin: ,,H:r Erich Fleming. — — — 
Ann o 1548“. „Kertomuksen2) mukaan on tämä Erik Fleming
sekä syntynyt että kuollut Ivuitiassa (Qvidja); hän kuoli 14 p.
Jouluk. 1548. Hänen isänsä Joakim Fleming, joka myöskin ni
mitti itsensä: „Kuitian Herraksi“ („Herre tili Qvidja“), oli maaher
rana Turussa 1495 ja istui Valtion neuvostossa. Hänen pojallansa 
Erikillä oli laveita omistuksia Paraisissa, sillä paitsi perintöhovia

Kuitiaa, — jossa vielä eräs 
linna harmaasta kivestä, 
joka varmaankin on ennen 
ollut varustettuna kanuu
noilla, seisoo vahingoittu
mattomana eräällä kum
mulla kartanon lähellä ja 
käytetään nykyjään vilja
makasiinina — oli hän saa
nut läänitykseksi Kustaa 
I:ltä: Lemlahden (Lem-

19. Kastem alja Paraisten kirkossa. lax), Tervon (Tärfva), Wan-
naisten (Wanas), Lielah

den (Lilax), Koralahden (Koralax godz eller Karalax), Kirjalan 
(Kyriola), ja Atun (Athu), joita paitse hänen leskensä „Rouva Hebla“

*) Usein mainittu taidehistoriallinen lähetyskunta v. 1871 on Paraisissa teh
nyt seuraavat kuvat: pohja-, poikkileikkaus- ja detaljipiirustuksia kirkosta, 
ulkokuva samasta (kuva 18), kuvauksia kalkkimaalauksista keskimäisessä hol
vistossa. — Kirkon kalustosta on kuvattu P. Olavi ja P. Katarina, Brahen ja 
Stenbock’in vaakunat „suomalaisessa kirkossa“, kastemalja kivestä (kts. kuva 19) 
ja Eerikki Flemingin hautakivi; sitä paitse vielä ulkokuva Kuitian vanhasta 
linnasta (kuva 20).

Paraisten seurakunta on Yliopiston Museoon lahjoittanut seuraavat esi
neet, jotka siellä nyt säilytetään: rikkailla puuleikkauksilla koristettu saarna- 
tuoli katoksineen, tiimalasi, eräs taulu, 11 aatelista vaakunaa ja 9 puuveisto- 
kuvaa. (Museon kirjekokoelma 24 p. Heinäk. 1878 s. 260).

Toim:n lisäys.
*) S. Elmgren. Suomi, 1847,
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sai Muddaisten talon („en gård Mudis i Pargas“), jotka yhteensä sisäl
tävät melkein puolen pitäjää. Hän, samoin kuin poikansakin, nimitti 
itsensä tavallisesti: „Herre tili Svidja, Qvidja och Ylene“, vaikka

heillä oli suuria läänityksiä useissa paikoin Suomea, muun muassa 
Raseborg’in lääni. Katso tästä „Erik Fleming, biografiskt utkast 
af Fabian Collan“, Suomi-kirjassa 1844. Häntä seurasi vallassa 
hänen monessa kohden suuri ja voimakas poikansa Riikinmarski
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Klaus Fleming, jonka muisto on kiinnitetty nuijasodan verisaunaan; 
eikä sitä ole epäiltävä, että, kuten taru kertoo, Kaarlo IX:n joukot 
hänen (Flemingin) aikoinansa, tai ehkä vähäsen hänen kuolemansa 
jälkeen olisivat piirittäneet Kuitian linnaa. Tästä Klaus herrasta 
ei ole tietääksemme mitään muistomerkkejä jälellä Paraisissa. Pro
fessori Lagus kertoo (Acta Soc. Sc. Fen. Tom. II, Fascic. I) että 
Klaus Fleming Kuitiassa 2 p. Huhtikuuta 1597 kirjoitti erään ju
listuksen ja muutamia ratsuvapauskirjeitä ja luulee hänen sekä 
hänen isänsä olevan haudattuna Paraisten kirkossa“. 4

Åhl-saarella, lähellä Bläsnäsiä ja Wepoa on ennen mainittu 
vuori nimeltä Wepo-Wârdkas-berg. Se on korkein vuori koko pi- 
täjäässä. Lähellä asuvaiset käyvät siellä usein hauskuudeksensa 
Turun tuomiokirkon tornia katsomassa. Huipun korkeimmassa pai
kassa on seuraava kirjoitus : , jolla ei luultavasti kuitenkaan

ole mitään suurempaa merkitystä.2)
Vånå-vuorella, Isotervon saarella on ollut kivikasa eli merkki 

merenkulkijoille, joka nyt on vajonnut; sielläkin on jäännöksiä 
vartiakasasta (värdkas) ja vuorta, josta Turun torni näkyy, pide
tään seudun korkeimpana.2)

Tuntemattomalta ajalta. Kirjalan saaren kaakkoisrannalla 
on talo, jonka nimi on Kappelstrand (Kappeliranta). Tämän ta
lon maalla sanotaan ennen muinen olleen saarnahuoneen, josta 
lähellä oleva Kyrkäng’in (Kirkkoniitun) kyläkin olisi saanut nimensä.

„Paraisilla3) likellä Bläsnäs’in kylää on molemmin puolin 
korkeilta vuorilta piiritetty salmi. Tätä paikkaa täällä kutsu
taan lukkarin saappaiksi („klockarstöflorna“). Paikka on seuraa- 
vasta syystä saanut nimensä: Ennen muinen, lukkarien vielä ol
lessa suurempia lipilaareja ja juomareita, kuin nykyjään meidän 
aikoinamme, oli Paraisilla lukkari, joka aina alkupuolen viikkoa 
larputteli yhdellä puolen pitäjästä ja lopun viikon toisella, kussa 
vaan parhaimmiten keitettiin. Kuitenkin asetti hän kulkunsa aina 
niin, että lopun puolen viikkoa oleskeli siinä osassa, jossa kirkko 
oli, ollen niin muodoin aina sunnuntai-aamuna, niinkuin kukko,

‘) Huoneitten jako Kuitian linnassa on vielä entisellään; kertomus siitä 
luetaan E. Nervanderin kirjassa „Sommarresor i Finland. På Åland och i Abo- 
trakten, H:fors 1872“, sivu 19.

*) S. Elmgren, Suomi 1847, s. 184.
s) Sanomia Turusta 1862 n:o 39. Kuokkamiehen matkamuist.

5
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valmis veisaamaan. Mutta mikä lienee lukkarimme kerta sekot- 
tanut; josko hyvät pidot viivyttivät, taikka mahtoiko viinanpolton 
aika olla. Sattui kuitenkin niin, että eräänä sunnuntaiaamuna 
osaantui lukkari olemaan vuorella, toisella puolella Bläsnäs’in sal
mea; kirkko sitä vastaan oli toisella puolella. Mitäs nyt tehdään? 
Kirkko-aika kiiruhtaa, venettä ei ole, siltaa ei ensinkään. Hädäs
sänsä huutaa hän paholaista avuksensa, eikä kau’an viipynytkään 
ennenkuin paholainen tarttui lukkariamme kauluksesta kiinni ja nak- 
kasi hänen tuota pikaa yli salmen. Taitaan arvata, ett’ei vauhti 
ollut juuri helppo, koska lukkarin jalat saappainensa vajosivat kap
paleen matkaa vuoren sisälle. Saappaat hänen oli jättäminen sinne 
ja pötkittävä kirkkoon paljain jaloin. — Tästä todenmukaisesta 
tapauksesta sai sitten paikka lukkarin saapasten nimen, ja vielä 
tänäpäivänä näkyy lukkarin jäljet vuoressa kyllä selvästi; ehkä jo 
aikoja sitten saappaat, niin hyvin kuin heidän omistajansakin ovat 
mädänneet.“

„Wapparin aukolla taas, sanoo „Kuokkamies“ matkamuis
telmissaan, on kaksi luotoa: „Provasti“ ja „Kirkkoherra“. Mistä 
ovat ne nimensä saaneet, taikka minkätähden niiden sivutse sou
taessa aina on tapana nostaa lakkia, siitä en ole selkoa saanut.“ ')

Täällä löytyy, Elmgren’in mukaan, myös tarinoita jättiläi
sistä, jotka kirkkoja ovat paiskanneet alas, joille meren yli jalkaisin 
kulkiessaan vesi ei ole mennyt saapasvarsien yli, y. m. s . 2)

*) Sanomia Turusta 1862, n:o 39.
2) Suomi 1847, s. 157.



Muinaismuistoja Mynämäen kihlakunnasta.

Kertonut 

J u h o  S jöros.

Johdanto.

Mynämäen kihlakunta perustettiin v. 1690, Kaarle XI:n edel
lisenä vuonna antaman säädöksen mukaan, Maskun ja Piikkiön 
kihlakuntien osista. Piikkiön kihlakunnasta erotettiin Navo ja 
Maskun kihlakunnasta Mynämäen, Lemun, Rymättylän ja Korpon 
pitäjät sekä Merimaskun kappeli1).

1. 2.
Mynämäen kihlakunnan sinetti: 1 entinen; 2 nykyinen. Vi-

*) A. Scarin.— Greg. A.Hallenius. Virmoensis Territorii Memorabilia. I. 
Ab. 1738. — Hallenius mainitsee myös että Vehmaan kihlakunnasta olisi 
silloin otettu Särkilahden seutu, tarkoittaen nähtävästi sitä Taivassalon seu
rakuntaan kuuluvaa, kymmenkunta manttaalin suuruista alaa — Särkilax, 
Halismäkij, Hwittilä, Lembois, y. m. — joka silloisissa maakirjoissa (jordeb.) 
luetaan Mynämäen kihlakuntaan. Mutta sitä ei otettu Vehmaan kihlakun
nasta, sillä jo aikaa ennen Mynämäen kihlakunnan perustamista mainittu 
ala luettiin Maskun kihlakuntaan, kuten verokirjat osottavat.

2) Sineteistä on kuv. 1 otettu Halleniuksen väitöskirjan nimilehdeltä



Tämän kihlakunnan saattaa maan luontoon katsoen jakaa 
kolmeen jaksoon: yhtenäiseen mannermaahan ('Mynämäki kappeli- 
neen sekä Lemu), niemimaahan (Aaskanen sekä Merimasku ja Ry
mättylä, jotka viimemainitut tavallaan ovat saaria) ja saaristoon 
(Navo, Korpo ja Houtskär). Ensinmainitulla mannermaan alalla 
on kosolta muinaisjäännöksiä, jotka osottavat siellä jo kivikautena
kin olleen asukkaita. Tuolla niemimaalla samoin kuin saaristossa 
sitä vastoin ovat hiidenkiukaat ehkä ainoat varhemmat muinais
jäännökset. Tässä kirjoituksessa esittämäni Mynämäen kihlakun
taa koskevat muinaistiedot hankin matkalla, jonka Muinaismuisto
yhdistyksen kustannuksella tein ylioppilas A. Sunellin seurassa ke
sällä v. 1881 L). Herra Sunellia minun on kiittäminen erittäin hä
nen tekemistään, kertomukseen otetuista piirustuksista.

Tietoja kansamme entisistä oloista 011 varmaan ollut kirkko
jen arkistoissa koko joukko, mutta niitä on ajan hammas armotta 
kalvanut, varsinkin „ison vihan“ surkeina aikoina, jolloin nekin 
yleisessä sekasorrossa ovat enimmäkseen joutuneet tuhon omiksi. 
Eivät ainakaan Mynämäen kihlakunnan kirkkojen arkistot näytä 
tarjoavan vallan vanhoja tietoja. On tosin mahdollista, että muual
lakin kuin Rymättylän kirkossa — josta tuonnempana puhutaan — 
on tärkeitä puluarkkuja, joiden kosteudessa „tarpeettomia papereja“ 
säilytetään matojen iloksi. Mutta sellaisten romuvarastojen ilmi 
saamiseen — varsinkin niiden, joita mahdollisesti on yksityisten 
hallussa — tarvittaisiin kumminkin enemmän aikaa kuin mitä ta
vallisesti on satunnaisella, muinaismuistoja tiedustelevalla stipen
diaatilla, joka risteillen kokonaista kihlakuntaa rientää pitäjästä 
pitäjään, kylästä kylään. — Kaikissa tämän kihlakunnan kirkoissa 
on Muinaismuisto-yhdistyksen kustantama taidehistoriallinen lähe- 
tyskunta käynyt (vv. 1871 ja 1874). Siitä syystä koetan, laveihin 
kertomuksiin ryhtymättä, vain muutamilla piirteillä antaa kirkoista 
ja niiden kalustoista lukialle jonkunlaisen yleiskuvan.

Väestö tämän kihlakunnan mannermaalla on puhdasta n. s. 
varsinaissuomalaista heimoa, jonka murre keski- ja loppulyhennyk- 
sineen, puhumattakaan monista muista sen omituisuuksista, on

68

(vuodelta 1738) ja  on epäilemättä kihlakunnan ensimmäinen ; jälkimäinen 
on nykyään käytännössä ja on nähtävästi uusittu iaitos 1763 vuoden sinettiä.

Kertomus annettiin yhdistykselle v. 1882, mutta painatettaessa on 
tekiällä ollut tilaisuus sitä muutamissa kohdin täydennellä.
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sangen likeistä vironkielen sukua. Navon, Korpon ja Houtskärin 
asukkaat ovat ruotsinkielisiä.

Pyydän vielä, ennenkuin ryhdyn aineeseeni, saada lausua kii
tollisuutemme siitä hyväntahtoisuudesta, jota kansa meille kaik
kialla matkallamme osotti.



70 Mynämäen kihlakunta.

Mynämäen pitäjä sekä Karjalan ja  Mietosten 
kappeli.

Nimen Mynämäki, joka kansan suussa nykyään tavallisesti 
kuuluu „Minämäki“, arvelee G. A. Hallenius v. 1738 Scarinin joh
dolla antamassaan väitöskirjassa johtuvan nimityksestä Munamäki. 
Tämän nimisen kummun hän kertoo olevan Parsilan kylän mailla. 
Nyt tuo nimitys on häviämäisillään ; eräs ukko sillä nimellä muis
teli mainitun Kallavuoren itäistä jatkoa. Tuskinpa kumminkaan 
on mitään varmaa tietoa siitä että — kuten Hallenius sanoo — 
mainitulla kummulla olisi pitäjän ensimmäinen saarnahuone ollut; 
Halleniuksen arvelu Mynämäen nimityksen synnystä on kai vaan 
arvelua. Vieläkin oudommalta tuntuu hänen olettamisensa, että 
pitäjän ruotsalainen nimi Virmo („Wirmä“) olisi tullut sanasta 
„viriä-maa“.

Karjalan kappeli on saanut nimensä entisen kirkonkylänsä 
nimestä. En saata olla lyhyesti kertomatta sitä hauskaa juttua, 
joka mainitussa väitöskirjassa lasketaan tästä nimityksestä. Sano
taan nimittäin aluksi, että se näyttää johtuvan suomalaisesta sanasta 
karja, mutta siihen lisätään — edellyttämällä että Karjalan kap
peli on saanut asukkaansa Karjalan maakunnasta — „tai kernaam- 
min Fornioterin kolmannesta pojasta, Kari, joka oli Suomen alku
asukasten ja, aivan kuin toinen Romulus (alterius instar Romuli), 
heidän paimentensa kuningas“. Tämä tällainen arvelu perustuu 
erääseen taruun, jota M. Hallenius käyttää Peringskiöldin (Geneal. 
Bibl.) mukaan todistaessaan, että suomalaiset ovat skyyttein jälke
läisiä1). Epätietoista on, mainitaan tuossa kirjoituksessa, onko 
Japhet itse tullut Pohjolaan. Iki vanhat kertomuksemme, jotka 
pohjoismaiden pakanalliset asukkaat muinoin muuttaessaan Islan- 
diin veivät mukanaan, antavat aihetta siihen luuloon, että Fomio- 
ter on kolmen poikansa kera tullut jättiläisten maahan (Jätteland). . .  
sekä siihen asettunut ja  kuninkaana heimoansa hallinnut“. Sitte

') H. Hasset — M. Hallenius. Dissertatio de Borea-Fennia. Ab. 1732.
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kerrotaan että „Fornioter on hallinnut kuninkaana siinä jättiläisten 
maakunnassa, jonka nimi on Finland tai Kvinland nyt Kajanaland ; 
hänellä on ollut kolme poikaa, yhden nimi oli Aegi tai Hlœr 
(joka merkitsee merta tahi meren hallitsiaa, Neptunus), toisen Loge 
(„tlict är Läge eller Eldslius, Vulcanus“), kolmannen Kare, (joka 
merkitsee ilmaa, rajuilmaa, Aeolus). . . .  Karen suku jäi joksikin 
ajaksi asumaan Qvenlandiin, Aegi asettui Sveaan ja Göthalandiin, 
Loge otti asuinsijaksensa Logalandin eli Tylemarkin Norjassa“. 
Sitte mainitaan se arvelu, että tuo Fornioter on ollut kaikkian 
ensimmäinen pohjoismaiden asukas ja että nimellä Fornioter siis 
tarkoitettane joko Noakin poikaa Japhetia, joka poikiensa Gomerin, 
Magogin ja Javanin kera on matkustanut pohjosta kohden, tai Go- 
mcria, jolla myös oli kolme poikaa 1). Karjalan on siis kiittäminen 
nimestään Noakin pojanpoikaa tai pojanpojan poikaa, joka oli to
distettava.

Mynämäen pitäjän sekä sen molemmat kappelit jakaa kaksi 
jokea, Mynäjoki (Alisjoki) ja Laajoki (Ylisjoki), kolmeen pitkään 
kaistaleeseen, joiden keski- ja alaosat, varsinkin mainittujen jokien 
laaksot, ovat tasaista ja hedelmällistä maata. N. s. „pitäjänlakea“ 
Mynämäessä 011 suuri, yhtäjaksoinen peltosarja. Karjalan kappeli 
(„Korpikunta“) sitä vastoin on mäkistä ja metsäistä alaa ja siellä 
onkin suurin osa mynämäkiläisten jopa mietostelaistenkin metsä- 
lohkoja.

A .  H i s t o r i a n  t a k a i n e n  a i k a .

Tällaisen päällyskirjoituksen alle olen asettanut muistoja ajoilta, 
jolloin risti vielä oli tuntematon maamme rannikoillakin ja joita 
aikoja vaan sadut, kiinteät muinaisjäännökset ja maasta löydetyt 
vanhat esineet valaisevat. Helposti ymmärrettävistä syistä ovat ju
tut „Ilooperin äijän naurismaasta“, „Henrikin pöydästä“, „pirunkir- 
nuista“ y. m. s., samoin kun taru „juutin sodasta“, saaneet tässä 
sijansa.

a. Kivikauden löytöjä.
Kivikaluja on Mynämäessä ja sen kappeleissa, kuten sain 

kuulla, löydetty monissa paikoin, vaikka niistä useat taas ovat 
hukkaantuneet. Mynämäkiläisten kunniaksi on mainittava, että

*) Vrt. 1 Mooseksen k. 10: 3.
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kaikki ne kiviaseet, jotka olivat saatavissa, nii
den omistajat kernaasti lahjoittivat Muinaismuisto
yhdistykselle. Ne ovat:

1) Vasarakirves, 20 sentimetriä pitkä, reijän 
kohdalta 77 millimetriä leveä, 55 millimetriä paksu, 
reijän leikkaaja 25—29 millim.; somaa tekoa. 
Kirveen on löytänyt sen lahjoittaja Kasulan (Kasu- 
rilan1) Mäki-Penttilän torppari Juho Vidgrén pel
lostaan, korkeasta hietanummesta, kesällä 1880.

2) Vasarakirves, 16,5 sentimetriä pitkä, reijän 
kohdalta 67 millimetriä leveä, 45 millimetriä paksu, 
reijän leikkaaja 22—27 millim. Muodoltaan samal- 
lainen kuin kuv. il. Löydetty 1860-luvulla Lankkis- 
ten Ylis-Pukkilan Kahari nimisestä haasta. Lahjoitti 
Ylis-Pukkilan vanha-emäntä Sofia Fredrikintytär.

3. Vasarakirves 
Uskelasta

4. Vasarakirves Mynämäestä. 1/г.

3) Harvinaisen tylpäkkä vasarakirves, 11,5 sentimetriä pitkä, 
reijän kohdalta 68 millim. leveä, 46 millim. paksu; reijän leikkaaja

*) Nimet kirjoitan kansan lausumistavan mukaan, lisäten hakasten 
väliin paikkojen nimet sellaisina] kuin ne tavataan n. s. virallisissa papereissa.
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17—23 milliin. Kuv. 4. Löydetty Lemmettylän Ruutinniitusta, tal
vitieltä. Lahjoitti provasti Lönnmark.

4) Vasarakirves, jonka vasaran puolinen pää on vallan nuloksi 
särjetty. Sen nykyinen pituus 12,7 sentim., terän puolisen pään pi
tuus (reijän keskipisteestä) 8 sentim., reijän kohdalta leveys 09 
milliin., paksuus 40 milliin. Se on noin 30 vuotta sitte l ö y d e t ty  
L a i t i l a n  K a t i n h ä n n ä n  ky läs tä .  Lahjoitti talollisenpoika Juho 
Ali-Mattila (Karjalasta).

5. Tasataltta Halikosta. */s- 6. Aunuksesta. Va

5) Terän puolinen pää somatekoista, silmästä katkennutta 
vasarakirvestä. Puolikkaan pituus 12 sentimetriä, reijän kohdalta 
sen leveys 50 millim., paksuus 34 milliin. Löydetty kesällä 1880 
Tarvasissa maantielle saman kylän maalta (?) vedetystä hiekasta. 
Lahjoitti talollinen Nikolai Julia.

6) Tasataltta, 11 sentimetriä pitkä, terä 45 millimetriä leveä, 
keskeltä 25 millimetrin paksuinen (Vrt. kuv. 5). Löydetty Suuti- 
lassa (Karjalan kapp.) Tikkakoskesta. Lahjoittanut (v. 1882) ta
lollinen Kaarle Hella.
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7) Tasataltta, 1 0 , 2  sentimetriä pitkä, terä 44 millim. leveä, 
paksuus 18 millim., limsiöstä, särkynyt (Vrt. kuv. 6). Tässä sa
moin kuin edellisessä on ainoastaan toinen pari taltan vastak
kaisia sivuja tahkottu. Löydetty Karjalan kappelissa Kalelan 01- 
lan (Ollilan) tarhasta. Ei muistettu, mistä sinne oli silloin maata 
vedetty. Lahjoitti talollinen Juho Ollila.

8) Tieni paksuntylpäkkä tasataltta, jotenkin omituista laatua, 
ainoastaan 5,6 sentimetriä pitkä, terä 35 millim. leveä, keskeltä 
20 millim. paksu. Löytöpaikka tuntematon. Lahjoitti Anna Liisa 
Sippola (Karjalan kylästä).

9) Pitkänpyöreä, neljältä pituussivultaan tahkottu kivi; löy
detty Haapasissa, Marttilan talon sijalta. Kiven pituus 10 senti
metriä, paksuus 63 millimetriä. Lahjoittanut (v. 1880) talollinen 
Juho Marttila.

Kettelisten Nivarin pellosta oli joku aika sitten löydetty 
„noin korttelin“ (15 sentimetrin) pituinen onsitaltta (?), jonka itsellis
mies Juho Frisk oli lahjoittanut lyseolaiselle Kaarle Sillanpäälle. 
Minun tietääkseni ei sitä kumminkaan ole lähetetty Muinaismuisto
yhdistykselle. „Ukkosen vaajoja“ kerrottiin niinikään olevan Kar
jalan kylässä itsellismies Palmroosilla kaksi, joista toinen pieni
taltta, sekä Laajoen Huhtalalla, mutta niiden omistajia en täällä 
käydessäni kohdannut. Arvattavasti nekin löydetyt Laajoen joki
laaksosta Karjalassa. Kiviaseita on sitä paitse löydetty ainakin 
Vuolasissa ja Mustilassa, mutta ne ovat nyt kadoksissa.

b. Varhemman rautakauden hautaraunioita y. m.
„Vare“ nimitys. Linttisvuoren kivikko. Pirun kir

nuja. Setimalan Mankari. Hiitten jälkiä. Hooperin äi
jän naurismaa. Rajasuon nunnainkasat. Henrikin tie.
Henrikin pöytä. Munkkein hauta. Miesmäen, Nihdasten 
ja Nakkilan hiidenkiukaat. Hiittiömäki. Raivomäen ki- 
vistö. Pahikkalan lähde. Mahlion vuori. Neittelinna. 
Varkainvuori. Linnavuori. Kirunlinna. Pehdonlinna.
Kallavuoren Kaisa. Juutinvuori. Kalevankivi. Morsian- 
mäki. Mannunvuoren kivikot. Talvitien-niitun ja Kyn- 
nystenmäen kivipanokset. Saarnivuori. Uhlumäen ki
vikko y. m.

Satakunnan lounaisosassa on' hiidenkiukaita, joita siellä mai
nitaan „hiittenvareiksi“, suuri joukko '). Mutta Varsinais-Suomen

l) Yksistään pienen Kollan kylän maalla, Rauman maanseurak., on 
niitä noin 30.
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alalla vähenee niiden luku mannermaalla sitä enemmän, mitä 
etäämmälle tullaan eteläänpäin. Vehmaan kihlakunnassa niitä tie
tääkseni on vähäsen, ja niistä Maskun kihlakunnan kivikoista, 
joita kansa nimittää hiittentarhoiksi, nunna-aidoiksi, nunnantar- 
hoiksi tai Kalevanpoikain kivikoiksi, lausuu hra Killinen että ne, 
„jotkut varsinkin niistä, näyttivät luonnon laatimilta“ 1). Mynä
mäen kihlakunnassa, joka on mainittujen kihlakuntien välissä, ta- 
pasin kyllä muutamia hiidenkiukaita mannermaallakin, mutta useim
mat niistä kivikoista, joita kansa joillakin omituisilla nimityksillä 
mainitsi, ovat epäilemättä luonnon tekoja. Näistäkin kivikoista, 
samoin kuin muista luonnon muodostuksista, mainitsen kumminkin 
kirjoituksessani ne, joilla kansan mielikuvituksessa on joku myytil- 
linen merkitys. Toivon siten säästäväni kiinteiden muinaisjäännös
ten tutkioilta niitä jalkajuouia, joita moisten luonnon tekemien 
„muinaisjäännösten“ etsiminen vaati. Ylipäänsä nimitetään tässä 
kihlakunnassa hiidenkiukaita „nunnainkasoiksi“ (ruotsalaisissa pai
koissa Jetukast“, jättekast); muut kivikkojen nimitykset kerrou 
tuonnempana näitä kivikkoja luetellessani. Mainitsemista ansainnee 
sekin huomio, että v ä re  s a n a  (Vehmaan kihlakunnan lounaisosassa 
kuuluu nominatiivi värejä) h ä v i ä ä m e n t ä e s s ä e t e l ä ä n p ä i  n j o t e n 
k in  sa m a ssa  m ä ä r ä s s ä  k u i n  h i i t t e n v a r e e t k i n .  Satakun
nan lounaisosassa ja Varsinais-Suomen pohjoisrajalla sanotaan vä
reeksi kaikellaisia, pienenläntä kivistä koottuja kiviraunioita2). 
Karjalan kappelin pohjoisimmissa kylissä väre sana vielä tunnetaan 
ja hiidenkiukaita nimitetään hiitten- tai nunnainvareiksi tai-kasoiksi. 
Mutta jo Mynämäessä on väre sana tykkänään tuntematon. Mieto- 
sissa ja Lemussa sen muutamat henkilöt olivat tietävinään, mutta 
tarkoittivat sillä silloin suuren suuria kivilouhikoita. Omituista on, 
että ainakin y h d e l l ä  h i i d e n k i u k a a l l a  M y n ä m ä e s sä  (ks. siv. 
81) on o m in a i s n i m e n ä  (nom. propr.) tuo s i e l l ä  t u n t e m a 
ton vä re  sana.  — Mutta lähtekäämme jo noita väreitä ja kasoja 
katselemaan !

Suojoen Tallan (Tallalan) talon vieressä kohtaamme Lint- 
tisvuori nimisen kallion koillisrinteellä parinkymmenen syllän le

') Suom. Muinaismuisto-yht. Aikakauskirja. III, ss. 49, 51.
2) Killisen selitys että ylipäänsä „vare=läjä, kasa, esim. „multavare“ 

on erehdys. Katso Ulvilan kihlakunnan kertomusta Suomen Tiedeseuran 
julkaisemissa „Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk“. Vihko
33, s. 4.
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vyisen, pyöreänlaisen kivikon. Luonnon muodostamalta se näyttää, 
mutta kansa on, kuten siellä täällä olevat kuopat osottavat, tästä 
„nunnainkasasta“ etsiellyt hiisien jättämiä aarteita.

Saman kallion lounaisrinteessä on pyöreä „pirun kirnu“. 
Sen syvyys on runsaasti 1 * /2 jalkaa, leikkaaja tuskin 1 jlk. 
Sisältä se 011 risareunainen. — Samallainen kuoppa on matalassa 
„Patokalliossa“ Karjalan nykyisestä kirkosta vähän matkaa luo
detta kohden. Sen syvyys on lähes 2 jalkaa, leikkaaja saman pi
tuinen. Nämät kuopat *) ovat erilaiset kuin tämän kihlakunnan 
saaristossa tapaamani jätinpadat (,jättegrytor“), siinä kohden ni
mittäin että ne ovat r i s a r e u n a i s e t  eivätkä sileät. Mutta kuin 
ne kalliot, joissa nuo padat ovat, ovat osaksi murenevaa kivilajia, 
niin on kyllä mahdollista, että näidenkin muodostuminen on käy
nyt samalla tavalla kuin mainittujen jätinpatojen, joista enemmän 
tietoja Navon pitäjän kertomuksessa.

Suojoen maiden keskellä on Mietosten Hietamäen metsässä 
Setimala nimisessä paikassa, noin sata syltää maantiestä, ryhmässä 
muutamia suurellaisia kiviä, joiden pitäisi olla „Setimalan Man
kuvin“ talon perustusten jäännöksiä. Sanotaan että vanhat mie
het ovat kertoneet nähneensä peltosarkojenkin jälkiä vähäsen edem
pänä näitä kiviä. Tuo kiviryhmä näyttää kumminkin luonnon te
kemättä, ja siinä paikassa, missä sarkoja kerrotaan nähdyn, on 
nyt jykevä metsä. Mankarista ei liioin tiedetä muuta kuin tuo juttu.

Vehmalaisten kylästä kuljettuamme pari virstaa luodetta 
kohden, saavumme Piskunkalliolle, jonka kaakkoisrinteellä on näh
tävinä hiitten jälkiä, pirun jälkiä tai Kalevanpojan jälkiä , mitä 
Menevätkään. Niitä on kaksi paria, soikeita, sileäreunaisia, näkin- 
kengän muotoisia syvennyksiä kalliossa. Kaakkoiset näistä ovat 
parin jalan pituiset, jalan levyiset sekä 4 tuumaa syvät. Toiset 
kaksi, jotka ovat syllän verran lännempänä, ovat puolta Jpienem- 
mät. Monen monituisissa kallioissa, sen tunnustan, olen tuollaisia 
koloja nähnyt, mutta sittekin, hyvä toveri, istukaamme ja ihme- 
telkäämme! Muistaahan vielä koko Karjala, kuinka juuri tältä 
kalliotta eräs hurja hiisi aikoi suuren suurella kivellä heittää ku
moon Mynämäen uljaan kirkon, ja Herra ties, miten olisi käynytkään,

’) Nuo Killisen kertomuksissa mainitut kalliokuopat Honkilahdessa 
Koskeljärven rannalla ja Vehmaalla Ullavuoressa ovat muistaakseni sa- 
mallaisia.
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ell’ei toinen hiisi, joka kristimiehiä rakasti, olisi siepannut takaa
päin tuon riivatun käsiin juuri kuin hän oli heittämäisillään. Ki
ven vauhti väheni ja tuonne se putosikin Vehmalaisten Markon 
peltoon; — makaa siellä vielä tänä päivänä. Piskunkalliolla on 
sittemminkin silloin tällöin nähty joitakin koukoja.

Hankkaanvuorenkin kyljessä, sen eteläpäässä, V:n kylästä 
kaakkoseen, on pirun hevosen kavioiden („kaavain“) jäljet sekä 
„kärmeen kuva“; luonnon muodostuksia tietysti.

Vehmalaisten Kouhilan Isomäen vuorella, noin puoli virstaa 
tiestä eteläänpäin, on luonnon laatima 30—40 syltää leveä kivikko, 
jota sanotaan „Hooperin äijän naurismaaksi“. Tätä naurismaata 
varmaan Gr. A. Hallenius tarkoittaa kertoessaan, että Isomäen 
vuoren rinteellä arvellaan muinoin olleen metsäjumalten kirkko 
(templum deorum sylvestrium) n. s. „hijtein kircko“, jota hän vielä 
siihen aikaan kuin antoi väitöskirjansa (1738) sanoi kivien järjes
tyksen osottavan. Hän tietysti kertoo juttuja („relata refert“), 
kuten hän itsekin muutamista ilmoituksistaan huomauttaa.

Eajasuon vuorella ja Letonkalliolla sanottiin olevan ,,nun- 
nainkasojau, mutta kuin niidenkin leveys kertomuksen mukaan on 
30—40 syltää, ja kuin niissä suuren suuriakin kiviä kuuluu olevan 
pienten mukulakivien joukossa, niin en katsonut maksavan vaivaa 
mennä noille etäisille vuorille niitä etsimään.

Saattaakseni paikallisessa järjestyksessä kertoa puheena ole
vien seutujen kivistä ja kivikoista, esitän tässä ne tiedot, jotka olen 
saanut Karjalan kappelin ja Mynämäen läpi kulkevasta Henrikin 
tiestä. Killinen arvelee *), että Kokemäen joelta muinoin on kul
kenut tie suoraan Köyliön, Säkylän, Yläneen ja Nousiaisten kautta 
Turkuun. Yläneellä hän kertoo siitä vielä nähtävän jäännöksiä, 
varsinkin kivi- ja puuporrastuksia soissa. Säkylästä tuo tie tulee 
Yläneelle, „Pyhäjärven eteläpäitse, menee poikki Yläneen Nousiai
siin Yalpperin kulmalle ja siellä yhtyy taas nykyisiin teihin1'. Kar
jalan kappelissa ja Mynämäen pitäjässä on myös tästä tiestä, ku
ten useat henkilöt itse kertoivat nähneensä, suopaikoissa vielä 
nähtävä jäännöksinä kiviä ja hirsiä. Ja  kuin muutamia kymmeniä 
vuosia sitte tulipalo oli tuhonnut Yläneen rajalla metsiä, oli tien 
jälkiä huomattu useissa paikoin mäkilöissäkin. Tie tulee kerto
muksen mukaan Yläneen kirkolta päin Kivisillan suon kautta (Ylä-

‘) Ulvilan kihlakunnan kertomuksessa.
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neen Vanhankartanon maalla) Karjalan Haankylään '). Mutta tä
hän tiehen yhtyy toinen, joka tulee Heinin (Heinäjoen) kylästä 
Isonsaaren, Kajavan-järvisaaren ja  Vesirauman suon kautta mai
nittuun Kivisillan suohon. Haan kylästä etelässä-päin on sen 
jäännöksiä huomattavana vaan Mynämäen Raimelan Hyydön San
tasilta nimisessä niitussa. Erästä tien jälkeä, joka on Santasil- 
lasta vähäsen eteläänpäin länsipuolia Hyypän vuorta, on niinikään 
arveltu saman tien jatkoksi. Siitä päättäen on tie mennyt Nou
siaisten puolelle noin puolen penikulmaa idempänä nykyistä val
tatietä.

Koska tuo Yläneen puolella rajaa mainitun tien varrella 
oleva „Sant Henrikin pöytä“ jonka Killinen kertomuksessaan mai
nitsee, hiljattain on saanut kurjan kohtalon, niin katson velvolli
suudekseni veisata sille suruvirren, vaikka se onkin Mynämäen 
kihlakunnan rajan ulkopuolella. Siitä lausuu Gr. Hallenius 2) näin: 
„Haan kylän kautta („Hala“ on painovirhe) Yläneelle menevän 
nyt vanhettuneen (antiquitatam) tien lähellä on vuori (rnons) ni
meltä „Flemingin Pöytä“, jolle tuon kuuluisan herran kerrotaan 
matkustaessaan Lehtisistä taloonsa Yläneelle usein palvelioineen 
ja muine seuralaisineen pysähtyneen, siinä aterioineen ja omia sekä 
juhtiensa voimia vii*kistäneen. Tämä vuori on leveä ja tasainen, 
kauniit ja ihanat sen ruohostot ja pensastot, sen huipulle, niin 
tietää kansa kertoa, on Fleming asettanut, lähi pitäjäin rajasam- 
paita pystytettäessä, tuon silotetuista kivistä tehdyn pöydän ja sen 
ympärille käskenyt laittaa noin 12 istuinta, joilla 12 lautamiestä 
(assessores) istui noita rajoja koskevia asioita ratkaisemassa. Kivi 
istuimineen on vielä nyt asemaltaan ja muodoltaan entisellään; ja 
niin kauvan kuin ei tätä menneen ajan muistomerkkiä ilkivaltaisuus 
hävitä, niin kauvan ovat nämätkin Flemingin iki muistoa ansaitse
vat teot samoin kuin hänen nimensä unohtumatta“. Tätä noin 
puolentoista sataa vuotta sitte tehtyä kirjoitusta lukiessa pääsee 
väkisenkin rinnasta alakuloinen huokaus: voi kiittämätön maailma! 
Flemingin on kansa aikaa sitte unohtanut ja antanut hänen pöy

1) Reinliolm sanoo (kimpussa n:o 25) kuulleensa kerrotun, että My
nämäeltä Liesan talon maille (Yläneen kartanon alustaa) menee erään rah- 
kasuon yli iki vanha porrassilta, nimeltä Henrikin silta.

2) Virm. Terr. Memorab. I, s. 31.
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dällensä samoin kuin tuolle mainiolle tiellekkin hänen kaimansa ‘), 
pispa Henrikin nimen. Mutt’ei siinä kyllä! Joku aika sitte pisti 
eräs torppari koko tuon pöydän porstuansa eteen „astuinlaudak- 
seen“. Tämä kivi oli Heikinsaari nimisessä paikassa Yläneen Van
hankartanon maalla. Se oli ollut noin puolentoista syltää pitkä. 
Mitään erityisiä istuimia ei kansa tiedä sen ympärillä olleen, vaan 
kertoo, että sen vieressä oli kalliossa somaksi muodostunut por
ras, jota erittäin mukavasti kävi useidenkin henkilöjen istuimena 
käyttää. Kaikesta päättäen on Halleniuksen kertoma juttu aina
kin liiaksi koristeltu.

Saman tien varrella on lähellä Yläneen rajaa Vuolasten N i
kulan maalla Munkki o nimisessä paikassa kalliolla „ Munkken 
(Munkkein) hauta?, kivikasa, johon eräs ryöväriltä surmansa saa
nut munkki (erään kertojan mukaan „kenraali Munck") on hau
dattu. Tästä puolen virstan päässä on Ryövärinmäki eli -levo, 
jossa kivikasan alla makaa tuo ryöväri, joka kuoli taistelussa saa
miinsa kolauksiin. Aika kivisota tässä oli ollut. Näin kertoo kansa. 
Hallenius taas sanoo täällä Munckein-rita nimisellä vuorella kaksi 
munkkia surmanneen toisensa kaksintaistelussa, jonka tapauksen 
muistona siellä vielä 1738 oli nähtävänä ristinmuotoinen hauta
patsas (monumentum).

Kalelan maiden keskellä Lehtisten metsässä pitäisi olla, ku
ten sieltä lähdettyäni sain kuulla, useita „nunnainkasoja“. •— Niin
ikään kuuluu samoilla paikoin olevan Mietosten TJhlun maalla 
Numm’ojan-niitun mäessä „toista sataa syltää pitkä ja noin kym
menen syltää leveä“ (arvattavasti siis luonnon muodostama) kivikko, 
jota sanotaan nunnain- tai hiittenvareeksi.

Gottlund sanoo 2) Tapanin kylässä Hämäläisen maalla olevan 
isossa vuoressa huoneen näköisen luolan, jonka perälle ei kukaan 
ole tohtinut mennä.

*) Hallenius tarkoittaa näet Henrik Flemingiä, „nuoren Klaus F le
mingin“ poikaa (s. 1584, f  1650), jonka hallussa muun muassa oli Lehtisten 
ja  Yläneen kartanot. Hän oli mies, jolle oli uskottu monen monituisia hal
linto- ja  sotatoimia (valtiopäivillä 1643 hän oli aateliston maamarsalkkana) 
ja joka yksityisenä miehenä (kruunun säätäväin vuokraamisella, kaupalla 
y. m.) osasi suuressa määrässä kartuttaa rikkauttaan; harras kirkkojen 
suosittelia. Ks. tuonnemp.

г) С. A, Gottlund. Antiqvariska Anteckningar. II, s. 169.
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Miesmäen (Mielismäen) yksinäisen talon itäpuolella on kor
kealla vuorella, jota sanotaan Nnnnainkukkulaksi tai Kokkovuo- 
reksi, uljas hiidenkiuvas, nimeltä nunnainJcasa. Sen leikkaaja on 
7 syltää*), korkeus vieläkin, vaikka sitä on kaivettu, noin 5 jal
kaa. Sen vieressä, noin 20 syltää siitä itäänpäin, on pari pientä 
kivikasaa, joiden leikkaajat ovat vähän toista syltää. Tällaisia li
siä, jotk’ eivät näytä jäljestäpäin tulleilta, olen huomannut useissa 
muuallakin tapaamissani hiidenkiukaissa. — Täällä käydessämme 
kerrottiin, että Iällisillä vuorilla pitäisi olla samallaisia kasoja, mutta 
kuin emme saaneet oppaaksemme ketään, joka ne olisi tietänyt, oli

7. Hiidenkiuvas Lånyvikissä. Inkoossa.

etsiminen turha. — Hallenius kertoo (I, s. 48) että Mielismäen ky
län vieressä on muinoin ollut korkealla paikalla, josta voi nähdä, 
olisiko kaukaa jonkun vihollisjoukon tuloa varottava, maalaiskirkon 
kellokastarin muotoisia puurakennuksia, („ . . .  strues ligneæ qvæ- 
dam olim, in modum ædium, quibus resonare ruri solet æs cam- 
panum, exstructæ fuerunt“).

Tohtori Reinholmin muistiinpanoissa — jotka, samoin kuin 
Gottlundin „Anteckningar“, ovat olleet käytettävinäni vasta mat-

’) Koska hajotettujen hiidenkiuvasten alkuperäistä asemaa tavallisesti 
on mahdoton laveudelleen tarkoin määrätä, olen siitä syystä maininnut kai
ken sen alan, jonka ne nykyisessä tilassaan peittävät. Kuten tuonnempana 
näkyy, olen muutamia tällaisia kiviryhmiä olettanut syntyneiksi useammista 
vierekkäisistä hiidenkiukaista.
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kaita palattuani — on (kimpussa n:o 25) kirjoitus, joka tuskin 
saattaa ylempänä mainittua liiidenkiuvasta tarkoittaa, joll’ei siinä 
sana „kyynärää“ ole vaan kirjoitusvirhe (oikeastaan : jalkaa). Kir
joitus kuuluu näin: Vuoren korkeimmalla kohdalla on kaksi nyp
pylää (hymplar), toinen korkeampi, ja jälkimäisellä (?) pyöreä kivi- 
panos, jonka leikkaaja on 35 kyynärää. Kivikehä (Rundelen) on 
jo vanhoista ajoista asti ollut alas sullottuna (nedplattad) ; sen reu
nus 4—5 kyynärää leveä. Kehän keskipisteestä käy parissa koh
taa sen reunoihin puikeita kivijaksoja. Useimmista puuttuu huo
mattava järjestys. Kivet ovat suurempia tai pienempiä mukula- 
liiviä . . .  Pienempiä kivipanoksia on parilla muulla vuorennyppylällä.

Nihdasten Pentin talon pohjoispuolia on kalliolla hajotettu 
hiidenkiuvas; sen leikkaaja 3 syltää. — Tästä mentäessä karjan 
retkeä pohjosta kohden noin 200 syltää on Aihkisten maalla met
sän rinteellä kaksi hiidenkiuvasta; toisen leikkaaja on 2, toisen 7 
syltää. Viimemainitusta on viety joukko kiviä karjan tanhuaan, 
mutta vieläkin sen korkeus on 4 jalkaa. Kaikkia näitä kolmea rau
niota nimitetään nunnainkasoiksi, tai -haudoiksi. — Tästä noin 
virsta länttä kohden on Nakkilan Nummenperäti Vähänpellon mäessä 
hiidenkiuvas, jonka leikkaaja on noin 13 syltää. Sitä nimitetään 
Väreeksi. Lähellä sitä on lähde, jota sanotaan Vareenlähteeksi.

Väreestä noin puolen virstaa länttä kohden on Aakulan Kel- 
larinmäessä (noin sata syltää mainitusta talosta) lännestä itään kul
kevalla mäen harjanteella kivijakso, jossa ylimalkain suurenläntä 
kiviä. Luonnon laatimalta se näyttää.

Tursunperän Hakulan maalla on, vähän matkaa maantiestä 
länteenpäin, kivilouliikoilla täytetty Riittiä- eli Hiittenmäki. Tä
män mäen pohjoisrinteellä, likellä sen harjannetta, on parikym
mentä syltää pitkä kiviaidan jäännös. Pitkin mäen harjannetta on 
pientä kiveä muodostaen muutamin paikoin matalia hiidenkiukaan 
muotoisia ryhmiä. Niitä onkin kansa kaivellut, mutta varmaankin 
ne ovat luonnon muodostamia. — Saman kylän Franttilan Raivo- 
mäessä on luonnon muodostama Raivomäen kivistä, jonka leikkaaja 
on noin 100 syltää. Kerrotaan, että Mynämäen kirkko oli en
siksi aijottu rakentaa tälle mäelle.

Tursunperässä on niinikään se lähde, jonka Gr. Hallenius 
muiden mukaan kertoo toisinaan kuivuvan samalla kuin eräässä 
lähteessä Kokemäen kartanon maalla vesi käy yli partaiden. Tuon 
Mynämäen lähteen kuivumista hän sanoo pidettävän katovuoden

6
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merkkinä. Tämä lähde on Ylis-Junttilan vainion mäessä valtatien 
varrella. Sen nimi on Paikkalan eli Pahikkalan lähde. Mainittu 
taru on vieläkin tunnettu; arvellaan myös, että lähde tavallisesti 
kuivuu „suututtamisesta“ (jos sitä sekotetaan tai siihen kiviä vis
kataan).

Gottlund on kuullut kerrottavan Tursunperässä olevan ki
ven, jossa on vuosiluku ynnä kirjoitusta, muun muassa sen Ruot
sin kuninkaan nimi, joka siellä ensin oli taistellut, J a  lisää satu, 
että viimeinenkin taistelu taas on taisteltava tämän kiven vieressä“ ’).

Jonkun matkan päässä Tursunperästä itäänpäin on saman 
kylän metsissä Mahlionvuori, jota mainitaan sanailtavassa: „Lin
navuoren Liisa, Kallavuoren Kaisa ja Mahlion Maija“. — Tämän 
vuoren vieressä on kallio, nimeltä Neittelinna. Sen huipulla on 
välin nähty astelevan punaiseksi puettu, solakkavartaloinen neito. 
Niinpä oli tämän vuoren juurella joku aika sitte eräs paimen
poika kiroillut, mutta äkkiä pojan oli pelosta pötkiminen käpälä
mäkeen, kuin „punanen neity“ ilmestyi vuorelle. — Vähän idempänä 
Mahlion vuorta on Varkainvuori, jonka ontoissa luolissa, kuten 
Hallenius kertoo, varkaat ja  muut tasajaon tekiät muinoin ovat 
pitäneet tyyssijaa. — Yllämainitusta Linnavuoresta, joka on Val- 
lasten Marttilan maalla, sanoo Reinholm (Kmp. n:o 25): „Juuri 
lakian keskellä, yhtäpaljon kunnekin, joka haaralta hyvin näkyvä. 
Muilta puolin mahdottoman jyrkkä; itäiseltä eli kylän puolelta laaka 
eli nostava. Sillä puolla noustessa kivikkomäkeä suurista kivistä. 
Muuria ei enää hyvästi näy, mutta rotkopaikkain alipuolilla ja 
mäkirinteessä keskikohdalla näyttää kiviä mullistuneen alas mäkeä 
niistä“.

Pehdo(n)linna eli Tekovaha on yksi Halleniuksen mainitsemista 
rajavuorista Mynämäen ja Vehmaan kihlakunnan välillä 2). Se ku
ninkaallisen oikeuden päätös — annettu Turusta 1628/929 —, johon 
Halleniuksen tieto Mynämäen rajavuorista perustuu, on kansakou- 
lun-opettaja Aallon ilmoituksen mukaan (josta tätä painatettaissa 
sain tiedon) vielä säilyssä Uudenkirkon Männäsissä. — Sen mu
kaan erottaa „Pehtolinna“ Mynämäen pitäjän Vehmaan, Uudenkir
kon ja Laitilan pitäjistä. — Saman asiapaperin mukaan oli silloin 
Nuuskalanmäki nimisellä rajavuorella 12 kiveä ympyrässä. Tämän

‘) Antiqvariska Anteckningar, II, s. 169.
2) Virm. Territ. Memorabilia, I, s. 7.
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ilmoituksen saattanee huoleti yhdistää siihen Halleniuksen kerto
mukseen Flemingin pöydän kahdestatoista kivestä, jonka olemme 
ennen (siv. 78) kertoneet.

„Kirun linna on korkea vuori Mynämäen pitäjässä“ 1).
Kallavuwesta2), joka on lähellä Rauvasvuorta, kerrotaan tuo 

vallan yleensä tunnettu satu pikarin eli ,,kalkin" (muutamissa ta
ruissa: juomasarven) ryöstämisestä. Eräs ratsumies, niin kerro
taan tarua Mynämäessä, meni Kultavuoren Kaisan luolaan. Kaisa 
oli kohtelias ja tarjosi pikarilla juomaa vieraallensa, joka kummin
kin oli niin järkevä, ett’ei sitä huolinut maistaakkaan, vaan läksi 
pikareineen hevosen seljässä pakoon. Kaisa riensi tulisella kiireellä 
karkurin jälkeen, mutta kuin tämä, noudattaen pienen linnun neu
voa, ajoi „viirin-vaarin“ kynnetylle pellolle, niin hän oli pelastettu. 
Jo pakomatkallaan ratsastajamme oli saanut nähdä, ett’ei tuo juoma 
vallan heikon heikkoa ollutkaan; kuin sitä pisara läikähti hevosen 
kylkeen, poltti se kohta lihan pois luita myöten. — Vielä nytkin 
kuullaan Kaisan joskus ajelevan tuolla vuorella ja  kauvas kaikuu 
silloin hänen vaunujensa jyminä. Ennen muinoin on Kaisalla ol
lut laivojakin, ja jonkun ikäkulu ukon sanotaan vielä hiljattain 
muistelleen nähneensä niiden jäännöksiä Kallavuoren viereisellä 
niitulla. Onpa vielä joku vuosi sitte nähty Kallavuoressa siihen 
laivan kiinnitystä varten lyötyjä rautarenkaitakin. Pahaksi onneksi 
en kumminkaan kohdannut ketään seutulaista, joka itse niitä olisi 
nähnyt, ja minulle, vieraalle, muukalaiselle Kaisa tuskin olisi ren
kaitansa näyttänyt. — Tohtori Reinholm myöskin sanoo (Kmp. n:o 
25) kuulleensa mainitun, että vuoren kyljessä olisi ollut rautaren- 
gas, mutta lisää että sitä hänen siellä käydessään „ei enää näky
nyt“ . „Sammaltaneita kirkonpenkkejä, joita vuorella pitäisi olla, 
ei voitu löytää“.

Lounais-Mynämäen kivikoista ansaitsee mainitsemista ensiksi
kin Tammiston ja Palolaisten välillä oleva Juutinvuori. Se on 
noin virstan päässä Tammistosta itäänpäin Munnusten Komerin 
maalla. Juutinsodasta, jossa kerrotaan taisteluja olleen myös tä
män vuoren juurella, puhutaan tuonnempana. Täältä sanoo Rein-

>) Tidningar, utg. a f et Sällskap i Åbo. V. ITT G, siv. 164.
2) Kallavuoresta selittää Reinholm että se „menee n. s. Parsilan mäestä 

tasakorkeana länttä tai lounasta kohden, päättyy äkkijyrkkään ja kohoaa 
päättyessään korkeimmilleen“.
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holm löydetyn keihään. Samalla vuorella on kivi, jota sanotaan 
kirjoitaskiveksi.

Huolin Astalan metsässä, talosta noin virsta pohjosta koh
den, on Vähänvuoren itäisellä kaiteella Kalevankivi, jonka Kale- 
vanpoika muinoin linkosi Neuvosista, kuin ämmät Laavasissa tap- 
pelivat. Lingon nuora sattui kumminkin katkeamaan ja kivi lensi 
nykyiselle paikalleen. — Mainitusta talosta noin puoli virstaa itään
päin on tien vieressä Morsianmäki („Morssimäki“). Sen sanotaan 
saaneen nimensä siitä, että siinä joskus maailman aikoina morsian 
oli kadonnut teille tietämättömille keskeltä hääjoukkoa. Mahdolli
sesti tämä taru on vaan joku muistelma muinaisista haarniskoitu
jen herrojen vallattomuuksista.

Huolin kylästä mentäessä noin virsta Tammistolle päin on 
vasemmalla puolla tietä Mannun vuoren kivisellä koillisrinteellä 
matala, noin 15 jalan levyinen pyöreä kivikasa, jossa miehen pään 
kokoisia mukulakiviä. — Siitä noin 25 syltää luodetta kohden on 
vuoren rinteellä saman kokoinen ja näköinen kivikasa. — Vasta
päätä tätä on toispuolla tietä Huolin Vähälän niityn mäessä ihan 
tien vieressä noin 12 jalkaa leveä neliönmuotoinen kivikasa. — 
Nämä kivipanokset, jotka aivan sattumalta löysimme ja  joista nuo 
kaksi ensinmainittua ovat hajotetun hiidenkiukaan näköiset, ovat 
luultavasti olleet jossakin yhteydessä alempana kerrottujen Talvitien- 
niitun kivipanosten kanssa.

Kuin on kuljettu yllämainittua tietä Huolilta luodepohjosta 
kohden pari virstaa, tullaan Huolin Kuninkaan Talvitie nimisen 
niitun mäkeen. Se on noin 30 syltää pitkä, eteläkaakosta luode- 
pohjoseen menevä matala, kivinen ja metsäinen mäki, ja  siinä on 
parinkymmenen syllän alalla kymmenkunta kivipanosta, joiden ase
maa ja muotoa tässä koetan mikäli mahdollista esitellä. Mäen 
kaakkoispäästä mentäessä sen eteläistä rinnettä noin 4—5 syltää on

1) ison, luonnon sijoittaman kiven ympärillä pieniä kiviä ym
pyrässä; leikkaaja 6 jalkaa. Siitä 12 jalkaa pohjosta kohden on

2) suurenläntäisten, luonnon sijoittamien kivien väliin pantu 
pienenlaisia kiviä, joten muodostuneen ympyrän leikkaaja on 14 
jalkaa. Keskeltä se on kivistä tyhjä. Suurin reunan kivistä on 
pohjoispuolia; sen kaakkoisreuna on pystysuora, kiven korkeus 
3—4 jlk. Siitä 8 jlk. pohjosta kohden on

3) ympyrä isoista kivistä, joiden välit ovat täytetyt pienillä;
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leikkaaja 6 jlk. Tämäkin keskeltä tyhjä. Siitä 16 jlk. pohjosta 
kohden on

4) noin 6 jlk. korkea kivi, jonka länsisyrjää pieniä, kiilan 
muotoisia kiviä on kannattamassa, tehden kiven ja maan väliin 
puolen jalan korkuisen raon. Kivi on koillisena seinänä pyöreän- 
soikeassa kivipanoksessa, jonka pituus 6 jlk., leveys 4. Siitä 3 jlk. 
luodetta kohden on

5) pienistä kivistä ladottu, puikean muotoinen, 10 jlk. pitkä, 
8 jlk. leveä kivipanos, jonka huippu on käännetty koillista kohden. 
Tämä kiviteos on erilainen kuin muut tämän mäen kivikasat, tässä 
ei näet ole useita kerroksia kiviä, niinkuin muissa, yksi vaan, eikä 
koko sen ala liioin ole kivillä täydelleen peitetty. Siitä 12 jlk. 
koillista kohden on

6) jotenkin suurista kivistä tehty kivipanos, jonka leikkaaja 
on 12 jlk. Keskeltä tyhjä. Siitä 45 jalkaa länttä kohden

7) keskikokoisista kivistä rakettu neliön muotoinen kasa, jonka 
sivut 8 jlk. pitkät; sisuskin kivillä täytetty. Siitä pohjosta koh
den noin 36 jalkaa on

8) melkein suorakaiteen muotoinen kivikasa suurellaisista ki
vistä, ja sen pohjoispäässä kaksi lähes syllän korkuista kiveä; kivi
kasan korkeus 3 jlk., sen sisuskin kivillä täytetty. Siitä vähän 
matkaa luodetta kohden on

9) pyöreä, suurellaisista kivistä tehty kivipanos, jonka leik
kaaja 16 jlk., keskeltä tyhjä. Sen vieressä länsipuolella

10) pyöreä kiviteos, jonka leikkaaja 14 jlk.; keskeltä tyhjä. 
Kahtena vastakkaisena seinänä kaksi noin 4 jlk. korkeata, luon
non sijoittamaa kiveä. •— Niissä kivipanoksissa, joiden sisustan 
olen maininnut „tyhjäksi“, on tosin muutamissa, niiden keskellä 
olevassa kuopassa, kiviä, mutta ne näyttävät seinistä sinne pudon
neen. Ne kivipanokset, joiden korkeutta ei tässä ole mainittu, 
ovat 2—3 jlk. korkeat. N unnain rakentamiksi kansa näitä kuu
luu arvelevan.

Kuin Talvitien-niitusta mennään suurten louhikkojen ja la- 
veitten laaksojen poikki suoraan länttä kohden noin kaksi virstaa, 
niin tullaan Kynnysten mäkeen, josta puoli on Laavasten, toinen 
Valaskallion aluetta. Se on korkeanläntä, pyöreä kivimäki, jonka 
leikkaaja on kenties 150 syltää. Sen länsipuolia on Laajoki, lou
naispuolia laakso, josta nykyään käy talvitie, muut mäen sivut ale
nevat metsäisenä kumpuna niituksi. Tämän mäen lounaisrinteellä
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on koko joukko kivikasoja, jotka muodoltaan vähäsen vivahtavat 
Talvitien-niitun panoksiin, mutta näiden kivikasojen sisus ei nähtä
västi ole milloinkaan ollutkaan tyhjä. Useat niistä ovat niin ha
jonneet, että niitten alkuperäistä muotoa on mahdoton määrätä. 
Kuin kumminkin katson velvollisuudekseni tässä luetella niistä ai
nakin muutamia, täytyy minun todellakin surkutella lukiaa, jolle 
taas tarjotaan koko joukko numeroita, laskuja kivistä ja  kallioista. 
Hän ei varmaankaan saata arvata, miten hupaista oli etsiä noita 
samaisia muinaisjäännöksiä kummulla, minne ilta-auringon loistossa 
Laajoen välkkyvä pinta kimalteli tuulleiden koivujen välitse. Mutta 
hän kuvitelkoon sen sijaan mielessään sitä aikaa, jolloin nuo ki
vikasat ovat ladotut ja niitä rientoja, joista huomattavina muistoina 
nyt on jälkimaailman nähtävissä vaan nuo sortuneet kivirauniot.

Kivikasoille siis ! Ja saadaksemme vakaan lähtöpaikan alamme 
astelemisemme mainitulta talvitieltä. Sen syrjässä on lähellä vie
reisen „Vesiniitun“ veräjää suuremmoinen kivi. Siitä koillista suun
taa on luonnon muodostama vallin näköinen kaareva penkere. 
Kuin tätä on kuljettu noin 25 syltää, kohdataan vallin suun
nassa oleva

1) 15 jlk. pitkä ja 5—6 jlk. leveä, matala kivikasa. Siitä 
noin 5 syltää eteenpäin on samalla penkereellä

2) noin 20 jlk. pitkä ja 7—8 jlk. leveä kivikasa, muodoltaan 
kuin N: o 1. Penkerettä kestää vielä parikymmentä syltää, kun
nes se Valaskallion maan puolla katoaa mäkeen. — Viimemaini
tusta kivikasasta noin 5 syltää luodetta kohden on

3) hiidenkiukaan muotoinen pyöreä raunio, jonka leikkaaja 
18 jlk., keskeltä vähäsen kaivettu. Tästä 7 syltää pohj. kohden

4) soikean muotoinen, parin jalan korkuinen, 16 jlk. pitkä, 
12 jlk. leveä kivikasa; keskeltä kaivettu. Tämän raunion länsisyr- 
jässä on suurenläntä, luonnon sijoittama kivi. Tästä noin viisi 
syltää koillista kohden on

5) kahden jalan korkuinen, pyöreä miehen pään kokoisista ki
vistä ladottu kasa, jonka leikkaaja on 15 jalkaa; senkin pohjois- 
syrjässä isonläntä kivi. Siitä koillista kohden noin 10 syltää on

6) pyöreä kivipanos, jossa noin kuutiojalan kokoisia kiviä 
vain yksi kerros maassa; sen leikkaaja 12 jalkaa. Kuin nyt pa
laamme takaisin N:o 4:lle ja käymme siitä noin 5 syltää pohjosta 
kohden, niin tapaamme

7) pienistä kivistä ladotun, pyöreän kivikasan, jonka leik
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kaaja on 10 jalkaa. Tässä rauniossa on keskellä kuoppa ja aika 
kuoppa se onkin, mutta pahaksi onneksi vaan eilispäivän töitä. 
Aarteiden etsiät ovat nähtävästi löytäneet kivien alta paljasta mul
taa vaan, ja mullan alta vankan kallion. Siitä noin 8 syltää länttä 
kohden on

8) jotakin kiviaidan muotoista rakennusta (vähäsen saman 
näköistä kuin 1 ja 2) noin 40 jalan pituisella alalla. Siitä noin 
16 syltää länteenpäin on

9) 8 jalan levyinen, pyöreä kivikasa, joka nyt on keskeltä 
kallioon asti kaivettu. Siitä 7 syltää luodetta kohden on

10) jonkunmoista kiviteosta, joka nähtävästi vasta myöhem
min on hajotettu. Siitä 9 syltää itäänpäin

11) noin 12 jlk. pitkä, 10 jlk. leveä, suorakaiteen muotoinen 
kivikasa, jonka reunoilla suurenläntä kiviä, keskellä pieniä. Siitä 
noin 7 syltää pohjoseen on

12—15) isojen kivien välissä jonkunlaista ihmisten tekemää 
kivimuodostelmaa, ja samoin siitä noin 30 syltää länttä kohden 
parissa, kolmessa kohdassa samallaista kiviteosta.

Tämän mäen  louna is im massa  ko lkas sa  on sen lisäksi 
nähtävänä kym m enkun ta  s am a l la i s t a  k iv ik asaa ,  ja yllämai
nitun t a lv i t i en  e t e l ä p u o le l l a  saman  verta .  —

Melkein kaikki nämät kiviteokset ovat matalia, paitse N:o 3, 
jonka korkeus on noin 3 jalkaa. Oppaamme, Pärpösten „Kanka- 
rin Heikki“, joka meitä kävi hyväntahtoisesti saattamassa pitkät 
matkat metsässä, kertoo kansan näitäkin arvelevan „nunnain“ 
käsialoiksi.

Gottlundin muistiinpanojen mukaan ') on Kolsan (Hal- 
son?) metsässä, ihan Laitilan pitäjän rajalla, kauniista sileistä ki
vistä rakennettu väre, joka, kuten kerrotaan, oli alkuaan aijottu 
kirkoksi.

Kaivattulan maalla on Saarnivuori, jossa kansa kertoo saar
noja pidetyn jo „nunnain aikana.11 — TJhlun Mattilan maalla on 
„ Uhlunmäessä“, noin parikymmentä syltää tiestä, 20—30 syltää 
leveä, luonnon muodostama kivikko ja sitä parikymmentä syltää 
etelämpänä toinen samallainen. Kummassakin on suurenlaisia ki
viä, joita hiidet muka ovat käyttäneet tappeluissaan. Samassa 
vuoressa pitäisi olla sen eteläsyrjällä luola, josta kerrotaan löyde

*) Antiquariska Anteckningar, II, s. 169.
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tyn kaikellaisia tavaroita. Tätä luolaa ei oppaani kumminkaan 
sattunut löytämään.

c. Killankedoista.
Pakanuuden aikaisia leikkejä. „Tiedustuskirjan“ ja  

Gr. Halleniuksen killankedot Mynämäessä. Päärten 
nummi. Hiittenhaavat. Alttarivaha.

Olen jo maininnut kaikki ne huomiota ansaitsevat Mynämäen 
ja sen kappelien kivet ja kivipanokset, jotka olen tietooni saanut. 
N. s. „Fäärten ’) nummi“ kivipanoksineen on vielä mainitsematta. 
Mutta koska näyttää varsin todennäköiseltä, että eräs Karjalan 
kirkon arkistossa oleva „Tiedustuskirja", puhuessaan killankedoista, 
muun muassa tarkoittaa juuri tätä nummea, niin esitän tässä en
sin, mitä mainitun kirjan 1 §:ssä puhutaan „Pakanallisesta juma
lan palveluxesta täsä paikkakunnasa“. Tämä Tiedustuskirja on 
nähtävästi tehty 1775 vuoden vaiheilla ja sen tekiä, käsialastakin 
päättäen, on Mynämäen silloinen kirkkoherra Antti Lizelius2). 
Kirjoitusta varten käytetyistä lähteistä mainitaan sen alussa, että 
kirjaan on koottu „mitä entiset sanomat, jotka toden kansa yhtä 
pitävän luullan, niin myös vanhain luonnon vilpittömäsä yxivakai- 
sudesa tapahtunet tiedon annot ja polvi polvelta seuravaisille su
kukunnille johdatetut ja kuultut juttelemiset ovat meille tiedoxi 
ja muistoxi tallella pitänet“.

Kirjoituksessa mainitaan aluksi tuo maamme tiedemiehillä 
ennen Porthanin aikoja varsin yleisenä ollut luulo, että Suomen

1) Fäärte ja Fäärtti ovat lounaissuomalaisia muodostuksia ruotsalai
sesta sukunimestä Färdig, jonka nimisestä torpparista puheena oleva keto 
epäilemättä on saanut nykyisen nimensä. Kedon reunassa on näet „Fäär
ten torppa“.

s) A. Lizelius, ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden toimittaja, 
syntyi Tyrväässä Lietsolan kylässä v. 1708, oli jonkun ajan Turun lukiossa 
opettajana, sittemmin kirkkoherrana Pöytyällä ja vuodesta 1700 alkaen 
Mynämäessä, missä hän kuoli 1795.

Yllämainitun „Tiedustuskirjan“ 1 §:stä olen kirjoitukseeni ottanut 
melkein täydellisen jäljennöksen. 2 § puhun kristinopin tuonnista Suo
meen, 3 § paavin uskosta (kirkkohistoriallinen esitys paavin vallan syn
nystä sekä Paavilaisista kirkonmenoista). 4 §:n l:nen „leikkaus“ puhuu 
Kustaa Vaasan toimista kirkollisissa oloissa, 2:nen leikkaus Mynämäen 
sekä Mietosten ja  Hietamäen kirkoista ja 3:ssa leikkauksessa, johon kuu
luu enempi puoli koko kirjaa (sivulta 42 aina loppuun asti, sivulle 98), 
esitetään Mynämäen korpikunnan kirkolliset olot.
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nykyiset asukkaat muka ovat tulleet „Asiasta, Israelin kansan jou 
kosta“, ja sanotaan että heillä tänne tullessaan oli „vielä joku Is
raelin kansan Jumalan palveluxen muoto“, mutta että he sittem
min unohtivat näkymättömän Jumalan ja rupesivat palvelemaan 
„osittain hengettömiä kappaleita, niinkuin auringota, kuuta, tähtejä 
ja muita taivan merkejä, niin myös vesiä, lähteitä, kukkuloita, puita 
ja muita senkaltaisita: osittain eläväisiä luontokappaleita eli joisa 
henki on, niinkuin petoja, eläimiä, lintuja ja vielä matelevaisiakin 
ja kärmeitä !), niin myös kuuluisia ja ylistettäviä ihmisiä sekä 
eläisä että kuoltua ja toki itse piruakin, joka heitä uskotteli ja 
usiasa hahmosa itsensä näytteli“.

„Tämmötzistä — jatkaa Tiedustuskirja — valitzit he lieil- 
lensä yhteisiä maakunnan jumalita ja paikkakuntain jumalita, niin 
myös eri paikkaili jumalita.

Ne pahat enkelit sukeltelit itzellensä nämät vijmein mainitut 
virat ja askaret ja uskotit itzensä olevan ja  annoit kutzutta hal- 
tiaxi; josta johdosta tulit ylös koto- ja kodixinhaltiat, jotka sitten 
kutsuttiin tontuixi, veden haltiat, jotka vielä nimitetän näkixi; 
metzänhaltiat, niin kutsut ajattavat2): vuorten ja kukkulain haltiat 
eli hijdet: vissein lähdetten haltiat ja muita senkaltaisita.

Näille hejän valituille jumalillensa eroitit he myös monikah- 
toja juhlia vuosittain vietettäväksi; isoimmille jumalille isoimpia 
vaan harvempia, vähemmille vähempiä vaan usiampia ja kodon eli 
kodiximen haltioille yhden eli kaxi päivää viikosa. He pyhitit 
myös erinäisiä paikkoja heijän ympäristöllänsä; niinkuin metzis- 
töitä, vehmastoita, laxoja, nurmeja, kukkuloita ja lähteitä, joille 
lie annoit nimet tahi epäjumalitten nimistä taikka palveluxen muo
dosta kusakin paikasa, taikka myös lähi kyläkuntien nimistä: 
uijnkuin hijclen kankare, killan keto, kapuketo3), hijppaketo *), 
pilpuketo5) ja muita sellaisia. Koto- eli kodixinhaltioillc pyhitet
tiin vissit huonet kyläkunnisa ja perhekunnisa.

’) Suomensukuisilla kansoilla tiedettäneen karmeiden palvelusta olleen 
todistettavasti ainoastaan merjalaisilla. Ks. M. Y:n Pöytäk. 1817/373, 7 §.

3) Sana on nykyään Lounais-Suomessa tuntematon.
3) Lounais-Suomessa tuntematon sana,
*) Paimion Nakolinnan maalla 011, kuten ylioppilas From on minulle 

kertonut, Hiipanketo niminen suomainen niittu. Saman niitun mäessä on 
korkean läntäisellä „Isolla vuorella“ hiidenkiuvas.

5) Pilpunlyönti on Lounais-Suomessa tavallisia poikain leikkilöitä.
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Mitä heijän jumalaupalveluxensa muotolioii tule, niin oli se 
monenkaltainen, vaan ei yhtäläinen joka paikkakunnasa. Näisä 
paikkakunnisa harjoitettin sitä enimmästi hypyillä, raässämisillä, 
kilvoittelemisilla, pakanallisilla runolauluilla ja huvituxilla, luista- 
misilla, syömisellä ja juomisella, niin että he istuit syömään ja 
juomaan ja nousit mässämään.

Näihin paikkoihin toit he ympäristöltä kaikkinaisia ruokia ja 
juomia ja heijän aikaisiansa lierkuja.

Vanhat, jotka näisä juhlapitopaikoisa ei voinet hypätä ja 
mässätä, huvittelit itziänsä juomisella, jutuilla, arvoituxilla, jaari- 
tuxilla ja rivorunoilla: ei he myös kartellet tainkaltaisisa tiloisa 
jaaritella huvitusnoitumisia ja  taikauxia nuorten edesä.

Nuoret sekä miehet että vaimot pidit ja vietit näitä epäju- 
malitten juhlia mässämisillä, hypyillä, kilvoitusjuoxuilla, taistelemi
silla, piipuin lyömisillä, hijppajuoksuilla ja kaikellaisilla huvitus- 
juoxuilla ympäri ja läpi niitä pyhitysmetzistöitä, kankareita ja nur- 
meja ja kehottelit niin muodoin toinen toistansa pakanalliseen 
hekuman menohon.

Semmoisia edellä mainitutta eroitettuja ja pyhitettyjä paikkoja 
ei ole puuttunut täsäkään pitäjäsä. ei vielä täsä korpikunnasakaan, 
nijnkuin vanhain polvi polvelta meijän tietohomme tullet tosijutut 
vielä osoittavat, jonkakaltaisit on ollut killanketo Mynämäen ja  
Nousiaisten välillä Jutinkedm  takana, toinen kiUanketo Niliat- 
tulan ja  Juvan välillä, kolmas Sairisten ja  Laajoen välillä, joit
ten kaiken kolmen nim et1), muut ovat unohdetut täs pitäjäsä.

Ja  että nämät haltiajumalain juhlat niisä sitä varten pyhite- 
tyisä paikoisa olisit sitä suuremmalla juhlallisuudella tullet viete- 
tyxi, jota enemmän kansaa kokoon saatiin, niin oli heillä näisä 
eroitetuisa paikoisa kellot, kolkausainet, joilla he annoit tietä ym
päristöllä asuvaisille lähemmille ja edemmille kokoon tulemisen 
ajan. .

Saman kirjan toisessa pykälässä kerrotaan muun muassa, 
että pieniä saarnahuoneita tavallisesti rakennettiin juuri tällaisiin 
pyhitettyihin paikkoihin, kansan taikauskon tähden. „Semmoisista 
saarnahuoneista . . .  löytän vielä muistojättöjä, kivipiirityksiä ja

*) Tästä on nähtävästi sanat „vielä tunnetaan“ tai jotakin muuta 
semmoista jäänyt pois.
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vielä risteinkin voimassa pitämisiä siellä ja täällä paikkakunnisa. 
Täsä pitäjäsä nähclän vielä yxi semmoisen kirkon siä ja kivipiiri- 
tys Akulan takana Suojokea päin metzäkankaresa eli paltasa“. 
Samassa pykälässä kerrotaan, miten suomalaiset vielä kristinopin
kin aikana palvelivat vanhoja jumaliansa, ja sanotaan että „koto- 
kärmeitä he myös ruokit ja holhoisit, luullen että jos nijtä loukat- 
tin, niin eläinten ei pitänyt menestymän“.

Tällaisia juttelee Tiedustuskirjan tekiä. — Mitä nyt ensin- 
kin tuohon Aakulan takana olevaan „kivipiiritykseen“ tulee, niin 
sellaisesta en voinut mitään muuta tietoa saada, kuin sen mitä 
ennen (siv. 81) on mainittu eräästä siellä olevasta luonnon muodosta
masta (?) kivjjaksosta. Mutta tuskiinpa kirjoittaja sitä tarkoittanee.

Killankedoista puhuu Halleniuskin. Hän sanoo Varkainvuo- 
resta vähän matkan päässä olevan lakean kedon, jota kansa ni
mittää killaukedoksi, ruotsiksi „lieden dants“. Siellä hän kertoo 
täysikäisten sekä poikien ja hentojen tyttöjenkin muinoin olleen 
leikkisillä, joihin kuului juoksuja, tanssia, pallon lyöntiä y. m. *). 
Samaan käytäntöön hän sanoo muinoin olleen pyhitetyn Kaunis- 
nummen („Cauuinummi“), jonka pitäisi olla vähän matkan päässä 
Tursunperän kylästä. Siellä oli, sanoo Hallenius, Nousiaisten asuk
kaiden tapa yhtyä läheisten mynämäkiläisten kanssa pitämään kil- 
paleikkejä (ludicra Isthmia).

Nykyään ei kansa tiedä suuriakaan kertoa noista pakanuu
den aikaisista juhlista ja leikkilöistä, enkä tässä koetakkaan tutkia, 
minkä verta nyt esitetyissä, jotenkin ylimalkaisissa „tiedon an
noissa“ on nimenomaan mynämäkiläisten muinaisia juhlatapoja ku
vattu. Tarkastamista ansainnee myöskin kysymys, olivatko yllä
mainitut killankedot — jollaisten olemassa olemisesta ei ole epäi
lystäkään — joitakin „käräjämäkiä“ vai yksistään kiistailu- ja leik
kikenttiä, kuten Tiedustuskirja näyttää arvelevan, vai käyttivätkö 
jotkut kiila- eli kilta-seurat (gille, Gilde) niitä tarkoituksiinsa2). 
Tällaisiin kysymyksiin koskematta esitän tässä vaan ne tiedot,

*) Halleniuksen mainitsemasta „petaurum“ muistuttaa tohtori Rein- 
liolm: „eg. linilansning,'här trol. =  gunga“.

2) Ks. tohtori Reinholmin kirjoitusta „Kristinopin saatosta Suomeen“ 
siv. 24, jossa hän puhuu Icillankirlcoista. — Historiallinen Arkisto, I, s. 153, 
II, s. 161.
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jotka olen saanut koettaessani ottaa selville missä yllämainitut 
killankedot') ovat olleet.

Killanketo nimistä paikkaa ei Mynämäessä eikä sen kappe
leissa ole muualla kuin Kalelan (Kallelan) Maulan talossa. Siellä 
on näet ollut Killanketo niminen paikka, joka vasta viime aikoina 
on aidattu erityiseksi haaksi, — haan nimi on Kiila. Se 011 My- 
näjoen eteläreunalla. Saman joen muodostamaa läheistä lammik
koa nimitetään KiUankuljnksi. Mitään muinaisjäännöksiä ei tässä 
paikassa kuitenkaan kuulu olevan eikä kansa tiedä siitä mitään 
tarujakaan. Niin ainakin väitti kertojamme. Pahaksi onneksi 
saimme tuon tiedon vasta myöhemmin matkallamme, jo ollessam
me etäällä puheena olevalta paikalta.

Yllämainittujen lähteiden mukaan pitäisi killanketoja Mynä
mäessä kumminkin olla vähintäin neljä. Ihmeellistä että sadassa 
vuodessa ovat nekin unohtuneet, jotka Tiedustuskirja mainitsee. 
Noista neljästä kedosta pitäisi olla, kuten ylempänä on mainittu: 

a) yksi Sairisten ja  Laajoen välillä (Tiedustuskirjan mu
kaan) sekä

h) yksi likellä Varlcainvuorta (kuten Gr. Hallenius kertoo). 
Näistä kummastakaan en ole saattanut saada sen enempää tietoa. 
Mahdollista on, että ensinmainittu on nimineen päivineen hukku
nut Laajoen ja Sairisten peltoihin, jotka viimeksi kuluneen sadan 
vuoden aikana ovat melkoisesti laajentuneet.

c) Yhden Tiedustuskirja sanoo olevan „Mynämäen ja  Nou
siaisten välillä Jutinkedon takana“.

Nähtävästi tarkoitetaan tässä sitä „Cauninummea“, jonka Gr. 
Hallenius sanoo olevan „vähän matkan päässä Tursunperän 
k y l ä s t ä sillä Hallenius lausuu, puhuessaan juuteista, että „Juu
tin cangare“ 2) (“ „Juutinketo“?) myös 011 lähellä Tursunperää. 
Kansa ei täällä kumminkaan tunne yhtäkään nimityksistä: Juu- 
tinketo, Juutinkankare, Kaunisnummi, Killanketo. Täällä olevaa 
Franttilannummea, josta tuonnempana on puhe, se näkyy pitä
vän erityisessä kunnioituksessa, ja kysellessäni yllämainitulta ke-

*) Kihlanketo (en lund vid Tursanperä by i Wirmo socken), jonka 
Lönnrot mainitsee leksikossaan, on Mynämäessä tuntematon sanamuoto.

‘) M. Hallenius sanoo, että kaksi penikulmaa Turusta pohjoseen on 
„Hijdenkangar“ Nummen kylän vieressä Nousiaisissa, länsipuolella valta
tietä. — H. Hassel. Dissertatio de Borea-Fennia. Ab. 1732, siv. 55.
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töja sainkin useilta henkilöiltä heti vastaukseksi: „mahtaako se 
tuo Franttilan nummi olla“. Tohtori Reinholmin papereissa (kim
pussa n:o 79) siitä sanotaan: „Tursunperän kylän läpi maantie käy 
alipuolella pientä mäen hyppyrää, jonka huipun päällä 011 kylän 
tuulimylly. Täälläpä se mainio Killanketo . . .  ympyriäinen, ei ai
van korkia paikka, kuitenkin kylän korkein“. Siellä hän sanoo 
lähikylistä vielä nykyäänkin käytävän juhannusta viettämässä, lisä
ten (arvattavasti Halleniuksen mukaan) että siellä ennen oli käy
nyt väkeä kaikista emäpitäjän kylistä, jopa Nousiaisistakin.

d) Yhden Tiedustuskirja sanoo olevan „Nihattulan ja  Juvan 
välillä“. Mutta kuin tätä väliä 011 toista penikulmaa, niin ei Tie
dustuskirjan tarkoittamaa paikkaa ole suinkaan helppo määrätä. 
Siitä päättäen, mitä tässä alempana kerron, saattaa kumminkin 
pitää hyvin luultavana, että Tiedustuskirjan tekiä tarkoittaa ny
kyistä Fäärten nummea, joka 0 11 Laitilaan menevän tien vieressä 
kolmen virstan päässä Mynämäen kirkolta. Tällä nummella pi
täisi — „vanhain miesten“ ilmoituksen mukaan tietysti — muinoin 
olleen taistelun. Itämaisen sodan aikana venäläiset siellä pitivät 
ampumusharjotuksia ; näissä käytettyjä kivi- ja soravarustuksia on
kin kedon läheisellä vuorella. Nummesta ja sen kivipanosten ase
masta teimme kartan L, jota paitse matkatoverini, herra Sunell, 
teki useampien kivipanosten asemapiirroksen (ks. litogr. kuvaa). 
Kiviteosten välimatkaa katson tarpeettomaksi tässä esittää, koska 
sen saattaa nähdä kartassa olevasta askelmasta. Niiden muodosta 
panen tähän kumminkin muutamia lisäselityksiä. Tarkastelkaamme 
siis mainittujen piirustusten avulla noita kivipanoksia, jotka kai
keksi onneksi ovat paljoa sievemmässä muodossa ja paremmassa 
järjestyksessä kuin Kynnystenmäen kivikasat ja jotk’eivät sitä 
paitse ole louhikkojen keskellä, kuten Talvitien-niitun rauniot, vaan 
kauniilla hiekkanummella.

Sen kivipanoksen leikkaaja, joka kartassa on merkitty nu
merolla 1, on 15 jalkaa. Pienenläntä kiviä ympärillä. Reunassa

’) On mahdollista, että tähän liitetyssä kartassa on jossakin kohdin 
muutamien jalkain erehdys. Maanmittaus-kapineinamme oli näet vaan, 
paitsi paperilappua, pieni, läheisestä Fäärten torpasta lainatta tuoli, kulma- 
mittain (vinkkeli), luotinuora ja puoli tusinaa nuppineuloja. Koneen vaja
vuutta koetimme toki korvata sillä, että otimme tähtäyspisteiden väliksi 
kokonaista 450 jalkaa.
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olevien isojen kivien järjestys hyvin selvä, niinkuin melkein kai
kissa näissä kivipanoissa.

Tämän eteläsyrjällä on pienistä kivistä tehtyjä, nyt hyvin 
maatuneita kiviryhmiä, joissa kivet näyttävät olevan jonkunlaisessa 
pyöreässä järjestyksessä, melkein kuin N:o 2:n viereisessä kiviryh- 
mässä («).;

N:o 2. Leikkaaja 55 jalkaa. Osaksi hiidenkiukaan muotoi
nen, mutta suurempia kiviä kuin niissä. — Nyt tämä kivikasa on 
kovin hajanaisessa tilassa. Kehän sisällä olevat isonläntäiset ki
vet näyttävät nekin olleen jonkullaisessa pyöreässä järjestyksessä 
(siis kehä kehän sisällä). Kaksi muita isompaa kiveä on kehän 
sisällä, sen keskikohtaa vähäistä lännempänä, — niiden väli 6 J/2 
jalkaa.

Tämän vieressä olevan kivipanoksen (a) leveys on noin 6 
jalkaa ja kuvion koko pituus 8 jalkaa.

N:o 3 on noin 70 jalkaa leveä hietakuoppa, joka rikkoo N:o 
5:n lounais-eteläisen syrjän.

N:o 4. 12 jlk. pitkä ja  keskeltä runsaasti 6 jlk. leveä. Si
sus kivillä täytetty.

N:o o. Leikkaaja 20 jlk. Kivipanoksen lounais-eteläisestä 
syrjästä on muutamia kiviä luhistunut viereiseen santakuoppaan 
(N:o 3).

N:o 6. Leikkaaja 13 jlk. Sisuskin kivillä täytetty.
N:o 7. 10 jlk. pitkä, 4 jlk. leveä. Isojen kehäkivien ulko

puolia on pieniä maatuneita kiviä toisena kehänä.
N:o 8. 8 jlk. pitkä, 5 jlk. leveä. Sisuskin kivillä täytetty; 

nekin näyttävät olevan jonkunlaisessa kehämäisessä järjestyksessä.
N:o 9. 10 jlk. pitkä, keskeltä 6, päistä lähes 8 jlk. leveä. 

Pieniä kiviä on tämänkin ympärillä kehän muodossa.
N:o 10. 12 jlk. pitkä, lähes 5 jlk. leveä. Pieniä kiviä ei näy 

kehän ulkopuolia, ja ainoasti muutamia, tuskin huomattavia, maa
han painuneita sen sisällä.

N:o 11. 25 jlk. pitkä, 20 jlk. leveä. Tämänkin kehän ym
pärillä pieniä kiviä uutena kehänä. Suurenläntä kivi kehän si
sällä sen kaakkoispuolisessa päässä, muuten kehän sisus jotenkin 
tyhjä.

N:o 2:n ja n:o l l:n  välillä on myöskin jotenkin suuri hieta- 
kuoppa.





F . L ie w e n d a l'in  kiv ip ., H elsin k i
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Näissä kivipanoksissa 011 ainoastaan yksi kerros kiviä ja  se
kin melkein kaikissa maanpintaan painunut. Muutamia muitakin 
kiviryhmiä kohtaa nummella, mutta ne ovat kumminkin pienen 
pieniä, eikä niiden muoto ole selvä. Koska yllämainittujen hieta- 
kuoppien pohjassa on vaan sangen vähän kiviä, niin ei niitten koh
dalla kai ole mitään kivipanoksia ollutkaan, ell’ei nimittäin kiviä 
ole hiekan mukana viety pois, mutta se on tuskin luultava. Tuo 
venäläinen patteri, joka on nummen pohjoispuolia olevalla vuorella, 
on nähtävästi rakennettu vuorella olevista kivistä, sillä sellaisia
011 siellä kyllä.

Luultavasti Gr. Hallenius tarkoittaa muun muassa tätä num
mea mainitessaan, että useilla tämän pitäjän (Mynämäen) kum
muilla (excelsis) on nähtävänä kivipöytiä ja niiden ympärillä noin
12 kivi-istuinta. Erittäin Parsilan kylän lähellä Kuningas Kalma
rin vuorella, samoin kuin Laitilan pitäjään menevän tien vieressä 
on muinaisuuden pyhiä laitelmia (prisci ævi anathemata) joita 
mennyt aika on tahtonut nykyajalle säilyttää. Hän jättää ratkai
sematta, onko näissä paikoissa muinoin istuttu oikeutta.

Tämä hiekkanummi on muodoltaan puoliympyrä, leikkaajana 
sen länsilounais-lännessä kulkeva maantie. Nummen eteläpuoli 
on vähäistä korkeampi kuin sen pohjoispuoli, jonka äärimmäisenä 
rajana on mäntymetsän peittämä matalahko vuori. Maanpinnal
taan nummi on vähäsen lainehtiva, sen kasvullisuudesta on mai
nittava tilleiksi kimpuiksi ryhmistyneet pienen pienet kataja- ja 
petäjäpensaat, sekä erityisiin renkaihin kasvanut samettimaton muo
toinen hieno kanerva, jonka pohjana on lyhyt, kellervä karhun
sammal. Mainitut kanervarenkaat ja nummen kivipanokset ovat, 
kumma kyllä, niin yhtäläisiä, että katselia ehdottomasti tulee ajat
telemaan jotakin ihmisen kauneus-aistin ja luonnon luovan voiman 
yhdysvaikutusta olleen niiden kumpaistenkin muodostamisessa. 
Nummen kaakkoispuolia olevaa alankomaata peittävät matalakas
vuiset koivut, ja näiden takaa kohoaa koivuja tuuhealatvaisia hu
misevan havumetsän rinteellä. Samallaista metsikköä on siellä 
täällä etelässä ja lännessäkin, missä pellot ja kaukaa näkyvät vuo
ren harjanteet pilviin kohoaville kuusineen tekevät näköalan vielä
kin vaihtelevammaksi. Luoteessa, pohjosessa ja koillisessa näkyy 
matala havumetsä, joka pohjois- ja koillispuolia rajoittaa nummea. 
Viehättävän kaunis on tämä nummi ympäristöineen ja sen kivike
hiä katsellessa olet piankin valmis uneksimaan aikoja muinaisia,
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jolloin esi-isät täällä, „viherjäiselT lattialla, miss’ el seinät häm
mennä“, vapaina, iloisina temmeltivät, aikoja, jolloin ihmissydän 
viatonna etsi tyydykettä helmoista herttaisen luonnon. Tällaisista 
unelmista heräät kumminkin heti nykyajan karkeaan todellisuu
teen: nuo laveat hietakuopat uhkaavat ammottavaan kitaansa nie
laista tähän asti tuhon säästämät nummen loistoajan jäännökset, 
ja outo aavistus sanoo, ett’ei muutamien vuosikymmenien kuluttua 
ole koko paikalla muuta mainittavaa jäljellä, kuin tuo vuorelle ra- 
kettu venäläisten harmaa patteri. Kaihomielin astelet pois num
melta, jota äsken niin ihailit; — entä jos unelmasi nummen mui
naisuudestakin oli paljas unelma vain!

Fäärten nummesta puhuessamme olkoon mainittu, että M. 
Hallenius kertoo vielä 1732, jolloin hän H. Hasselin johdolla jul
kaisi väitöskirjansa „Dissertatio de Borea-Fennia“, Yihteenmäen 
maalla olleen iki vanhoja haapoja, joita kansa piti pyhinä, louk
kaamattomina. Samallaisia haapoja hän sanoo olleen Nousiaisissa 
ylempänä (siv. 92) mainitun Hiidenkankareen läheisyydessä „Här- 
kälähteen“ luona ja mainitsee niitä suomeksi nimitetyn hiittenhaa- 
voiksi („Hitenhafvat“).

Fäärten nummen ja Juvan kylän välillä on tien vieressä sen 
itäpuolia, noin 3 virstaa Juvalta, alttarivaha niminen suurellainen, 
tasareunainen kivi, ja mainitussa kylässä, siinä missä valtatie me
nee Laajoen yli, on Pyliesilta. Jotakin „pyhyyttä“ luulisi näiden
kin muistuttavan.

(1. Pakanuuden aikaisia hautaknoppia.

Nimitys. Kalmistot ylisen Laajoen laaksossa Karjalassa. 
Mynäjoen laakson kalmistot. Franttilan nummi. Kal
mistot alisen Laajoen laaksossa, Mynämäessä ja Mieto- 
sissa. Sydänperän kalmisto Mynälahden rannalla.

Pakanuuden aikaisia hautoja on Mynämäessä ja sen kappe
leissa kosolti. Sellaisia nimitetään Vehmaan kihlakunnan pohjois
osassa ylipäänsä juutin!laudoiksi. Siellä kerrotaan myös, miten 
juutit erään Tapaninpäivän iltana kyläkunnissa joukottain surmat
tiin. Karjalan kappelissa, jossa sama satu on tunnettu, nimite
tään noita hautoja juutin- tai ryssänhaudoiksi, mutta Mynämäessä 
ja Mietosissa, jossa tuota Tapanin päivän verilöylyä ei muisteta, 
mainitaan hautoja vain ryssänhaudoiksi.
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Juutinsodasta ja juuteista on puhe tuonnempana. •— Ne 
tässä esittämäni hautakuopat, joita sanotaan juutin- tai ryssän- 
liaudoiksi, ovat ulkomuodoltaan myöhemmän rautakauden hautojen 
näköisiä. Olen kumminkin esittänyt ne yleisellä „pakanuuden ai
kaisten hautakuoppien“ nimellä, koska Euran Käräjämäen löydöt 
(v:lta 1879) lienevät todistaneet, ett’ei ulkomuoto aina saata olla 
määrääjänä, mikä hauta on vanhemmalta mikä myöhemmältä rauta
kaudelta. Puheena olevat kuopat ovat noin syllän pituisia ja kes
keltä tavallisesti jalan verran notkossa ; mitään kivikehää niissä ei ole.

1—3) Tällaisia hautoja kohtaamme noin 15, joista muutamat 
kumminkin osaksi kaivetut, Karjalan Junnilan Jcotovainiossa, pari 
kymmentä syltää Karjalan entisestä kirkkotarhasta lounasta koh
den. — Kuin tästä menemme pohjoispuolelle tietä, niin tapaamme 
niitä muutamia mainitun kirkkotarlian luoteisen aidan vieressä. 
Tästä kuin käymme läpi tuon autioksi jätetyn kirkkotarhan, niin 
kohtaamme sen kaakkoiskulman takana kymmenkunta juutinhautaa. 
Kaikki nämät kolme paikkaa ovat Laajoen luoteisella partaalla ki
vettömässä hiekkanummessa. Hautoja on siinä nähtävästi ollut 
koko joukko, mutta niitä on vainaajineen vaipunut peltojen perus
tuksiin, ja tuon kirkkotarhan alalla ovat vanhat saaneet väistyä 
uusien tieltä.

4) Kuin täältä kuljemme suoraan itäänpäin Suutilan kylään, 
niin kohtaamme samallaisia hautoja noin puolen tusinaa Mikolan 
matalassa, metsäisessä Näkkelmäessä.

Muissa paikoissa emme Karjalan kappelissa juutinhautoja ta
vanneet. Mutta Mynämäen emäpitäjän puolla niitä kohtasimme 
koko joukon, ja koska muutamia, joista kansa ei tiennyt mitään 
kertoa, aivan sattumalta löysimme, niin on luultava, että niitä on 
niittujen mäissä sekä muualla paljoa enemmän kuin niitä tässä 
luettelen.

5—9) Ensinkin kohtaamme ryssänhautoja Mynäjoen muodos
taman laakson rinteellä useissa eri paikoissa. — Miesmäen kor
keassa ja metsäisessä Norrinmäessä, sen itäisessä päässä, niitä on 
kymmenkunta. Tämä mäki on noin 500 syltää luoteeseenpäin en
nen (sv. 80) mainitusta Nunnainkukkulasta ja saman verta ete
lämpänä Yläneeltä Turkuun menevää tietä. — Mainitun tien 
eteläsyrjällä kohtaamme Nihdasten Sipin Ristim äki*) nimisen pel-

*) Nitoi on luultavasti saanut alkunsa mäessä olevasta tien ristoksesta.
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Ion kivisessä hiekkamäessä 7 tai 8 hautaa. Mainitut kalmistot ovat 
Mynäjoen eteläpuolia. — Sen pohjoispuolia on Ailtkisten Jussilan 
myllyn vieressä noin 15 jlk. pitkä ojanne, joka näyttää syntyneen 
kahdesta yhtyneestä haudasta sekä lähellä sitä pari jotenkin sel
vää hautaa. — Tästä kuin menemme noin 150 syltää pohjosta 
kohden, niin tulemme Nihdasten Sunin  Kotopellon mäkeen, jossa 
on rinnattain kaksi samallaista syvennystä kuin äsken mainittu. 
Nämätkin jotenkin varmaan yhdistyneitä hautoja. — Kuin tästä 
menemme vähän toista virstaa pohjosta kohden, niin kohtaamme 
Nakkilan Isontalon Ylishaan kivisessä mäessä, sen lounaisrinteessä, 
13 pakanuuden aikaista hautaa.

10—14) Palaamme taas Mynäjoen eteläpuolelle. Täällä on 
Seppälän Vikan pellon kankareessa Heikkilän talon pohjoispuolia 
parikymmentä hautaa. — Tästä mentäessä eteläänpäin 200—300 
syltää tavataan niitä muutamia Vikan kivisessä Myllymäessä, myl
lyn länsipuolella. — Lähdemme nyt länttä kohden Mustilan Alista
lon Vihasmäkeen. Sen länsipuolia oli vielä kesällä 1881 siellä 
käydessämme 7 hautaa, mutta luultavasti osa näistäkin tätä kir
joitusta painettaessa on pellon peittämä, sillä lapio ja rautakanki 
olivat siellä jo silloin täydessä toimessa. Niistä haudoista, joita 
silloin oli hajotettu, oli ilmestynyt vaan tuhkaa. — Jatkamme mat
kaa länttä kohden ja astumme taas Vihteenmäen kohdalla por
taita myöden yli Mynäjoen. Täällä on Rekolan talon Kankare 
nimisessä vainiossa, siinä olevan mäentöyryn länsipuolia, joitakuita 
hautoja, joista muutamia on nähtävästi jo tarpeeksi asti tutkittu. 
— Palaamme taas joen eteläpuolelle ja käymme Raimelaan, missä 
Haaskan talosta noin 300—400 syltää lounasta kohden on Ylis- 
Pukkilan peltojen ympäröimä pienen pieni mäki ja siinä vieläkin 
13 hautaa, jota enempää ei tuohon mäentilkkuun juuri mahtuisi- 
kaan. Nähtävästi niitä on paljo hävinnyt läheiseen peltoon ja 
tuskinpa jääneitäkään ajan pitkään säästettänee, vaikka niille ar
moa anelimmekin.

Arvellaan että ryssiä maailman aikoina on haudattu myös 
Tursunperän Franttilan vieressä olevaan korkeanläntäiseen „Frant- 
tilan nummeen". Pakanuuden aikaisia hautakuoppia en tuolla 
nummella tavannut, miitta siinä olevan suuren hietakuopan reu
noista näkyi, että maa ruokamullan alla on poltettua. Kerrotaan 
että nummen hiekasta joskus on löydetty keihään teriä ja muita 
rautakaluja, mutta ne ovat nyt teillä tietämättömillä. Noin 40
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vuotta sitte oli tästä kummusta löydetty hietaa kaivettaessa ruu- 
miin-arkun kappaleita ja luita, jopa ihmisen pääkallokin. Kerto
jat sanoivat ne itse nähneensä. Tuon pääkallon omistaja on tie
tysti ollut historiallisen ajan miehiä.

15) Parsilan Pietilän Myllyvainion mäestä löysimme sattu
malta tien vierestä kymmenkunta rauta-ajan hautaa. Kansa ei 
niistäkään tietänyt mitään kertoa.

16) Pari hautaa on myös Kaivolan kylästä vähän matkan 
päässä pohjosta kohden, Munnusten Pulkkalan Peräpellon mäessä.

Korvensuun Ettalan haassa on „ainakin yksi ryssänhauta“. 
Samasta kylästä mentäessä pohjosta kohti sanotaan hautoja ta
vattavan useitakin Lujalan Pietinkedon mäen rinteessä. Niitä 
sanotaan „hiittenhaudoiksi“. Näitä en käynyt katsomassa, mutta 
selityksestä päättäen luulisin niitäkin pakanuuden aikaisiksi hau
doiksi.

17, 18) Kuin Hietamäen entisen kirkon sijalta mennään Kap- 
pelinmäen rinnettä kaakkoseen noin 100 syltää, niin tavataan pari 
kymmentä pakanuuden aikaista hautaa. — Saman mäen pohjois
rinteessä on pitkä hautasarja, jossa niitä voi nähdä vähintään 30.

19) Antikkalan Haijalan Vilkonmäessä, joka on Hietamäestä 
eteläänpäin Laajoen rannalla, sanoivat muutamat henkilöt hautoja 
nähneensä, mutta nyt on suurin osa mäen pintaa hietakuoppina, 
enkä niissä mitään hautojen jälkiä havainnut. Mutta Laajoen 
itäpuolia on niitä Pyheen Ylis-Haakarin Myllynmäessä sen lou
naisrinteessä ainakin puoli tusinaa.

20) Käydään vielä yhdellä kalmistolla jättääksemme sitte vai
najat haudan hiljaisuuteen. Tarkoitan kalmistoa, joka on Sydän- 
perän (Syvänperän) yksinäisen talon Kotopellon mäessä, talosta 
noin 175 syltää luoteeseen. Täällä näkyy vielä hietakuoppien 
säästämässä lomapaikoissa vähintään 15 ryssänhautaa.

e. Myöhemmän rautakauden löytöjä.
Vaikka siis pakanuuden aikaisia hautoja on Mynämäessä 

koko joukko ja vaikka niitä useita on kaivettukin varsinkin peltoa 
tehtäessä, niin mitään rautakauden työkaluja ei minun kummin
kaan onnistunut täältä saada. Ruostuneita rauta-aseita on kai 
liian vähän otettu huomioon, toisinaan taas liian paljon, jolloin 
ne ovat muuttuneet puukon teriksi y. m. s. — Nihattulan Pöykön 
isäntä vainaja oli kymmenkunta vuotta sitte löytänyt peltoa kään-
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täessään jahtipuukon. Nyt sen terä on hukattu, mutta messinki
nen kahva, jonka Raimelan Hyydön isäntä Fredrik Jaakonpoika 

л  lahjoitti Muinaismuisto-yh
distykselle, osottaa tämän 
„miekan“ olleen myöhem- 
mältä ajalta.

Reinholm mainitsee (kim
pussa n:o 25), että Hiippa- 
vuoresta., joka on virstan 
päässä Mietosten kirkosta 
itäänpäin, oli v. 1863 löy
detty miekka (värja), joka 
sitte oli ollut Mietosten luk
karin hallussa.

Niinikään hän kertoo v. 
1866 löydetyn Rantavakkis- 
ten kylässä Mettalan kella
rin perustusta kaivettaessa 
uhriveitsen, jonka hän arve
lee vapaaherra Lybeckerin 
toimesta lähetetyn Helsinkiin. 
Tuo arvelu nähtävästi ereh
dys, jos sillä museoita tar
koitetaan.

„Juutinmäestä“ hän sa
noo kertomuksen mukaan 
löydetyn tavattoman pitkän 
keihään tai miekan.

Rahoja tältä aikakaudelta 
oli saatavissa. — Mynämäen 
pappilan ulkohuoneiden ta
kaisesta pellosta on tavan 
takaa löydetty vanhoja enim
mäkseen anglosaksilaisia ho
pearahoja. Näitä oli pro- 
vasti Lönnmarkilla 53 kap

paletta. Yksi oli muita paljoa nuorempi, Kaarle XI:n aikainen 
vuodelta 1668. Omistajan määräyksen mukaan valitsin yhden 
jokaista lajia, josta oli useita kappaleita. Rahat, jotka kooltaan

8. Miekka. 9. Keihäs.
Nousiaisista.
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olivat jotenkin yhtäläisiä, olivat kumminkin kirjoituksiltaan ja ku
viltaan suuresti erilaisia, jotta ainoasti 5 kappaletta saatoin, mainit
tua lahjoittajan määräystä noudattaen, ottaa Muinaismuisto-yhdis
tyksen varaksi1).

Näistä viidestä rahasta on neljä anglosaksilaista: yksi Ae- 
thelred H:n ajoilta (vv. 978—1016) ja kolme Knuut Suuren (vv. 
1016—1035.)

1) Vanhimman Mynämäestä saamani anglosaksilaisen rahan 
etupuolia oli selvään luettavana: AEDELRED REX ANGLO; ta
kapuolia SVMERLIDA M‘0  EOFR. — Rahan on siis leimannut 
Eoferwi’issa (=Yorkissa) Sumerlida niminen rahaseppä, jonka nimi 
pienissä vaihteluissa ilmestyy Aetheredin aikaisissa rahoissa hyvin 
yleisesti. — McO kirjoitettiin eri tavoin, myöhemmin M-ON, O ON, 
ON (vrt. seuraa via. M'0 EOFR=Monetarius on Eoferwic=raha- 
seppä Eoferwic’issä).

Muinoin kuin eri rahasepät eri paikoissa valtakuntaa käsi- 
koneillaan rahaa löivät, oli jo siitäkin syystä rahamuotojen luku
määrä tavattoman suuri, jos otetaan lukuun kaikki eroavaisuudet 
kuvissa ja kirjoituksissa, joiden viimeksi mainittujen suurempi tai 
pienempi täydellisyys näkyy useinkin olleen hyvin satunnaista laa
tua. Useimmiten sen vuoksi tavataankin rahamuotoja selittävissä 
teoksissa joku osasto uhrattuna „tuntemattomille“, mutta tavalli
sesti kumminkin on eri aikojen muodoissa verrattain helposti ero
tettavissa jotkut päätyypit. — Br. E. Hildebrandin julkaisemassa 
teoksessa „Anglosachsiska Mynt“ (toinen p. v. 1881), jonka avulla 
näistä rahoista olen selvän ottanut, on nyt esillä olevaa vastaa
massa Aethelredin rahojen yleinen D-tyyppi. Luokittelemalla taas 
etupuolen kirjainten ja niiden muotojen mukaan saa raha sijamer- 
kin e, 5. Ks. litogr.-kuvaa n:o 1.

2) Knuut Suuren aikaisista on vanhin E-tyyppiä, jota leimattiin 
jo tämän hallitsian alkuaikoina. Etupuolia on kuva liljakruunui- 
neen kovin hämärä, mutta sitä selvempi on kirjoitus : CNVT REX 
ANGLORVM (luok. a, 8); takapuolia: ODEA M(?)ON GIPS. — 
Rahan on siis Odea niminen rahaseppä leimannut Gipeswic’issä 
(=  Ipswich).

l) Jäljelle jääneet rahat kuuluvat vielä tätä painatettaessa olevan 
provasti Lönnmark vainajan kuolinpesällä säilyssä ja  saadaan toivottavasti 
piakkoin kokoelmiin.
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3) Toisetkin kaksi Knuut Suuren rahaa ovat jo aikaisin 
käytettyä lajia. Ne ovat näet G-tyyppiä. Toinen sekä kuvaltaan 
että kirjoitukseltaan erinomaisen selvä. Sen etupuolia: CNVT REX 
AN (luok. a, £); takapuolia: LIFINCC ON DEODFO. — Lifincc 
leimannut Theodfordissa (Thetfordissa). Ks. litogr.-kuv. n:o 2.

4) Yksi näistä Knuutin rahoista on hyvin hämärä. Tarkalla 
vertaamisella saa kumminkin selville että sekin on G-tyyppiä. 
Sen etupuolia saattaa lukea kirjaimet: CN(?)V R(?) AN (luok. 
h, 2 “?); takapuolella: BRV GAR ON LYN. — Raha on leimattu 
Lontoossa ja leimaajana nähtävästi sama Brungar, joka ffilde- 
brandin mukaan on ollut leimaajana Lontoossa ja Shrewsburyssä.

5) Yksi rahoista on saksalainen. Kuten litogr.-kuvasta (n:o 3) 
näkyy, ovat sen ristit palloilleen ja helminauhoineen erittäin sel
vät, mutta kirjoitukset vaillinaiset ja turmeltuneet. Etupuolen kir
joituksista on näkyvissä: P(ER)A (0)R sekä kaksi kirjainpuoli- 
kasta, nähtävästi DO:sta Kirjoitus on epäilemättä luettava: Oddo 
Imperator. Takapuolia on luettavissa: (V)ANN(I). Edellyttämällä 
V:tä osaksi M:stä, joka W:mäisenä Ottojen rahoissa myös tava
taan, saatamme pitää noita kirjaimia kuuluvina nimeen Ther(o)t- 
manni. — Raha on siis lyöty Westfälin Dortmundissa keisari Otto 
III:n aikana vuosien 996 ja 1002 välissäJ).

Pärpösten kylässä oli talollisenpoika Henrik Mäkilä 1860-lu- 
vulla löytänyt eräästä kivivareesta — noin 100 syltää Mäkilän 
talosta luodetta kohden — joukon vanhoja rahoja. Niitä oli ol
lut noin 300 kappaletta „messingin värisiä, kooltaan kuin paksut 
myrtin lehdet“, sekä 8 kappaletta hopeaisia, kahta eri lajia. Ne 
sanotaan myydyn Mynämäen silloiselle nimismiehelle A. S. Bran
derille (nykyään kruununvoutina Vehmaan kihlakunnassa 2).

Mietosten kappelissa oli Pyhärannan talon torppari F. Päär- 
navarhe 1820/e85 löytänyt, kuokkiessaan peltoa, läheltä tupaansa 
neljä vanhaa, suurellaista hopearahaa, jotka Åbo Underrättelserin 
mukaan „näyttivät ulkomaalaisilta“.

Vanhoja rahoja sanoo Reinholm (ks. n:o 25) löydetyn myös
kin Mietosten kylässä Kettulassa.

‘) Vrt. n:o 744,a Dannenbergin teoksessa : Die Deutschen Münzen 
der Sächsischen und Fränkischen Kaiserzeit. Berlin 1876.

2j Tästä löydöstä on kruununvouti Branderilta hiljattain pyydetty  
tarkempia tietoja.
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Gottlund kertoo (Antiqv. Ant. II, s. 169) provasti Lönn- 
markin huutaneen hovioikeuden-neuvos Aspin huutokaupasta rii- 
musauvan, mutta sitä en matkalla ollessani tietänyt kysyä.

f. Juutinsodasta.
Taistelu Huolin Aukolla. Unikankare. Tapaninpäivän 

verilöyly.

Juutinsodasta tietää kansa Mynämäessä kertoa, että juutit 
Joskus mailman aikoina“ ovat taistelleet lähellä Huolin kylää 
Aukko nimisellä lakealla, jossa nyt on Munnusten ja Neuvosten 
karjanlaitumia ja niittuja. Paikan läpitse juoksee „Seljän-oja“. — 
On jo mainittu (s. 83), että kansa arvelee myös Juutinvuoren 
juurella käydyn Juutinsotaa“. Gr. Hallenius tietää asiasta kertoa 
seuraavaa. Mainitessaan Juutinvuoren hän sanoo sen johtavan 
nimensä juuteista („a Danis“=  tanskalaisista), joiden sanotaan 
muinoin sangen usein Suomeamme ahdistelleen ja sitä lukuisine 
joukkoineen koettaneen valloittaa. Yleisesti kerrotaan, että he 
laivoistaan astuivat maalle Saaren ja Lehtisten edustalla ja näiden 
välisellä kentällä sotarintansa järjestettyään ryntäsivät suomalaisia 
vastaan taisteluun ; siitä syystä samalla niitulla olevaa puroa vielä 
nimitetään Juutin-ojaksi. Sieltä he vetäytyivät mainitun vuoren 
juurelle ja Huolinselkä nimisellä kentällä toistamiseen sotarintansa 
järjestettyään uudistivat tappelun, kuten jokainen seutulainen tie
tää kertoa; vieläpä kuin meikäläiset päättivät tuon kovaonnisen 
tappelun, juutit, kansan kielellä (nostræ gentis idiomate) kutsuivat 
Tammiston suvulta ja säädyltä eteviä, paossa harhailevia neitosia 
kotiin sanoilla: „Maisa, Caisa, tule cotia, io Jumala Jutin vei; 
Pyhä hengi pyszyn miehet“. Minkä verta tässä tarussa on perää, 
sen Hallenius jättää ratkaisematta ja muistuttaa sen yhteydessä 
vaan erästä toista, jonka mukaan tanskalainen Gramus oli ollut 
taistelussa suomalaisten kuningasta vastaan, mutta siitä luopunut 
saatuaan aviokseen kuninkaan tyttären, johon Gramus heti hänet 
ensi kerran nähtyään oli hurjasti rakastunut. — Yleensä Hallenius 
näkyy pitävän varmana, että äsken kerrotussa tarussa mainitut 
juutit todellakin olivat tanskalaisia. Hän näet tuon kertomuk
sensa päätteeksi käskee niitten, joille hänen arvelunsa ei kelpaisi, 
itse arvata oikeammin, esim. että kerrotulla juutinsodalla tarkoi
tettaisi Otto Rudin tai muiden samallaisten merimatkailiain ryös
töretkiä.
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Olkoon tämän yhteydessä vielä mainittu, että vähän matkaa 
Huolin Aukosta on Ravejan maalla Unikankare niniinen noin nel
jän kapanalan suuruinen mäki, jossa kerrotaan olleen kauppalinna, 
silloin kuin sen viereinen alanko vielä oli meren pohjana. Mäen 
sanotaan siitä saaneen nimensä, että siinä sodan aikana oli kaksi 
vahtia pitävää sotilasta nukkunut.

Tämän Unikankareen samoin kuin Ruotsinkankareen, joka 
on neljä virstaa Ravejasta kirkolle päin, mainitsee Reinholm (kmp. 
n:o 30) hautauspaikkojen joukossa.

Kertomus nyt selitetystä „juutinsodasta“ on kansan suussa, 
mikäli minä tiedän, tykkänään erillään siitä Tapaninpäivän teuras- 
tusjutusta, johon ennen (siv. 96) olen viitannut. Siitä kerrotaan 
Laitilassa ja Karjalan kappelissa näin: Oli vihdoin päätetty an
taa juuteille ratkaiseva isku. Kirkossa kuulutettiin Tapaninpäivänä : 
„tänä yönä se vasikka tapetaan, joka syötteellä on“. Tämän kuu
lutuksen tarkoitusta juutit eivät käsittäneet tai kenties eivät saa
neet koko kuulutusta tietoonsakaan. „Mitä pakanat kirkossa oli
sivat tehneet?“ sanoi eräs kertoja, kysyessäni miks’ eivät juutitkin 
kuulutusta onkeensa ottaneet. Juutit siis kyläkunnissa menivät 
illalla täydessä turvassa levolle, mutta yöllä heidän päällensä kaa
dettiin pitkät pöydät, joiden alle he teurastettiin ■).

Koska tätä Tapaninpäivän verilöylyä muistellaan hyvin ylei
sesti, niin on jotenkin varma, ettei se ole vain tuulesta temmattu 
satu, vaan on muistoja jostakin sotatapauksesta. Mutta keitä nuo 
juutit sitte olivat? Sitä ei kansa tiedä kertoa; pakanoita he vaan 
olivat, sen tietää joka mies, ja  tarusta päättäen luulisi heitä voit
taneiksi vihollisiksi, koska he kansan keskuudessa peljättyinä syöt
tiläinä elivät ja petoksen uhrina kuolivat. Olen jo ennen mainin
nut sen omituisen huomion, että täällä pakanuuden aikaisten hau- 
takuoppien nimityksenä „juutinhauta“ näkyy ilmestyvän oikeastaan 
vaan niillä tienoin, missä puheena oleva taru tunnetaan. Kysyes
säni Mynämäessä juutinhautoja, arvelivat useat sillä nimellä tar
koitettavan hiidenkiukaita, ja niitä nähtävästi Gr. Halleniuskin 
sillä tarkoittaa, koska hän sanoo juutinhautojen olevan „kivillä 
merkittyjä“. — Ei tarvinne epäilläkkään, ett’eivät ne Juutit“, joita 
tuo mynämäkiläinen sotajuttu tarkoittaa, olisi olleet tanskalaisia,

*) Tämä taru on Killisen Vehmaan kihlakunnan kertomuksessa, Aika- 
kausk. VII, s. 139, vähän erilaisessa toisinnossa.
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ja niiksipä luulisi Tapaninpäivän juuttejakin. Mutta se suhde, 
jossa satu on pakanuuden aikaisien hautakuoppien nimitykseen 
sekä Mynämäessä kerrottuun juutinsodan juttuun, tekee ainakin 
mahdolliseksi olettamisen, että se tarkoittaa jotakin sisällistä us
konnon vihan synnyttämää kahakkaa kristinopin ensi ajoilta maas
samme. Niitähän, kuten tunnettu, kyllä oli suomalaisten kesken 
kauvan aikaa senkin jälkeen kuin

„Lalli pahin pakanoista,
Julmin Juutasten seasta“

oli saattanut vieraan uskon apostolille verisen koston. Ottaen 
kumminkin huomioon, miten helposti kansan muistissa historialli
set tapahtumat toisiinsa sekaantuvat, lienee luonnollisinta, ainakin 
toistaiseksi, pitää Tapaninpäivänkin kertomusta tanskalaisia koske
vana. — Vasta sitte kuin on eri tahoilta maassamme saatu run
saampia tietoja juuteista ja heidän kahakoistaan, on n. s. juudin- 
sodan tarkempi tutkiminen mahdollistal).

„Käy kuin juutin jumalanpalvelus“, sanotaan Lounais-Suo
messa, kuin jokin toimi käy nurinkurisesti.

B . H i s t o r i a l l i n e n  a i k a .

Tältä ajalta on muistoja paljokin tällaisessa paikkakunnassa, 
jossa viljelys on kukoistanut, jopa kauppa ja laivaliikekin jo sil
loin, kuin monet muut maamme osat vielä ovat olleet synkkinä 
korpina. Mainittavin muinaismuisto täällä on

a. Mynämäen kirkko.

Se on maamme ensimmäisiä ja — kuten asiantuntiat kerto
vat — Turun tuomiokirkon jälkeen suurimpia göötiläiskirkkojamme ; 
perustettu jo v. 1260, jolloin Mynämäen kirkkoherrana oli Niko
laus K arhu2). Milloin ja keiden toimesta tätä kirkkoa ensin on 
ruvettu rakentamaan, sitä ei Halleniuskaan sano tietävänsä, vaikka 
hän muutoin antaa kirkosta tarkan kertomuksen. — Suuren suuri 
kivirakennus se on, ulkomuodoltaan samallainen kuin useimmat 
muutkin vanhat kivikirkomme, pituudeltaan — muurien sisäpuo-

‘) Kehotuksen tällaisten tietojen keräämiseen on prof. J. K. Aspelin 
julkaissut U. Suomettaressa 181S/S86, esittäen samalla jo tunnettuja muis
toja juutinsodan ajalta.

l) Virm. Terr. Memorabilia, I, s. 16, s.
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lelta mitaten — 178 jlk., leveydeltään 70; pyhitetty pyhän Lau- 
rentiuksen muistolle. Kirkkoon tulialle on täällä todellakin tar-

10. Mynämäen kirkon sisus.

jona juhlallinen näky, ja myöntäminen on, että tämä kirkko jo 
suurella koollaankin saattaa kuolevaisen muistamaan mitättömyyt-
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tään ; sen korkeat, kaarevat kattoholvit ovat vuosisatojen kuluessa 
ottaneet vastaan tuhansia huokauksia, joita on nöyränä lähetetty 
ylös Kaikkivaltiaan puoleen.

Kirkon korkeilla ikkunoilla ei enää ole alkuperäistä muotoa. 
Sama on laita kuorin ikkunain, jotka ovat nekin myöhemmin laa
jennetut. Keskisestä kuorin kolmois-ikkunasta, joka nyt on kiinne 
muurattu, saattaa kumminkin nähdä niiden alkuperäisen muodon. 
(Taidehist. lähetysk. muistiinp.)

Kirkossa on kaksi parvea: länsi-ja pohjoispuolia, joista edelli
sellä ovat erittäin kauniit urut. Kummankin parven laita on val
keaksi maalattu ja  jaettu sarkamaisiin syvennyksiin ; niissä on val
kealla pohjalla soikeiden reunusten sisällä kuvia, jotka ovat paljoa 
sievempää tekoa kuin mitä tavallisesti kirkoissamme tavataan mutta 
joilla ei kumminkaan kuulu olevan taidearvoa J). Urkuparven kyl
keen on maalattu Vapahtajan sekä yhdentoista apostolinfkuvat 
nimikirjoituksineen : St. Thomas, St. Simon, St. Jacobus Major, St. 
Filippus, St. Johannes, Salvator Mundi (—maailman vapahtaja), 
St. Petrus, St. Paulus, St. Andreas, St. Bartholomäus, St. Jacobus 
Minor, St. Mattheus. — Pohjoispuolisen parven laitaan on ku
vattu länsipäähän maailman luominen, syntiinlankeemus ja pako 
paratiisista; keskiosaan vedenpaisumus sekä 18 kuvaelmaa lunas- 
tushistoriasta : Maarian ilmestys, Kristuksen syntyminen, Kristuk
sen kaste, olo yrttitarhassa, vangitseminen, ruoskiminen, pukeutu
minen orjantappura-kruunuun, käynti Pilatuksella, ristin kantaminen, 
vaatteiden riisuminen ristin juurella, ristinnaulitseminen, keihään 
pisto, alas-otto ristiltä, marttyyrikaluja, itäpäähän: Kristuksen 
ylösnouseminen, taivaaseen-meno, Latsarus ja rikas mies sekä vii
meiseksi rikas mies helvetissä. Tämä viimeinen kuva ei näytä 
olevan saman maalarin tekoa kuin nuo edelliset.

Saarnastuoli on, siinä olevan kirjoituksen mukaan, rakennettu 
v. 1641. Hallenius sanoo että sitä jo v. 1695 uudistettiin; nykyi
sen muotonsa se on saanut v. 1865. Sen laitakomeroissa on Va
pahtajan ja viiden apostolin vartalokuvat.

*) Saatuani käytettäväkseni kertomuksen johdannossa mainittujen 
taidehistoriallisten lähetyskuntien — ja  varsinkin tohtori E. Aspelinin — 
matkalla tekemät muistiinpanot, olen niiden johdosta tehnyt kirkkojen seli
tyksiin muutamia lisäyksiä. Missä mainitsen että taiteelliselta tai taide
historialliselta kannalta esine „sanotaan“ tai „kuuluu“ olevan sen ja  sen 
arvoinen, tarkoitan sillä sanotuista papereista saamiani tietoja.
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Kirkossa olevista esineistä saavuttaa heti huomion Henrik 
Flemingin ja hänen vaimonsa Hebla Bååtin harmaasta hiekkaki- 
vestä tehty, komea hautamonumentti. Se on ennen ollut alttarin 
edustalla, mutta v. 1865 kirkkoa korjattaessa se siirrettiin nykyi
selle paikallensa kuorin kaakkoiseen nurkkaan. Siinä on mainit
tujen puolisoitten makaavat vartalokuvat, Fleming itse täydessä 
haarniskassa. Koko tämän hautapatsaan on 1874 vuoden taide
historiallinen lähetyskunta kuvannut. Monumentin yksityis-osista 
on silloin kuvattu: a) siinä makaavat vartalokuvat (yläpuolelta 
katsoen), Ъ) karyatiidi ja itkevä genius (haltia); alahasterimedal- 
jongia: c) Kristuksen taivaaseen-meno, d) Kristus ristillä, e) viimei
nen voitelu, f) kuolleista nouseminen ja g) medaljongin reunako- 
riste. Paitsi näitä on tuossa arkkupatsaassa paljo muita koristuk
sia, varsinkin aatelisvaakunoita Flemingin isän ja äidin puolisilta 
suvuilta, Flemingin oma sekä Bååtin tietysti niiden joukossa. Tä
män monumentin1) alirakennuksessa, sen jalkojen välissä, on sa
masta kivilajista tehdyssä arkussa kaksi kiveen hakattua luurankoa. 
Niiden päällä on matelemassa hiiriä ja kärmeitä — katoavaisuu
den ja haudan kauhujen kuvina. Nuo hirveät kuvat ovat nyt lau- 
takannen peitossa. — Sen kirjoituksista merkittäköön:

a) Pään puolisessa päädyssä:
So fahr ich hin zv iesv cirist 
mein arm thv ich avs strecken 
so sçhlafe ich ein vnd rvhe e ein 
kein mensch kan mich avfwecken 
den iesvs christvs gottes sohn 
der wird die himmels thvr avfthvn 
vns fvhrn zvm ewigen leben 

Amen.
0  HOMO MEMENTO MORI.

b) J aikain puolisessa päädyssä:
Universa vanitas 
est omnis homo vivens.
Omnia fui et nihil pro- 
dest, redit in nihilum 
quod ante nihil fuit.

Anno 1632.
Flemingien nykyään kiinne muurattu hautaholvi2) on altta

rin edustan alla. Taidehist. lähetyskunnan muistiinpanoissa mai-

') 1874 vuoden taidehist. lähetysk. muistiinpanoista. 
*) Vrt. Hist. Arkisto, II, s. 138.



nitaan kerrotuksi että aina v. 1858 toimeenpantuun suureen kor
jaukseen asti oli kuorinlattia ollut täynnä hautakiviä, muurattujen 
perhehautojen päällä, mutta nyt ne ovat lattiaparsien peitossa. 
Mainittuun vuoteen asti oli vielä ollut muutamia „marttyyrein ku
villa“ koristettuja vanhoja penkkejäkin kuoria likinnä, mutta ne, 
samoin kuin paljo muuta, myytiin huutokaupassa.

Paitse uutta alttaritaulua on kirkossa nähtävänä pari van- 
hallaista taulua, joista erittäin ansaitsee mainitsemista eräs sangen 
iso, koristuksilla, maalauksilla ja useilla veistokuvilla varustettu 
votiivitaulu. Sen alaosassa on kirjoitus:

Denna Graf Tillhörer Högvälborna Fru Friherrinnan 
Helena Lybecker 
Och Dea Famille.

Mutta kuin tämän kirjoituksen kultaus on eheä ja kirkas, niin 
arvellaan usein mainituissa muistiinpanoissa, ettei se alkuaan ole 
tauluun kuulunut. Taulussa on osastonsa Flemingin ja Bååtin 
vaakunoilla ja siitä on päätetty senkin olevan Henrik Flemingin 
ja Hebla Bååtin muistoja. Taidetekoa se ei kuulu olevan.

Kirkon kalustossa havaitaan lisäksi neljä vaskista kynttilä- 
kruunua, joista yhdessä Flemingin vaakuna, yksi puukruunu, pari 
kynttiläjalkaa vuodelta 1664 (sakaristossa), karkeatekoinen iso 
krusifiksi kuorissa, y. m.

Taidehistoriallinen lähetyskunta v. 1874 on täällä piirtänyt 
kirkon etäiskuvan (perspektiivin) ja sisustuksen (ks. kuv. 10) sekä 
sakariston porttaalin. — Yeistoteoksia on silloin kuvattu, paitsi 
1) jo kerrottua Henrik Flemingin patsasarkkua: 2) pieta; 3) apos
tolin kuva (Johannes?) 4) Maria ruusustossa(?); 5) kuoleva kunin
gas ja kuningatar; 6) pyhä Henrik; 7, 8) Jeesuksen syntyminen 
ja idän viisasten kunnioitus (osia eräästä alttarikaapista); 9) nais- 
pyhimys (ollut samassa kaapissa). Vielä on kuvattu yllämainittu 
votiivitaulu (maalaus), vaskinen pyhäsavun astia ja oven rau
doituksia.

Noita pyhimysten kuvia säilytetään nykyään tornin ensi ker
rassa, missä niitä on sekä yksityisiä että kuvaryhmiä.

Torni on kirkon yhteydessä, länsipäässä. Sen kivestä tehty 
alaosa ulottuu vaan kirkon katon räystääseen. Tiedustuskirja sanoo, 
että sen on kertomuksen mukaan rakennuttanut katolisuuden ai
kana joku „vapaasukuinen neitzy“ (Halleniuksen mukaan: naan
talilainen nunna). Kellot olivat aluksi olleet siinä niin matalalla,
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ett’eivät ne „paksujen kiviseinäin läpitse tainnet kauvas kuulua, 
vaikka ne ovat kyllä isoit; sentähden nijn v. 1772 ylöttiin tämä 
kellokastari ja tehtin sen vanhan kiviteon päälle uusi, vahva ja 
kaunis puuteko, ja nostettin kellot liki kolme kertaa ylömmäxi 
kuin ne ennen olit“. — Kellot, joita on kolme, ovat todellakin 
„isoit“. Iso kello on koko kihlakunnan suurin kirkonkello, sen 
leikkaaja kellon suusta on noin 4 l/2 jlk. Ja  „pieni kellokin“ voisi 
olla minkä maalaiskirkon uljuutena tahansa ; sen leikkaaja 2 3/4 
jlk. Keskimmäisen kellon pitäisi painaa 86 leiviskää ja 10 nau
laa; kenties se on sama, joka Halleniuksen mukaan valettiin v. 
1738. Milloin iso kello on tehty, sitä ei käyne määrääminen; se 
näkyy olevan sama, joka Halleniuksen mukaan 16:11a sataluvulla 
kahdesti särkyi. Jälkimäisen kerran se uudestaan valettiin usein 
mainittujen Fleming puolisoitten kustannuksella, josta syystä se 
silloin saikin kylkeensä sanat „Henrick Flemming, Fru Ebha Kr- 
landz Dotter Bååt, Holmiæ me fundebat Johannes Meijer 1664“.

Isossa kellossa, jossa myös on pyhän Laurentiuksen kuva, 
ovat seuraavat kirjoitukset:

Mynämäen muistettavan 
Astijamet armahimmat,
Koska huuletta kuminan 
Kyljestäni kirkkahimman,
Riendäkähät riemuisesti 
Pikaiselle pyhimmäisen 
Autuuttanne oppimahan 
Sanan saarnasta suloisen !

Valettu vastauudesta v. 1761. C. Meyer. Silloin oi Mynämäesä 
Kirekoherra ja Provasti Mag. Andr. Lizelius, Cappalainen Mich- Lundelin, 
Apulainen And. Forselius.

Keskimmäisessä on IV Mooseksen kirjan X: 2 ja  vanhan 
virsikirjan 68: 10 sekä ilmoitus kellon uudestaan valamisesta v. 
1852 ja silloisesta kirkkoherrasta ja kappalaisesta (prov. A. J. 
Rönnbäck ja kapp. G. J. Jernberg).

Pienessä kellossa on Ps. 100: 4 („Mengät Herran porttiin“ 
j. n. e.) sekä seuraava kaksikielinen kirjoitus:

„Mynämäen kirkon kello, valettu Stockholmisa vuonna 1762. C. Meyer. 
— Silloin oli Provasti ja  kirkkoherra Mag. And. Lizelius. Församlingens 
Ståndspersoner: Kronobefallningsman Herr Carl Rödlin. Krono Länsman 
Joh. A volin“.

Kirkkotarhassa olevista hautapatsaista saavuttavat huomio
tamme etupäässä vapaaherratar J. U. Rehbinderin (synt. af For-
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selles), vapaaherra G. H. Lybeckerin, provasti A. J. Rönnbäck’in ja 
professori J. Gadolinin hautapatsaat, mutta nehän ovat kaikki mel
kein vereksillä haudoilla.

Kuten ennen on mainittu, aijottiin kirkko — sadun mukaan — 
ensin rakentaa Tursunperän Raivomäelle. Hiidet kai sen aikeen 
toteuttamisen estivät, koska he vielä nykyisen kirkon valmistut
tuakin koettivat heittää sen kyljellensä (ks. siv. 76). Kaikeksi 
onneksi nuo hiitolaiset olivat keskenään epäsovussa ja Kalevan- 
poika taas kivitti kernaammin Laavasten toraisia ämmiä kuin 
Mynämäen uljasta kirkkoa. Vaarallisen kolauksen kirkko sai v. 
1765 vaiheilla, kuten kirkonkokouksen pöytäkirja jouluk. 18 p:ltä 
1785 osottaa. Ensinmainittuna vuonna iski näet ukkonen muuriin 
halkeaman, joka kyllä korjattiin, mutta josta muuri taas alkoi vä
hitellen revetä, niin että parinkymmenen vuoden kuluttua oli ryh
dyttävä uusiin korjauksiin.

h. Mietosten kirkko.

Ennen kuin kappelien kirkkoja rakennettiin, kävivät papit sil
loin tällöin saarnailemassa kyläkunnissa (Tied.-kirj.). Vähitellen 
syntyi Mynämäessä kumminkin, kuten kohta saamme nähdä, kirk
koja useitakin. Mainittavin näistä on Mietosten kivikirkko. Sen 
ensimmäiset peruskivet laskettiin Mynäjoen etelärannalle v. 1641, 
ja kolmen vuoden kuluttua oli rakennus valmis (Hallenius. Tied.- 
kirjan mukaan valmistui kirkko 1643). Mietosten kirkon perusta
misen Hallenius lukee usein mainitun Henrik Flemingin ansioksi. 
Tämä mies näkyy Olleenkin kirkkojen harras suosia. Mynämäen 
kirkkoa varten hän on uhrannut suuria summia, ja paitse nyt pu
heenaolevaa Mietosten kirkkoa mainitaan vielä muitakin kirkkoja: 
Turun, Viipurin, Tukholman (Jaakon kirkko), Taivassalon vieläpä 
Narvankin >), joille hän on osottanut erinomaista auliutta. Näitä 
töitä inkeriläinen provasti Juho Ulvichius ylistää 44 säikeisessä 
latinaisessa runoelmassa, lopettaen sanoilla:

Christus Te ducat de templo ad cœlica tempe
Dicens: hæc capias pro pietate Tua !2)

1) „Navarra: (Narvae sine dubio)“, sanoo Hallenius. Virm. Terr. Meni. 
I, s. 32. Ks. siv. 79.

2) Kirkost’ taivaiseen ilotarhaan Kristus sun vieköön,
Lausuen: ottaos tää palkinto hurskauteis!
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Kirkko on saanut perinpohjaisen korjauksen v. 1880. Se on 
arkistossa olevan kaluluettelon mukaan, 70 jlk. pitkä, 44 jlk. le
veä, sen sivuseinäin korkeus 22 jlk., päätyjen 46. Torni on kir
kon länsipäässä, se on 30 jalan sivuinen neliö, sen korkeus 102 
jlk., josta 48 jlk. harmaasta kivestä, 44 jlk. tiilestä ja huippu 
puusta, rakennettu vv. 1818—1819. Pari parvea on kirkossa. 
Tässä nuoressa temppelissä ei ole vallan vanhoja muistojakaan. 
Paitse alttaritaulua, joka arvellaan mahdollisesti hyvinkin vanhaksi, 
on siinä muutamia pienenlaisia tauluja, jotka kuvaavat apostoleja; 
ne ovat saksalaista työtä. Saarnastuolin kyljessä on maalattuna 
Markus, Matheus, Vapahtaja, Johannes, Pietari, Jaakoppi, Andreas 
ja Paavali. Kauniita ne eivät ole, mutta juutalaisilta ne näyttä
vät. — Saarnastuolissa on vielä vanha tuntilasi. Kruunuista on 
yksi lasinen; malmisista on kahdessa kirjoitukset, joiden mukaan 
ne on ostettu vaskiseppä I. C. Reiffiltä Turussa, toinen v. 1756 
ja toinen v. 1760. Sakariston ovessa on, samoin kuin Mynämäen 
kirkossakin, vanhanaikainen, suuri rautainen esilukku. Taidehisto
riallinen lähetyskunta täältä on v. 1874 kuvannut erään kastemaljan 
sekä kynttiläjalan. Ensinmainittu lahjoitettiin v. 1877 Muinaism.- 
yhdistykselle (ks. tuonnemp.).

Tornissa on kolme kelloa. Iso kello on seurakunnan kustan
nuksella valettu v. 1824, v. 1857 se valettiin uudestaan Tukhol
massa (painaa 33 LÄ), sen leikkaaja 2 1/2 jlk. Siinä kirjoitus:

„Herran tykö tulkat kauka,
Te kuin olet liitosans.
Hänen portins kiitoxella 
Kaikki kansat kulkekaan!“

Keskimmäisessä kellossa (21 Lffi) on kirjoitus toisella puolla: 
„Högvälborna Friherrinnan Fru Helena Margareta Lybecker, född 
Hising, såsom Capellets Patronessa“; toisella: „Nuvarande Probst 
Magist. Anders Lizelius. Capelianen Magist. Johan Arenius. Giu- 
ten i Åbo 1792 af N. Thunström“. Luullakseni tämä kello kum
minkin on viimeksi mainittuna vuonna vaan uudesti valettu, ja on 
sama, jonka Hallenius kertoo vuoden 1681 vaiheilla Lauri Creutzin 
ja hänen puolisonsa Ebba Maria Flemingin toimesta valetun.

Pieni kello (11 Lffi) on valettu v. 1674, uudesti valettu vv. 
1734 ja 1741. Sekin on mainitun Ebba Flemingin kustantama. 
Nyt siinä on kirjoitus: „Åhr 1741 andra gången omguten i Åbo 
och förökt med 2 lisp. wicht. Dåvarande Past. och Præpositus
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Mag. Lars Zacklinius. Sacell. Jacob Leistenius. Förfärdigat af 
E. Näsman“.

On jo mainittu, että kirkko on Henrik Flemingin perustama. 
Lehtisten ja Saaren omistajilla onkin ollut kappelissa papinotto- 
oikeus aina vuoteen 1864, jolloin he sen menettivät. — Senatin 
päätöksen mukaan, joka on annettu 5 p. jouluk. 1865, tuli Mieto- 
nen omatakeiseksi pitäjäksi Mynämäen kirkkoherran provasti G. 
Lönnmarkin kuoltua v. 1886 ').

c. Hietamäen kirkko.
Mietosten Hietamäen maalla on ennen (siv. 99) mainitussa 

Kappelinmäessä, vähän matkan päässä Laajoen rannasta länttä

11. Hietamäen kirkon jäännökset.

kohden, ollut puukirkko. Sen ränstyneet alushirret ovat vielä en
tisellä sijallaan ja on kirkon luoteinen nurkka vielä toista syltää 
korkea (ks. kuv. 11. — Sunellin piirtämä). Sen pituus seinäin 
sisäpuolelta on 44 jlk., leveys 30. Lattia on näkymättömäksi 
maatunut ja „pikaisella pyhimmäisen“ kasvaa nyt korkeita, tuuhe- 
via kuusia. Arvattavasti jonkun ajan kuluttua koko kukon sijan

') Helposti huomattavasta syystä on Mietonen tässä v. 1882 kokoon
pannussa kertomuksessa jätetty kappeliksi Mynämäen yhteyteen.

8
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nielee se mahdottoman suuri hietakuoppa, joka turmiota ennusta
vana näkyy puiden välistä vaan muutamien syltien päästä. Kir
kon vieressä 011 kai ollut puuaidan ympäröimä hautausmaa; noin 
9 syltää kirkon lounaisesta nurkasta eteläänpäin 0 11 äsken mainit
tua hietakuoppaa kaivettaessa löydetty luita ja ruumiin-arkun 
palasia.

Tämän saarnahuoneen perustusvuotta ei enää käyne määrää
minen. „Tiedustuskirja“ sanoo kirkon rakennetuksi Mietosten kirk
koa myöhemmin. Sanotaan myös, että siinä „pidettin vaan jos
kus Jumalan palvelusta vuodesa, viimeiseltä ainoasti Jacobin päi
vänä, jona sen mäellä myös markkinoita pidettin“. Sittemmin, 
jatkaa Tied.-kirja, „se ränstyi ja kukistui; otettin myös sen kello 
ja muu omaisus emäkirkkoon“. Tästä siis näkyy, että kirkko jo 
1775 vaiheilla on ollut kukistunut, mutta ensinmainitussa arve
lussa ei kumminkaan ole perää. Hietamäeu kirkko on ainakin 
sataa vuotta vanhempi kuin Mietosten kirkko. Agricolan luette
lossa Turun tuomiokirkon kymmenyksistä vuosilta 1540 ja 1541 
emme sitä tosin tapaa, vaikka siellä on semmoisiakin kuin Uuden
kirkon Kodiala ja Laitilan „Undamala“ *). Mutta eräässä Arvids- 
sonin julkaisemassa luettelossa2) mainitaan että Kustaa Vaasan 
aikana, jolloin luterinopin vallalle päästyä kirkkojen omaisuutta 
täysin kourin korjattiin kruunun haltuun, „annamede“, v. 1558 
Turun läänin kirkkoja uudestaan paljastettaessa, „Henrick Claeson“ 
muun muassa „Aff Hetamäkj Kappel Kalcker met patener förgylt 
1 st:e“. Siis jo v. 1558 oli Hietamäen kappeli olemassa. Gr. Hal
lenius on niin muodoin oikeassa pitäessään tätä kirkkoa vanhem
pana kuin Mietosten; hän sanoo siinä ennen muinoin vakinaisesti 
Jumalan palvelusta pidetyn. Hänen aikanaan (v. 1738) kirkko vielä 
oli koossa, vaikka sen katto oli kurjassa kunnossa, seinät mätäne- 
misen tilassa ja kirkkotarha eläinten laitumella. Vielä siinä silloin 
oli kaksi kelloakin, ja Hallenius kummastelee, ett’ei niitä ole mi
hinkään käytetty. Tämän johdosta hän juttelee, ett’ei joku aika 
Mietosten kirkon valmistumisen jälkeen täällä enää — kirkkoher
ran kiellosta — ruumiita haudattu. Mutta eräs talonpoika, Juho 
Anttila, joka ennen oli ollut tämän kirkon toimitsia (æcono-

1) Lagus, W. G. Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistoria. 
Ny följd. IV vihko.

2) Arvidsson. Handlingar VI, s. 328.
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mos), sai kumminkin oman määräyksensä mukaan kirkkoherran 
tiedotta täällä leposijansa. Tästä syystä hänen hautansa jäi pit
kiksi ajoiksi siunaamatta, vaikka sukulaiset siitä valittelivat pispalle, 
jopa maaherrrallekin. Ja juuri tämän tapauksen tähden Hallenius 
luulee kirkon kelloilleen jääneen noin kurjan huolettomuuden val
taan, aivan kuin kansa sitä kammoisi kuin taivaasta karkotettua 
pyhimystä. — Tästä kirkosta ja sen merkityksestä oli tämän vuo
sisadan alussa kiistaa. Silloin näet puuhasivat Ison- ja Vähän- 
Ravejan omistajat (J. Wallenius ja C. M. Boerman) mainittujen 
tilojen erottamista Mietosten kappelista Mynämäen emä-seurakun
nan yhteyteen. Ravejan tilat, väittivät eron hakiat, ovat muinoin 
kuuluneet Hietamäen kappeliin, ja kuin tämä sittemmin 011 lakkau
tettu, niin tulisi noiden tilojen kuulua emä-seurakuntaan. Tähän 
vastaa1) vapaaherra G. Lybecker muun muassa: „Sen ilmoituksen 
mukaan, jonka olen saanut vanhoilta ihmisiltä, on Hietamäen kap
peli (tai oikeammin sanoen: saarnaliuone) muinoin perustettu My
nämäen kirkkojen (kyrkor) itäisempiä kyliä, Korvensuuta, Juutilaa, 
Hietamäkeä y. 111. varten, ja ovat ainoastaan ikäkulut ja raajarik- 
koiset joskus myös siellä saaneet Herran-ehtoollista. Mutta tällä 
kappelilla ei ole ollut omaa vakinaista pappia, vaan Mynämäen 
papit ovat, mikäli tilaisuus ja asianhaarat ovat sallineet, siellä pi
täneet huolta Jumalan palveluksen toimittamisesta. Siis ei ole 
milloinkaan mitään tilaa kuulunut Hietamäen kappeliin, vaan ovat 
niiden seutujen asukkaat olleet joko Mynämäen emä-seurakuntalai- 
sia tai kuuluneet Mietosten kappeliin . . . “ Kuten näkyy, luulee 
Lybecker että tämä „saarnaliuone“ vaan on myöhempinä aikoina 
rakettu Mynämäen „kirkkojen“ hätävaraksi. Siitä, mitä ylempänä 
on mainittu, selviää kumminkin, että Hietamäen kirkko on kai
kista Mynämäen kappelikirkoista vanhin, että siinä on säännölli
sesti Jumalan palvelusta pidetty ja että sen viereen on ruumiita
kin haudattu. Tuskinpa olisikaan Juho Anttila tahtonut itsellensä 
viimeistä lepokammiota kirkkotarhassa, jossa hänen olisi täytynyt 
yksin levätä.

d. Karjalan sekä Vehmalaisten kappeli.
Karjalan ja Vehmalaisten kylien vieressä on niiden entisten 

puukirkkojen sijat hautausmaineen. Nuo hautausmaat ovat kivi-

’) Kirjoitus Mietosten kirkonkokouksen pöytäkirjassa 10 p:ltä jou- 
luk. 1812.
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aidan ympäröimät, mutta muutoin ne eivät suinkaan ole kiitettä
vässä kunnossa. Kirkkotarhat ovat kolkot ja puuttomat; veräjät 
pahanpäiväisesti risuilla tilkityt. Ihme ett’ei sama kunniantunne, 
joka viime aikoihin asti on pitänyt näiden kappelien asukkaat 
melkein yhtämittaisessa kirkollisessa kiistassa, nyt heitä vaadi pa
remmalla huolella hoitamaan entisten kirkkojensa sijoja ja niiden 
hautausmaita.

Koska se kirkollinen kinastus, johon viittasin, on historia 
Vehmalaisten ja vanhan Karjalan kappelin ilmaantumisesta ja ka
toamisesta, sekä suuressa määrässä valaisee Mynämäen kirkollisia 
oloja viime vuosisadalla, ja kosk’ei tuo „pyhä sota“ muutenkaan 
ole kaikkea hupaisuutta vailla, kerron sen tässä „lyhimmästä tär- 
kimpään“, käyttäen lähteinäni Karjalan ja Mynämäen kirkkojen 
arkistoissa olevia papereita, varsinkin tuota monesti mainittua 
Tiedustuskirjaa.

Tied.-k. sanoo, että „kappale toista sataa ajastaikaa sitten 
(siis .16 sataluvun keskipalkoilla) aloitit näitten korpikuntien asuk
kaat yhteisesti rakentamaan heillensä saarnahuonetta Suojoen ky
län nurmella tuolle puolen Suojoen siltaa . . .  Aineet olit tuodut 
mainitulle Suojoen nurmelle. . .  ja ruvettin myös hakkamaan ylös 
seiniä. Mutta mitä tapahtui? Kaikki mitä ikänä päivällä raken- 
nettin, se kukistettin yöllä sen jälkeen, niin ett’ei tietty syypäätä; 
sentähden nousi niinä epäuskoisina aikoina ylös luulohuuto, ett'ei 
martauskapet eli menninkäiset saltinet sille paikalle saarnahuo
netta rakennetta; jonka tähden he häiritsit sen työn yökukistami- 
sella !). Mutta paremmin ajattelevaiset ja ymmärtäväiset sait tar
kemman kyselemisen kautta tietää, että tämä kukistaminen oli toi
mitettu luonnollisesti eläviltä ihmisiltä, jotka olit vastaan saarna- 
huoneen rakentamista Suojoelle vaan tahdoit likemmälle itziänsä“. 
Hallenius kertoo tästä myöskin ja sanoo karjalaisten vieneen Suo- 
joelle kootut rakennushirret omaan kyläänsä, minne kirkko sitte 
rakennettiin. Tied.-k. sanoo että karjalaiset, jotka olivat varak
kaat, rakensivat „omin luvin“ tämän „erinäisen kyläsaarnahuoneen“, 
jossa papit sittemmin alkoivat pitää Jumalan palvelusta, eivätkä

') Erityisessä muistutuksessa sanotaan selitykseksi muun muassa: 
„oikiat k ristity t. . .  ei usko martauskapeita eli kuunkapeita. . .  Menninkäi
siksi kutsuit pakanat ja vielä paavilaisetkin kuolleitten henget eli sielut, 
joitten he luulit visseinä öinä ottavan ruumiinsa ja tulevan ylös ja jotakin 
outoa täällä tekevän“.
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enää, kuten ennen, käyneet vuorotellen kylissä saarnailemassa. 
„Tästä mainitun Jumalan palveluxen pitämisestä yllyit korpikun- 
nan pohjanpuoliset kylät Karjalan kylän saarnahuonetta sukoiste- 
lemaan ja korjailemaan“. Siitä taas kaakonpuoliset kylät olivat 
palloillaan ja saivatkin valituksillaan sen toimeen, että saarnoja 
taas pidettiin vuorotellen kyläkunnissa, kunnes he itse rakensivat, 
kuten kohta saamme nähdä, itsellensä kirkon. — Karjalaiset, jotka 
mielivaltaisesti olivat estäneet Suojoen kirkon rakentamisen, „rupe
sit vähittäin omistelemaan itzellensä ja saarnahuoneellensa kirkon 
oikeutta. Kaikkien muiden asiain seasa rupesit he hautaamaan 
ruumiitansa Karjalan saarnahuoneen vihkimättömään multaan“. 
Pispan keräjissä 16n /9Ö2 heitä siitä pispa Gezelius nuorempi ko
visteli, mutta kuin karjalaiset ilmoittivat asiassa entisen kirkko
herransa, provasti Justander vainajan luvalla toimineensa, lisäten 
että he kumminkin useimmat ruumiinsa veivät emäkirkon hautaus
maahan, niin he saivat vastaiseksikin hautaamisluvan sillä ehdolla, 
että maksaisivat 4 hopeaäyriä kultakin ruumiilta multarahaa My
nämäen emäkirkkoon. Sitte karjalaiset suorittivat hautaamis-oi- 
keudestaan vuosittain määrätyn summan parikymmentä vuotta, 
mutta ison vihan aikoina v. 1713 vaiheilla hekin puolestaan käyt
tivät nyrkkioikeutta, eivätkä siitä alkaen ole multarahaansa maksa
neet. Nähtävästi heiltä sitä on myöhemminkin turhaan koetettu ki
ristää, koska Tied.-k. valittaa, ett’eivät he tätä „itzevaltaista vää
rinkäyttämistä vieläkään tahdo hyljätä eikä Kuninkaallista ase
tusta *) totella“.

Sittemmin karjalaiset vaativat, että heidän kirkossaan olisi 
saarnattu joka sunnuntaina tai ainakin joka toisena. Kuin papit 
eivät siihen suostuneet, niin karjalaiset valittivat konsistooriin. 
Siellä kumminkin heidän valituskirjansa hyljättiin, ja papit puoles
taan haastattivat karjalaiset kihlakunnan-oikeuteen, koska heidän 
kannekirjansa „olit ylenkatseella kirjoitetut ja solmivaiset opet- 
taita vastaan“. Oikeudessa karjalaiset panivat syntipukikseen tuon 
kannekirjan tekiän, „semmoisisa kanteisa kuuluisasti harjatuneen 
miehen, Johan Pryssin“ ja pääsivät koko pulasta paljailla nuhteilla. 
Papit taas, sanoo Tied.-k., eivät sitte enää tahtoneet tuollaisen „kir
joittajan kansa . . .  laviammilla oikeuden käymisillä itziänsä talimia“; 
— eivät suinkaan, olihan Pryss „kuuluisasti harjatunut“ riita-Jaakko.

’) Tarkoittaa erästä asetusta 10 p:ltä syyskuuta 1690.
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Karjalaiset eivät toki tappiostaan pahoin säikähtyneet, vaan 
vaativat itselleen vakinaista pappia. Säkylän kirkkoherra Laihian- 
der lähetettiin silloin asiaa tutkimaan. Kuin esimiehet kummin
kin huomasivat, ett’eivät karjalaiset voisi maksaa papillensa riittä
vää palkkaa, vaan että heidän pappinsa täytyisi „kärsiä nälkää 
ja käydä hakemassa almua sanankuulioittensa tykönä ja [tulisi] 
ylönkatsotuxi“, niin tämäkin karjalaisten pyyntö hyljättiin. — 
Sitte karjalaiset olivat „niinkuin vaikuurosa yli 30 ajastajan pai
kan, jolla välillä papit molempia korpikuntia mahdollisuuden pe
rään opetit“.

Mutta rauhan aika loppui taas, tällä kertaa pappien toimesta. 
He tahtoivat saarnahuoneen rakentamista kummankin korpikunnan 
välille. Karjalaiset vastustivat. Papit kirjoittivat asiasta konsis
to riin . Tämän määräyksestä pidettiin 25 p. tammik. 1767 ylei
nen kirkonkokous, jossa myös maanherran ja konsistorin valtuus
miehet olivat saapuvilla. Suurin osa korpikuntien asukkaita yhtyi 
kirkonkokouksessa pappien ehdotukseen, mutta karjalaiset „nurek- 
suit ja lupasit ottaa eri papin“. Sen johdosta pidettiin seuraavan 
helmikuun 8 p:nä Karjalassa erityinen kirkonkokous. Silloin kar
jalaiset eivät luvanneet maksaa papilleen enempää kuin ennen
kään, luopuivat ehdotuksestaan ja vaativat apulaisen asettamista 
korven kulmalle. Vuoden kuluttua (1713Д68) tuli asiassa pispan 
ja konsistoorin päätös, jonka mukaan Karjalan ja  Vehmalaisten 
välisissä kylissä oli pidettävä Jumalan palvelusta joka toisena ja 
ainakin joka kolmantena sunnuntaina. Silloin suojokilaiset eivät 
suostuneet antamaan huoneitaan saarnahuoneiksi ja Karppisten 
kylä, jossa vaan oli kaksi taloa, kyllästyi saarnoihin jo parin vuo
den kuluttua. Tästä syystä papit taas silloin tällöin pitivät „ys
tävällisiä neuvottelemisia“ saadakseen korpikuntalaisia rakenta
maan yhteistä saarnahuonetta. Asiasta ei kumminkaan tullut mi
tään, kuin nuo korpikuntien keskipalkoilla olevat kylät, Suojoki ja 
Karppinen, jo olivat vastustamis-innossaan — nähtävästi karjalais
ten liittolaisina — joutuneet niin pitkälle, ett’eivät sallineet edes 
saarnahuoneen rakentamista heidän tiluksillensa.

Mutta silloin vehmalaiset, joita heidän lähiseutulaisensa aut- 
tivat, rupesivat puuhaamaan saarnahuonetta omaan kyläänsä. Sä
vyisät Vehmalaisten miehet pyysivät kumminkin ensiksi kirkon 
edustajilta lupaa ja konsistoorin lupakirja saatiinkin 1 p. maalisk. 
1769. Jo samana vuonna oli saarnahuone valmis ja siinä papit
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sitte alkoivat „korpikuntien yhteistä Jumalan palvelusta pitää“. 
Parin vuoden kuluttua tämä saarnahuone vihittiin („Bethelin“) kir
koksi ja sen kirkkotarha hautausmaaksi, kuin oli lupa saatu ku
ninkaalta 28 p. elok. 1771. Kirkon juhlallisesta vihkimisestä, joka 
tapahtui (1 p. lokak. 1771, antaa Tied.-k. varsin tarkan kertomuk
sen. Toimitukseen oli saapunut lähipitäjäin papit ja  kaikki kävi 
erittäin loistavasti ja juhlallisesti, jotta useiden mielestä tämän kor- 
pikirkon mannerkin vihittäessä ihmeellisesti tärisi pappien ja väki
joukon jalkojen alla. Lopuksi olivat papit „ja muut säätyhenki- 
löt“ vieraspidoissa Perheen talossa, „josa kaikki tulit ravituxi koh
tuullisesti rualla ja juomalla ja Magister Songilta lahjoitetulla 
Saxan viinalla“. — Kuin näin oli saatu Velnnalaisiin kirkko, niin 
pyydettiin siihen vakinaista pappiakin ja lupa saatiin konsistoorilta 
172/1080 .— Vehmalaisten ensimmäinen pappi oli Kaarlo Enckel1).

Tähän Tiedustuskirjan tiedot loppuvat. Muista mainituissa 
arkistoissa olevista papereista näemme kumminkin, ett’eivät karja
laiset olleet vehmalaisten juhliessa toimettomina. He olivat 14 p. 
syysk. 1771, siis vähäistä ennen Vehmalaisten kirkon vihkimistä, 
lähettäneet konsistooriin valituksen siitä, ett’ei silloinen kirkko
herra, provasti Lizelius, ollut noudattanut konsistoorin 1713Д68 
antamaa päätöstä, ett’ei näet Karppisissa oltu pidetty pariin vuo
teen Jumalan palvelusta ja välin, kuin oli ilmoitettu Jumalan pal
velus „Karjalan kappelissa“ pidettäväksi, ei pappia ilmestynytkään. 
Olkoon tässä sivu mennen huomautettu, että pappien oli silloi
sissa oloissa — saatavilla olevista papereista päättäen •— melkein 
mahdoton mainittua päätöstä noudattaa, koska noissa välikylissä, 
Karppisissa ja Suojoella, kuten ylempänä sanottiin, ei saarnaaja 
sanankuulioineen ollut ollenkaan tervetullut vieras. Karjalaisten 
valituskirjaan oli liitetty Tallan, Salavaisten, Suojoen, Karjalan, 
Laajoen, Sairisten ja Suutilan kyläläisten sitoumus, jonka mukaan 
he suostuivat itsellensä hankkimaan oman papin ja yhtä kaikki 
suorittamaan vast’edeskin pitäjän papeille entiset maksumäärät. 
Vieläpä Laitilan pitäjän Katinhännän, Kaivolan ja Pahojoen kylät 
sitoutuivat olemaan maksuissa osallisina. Ja kaikeksi varmuudeksi 
oli hankittu Merimaskun kappalaiselta Simon Tillæniukselta kirjoi
tus, jossa hän lupasi tulla karjalaisten papiksi sekä suostua hei
dän tarjoamaansa palkkaan. Mutta ei näistäkään ponnistuksista

*) Strandberg. Åbo Stifts Herdaminne.
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apua! Konsistoori vaati seurakunnan kirkkoherran lausuntoa, ja 
tämä saattoi monimutkaisilla laskuilla todistaa, että karjalaisten 
tarjoama papin palkka olikin vaan — 10 tynnyriä rukiita! Vie
läpä muutamat karjalaiset 1726Д72 pidetyssä kirkonkokouksessa 
lupasivat olla osallisina Vehmalaisten papin palkkaamisessa. Kar
jalaisten enemmistö vaati kumminkin ajatusaikaa ja siten riita 
taas jatkui.

Heinäk. 16 p. tuli maanherran ja konsistoorin päätös, jolla 
karjalaisten yllämainittu valitus- ja anomuskirja hyljättiin. Silloin 
karjalaiset valittivat kuninkaalle, mutta turhaan, kuten huomaam
me vastauksesta (1727/n 72). Tämäkin risti ja vastoinkäyminen
011 voimaton lannistamaan karjalaisten rohkeutta. „Karjalan kap
peli“ näkyy todellakin perustetun v. 1797. Karjalan ensimmäinen 
pappi oli Jaakko Syrenius, joka siellä kumminkin viipyi vaan pari 
vuotta (hänen jälkeisensä oli Matti Anteil). Mutta siitä voitosta, 
jonka uljaat karjalaisemme vihdoin olivat kovien kokemusten ja 
taajalukuisten tappioiden päätyttyä saavuttaneet, he eivät vallan 
kauvan saaneet hedelmiä nauttia. Ennen pitkää he nähtävästi 
taas olivat papittomat, ja tämän vuosisadan ensimmäisen kymmen
luvun lopulla huomaamme karjalaisten yrittävän uskaliasta partio- 
retkeä vehmalaisten alueelle. He väittivät näet, että Vehmalaisten 
papin oikeastaan tulee asua Karjalassa! Tämän vaatimuksen se- 
natti kumosi v. 1819/1018 antamallaan päätöksellä.

Arvattavasti reippaat karjalaiset sittemminkin ovat pitäneet 
siitä huolta, ett’ei vehmalaisia liian pitkä aselepo ole saanut vel
tostuttaa, vaikk’ei näissä arkistoissa siitä ole mitään jälkimuistoa. 
Puuttuu näet Mynämäen kirkonkokousten sen aikaiset pöytäkirjat
kin noin- 40 vuoden ajalta, vuoteen 1856. Eräästä Mietosten kir
kon arkistossa olevasta paperista näemme kumminkin, että vehma- 
laisetkin olivat tällä aikakaudella riitaantuneet seurakunnan pap
pien kanssa.

Nyt ovat kumminkin rauhan ja  veljeyden tunteet yhdistäneet 
kiistelevät korven miehetkin, ja näitten ystävyyden siteitten näky
väisenä solmuna on

e. Karppisten (Karjalan) kirkko.

Toisena päivänä helmik. 1860 tuli vihdoin määräys Karja
lan ja Vehmalaisten kappelien yhdistämisestä ja  seuraavan kesäk.
12 p. pidetyssä kirkonkokouksessa päätettiin ruveta kappelien yh
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teistä kirkkoa rakentamaan, kohta kuin rakennuskaava olisi hy
väksytty. Vallan kiireisiä ei sentään oltu. Kuin kirkon rakenta
misesta taas oli kysymys 185/1264, niin karjalaiset satunnaisella 
enemmistöllä päättivät jättää koko toimen vuodeksi 1866. Uhkai- 
livatpa vielä pyytää lupaa päästä erilleen vehmalaisista. Asiasta 
he laittoivat kirjoituksen senattiin, mutta heidän hommansa rau
kesivat nytkin tyhjiin, kuten senatin päätös 12 p:ltä lokak. 1865 
osottaa. Kirkon rakentamista karjalaiset sittekin viivyttivät rette
löillään ja yrityksen keskeyttivät myöhemmin nuo vielä kaikkien 
muistossa olevat surkeat katovuodet. Asiasta pidettiin silloin täl
löin kirkonkokouksia ja v. 1869 ryhdyttiin pääsiäisten aikaan vih
doinkin työhön. Kirkko valmistui samana vuonna syksyllä.

Karjalan kappelin nykyinen kirkko, jota kansa aivan oikein 
nimittää kirkonkylän mukaan Karppisten kirkoksi, on rakennettu 
korkealle mäen töyräälle, keskelle vihantaa lehtimetsää. Se on 
pieni, mutta soma ristikirkko, korkeanlainen kellokastari sen län
sipäässä. Kirkossa ovat pienet urutkin parvella, kirkon länsisei- 
nällä. Vallan vanhoja esineitä ei kirkossa ole ollenkaan. Punai
nen alttariliina on vuodelta 1777 ja muut esineet, inessukaasut, 
haavit, kynttiläkruunut (niitä on 9 kappaletta) y. m. näyttävät ole
van vieläkin myöhemmältä ajalta, kaikki keskinkertaista tekoa. 
Alttaritaulu esittää ristille naulittua Kristusta sekä Jeesuksen äitiä 
ja Maria Magdaleenaa, kuvat perin luonnottomat, kasvojen piir
teet eivät liioin osota minkäänlaista tunteen ilmausta.

Kellokastarissa on kaksi kelloa. Iso kello on valettu v. 1806, 
jolloin „Mathias Anteil (oli) kappalainen Karjalasa“. Siinä on tä
män ilmoituksen lisäksi kirjoitus:

„Koskas kuulet kristitty 
Kellon korjasti kaikuvan 
Sydämes siviästi sovita 
Saarnan sanoja suloisit 
Opixi omaxes omistamaan 
Kunniat korkeimall kondamaan.
Kuultuas kuolleista kumisevan 
Muistele muka majaas 
Muldaan myös mulkattavan“.

Pienessä kellossa on kirjoitus: „Dä Iler Andreas Liselius War 
Pastor och Probst öfver Wehmalais kapel Blef lag Till Församb- 
lingens Tienst Guten af loh: Iac: Mårtenson i Stockholm 1785“.
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Enkelin pää siipien keskellä on kuvattuna sekä tämän kirjoituksen 
päällä että sen kummallakin puolella.

Muista entisissä kirkoissa olleista kelloista myytiin, kuten 
Mynämäen kirkonkokouksen pöytäkirja 187Д72 osottaa, yksi Lai
tilan Unmalan (Untamolan) kirkkoon 212 markasta sekä yksi sär
kynyt (huutokaupalla?) jonnekin.

f. Pyhän Henrikin lato ja  Heiko.

Vielä on mainitsematta yksi kirkko — Mynämäen pienin, 
mutta tarun mukaan vanhin, 11. s. Henrikin lato, joka on Py- 
heen (Pyhön) Alis-HaakariUa. Sen seinät ovat, nurkkien sisäpuo

lelta mitaten, 12 jlk. 
pitkät. Ladon nykyinen 
korkeus on maasta har
jalle 9 jlk. Erinomai
sen tukevista hirsistä 
se on tehty ja nurkka 
on vanhan-aikaista vi- 
nosaumaista „pakk- 
nurkkaa “, j ota ei Länsi- 
Suomessa kuulu enää 
nimeksikään käytettä
vän (ks. kuv. 12. Sunel- 
lin piirtämä), hirsien 
päät, kuten piirustuk
sesta näkyy, ovat poik
kileikkaukseltaan kuu- 
sikulmioita ; (muutamia 
hirsiä näkyy olevan jäl

jestäpäin seinään pantu. — Latoa käytetään nykyään ruhmenhuo- 
neena, mutta kerrotaan sillä muinoin olleen kunniakkaammatkin 
ajat. Kuin näet P. Henrik lähetysmatkoillansa tuli Mynälahdesta 
maalle Pyhärannalle, joka siitä tapauksesta saikin nimensä, niin 
hän oli saarnannut mainitussa ladossa. Sittemmin lato tuotiin puo
len penikulmaa koillista kohden Pyheen kylään, missä se siitä 
aikain on pitänyt milloin mitäkin tointa yhä aleten virka-arvossa. 
Tällaista pyhää latoa ei, kuten arvatakkin sopii, ole pyhä kolmi- 
luku unohtanut. Sanotaan että se on kolmasti siirretty.

12. Nurkka P. Henrikin ladosta. 
Mietosten Pyheessci.
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Nykyään mainitussa kylässä on neljä taloa, mutta ennen 
kristinopin tuloa tuo kylä oli tarun mukaan yhtenä talona, jonka 
nimi oli Heiko. Tämän kivijalaksi luullaan erästä suurellaista ki- 
vivallia, missä kylän kullakin talolla nykyään on kellarinsa. Tä
män kivijalan pituus on 52 jlk., leveys 35. Kellareja tässä 011 
alkuaan ollut vaan kaksi, vaikka ne väliseinillä sitte ovat jaetut. 
Eilispäivän tekoa on myös kaksi ovea kivijalan itäpuolia; länsi
puoliset (2 niitäkin) ovat vanhat. Kellarien holvit ovat tiilestä ja 
hyvää tekoa; niiden korkeus keskeltä 10 jlk., leveys noin 21 jlk. 
Kivijalan päällä 011 nyt „Vona. 1781“ tehty puurakennus, jota käy- 
totään rekivajanar). — Heiko nimestä ei tietääkseni ole Mynä
mäessä kansalla enää muuta muistoa kuin tuo kerrottu taru. 
Sitä saattavat seuraavat tiedot valaista. Arvidssonin julkaisemissa 
vanhoissa asiapapereissa tapaamme vuodelta 1540 (syysk. 6 p.) 
erään kirjeen2), jossa on mainittu Mynämäessä oleva „Helge gärdh". 
„Måns Nielsonn wor Fougte vpå Kumme gård“ oli mainittuun ai
kaan asti pitänyt hallussaan perimänsä puolikkaan Helgen rälssi- 
tilaa, mutta silloin (1540) kuningas vahvisti mainitulla kirjeellä 
sopimuksen, jonka mukaan Maunu Niilonpoika sai toistenkin pe
rillisten osan omakseen. V. 1569 läänitettiin Johan Bosonille My
nämäestä, paitsi Kaskisten kartanoa, „Helgeo Godz“ ja eräs „An
nat Godz Ib:m“ 3). Yhdistettynä, jollei juuri yhtenä talona, näyttää 
kylä siis olleen ainakin 15 sataluvun puolivälissä, ja sellaisena sen 
tapaamme maakirjoissa, kruunun palkkatilojen joukossa, vielä 16 
sataluvun lopullakin, Helgå nimeisenä. Jo viime vuosisadan alku
puolia 0 11 maakirjoissa kylän nimenä „Pyhä eli Helgo“. Silloin 
siinä oli kaksi taloa. Samat nimitykset ilmestyvät maakirjoissa 
vielä vuosisadan loppupuolellakin, jolloin kylä jo oli jakaantunut 
kolmeksi taloksi. — Nähtävästi tuo nykyään tarunomainen Helgo 
nimi 011 säilynyt virallisissa papereissa paljoa kauvemmin kuin 
kansan muistissa, mutta on mahdollisesti ruotsalaisena alkuna ky
län nykyiselle nimelle, joka 011 Pyhe. Rumaa virallista „Pyliü“ 
nimeä ei kansa milloinkaan käytä eikä liioin Pyhä nimeä.

’) Tohtori Reinliolmin muistiinpanojen mukaan kerrotaan Saaren 
vanhimman omistajan asuneen talossa, jonka kivijalkana pnheena oleva 
kellari on ollut.

2) Handl. VI, s. 196.
3) Maakirjoista Suomen vanh. valtioarkistossa.
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h. Muita historiallisia muistoja.

Catalogue pastorum et præpositorum. — Historialli
sessa ja kansatieteellisessä museossa säilytettyjä esi
neitä. — Saaren ja Lehtisten kartanot. Sigismundin talo. 
Naantalin luostarin tiloja. Maunu T avasi Taniel Jusle
nius. Augusti Ehrensvärd. Ison vihan ajoilta. Asutus- 
tarinoita.

Rehtori K. A. Cajander 011 tehnyt jäljennöksen kahdesta My
nämäen kirkon arkistossa olevasta kirkkoherrojen luettelosta, jotka 
nähtävästi ovat kirjoitetut tämän vuosisadan alkupuolia. Niistä 
ou toinen, lyhempi, „Räkenskaps Rok 1691—1714“ nimisen kirjan 
takakannessa ja toinen kirjassa, jonka kannessa on kirjoitus „Kyr- 
kostämmo Protokoll. Tom. I.“ Koska näiden luettelojen antamissa 
tiedoissa ja niissä, joita painetuista lähteistä on saatavissa, on eri
laisuuksia, niin otan nuo luettelot tähän, jälkimäisen kumminkin 
suomennettuna.

1.
MGGLX. Mag. Nicolaus Karhu Præpositus Ruralis in Paro-

chia Virmo. Pastores Virmoenses successive a Conc. Upsal.
1. Dn Georgius Olai.
2. Dn Gregorius Erici.
QO. Dn Martinus Rungius. 10 ann.
4. Dn Johannes Venno 34 annis.
5. Dn M. Ericus Justander 12 annis.
6. Dn Daniel Juslenius 12 ann.
7. Dn Haqvin Pihlmann 20 an.
8. Dn Mag. Laurentius Sacclinius 40 an.
9. Dn Jacobus Gadolin 8 an.
10. Dn Mag. And. Lizelius 34 an.
11. Dn Mag. Jac. Fr. Gadolin kom hit år 1798.

Præpositus honorarius 1800. 
Præpositus contract. 1808. 
Obiit den 19 November 1816.

2.
Catalogus Pastorum et Præpositorum in Virmo.
V. 1260, jolloin Mynämäen emäkirkko samoin kuin pappila 

on perustettu, on hra maist. Nikolaus Karhu ollut Mynämäen kirk
koherrana sekä sen ensimmäisenä provastina. Kutka sittemmin
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hänen jälkeensä aina Upsalan kokoukseen asti ovat täällä olleet 
provasteina ja kirkkoherroina, siitä ci saata tietoa saada *).

V. 1593 on hra Georgius Olai ollut provastina ja kirkko
herrana, kuten näkyy hänen allekirjoituksestansa Upsalan kokouk
sessa. Hänen tyttärensä poika oli Georgius Alanus, jumaluus
opin tohtori ja alkeiden professori (prof. prim.) sekä kirkkoherra 
Turussa.

V. 1624 hra Martinus Rungius.
V. 1635 hra Johannes Juhanninpoika (Johansson)2).
V. 1640 hra Juhanni Venno. V. 1712 oli täällä Mynä

mäessä eräs lukkarinvaimo, joka oli tämän Vennon pojantytär; 
hänen miehensä nimi oli Ostenius.

У. 1867 hra maist. Eric Justander3), joka sitä ennen oli 
kauneustieteen professori Turussa.

*) Gr. Hallenius sanoo Mynämäen kirkon perustamisesta (Yirm. Terr. 
Mem. 1,8. 16, s.): „Fundatam eandem (ut ex illius ætate templi et ecclesiæ  
vetustatem eerto eertius colligere qveamus) ante annos prope quingentos 
(1260) fide veteris inventarii constat, quod sic sonat: Inventarium in pa- 
rochia Wirmâ A:o salutis MCCLX in plantationem pæposituræ Bem ari 
Gislonis, Præpositus Aboensis primus, cum Sigismundo Johannis, Cano- 
nico ibidem ; et Remigius Gislonis, Canonicus Holmiensis, ac Magister Mag
nus Woldemari, canonicus Upsaliensis, ac Magister Nicolaus Karhu, præ- 
positus ruralis in parocliia Wirmå, cum tutoribus ecclesiæ, Olof Hansson 
Parda, Olof Elämen Poica, et assessores similiter indixerunt, Simon An
dersson Lemskallio, Henrich Jönsson Wallais etc. etc. etc.“ — Strandberg 
(Åbo Stifts Herdaminne) sanoo Mynämäen seurakunnan perustetuksi kato- 
lin aikana, „jolloin myös eräs turkulainen kaniikki Remarus Gislonis, vv. 
1422—1430, on samalla ollut täällä kirkkoherrana“. Sittemmin hän kertoo:

„Henricus on ensimmäinen luterilainen kirkkoherra, jonka täältä voi 
mainita, 1558“.

2) Tämä puuttuu Strandbergin luettelosta samoin kuin ensimmäisestä 
tähän painetusta, mutta näkyy olevan Halleniuksella. Hän luettelee näet 
(Virm. Terr. Mem. I, s. 76):

,,Dn. Martinus circa annum 1627.
Dn. Johannes circa annum 1635.
Dn. Johannes Venno circiter anno 1640.
Mag. Ericus Justander Aboensis . .  .“
3) Justander oli syntynyt Turussa. Hän oli n. s. tilapää-runoilioita ; 

on kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen näytelmän, „Tuhlaajapojasta“, 
joka näytettiin rehtorin muutoksessa Turussa v. 1650. Hänen toimistansa 
lienee kumminkin asetusten suomentaminen mainittavin. Kuoli Mynämäessä 
v. 1678.
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V. 1680 lira Taniel Juslenius. Hau oli ensin Turun suoma
laisen seurakunnan kappalainen, sittemmin kappalaisena Mietosissa 
tässä pitäjässä ja viimein provastina ja kirkkoherrana täällä. Hän 
on Jusleniuksen suvun esi-isä.

V. 1692 hra maist. Haqvinus Pihlman.
У. 1712 hra maist. Lars Sacklinius, ensin armovuoden saarnaa

jana Iin pitäjässä Pohjanmaalla v. 1698, apulaispappina Turun ruot
salaisessa tuomiokirkon seurakunnassa V. 1699. Sitte Limingan kap
palaisena Pohjanmaalla V. 1703, sen jälkeen rykmentinpastorina 
Pohjanmaan rykmentissä samana vuonna ja viimein Mynämäen 
kirkkoherrana v. 1712 sekä provastina v. 1717; kuollut 18 p. jou- 
luk. 1750, 75:ellä ikävuodellansa.

У. 1752 hra Jaakko Gadolin, ensin apulaispappina (adjunc- 
tus ministerii) Uudella-kirkolla v. 1705, sitte kappalaisena ja „de- 
signatus Pædagogus“ Naantalissa v. 1712, läksi sitte sotaa pakoon 
v. 1714 ja rupesi Strängnäsissä provasti, maist. Lars Rähmin apu
laiseksi v. 1715, oli armovuoden saarnaajana kappalaisen Olof 
Holleriuksen jälkeen v. 1717, palveli siellä samaan aikaan, pitä
mällä Jumalan palvelusta Suomen pakolaisille, vuoteen 1721, jolloin 
hän rauhanteon aikaan tuli Turun konsistoorin valtakirjalla varus
tettuna Merikarvian kirkkoherraksi. Sieltä kunink. majesteetin 
arm. valtakirjalla v. 1738 Nousiaisten kirkkoherraksi, siellä 1751 
nimitetty kontrahtiprovastiksi. Vihdoin v. 1752 kirkkoherraksi 
Mynämäkeen kontrahtiprovastina („jemte berörde probst“); kuollut 
21 p. heinäk. 1758, 80 vuoden vanhana (anno ætatis 81).

V. 1760 x) hra maist. Anders Lizelius, provasti ja kirkko
herra. Ensin kolleegana Turun koulussa, sitte kirkkoherrana Pöy- 
tyällä, viimein kirkkoherrana ja kontrahtiprovastina Mynämäessä; 
kuollut 1715/i095, 88 ikävuodellansa. Oli provastina 58 vuotta.

V. 1798 hra maist. Jaakko Fredrik Gadolin. Nimitetty yli
määräiseksi pataljoonanpapiksi Uudenmaan jalkaväkeen v. 1779, 
rykmentinpastoriksi 1784; kirkkoherran sijaiseksi (substitutus pas- 
toris) Perniöön v. 1782, määrätty kirkkoherran-viran hoitajaksi 
(euramgerens) Siuntioon 1784 ja viimein 25 p. toukok. 1797 ar-

9  Vertaamalla edelliseen saattaa helposti huomata, että Strandbergin
sekä Biografisen Nimikirjan ilmoittama vuosiluku 1769 on erehdys; samaa 
todistavat kirkonkellojen kirjoitukset. — Biogr. Nimikirjan ilmoitus kuo
linpäivästä (10/,o) on kai sekin erehdys.
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v. 1816.

V. 1819 hra maist. Anders Johan Rönnbäck.
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Esineitä historiallisessa ja  kansat, museossa. — Olemme en
nen (siv. 72, ss. ja 100, ss.) kertoneet ne kivi- ja rautakauden 
esineet, jotka Mynämäestä ja sen kappeleista ovat lahjoitetut 
Muinaism.-yhdistykselle. Myöhemmiltä ajoilta on Yhdistyksellä tai 
Historiallis-kansatieteellisellä museolla, paitse jo siv. 100 mainit
tua, Raimelan Hyydön isännän lahjoittamaa jahtipuukon päätä, 
seuraavat esineet.

Henrik Klaunpoika Fleminginx) vaskinen sota-asu, jonka 
Mynämäen seurakunta on v. 1874 lahjoittanut. Nyt se on varus
tettuna taiteilin Lenngrenin tekemällä naamiolla. (Färlingin luett. 
n:o 1686. — Verif. 1828Д74).

Kannus kullatusta vaskesta, kahdeksi katkennut. Löydetty 
Mietosissa Lehtisten kartanon raunioista. Lahjoittanut tohtori 
Reinholm 1816/n 69. (Prof. Aspelinin luettelossa n:o 1079).

Mietosista isonlainen kivestä hakattu kastemalja, jonka neiti 
Ebba Aminoff v. 1877 on lahjoittanut. (Pöytäk. 1810/1077).

Karjalan kappelista noin v. 1855 huutokaupassa huudettu 
pitkänsoikea vaskirasia, jonka kannella ja pohjassa kuvataan raa
matun tapauksia alasaksaksi selitettyinä. Lahjoittanut rehtori K. 
A. Cajander. (Pöytäk. 1818/n 84).

Neiti Johanna Eleonora Munck’ilta, joka v. 1860 kuoli Kin- 
tikkalan tilalla Mynämäessä, oli jäänyt joukko piirustuksia, jotka 
rehtori K. A. Cajander sittemmin lahjoitti Muinaism.-yhdistykselle: 
8 maisemakuvaa, 14 lehteä kukka- ja embleemipiirustuksia ynnä 
kaksi silkille maalattua ja  ommeltua taulua. Toisessa taulussa 
aikoo luulevaisuudesta hurjistunut aviomies työntää miekan vali
monsa rintaan, jota tekoa vaimon ystävä kokee estää; toinen tau
luista („Reconnaissence af Sophie“) kuvaa nuorta naista alttarin 
edessä. (Pöytäk. 1818/n 84).

*) Katso siv. 79.
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Mynämäen paikoista 011 erittäin mainittava Saaren sekä Leh
tisten kartano. Edellistä Hallenius veljekset (Matti ja Gregorius) 
arvelevat vanhain suomalaiskuninkaiden linnaksi1). „Lalli on mui
noin ollut Saaren herra, se on täällä aivan vanha traditsioni“, 
sanoo Reinholm (Kmp. n:o 25). Vv. 1638 ja 1643 annettiin Kris
tiina kuningattaren velipuolelle, Kustaa Kustaanpojalle Mynämäessä 
116 tilaa, yhteensä 103 manttaalia n. s. Norrköpingin päätöksen 
läänitykseksi, niiden joukossa Saaren kuninkaankartano sekä Vähä- 
Saaren latokartano. Sittemmin ne muutettiin allodiaaliläänityk- 
seksi samana vuonna, 1646, jolloin Kustaa Kustaanpoika myös sai 
Vaasaporin kreivikunnaksi Uudenkaupungin sekä kaikki kruunun 
silloin jäljellä olleet tilat ja talot Uudella-kirkolla ja Laitilassa 
(703 tilaa, 587 mantt.) — V. 1652 näkyvät Kustaanpojan mynä- 
mäkiläiset tilat olleen luvultaan 117, yhteensä kokonaista 152 
manttaalia. Kaikki nuo laajat alat peruutettiin kruunulle reduk- 
tsionissa v. 16812).

Lehtisten kartanosta, joka on Mynäjoen varrella, kertoo Hal
lenius, että siinä oli kolmella tornilla varustettu komea kiviraken
nus, Henrik Flemingin laittama. Nyt tämä kivimuuri on raunioina, 
joita kansa näkyy taikauskon kammolla katselevan. Kerrotaanpa, 
ett’ei erääseen noiden raunioiden alla olevaan kellariin voi mikään 
kuolevainen päästä. Joku vuosi sitte oli — niin kerrotaan — 
majuri Jack kruudilla purauttanut sen kattoholvia, mutta kuin 
työtä oli kolme päivää menestyksellä tehty, päättivät manalan 
voimat tehdä maan päälle ryntäyksensä. Yht’äkkiä oli ilma täynnä 
nauravia harakoita, niiden hurja rääkkynä täytti koko tuon hiljai
sen seudun, työmiesten silmät menivät mustiin ja heidän täytyi 
moukareillaan torjuen harakkain siipien iskuja kiireimmiten lähteä 
pakoon. Siihen jäi sekin yritys. — Uudemman kivirakennuksen 
teetti eräs Kaarle Lillienstiern 17 sataluvun alussa3).

*) Saari nimi todistetaan muun muassa olevan =  Zar, Seer, Sir, Cae
sar etc. Vrt. Ganander. Mythologia Fennica, siv. 81. — Tässä kohden 
mainittakoon, että Saaren kartano on kummulla, matalain niittujen kes
kellä, jotta sen nimitys, kuten tohtori Reinholm aivan oikein huomauttaa, 
on ja  varsinkin on ollut paikalle omansa.

2) Carl v. Bonsdorff. Ora donationerna och förläningarna under 
drottning Kristinas regering, s. 11, 83, 90, 108. — Yirmoensis Terr. Memo- 
rabilia I, s. 44.

3) Virm. Terr. Mem. I, s. 46.
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Lehtisten kivestä tehty päärakennus on — sanotaan taide- 
hist. lähetyskunnan muistiinpanoissa — 1830- tai 1840-luvulta. 
Kahden puolen pihamaata 011 vanhoja harmaasta kivestä holvat
tuja kellareita, joiden päällä vieläkin on kosottain muurisoraa, van
hojen rakennusten jäännöksinä. Toisella puolla pihaa olevien kel
larien päällä kerrotaan törröttäneen vielä muutamia vuosikymme
niä sitte tornin raunioita, jotka kumminkin eräs kartanon omista
jista on hajottanut. Toisen kellarin seinät ovat kokonaista 7 kyy
närää paksut! On luultava, että muinoin joku linnarakennus on 
mennyt nykyisen pihamaan poikki ja että kellarit ovat kuuluneet 
siihen rakennukseen. Kansa kertoo taruja maanalaisista käytävistä, 
aarteista, y. m., joita muka on täällä maaemon helmassax). Kaiva- 
misiinkin kuuluu ryhdytyn, mutta aaveet ovat koko toimet estäneet.

„Mynämäessä ja sen kappeleissa on lääni nimi ainoastaan 
Haapasten, Kallisten, Hietamäen ja Saaren sekä Lehtisten lää
neillä“ »).

Saaren ja Lehtisten kartanot muistuttavat meille monia isän
maamme kuuluisia miehiä,' miehiä sellaisia kuin Flemingit, joiden 
nimi historiamme lehdillä uhka-uljaana vaatii meiltä arvonantoa 
silloinkin, kuin se johtaa mieleemme katkerina muistoina nuija
sodan kauhuja.

„Lehtisten herran“ nimi („tili Lechtis“) oli Herman Pietarin- 
poika Flemingistä alkaen Flemingien nuoremmalla haaralla, kun
nes se Klaus Henrikinpojan kuoltua v. 1668, samoin kuin tilakin, 
tuli vapaaherra Lauri Laurinpoika Creutzille, joka oli nainut Klaun 
tyttären (Ebba Marian), ja sittemmin myöskin naimisen kautta va- 
vaaherra Yrjö Henrik Lybeckerille (f  v. 1730), jonka suvulla se on 
ollut kauvan aikaa. Nykyään tämä tila on maanviljeliä Sahlberg 
vainajan leskellä. — Saaren tila on tätä nykyä vapaaherra Ami- 
noffilla.

Flemingeillä on ollut muitakin Mynämäen tiloja (ainakin Ni- 
hattulassa, Lepistössä ja Kivikylässä3).

*) Tohtori Reinholminkin papereissa (Ktnp. n:o 25) on Lehtisten rau
nioista yksityistietoja. Niissä on myös jäljennös eräästä Yläneellä kapteeni 
Jägerhornilla olevasta Lehtisten talon piirustuksesta, jonka pitäisi esittää  
Flemingin aikaisia rakennuksia.

J) Rehtori K. A. Cajanderin ilmoitus. Yhd. Pöytäk. 18,8/„84; Verif.-k.
8) W. G. Lagus. Finska Adelns Gods och Ätter. — A. Arvidsson, 

Handlingar, I, V ja VI.

9
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Kuningas Sigismundillakin näyttää Mynämäessä olleen maa
tila. У. 1572 lahjoitti näet eräs „Raffvaldh Halffwardzsonn tili Järc- 
kiszar“, kiitollisena Juhanni kuninkaan osottamasta suosiosta, tä
män pojalle, silloiselle perintöruhtinaalle, ikuiseksi omaisuudeksi 
perimänsä „Juhiakin“ (Juthilan?) rälssitilan 1).

Kuin Naantalin luostari 14 sataluvun keskivaiheilla perus
tettiin, sai se heti oston ja varsinkin lahjoitusten kautta maatiloja 
kaikkialta Suomesta, jopa Ruotsistakin. Enimmin sillä niitä kum
minkin oli Naantalin läheisissä pitäjissä, Mynämäki, Lemu ja Ry
mättylä niihin luettuina. Jo v. 1447 eräs Lauri Ingemundinpoika 
lahjoitti luostarille Mynämäessä Mietosten ja Tarvasten tilat („mej- 
tus oc taervasnaes“) sekä Lemussa Yiippisten (Wippis) talon, mää
räten että mainitussa luostarissa hänen „Systrir oc brodhir schulu 
pliktoge vara ath bidhia van herra före mina foraeldra siaela oc 
fore mik“ (hänen sisarensa ja veljensä olisivat velvolliset rukoile
maan taivaan Herraa hänen vanhempaistensa sielun sekä hänen 
puolestansa). — Samoin tuli Naantalin luostarin haltuun mainitun 
vuosisadan loppupuolia osa Lepistöä, Tursunperää, puoli Liuskal- 
liota, Kaskinen ja Telkimäki. — Mutta, kuten tunnettu, tuskin 
oli miespolvi puutunut, kuin tuon luostarin aurinko jo oli ennät
tänyt nousta, loistaa ja laskea. Vähitellen 15 sataluvun alku
puolia korjattiin luostarin maat ja mannut kruunun haltuun 2).

Nykyisen Mynämäen kihlakunnan pitäjistä mainitaan Mynä
mäki, Korpo, Rymättylä ja  Navo niiden joukossa, jotka 16 sata
luvun keskivaiheilla jotenkin kokonaan olivat läänityksiksi luovu
tetut. Etevimmistä läänitysherroista ansaitsee vielä mainitsemista 
Kustaa Eevertinpoika Horn (sotapäällikkö Suomessa, f  v. 1666), jolla 
oli allodiaalitiloja muun muassa Mynämäessä, Lemussa ja Korpossa3).

Valaskallion kylän mailla yläpuolia Saarenlahtea on vanha 
Lautanpään markkinapaikka. Maaherra Oxenstjerna lakkautti 
siellä pidetyt markkinat. Siellä oli pidetty markkinoita Mikon aikana. 
Kauppatavaroina oli muun muassa tuoreet silakat. Kesämarkkinoita 
taas oli muinoin pidetty Pyheen kylässä, jonka kautta markkinamie
het läksivät Taivassalon markkinoille (Reinholm. Kmp. n:o 25).

’) Arvidsson. Handl., VII, s. 334.
’) Arvidsson. Handl., III, ss. 109, 126, V, ss. 38 (vrt. 78), 97, 174, 259 

y. m. — M. C. Creutzin kirjoitus Naantalin luostarista. Suomi v. 1850. — 
Suomi v. 1858, s. 157 seur.

3) Carl v. Bonsdorff. Om donationerna, siv. 108, s., 152.
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Ylempänä oli puhe Flemingeistä. Muitakin ansiokkaita mie
hiä on Mynämäki synnyttänyt. Täällä on Tavastilan (eli Alasjoen) 
tilalla syntynyt:

„.Manu Tavast Mynämäest1),
Hyvin syndyn hyväst väest;
Tästä Pavi paljo piti,
Cuningas kans tätä kijti“.

Täällä on myöskin, muita mainitsematta, Raukan tilalla syntynyt 
kirjallisuutemme historiassa hyvin tunnettu Taniel Juslenius, in
nokas isänmaan ystävä 2).

Mynämäen mainioista miehistä puhuessamme on muistettava 
Pohjan Gibraltarin perustajakin, Augustin Ehrensvärd, joka täällä 
kuoli Saaren kartanossa 4 p. lokak 1772. Hänen ruumiinsa vie
tiin seuraavana kesänä Turkuun ja sieltä Lodhrok nimisessä „Tu
runmaan“ sotalaivassa Viiaporiin 3). Siellä nyt sankari lepää Varg- 
öön saarella, haudallansa suuren suuri malminen ruumisarkku, 
jota vaan sodan surma-aseet koristavat.

Ison vihan ajoilta ei kansa tiedä yksityisiä tapauksia kertoa, 
sen vaan että hätä oli ylimmillään ja että ihmisiä useissa paikoin 
piili metsissä. Niinpä Karjalan kylän Ali-Mattilan Kettarmäessä 
on noin 10 jlk. pitkä, 7 jlk. leveä ja 6 jlk. syvä kuoppa, jonka 
kerrotaan olleen ison vihan aikoina ihmisasuntona. Nuo kauheat 
ajat eivät, kuten tunnettu, olleetkaan niin synkkiä Lounais-Suo- 
messa kuin muualla maassamme, ainakaan ei vihollinen samassa 
määrässä liarjottanut hurjuuksiaan. Mynämäkeen vihollisjoukko 
saapui Antinpäivänä v. 1713 pohjasesta majuri K. AI. Aniskovin ja 
kasakkain kapteenin AI. Stef. Kalmuikovin johdolla. Täällä he 
näkyvät jonkun ajan leiriään pitäneen. (Virm. Terr. Mem.)

Asutustarinoita on ainoasti muutamia ja nekin hämäriä, ku
ten tarut ainakin. — Kerrotaan että pitäjän ensimmäiset asutut

*) Maunu Tavast syntyi v. 1357, Turun pispana vv. 1412— 1450, kuoli 
maalais-asunnossaan lähellä perustamaansa Naantalin luostaria 1452. Hän
oli aikansa etevimpiä miehiä ja häntä, johtavaa henkeä, sekä ylhäiset että 
alhaiset palvelivatkin „niinkuin kuninkaallista majesteettia“.

*) Taniel Juslenius, siv. 125 mainitun poika, synt. v. 1676, tuli v. 1734 
Porvoon pispaksi ja v. 1744 pispaksi Skaraan, missä kuoli v. 1752. Hä
nen teoksiansa on muun muassa „Suomalaisen Sana-lugun coetus“.

3) Ke. Åbo Tidningar v. 1773 n:o 11.
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paikat ovat Lepistö ja Pärppönen sekä Pyheen kylä (Mietosissa). — 
Karjalan kylään sanotaan ison vihan tauvottua asukkaita tulleen 
Kyröstä. Minun tietääkseni ei kumminkaan ole olemassa mitään, 
joka tätä arvelua todistaisi. — Suorsalan yksinäisen talon taas 
sanotaan saaneen asukkaansa Saksasta, mistä ne olivat tulleet 
„sotaa piiloon“. — Tursunperän seppä Juho Lindqvist tiesi haus
kan jutun kertoa eräästä Raimelan kylässä olleesta Jyrkkälä ni
misestä talosta. Ison vihan aikoina sen omistajat olivat kuolleet 
sukupuuttoon ja sen jälkeen kylän muut talolliset jakoivat Jyrk- 
kälän maat keskensä, eikä koko taloa sodan jälkeen, kuin järjes
tys taas oli yhteiskuntaan palannut, ensimmältä muistettukaan. 
Siitä tuli kumminkin myöhemmin kysymys. Silloin Raimelan isän
nät, jotka pelkäsivät saaliinsa menettämistä, saivat asiamiehekseen 
erään asessori Backmanssonin. Tämä johdatti maanmittarin, joka 
kruunun puolesta oli asiaa lähetetty tutkimaan, Lemmin kulmalle, 
missä sattui olemaan Jyrkkälä niminen torppa. Tästä maanmittari 
ei suurestikaan viisastunut. Samalla talonpojat tekivät keskenänsä 
suostumuksen, ett’ei mitään paikkaa Raimelassa enää nimitettäisi 
Jyrkkäläksi. Niinpä eräs tanhuakin oli saanut uuden uhkean 
„Tamportti“ nimen, mutta vähitellen tämä kumminkin unohtui ja 
Jyrkkälän nimi jäi entiselleen. Sen pituinen se.

Lemun pitäjä ja  sen kappeli Aaskanen.

Lemu ja Aaskanen ovat Mietosten etelärajalla. Sekä pitäjä 
että sen kappeli on maa-alalleen jotenkin pieni. Lemun koillis
kulman täyttävät matalahkot vuoret, mutta sen lounaispuoli on 
verrattain tasaista, merta kohden alenevaa maata, jonka hiekka
rantoihin Lemunlahden aallot loiskuvat. Aaskanen taas on poh
joisin kolkka sitä Merimaskun salmen katkaisemaa niemimaata, joka 
oikeastaan päättyy vasta Rymättylän saarennon eteläisimpään huip
puun (Satteraumassa). Muinoin koko tuo niemi on ollut useina 
saarina ja vielä Hallenius puhuu ajoista, jolloin Karvatin ja Han
nulan kohdilta on sen poikki purjehdittu *). Koko Aaskasten kap
pelin ala ja erittäin sen pohjois-osa on tasaista maata. Matkus-

') H. Hassel. — Virui. Terr. Mem. vuodelta 1741, II, s. 6 s.
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taessa kesällä tällä soukalla niemimaalla, niissä paikottain meri 
siintää kummaltakin puolen, näkee vuorotellen viljamaita sekä leh
toja, joiden kaunistamisessa ihminen on antanut luonnolle teho
kasta apua. — Aaskasiin kuuluu myös suurenpuolinen Livonsaari.

A . H i s t o r i a n  t a k a i n e n  a i k a .
Löytöjä. Kalevanpoikain kuulia Manterjärven par

taalla. Ryssänhaudat Lemposissa. Aviopellon kalmisto 
Aaskasissa.

Löydöistä on täältä mainittava vaan höylänterän muotoinen 
tasataltta — 9,7 sentimetriä pitkä, terä 44 millimetriä leveä, vä
hää enemmän kuin 17 millim. paksu. Se on löydetty Toijolan 
kylässä eräästä kivirauniosta. Lemun kirkonvartia Fr. Valberg 
lahjoitti sen Muinaismuisto-yhdistykselle. — Noin 4 vuotta sitte 
oli Aaskasten kirkonkylässä löydetty eräästä pellosta noin О/г ja
lan syvyydestä rautainen kirves, joka oli ollut perin omituista te
koa, muodoltaan vähäisen piilukirveen näköinen, lapa suora. Nyt 
se on hukassa.

Vitikaisten maalla (Lemun kirkolta 2—3 virstaa pohjosta 
kohden) on Manterjärvestä noin 150 syltää eteläänpäin vuorella 
luonnon muodostama 20—30 syltää leveä kivikko, jossa muka on 
Kalevanpoikain kuulia. Joskus maailman aikoina ovat Kalevan- 
pojat näitä kiviä lennätelleet Nousiaisten („Nousten“) puolla olevaa 
Kuuvan vuorta kohti, mistä riitaveljet tietysti ovat panneet sin
koilemaan samallaisia surman luoteja. — Tästä kivikosta samoin 
kuin monista muista luonnon muodostuksista on sekin seikka erit
täin huomattava että, vaikka se onkin vuorella, se on kumminkin 
vähänläntäisessä vuoren syvennyksessä. Näin ei ole laita hiiden 
kiukaitten *)•

Lemposten Juhantalon vasikkahaan mäkeen, joka on kylästä 
noin 200 syltää koillista kohden, kerrotaan joskus ryssiä hauda
tun. Tuossa mäessä näytettiinkin pari „ryssänhautaa“. On kyllä 
mahdollista, että niihin muinoin 011 jotakin haudattu, mutta haudat 
eivät varmaankaan ole vainajille olleet vallan rauhaisat, sillä näh

*) C. A. Gottlundin kokoelmissa (Antiqv. ant. II, s. 177) sanotaan: 
„Vitikan rusthollin maalla on korkealla Rantavuorella pitkä ja kapea kivi
raunio (Lapinraunio). — Manterijärven kylässä on Linttisvuorella vähäistä 
pienempi kiviraunio“.



134 Mynämäen kihlakunta.

tävästi noita hautoja on joku aika sitte syventämällä ja laventamalla 
tehty hiukkasen uudenaikaisiksi. Pian niistä paisuu sudenkuoppia.

Aaskasten kirkolta mentäessä vähän matkaa eteläänpäin ta
vataan Mannan Kallesen Aviopellon mäessä, talosta noin 175 syl
tää pohjoseen, suurenmoinen pakanuuden aikainen kalmisto. Siinä 
on vieläkin nähtävänä v ä h in tä ä n  50 h au ta a , joista muutamia 
on kaivettu. Tämä on koko kihlakunnassa eteläisin paikka, jossa 
pakanuuden aikaisia hautoja olen tavannut. Paikka on tuuheit- 
ten koivujen varjooma hiekkauumini meren lahdelman rannalla. 
Siitä jonkun matkan päässä pohjosta kohden on meren rannalla 
Ahti niminen talo, jonka läheisyydessä kerrotaan usein nähtävän 
kummituksia.

B . H i s t o r i a l l i n e n  a i k a .

Niistä täkäläisistä muistomerkeistä, joiden synty on luettava 
satujen hämärtämään historiallisen ajan ensi koitteeseen on mai
nittavin

a. Lemun kirkko.
Sen perustamisesta Gr. Hallenius*) kertoo näin. Ennen ny

kyistä kivikirkkoa ovat lemulaiset rakentaneet muutamia vuosia 
P. Henrikin kuoleman jälkeen puukirkon. Runon mukaan, kertoo 
H., oli P. Henrik tuntien tuhonsa tulevan sanonut neuvoiksi pal- 
velialleen näin : 2)

„Minun piltin piscuhuni 
Ot’ mun luuni lumelda 
Pane silki säckihin:
Ot’ sitt’ vähäiset häriät,
Jotc’ eij ijkän ikes ollet,
An vapana vaelda,
Äl’ heit’ estä erhetyxist;
Cuhung’ ensist seisattvat,
Sijhen risti rakettackon,
Toisen cusa tavottavat 
Cappel caunis tehtäkön.
Kolmannen cusa Kerran,

’) Yirm. Terr. Mem. II, s. 2 s.
*) Vertaa Elias Lönnrotin julkaisemia toisintoja pispa Henrikin 

surmavirrestä.
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Kirco coconans coottacon,
Minä sisälle pandacon“.

Härjät, joita palvella seurasi, tulivat Köyliön järveltä lähes 
7 penikulmaa eteläänpäin läpi erämaiden ja viljelemättömäin paik
kojen ja pysähtyivät ensi kerran Nousiaisten Repolan maalle, 
minne rakennettiin risti ja huone sen ympärille. Tästä kummin
kin v. 1741 oli tuskin jälkeäkään enää näkyvissä. Toisen herran 
härjät seisahtuivat lähelle Moisiota kummulle, jolle sitte saarna- 
huone rakennettiin. Tässä kävivät Nousiaisten ja Lemunkin asuk
kaat pitämässä Jumalan palvelusta, kunnes nykyinen Nousiaisten 
kirkko rakennettiin paikalle, johon härjät kolmannen kerran sei
sahtuivat. Lemulaiset pitivät kumminkin liian vaivalloisena tehdä 
pitkiä kirkkomatkoja Nousiaisiin, ja siitä syystä he päättivät koti- 
tarpeikseen korjata jonakin kauniina yönä tuon Moision saarna- 
huoneen omille mailleen. Mutta jotakin taivaallista merkkiä he
kin tarvitsivat määrätäkseen, mihin paikkaan tuon ryöstetyn kirk
konsa asettaisivat, jonka tähden he päättivät: 

cusa cuormat caatune, 
sihen Kirco tehtäne.

Ei siis muuta kuin tuumasta toimeen. Eräänä yönä 
Lemun kämbit, kelda condit 
Veit Kircon, varastit Kircon,
Pääldä Nummen Nousiaisten,
Toit Toijosten mäelle:
Cusa suutans sulattaman,
Partans menit paistaman.
Iso Totti Toij olasta 
Caas cuormat, kääns härjät.

Teko oli tehty; ja lemulaiset asettivat kirkkonsa siihen paikkaan, 
johon Totti kuormat kaasiJ).

Lemun nykyinen kivikirkko, joka on lähellä entisen puukir
kon paikkaa, on maamme vanhimpia kirkkoja, pyhitetty P. Olavin 
muistolle. Sen pituus 87 jlk., leveys 45. — Saarnastuoli on ra
kennettu v. 1644. Siinä on, kuten tavallisesti, ollut maalattuna 
apostolinkuvia, joita vaalean-sinisen maalin alta nyt tuskin voi

!) Kuten näkyy, on Gr. H. tehnyt tuon latinankielellä kirjoitetun 
referaattinsa yksinomaisesti jonkun suomalaisen runon johdolla, jota hän, 
ikävä kyllä, on julkaissut vaan tähän otetut katkelmat.
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nähdä. Vanha tuntilasi on tavallisella paikallaan saarnastuolissa, 
mutta tuskinpa sillä tätä nykyä enää saarnojen pituutta mitataan. 
Muu kirkossa nykyään oleva kalusto on lyhyesti sanoen: vanha 
pyhävesi-astia (jota nyt käytetään almulippaana), pari huonollaista 
taulua ja muutamia suuria kruunuja. Eräässä on kirjoitus: „Ar 
1678 wtaf ärlig och förståndige fordom befalningsman Nynäs Ma-

13. Kynttiläkruunu. Lemun kirkossa.

tis Matie är förärat dena erona Guds H. Nampn til ära och för
samling til upbygels“.

Kirkon itäisessä päädyssä on ylhäällä seinässä erään luukun 
alla toista syltää pitkä, noin 5 jalkaa leveä kivi, jonka muka „Pa
rikan äiti“ on kirkkoa rakennettaessa tänne tuonut helmassaan. —
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Parikan talo, joka on ollut tuon jättiläismamman kotipaikka, on 
Keijästen kylässä lähellä Nousiaisten rajaa.

Kellokastari on pieni, tornimainen, v. 1812 rakennettu puu
teko, pari kymmentä syltää kirkosta koilliseen, 23 kyyn. korkea. 
Siellä säilytetään pyhäin kuvia (osia alttarikaapista), eräs vaa
kuna („Sticrnkors tili Ohdensaari“), vanha puukruunu ja pari „kru
sifiksia“. Nuo kuvat ovat enimmäkseen koivusta ja, taidehist. lä- 
hetysk. muistiinpanojen mukaan, ylipäänsä taiteellisesti veistetyt.

Kelloja on kaksi. — Isossa kellossa on kirjoitus: „Bevari din 
fot, ner tu„ j. n. e. (Salom. saarnaaja IV: 17), sekä „Då Isac U1- 
nerus var Kyrkoherde Bief denna Klocka omguten af Johan Jacob 
Mårtenson i Stockholm 1782“. Pienemmässä kellossa on, paitse 
kirjoitusta, toisella puolla kala ja toisella ristinnaulitun kuva.

Taidehistoriallinen lähetyskunta kävi täällä v. 1874 ja teki 
kirkosta asema- ja etäispiirroksen, sekä kuvasi vanhan alttarikaa- 
pin: neitsy Marian (lapsi sylissä) sekä Maria Magdaleenan ja py
hän Olavin; erään krusifiksin, pyhävesi-astian ja yhden kynttilä- 
kruunun (ks. kuv. 13). V. 1671 piirsi Elias Brenner Lemun kir
kosta useita vaakunoita, joista jo ennestään on ollut kolme jäljen
nettynä Gottlundin Otavassa (I. Taulu X., kuv. 4—G). Tohtori 
Hausenin julkaisemissa: „Vapensköldar, fordom uppsatta i Fin
lands kyrkor“ on Brennerin piirtämistä vaakunoista jäljennökset, 
niiden joukossa myös Lemun, Mynämäen ja Rymättylän kirkossa 
olleista.

b. Aaskasten kirkko.

Aaskanen on tullut kappeliksi jo luterinopin ensi aikoina. 
Sen nykyinen kivikirkko on rakennettu lähelle entisen puukirkon 
sijaa. Hallenius sanoo (Virm. Terr. Mem. II, s. 5) sen rakennetun 
Herman Flemingin toimesta v. 1664, mutta nähtävästi kirkko on, 
vanhoista kaluluetteloista päättäen, rakennettu jo 1653 vuoden 
vaiheillax). Kuin tähän juhlallisen kauniiseen kirkkoon astuu,

*) 1836 vuoden kaluluettelossa on : „Kyrkomedels Räkningsbok, bör
jande med året 1673 och slutande med året 1738; hvaruti finnes äfven ett 
Bänkdelnings Instrument för Willnäs församling af den 20 Maji 1723. På 
Bokpärmens yttre sida står följande påtryck i förgyllda bokstäfver: „ Vill- 
näs Kiörke-Book Anno 1651“; samt inuti vid slutet a f Boken tecknadt, att 
Villnäs K yrkas byggnad a f  sten blef completterad år 1653“. Tämän vie
reen on kaluluettelon reunaan lyijykynällä kirjoitettu ilmoitus, että kirja
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niin luulisi tulleensa johonkin ritarihuoneeseen. Seinät ovat näet 
täynnä vaakunakilpiä, eräässä eteläisessä ikkunassakin on lasimaa
lauksina vielä jäljellä Hornin, Flemingin ja Rappenin vaakunat. Kir
kon itäisessä päässä on sekä etelä- että pohjoispuolia n. s. „hei’ras- 
väen lehterit“, joista pohjoispuolisen laidassa on Flemingin ja 
eteläpuolisen laidassa vapaah. Rehbinderin vaakunat. Vasemmalla 
puolla alttaria on taulu, jonka pitkässä, ylistelevässä hautakirjoi
tuksessa kenraaliluutnantti Vilhelm Carpelanin (f  v. 1788) ansioita 
esitellään. Tuossa tavallaan omituisessa taulussa, jonka ovat teet
täneet vainajan veljen, ratsumestari Maksimihan Carpelanin pojat, 
mainitaan vainajasta että hän, „Friherre Till Odensaari, Könikala 
m. m.“, oli syntynyt Ahvenanmaalla 6/4 1700 ja kuollut naimattomana 
Turussa 3/6 1788, ollut sotapalveluksessa 54 vuotta, osallisena muun 
muassa Norjan retkessä v. 1718 vänrikkinä henkivartioissa ja Pom- 
merin retkissä kenraalimajurina sekä että hän eläissään oli kun
non kansalainen, avulias ihminen ja harras kristitty. — Pohjois
puolia alttaria on Flemingien vapaaherra-suvun vaakuna kirjoituk- 
sineen „Carl Gustaf Fleming Hermansson, Frij Herre tili Villnäs 
och Gennarsby“, synt. a*/81662, kuollut 15/ц1687 ')• — Vanhaa 
alttaritaulua säilytetään nykyään sakaristossa. Sen kuuluu kalu- 
luettelon mukaan kirkolle lahjoittaneen „Sal. Herr Öfversten Ba
ron Claes Fleming“ (joka kuoli v. 1685).

Taidehistoriallinen lähetyskunta on täällä kuvannut saarnatuo
lista, joka on „oikea taideteos, laatuansa epäilemättä kaunein Suo
messa“, sen kokonaiskuvan samoin kuin siinä olevat Kristuksen, Pieta
rin ja Paavalin, Johanneksen, Filippuksen ja Jaakoppi vanhemman 
veistokuvat, ynnä saarnastuolin „taivaan“, yllämainitut ikkunaan 
maalatut vaakunat, vaakunakilpiä (joiden kirjoituksista myös on 
tehty muistiinpanoja), hopeakannun, oven raudoituksia, penkin oven, 
numerotaulun reunuksen, sakariston pöydän jalan ja pikku kellon 
kirjoituksen.

Paitsi yllämainittuja veistokuvia, on tuossa komeassa saar
nastuolissa vielä: Bartholomæus, Matheus, Tuomas, Markus ja

v. 1846 oli lainattu yliopiston silloiselle rehtorille, prof. Lagukselle. Kiijan 
nimi reunamuistutuksineen on 1848 vuotta myöhemmistä kaluluetteloista 
jätetty pois. (Taideh. lähetysk. muistiinp.).

’) Näistä hautakirjoituksista on täydelliset jäljennökset taidehisto
riallisen lähetyskunnan muistiinpanoissa, jotka toivottavasti jonkun asian- 
tuntian toimesta julkaistaneen.
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Luukas. Kalustoluettelossa on saarnastuolissa olevista vaakunoista 
(lyijykynällä tehdyssä lisässä) sanottu: ,,11. R. och G. G. friherre 
H. Flemings och dess Frus Christina Rosladin — af hvilken förre 
kyrkan är byggd och predikstolen förmodl. skänkt“. Saarnastuoli 
on arveltu olevan kotoisin Parisista. (Taidehist. lähetysk. muis- 
tiinp.) — Kynttiläjaloista, joita kirkossa on useita, 011 usein mai
nittujen muistiinpanojen mukaan kahdessa vaskijalassa kirjoitus: 
„Carol. Carplan • ; Maria v. Qvickelbergh. Anno 1675“.

Ylempänä mainitun Villi. Carpelanin hautataulun kohdalla 
011 lattiassa neljällä rautarenkaalla varustettu kivi, ja sen alla 
Carpelanien sukuhauta. Siihen hautaan menee käytävä ulkoa etelä- 
seinästä, jossa 011 rautaovi kirjoituksineen: „Tala litet, göra mera“.

Kuorin lattian alla on pohjoispuolia Louhisaaren Flemingien 
sukuhauta. Se kuuluu olevan jotenkin avara, kattona ristiholvi. 
Haudan suulla on Flemingin ja Lievenin vaakunoilla varustettu 
hautakivi. Taidehist. lähetyskunta on tehnyt sen puuarkkujen 
läkkilevyissä olevista kirjoituksista seuraavat jäljennökset:

Högvälborna jungfru Gertrud Fleming, boren frijherre dot
ter af Libelitz, jungfru till Willnäs, Hermanzaar och Hathöö, 
född på Åbo slott 13/io 1665, afsombnade i herranom 8/n  1673.

Löjtnanten vid Lifdragonerna till häst, Carl Gustaf Fleming 
Hermansson, friherre till Libelitz, herre till Willnäs och Gennarby, 
f. på Limingö gård i Nyland 2i/3 1662 d. i Stockholm 15/ii 1687.

Baron Herman Flemings maka grefvinnan Sara Maria Gyl
lenborg f. 27 Maj 1733 d. den 13 Augusti 1757.

Kongi. M:stäts troman, öfversten 0 . riddaren af K. Svärds
orden Claes Fleming f. 1685, död 15/7 1766.

Friherrinnan Anna Sophia Fleming, boren Rehbinder f. 1740 
död 1776.

Häradshöfdingskan Johana Elisabeth Lagerborg, född friher
rinna Fleming, f. 31Д 1757 d. 25/3 1784.

Friherre Herman Fleming, herre till Willnäs, Lemsjöholm, 
actis, antis, Kijas m. m., son af baron och öfversten Claes Fleming
f. 16/2 1732, d. “ /« 1789.

Baron Herman Flemings till Willnäs och Lemsjöholm m. m. 
tredje fru, enkefru friherrinnan Sophia Albertina Carpelan f. 27/l2  

1753, gift 16/3 1777, död “ / 1 2  1789.
Friherre Claes Flemings k. maka högvälborna fru friherrin

nan Ulrica Sophia Jägerhorn f. 15/ia 1758, död22/n 1791.
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Öfverstelöjtnanten H. J. Jägerhorns efterlemnade enkefru 
Hedvig Eleonora von Willebrand född 1723, död 1795.

Joitakuita vuosia sitte oli päätetty kirkosta myydä kaikki 
tarpeettomat kalut. Niinpä oli myyty yllämainittu hopeakannukin 
kreivi Mannerheimille (ks. siv. 138).

Torni on kirkon yhteydessä sen länsipäässä, rakennettu 1760- 
luvulla; siinä on kolme kelloa. — Isoimman leikkaaja on kellon 
suusta mitaten noin 2 jalkaa. Kellossa ei ole mitään kirjoitusta, 
ainoastaan koristuksia reunassa. Keskimmäisessä kellossa ei ole 
kirjoitusta eikä koristuksia. — Pienessä kellossa on seuraava toh
tori E. Aspelinin selville ottama kirjoitus:

„de mensche lebet nicht aliéné des brodes sonder van einem
ithkm (?) worde dat van dem munde godes kompt anno 1548“.
Sen ovat kalnluettelon mukaan seurakuntalaiset kirkkoon 

lahjoittaneet.
Kirkkotarhau ympärille rakennettiin v. 1823 kiviaita ja sen 

eteläsivuun Mannerheim-suvun hautaholvi. Taidehistoriallinen lä- 
hetyskunta on sen kuvannut. Silloin kirkkotarha myös varustet
tiin vapaaherratar Sofia Mannerheimin (synt. v. Willebrand) toi
mesta useilla istutuksilla.

c. Muita historiallisia muistoja.
Historiallis-kansatieteellisessä museossa säilytettyjä esi

neitä. Louhisaaren kartano. Naantalin luostarin tiloja. 
Asutustarinoita.

Ainoastaan historialliselta ajalta on Aaskasista esineitä His- 
toriallis-kansatieteellisessä museossa ja nekin kaikki Louhisaaren 
kartanosta.

Louhisaaren puutarhasta oli maata kaivettaessa löydetty 
osia niitatuista renkaista tehtyä rautapaitaa. Ne oli kreivi Carl 
Mannerheim lahjoittanut linnansaarnaajalle A. Lindmanille, jonka 
kokoelmissa ne ovat tulleet sanottuun museoon. (Prof. Aspelinin 
luettelossa n:o 816. — Verif.-k. siv. 346).

Louhisaaressa oli kreivi Carl Mannerheimilla melkoinen määrä 
taideteoksia, suurimpia yksityiskokoelmia mitä maassamme on ol
lut. Niitä oli koottu monilta eri tahoilta, suuri joukko ulkomaalta. 
Kreivi Mannerheim olikin pitänyt arvossa Louhisaaren saattamista 
sen entiseen loistoon kokien samalla säilyttää sen muinaismuistoja. 
Mutta kuin epäsuotuiset olosuhteet muutamia vuosia sitte pakotti
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vat hänet luovuttamaan pesänsä konkurssiin, joutuivat nuo taide
teokset hajalle. — Historiallis-kansatieteelliseen museoon niitä 
(v. 1881) ostettiin useita, muun muassa kaksi liopeakannua, kaksi 
kynttiläpöytää (gueridonia), isollainen lasikruunu, peilejä y. m.

Louhisaaren kartano (Villnäs) 011 pitkät ajat ollut Flemin- 
gien hallussa. Louhisaaren ensimmäinen tunnettu omistaja oli 
eräs Niilo Hermaninpoika Kurki (Korkae), joka eli 14 sataluvun

14. Louhisaaren kartano (V illnäs) Aaskasissa.

loppupuolella ja jonka tytär (Elina) tuli naimisiin Flemingien 
nuoremman haaran kanta-isälle, Maunu Klaunpojalle. Herman 
Fleming, Liperin vapaaherra (f v. 1673), teetti 1600-luvun keski
vaiheilla Louhisaaren komean kivirakennuksen kaksi yläkerrosta. 
Sitte kuin tila viime vuosisadan loppupuolella joutui Flemingien 
suvulta, sai se usein vaihtaa isäntää (Knorring, Kiik, Toll), kun
nes se v. 1818 oston kautta tuli Kaarle Mannerheimille, 1808 vuo-
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den suomalaisen lähetystön tunnetulle johtajalle 1). Siitä saakka 
tila on ollut Mannerheimin suvulla.

Louhisaaren kartanon ulkomuodosta antaa kirjaan otettu 
kuva selvän käsityksen. Kartanon yksityismuistoista lisään tähän 
taideh. lähetyskunnan muistiinpanojen mukaan tärkeimmät kohdat.

Alusta eli — portista on alkaminen. Päärakennuksen oven 
päällä on näet punaisesta hiekkakivesta tehdyssä porttaalissa seu
raava kirjoitus:

15. Porttaali Louhisaaressa.

Ni Deus ædificet, fru | stra domus ulia paratur. 
Felices cives datque | facitque Deus. 

Invidiam oblivione 
ulciscere.

Anno Christi 1655.
Itenovatum per: Herman 

Fleming: Anne 1761.
l) Lagus. Finska Adelns Gods och Ätter.
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Alkuaan kuuluu porstuan lattia ja portaatkin olleen valkoi
sesta marmorista, katto vaskesta, mutta ison vihan aikana oli 
täältä vaski ja marmori kadonnut.

Tärkeimpiä muinaismuistoja ovat täällä n. s. Kirkkosalin 
kattomaalaukset rakennuksen kolmannessa kerrassa. Niissä on 
esitettynä ensiksikin suuri joukko maisemakuvia linnoineen, luul
tavasti Flemingien hallussa olleita maita, muun muassa Louhisaa
ren kartano sellaisena kuin se oli 1600-luvulla, jolloin aallot vielä 
loiskuivat sen peruskiviin. Mytoloogisia ja kirkollisia kuvauksia 
on joukko niitäkin. Kuten tunnettu oli ennen mainitun Herman 
Flemingin isä, amiraali Klaus Fleming Ruotsin sotalaivaston joh
tajana Tanskan sodassa v. 1644, jossa hän myöskin 26 p. heinäk. 
kanuunan kuulasta sai surmansa. Puheena olevissa kattomaalauk
sissa on myöskin kuvauksia Ruotsin laivaston olosta Tanskan ve
sillä. — Taidehistoriallinen lähetyskunta on näistä maalauksista 
piirtänyt sanotun Louhisaarta esittävän kuvan, helloonan, koris
teita sekä osan kattorakennuksesta. — Kolmannessa kerrassa on 
toinenkin merkillinen huone, joka on, kenties eräästä siellä olevasta 
koukomaisesta kuvasta, saanut nimen Pirunkamari. Sen seinät 
ovat maalatut. Peräseinällä on nähtävänä Tukholman kuninkaal
linen puutarha 1600-luvulta. Siinä kävelyllä olevien henkilöiden 
joukossa on muun muassa eräs ritari, joka lyö pappia korvalle ; — 
Flemingien muistoja sekin. Tämän puutarhan on taidehistorialli
nen lähetysk. piirtänyt. Sitä paitsi on täällä maisemakuvia ja ku
via sota-aloilta. Pirunkamarin kaakelimuuri ou kokoon pantu 
rakennuksen ylisiltä löydetyistä tiilistä, joissa on maalauksia. 
Mainittavimmat kumminkin ovat ne kaksi fajansista kaakelimuu- 
ria, jotka kreivi Mannerheim on Karunan kartanosta tuottanut 
ja jotka aikoinaan ovat olleet Flemingien omat. Toisen niistä, 
jonka etupuoli on täynnä kuvia ja koristeita ja jonka sivulla muun 
muassa on kuvattuna Esaun ja Jaakopin sopiminen sekä Elias ja 
kaarneet, on taideh. lähetyskunnan piirroksissa sellaisena kuin se 
näyttää edestä katsottuna.

Mainitun lähetyskunnan piirtämiä ovat täältä jo mainittujen 
lisäksi kartanon päärakennus (kuv. 14) sekä hiekkakivinen port- 
taali (kuv. 15), kello (pendyl), kotoisin tarun mukaan Naantalin 
luostarista, juoma-astia („välkomma“), jonka jalassa on kirjoitus 
„Johan Stein, den 29 April 1440“, ja kuvastimen reunus.

Kansan mielikuvitus on Louhisaareenkin luonut kellarin,
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jossa maailman aikoina kartanon omistaja on pitänyt paholaisten 
kanssa joitakin yöllisiä kokouksia. Myöhempinä aikoina ei ole kukaan 
sinne saattanut päästä. Eräälle rohkealle naiselle kyllä kellarin 
näkymättömät henget kerran sydän-yöllä lähettivät kunnialliset 
kutsut. Hän olikin jo lähtöhankkeissa kuin sanantuoja, vaalea 
miehen haamu, ilmoitti että hänen oikean kätensä etusormesta 
otettaisiin verta, ennen kuin hän sisälle päästettäisiin. Siihen 
kauppaan nainen ei suostunut; kauhulla hän syöksi luotansa kut
sujen tuojan: haamu katosi ja kellari on yhä vielä „terra, in- 
cognita“.

„Kartanoläänien aikana oli Lemun, Maskun ja  Raision lato- 
kartanona Monosten kartano Lemussa; mutta myöskin Nijttegård 
mainitaan tämän kartanoläänin päänä“. (Tohtori Reinholmin kä
sikirjoituksista. Kmp. 25).

Taidehist. lähetyskunnalle oli kerrottu, että Monosten karta
nossa on rakennus, jonka alaosa on harmaasta kivestä, rakennettu 
samaan tapaan „kuin meidän vanhat kirkot“ sekä että siellä ta
run mukaan on muinoin ollut luostari.

Lemussa ja Aaskasten kappelissa on Naantalin luostarilla 
aikoinaan ollut muun muassa Raitasten, Kaivosten ja Aaskasten 
tilat (viimemainittu kuuluu nyt Louhisaareen), „Paennes“ sekä Kut- 
kuma saari1).

Asutustarinoita täälk ei tiedetä, se vaan tiedetään, että Mi- 
asten, Iso-Vallusten ja Vähä-Vallusten kylät ovat muinoin olleet 
„yhden ämmän hallussa“, joka sai „Miasist heini ja Yallusist 
leippä“.

M e r i m a s k u n  k a p p e l i  j a  R y m ä t t y l ä n  2) p i t ä j ä .

Merimasku ja Rymättylä ovat enimmäkseen niemimaata, 
mutta niihin kuuluu, varsinkin jälkimäiseen, paljo saariakin. Niemi
maan ala eli „mantera“ on sangen mäkistä; ajaessa sen meren 
lahtien mukaan mutkistelevaa tietä saa yhtä mittaa nousta ja las-

*) J. A. Arvidsson. Handlingar, III & IV.
2) Rymättylän ruotsalaisen nimen Mimito sanoo Gr. Hallenius arvel

tavan johtuneen suomalaisesta rimmet („Rimet“; plur. sanasta rimpi). Kansa 
nimen tavallisesti lausuu: Rymmättylä.
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kea, aivan kuin myyriäinen kulkiessaan poikki vaotetun peruna
maan.

Rymättylän väestöstä kertoo A. Yarelius v. 1847 ’): „ainoas
taan pienillä saarilla on, paitsi niitä, jotka puhuvat molempia kie
liä, myös umpi ruotsalaisia, Pakinäs, Ylikylä, Alakylä, Hämmärö, 
Hanga ja Maanpää nimisissä kylissä, vaikka vähäinen lukumäärä“.

A .  H i s t o r i a n  t a k a i n e n  a i k a .
Kirkkomäen kivikko. Manan vuori. Kaasavuori. Munk- 

kilanmäki. Nuikon vuori. Y. m.

Tältä aikakaudelta emme juuri nimeksikään muinaisjäännök
siä tavanneet. Monen monituisia kivikkoja täällä arveltiin hiisien 
tekemiksi, mutta kaikki ne, mitä näimme, näyttivät luonnon muo
dostamilta. Niistä seuraavat ansainnevat mainitsemista.

Merimaskussa on Lier annan Länsitalon Vähän-metsän Kirkko- 
mäessä, länsipuolia valtatietä, mäen rinteellä pitkä kivikko sekä 
siinä, noin 10 syltää tiestä ja saman verta Lukkaraisten rajasta, 
pyöreä kiviteos, leveydeltään 3 syltää, alisyrjästä 3 jalkaa korkea. 
Näyttää siltä kuin siinä olisi ollut ympärillä suuria kiviä kehässä. 
Kansa siinä kertoo jotakin „merkillistä“ olevan, ja samaa luulisi 
todistavan senkin, että kasan sisus on kallioon asti puhdistettu, 
ell’ei juuri sen kautta koko „merkillisyyttä“ olisi kaivettu kadok
siin; kasan alkuperäistä muotoa ei enää voi selville saada.

Hannuruonan maassa on puolen virstaa talosta luoteeseen- 
päin 3—4 syltää korkea, noin 100 syltää pitkä Mana niminen 
vuori. Tällä vuorella tarun mukaan oli saarnattu, ennenkuin 
Merimaskun kirkko rakennettiin. Vuoren eteläsyrjässä on eräässä 
kohdassa kiviaidan tapaista rakennusta, jota nähtävästi ei ole 
eläinten takia tehty, sillä vuori on siitä kohden kylläkin jyrkkä. 
Tämä kiviaita on tavallaan eteläisenä seinänä paria syltää pitkässä 
soikiossa, jota vuoren kallioseinä muualta ympäröi. Vuori, jonka 
eteläpuolia on vainioita, on lähellä Merimaskun salmea.

Kukolaisten „Kaasavuorella“ arveltiin olevan hiidenkasa; 
kertomuksesta päättäen se kumminkin lienee luonnon muodostus.

Järvensuun Ison-metsän vuorella, talosta noin puoli virstaa 
eteläänpäin, oli pienen pieni kivikasa, jonka arvattavasti maan

*) Suomi v. 1847, siv. 116.
10
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mittarit joskus ovat sinne tehneet seipään tueksi. „Hiidenkasaksi“ 
sitäkin arveltiin.

Baudusten Antin luodossa kerrottiin olevan yksi „ryssän- 
hauta“ . Rymättylässä pitäisi Kauppilan Munkkilan mäessä (ta
losta noin virsta koilliseen) oleman „ryssänhautoja“. Mutta mi
tään huomiota ansaitsevaa ei oppaammekaan tuossa kivisessä 
mäessä saattanut osottaa. „Ryssänhautoja“ kerrottiin myöskin 
olevan Velusmaan saaressa Myllyperän metsässä lähellä meren 
rantaa. Kaikesta, mitä .sain tietooni, lienee jotenkin varma, ett’ 
eivät nämät „ryssänhaudat“ ole suomalaisten pakanuuden aikaisia 
hautoja, vaan että nuo jutut, jos niissä perää on, todellakin tar
koittavat ryssien tai muiden myöhemmän aikaisten sodan uhrien 
hautoja.

Rymättylän kirkonkylän maalla on Nuikon vuorella suuri 
ala kiviä, joita kerrotaan „pakanain“ sinne kantaneen.

Tämän lisäksi tahdon vaan viittaamalla huomauttaa, mitä 
tohtori H. A. Reinholm arvelee *) böte nimistä mainitsemalla muun 
muassa Rymättylässä olevan Pakkeböte kukkulan.

B . H i s t o r i a l l i n e n  a i k a .
a. Merimaskun kirkko.

Muinoin on Merimasku kuulunut Maskun pitäjään, kunnes 
se v. 1577 yhdistettiin Naantaliin. V. 1648 merimaskulaiset raken
sivat itsellensä kirkon ja saivat oman papin 2). Kappelin nykyi
nen v. 1726 rakennettu kirkko on pieni ristirakennus (62 jalkaa 
pitkä, 25 jlk. leveä). Sen saarnastuoli on uudenaikaista tekoa, 
siinä muutamia huonosti tehtyjä veistokuvia (vapahtajan ja  apos
tolein). Vanha saarnastuoli, joka nyt on pirstaleina kellokasta- 
rissa, on erään kaluluettelon mukaan rakennettu v. 1638, — siis 
20 vuotta myöhemmin kuin kirkko. Alttarin ikkunassa on pieni 
krusifiksi ja kahden puolen ikkunaa vanhat puiset käsivarret kynt
tilän kantimina (vuodelta 1673). Ikkunan yläpuolia on taulu, 
joka esittää Jeesusta seimessä (vuodelta 1746). Sen lisäksi on 
kirkossa vielä muutamia kynttiläkruunuja (niistä yksi vuodelta 
1663). Vielä on mainitsematta eräs esine, joka kirkkoon tuhassa

*) Kirjoituksessaan „Kristinopin saatosta Suomeen“.
2) Vrt. Strandberg. Abo stifts herdaminne ja Hassel. Virm. terr. 

mem. II, s. ?.
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herättää suurtakin huomiota. Se on kolmen jalan pituinen, kolmi
mastoinen sotalaiva täysissä purjeissa. Tämän laivan keulassa on 
pitkäkaulainen nainen, hoikat käsivarret sangalla, lasihelmet kau
lassa. Laivan kyljessä on kirjoitus: „I föret står Sjö-Gudinnan 
Johanna“, siis joku vieras meren jumalatar, nimeltä Johanna, on 
täällä Tippumassa keskellä kristillistä kirkkoa.

Taidehistoriallinen lähetyskunta on täältä kuvannut nuo alt
tarin viereiset käsivarret sekä erään rautaisen kynttiläkruunun. 
Lähetystön muistiinpanojen mukaan oli sakaristossa erään kaapin 
takana ollut kulunut soikean muotoinen kipsimedaljongi, kuvaava 
Kristuksen voitelua. Sen takapuolia oli nähtävänä, paitsi useita 
nimikirjaimia, vuosiluku 1623.

„Kuorin alla on Tamsaaren rusthollin holvattu muurihauta, 
josta käytävä menee kirkkotarhaan ; varustettu ovella ja lukolla“. 
(Kaluluettelosta.)

Kellokastari on muutamia syltiä kirkosta luodetta kohden. 
Se on rakennettu v. 1738. Kelloja on kaksi. Isossa kellossa on 
kruunulla varustettu vaakuna kahden jalopeuran välissä sekä seu
raa vat kirjoitukset: 

itäpuolia :
In excelsis Deo Gloria, 

eteläpuolia :
Johannes Gezelius D: Ep: Aboens:
Andreas Wanuchius S. S. Theol: Prof:
Alexander Fellbom Regem: Quart:
Alexander Kepplerus. Anders Bergh.
Thomas Saxenius och Oeconom. 

pohjoispuolia yllämainittu kuva ynnä kirjoitus:
Kommer och Låter os gå uppå Herrans berg till Jacobs 

Gudz Huus:
MR: Ambrosius Ternandt. Anno 1696.

Pienessä kellossa on pohjoispuolia ristinnaulitun kuva sekä 
kirjoitus :

Andreas Bergius S. Theol. Doctor 
Professor Primarius Et Diœceseos 
Aboensis Archi. Præpositus. H. T.
Pastor Grat. Yallenius. 

eteläpuolia :
Högvälborne Gref. Her.
Axel Yrede Spare
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Välbor. Fru A. D. Örnflucht.
Madame Malia Ahrens Beckia 
Hr Elias Berg. Sacell: Joh. Sandelius.
Oecon: Carl Jacobson.
Laborem Præstitit Abr. Näsman,

Holm.
1735.

b. Rymättylän kirkko.
Tämä vanha kivestä rakennettu „Jaakon kirkko“ näkyy ka

telin aikana saaneen nauttia erityistä suosiota kirkonmiesten puo
lelta. Niinpä luvattiin v. 1450 syntiane kaikille kristinuskovai- 
sille, jotka siinä määrättyinä juhlapäivinä kävivätх). Vielä nytkin 
muistellaan kirkon pyhimystä: Jaakon päivän jälkeisenä sunnun
taina kokoontuu näet tänne kansaa „ JaaJcopin messuun“.

Kirkon pituus on 102 jalkaa, leveys 48, sivuseinäin korkeus 
25 jlk. — Kirkossa saavuttavat heti katsojan huomiota katto- 
maalaukset, joista tähtikoristeiden joukossa tavataan evangelistain 
tunnuskuvat. Kolme niistä vielä on jotenkin näkyvissä (Matheuk- 
sen, Markuksen ja Johanneksen), vaikka nekin ovat katon repeä
mää korjattaissa melkoisesti turmeltuneet, neljäs, jota taideh. lä- 
hetyskunnan muistiinpanoissa arvellaan noiden kolmen johdosta 
Luukkaan tunnuskuvaksi, on nyt tykkänään kattomaalin peitossa. 
Nämät kuvat ovat ristikkäin kuorin kattoholvin etelä- ja pohjois
puolia. Itse koristeet ovat kaikissa kattoholveissa, joita tässäkin 
kirkossa on kolme, samallaiset.

Kuvia on ollut kaikkialla kirkon seinissäkin, vaikka ne sit
temmin ovat kalkilla peitetyt. Kuorin seinässä oli n. s. herras
väen lehterin kohdalla vielä nähtävänä kolmihenkilöinen kuva- 
ryhmä, jonka taidehist. lähetyskunta matkallaan (v. 1874) oli kal
kin alta saattanut uudestaan näkyviin. — Tämän lehterin laidassa 
on pari vaakunaa. Rymättylän kirkossa olevien vaakunakilpien 
omistajat sanotaan olevan suvut „Wittenberg, Boye af Gennäs, 
Silfverspåre, De la Myle2) ja  Rosendal“ 3), jonka viimeksimaini
tun, nykyänsä kuolleen suvun esi-isä kuuluu olevan tänne hau
dattu.

*) Arvidsson. Handlingar, III, s. 155.
2) Sillä suvulla on llymättyUissä ollut Maanpään kartano.
a) Länsisuomal. osak. sanomalehti Veritas et Jocus 18г7/ю^5-
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Katsahdat ehkä kummastuneena noihin kahteen pyhimykseen, 
jotka tuolla pohjoispuolisen parven reunalla kummittelevat ; mitä 
lienevätkään, puupölkkyjä, jäykkiä muistoja katolin ajalta. Malta, 
veli! Siellähän on Jaakoppimme, kirkon oma pyhimys ja suoje- •

16. Jaakoppi vanhemman kuva. 17. Kastem aljan jalka.
R ym ättylän kirkosta.

lushenki. Vuosisatoja on vierinyt siitä kuin nuo veistokuvat oli
vat kunniassaan; muuttuneet ovat hekin, mutta enemmän ovat 
muuttuneet ajat ja olot: Pyhän Jaakopin omassa kirkossa katsel
laan nyt Jaakoppia kummastellen kuin vierasta, muukalaista. —
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Nyt mainitun parven alla on sakariston ovipielessä kolmaskin omi
tuinen ukko, puusta tehty, lautanen päässä: ukko on näet vanha 
kastemaljan jalka.

Pohjoispuolisen lehterin laidassa on kirjoitus: „Under Kyr- 
kioherdens Högärevyrdige och Höglärde Herr Erich Wallennii tid 
Blefvo Läcktarena och Choret Målade Åhr 1766 af Ionas Bergman“.

Saarnastuolia arvellaan kaluluettelossa kirkon ikäiseksi. Siinä 
on muutamia huonoja apostolien kuvia, kyyhkynen taivaan alla ja 
tuntilasi tavallisella paikallaan. Koko lailla se taivainensa kum
minkin on koristettu ja kullattu ja saattaa sitä pitää uhkeanakin 
maalaiskirkon kaunistuksena.

Länsiseinälläkin on parvi ja siinä urut „Förärt af Handels
man Hindr. Österman åhr 1767“. Ne on hiljattain laitettu uuteen 
kuntoon.

Kuorin lattian alla on muutamia yksityisten hautoja (kalu- 
luettelon mukaan 8). Niiden kirjoituksista on taideh. lähetyskunta 
tehnyt muistiinpanoja. Näiden mukaan on alttarin edustalla 6 
hautakiveä rivissä.

Sakariston ovea lähimmässä on aikoinaan ollut koristuksia
ja kirjoituksia, joista enää on luettavissa: . . .  RTEN O L  ILD
sekä 4-merkkiin vivahtava puumerkki.

Seuraavista kahdesta hautakivestä, joista toinen on hiekka- 
kiveä, toinen n. s. gottlanninkiveä, samoin kuin muutkin kirkon 
hautakivet, ei kummassakaan ole kirjoituksia eikä koristeita.

Neljännessä kivessä, sakariston ovelta lukien, on varsin selvä 
kirjoitus, josta kumminkin on osa alttarireunuksen alla. Nähtä
vänä on:

Herranom Aflidne 
Rusthållaren På Ruokorauma 

Marten Hans Sons 
Och Dess Kära Hustru | Sara Johans Dotters 

Samt
Barns och Arfvingars 

Hvilokammare Ahr 1763.
Christus Är Mitt L if och 
Döden är Min Winning.

Viidennessä kivessä on, samoin kuin edellisessä, puumerkki
sekä:

S. I. S.
W. H. D.

Anno 1763.
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Siinä kivessä, joka on äärimmäisenä kuorin eteläisen oven 
edessä, ei ole kirjoitusta eikä puumerkkiä.

Samojen muistiinpanojen mukaan on Rosendalin vaakunassa 
kirjoitus: „Fordom Kungl. Maijsts Tro Tienare och Regements 
Qvartermästare vid Åbo och Björneborgs Cavallerie, sedermera 
Iiäradshöfdinge på Åland Wehlborne Eric Rosendahl född åhr 
1657 och saligen afsomnad den 1 Juni 1705. Gud förläne ho
nom med alla Christtrogna en fröjdefull uppståndelse på yttersta 
dagen“.

Spåren vaakunassa: „Den edle och Välbördig Eric Spåre 
til Moisio, Suttarla och Pornäs afsomnade i Herranom Anno 1679 
den 20 Februari. Gud hans själ glädje“.

Taidehistoriallinen lähetyskunta on täältä v. 1874 piirtänyt 
kirkon etäiskuvan ja erään eteläpuolisen ikkuna-aukon. Veisto- 
kuvia on piirretty: Jaakko vanhempi (kaksi kapp.; ks. kuv. 16), 
pietä, neitsy Maria (eräästä pyhimyskaapista) ja kastemaljan 
jalka (kuv. 17); kalkkimaalauksia : Pyhän Matheuksen tunnus- 
kuva kuorin laesta, koristuksia kirkon kattoholveista, osia seinä
maalauksista. Samalla kertaa on kuvattu: vaskinen pyhäsavu- 
astia, vanha kirjaeltu alttarivaate, vaakunoita ja poltetusta savesta 
tehty kynttiläkruunu. — Saman lähetystk:n muistiinpanoissa on 
mainittu muun muassa hopeainen öylättirasia, jonka kannella Ag- 
mts Det ynnä risti ia voitonlippu, sivulla kirjoitus: „Leonhard 
Johan Peper 1675“.

Kirkkotarhan ympärillä on kiviaita. Sen yhteydessä on ete
läsivulla Maanpään ja Kuralan Meritalon v. 1796 muurattu suku- 
hauta.

Kellokastari, joka on puusta, on kirkosta erillään. Se on jo 
kestänyt iät ja ajat ja kestää vieläkin maailman loppuun asti, jos 
sitä vaan vast’edes ruvetaan ulkoapäinkin niin ristin-rastin hirsillä 
tukemaan, kuin sitä nyt on sisältä tuettu. Kellokastarin sisus
tuksesta päättäen saattaisi todellakin luulla, että sinne on vedetty 
niskahirret jok’ainoasta täysin palvelleesta huoneesta, mitä Rymät- 
tylässä maailman aikoina on hajotettu. — Ison kellon leikkaaja on 
kellon suusta vähää enemmän kuin 3 l/2 jlk. Se on valmistettu, 
(„förfärdigad“) v. 1850x). Siinä on ruotsiksi ilmoitus pitäjän silloi-

*) Gr. Hallenius sanoo silloisen (kirj. v. 1741) ison kellon olleen va
letun 1636. Luultavasti on nykyinen iso kello sama
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sista papeista, urkurista, kirkonhoitajasta ja pitäjän vanhimmasta 
kuudennusmiehestä (Kiutala), sekä seuraava kirjoitus:

„Jacobin kosk kukkulalda 
Ääni kuuluu kaikkuvan,
Sana saadaan Haldialda 
Sionisa Asuvan 
Tullaksemme, saadaksemme 
Nautita niin suloista 
Herraa, sekä Templisämme 
Että Hautaan mennesämme.

Äänelläni huutelen 
Kansaa Herran huoneeseen,
Äänelläni herätän 
Kansaa uuteen elämään;
Äänelläni nukutan 
Kaikki viimen hautahan".

Pieni kello on valettu v. 1788, uudestaan valettu v. 1791. 
Siinä on toisella puolla kirjoitus : Custodi pedem tuam j. n. e. (Sai. 
saarnaaja IV: 17) sekä sanat: „Candide., amœne“; toisella: Anno 
MDCCLXXXYIII Rimas agens Lætitiæ Crescenti Iterum Refecta 
MDCCXCI Nicolaus Thunström Fudit Aboæ.

Eräässä kirkon nurkassa on arkku. Sen kantta kuin raotat, 
tuoksahtaa silmiisi tomupilvi madon syömistä virsikirjoista ja muista 
papereista, joita arkku on täpö täynnä. Tästä arkusta löysi toh
tori Elmgren kesällä 1870 useitten vanhojen paperien joukosta 
muun muassa erään pännäkirjeen vuodelta 15211).

c. Muita historiallisia muistoja.
Ryssän-uuneja. Sodan muistoja. Y. m.

Rymättylän mannermaalla sekä sen useilla saarilla on vielä 
nähtävänä n. s. ryssän-uuneja Kansan kertomuksen mukaan ovat 
ryssät näitä ison visan aikoina rakentaneet kylpemistä varten, toi
sen tarun mukaan he ovat niillä leipiä kypsentäneet. Koska niitä 
ylimalkain ilmestyy sellaisissa paikoissa, joissa venäläisten tiede
tään ison vihan aikana pitäneen kauvan aikaa leiriä, ja  kosk’ei-

*) Tärkeimpien tohtori Elmgrenin tarkastamien paperien sisällyksestä 
on luettelo Hist. Arkistossa, III, ss. 178—180.
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vät nuo kiviteokset näytä vallan iki vanhoilta, niin ne ovat kai 
todellakin ison vihan aikaisia venäläisten tekoja. Jos niitä on 
käytetty kylpemiseen, niin on niitten ympärillä täytynyt olla joita
kin puurakennuksia. Arveluttavalta tuo näyttää, mutt’ ei mahdot
tomalta. Useat uunit ovat niin likellä toisiaan, että niiden siinä 
tapauksessa olisi täytynyt olla samassa huoneessa. Tällaisia uuneja, 
joista sangen harvat enää ovat eheät, on minun tietääkseni aina
kin likellä Satterauman salmea Antolan ja Äijälän maalla (kym-

18. Ryssän-uuni Pyhästä-maasta  l).

menittäin) Uudiskuvan luodolla, Isossa-luodossa, Krampissa ja 
Vääränmaan luodolla.

*) Kuva on otettu Killisen kirjoittamasta Vehmaan kihlakunnan ker
tomuksesta. Erehdyksen välttämiseksi on minun muistuttaminen, ett’en 
Mynämäen kihlakunnassa ole missään nähnyt ryssän-uunia, joka olisi ollut 
näin säännöllisesti rakettu. Tekoaineen laatu on nähtävästi useinkin pa
kottanut ottamaan rakennukseen jokseenkin epämukavia pyöreitä kiviä ja  
usein on uunin päällä vaan joku määrä liuskakiviä. — Niiden suuruudesta 
ks. Korpon pitäjän kertomusta.
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1808 vuoden sodasta tietää kansa kertoa, että Ruotsin lai
vasto silloin oli „maannut Krampissa“. Uudiskuvan luodosta on 
myöskin noin 15 vuotta sitte löydetty eräästä kuopasta jauhoja, 
jotka sodan (itämaisen?) aikana olivat sinne kätketyt.

Naantalin luostarilla on, kuten ylempänä mainittiin, Rymät- 
tylässäkin ollut tiloja (Pakinassa, Röödilässä, Prunilassa) *) ja ku
ningatar Kristinan hallitessa oli melkein koko Rymättylän pitäjä 
läänityksinä kruunulta luovutettu. Arvid Wittenbergillä oli siellä 
enimmäkseen allodiaaliläänityksenä kokonaista 81 tilaa, yhteensä 
72 V2 manttaalia2).

Emme löytöjä, emmekä asutustarinoita täältä ollenkaan saa
neet onkeemme. Useissa paikoin saimme kuulla, että Autusissa 
joku aika sitte oli löydetty „ukkosen vaajas“. Nimismies Lind
blom kertoi kumminkin saman vaajaan nähneensä ja sanoi sen 
olleen tavallisen kolmion muotoisen kallion liuskaleen, joka oli 
löydetty paikalta, mihin ukkonen oli iskenyt.

Herra Killisen muistiinpanojen mukaan pitäisi Merimaskun 
Helmassaaressa olla 6—7 syltää leveä jungfrutarha 3). Sitä en kum
minkaan täällä käydessäni tietänyt kysyä.

Navon pitäjä.

Navon pitäjän ruotsalainen nimi, josta sen suomalainen ni
mitys on tullut, on Nagu. Sen arvelee Abr. Mjödh 4) tulevan sa
noista nager ( = några) ja öar (Nagö, Nago, Nagu). Lähiseutujen 
suomalaiset pitäjää lounaismurteen mukaan nimittävät Näöksi 
(Nao). Tässä pitäjässä on, Turusta länttä kohden, kaksi suurta 
saarta (Storlandet ja Lillandet) sekä epälukuisa joukko pieniä. 
Nuo saaret ovat vuorisia ja mäkisiä. Asukkaat, melkein tykkänään 
ruotsinkielisiä, harjottavat merenkulkua, maanviljelystä ja  kalas
tusta.

') C. M. Creutz. Suomi v. 1849. Arvidsson. Handl. III & IV.
2) Carl v. Bonsdorff. Om donationerna och förläningarna i Finland 

under drottning Kristinas regering, s. 99, 108, 143, 152.
®) Muinaism. Yhd. Âikakausk. VII, s. 190.
*) J. Fr. Wallenius. Descriptio paroecise Nagu. Ab. 1819.
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A .  H i s t o r i a n  t a k a i n e n  a i k a .

Selman Vestergårdin kivikko. Takorkin, Sympperin, 
Ernholmin, Dalkarlbyn y. m. hiidenkiukaat. Jätinpatoja.

Historian takaisia muistoja on täällä melkein yksinomaisesti 
vain vanhemman rautakauden rauniot ja suomalaiset paikkain ni
met. Navon jätinrauniot eli hiidenkiukaat („jetukast“, jättekast) 
ovat verrattain pienet. Kaikki, mitä tapasimme, olivat enemmän 
tai vähemmän hajotetut.

SuurmaaUu (Storlandilla) on Selman Vestergårdin alueella 
eräässä mäessä, noin puoli virstaa kylästä lounaseenpäin, soikea 
kivikasa, jonka pituus noin 15 jlk., leveys 10, korkeus pari jalkaa. 
Tämä Jetukast“ ei kumminkaan ole hiidenkiukaan näköinen vaan 
on muodoltaan melkein samallainen kuin Mynämäessä Talvitien- 
niitun kivikasat (ks. siv. 84, s.), keskeltä kuopassa.

Takorkin (Tackork) kylässä on Näsberget nimisellä vuorella, 
noin pari sataa syltää kylästä, kolme hiidenkiuvasta. ■— Idänpuoli- 
simman leikkaaja on nykyään kolme syltää, matala. Tästä kym
menkunta syltää länteenpäin on toinen vähäistä suurempi, ja kuin 
vieläkin käydään noin sata syltää länttä kohden, tavataan suurel- 
lainen hiidenkiuvas, jonka leikkaaja 5 syltää, korkeus vieläkin, 
vaikka kiuvasta on kaivettu, 1 syltä.

Sympperin („Sydänperän“) Norrgårdin maalla, noin 250 syl
tää talosta luoteeseen, on kalliolla (Jetukastbrantena“) hiidenkiu- 
vas, jonka leikkaaja 5 syltää, korkeus 5 jlk. Siitä parikymmentä 
syltää koillista kohden on toinen, saman kokoinen hiidenkiuvas. 
Molempia on kaivettu. (Viimemainitusta teki hra Sunell piirrok
sen; ks. kuv. 19).

Pienmaalla (Lillandilla) on noin 125 syltää Ernliolmin yk
sinäisestä talosta lounaseenpäin vuoren korkeimmalla huipulla 
hajotettu hiidenkiuvas, jonka leikkaaja näkyy olleen 3 syltää, kor
keus nykyään 3 jalkaa.

Dalkarlbyn Östergårdin „ Vanhassa haassa“ on vuoren har
janteella pari hajotettua hiidenkiuvasta. Näidenkin leikkaaja nä
kyy olleen noin 3 syltää. — Siitä kerrotaan hiisien (jättar) hei
tellen kiviä noin 150 syllän päässä (koill.) olevalle Vargbergille, 
jonka Jetukast“ kumminkin on suuremmoinen luonnon muodostama 
kivikko.
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Hiidenkiukaita on myös ainakin seuraavilla saarilla: Tavast- 
lot, Drutnsö, Sandö, Immo (Innamo, siellä useitakin; eräs, joka 
on Nystugan maalla, on noin 4 jalkaa korkea), Högsar, Kirjais 
ja Berghamn (3 tai 4 kapp.).

Bornholmista kerrotaan, että tätä jyrkkärantaista saarta pi
täjän asukkaat ovat pitäneet turvapaikkanaan „silloin kuin tanska
laiset Suomessa olivat“. Bornholmin edustalle on myöskin upon
nut iso vihollisten laiva, „och dhe älsta i sochnen wittna och seija 
dheris fäder hafva seedt sielfve spitzen på Masten“ (Kirjoitettu v. 
1674) !). — Sama taru tunnetaan vieläkin; kerrotaanpa että mas
tojen päissä oli „kultaknupit“, jotka laivan hukkuessa olivat kim
mahtaneet keskellä saarta olevaan lammikkoon ja siellä muuttu-

19. Hiidenkiuvas Sympperissä. Navossa.

neet kultakaloiksi. Siellä niitä uiskentelee, niitä kultakaloja, vie
läkin ihmisten ihmeinä!

Matkalta palattuani tapasin Länsisuomalaisen Osakunnan ar
kistossa kirjoituksen2), jossa sanotaan suuren hiidenkiukaan ole

*) K. A. Bomanssonin julkaisemasta G. Holliniuksen kirjeestä ; Suomi 
v. 1858, s. 130. Kirjeen alle painettu „Hag. [Hauho?]“ on tietysti erehdys.

2) R. W:n tekemä, kirjoitetussa sanomalehdessä „Veritas et Joeus“ 
187„76.
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van myös Prostvikissä. Kerrotaan että hiidet Högsaaren ja Prost- 
vikin vuorella olivat heitelleet toisiaan vastaan mahdottoman suu
ria kivilohkareita. Samaa olivat Ernholmin ja Kirjaisten hiidetkin 
tehneet.

Jätinpatoja (jättegrytor) on Navossa koko joukko. Mutta 
nämät ovat epäilemättä luonnon muodostamia. Muutamat niistä 
ovat' niin lähellä veden rajaa (esim. eräs Innamo-saarella), ett’ei 
ole pitkiäkään aikoja kulunut siitä, kuin vesi on lopettanut sor- 
vaamistyönsä. Kertoipa med. kand. L. W. Fagerlund erään jätin- 
padan Alunskärillä Korpossa olevan vielä niin lähellä veden rajaa, 
että meren aallot silloin tällöin loiskuvat sen sisään ja liikuttavat 
kuopassa olevaa kiveä. Olen myöskin havainnut että melkein 
kaikki padat, jotka sattuvat olemaan vuoren rinteellä — kuten 
tavallisesti on laita —, ovat alasyrjältään enemmän pystysuorassa 
kuin yläsyrjältään. Tällaista epäsuhteisuutta käy, jos oletetaan pa
toja luonnon tekemiksi, helposti selittäminen, aivan yksinkertai
sesti painokin vaikutuksista, jota vastoin se seikka näyttäisi kum
malliselta, jos noita patoja pitäisimme ihmisten käsialoina. Kansa 
kertoo, että hiidet (jättar) näissä padoissa ovat jyviä jauhattaneet, 
toisen kertomuksen mukaan he niissä ovat puuroa keittäneet.

Tällaisia jätinpatoja on Suurmaalla Druckisten Sjöängenin 
PatakaljoO) nimisessä vuoressa eräs, jonka leikkaaja (padansuusta) 
4 jlk., syvyys alasyrjästä 1 3/4, ylisyrjästä 2 1/i jlk., ja tästä 150 
syltää lännempänä toinen, jonka leikkaaja 2 ’/2 jlk., syvyys 2 
jalkaa.

Samallaisia on Pienmaalla Dalkarlbyn lahden rannalla (1.1 Va 
jlk., s. 1 3/4—3 jlk.) Hangslaksin Skräddarsin kotovainiossa kal
lion porrasmaisessa rinteessä kaksi (toisen 1. 3 */4, jlk. s. 2V*jlk-; 
toisen 1. 1 3/4 jlk., s. 3/4) sekä ainakin seuraavilla saarilla: Bodc- 
holm, Kattlot (3 kapp., joista suurimman leikkaaja 5 jlk., pienim
män 1 Va) ja Korcka.

Gottlundille on v. 1858 kerottu seuraava juttu, joka ei ole 
kaikkea hauskuutta vailla1)- Navon pitäjän Iniön  kylässä on 
Qvenjansaari nimisessä luodossa, kalliossa, viittä syltää vedenpin
taa ylempänä, jätinpata, jonka leikkaaja 3 kyynärää, syvyys niin
ikään 3 kyynärää. Siitä tuo pata on erittäin kummallinen, että 
siinä vesi aina kesät talvet ikäänkuin kiehuu ja  kiertelee („kokar

*) Antiqvariska Anteckningar, II, s. 201.
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och cirkulerar“), menemättä kumminkaan nähtävästi mistään koh
taa yli laitojen, jonka tähden kertoja oli ollutkin siitä vakuutettu, 
että padassa on kaksi reikää: toinen, josta vesi virtaa sisään ja 
toinen, josta se taas juoksee ulos. Kirkasta ja raikasta oli vesi 
ollut ja pata sisältä aivan kuin sileäksi kiillotettu.

B . H i s t o r i a l l i n e n  a i k a .

a. Navon kirkko.

Navon kirkosta kertoo herra R. W. yllämainitussa kirjoituk
sessaan (ks. s. 156), että se tarun mukaan piti aluksi rakennetta
man Lillandille Vikomin maille, mutta yöllä hävisi kaikki, mitä 
päivällä rakennettiin. Tästä kuin huomattiin, ett’ei sitä paikkaa 
sallittu kirkon sijaksi, pantiin perustuskivistä yksi härkäin x-ekeen. 
Härjät saivat sen viedä minne mielivät. Ne kulkivat Vikomista yli 
jäätyneen meren Storlandille siihen paikkaan, johon sitte nykyistä 
kirkkoa aljettiin rakentaa. Täällä rakennustyö joutuikin väleen, 
sillä yöllä valmistui aina itsestään yhtä paljo kuin työmiehet päi
vällä olivat rakentaneet. Sillä paikalla Yikomissa, johon kirkko 
tarun mukaan aluksi aijottiin rakentaa, sanoo hra R. W. näh
neensä maan ja ruohikon peittämän muurin, joka näyttää muo
dostaneen kolme sivua nelikulmaisessa rakennuksessa. Paikkaa 
ei R. W. ole tarkemmin määritellyt. — Toinen herra R. W:n ker
toma taru on tällainen: Eräs navolainen laivuri joutui haaksi
rikkoon. Hän huusi silloin Jumalaa avuksensa ja  lupasi ra
kentaa Navon kirkon katolle laivansa maston korkuisen salon, jos 
hän hädästä pelastuisi. Apu tulikin — ja se on hänen pystyttä- 
mänsä salko, joka vielä tänään kohoaa korkeuteen keskeltä Navon 
kirkon kattoa.

Navon kirkko (ks. kuv. 20; hra Sunellin piirtämä) on raken
nettu Suurmaan pohjoiskolkkaan. Se on kivestä; 102 jlk. pitkä, 
54 jlk. leveä, sivuseinät 26 jalkaa korkeat (kaluluettelon mu
kaan). Sitä kuuluu arveltavan 1500-luvulla rakennetuksi.

Keskelle sen kattoa on rakennettu tornimainen 48 jlk. korkea 
huippu. Kirkon nykyinen, saarnastuoli on rakettu v. 1870, urut v. 
1791. Abr. Mjödh kertoo, että jo ennenkin täällä oli jonkunlai
nen urkuharmooni, joka tarun mukaan oli saatu Naantalin luos
tarista. Nykyinen alttaritaulu on vuodelta 1850.
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Taicfehist. lähetyskunnan muistiinpanojen mukaan oli kirkon 
pohjoisseinällä olevan parven laidassa Mooseksen, Aaronin, Abra
hamin, Iisakin ja Jaakopin kuvat sekä 8 vaakunaa, „A: E:, F: S:, 
Bosensmidtska, M: B:, Illeska, Boieska, Finkenbergska Eijmska“. 
Vaakunoiden päällä seuraava yhteinen kirjoitus: „De hedervärda 
Familiers wapn, som forntiden wist detta HERRANS Huus sin 
kärlek“. — Kirkon läntisen oven suussa on lattiassa hautakivi 
haudalla, jossa makaa talollinen „Mats Andersson ifrån Pictel“ 
(synt. 1720, kuoli. 1715/885).

20. Navon kirkko.

Kirkon esineistä mainittakoon vielä krusifiksi, Navon lippu 
vuodelta 1713, ja „uudessa kirkossa“ (=myöhemmin tehty jatko 
kirkon pohjoispuolella, alkuaan luultavasti hautakuori) oleva pro
vasti Abr. Mjödhin lahjoittama Herran ehtoollisen asettamista ku
vaava taulu. Kirkon ylisillä on useita pyhimysten veistokuvia, 
jäännöksiä vanhasta saarnastuolista, lehterien partailla olleita vaa
kunoita y. m. — Usein mainittujen muistiinpanojen mukaan oli
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sakaristossa tuntilasi kuvauksineen ja siinä kirjoitukset: „Nagu 
körka tillhörig“; „Jonas Österman 1744“;

„At alt med tiden lider 
Det visar detta glas.
Tills vi som de omsider 
Bli stoft och gå i kras“.

Yhdeltä puolelta on kirjoitus kulunut näkymättömäksi. — Niin
ikään on mainittu eräs messinkinen lampetti vuodelta 1621.

V. 1874 lahjoitti Navon seurakunta Muinaism.-yhdistykselle 
alttarikaapin, jonka keskus esittää Kristuksen ristinnaulitsemista 
ja ovet kuvineen kahtatoista apostolia. Kaapin perustassa on 
kaksi vaakunaa sekä Pyhän Augustinuksen, Gregoriuksen, Am
brosiuksen ja Hieronymuksen kuvat ja tunnusmerkit. Taulun ala
puolia on kirjoitus: „Åhr Efter Christi Börd 1642 Hafwer Den 
Edell Och Wälbördige löns Rosen Schmidt Til Drüksholm Och 
Grännäs Generaal Secreterare Öffwer Storförstendömeth Finnlandh 
Medh Bägge Carelerne Och Ålandh Giidz Nampn Til Ähra Och 
Sin Sochna Kyrckies Prüdnadli Latet Renovera Och Förnyia Denne 
Altartafla“. (Färlingin luettelossa n:o 1800. Vrt. Pöytäk. 186/374,3 §).

Taidehistoriallinen lähetyskunta on v. 1871 täältä kuvannut 
kirkon asemapiirroksen, pari naispyhimyksen veistokuvaa, kuorin 
ikkunanmaalauksia (neitsy Maria, ristin osia, Olavi ja P. Eerik), 
erään alttarikaapin ovien maalauksia (Kristus Pilatuksen tuomitta
vana, Juudaksen petos), pohjoisen lehterin syrjään maalattuja vaa
kunoita, puisen pyhävesi-astian, karyatiidin (saarnastuolista?), kuo
rin lehterireunuksen, veistokoristuksia, samallaisia eräästä vanhasta 
ovesta, rautakruunun, oven raudoituksia, yllämainitun lipun sekä 
pienen kellon slavonilaisen kirjoituksen.

Kellokastari on vuorella lähellä kirkkoa. — Iso kello on va
lettu Navon pitäjää varten jo v. 1328l), kuten siinä olleesta 
munkkilatinaisesta kirjoituksesta on selitetty2). Uudestaan se on 
valettu v. 1784, jolloin se sai seuraavat kirjoitukset: „Jag gledes i 
det mig sagt är, wi skola gå i Ilerrans hus P. 122“; „Kommer lå
ter os tillbedia och knäböja och nederfalla för Herranom then os

*) Mainitussa Abr. Miödhin väitöskirjassa (Wallenius. Descriptio pa- 
rœciæ Nagu), on tämän kellon kirjoituksesta jäljennös samoin kuin pienen 
kellonkin kirjoituksesta, joka ei siinä kumminkaan näy olevan tarkka.

*) Tästä päättäen on Navo maamme vanhimpia pitäjiä. — Strand
berg sanoo pitäjän nimen tavattavan vanhoissa papereissa vuodelta 1448.
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giordt hafwer. Ps. 95, v. 6. — Guten i Stockholm af Ioh. Iac. 
Mårtenson 1784“.

Pienen kellon slavonilainen kirjoitus on E. Kustaa Ehrströ- 
miu latinaisen käännöksen mukaan suomeksi tämä: Jumalan puh
taan äidin seurakunnalle Masejalle tämä kello on Kristuksen ylis
tämiseksi ja ilmoittamiseksi valettu Jumalan armon avulla käs
kystä, jonka omasta ja vanhempaistensa puolesta on antanut Ju
malan palvelia Johannes Eustachiukscn poika sekä hänen vaimonsa 
Tatiana — 4 puutaa“ . Tästä päättelee nimen mukaan Mjödh, 
että kello olisi kotoisin Virosta. Tämä käännös ei kumminkaan 
ole aivan sama kuin erään Juho Kustaa Saloniuksen (1735) te
kemä, mutta ajatuksen juoksulta“ se on selvempi. Masejensis 
(se. ecclesia) on Saloniuksen käännöksessä Ivanocensis.

V. 1872 laajennettiin kirkkotarhaa, jonka ympärillä on kivi
aita. Tämän aidan yhteydessä on pohjoispuolia Schulten-, Finken
berg-, ja  Mjödh-sukujen suurenpuolinen muurihauta.

b. Muita historiallisia muistoja.
Seilin houruhuone. Nötön saarnahuone. Sandholmin 

ja  Larabholmin kalmistot. Klockarberget. Penan „Ho- 
peakivi“. Pensarin „alttari“. Omenaisten haudat „Jung
frudans“.

Tämän pitäjän saaristossa on mainittavin Seili, siellä olevan 
houruhuoneen tähden. V. 1886 julkaisi hra L. W. Fagerlund li- 
sent.-väitöskirjana „Finlands Leprosorier. I“, kertoen siinä myös
kin Seilin historian. Esitän siitä tässä pääpiirteet.

Suomen vanhin sairaanhoito-laitos lienee P. Yrjän (St. Jörans) 
hospitaali Turussa, se kuin mainitaan eräässä testamentissa jo v. 
1355. Tämä laitos oli pitalitautisia varten, mutta ainakin jo 1500- 
luvun keskivaiheilla se tavataan hallintonsa puolesta olevan yhtey
dessä turkulaisen n. s. „Pyhänhengen huoneen“ (helge ands hus) 
kanssa, jossa hoidettiin saamattomia vanhuksia, rujoja, ontuvia, 
sokeita y. m. s., sekä heikkomielisiä. Näillä laitoksilla oli aina- 

•kin myöhempinä aikoina yhteinen esimiehensä ja tavallaan yhtei
nen kassakin. — Kuin Kustaa II Aadolf oli huomannut että „pi- 
talin tarttuva vaiva ja tauti Suomessa (sitä pahempi) yhä leviää 
ja vallan saa“, niin hän v. 1619 heinäk. 15 p. sääsi perustetta
vaksi pitalisia varten erityisen sairastalon, jonka asemaksi hän

n
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11 p. marrask. samana vuonna määräsi Seilin1) saarella Navossa 
kaksi tilaa. Rakennukset näkyvät valmistuneen 3—4 vuoden ku
luttua. Sinne siirrettiin kaikki P. Yrjän sairastalon pitaliset ja itse 
tuo entinen hospitaali poltettiin; ainoastaan kirkko säästettiin ja 
siirrettiin v. 1624 Seiliin. Sinne siirrettiin myöskin „Pyhän hen
gen huoneen“ asukkaat.

„Se saari, joka siten oli valittu sairasten ja köyhäin kotipai
kaksi, Seili, on Turun saaristossa kolmen penikulman päässä kau
pungista lounaaseen. Saaren pohjoista nientä, jossa kirkko nyt on, 
sanotaan yhä Sairassaareksi („sjukholmen“). Sen erotti muusta 
saaresta siihen aikaan kapea ja matala salmi, josta vielä on jäl
kiä nähtävänä. Tälle „Sairassaarelle“ rakennettiin silloin 4 tupaa 
sekä leipomahuone ja  sauna pitalisia varten, samoin kuin Turusta 
tuotu hospitaalin kirkko. Varsinaiselle Seilin saarelle taas raken
nettiin tupa ynnä leipomahuone ja sauna Pyhänhengen huoneen 
turvateille (helge ands personerna), kaksi tupaa ynnä leipoma- 
huone ja sauna kirkkoherralle sekä tupa ja kaksi kamaria toimit- 
sialle. Siihen tuli lisäksi talli, navetta, lammasnavetta, ruoka- 
aitta ja tuulimylly“ 2). Vanhastaan täällä oli tuulimylly, aitta, riihi 
latoineen, venehuone ja muutamia heinälatoja.

Kaikki ne tulomäärät, joita oli P. Yrjän tai „Pyhänhengen 
huoneen“ hospitaaleilla, siirrettiin Seilin sairastalolle. Tärkeimmät 
niistä olivat osat kihlakunta-veroista (Varsinais-Suomen ja Alisen 
Satakunnan kihlakunnista) ja lampuotimaksut sairastalojen omista 
tiloista. Tällaisia tiloja on Seilin hospitaalilla nykyään Marian 
pitäjässä 3, Maskussa 1, Raisiossa 3, Piikkiössä 1, Navossa 3, 
Liedossa 1 ja Viipurin pitäjässä 4. Sitä paitsi saa Seilin sairaala 
kymmenysjyviä useista tiloista lähipitäjissä, yhteensä 450 tynnyriä.

V. 1672 yhdistettiin Seiliin kolmannenkin sairastalon omai
suus ja potilaat (23 pitalista), nimittäin Gloskärin hospitaalin, joka 
v. 1651 oli perustettu Föglön pitäjään ja ensinmainittuna vuonna 
lakkautettiin.

V. 1624 tavataan Seilissä 50 pitalista ja 20 muuta hoidetta
vaa. Ison vihan alussa, v. 1712, oli siellä 37 pitalista ja 43 heikko-

*) Paikan nimi on ruotsiksi tavallisimmin kirjoitettu Sjählö, mutta 
puheena olevan teoksen mukaan se ilmestyy vanhoissa papereissa myös 
muodoissa: Siählö, Siällöö, Seelöö, Skälö, Sieglö, Sälö, y. m. m.

J) Finlands Leprosorier, I, s. 27.
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mielistä ja rujoa, mutta ison vihan aikana sai tämäkin laitos ko
via kokea: esimies pakeni ruotsiin, jonne kuoli, pakoon meni pap
pikin ja pakoon potilaista ken kykeni; jäljelle jääneet saivat kär
siä kurjuutta ja puutetta, venäläiset veivät pois kelvollisimmat 
huoneet ja ajoivat sairaita taivasalle, vieläpä jotkut kovasydämiset 
seutulaisetkin näyttävät yleistä kurjuutta täydentäneen. Koko lai
tos oli hajoamaisillansa; pitalisia oli v. 1719 enää jäljellä vaan 8 
ja heikkomielisiä 7. Mutta aikojen parattua kohosivat rakennuk
set uudelleen (tosin pari kertaa tulipalostakin vv. 1729 ja 1746) 
ja uudelleen ilmestyi hoitajia ja hoidettavia. Aina ison vihan ai
koihin asti oli laitoksessa kaksi sen verta pitalisia kuin muita 
turvatteja, mutta sitte alkaa ensinmainittujen luku vähetä, kunnes 
se vuosisadan jälkimäisellä puoliskolla tykkänään loppuu ja laitos 
muuttuu yksinomaan hourujen hoitolaksi. Viimeinen pitalitautinen 
kuoli täällä jo v. 1766 ja v. 1795 myytiin pitalisten käyttämä riu
tunut rakennuskin huutokaupalla. — Seilin kivirakennukset ovat 
tältä vuosisadalta (vv. 1802 ja 1847 0.

Se perin huono kunto, jossa laitos oli 1809 vuoden vaiheilla, 
näkyy antaneen aihetta tuumiin siirtää koko hourujen hoitola toi
seen paikkaan. Useat satunnaiset asianhaarat sen aikeen kummin
kin estivät ja v. 1840, kuin vähäistä ennen oli Helsingissä Lapvii- 
kin parannuslaitos perustettu, säädettiin että Seili oli muutettava 
parantumattomain sairasten olopaikaksi. Noin 30 viimeisen vuo
den kuluessa on sairasten lukumäärä täällä enimmäkseen ollut 
noin 72.

Se kirkko, joka v. 1624 tänne tuotiin Turusta, hajotettiin v. 
1633, jolloin uusi puinen ristikirkko rakennettiin, sama joka vie
läkin on olemassa. — Sen alttaritaulu esittää (Fini. Lepr., s. 121), 
Herran ehtoollisen asettamista; siinä kirjoitus: Carolus Joh. von 
Holthus donavit A:o MDCCXXXIIII. — Eräs messukasukka on 
tänne lahjoitettu Navon kirkosta v. 1661. — Kirkolla on muun 
muassa kaksi hopeaista ja yksi kullattu vaskinen ehtoollisastia; 
yksi vuodelta 1688, toiset nähtävästi vieläkin vanhemmat. Niiden 
kirjoitukset ovat puheena olevassa väitöskirjassa, samoin kuin kel
lojen kirjoitukset.

') Ks. Wallenius. Parœciæ Nagu, s. 27. — Pinlands Leprosorier, I,
s. 131.
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Vakinainen pappi Seilin kirkolla on ollut nähtävästi jo sen 
perustamisesta alkaen (ainakin ennen vuotta 1627). Virka lakkau
tettiin v. 1840, mutta v. 1865 säädettiin Navon papiston vel
vollisuudeksi pitää täällä Jumalan pelvelusta 3 tai 4 kertaa 
vuodessa.

Nötön saarella on pieni saarnaliuone. Provasti Fogelholm 
on kansan suusta kirjoittanut sadun, jonka mukaan tuo saarna- 
huone olisi erään rouvan rakennuttama. Tämä oli näet merihä- 
dässä luvannut hankkia, jos pelastuisi, saarnahuoneen siihen maa
han, mihin hän ensin saapuu. Hän pääsikin maalle Gräharaan, 
mutta kuin tämä pidettiin kirkon paikaksi sopimattomana, aijottiin 
se sittemmin rakentaa Lökholmiin, missä vielä sanotaan olevan 
joitakin kiviaidan jäännöksiä. Tämäkin paikka viimein hyljättiin 
ja kirkko rakennettiin Kopparholmiin{?), josta se viime vuosisadan 
keskivaiheilla siirrettiin Nötöhön. — Tämä rouva, jota tuo kansan 
kertomus muistelee, on kreivitär Sofia de la Gardie. On luonnol
lista, että kansan taru on tapausta vähän muodostellut Asiata 
kertovat myöskin Gr. Hallenius ja A. Mjöh. „Nötö Kapells Rä- 
kenskapsbok“, josta tohtori Fagerlund on kirjoittanut otteita, osot- 
taa kumminkin, että kirkko jo oli rakennettu ennen yllämainittua 
tapausta, joka sattui v. 1664, mutta että kreivitär iloissaan pelas- 
tumisestaan sille lahjoitti rahasumman, jolla v. 1665 kirkkoon ra
kennettiin uusi katto. Vielä palattuaan Tukholmaan hän kirkkoon 
lähetti useita esineitä sekä 500 tukaattia rahaa. Samassa kirjoi
tuksessa sanotaan vielä: „Keskellä Nötön kylää on vanhastaan ol
lut pieni saarnahuone, mutta sitte kuin tämä uusi rakennettiin, 
muutettiin ja  asetettiin se Furuholmiin, missä se nyt on“. — Sain 
matkalla kuulla että on ollut hankkeissa Navon pitäjän kertomus, 
johon tästä samoin kuin muistakin pitäjän muinaisjäännöksistä tu
lisi esitys, mutta, kuten sittemmin olen kuullut, lienee nykyänsä 
hyvin vähän toivoa yrityksestä, koska tekiäksi aikonut on virka
toimiltaan kenties tykkänään estettynä aijettansa toteuttamasta.

Sandholmissa on kiviaidan tapaista rakennusta, jonka sisällä 
kansa arvelee makaavan sotilaita (ryssiä). Kenties paikka on ol
lut haaksirikkoon joutuneitten viimeinen valkama. — Samallainen 
hautauspaikka on niinikään Lambholmissa lähellä Pensaria.

Navon pappilan maalla on Klockarberget niminen vuori. 
Siinä on luola, josta joskus on löydetty sodan aikana sinne kätke
tyt kangastuolit. Saman vuoren edustalla on meren pohjassa kir-
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kon kello, joka maailman aikoina on sinne viholliselta piiloon upo
tettu ja josta vuorenkin sanotaan saaneen nimensä.

Pena nimisessä ’ saaressa lähellä Pensaria on kuuden jalan 
pituinen, kahden jalan levyinen kiilamainen kivi, nimeltä Silfver- 
stcn. Kivi 011 saanut nimensä siitä, että siinä on nähty hopea- 
kaluja. Eräs tyttö oli kerran niitä katsellut, jopa „kajonnutkin“ 
erästä hopealusikkaa. Kuin hän jonkun ajan kuluttua paikalle 
palasi, olikin tuo lusikka vielä jäljellä; muut kalut olivat poissa.

Pensarissa on lähellä saman nimistä kylää vuori. Vuorella 
on pöydän muotoinen kivi ja sen vieressä korkeanläntäinen kallion 
porras, alttari. Siinä kansa kertoo ennen muinoin Jumalan pal
velusta pidetyn. Kuin muutamia kymmeniä vuosia sitte kolme 
poikaa oli mainitulla pöydällä kirkon aikana lyönyt korttia, alkoi 
vuoresta kuulua jymyä. Pojat hyppäsivät säikähtäin ylös ja näki
vät kummaksensa vuoren korkeimmalla huipulla pukin, jollaista 
elävää ei koko saaressa heidän tietääkseen ollut. — Se oli tietysti 
paholainen päkisevän nahoissa.

Omenaisten luodosta, joka on Rymättylän rajalla, kerrotaan, 
että siihen muinoin on itsensä murhanneita haudattu (viimeksi 
sinne saatettiin „Iso-Vallisten Aapo“ 1850-luvulla). Onpa sinne 
haudattu koleraankin kuolleita. Paholainen siellä nykyään silloin 
tällöin ihmisiä kiusailee, naulitsee veneitä kalliorantaan kiinne 
ja tekee kaikellaista muuta vallattomuutta.

Jatulin tarhain historian varaksi sopinee mainita se nunnan- 
tarha (jungfrudans), jonka tapasimme Suurmaalla Finnbyn Söder- 
gårdin myllymäessä (kuv. 21). Se on saman kokoinen ja näköi
nen kuin hra Fagerlundin tekemässä Korpon ja Houtskärin kerto
muksessa kuvattu Utön nunnantarha. Sen pituus on näet noin 
48 jalkaa, leveys 46; 11 kiviriviä keskisestä pääkivestä laskien 
huippua kohden. Sen ovat muutamia kymmeniä vuosia sitte rippi
koululaiset rakentaneet.

Mistä saarien nykyinen ruotsalainen väestö on saapunut 
näille raukoille rajoille, sen ottaa toivottavasti vastainen kielitut
kimus selville. Asiantuntiain lausunnon mukaan kuuluu Navon 
murre eroavan tavallista enemmän Korpon ja Houtskärin mur
teesta. Varmana saattaa pitää, että ennen ruotsalaista asutusta 
täällä on ollut suomalainen väestö, jonka lukuisien ruotsalaisten
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tullessa on täytynyt väistyä tieltä tai — joka on luultavampaa — 
sulaantua ruotsalaiseen. Suomalaisia paikkain nimiä on täällä 
kosolti, jopa etäisilläkin saarilla. Suurin määrä niitä on Stor- ja 
Lillandilla, sekä niitä läheisillä saarilla. Esimerkkejä ei tähän 
tarvitse ottaa, niitä saa tarpeeksi asti jo kartastakin. Se vaan
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21. Jungfrudans Finnbyssä. Navon Suurmaalla.

22. Jungfrutarha Kännisaarella. 23. N unnarinki Lehmänmaassa.
Velkuassa. Kustavin p itä jässä .

olkoon mainittu, ett’en täällä ole kohdannut yhtään suomalaista ni
meä, joka ei voisi olla nykyisten varsinaissuomalaisten oma. — 
Viime aikoina on suomalainen väestö taas täällä saanut jalansijaa 
ja arvattavasti heidän lukumääränsä lisääntyykin mannermaan ja 
saariston keskuusliikkeen kasvaessa.
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K orpon ja  Houtskärin pitäjät.

Korpoon ja Houtskäriin, samoin kuin Navoonkin, kuuluu suu
ren suuri joukko saaria, joiden polijoisjaksossa niiden kirkkosaaret 
ovat. Saarien maanlaadusta ja kansan elintavoista saattaa sanoa 
samaa kuin Navonkin. Väestö on ruotsalainen, pohjoisimmissa 
saarissa (esim. Ahvensaaressa, „Ofvensor“) on kumminkin jo ny
kyäänkin suuri joukko suomalaisia. Suomalaisia paikkain nimiä 
on täälläkin, varsinkin pohjoisimmissa osissa, koko joukko.

Vuonna 1879 julkaisi med. kand. L. W. Fagerlund „Anteck
ningar om Korpo och Houtskärs Socknar“. Koska tässä ainerik- 
kaassa pitäjänkertomuksessa myöskin on esitetty Korpon ja Hout
skärin muinaisjäännökset eikä tekiä sanonut sittemmin mitään 
uutta saaneensa ilmi, niin katsoin tarpeettomaksi näissä pitäjissä 
tehdä tiedustusmatkoja. Ne pienet lisätiedot, joita mahdollisesti 
siten olisi saatu, olisivat tuskin korvanneet niiden hankkimiseksi 
tarvittavat, aikaa vievät saaristomatkat1). Kokonaisuuden vuoksi 
mainitsen tässä kumminkin yleispiirteet näidenkin pitäjien muinais
muistoista, etupäässä otteina yllämainitusta kirjasta.

A. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ja  muistomerkkejä.
Hiidenkiukaita. Ryssän-uuneja. Muita kivipanoksia.

Hautauspaikkoja. Jätinpatoja.

Hiidenkiukaita on Korpon kirkkosaarella Prostbergillä ja 
Bonäsin Kasavuorella, Norrskatan saarella, Hjortössä sekä Räklin- 
tin „Hakenkorp“ nimisessä metsässä. Ne kuuluvat olevan kool
taan jotenkin yhtä suuret kuin Navon hiidenkiukaat.

Byssän-uuneja on täällä suuri joukko Houtskärin ja  Korpon 
kirkkosaarien länsirannikolla sekä niitä läheisillä saarilla. Harvat 
niistä enää ovat eheät. Pakaston niemellä herra Fagerlundin kera 
käydessäni niitä katsomassa, tapasimme pari eheätä, joista toisen 
mittasimme. Se oli ulkoa: 11 jlk. pitkä, 7 1/2 jlk. leveä, sekä 3 
jlk. korkea ; sisältä 5 l/2 jlk. pitkä, 3 ' / 2 jlk. leveä ja 2 3/4 jlk. kor
kea. Uunin suu oli noin jalan levyinen. Uiko- ja sisäpuolen 
suuri pituuden ero tulee varsinkin siitä että tässä, niinkuin useissa 
toisissakin uuneissa, on peräseinänä suuri luonnon jättämä kivi.

‘) Katson sopivaksi viitata vielä siihen, mitä Killinen Vehmaan 
kihlakunnan kertomuksessa sanoo muinaismuistojen köyhyydestä meren 
pikkusaarilla. (Muinaisin. Y:n Aikak.k. VII, 15).
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Näiden lisäksi on täällä seuraavat kolme lajia kivipanoksia: 
yksi 20 jalan pituinen laivan muotoinen kiviteos Hjortössä, nun- 
nantarhoja (jungfrudans) Utössä, Jungfruskärissä, Hamnössä, ja 
munkkikehiä (munkringar) Etelä-Jurmossa. Viimemainituista ovat 
viisi 30—40 jalan levyistä pyöreätä kivikehää, joissa on itä- ja 
länsipuolia aukko sekä pieni kivikasa kehän keskellä ja kuudes 
68 jalan levyinen neliön muotoinen kivikehä, jonka sisällä vielä 
on pienempi umpinainen kehä.

Jonkinlaisia kiviteoksia on sitä paitse Hyppisten kylän met
sässä ja Hevonkak nimisessä saaressa. Kirjoituksia ja vuosilukuja 
on kallioissa useilla saarilla, esim. Rumarnäsin niemellä ja Skorv- 
lotsin entisen luotsipaikan vieressä, molemmat Korponvirran varrella.

Hautauspaikkoja on vähän matkan päässä itäänpäin Utön 
majakasta, Killingholmissa, Korpoströmin kartanon alueella, sekä 
Likholmin saaressa (Kuggvik nimisessä lahdessa).

Jätinpatoja suuriakin on Älunskärillä, Etelä-Jurmossa, Vid- 
skärillä ja Eonäsin Kasavuorella sekä liamsössä Houtskärissä.

Gottlundin Antiqvariska Anteckningar (II, 185) sisältävät 
Korposta, lyhyesti kertoen, seuraavat maistiinpanot, joiden toden
peräisyys jääköön hänen kertojainsa vastattavaksi:

Mossolan (Mussalan?) kylässä on n. s. Halsberget-\uorel\a 
uuninmoinen luola, jossa joku talonpoika oli ison vihan aikana ol
lut vihollista paossa. — Saman kylän mailla on 3—4 syllän pi
tuisia ryssän-uuneja.

Hällskärslandissa on vuorella jungfrudans.
Korpon ulkosaaristossa on Visterlandin saarella Björkö ni

misen kylän lähistössä jätinpata , sen leikkaaja lähes 3 kyyn., sy
vyys 2 kyyn.

Öland nimisessä luodossa on 20 syltää pitkä kivikko (ni
meltä Stenmar) ja  samallainen

Bornholmissa. Ne ovat laajat, päältäpäin tasaiset, syllän 
korkuiset.

Vesbyssä, „ä Sitelax klint vid Långvik“, on 3 syltää syvä 
luola, joka päättyy syvyyden nieluun („slutar sig med en afgrund“).

Suomi kirjassa vuodelta 1858, siv. 124, s. en Korpon kirkko
herran C. Alanuksen kirje 12 p:ltä maalisk. v. 1674, jossa on ilmoi
tus sen puolisista muinaismuistoista. Kerrotaan että merimiehet 
muinoin olivat Giuskär nimiselle saarelle, joka on 6 penik. Kor
pon emäkirkosta eteläänpäin, koonneet suuren kiviraunion ja että
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turkulaiset noin 40 vuotta sitte olivat sitä korjailleet, salvanneet 
sen ympärille nelinurkkaisen rakennuksen ja siihen jotenkin kor
kean tornin; korkeus oli huippuun ollut kokonaista 40 syltää! 
Se oli meriläisille johtomajakkana.

B. Kirkkoja ja  saarnahuoneita.
Korpon kirkko. Sieltä Hist.-kansat. museoon lähetet

tyjä esineitä. Aspön, Jurmon, Utön ja  Björkön saarna- 
huoneet. Houtskärin kirkko.

Korpon kirkko on rakennettu kivestä 13 sataluvun lopulla 
tai 14 sataluvun alussa. Herra Fagerlund näyttää yllämainitussa 
kirjoituksessaan vääräksi Gr. Halleniuksen arvelun, että kirkko 
olisi tänne muutettu Houtskäristä ja rakennettu Bjelke-suvun*) 
kustannuksella. Kirkko on 98 jalkaa pitkä, 58 jalkaa leveä. 
Torni, joka on kirkon länsipuolella, on vähäsen soukempi. Sen 
alaosa (80 jlk.) on kivestä. Paitse sakaristoa, on kirkon yhteyteen 
vielä rakennettu asehuone. Kirkkotarhan ympärillä on kiviaita. 
Kirkon sisustuksesta on hra Fagerlund tehnyt tarkan kertomuksen. 
Taidehistoriallinen lähetyskunta on täältä v. 1871 piirtänyt2) kir
kon aseman etäiskuvan ja poikkileikkauksen, Marian veistokuvan, 
Kristuksen ruumiin lippaan, Pyhän Yrjön ja louhikärmeen, osia 
kuorilehterin göötiläisistä reunuskoristeista, hiekkakivisen ristin, 
tulisoihdun jalan, messinkisen kynttiläjalan, tinaisen viinapullon, 
oven raudoituksia, vanhan kirjatun alttarivaatteen ja Korpon lipun.

V. 1875 lahjoitti Korpon seurakunta useita kirkollisia esi
neitä, joilla on taidearvo ja joista seuraavat ovat erittäin mainit
tavat:

Kristuksen ruumiin lipas (Kristilekamensskrin), pohjoismaissa 
harvinainen jäännös katolin ajalta ; siinä on kuvattuna Kristus ma
kaavana haudassa. Kuva on koverrettu puuhun ja jotenkin rea
listinen.

Hyvin vanha neitsyt Marian kuva, kenties 1300-luvulta.

’) Tämä suku sa iv . 1608 Korpon vapaaherra-kunnaksi, mutta kadotti 
sen jo reduktsionissa v. 1687. Ks. Carl v. Bonsdorff. Om donationerna och 
förläningarna under drottning Kristinas regering, ss. 17, 92, 99.

*) Hra L. W. Fagerlundin kirjassa on joukko piirrustuksia sekä yllä
mainituista kivipanoksista ja kalliokirjoituksista, että kirkoista, saarnahuo- 
neista ja niiden esineistä; näistä ovat useat sanotun lähetyskunnan ku
vaamat.
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Kullalla ja hopealla kirjaeltu silkkinen [kalkkiliina (kalk- 
duk), johon on neulottu seuraava kirjoitus: „Hjerteliga kär hafver 
jagh tigh, Herre min Starckhet, Herre min Klipa, Herre min Borg, 
min Förlossare, min Gudh, min Tröst, tlien jagh migh vidh hål
ler. Rosina Petz“. Keskelle kalkkiliinaa on kirjaeltu enkelien 
päitä erään arkun ympärille, joka on marttyyrikapineita täynnä 
ja jonka alla on: „Gyllende Skatkista“ sekä vuosiluku 1678. — 
Mainittu Rosina Petz arvellaan olleen Korpon vapaaherra-kunnan 
haltian (hauptmannin), Christian Petzschen tytär tai sisar. (Pöytäk. 
182%75).

Korpossa on myös muutamia saarnahuoneita, nimittäin: Asp- 
össä (jo 16 sataluvulta, nykyinen on rakennettu v. 1850), Jurmossa 
(nykyinen on rakennettu v. 1846) sekä TJtön majakan vieressä. 
Björkössäkin on vielä tämän vuosisadan alussa ollut saarnahuone.

Houtskärin kirkko on rakennettu v. 1703. Se on pieni risti- 
kirkko, jonka toinen käytävä on 80, toinen 70 jlk. pitkä. Taide
historiallisen lähetyskunnan täällä käydessä v. 1871 on kuvattu alt- 
tarikaappi ja siinä Maria sekä oven sisäpuolisella sivulla olevat: 
Pyhä Ursula, votiivitaulu, tuomioenkeli ja Pyhä Henrik ynnä 
Lalli, ulkopuolisella sivulla: taivaan kuningatar lapsi sylissä, Pyhä 
Heleena, P. Laurentins ja P. Yrjö — Kuvattu on myöskin yksi 
sivu saarnastuolista.

Yllämainitun alttarikaapin, jonka toisen oven ulkopuolia on 
vuosiluku XVCVIII, lahjoitti Houtskärin seurakunta Muinaism.- 
ylulistykselle v. 1883. (Pöytäk. 1829Д83).
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Suomalainen Kansallismuseo.
Asiasta, joka on päivän kysym ykseksi tuleva.

Kirjoitti 

E liel Aspelin.

Man vil i hvert land fortrinsvis vente, i museerne at 
se det afpreget, som er ejendommeligt för landet selv, 
og som ellers ikke på noget andet sted vil kunne ses.

Worsaae.

Kysymys Suomalaisesta Kansallismuseosta ei enää ole uusi, 
vaikka se tuskin on tullut julkisuudessa käsitellyksi. Aatteen 
saattaa sanoa Suomen Muinaismuisto-yhdistyksen kanssa yhtä-ikäi- 
seksi. Jo niille nuorille miehille, jotka enemmän kuin puolitoista 
vuosikymmentä sitten perustivat yhdistyksen, häämöitti nimittäin 
kuva tuollaisesta museosta ja toiveet siitä ilmituotiin siinä pro
spektissa, jossa uuden yrityksen tarkoitus esitettiin yleisölle. Vaikka 
yhdistys sitten turhaan on odotellut vastakaikua maan yleisön puo
lelta, ei se kuitenkaan ole antanut aatteen kuolla, vaan kerran 
toisensa perästä koettanut julkaisemiensa lausuntojen kautta kään
tää yleisön huomiota siihen.

Niinpä esitti yhdistyksen silloinen sihteeri, nykyinen valtio- 
arkeoloogi J. K. Aspelin, eräässä kirjoitelmassa „ Morgonbladet’issa“ 
syksyllä 1874 suunnitelman Suomen kansallismuseon perustami
seksi. Arvattavasti kehoitti häntä tähän osaksi muinaistieteen 
saavuttama merkitys läntisessä naapurimaassamme, jossa kansain
välinen arkeolooginen kongressi edellisenä vuonna oli pitänyt ko
kouksensa, osaksi myöskin se suosiollinen tapa, jolla tämä kon
gressi vastaanotti hänen näytteille panemansa löytökartan ja aika
kausittani järjestetyt kuvaukset suomalaisugrilaisten seutujen tä
hän saakka melkein tuntemattomista muinaisjäännöksistä. Kun
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sittemmin v. 1880 taide-arkeolooginen näyttely Helsingissä näytti 
yleisössä herättäneen osanottoa menneitten aikojen kulttuuri
elämää kohtaan, julkaisi yhdistys kehoituskirjoituksen yleisölle, 
kaikille niille, joille entisyytemme on kallis, liittymään yhdys- 
työhön kansallismuseon aikaansaamiseksi. Sitä paitse on tuollai
sen museon tarve usein ilmi lausuttu yhdistyksen julkaisemissa 
vuosikertomuksissa.

Että kaikki yritykset saada kysymystä tärkeiden, julkisten 
seikkain tavalla käsitellyksi tähän saakka ovat turhaan menneet, 
ei sentään todista asian arvottomuutta. Syy on osaksi ollut se, 
että muut tärkeät ja tärkeämmät kysymykset ovat siltä etusijan 
anastaneet, osaksi myöskin tuo lex inertiæ (hitaisuuden laki), joka 
estää uusia aatteita hetikohta juurtumasta. Nyt näyttää kuitenkin 
olevan aika ryhtyä jonkunlaisiin toimiin, sillä niin pitkälle on jo 
tultu, että ne kultuuri-harrastukset, joiden edistyminen riippuu 
aatteen toteuttamisesta, ovat kärsimäisillään arveluttavaa vahinkoa, 
jos kaikki jääpi vanhoilleen.

Vakautuneena siitä, että asian laita todellakin on sellainen, 
ja toivoen, että kysymyksen selvitys monellekin on oleva tervetul
lut, olen seuraavaan esitykseen ryhtynyt, perustuen tässä niihin 
kokemuksiin, jotka Yliopiston Historiallis-kansätieteellisen museon 
amanuensina ollessani olen saavuttanut.

I.

Mikä merkitys ou kansallismuseolla ja  mitä tulee suomalaisen 
kansallismuseon sisältää ?

Vaikkapa voisimmekin ilman vierasta apua tyydyttävästi vas
tata näihin kysymyksiin, niin on kuitenkin parempi, että saatamme 
nojautua suotuisemmissa oloissa kypsyneeseen kokemukseen. Sel
laisen kokemuksen tapaamme eräässä tuon kuuluisan, joku aika 
sitten kuolleen tanskalaisen tiedemiehen, kamariherra J. J. A. 
Worsaae’n antamassa virallisessa lausunnossa koskeva arkeoloo- 
gillis-historiallisten museoin järjestämistä (painettu „Nordisk Tid- 
skrift’issä, 1884) sekä valtionantikvariuksen (muinaiskalujen hoita
jan) Hans Hildebrandin kirjoitelmassa „Valtion historiallinen Mu
seo ja K. Rahakokoelma“, julaistu hiukan sen jälkeen, kun tämä 
myöskin suuressa arvossa pidetty tiedemies oli ottanut huostaansa
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näiden ruotsalaisten kokoelmien hoidon (Antiqv. Tidskrift för Sve
rige, VI). Useimmat näkökannat kansallismuseon merkityksestä 
ja semmoisen laitoksen yleisestä suunnitelmasta, jotka alempana 
esitetään, löytyvät mainituissa kirjoituksissa; ne tarjonnevatkin tätä 
nykyä hyödyllisintä lukemista sille, joka tahtoo asiaan täydellisesti 
perehtyä.

Meidän vuosisatamme ansioksi ne ovat luettavat nuo suu- 
remmoiset museolaitokset, jotka nykyään niin monessa kaupun
gissa kuuluvat tärkeimpiin katseltaviin ja ovat kokonaisten kanso
jen ylpeytenä. Olihan ennenkin taide- ja kaikellaisten harvinais
ten esineiden kokoelmia, mutta ne olivat enemmän tai vähemmän 
satunnaisia ja  järjestetyt ilman mitään tieteellistä metoodia. Vasta 
meidän aikakaudellemme omituiset kansalliset liikkeet synnyttivät 
aatteen perustaa kansallismuseoita, antoivat kysymykselle nykyisen 
muotonsa ja ennen aavistamattoman sivistyshistoriallisen ja kansal
lisen merkityksen.

Worsaae näyttää meille, kuinka kansallismuseoin perustamis- 
puuhat, etenkin suurissa sivistysmaissa, ovat kohdanneet esteitä ja 
vastustusta klassillisen muinaistieteen puolelta. Mahdottomilla' 
kustannuksilla on koottu muinaismuistoja Aasiasta, Egyptistä, 
Kreikasta ja Italiasta, mutta välinpitämättömästi on samalla voitu 
nähdä, kuinka mitä tärkeimpiä isänmaallisia muinaisesineitä aivan 
läheisyydessä on joko hävitetty tai ulkomaille kuljetettu. Niin, ja 
ovatpa nuo klassilliset muinaistutkijat osittain yhdessä kielitieteili
jäin ja liistorioitsijain kanssa useinkin koettaneet saattaa epäluulon 
alaiseksi ja vastustaa kaikkea työskentelemistä epäklassillisten s. o. 
raakalaiskansojen muinaisuuden valaisemiseksi. Tietysti ovat he 
silloin myöskin kieltäytyneet noudattamasta niitä ajanlaskullisia 
(kronoloogillisia) ja maantieteellisiä järjestämisen periaatteita, jotka 
tieteellinen muinaistutkimus on kansallismuseoissa käytettäväksi 
hyväksynyt. Tällaisena ei asianlaita kuitenkaan voi pysyä, sillä, 
sanoo Worsaae, niin varmaan kuin ihmiskunnan edistys sivistyk
sessä muodostaa suuren, yhtenäisen jakson, jossa toinen rengas 
liittyy toiseen, niin varmaa on myöskin, että sivistyshistoriallisilla 
museoilla sekä klassillisilla että epäklassillisilla, kunhan ne vaan 
edustavat mainittuja sivistysasteita, on yhteinen tehtävänsä, eikä 
tätä tarkoitusta voida niin helposti saavuttaa, elleivät museot ai
van toisella tavoin kuin nyt liity toisiinsa ja pääasiallisesti työs
kentele samojen periaatteiden mukaan. Juuri uusissa sivistyshis-
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toriallisissa museoissa näyttäytyy yhä enemmän ja enemmän klas
sillinen vaikutus raakalaiskansoihin niin laveana, ett’ei ennen ole 
voitu sellaista aavistaakaan.

Erittäin kuvaavaa — kerromme yhäti Worsaae’n ajatuksia — 
on se seikka, että into perustaa kansallismuseoita isänmaallisten 
muinaisesineiden säilyttämiseksi on ollut varhaisin ja virkein pie
nemmissä maissa, joissa kansojen kansallisuutta ja itsenäisyyttä on 
uhkailtu, esim. Tanskassa, Unkarissa, Böhmissä, Irlannissa, Skott- 
lannissa ja Alankomaissa; onpa vielä viimeksi mainitussa maassa 
perustettu seurakin, jonka tarkoituksena on vastustaa vanhojen 
hollantilaisten mestarein maalauksien myymistä ulkomaille. Mutta 
yhtä selvää on myöskin, että tämä kansallinen liike ja sama into 
koettaa suojella kaikkea isänmaata koskevaa on lakkaamatta le- 
venemistään levennyt ja saapunut täten klassillisiinkin maihin, 
Kreikkaan ja Italiaan, joista klassilliset museot muussa Euroo
passa näihin saakka jotensakin esteettömästi ovat saaneet tuottaa 
muinaisjäännöksiä. Ei ainoastaan ympäri koko Italian ja itse 
Rooman kaupungissa ole perustettu museoita muinaiskaluja varten, 
vaan ovat myöskin Kreikan ja Italian hallitukset kieltäneet vie
mästä muinaiskaluja ja muistomerkkiä muihin maihin. Olkoonpa 
niinkin, että näitä kieltoja monista syistä kierretään taikka ett’ei 
niitä vielä ainakaan säntilleen seurata, mutta se aika tuskin lie
nee kaukana, jolloin uudesta syntynyt Italia ja Kreikka suurem
malla huolella 011 suojeleva omaisuutensa ja ehkäpä jolloin kulloin 
äänekkäästi vaativa takaisin osan vanhemman sivistyshistoriansa 
välttäinättömimmistä, verrattomista ja  kuolemattomista lehdistä, 
jotka epäsuotuisten olojen vallitessa ovat ajauneet joka taholle.

Kaikissa tapauksissa tuskin tarvinnee epäillä, ett’ei noilla yk- 
sinomattain klassillisilla, vaan päinvastoin laajaperäisemmillä sivis- 
tyshistoriallisilla ja etenkin kansallisilla musioilla on kaikkialla 
oleva tulevaisuus edessänsä. Jokaisen maan museoissa tahdotaan 
etupäässä nähdä kuvattuna se, mikä on omituista juuri tälle 
maalle, ja  jota muuten ei muualla voi saada nähdä. Sillä jos 
kansallismuseoilta vaadimme, mitä meidän nykyään täytyy vaatia 
todellisilta sellaisilta, jotka nimittäin sisältävät sivistyskehitystä 
enimmän kuvaavat muinaisesineet ja muistojätteet aina vanhim
milta ajoilta lähtein meidän päiviimme saakka, niin ei mikään maa, 
olipa se sitten kuinka suuri ja rikas tahansa, voi antaa täydellistä, 
kaikki kehitysasteet läpikäyvää kuvausta toisen maan sivistyk
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sestä. Kansallismuseoihin, joista semmoisenaankin, on yksityisille 
valtioille edelleen kylläksi työtä, voidaan silloin yhdistää paljo 
vaillinaisempia vierasten esineiden kokoelmia tärkeinä, ja osit
tain kerrassaan välttämättöminä apukeinoina vertailevaa tutkimusta 
varten.

Näiden Worsaae’n lauselmain sovitteleminen meidän oloihin 
ei ole vaikea tehtävä. Köyhä, syrjässä oleva maa, niinkuin Suomi 
onpi, ei voi edes ajatellakaan museoiden perustamista vieraiden 
maiden ja kansojen muinaisesineiden kokoilemista ja säilyttämistä 
varten, sellaisten nimittäin, jotka olisivat jotakuinkin täydellisiä ja 
tieteellisessä suhteessa tärkeämpiä. Sitä vastoin voimme me luoda 
museon, joka sisältää maallemme omituiset muinaisesineet ja ku
vaa sen kultuuria historiantakaisiltä ajoilta nykyaikaan asti niin täy
dellisesti, ett’ei mikään muu kansa siinä suhteessa — nimittäin 
suomalaisen sivistyksen kuvaamisessa — likimainkaan voi meidän 
kanssamme kilpailla. Tätä me emme] ainoastaan voi tehdä, vaan 
olemme siihen velvoitetutkin niin hyvin omasta puolestamme kuin 
muun sivistyneen maailman vuoksi. Jos nimittäin tahtoo kuulua 
sivistyneiden kansakuntien joukkoon, tulee välttämättömästi myös
kin sitoutua voimansa mukaan ottamaan osaa yleiseen kultuurityö- 
hön, josta vähäpätöisin puoli ei suinkaan ole se tieteellinen tut
kimus, joka koettaa laventaa ihmiskunnan itsensä tuntemista. Tä
hän päämaaliin tähtäävät kansallismuseotkin ja jos ajattelemme, 
että kaikissa maissa vasta mailmassa löytyy tällaisia laitoksia, niin 
täydellisiä ja niin järjestettyjä että kansojen muinaisuus kaukaisim- 
milta ajoilta asti, joista mikään kirjallinen tuote ei tiedä kertoa, 
selvään ja yhtenäisesti voitaisiin nähdä näytteille pannuissa mui- 
naisjätteissä, silloin on ihmiskunnan sivistyksen kulku esiintyvä nyt 
tuskin aavistetussa valossa. Muuten on Suomeen katsoen työsken
tely tällä alalla vaan harrastamista samaa päämaalia kohti, jonne 
suomalainen kielitutkimus sekä kansan runouden kokoileminen ja 
tutkiskeleminen pyrkii.

Ylläsanotusta jo pääasiallisesti nähtäneekin, mikä merkitys 
kansallismuseolla on. Kun nyt lähemmin käymme selvittämään 
kysymystä, mitä suomalaisen kansallismuseon tulee sisältää, on 
kukin vielä paremmin huomaava tällaisen laitoksen tärkeyden.

Maamme suuren yleisön käsitys kansallismuseosta lienee yli
päätänsä muodostunut samannimisen museon mukaan Tukholmassa, 
jonka laitoksen tuhannet kansalaisistamme omin silmin ovat näh
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neet ja vielä useimmat siitä lukeneet tai kuulleet puhuttavan. 
Tämä käsitys ei kuitenkaan ole aivan yhtäpitäväinen sen kanssa, 
mitä me tässä tarkoitamme. Sillä juuri se osasto ruotsalaista 
kansallismuseota, joka epäilemättä on enin huvittanut suomalais
ten katselijain suurta enemmistöä, nimittäin taideosasto lienee jä
tettävä pois suomalaisen museon suunnitelmasta. Tärkein syy 
tuollaiseen suunnitelman supistamiseen on tosin se, että taideyh
distyksen galleria, meidän suurin ja tärkein taidekokoelmamme, 
ensi syksystä lähtein saa tarkoituksenmukaisen ja avaran huoneus- 
ton tuossa valtion kustannuksella taide- ja taideteollisuusyhdistystä 
varten rakennetussa uudessa talossa rautatientorin varrella. Mutta 
muutkin periaatteelliset syyt näyttävät perustavan taideosaston 
erottamista. Taulut ja veistokuvat, jotka yhteensä muodostavat 
suuremman, maan sivistyskehitystä valaisevan kokoelman, vaativat 
suuria, korkeita saleja mieluummin kattovalon kanssa, voidakseen 
tulla oikeaan arvoonsa, jota vastoin arkeoloogillis-historiallisten ko- 
koelmain vaatimukset ovat aivan toisenlaisia. Niin hyvin tämän 
kuin senkin vuoksi että on ihan mahdotonta järjestää taideko
koelmaa suoranaiseen yhteyteen arkeoloogillis-historiallisten kanssa, 
täytyy sen aina olla erikseen itsenäisenä osastona. Tosin voi asiain 
näin ollen ajatella taidekokoelmaa samaan huoneustoon arkeoloo
gillis-historiallisten kokoelmain kanssa järjestetyksi, kuten Tukhol
massa nähdäänkin, mutta enemmän tai vähemmän satunnaiseksi 
niiden yhdistäminen kuitenkin aina jää. Tukholmassakin jo taide
taan epäillä, tokko heidän suunnitelmansa onkaan paras. Huo- 
neusto on kyllä rakennettu etupäässä taideosastoa varten ja seu
raus onkin se, että tieteellisesti tärkeämpi osa kansallismuseon ko
koelmista jo nyt kärsii tilan puutetta mainitsemattakaan huoneiden 
sopimattomuutta niille. Että tämä suhde vieli kerran tuottaa pe- 
sänjaon, ei liene mahdotonta. Meillä on sen ohella, kuten sanottu, 
huomioon otettava sekin, että taidekokoelma jo on hyvässä suojassa.

Taidekokoelman vastakohtana mainitsimme äsken arkeoloo- 
gillis-historialliset kokoelmat. Juuri näiden jälkimmäisten tulee 
olla oikean kansallismuseon sisällyksenä. Niin on Worsaae käsit
tänyt asian, puhuessaan kansallismuseoista klassillisten museoiden 
vastakohtana, ja samoin myöskin herra Hildebrand mainitsemas
samme kirjoituksessa, johon voimme nojautua seuraavissa lyhkäi- 
sissä viittauksissa siihen, mitä tutkijain ja yleisön tulee saada nähdä 
aiotussa kansallismuseossa.
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Kansallismuseon tarkoituksena tulee olla — niinkuin ylem
pänä on sanottu — kultuurikehityksen mahdollisimmasti täydelli
nen esittäminen maassamme eri aikakausina ja syntyy täten itses
tään kolme pääosastoa, nimittäin historiantalcainen, keskiaikainen 
ja uudempi.

Historiantakainen osasto sisältää joko vaan satunnaisesti
taikka järjestettyjen kaivattamisien kautta löydettyjä esineitä ja 
jakautuu seuraaviin aikakausiin: kivikausi, pronssikausi sekä var
haisempi ja myöhempi rautakausi.

Keskiaikainen osasto tulee meillä käsittämään pääasiallisesti 
vanhoista kirkoistamme saatuja muinaiskaluja ja taide-esineitä, 
jota paitse voi lisäksi tulla senaikuisia maalöytöjä. Verrannollisesti 
vähän voidaan toivoa sellaisia esineitä, jotka kuvaisivat jokapäi
väistä työskentelyä ja elämää kodissa; sillä sellaisia esineitä ei
liene paljo säilynyt. Kuitenkin voitaneen tältäkin aikakaudelta,
jos oikein tahdotaan, saada kokoelma, joka osoittaa, kuinka syr
jäinen maamme silloinkin kaikessa vaatimattomuudessa seurasi 
muiden mukana.

Uudempi osasto taas on liittyvä yhtenäisenä jatkona edelli
siin, vaikka tietysti tullen yhä monipuolisemmaksi samassa mää
rässä kun sivistyselämä haarautuu. Mahdollisuuden mukaan on 
näet kultuurielämä eri vuosisatoina kuvattava kaikkine vivahduksi- 
neen. Mikäli esineitä karttuu sikäli tulee myöskin mahdolliseksi 
järjestää ne tarkemmin määrättyihin ajanryhmiin. Lainaamme tä
hän herra Hildebrand’in sanoja osoittaaksemme' mitä kaikkea tässä 
tulee kysymykseen.

„Jokaisen ajanjakson museon uudemmasta osastosta tulee 
sisältää seuraavat esineet : kalusto — tuolit ja sohvat, joilla istut
tiin, sängyt, joissa nukuttiin, pöydät, joiden ympärille kokoonnut
tiin, kaapit ja kirstut, joissa omaisuus säilytettiin, — huoneiden 
asu — seinäverhot (tapetit), koristellut laet, matot lattialla taikka 
eriväriset liuskat, josta se kokoonpantiin, — talonkalut — astiat 
savesta tai metallista y. m., erilaatuiset työaseet y. m. — vaate
tus — niinhyvin jokapäiväinen kuin juhlatiloja varten teetetty, ja 
varustukset, joihin pukeuduttiin keihästelyyn tai sotaan suoriu
tuessa, sekä vaino- ja metsästysretkillä tarvittavat aseet y. m., — 
koruesineet, joilla kaunistettiin itseään ja ympäristöään, — taide
teollisuuden ja yksinkertaisen käsityön tuotteita, — näytteitä tai
teen luomista, etenkin mainioiden miesten muotokuvia, — näyt
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teitä painotuotteista ja käsikirjoituksista — sanalla sanoen, kaikki, 
mikä vaan tyydytti elämän alempia ja korkeampia tarpeita. Kussa
kin osastossa on nähtävä, miten elettiin siihen aikaan, jota osasto 
edustaa, sekä arkipäivinä että juhlallisissa tilaisuuksissa“.

Tähän saakka on suunnitelmamme yhtäpitäväinen Tukholman 
historiallisen museon kanssa; mutta uudempi osasto olisi suoma
laisessa kansallismuseossa lavennettava siten, että siihen yhdistet
täisiin rahvaanmuseo, joka sisältäisi rahvaan keskeltä kerättyjä 
esineitä ja osottaisi sen sivistyskantaa. Herra Hildebrandin mu
kaan kuuluvat ne miehet, jotka Ruotsin historiallista museota ovat 
hoitaneet, myös aikoneen täten laventaa samaista laitosta. Siinä 
mielessä olikin jo ostettu koko joukko esineitä, kun herra Hazelius 
tavattomalla innolla ja kestävyydellä perusti kansatieteellisen ko
koelmansa Ruotsin rahvaan kultuuriesineitä. Välttääksensä vahin
gollista kilpailua luovuttiin silloin tuumasta saada rahvaanmuseo 
osastoksi valtion historialliseen museoon. Suomessa, jossa olemassa 
oleva kansatieteellinen museo yhtä kipeästi kaipaa tarkoituksenmu
kaista huoneustoa ja hoitoa kuin arkeoloogillis-historiallinenkin, 
näyttää täysi syy olevan molempain yhdistämiseen.

Yleisimmin osoittamaan, mitä suomalaisen kansallismuseon 
tulee sisältää, ylläsanottu jo ehkä riittäisikin. Suomen kultuuri- 
kehitystä tulee museon kuvata. Kuitenkaan sitä ei voi eikä saa 
rajoittaa niihin esineihin, jotka Suomen rajojen sisäpuolella ovat 
löydetyt ja kootut. Sillä nykyään täällä asuva kansa ei aina ole 
näillä mailla asunut ja meidän arkeoloogillis-historiallisten kokoel- 
main tulee maan entisen väestön, esim. kivikauden kansan mui- 
naisjätteiden ohessa koettaa niin paljo kuin mahdollista valaista 
Suomen kansan kultuurikehitystä ennen maahan asettumista. Tie
teellisyys sitä vaatii. Jos muinaistieteellinen tutkimus rajoittuisi 
nykyiseen Suomeen, menettelisi se yhtä typerästi, kun jos kieli- 
tutkimus tyytyisi omassa maassa tarjolla oleviin aineksiin. Tällä 
emme sentään tarkoita yksistään sitä, mitä Worsaae tarkoittaa 
puhuessaan ylempänä vieraista esineistä, jotka osittain ovat välttä
mättömiä vertailun apukeinoja. Paremminkin olemme ajatelleet 
yhä vieläkin sellaista, jota „ei muualla voi saada nähdä“ yhtä täy
dellisesti kuin meillä.

Mikäli aiotun kansallismuseon kokoelmat sisältävät Suomen 
kansan kultuurikehitystä valaisevia esineitä, edustavat ne niitä mo
lempia alkuaineksia, puhtaasti suomalaista ja puhtaasti skandinaavi-
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laista, jotka yhdessä muodostavat Suomen kansan. Tarkoituksen
mukaisesti järjestettynä tulee museon näyttää meille näiden ainek
sien vaikutus toisiinsa. Mutta jos ajattelemme välttämättömäksi 
valaista eri kansanaineksien kultuurikehitystä niinä kaukaisina 
aikoina, jolloin ne vielä eivät olleet asettuneet nykyiselle Suomen
maalle, taikka muuten ulkomailla saatavien esineiden kokoile
mista, joita vertailevaa tutkimusta varten välttämättömästi tarvi
taan, silloin onkin museon tehtävä hyvin erillainen kummallekin 
suunnalle. Mitä tulee ruotsalaisen väestön sivistyksen tutkiste
luun, niin lienee pääasiassa riittävä että kootaan vaan se, mikä 
omassa maassa saadaan, sillä Ruotsissa on tutkijalla niin mainiot 
museot vertailevaa tieteilyä varten, että olisi aivan turhamaista 
ruveta kilpailemaan niiden kanssa taikka luulotella mahdolliseksi, 
tehdä ne tarpeettomaksi kun perinpohjaisempaa tutkimusta tarkoi
tetaan. Perin toinen on asian laita, kun on kysymys suomalaisen 
väestön vanhemmasta kultuurista. Ei tarvitse luullakaan, että 
Venäjällä perustettaisiin museo taikka edes sellaisen osasto valai
semaan suomensukuisten heimojen sivistysoloja. Paitse sitä, ett’ei 
siellä vielä ensinkään ole sellaista kansallismuseota, kun me tar
koitamme, niin onhan luonnollista että slaavilaisuus venäläisissä 
kansallismuseoissa on oleva siinä määrin vallitsevana, että suoma
lainen tutkija ainoastaan vaivalloisesti on löytävä hajallaan olevat 
jätteet suomensukuisten heimojen kultuurista. Jos siis missään 
maailman ääressä on nähtävä järjestetty, suomalais-ugrilaista kul
tuurikehitystä kuvaava museo, niin on se ainoastaan Suomessa. 
Suomi on tämän tutkimuksen luonnollinen keskuspaikka samoin 
kuin se on suomalaisugrilaisen kielitieteen keskipiste. Kerromme 
kerran vielä: tiede vaatii sellaisen laajentamisen museon suunni
telmassa. Tulevaisuus ratkaiskoon, missä määrin ja millä tavoin 
tutkimustyö — tarkoitamme kaivattamisia ja museoon sopivien 
esineiden kokoilemista — on ulotettava tähän suuntaan. Pääasia 
on, että tämä otetaan huomioon asiaa harkittaessa.

Kysymyksiin kansallismuseon merkityksestä ja siitä, mitä suo
malaisen kansallismuseon tulee sisältää, olemme täten pääasialli
sesti vastanneet. Nyt on meidän luominen silmäys jo olemassa 
oleviin kokoelmiin, jotka tulisivat olemaan museon perustuksena.
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И.
Nykyiset arkeoloogillis-historialliset ja  kansatieteelliset 

kokoelmamme.

Suurin osa nykyisistä arkeoloogillis-historiallisista kokoelmis
tamme kuuluu yliopistolle, jonka kokoelmiin sitä paitse on yh
distetty sekä Suomen Muinaismuisto-yhdistyksen että valtion omat 
muinaisesineet, jotka tuon pari vuotta olemassa olleen Arkeologi
sen Toimiston kautta on saatu kokoon. Yliopiston „Historiallis- 
kansatieteellinen museo“ sai tämän nimensä vasta v. 1868; sitä en
nen, vuodesta 1849, sanottiin sitä vaan „kansatieteelliseksi“. En
nen viimeksi mainittua vuotta olivat nämä uudennimiseen kokoel
maan yhdistetyt esineet osa tuosta n. s. „Mitali- ja taidekammiosta“, 
jonka toinenkin puolisko vielä on olemassa kantaen nimeä Yli
opiston „Raha- ja mitalikammio“.

Koska historiallis-kansatieteellisen museon kokoelmat tietysti 
tulevat olemaan suomalaisen kansallismuseon pääaineksena, tah
domme ensin koettaa antaa jonkunlaisen käsityksen niiden nykyi
sestä laajuudesta. Sitä varten liitämme tähän lyhyen taulun mu
seon lisääntymistä osoittamaan; numerot ovat säännöllisesti laske
tut kultakin viiden vuoden ajalta, paitse ensimmäisenä ja viimei
senä ajanjaksona.

1828—35 ...............................  72 numeroa
1835—40 ...............................  14
1841-45  ...............................  69
1846—50 ...............................  478
1851—55 ...............................  189
1856—60 ...............................  537
1861—65 ...............................  322
1866—70 ...............................  926
1871—75 ...............................  4,420 „
1876-80    5,861 „
1881—85 ...............................  8,765
1 8 8 6 - ...............................  3,493

Siis yhteensä 25,146 numeroa.
Tämä summa sietää kuitenkin vähentämistä. Se tosin osoit

taa kaikki, mitä museoon on tullut, mutta sillä ei ole sanottu, 
että kaikki on kokoelmiin jäänyt taikka että kaikki olisivat lu-



Kansallismuseo. 183

kuun otettavat. Siten on siitä poisluettava rahat ja setelit (1,900), 
käsikirjoitukset (850) ja kirjat (700), jotk aenimmäkseen on annettu 
muihin kokoelmiin taikka ovat ne arvottomia museolle, sekä koko 
ulkomainen (kansatieteellinen) osasto (1,095), jolla ei ole mitään 
tekemistä kansallisten arkeoloogillisten ja kansatieteellisten kokoel
mani kanssa. Tämän tehtyämme saamme summan 20,651 joka 
likimäärin vastannee historiallisten kokoelmain numerolukua ’).

0  Tässä tarjoutuu tilaisuus vastustamaan erästä meillä ja  muualla
kin tehtyä muistutusta, että museo muka kokoaa kovin paljo ja että en
simmäinen tehtävä olisi kaikkien tarpeettomien ja  arvottomien esineiden 
poiserottaminen. Me voimme tässä taas antaa herra Hildebrandin puhua, 
hän näet torjuu juuri samallaisen muistutuksen ruotsalaista kansallismu
seota kohtaan seuraavilla sanoilla: „Minkään kokoelman suuruus ja mer
kitys ei riipu lukumäärästä. On vaan koeteltava saada kokoelmaa täydelli
sesti vastaamaan sille pantua tehtävää. Valtion Historiallisessa museossa, 
joka on aiottu antamaan täydellisen kuvauksen koko kansan kultuurielä- 
mästä sen eri kehitysasteilla, täytyy jokaisen sivistyselämän ilmiön, jonka 
laatunsa puolesta vaan voi museoon ottaa, olla edustettuna ja edustettuna 
siten, että tämän ilmiön merkityksen voi käsittää ja arvostella. Tähän 
kuuluu sekin, että museossa tulee saada nähdä, mitä kullakin aikakaudella 
oli yleistä ja mikä vaan poikkeus, mutta tämän tähden juuri pitää taval
listakin löytymän monta monituista kappaletta ja poikkeuksina tavattuja 
esineitä taas harvemmalta. Ei ole siinä kyllin, että asiantuntija voi ar
vostella: tämä on yleistä, tämä harvinaista. Meidän tulee myös nähdä se, 
tässä tapauksessa emme saa uskoa ilman todistuskappaleita. Siksipä ei se 
riitäkään, että löytyy  suuri kokoelma esineitä, vaan tulee meidän myöskin 
niitä tutkimalla saavutettujen tietojen avulla järjestää  ne. Ei se sillä hyvä 
ole, että kauniisti ja kosolta latelemme esineitä nähtäväksi. Niiden tieto
jen, jotka kokoelman hoitajat useinkin vaivalloisella työskentelyllä ovat 
saavuttaneet, tulee näyttäytyä esineiden järjestämisessä niin selvään, että 
kokoelman katselijat siitä voivat saada oppia ja ravintoa isänmaansa 
tuntemiseen.

Joka kokoelman merkityksen aivan yksinkertaisesti päättää esinei
den lukumäärästä, myöntää kullekin yksityiselle esineelle itsenäisen merki
tyksen. Tämä on kuitenkin erehdys. Yksinäisellä esineellä ei semmoise
naan mitään merkitystä ole, vaan ainoastaan siihen kultuuriin katsoen, 
ionka tuotteita se on. Kultuuri ei luo erillään olevia ilmiöitä, vaan vai
kuttaa yhtenäisesti sekä jonakin määrättynä aikana että myöskin ajanjak
soina. Tällaisen kokoelman rikkaus ei siis etupäässä ole siinä, että se si
sältää paljouden esineitä, vaan siinä että se voi saattaa nähtäväksemme 
kokonaisen esinesarjan ja  niin monta sarjaa kuin mahdollista“.

Nämä muinaistieteen luonteesen perustuvat periaatteet, joita tulee 
seurata niinhyvin meillä kuin Ruotsissakin, selvittävät esim., miksi on tär
keätä, että niin paljo kiviaseita kuin mahdollista kootaan eri osista maa-
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Näiden numeroiden perään panemme muita osoittamaan, 
kuinka esineet jakautuvat niiden eri aikakausien ja ryhmien mu
kaan, joiden tulee olla tieteellisen järjestyksen perustuksena.

Kivikaudelta löytyy 5,133 esinettä, pronssikaudelta 22, van
hemmalta rautakaudelta 1,748, myöhemmältä rautakaudelta 3,513, 
joten siis historiantakaisen ajanjakson esineiden luku on 10,416. 
Keskiaikaa edustaa 246 ja uudempaa aikaa 3,944 numeroa. Tä
män lisäksi löytyy vielä 826 kansatieteellistä esinettä, jotka kuulu
vat suomalaisen tutkimuksen alalle, sekä 3,588 numeroa piirustuk
sia, valokuvia, maalauksia, karttoja ja kirjallisuutta.

Nämä numerot osoittavat, että historialliset kokoelmamme jo 
ovat saavuttaneet arvossa pidettävän laveuden. Siinä 011 kyllin 
luja perustus, jolle voidaan rakentaa lisää, olkoonpa sitten kysy
mys tieteellisestä tutkimuksesta tahi mahdollisuudesta saada toi
meen kansallismuseo. Kokoelmain nykyinen laatu osoittaa vielä, 
mitä maan olosuhteihin nähden muutenkin voi luonnollisena pitää, 
että nimittäin historiantakainen osasto on oleva ei ainoastaan rik
kain vaan myöskin tieteellisessä katsannossa tärkein osa. Sillä 
alalla ja myöhemmin erikseen puheeksi otettavan kansatieteen alalla 
voimme me etupäässä koota sellaista, jota muualla ei voi saada 
nähdä. Mitä tulee keski- ja uudempaan aikaan, niin voinemme 
me niiltä tuskin ajatella saavamme semmoista, joka tieteellistä 
maailmaa suoranaisesti viehättäisi ja sen huomiota puoleensa ve
täisi. Emmehän tällä sano, ett’ei museo näihinkin aikakausiin 
katsoen voi tulla kyllä tärkeäksi. Olkoonpa vaan, ett’ei gootilai- 
nen eikä renässansin eikä edes myöhemmätkään tyylikaudet meillä 
näytä mitään omituista vivahdusta, mutta voipihan museo kuiten
kin kerran, kuten se jo osaksi tekeekin, opettaa meille, missä mää-

tamme ja löytöpaikat tarkoin muistiin pannaan. Siten on tullut mahdolli
seksi näyttää, kuinka laajalle maassamme kivikauden asukkaat ulottuivat 
ja jo  nyt huomata kansatieteellisiä vivahduksia eri aloilla. Samat periaat
teet osoittavat myöskin, että olisi hyvin epätieteellistä, ellei museo ottaisi 
haltuunsa kaikki ne korukapineet, jotka viime kesänä avatuissa haudoissa 
tavattiin, vaikkapa suuri osa niistä onkin aivan samallaisia. — Toinen on 
asia, kun hyväntahtoiset lahjoittajat, joilta tieteellistä ymmärrystä puut
tuu, joskus lähettävät todellakin arvottomia esineitä, useimmiten verran
nollisesti myöhäiseltä ajalta. Näin sattuessa saa lahja sijansa ylisellä tai 
jossakin muussa säilytyshuoneessa. Kuitenkin voimme toden mukaan sa
noa, että käsitys säilyttämistä ansaitsevasta vuosi vuodelta selviää ja  että 
useimmat lahjoitukset ovat kohottaneet kokoelmain arvoa.
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rin kansamme sivistys 011 ollut sama kuin yleiseurooppalainen kult
tuuri. Kokoelmain laadusta muuten mainittakoon, että ne jo ovat 
kasvaneet ja yhäti itsestään kasvavat juuri niihin eri suuntiin, jotka 
esityksemme mukaan kansallismuseon suunnitelmaan ehdottomasti 
kuuluvat. Vaikka emme laskumerkeillä voikaan osoittaa esinei
den lukumäärää, on sentään muistoon pantava, että melkoi
nen osa sekä muinais- että kansatieteellisistä esineistä on saatu suo
malaisilta kansaheimoilta ulkopuolella maamme rajoja, eikä tämä 
osa suinkaan ole tieteellisesti vähäpätöisin.

Historiallisten kokoelmain ohessa ovat suunnitelmamme mu
kaan museoon otettavat myöskin Suomen Ylioppilasosakuntien 
Kansatieteelliset kokoelmat. Näiden kokoelmain synty on vielä 
niin uusi, että siitä tuskin tarvitsisi muistuttaakaan. Alun teki 
Wiipurilainen osakunta vuonna 1874 silloisen kuraattorinsa, toh
tori Otto Donner’in ehdoituksesta ; helmikuulla 1876 päättivät 
muut ylioppilasosakunnat seurata esimerkkiä. Yleisön puoleen 
käännyttiin avun pyynnöllä. Muutamassa kuukaudessa keräytyi yli 
20,000 markkaa, retkikuntia lähetettiin maan eri osiin kokoilemaan 
kansatieteellisiä esineitä, ja yleisessä suomalaisessa näyttelyssä Hel
singissä samana vuonna voitiin jo Suomen kansan elämää kuvaa
vina asettaa katseltavaksi viisi tupakuvausta, eräs savolainen ryhmä 
veneineen ja kaksi erityistä ryhmää Uudelta maalta. Sittemmin 
ovat kokoelmat yhä kasvaneet. Museon nykyisen hoitajan herra 
Th. Schwindt’in tiedonannon mukaan on numerojen lukumäärä 
noin 6,700. Niistä on 6,200 kotimaista esinettä; 480 on suoma
laisilta sukukansoilta ulkopuolella maamme rajoja, ja vihdoin on 
50 Ruotsista, Norjasta y. m.

Siis on tässäkin arvokas perustus vastaiselle kehitykselle. 
Jos näiden kokoelmain sisällyksen yhdistämme Historiallis-kansa- 
tieteellisen museon esineistöön, saamme pääsummaksi 27,350 nu
meroa, jotka vaikka paikalla voitaisiin järjestää kansallismuseoon, 
jos sellaista todellisuudessa löytyisi, eikä vaan aatteissa.

Paitse tähän saakka huomattuja kokoelmia on vielä kolmas
kin yleinen, lukuun otettava kokoelma olemassa. Tarkoitamme 
yliopiston Balia- ja  mitalikammioita. Sen sisällyksestä kuitenkin 
vaan osa kuuluisi luonnollisesti museoon. Etupäässä kuuluisivat 
siihen nimittäin ne Suomessa löydetyt rahat, jotka osaksi ovat 
maamme aikaisemmilta kultuuriajoilta ja voivat olla avuksi valai
semaan kaupan käyntiä historian hämärämpinä aikoina, osaksi
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myös löydettynä muinaisaikaisten esineiden kanssa kronoloogilli- 
sesti (ajanluvullisesti) selvittivät näitä. Sellaiset rahat ovat mui- 
naistieteelle sangen tärkeitä ja ainoastan arkeologillis-historiallisessa 
kokoelmassa voidaan ne niin järjestää, että ne valaisevat meidän 
muinaisuuttamme. Rahaopillisessa kokoelmassa ovat ne kerrassaan 
erilaisen periaatteen mukaan järjestettävät sarjoihin yhdessä ulko
mailta myöhempinä aikoina tuotujen rahojen kanssa, ja samalla ne 
ovatkin muinaistutkimukselle mennyttä kalua. Tähän asti ei, paha 
kyllä, ole tarpeeksi huomattu arkeologiian ja rahaopin(numismatiikan) 
erilaisia tarkoitusperiä ; tämä peritty tapa johtanee alkunsa niiltä ajoilta 
saakka, jolloin koko muinaistutkimus vielä oli kapalossa, ja olisi pois
tettava mitä pikemmin sen parempi. Kotimainen arkeologiia on vali
tettavasti jo liiankin kauan tätä perintötapaa seurannut. Paitse 
näitä muinaistutkimuksellemme tärkeitä löytöjä sekä niiden ohella 
Ruotsissa ja Suomessa lyötyjä rahoja ja mitaleja, jotka ovat meille 
erityisestä historiallisesta merkityksestä ja siksi ansaitsevat paik
kansa suomalaisessa kansallismuseossa, paitsi näitä, ei rahaopilli- 
sella kokoelmalla, jonka sarjat saavat pääasialliset lisänsä ulko
mailta tuoduista rahoista, ole niin mitään tekemistä kansallismuseon 
kanssa semmoisenaan, vaan on se ainoastaan oleva apukeinona 
yleisille historiallisille opinnoille, jos se nimittäin maassamme voi 
jonkunlaisen merkityksen saavuttaa. — Sama on myöskin Histo- 
riallis-kansatieteellisen museon ulkomaisen osaston laita. Vieras on 
sekin kansallismuseolle.

Tämän kanssa yhteydessä sopii myöskin lausua pari sanaa 
taideteollisuusmuseosta, jonka synty oli seuraus taideteollisuusyhdis
tyksen perustamisesta. Tarkoitukseensa katsoen, joka on mallikel
poisten taideteollisuustuotteiden keräileminen taiteellisesti jalostetun 
teollisuuden hyväksi, on museo laatuansa omituinen eikä määrää min
käänlaisia rajoja kokoileinisensa alalle. Huolimatta erityisestä teh
tävästään ovat taideteollisuusmuseot useissa maissa kuitenkin ek
syneet kansallismuseoin alueelle. Ne ovat näet antaneet sen toi
von, että muka voisivat valaista teollisuuden historiaa sekä koti- 
että ulkomaalla, houkutella itsensä. „Mutta varmaa lienee, lausuu 
tästä Worsaae, että selvän ja laveaperäisen esityksen erityisten 
maiden kansallisesta teollisuudenkehityksestä voivat antaa ainoas
taan tieteelliset, kansallishistorialliset museot, joissa teollisuudelle 
suodaan oikea paikkansa osana suuremmasta kokonaisuudesta. 
Kotimaan teollisuuden tarkemmaksi valaisemiseksi ja samaisen vas-
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täiseksi kehittämiseksi on sentähden käytännöllisten taideteollisuus- 
museojen toimena oleva, osaksi alkuperäisillä, osaksi valetuilla esi
neillä, osaksi myöskin kuvilla, esiinnäyttää muiden maiden eteviin- 
piä teollisuuden tuotteita. Ilman tuollaista erotusta kotimaisen ja 
ulkomaisen välillä lienee tuskin mahdollista estää arveluttavassa 
määrässä enenevää häiriötä esineiden kokoamisessa taideteollisuus
museoihin ja järjestämisessä“. Vaikkei mitään vahingollista kilpai
lua meidän historiallisten ja taideteollisuuskokoelmain välillä ole 
näihin asti huomattu, olemme kuitenkin tahtoneet mainita tämän 
Worsaae’n lausunnon, koska järjellisen periaatteen myöntäminen 
vastaisuudessa voi estää mahdollisesti syntyvää kilpailua. Kansal
lismuseon kokoelmain tulee olla avoinna ei ainoastaan satunnaisille 
katselijoille, vaan myöskin kaikille opiskeleville. Jos taideteollisuus
museo lakkaa kansallismuseon eduksi kokoilemasta vanhemman 
kotimaisen taideteollisuuden tuotteita, ei sen tarkoitus siitä suin
kaan kärsi. Etenkin on laita tällainen meidän maassamme, joka 
tuskin voi ajatellakaan taideteollisuuden alalla sanottavassa mää
rässä voivansa viljellä kansallista, historiallista tyylin suuntaa.

Tämän yleiskatsauksen ja syrjäytymisen perästä tulee mei
dän erittäin huomauttaa siitä vahvasta lisääntymisen taipumuksesta, 
jonka kansallismuseoon yhdistettävät kokoelmat osottavat. Sil
mäys tätä varten luettelemiimme numeroihin arkeoloogillis-historial- 
lisista kokoelmista on jo kylläksi saadaksemme siitä jonkunlaisen 
käsityksen. Viime vuoden tavaton lisääntyminen, tasaisessa luvussa 
3,500 numeroa, on tosin poikkeuksena pidettävä ja vaikuttivat sii
hen etupäässä viime kesän runsaat hautalöydöt; mutta kun edelli
sinä viitenä vuotena vuotuinen lisäys teki 1,753, niin ei liene ko
vin liikoja, jos olettaa että vuotuinen lisäys vast’edes tulee ole
maan vähintäin 2,000 numeroa, etenkin kun nykyään enää ei voi
tane kokonaan välttää vuotuisia kaivattamisia. Jos siihen vielä 
luemme kansatieteellisten kokoelmain lisäyksen, jotka näet tulisi
vat yhdistettäväksi edellisiin, niin voi aivan varmasti otaksua, ett’ei 
vuotuinen lisäys alle 2,500 numeron alene. Niin, että tämäkin 
numero ennemmin on liian pieni kuin suuri ensi aikoina kansallis
museo-aatteen toteuduttua, se on epäilemätöntä, sillä kaikkialla on 
huomattu, että yleisön osanotto vasta silloin oikein herää ja halu 
kasvaa saada lahjoitusten tai lunastettavaksi tarjoamien, museoon 
sopivien esineiden kautta vetää kortensa yhdystyöhön, kun esineet 
järjestetään yleisön katseltavaksi valoisiin, miellyttäviin saleihin.
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Ja että paljo hyvinkin arvokasta löytyy yksityisten henkilöjen ja 
perheiden hallussa, sitä todistaa kipeästi se paljous vanhanaikuisia 
taideteoksia, kalliita koristeita, huonekaluja y. m., jonka eräs pää
kaupungissamme muutamia vuosia sitten hyvin tunnettu keräilijä 
sai kokoon haalituksi viedäkseen kaikki myötyrikseen itäiseen naa
purimaahamme. Olisipas kansallismuseo jo silloin olemassa ollut, 
niin meillä on todellakin kyllin syytä luulla, että kaikellaista siitä, 
mitä tuo kokoilija vei muassaan, olisi sille lunastettavaksi tarjottu. 
Nyt sai sen muukalainen useimmiten polkuhinnasta. Olisi muita
kin samallaisia esimerkkiä tämän lisäksi, mutta olkoon tässä jo 
kylläksi.

Kuitenkaan eivät yksistään nämä olemassa olevat runsaat 
kokoelmat, eivätkä myöskään ne yleiset edut, mitkä museon aikeen 
toteuttaminen tuottaisi keräysinnolle ja tutkimukselle, kehoita em
pimättä työhön ryhtymään, vaan paremminkin arkeoloogillis-histo- 
riallisten kokoelmain nykyinen, sangen surkuteltava tila.

Asia, johon nyt tulemme, voisi antaa aihetta pitkällekin ja 
runsasaineiselle käsittelylle. Tahdomme kuitenkin supistaa sanot
tavamme välttämättömimpään, sillä sivuseikat veisivät meidät ko
vin personallisiin asianhaaroihin. Pääasia on:

l:ksi että I listoriallis-kansatieteellisen museon nykyinen huo- 
neusto on niin tuiki ahdas tarkoitukseensa, että kokoelmia on ker
rassaan mahdoton kyllin tarkasti hoitaa; sekä

2:ksi että työvoima, jolle tämä hoito on uskottu, samoin 
ikään on niin vähäinen, että kokoelmat ovat hämmentymäisillään 
sellaiseen sekasotkuun, ett’ei siitä koskaan mailmassakaan voida sel
koa ja järjestystä saada.

Ei siinä kyllin että kaikki vitriinit (lasikaapit) ovat täynnä, 
vaan sen lisäksi ovat kaikki suljetutkin kaapit ja laatikot täpösen 
täynnä kapineita, niin että uusille ei enää ole helppo löytää min
käänlaista sijaa. Menneen vuoden lisäys on levitetty tilapäisesti 
tehdyille, noin 25 syltä pitkille pöydille, jotka taas ottavat tilan 
niin tarkoin, ett’ei ainakaan kolmessa museon salissa kaksi ihmistä 
rinnakkain sovi kulkemaan. Ja  melkeinpä suurin osa kaikesta 
tästä on nyt luetteloon kirjoittamatta ja numeroittamatta.

Näiden seikkojen selvitykseksi voitaisiin paljokin tuoda esiin; 
vaan tässäkin riittänee, jos pysymme kiinni pääasiassa, joka mei
dän mielestämme on se, että museo jo on kasvanut liian suureksi
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ollakseen — mitä yliopiston kokoelmilla alkujaan on tarkoitettu — 
vaan opetuksen alustana.

Alkujaan oli museo vaan kokoelma satunnaisesti kokoutu- 
neita kaikellaisia outoja ja erittäin etnograafisia esineitä, mutta 
siitä se on etenkin vuodesta 1870 lähtien aavistamattomasti kas
vanut. Museo tarvitsee avaran huoneuston — kokonainen kerros 
laboratoriohuoneessa ei enää olisi liiaksi, mutta nyt sillä vaan on 
puoli siitä — ja se tarvitsee myöskin virkamiehiä, jotka voivat uh
rata sille kaiken aikansa. Näitä tarpeita ei yliopisto ole tyydyt
tänyt eikä tiettävästi löydy toiveitakaan siitä, että se määrällisessä 
tulevaisuudessa niitä tulisi tyydyttämään. Ei vielä nytkään, vaikka 
laboratoorihuonetta on laajennettukin melkoisella lisärakennuksella 
voi museo siellä suurempaa tilaa saada. Päinvastoin tarvittaneen 
kokoelmahuoneetkin toisiin tarkoituksiin, niin että museota uhkaa 
muuttokäsky niin pian kuin vaan toinen huoneusto sille löydetään. 
Tuleeko tämä uusi huoneusto olemaan parempi, on kovin epäiltä
vää, sillä Yliopistolla ei itsellään sellaista ole ja yksityisessä ta
lossa lienee semmoinen tuskin saatavissa. Mitä taas museon työ
voimaan tulee, niin ei liene luultavaa, että Yliopisto katsoo voi
vansa historialliskansatieteellisiä' kokoelmia varten pitää useampia 
ja paremmilla palkoilla varustettuja virkamiehiä kuin muitakaan 
sille kuuluvia museoita varten.

Sellainen on asian laita eikä sanottu semmoisenaan kuiten
kaan ole moitetta yliopistoa kohtaan, sillä voipa todellakin olla 
kaksi mieltä siitä, onko se velvollinen suorittamaan niitä melkoisia 
kustannuksia, joita museon tarpeenmukainen hoito nykyään ja aina 
edespäin yhä suuremmassa määrin vaatii. Sellainen vaatimus olisi 
meidän mielestämme aivan kohtuuton. Epäilemättä on se Yliopis
ton kunniaksi luettava, että se on antanut alkuperustuksen liisto- 
rialliskansatieteellisille kokoelmille ja tähän saakka suojannut ne; 
mutta siitä ei suinkaan seuraa, että sen yhä edeskinpäin tulisi pi
tää niistä huoli.

E tt’ei ylioppilaiden museollakaan ole paljo paremmat päivät, 
ei ainakaan tilan puolesta, tietää jokainen, ken vaan lienee siellä 
käynyt. Kolme kertaa on sitä jo muuteltu ja nyt keväällä on 
taas muutto edessä, luoja ties mihinkä, ja tämäkin tuottaa tietysti 
taas äärettömästi työtä ja vaivaa puhumattakaan siitä, että järjes
tys ja esineiden säilytys siitä kärsii.

Kun tämän lisäksi vielä muistutamme, että molemmat koko-
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clmat ovat asutuissa rakennuksissa ja  voivat siis milloin hyvänsä 
joutua tulen uhriksi, niin näyttävät meistä ne surkuteltavat asian
haarat, jotka nyt ovat ensimmäisen kerran julkisuuteen tuotu, olevan 
mitä pätevimpiä syitä kansallismuseo-kysymyksen ratkaisun jou
duttamiseen. Sillä ainoana pelastuksena on erityislaitoksen perus
taminen, joka ottaa huoleksensa kokoelmain hoidon. Hätäapukei- 
not, joihin turvautua voitaisiin, kuten esimerkiksi jo mainitsemamme 
suuremman huoneuston vuokraaminen, tällä kertaa paljo enemmän 
vahingoittaisivat kuin hyödyttäisivät. Puhumattakaan vaikeudesta 
sillä tavoin saada sopivia suojia ja huolimatta muuttoon tarvitta
vasta työvoimasta, niin onhan tuiki vaarallista, jopa mahdotonta
kin sekoittamatta saada pari kymmentä tuhatta esinettä sisältävä 
kokoelma muutetuksi, kun tämä kokoelma päälle päätteeksi vielä 
enimmäkseen on luetteloon kirjoittamattomia ja numeroittamatto- 
mia esineitä, osittain vielä irtanaisia, pöydille ja lasikaappeihin 
järjestettyjä värillisillä paperiliuskoilla toisistaan eroteltuja hauta- 
löytöjä, joiden hämmentelemisestä olisi tieteelle siksi suuri tappio, 
ett’ei tulevaisuus sitä koskaan unohtaisi. Majanmuutto, jonka 
kautta kokoelmaa ei kuitenkaan saataisi lopullisesti järjestetyksi ava
raan huoneustoon, tekisi varmaankin häiriön nykyistä sekaannusta 
paljo suuremmaksi, nuo numeroittamattomat ainekset kun näet oli
sivat muuteltavat. Mielestämme on ainoa keino antaa museon 
olla yleisölle suljettuna — niinkuin se nytkin jo on — ja pitää 
huoli työvoiman lisäämisestä, jotta luetteloihin kirjoittaminen ja 
säilytystyö ripeästi edistyisi, sekä että ryhdyttäisiin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin kansallismuseorakennuksen aikaansaamiseksi.*)

*) Vuodelta 1875 on Yliopiston Historiallis-kansatieteellistä museota 
varten asetettu amanuenssi, joka vuosittain nauttii palkkaa 1,200 maikkaa. 
Kun ensiksi asetettu amanuenssi vuonna 1878 tuli ylim. professoriksi Poh
joismaiden muinaistieteessä, sai hän velvollisuudekseen tämän toimensa 
ohessa olla museon hoitajana. Ja kun hän sittemmin v. 1885 nimitettiin 
Valtioarkkeoloogiksi velvoitettiin hän sivutoimenaan hoitamaan museota „il
man erityistä palkkaa.“ Vaan kun Valtioarkeoloogin täytyy ihan yksinään, 
ilman käsikirjurinkaan apua, hoitaa ja kirjallisesti luetella koko maan mui
naismuistot ja sitä paitse Muinaistieteellisen Toimiston sihteerinä ja toimeen 
panevana jäsenenä pitää huoli kaikesta kirjevaihdosta ja  muista sattuvista 
puuhista, niin ei hän itse asiassa voi paljo antautua museon hoitoon, tus
kinpa juuri ollenkaan. — Syynä siihen että kokoelmat niin suureksi osaksi 
vielä ovat luetteloihin kirjoittamatta on se, että entiset kataloogit on täy
tynyt kerrassaan hyljätä, osaksi sentähden ett’ei niitä epäkäytännöllisen
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TII.

Kansallismuseo valtion asia. Museorakennus. Loppulause.

Kansallismuseota ei voida ajatella laitokseksi, joka on toi
sesta riippuva, eikä myöskään yksityiseksi. Eipä edes Yliopiston
kaan sovi ainaiseksi ruveta sellaista museota ylläpitämään. Kan
sallismuseo on valtion asia. Ajattelipa museon millä tavoin ta
liansa valtiosta riippumattomaksi laitokseksi, niin on se kuitenkin 
aina alttiina sattumille, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti sen 
kehitykseen. Siksipä on valtion „kieltämätön velvollisuus — käy
tämme tässä herra Hildebrandin sanoja — perustaa kaikista sat
tumista vapaa kokoelma, joka olojen millä tavoin tahansa vaihdel
lessa vuosisatojen halki ja yhä edespäin järjestyksenmukaisesti kas
vaa ja järjestetään, joka taas on mahdollista ainoastaan siinä ta
pauksessa, että kokoelma nauttii valtion apua ja sitä varten palka
taan virkamiehiä, joiden velvollisuus on uhrata enin osa aikaansa 
ja voimiansa tälle kokoelmalle“. Niinpä onkin asiaa useimmissa 
maissa käsitetty ja voineepa otaksua jo ennakolta, ett’ei meillä
kään kukaan todenteolla tätä käsitystä vastusta. Ja ainoastaan 
julkiselle valtiolaitokselle voidaankin nykyään olemassa olevat ko
koelmat luovuttaa. Niin, ja onpa meillä todistuksiakin siitä, että 
maan hallitus jo on samaisen asian siten käsittänyt, että se kerran 
011 huostaansa tämän kokoelman ottava, sillä armollisessa asetuk
sessa arkeoloogisen toimiston perustamisesta jo edellytetään kan
sallismuseon syntyminen. Kysymys siis enää on pääasiallisesti

järjestyksensä vuoksi ole voitu jatkaa, osaksi myöskin koska ne eivät si
sällä asiallisia tietoja esineistä ja niiden löytäminen siis on kerrassaan pe
rustunut esineihin kiinnitettyihin, helposti irtaantuviin (ja todellakin usein 
kadonneisiin numerolippuihin). Nykyinen Valtioarkeoloogi ryhtyi vuonna 
1875 vanhojen luettelojen, kaikellaisten todisteiden, Yliopiston pöytä- ja 
laskukirjojen, sekä sanomalehtien avulla toimittamaan lisäysluetteloa ko
timaista osastoa varten aina vuodesta 1828 alkaen. Tämä välttämätön ja  
aikaa kysyvä, virkaan kuulumaton työ, jonka avulla luettelo jo on saatu 
70-luvulle, saa nyt olla seisauksissa ja kuitenkin voidaan vasta sen lope
tettua ryhtyä uusien esineiden luettelemiseen ja  numeroittamiseen heti kun 
ne museoon ovat otetut ja  järjestää kokoelmat tieteellistä tarvetta varten. 
Amanuenssi on yhtärintaa toimittanut samallaista luetteloa ulkomaista osas
toa varten. Että esineiden vastaanotto ja säilöön saattaminen, kirjeenvaihto 
y. m. kyllä virkamiehiltä sitäpaitsekin aikaa vievät, se olkoon mainittu vaan 
täydellisyyden vuoksi.
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vaan siitä, tokko jo on aika ryhtyä „tuumasta toimeen“ tai kuten 
englantilainen sanoo „from sounds to things“.

Toivoen että edellinen esityksemme selvään osoittaa, että aika 
on tullut ja että kaikki lisälykkäys olisi sangen vahingollista pu
heena olevalle kultuuriasialle, voimme lopuksi lausua ajatuksemme 
tuosta tarpeellisesta museorakennuksesta.

Tarkoituksemme ei tietysti voi olla tässä nyt esittää täydel
linen suunnitelma kansallismuseon rakennusta varten. Sen sijaan 
voimme vaan, kuten muulloinkin kirjoituksessamme olemme teh
neet, huomauttaa muutamista yleisistä näkökohdista, jotka sivuseik
koihin ulottuvaa suunnitelmaa valmistettaessa olisivat lukuun otet
tavat. Onneksi olemme tässä taas tilaisuudessa kertomaan erittäin 
tärkeitä neuvoja Worsaae’lta.

Huomautettuaan että entiseen aikaan oli tapana asettaa mu
seot johonkin ruhtinaallisen linnan sivurakennukseen tai kaikissa 
tapauksissa huoneustoon, joka alkujaan oli rakennettu aivan toi
senlaiseen tarkoitukseen, kunnes vihdoin alettiin rakentaa oikeita 
museohuoneustoja, lausuu Worsaae seuraavasti:

„Alussa oli kuitenkin vaikea irtaantua perityistä käsityksistä, 
että muka museot oikeammiten olisivat koottavat yhteen suureen 
rakennuksen, joka taas olisi sekä sisä- että ulkopuolelta runsaasti 
koristeltava, mieluummin vanhaan tapaan ja' muinoiseen tyyliin. 
Kalliisti saavutettu kokemus opetti sentään vähitellen, että sellai
set rakennukset tulisivat liian suuriksi, ja yleisölle kerrassaan ek
syttäviksi, niin, ett’ei Lontoon British Museum eikä Berlin’in mu
seo, puhumattakaan Tukholman kansallismuseosta, voisi mahduttaa 
sisäänsä kaikkea, mitä alussa arveltiin. Sitä paitse oli silminnähtä
vää, että eri museot tarvitsisivat erilaista valoa, toisellaista taiteel
lista koristelemista ja muissa suhteissakin erkausivat toisistaan, 
jota paitse kaiken kerääminen yhteen rakennukseen helposti vaa
ran sattuessa voisi kerralla tehdä lopun kaikesta. Tuollaisen ryh
män museoita tulee kaikissa tapauksissa oikeammittain olla toisis
taan erillään olevia rakennuksia.

Kokoelmista, jotka ensiksi saivat suojakseen uudet rakennuk
set, olivat tietysti jälleen eturivissä klassilliset museot, veisto- ja 
maalauskokoelmat, eli varsinaiset taidekokoelmat. Arkkitehdit sai
vat miellyttäväksi tehtäväkseen vapaasti rakennuttaa kauniisti so
mistettuja huoneustoja, etenkin korkeita saleja, jotka voivat muo
dostaa sopivan kehyksen näytteille asetetuille taideteoksille.
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Tämä taidemuseoita rakennettaessa hyvinkin oikea järjestelmä 
sovitettiin semmoisenaan osittain luonnontieteellisiin ja osittain 
muihin arkeoloogillis-historiallisiin ja kansatieteellisiin museo
rakennuksiin, joka tietysti ei voinut olla tarkoituksenmukaista, 
vaan päinvastoin oli kerrassaan vahingollista, vaikka sitä kuiten
kin on seurattu osaksi suurten näyttelyrakennusten vaikutuksesta 
ja erittäinkin arkkitehtein liiallisen vaikutusvoiman vuoksi.

Tehtävä siis olisi vastaisten, uudesta rakennettavien arkeoloo- 
gillis-historiallisten inuseohuoneustojen saattaminen sopusointuun 
näitä museoita järjestettäessä, yhä enemmän ja enemmän käytetty
jen periaatteiden kalissa.

Ensiksikin on tähän saakka vallitsevasta järjestelmästä erot
tava siinä, että museoiden muka pitäisi mukautuman huoneiden 
mukaan, sen sijaan että suhde pitäisi olla juuri päinvastainen. 
Varmasti ovat toisistaan erotettavat rakennusten ulkomuoto, josta 
arkkitehdit etupäässä ratkaiskoot, sekä niiden sisäinen järjestämi
nen, joka yksinomattani taikka enimmäkseen riippukoon kysymyk
sessä olevan museon tieteellisestä Johtokunnasta. Ei pidä enää su- 
vaittaman, että raakalaisia, kaikissa tapauksissa yksinkertaisia kansa
tieteellisiä ja muinaisaikaisia esineitä varten rakennetaan ja sisuste
taan sangen suuria ja korkeita saleja, jotka loistavasti koristellaan 
maalauksilla ja kultauksilla, päälle päätteeksi vielä näytteille pan
nuista esineistä kerrassaan eroavaan tyyliin. Kovin suuret ja eten
kin korkeat salit luikkaavat suunnattoman paljo tilaa ja niitä tus
kin tarvitaan vaan arkeoloogillis-historiallisia museoita varten, 
vaan ainoastaan poikkeustilassa piirrustusten ja kirjojen säilytys- 
huoneiksi ja satunnaisesti ehkä luentosuojiksi; luentoja voitaisiin 
näet sopivammasti pitää jossakin aivan lähellä museoin näyttelyitä. 
Verrattomasti sopivimmat museohuoneiksi ovat nimittäin kohtu- 
korkeat ja suuret salit, joten kaikki näytteille pannut esineet vai
vatta voidaan nähdä ja sen lisäksi koota toistensa kanssa sukua 
oleviin ja siten helpommin ylinähtäviin ryhmiin. Epäiltävää ei 
enää liene että aletaan, ainakin mitä keski- ja  uudempaan aikaan 
tulee, luopua entisestä väsyttävästä järjestämistavasta — esineet 
aseteltiin näet ennen aina pitkiin sarjoihin — ja että ruvetaan 
järjestämään tyylinmukaisia kuvauksia, joissa huoneet ja niiden si
sällys sopusoinnussa voivat kuvata eriajoille ja paikkakunnille omi
tuista makua ja tyyliä.

Kun nämä tärkeät kultuuriaikakaudet ja maantieteelliset
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alueet ainakin pääasiassa ovat tuttuja, löydämme siinä jonkunlai
sen osviitan määrätessämme niinhyvin kansallisten kuin vertaile
vien osastojen suuruutta noissa vastaisissa uusissa museonraken- 
nuksissa. Kaikkihan ne tietysti tulevat valikoimaan pääpiirteitä 
kuvaavimpia ja siis suurelle yleisölle valaisevimpia esineitä. Toi
vottavaa olisi, että tuollaisen valikoiman kautta kerran päästäisiin 
niin pitkälle, jotta yhdessä ainoassa museossa saataisiin nähdä kuta
kuinkin koottu kuvaus ihmiskunnan kehityksestä kokonaisuu
dessaan.

Vihdoin tulee muistaa että arkeoloogillis-historiallisten mu
seoiden sisäisen järjestämisen kutakin aikaa varten tulee riippua 
tieteen asteittain tapahtuvasta edistymisestä, joten sen siis aina 
tulee olla sangen nimittelevää laatua. Onpa siis tärkeää, ett’ei jo 
alussa noihin uusiin museorakennuksiin laiteta lujilla väliseinillä 
erotettuja osastoja enemmän kuin mitä välttämättömästi tarvitaan, 
jotta museon johtajalla on tarpeeksi vapautta ja mahdollisuutta 
asetella uudet esineet ja sentähden laajentaa sekä tehdä nuo eri 
ryhmät elävämmiksi.

Näiden tulevia museoita koskevien mietelmäin perästä, lopet
taa Worsaae, voi' toivoa kunkin käsittävän, että hartaasti ja ylei
sesti halutaan, että pohjoismaissa piankin saadaan järjestää nuo 
runsaat kokoelmat uusiin, ajanmukaisiin rakennuksiin onnellisem
missa, avarammissa ja varmemmissa oloissa kuin tähän saakka. 
Sillä liioittelematta voitaneen sanoa, että kokoelmamme kaipaavat 
vaan tuollaisia ulkonaisia ehtoja voidakseen saavuttaa suurempaa 
merkitystä koti- ja ulkomailla.

Melkeinpä kaikissa maissa, pohjolan ulkopuolella, ovat arkeo- 
loogillis-historialliset museot muutamat yksityiset poikkeukset pois 
luettuna vaan aineskokoelmia. Ne odottelevat, että muualla näh
täväksi esitettäisiin, kuinka samanaikuiset, ennen hajallaan olleet 
muinaiskalut ja muistomerkit voidaan museoissa järjestää täydelli- 
semmiksi kultuurihistoriallisiksi kokonaisuuksiksi juuri samalla ta
paa, kuin historioitsijat jo kauan ja  lakkaamatta ovat koettaneet 
yksinäisten, joka tahalta saatujen kirjallisten asiakirjojen avulla 
koota suurempia, eläviä kuvia menneiltä ajoilta“.

Paremmin ajateltuja sanoja ei kukaan liene tästä asiasta 
lausunut. Kun meillä lopullista suunnitelmaa museorakennusta 
varten tehdään, tulee niiden välttämättä saada vaikuttaa pää
töksiin.
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Omasta puolestamme tahdomme lisätä vaan pari sanaa. — 
Niistä syistä, jotka Worsaae on esiintuonut, ei tarvitse puhua mistään 
suuremmoisesta palatsirakennuksesta niitä vaatimuksia tyydyttä
mään, joiden tulkiksi tässä olemme ruvenneet. Uudenaikaisen suu
remman lyseorakennuksenkin kokoinen huoneusto jo olisi tarpeeksi 
suuri melkoisen kauaksi aikaa, jos se nimittäin rakennetaan Wor- 
saae’n periaatteiden mukaan — useampia tavallisen suuria huo
neita, eikä mahtavia saleja. Mutta kun kuitenkin täytyy edellyt
tää, että tila kerran tulee ahtaaksi, niin on tärkeää, että sellainen 
tontti valitaan, jolle vasta voidaan lisähuoneustoja rakentaa. Tä
ten jakautuisivat rakennuskustannukset pitkälle aikaa eikä mitään 
suurempaa estettä työn aloittamiseen jo hetimiten löytyisi. Ei 
tarvinne tuoda esimerkkejä siitä, että meillä ollaan taipuvaiset 
suuriin yrityksiin. Sitä ei tarvitse, koska yleisö ne hyvin tuntee 
ja  juuri sentähden syystä kyllä pelkää uusia rakennusehdoituksia. 
Oltakoon tällä kertaa vaatimattomia ja teetettäköön kolitusuuri 
huoneusto — tarpeellisen monumenttalisen luonteen voi sille sit
tenkin antaa — joka suunnille vastaa tarvetta noin puolen vuosi
sataa ja jätettäköön 20:nen vuosisadan Suomelle lisien rakentami
nen, niin että se saa nähdä täydellisenä sen museoryhmän, jolle 
meidän aikamme on perustuksen laskenut. Vaarmaankaan eivät 
jälkeläisemme siitä tule meitä syyttämään; mutta hyvin voivat he 
sen tehdä, jollemme minkäänlaista saa toimeen.

Ja täten olemme siis loppuun tulleet. .Kysymyksen tärkeyttä 
olemme parhaimman vointimme mukaan koettaneet osoittaa. Mei
dän tulee perustamalla kansallismuseon, joka tieteellisten pe
rusteiden nojalla koettaa antaa yhä täydellisemmän, yhä sel
vemmän kuvauksen kansamme kultuurikehityksestä, näyttää todella 
kuuluvamme sivistyneihin kansakuntiin. Olemme osoittaneet, että 
hyvä alku vastaisille kokoelmille on olemassa, mutta samalla 
myöskin, että niiden nykyinen tila vaatii pikaisia toimenpiteitä? 
Sopiiko empiä? Joku aika sitten määrättiin 130,000 markkaa, 
kun Suomi tahtoi ottaa osaa satunnaiseen tieteelliseen yhdystyöhön 
muun sivistyneen maailman kanssa. Tähän tosin tarvitaan enem
män, mutta yritys onkin siksi paljon tärkeämpi, sillä Kansallis
museo on kaikkina aikoina mnukalaisille todistava, meidän sivistys- 
intoamme, jonka ohessa laitos kuta edemmäksi se edistyy on oleva 
sitä voimakkaampana manaajana yhteiseen isänmaalliseen työhön. 
Mikään laitos ei paremmin voi koota ympärilleen kaikki muuten
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hajanaiset harrastukset, paremmin opettaa maan lapsia näkemään ja 
huomaamaan sisällistä yhteyttänsä ja ylläpitämään kansassa oikeu
tettua oman arvon tuntoa. Kansallismuseon tarkoitus ja vaikutus 
kansaan on sama kuin isänmaan historiankin, sillä se työskentelee 
juuri siihen suuntaan, että se voisi nykyiselle ja tuleville polville 
koota nähtävän ja niin sanoaksemme käteentuntuvan kertomuksen 
esi-isäimme elämästä sodan ja rauhan, työn ja levon aikana.

Varma toivomme on, että maan valistunut hallitus, joka jo 
ennenkin on osoittanut, ettei se katso tässä puheena ollutta kult- 
tuuriharrastusta olevan ulkopuolella niitä, joiden hoito on valtion 
velvollisuus, ottaa tämän asian huolekseen. Ainoastaan siinä ta
pauksessa, että niin tapahtuu ja hallitus aloittaa ja johtaa yritystä, 
voidaan välttää tässä kirjoituksessa mainitsemaimme olosuhteiden 
surkeat seuraukset. Ainoastaan siinä tapauksessa voimme riemuita 
siitä iloisesta odotuksesta, että ilmoille kerran kohoaa

Suomalainen Kansallismuseo.



Suomalaisia kalkkeja.

п.

Kirjoittanut 

E liel Aspelin.

Tämän kirjoituksen ensimmäisessä osassa; joka julaistiin aika
kauskirjan edellisessä vihossa, kerrottiin vanhimmasta ja merkilli- 
simmästä kalkista Suomessa, P o r v o o n  t uomi ok i r kon  s u u r e s t a  
ka l k i s t a .  Kertomus kuvinensa on tullut Saksassa huomatuksi 
ja eräs tutkija Alexander Schniitgen on sen johdosta tehnyt la- 
veanlaisen kirjoituksen : „Sigfridm , ein deutscher Goldschmied des 
13 Jahrhunderts“, joka ynnä kalkin kuva on ollut julaistuna hra 
Arthur Pabstin toimittamassa kuukauslehdessä „Kunstgewerbeblatt“ ') 
1885 s. 97—102. Hra Schniitgen luulee kalkkia noin 30—40 vuotta 
nuoremmaksi kuin minä olin arvannut. Mitä taasen syntypaikkaan 
tulee, niin arvelee hänkin kallista astiaa, jota hän pitää sekä te
kotavan että taiteellisuuden puolesta hyvin etevänä, ala-Rheinin 
varsilla tehdyksi. Erittäin hän mainitsee T r ie r ’in kaupunkia, jossa 
13:nen vuosisadan alkupuolella on syntynyt pari muutakin, meidän 
aikoihin säilynyttä teosta, jotka tekotavaltaan muistuttavat kalk
kiamme. Jos arvelu on oikea, sanoo hra Schniitgen, niin on to
dennäköistä, että kalkki alkuaan on ollut jonkun trieriläisen tahi 
ainakin rheiniläisen kirkon oma. Muuten ei saksalainenkaan tut
kija ennestään tunne kalkin tekijän nimeä; mutta pitää hyvänä 
asiana, että pieneen lukuun tunnetuita kultaseppiä tältä aikakau
delta on lisätty perinsaksalainen nimi „Sifridus“.

') Ulos annetaan aikakauskirjan, vZeitschrift für bildende Kunst“, 
liitteenä.



19« Suomalaisia

Tarpeellisten kuvateosten puute, jotka sallisivat vertailevaa 
tutkimusta, estää minut lähemmin tarkastamasta hra Schnütgenin 
kirjoitusta erityisseikkoineen. Olen kuitenkin tahtonut sen ole
massaolon ilmoittaa sekä vastaisten kotimaisten tutkijain hyödyksi 
että myöskin antaakseni yleisölle tiedoksi, että Porvoon kalkki nyt 
on arvonsa mukaan tunnettu tieteellisessä maailmassa.

Tällä kertaa on aikomukseni puhua muutamista muista keski
aikaisista kalkeista, jotka ansaitsevat huomiota.

1. Maskun kalkki on sen mukaan kun nyt voi tietää, van
hin Porvoon kalkin jälkeen. Kuitenkin koskee se vaan jalka-osaa. 
Malja on varmaan myöhemmin uudestaan tehty. Se on suhteet
tomasti suuri jalkaan verraten eikä muodoltaankaan sovi olemaan 
samalta ajalta kuin jalka. Kalkki on hopeasta tehty; malja on 
sisältä kullattu, samoin kuin jalka. Luultavasti on kalkki alkuaan 
ollut kokonaan kullattu. Jalan alin, litteä osa on ympyriäinen ja 
siitä nousee, muodostaen vienon pyöröviivan, lyhyt silinterin muo
toinen varsi, joka ulottuu vähän kuhmun yläpuolellekin. Kuhmu 
on litistetyn pallon muotoinen ja  sen ympyriäisissä vaarnoissa on 
kirjoitus: f  IHESVS. Vaarnojen väliset kulmat ovat täytetyt läpi- 
murretulla gotilaisella koristuksella (maaswerk). Vähä alempana 
kuhmua juoksee nauhantapainen viiva jalan ympäri. Jalka on muu
toin koristamaton. Signaculumina on ristiinnaulitun kuva, erik
seen taottuna ja paikkaansa kiinnitetty. Ristin varret ovat yhtä 
pitkät ja päättyvät kolmilehteen. Ympäri jalan reunaa juoksee 
kirjoitus : DE : VERA : VITE : FERT : HOC VAS • POCULA ■ VITE ‘).

Kun kalkki ei itse ilmaise mitään syntyajastaan, niin täytyy 
se arvata tekotyylistä.

Jalan eri osissa vallitseva pyörömuoto todistaa, että se on 
tehty aikaan, jolloin romanilainen tyyliaisti vielä oli elossa. Toiselta 
puolen viittaa kuhmun läpimurrettu koristus ja ristinvarsien kolmi- 
lehtimuoto samoin kuin 11. s. uusgotilaiset kirjaimet (majuskelit), 
jotka olivat tavallisia 13:nen vuosisadan keskipalkoilta seuraavan 
vuosisadan keskelle, gotilaiseen tyylikauteen. Näillä perustuk
silla voidaan arvata kalkkia tehdyksi n. s. välitysaikakaudella noin 
v:n 1300 vaiheilla. Tarkempi määräys 0 11 mahdoton, koska kulta

*) Totisesta viinipuusta tarjoo tämä astia elämän juoman.
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sepät usein pitivät vanhempia muotoja kunniassa, silloin kuin ra
kennustaide oli ne jo jättänyt. Kalkin syntyaika saapi kuitenkin 
ajattelemaan erästä näillä seuduin vielä muistettua, vanhaa kerto
musta. Läheisen Ruskon kappelin kalkkia sanotaan näet piispa 
Maunu I:sen lahjoittamaksi ‘). Se on kuitenkin väärin, sillä, niin
kuin kohta alempana nähdään, on Ruskon kirkko saanut kalkkinsa 
piispa Suuripäältä ja on se siis 200 vuotta nuorempi emäkirkon 
kalkkia. Sen sijaan olisi kyllä mahdollista, että Maskun kalkki on 
Maunu piispan (1291—1308) lahjoittama. Juuri hänen aikoinaan 
on kalkki tehty ja piispa oli kotoisin Ruskon seurakunnasta, Märt- 
tälän talosta, joka seutu silloin kentiesi oli Maskun aluetta.

Kalkkiin kuuluvan pateenin pohjassa on pyöreän kehän si
sässä kuvattuna karitsa voitonlipun kanssa. Tätä sisimpää kehää 
ympäröi kuusi puolipyörökuviota, jotka taasen suurempi pyörökehä 
kiertää. Kaikki nämä kuviot ovat muodostetut kahdella rinnak- 
kaisviivalla ja niiden välissä rivi pisteitä. Lautasen reunassa on 
on seuraava kirjoitus: HOSTIA- SACRA- IHC- ANIME- FIT- 
HIC- OPTIMUS- EST-

Kirjaimet ovat samanlaisia uusgotilaisia majuskeleita kuin 
kalkin jalassa ja todistavat, että pateeni on yhtä vanha kun kalkki.

2. Hauhon kalkki. (Kuvl. I, kuv. 1). Tämän kalkin lunasti 
Yliopisto v. 1882 Hauhon pitäjäältä ja säilytetään se nykyään 
Historiallisessa Museossamme. Se on hopeasta, mutta ylfympäri 
kullattu, paitse jalan alta. Yleismuodoltaan on kalkki hyvin tyy
pillinen näyte myöhemmän keskiajan kalkeista. Verraten harvinai
sena onnena on mainittava, että maljakin on alkuperäisenä pysy
nyt. Aivan tavallista näet on, että vanhoista kalkeistamme, ai
noastaan jalkapuoli on entisellään. Kulumisen kautta on usein 
tullut tarpeelliseksi tehdä malja uudestaan ja silloin on taitamaton 
kultaseppä tavan mukaan luonut semmoisen, joka ei muodoltaan 
ole sopusoinnussa jalan kanssa. Vanhojen kalkkien kauneus on 
nimittäin enimmäkseen siinä soinnukkaassa suhteessa, jossa kalkin 
eri osat ovat toisiinsa. Semmoinen kauneus on Hauhonkin kal
killa. Maljan koristamattomuus oli gotilaisella ajalla säännöllinen.

Kalkin jalka on kuuskulmainen, niinkuin tähän aikaan on 
tavallista, ja kukin kulma ulonee pyöreästi, joten muodostuu yhtä 
monta niemekettä tahi lehteä. Kuusi juovaa rajoittaa piirretyillä

*) Tämä aikakauskirja III, s. 100.
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kuvilla koristetut sivualat toisistaan ja  kuhunkin juovaan 0 11 kiin
nitetty kaksi toistensa ympäri kierrettyä luonnollisen oksan muo
toista sauvaa. Jalan reuna 011 läpi murrettu, aukot suoria nelikul
maisia. Siihen on kiinnitetty kuusi kilpeä. Yhteen kilpeen on 
piirretty Jesuksen nimimerkki if)8 sekä toiseen orjantappurakruunu, 
kolme naulaa sen sisällä, ja syvennykset ovat tummansinisellä emal- 
jilla täytetty; kaikissa toisissa on melkein samanlainen kuva, ni
mittäin tähti ja sen alla kolmikulmainen kuvio. Yhdessä näistä
kin kiivistä 011 emaljin jälkiä. Kuuskulmainen 011 varsikin ja kuh
mun vaarnoissa on nimen ifyecuS muodostavat kirjaimet, yksi kus
sakin. Kirjaimia ympäröivä emalji on aikojen kuluessa hävinnyt. 
Vaarnojen välissä on kasvikoriste, kukka neljän lehden kanssa.

Jalkaan piirretyt kuvat esittävät pyhiä henkilöitä, nimittäin: 
P. Johannes Evangelista, kalkki ; P . Pietari, avain ; P . Paavali, 
miekka kädessä; Johannes Kastaja, kirja ja sen päällä karitsa sekä 
vihdoin Neitsyt Maaria, lapsi sylissä. Kuudennella sivulla on 
signaculum, erikseen tehty, paikkaansa kiinnitetty ristiinnaulitun 
kuva. Muutamat piirretyistä kuvista osottavat jonkunlaista itsenäistä 
taideaistia. Erittäin luulisi pyhän Neitsyen kasvojen suorastaan 
luonnosta otetuiksi. Hän näyttää joltakin yksinkertaiselta porva
rilliselta tytöltä; niinikään on Johannes Evangelistan vakava pää 
muotokuvantapainen. (Kuvl. I, kuv. 2) 1). P. Paavalin kasvot 
taasen muistuttavat omituisesti — kiinalaista tyyppiä. Vaatteiden 
laskokset ovat luonnollisia ja näyttävät nekin todistavan, ettei 
piirrustaja ole ollut aivan jokapäiväinen käsityöläinen. Kuvien 
alla on seuraava jalan reunaa kiertävä minuskelikirjoitus: Slnno bni 
rncbjbi tôt meôtcr fareê mag(n)i gore tenc falten gubi til tof. — 
Herran vuonna 1416 teetti mestari Lauri Maununpoika tämän kal
kin Jumalan kunniaksi.

Vuosiluku, joka ilmaisee kalkin i’än, on sen hauskempi kun 
meillä on vähän keskiaikaisia kaluja, joissa on semmoinen tieto. 
Kuka tuo Lauri Maununpoika oli, on ainakin tällä erää mahdo
ton sanoa. Sen vaan voinee päättää, että hän on ollut varakas 
maallikko, joka on lahjoittanut kalkin kotiseurakuntansa kirkolle.

Kalkkia seuraa myös hopeinen, mutta kokonaan kullattu pa- 
teeni (Kuvl. II, kuv. 1), joka varmaan on samanaikuinen ja sa-

*) Kuvassa ei ole saatu näkyviin sitä naivista, lapsellista, joka on 
Neitsyt Maarian kasvoille omituista.
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man kultasepän tekemä, sillä tavallista oli, että kalkki ja lauta
nen samalla kertaa vihittiin. Niinkuin ylimalkaan aina oli laita, on 
tämäkin pateeni niin suuri, että se mukavasti sopii kalkin päällä 
kantena pidettäväksi. Muodoltaan on se aivan yksinkertainen, 
mutta piirtämällä koristettu. Siinä näet nähdään ikäänkuin malli- 
kartta kaikista Vapahtajan kärsimystä osottavista eduskappaleista. 
Reunaan on piirretty Kristuksen orjantappurakruunulla seppelöitty 
pää, silmät suljettuna, sekä hänen molemmat kätensä ja jalkansa 
naulanreikineen ja vihdoin haavoitettu sydämensä, jotka kaikki 
rukousnauha yhdistää, 8—10 helmeä kunkin esineen välissä 1).

Lautasen pohjassa on taasen kuvattuna: Kristus seisovana 
haudassa ja hänen takanaan ja ympärillään kukko, joka tässä muis
tuttaa P. Pietarin uskottomuutta, paalu, johon Vapahtaja sidottiin 
ruoskittavaksi, ruoska, risti, tikapuut, kirves, vasara, hohtimet, nau
lat, kudottu hame, arpanopat, isoppisieni ja keihäs. Kristuksen ku
va näyttää hyvin tarkasti keskiajalla yleisen Vapahtajan kasvojen 
tyypin.

Onko kalkki pateenineen Suomessa tahi ulkomaalla tehty on 
vaikea sanoa. Ruotsin kieli kirjoituksessa ei todista toista eikä 
toista. Mahdollista on kyllä, että se on Tukholmassa tehty, mutta 
epäilemättä löytyi Turussakin kultaseppiä. Mitä piirrustusten tai- 
deluonteeseen tulee, niin saattaa se ajattelemaan saksalaista teki
jää — varsinkin tuntuu Neitsyt Maaria saksalaiselta. Se tietysti 
ei kuitenkaan estä, että se on toisessa tai toisessa mainitussa kau
pungissa tehty, sillä molemmissa työskenteli saksalaisia käsi
työläisiä.

3. Kemin kalkki. (Kuvl. III, kuv. 1). Tätä kalkkia en ole 
itse nähnyt vaan perustuu tutkimus muutamiin tarkkoihin porras
tuksiin sekä muistoonpanoihin, jotka Maisteri Hjalmar Appelgren 
v:na 1878 on lähettänyt Muinaismuisto-yhdistykselle. — Muodosta 
päättäen on malja epäilemättä uusi ja kentiesi tehty menneellä 
vuosisadalla, jolloin kalkki korjattiin, niinkuin ilmoittaa jalan alla 
luettava kirjoitus: „Kiemi Kyrkian Tilhörig opfeiat A:o 1730—

‘) Tämä koristus on varmaankin kuva todellisesta rukousnauhasta, 
sillä katolisissa maissa käytetään vieläkin samanlaisia. Kymmenkunta vuotta 
sitten ostin minä Münchenin „Trödelmarktiliä“ vanhan senkaltaisen rukous- 
nauhan. Siinä ovat jalat, kädet, ristiinnaulitun kuva ja  vielä lisäksi kalkki 
ja risti ja  naulat messingistä sekä pääkallo, luusta leikattu, ja  pieni raha, 
jossa Pio Nonon ja P. Neitsyn kuvat.
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44V2 lo(d).“ Jalka 011 samaa tyyppiä kun edellisessäkin. Sivut, 
jotka nousevat jyrkemmin, ovat niinikään piirretyillä kuvilla ko
ristetut; reunuksen reiät ovat nelilehtimuotoisia. Varsi on erillai- 
nen nimittäin silinterin muotoinen, mutta kuhmu on melkein ai
van samallainen kuin edellisessä. Vaarnojen kirjaimet ovat samat, 
mutta Kemin kalkissa on tumman sininen email chainplevé säily
nyt. Molemmin puolin kuhmua on varteen piirretty lehtiköynnös- 
koristus ja lausenauhoille kaksi säettä keskiaikuisesta kirkko
laulusta:

bei mater atma,
abe m arié [telia ') .

Mitä jalan kuviin tulee, on ensiksikin signaculum täydellinen ris- 
tiinnaulitsemisryhmä: Kristus ristinpuussa, Neitsyt Maaria ja P. 
Johannes ohella; kummankin jälkimäisen jalkojen alla 011 alusta 
(konsoli). Kuvat ovat tässäkin, niinkuin useimmin näkyy olleen 
laita, erikseen taotut ja paikkaansa kiinnitetyt. Muille sivuille on 
piirtämällä kuvattu: P. Andreas, kirja ja vino risti; P . Pietari, 
kirja ja avain; P . Paavali, kirja ja miekka; P . Johannes, kirja ja 
kalkki sekä vihdoin P. Laurentius, kirja ja halstari tunnusmerk
kinä. Itse kuvien muodostus on maneerinomaista, niinkuin vaat
teiden laskokset hyvin osottavat. Saadakseen kuvat paremmin 
eroittumaan pohja-alasta on piirtäjä täyttänyt sen vinoon ja ris
tiin käyvillä viivoilla; molemmin puolin kuvia on hän sitä paitse 
piirtänyt lehtiköynnöksiä samaan tapaan kun jo nähdään Porvoon 
kalkissa.

Kalkkiin kuuluvan pateenin (Kuvl. III, kuv, 2) pohjaan, joka 
011 nelilehtimnotoisesti syvennetty, on myöskin piirtämällä kuvattu 
Vapahtajan eduskuva, karitsa voitonlippu ohella ja jumalallinen 
pyhän kaari pään kohdalla. Haavasta karitsan rinnassa juoksee 
veri sen edessä olevaan kalkkiin. Lautasen reunassa on seuraava 
kirjoitus: agnué bei qui toffié (peccata) munbi miferere ttobié et pro 
taurencio frié om(n)eé orate amici bei2).

Viidennen sanan kohdalla on kirjoitus pilaantunut; siinä on 
vaan jälkiä kahdesta kirjaimesta. Lautanen on, niinkuin kuvasta 
näkyy, kerran ollut särki muserrettu. Onnettomuus on varmaan-

*) Lempeä Jumalan äiti, terve meren tähti.
s) Jumalan karitsa, joka poisotat maailman synnit, armahda meidän 

päällemme ja  Laurentius Fris’in puolesta rukoilkaa, kaikki Jumalan ystävät.
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kin tapahtunut menneen vuosisadan loppupuoleen. Sen voi päät
tää kahdesta pateenin alapuolella olevasta kirjoituksesta. Toinen 
epäselvästi näkyvä kirjoitus: „85/e lo(d), 1730 opfeiat“ ilmaisee, 
että lautanen ensin korjattiin samaan aikaan kuin kalkkikin; toi
nen jälleen: „lagat af CAH 1780—10 lod“ osottaa, että se jo vii
denkymmenen vuoden päästä tarvitsi korjausta, jonka ainoastaan 
erinäinen tuntematon tapaturma voi selittää.

Tuo latinainen kirjoitus on varsin tärkeä, sillä sen nojalla 
voidaan hyvin läheltä määrätä kalkin syntyaika. Laurentius Fris 
taikka Lars Frijs eli Frees mainitaan nimittäin vuosina 1443 ja 
1444 olleen kirkkoherrana Kemissä. *) Kemin oma kirkkoherra on 
siis lahjoittanut kalkin ja lautasen sille kirkolle, jossa oli Jumalan 
sanaa saarnannut. Että pateenin lahjoittaja on kalkinkin antanut, 
voi varmaan päättää seuraavilla perusteilla. Kalkki ja pateeni 
kuuluvat vanhastaan yhteen ja ovat saman kultasepän työalaa, 
niinkuin koristustapa — lehtikoristeet ovat samanlaisia molem
missa — todistaa, sekä vihdoin on kalkin jalkaan kuvattu Lau
rentius pyhimys, joka luonnollisesti oli Laurentius Frisin suo
jelija. Vuosilukua ei mainita, mutta pateenin alla on piirretty 
vuosiluku, joka näyttää olevan 1250, mutta mahdollisesti tarkoit
taa lukua 1450. Tähän aikaan kirjoitettiin 4:n numero usein 2:n 
merkin näköiseksi. Voihan helposti olettaa, että kirkkoherra muu
tettuansa toiseen paikkaan muutama vuosi myöhemmin lähetti 
muistolahjan entiselle seurakunnalleen, tahi oli hän siellä silloinkin. 
Ainoastaan täten selitettynä voi vuosiluvulla olla merkitystä.

4. Naantalin pateeni. (Kuvl. II, kuv. 2). Se kalkki, johonka 
tämä lautanen kerran kuului, on tietämättömiin joutunut; mutta 
pateeni on vielä säilyssä Naantalin kirkossa. Muodoltaan on se lä
hinnä Kemin kalkin pateenia, molemmissa kun on pohja nelilehti- 
muotoisesti syvennettu. Tämä on kuitenkin omituisella tavalla 
koristettu. Kalkin reunaan on piirretty Kristuksen pää, mutta ei 
kärsivänä, niinkuin Hauhon pateenissa, vaan silmät auki, täydessä yle
vyydessänsä, jumalallinen gloria pään takana. Sitä paitse on reu
nassa seuraava kirjoitus: tienne fait lotl) brobljär Зопев bubbe aff 
nabljcitbal giira 1)1) ©tocffjolm. Pohjaan taasen on piirtämällä ku
vattu munkki täydessä asussaan. Hän seisoo kukkia kasvavalla 
maalla, pari lehtiköynnöstä sulkee hänen kehykseensä. Malulolli-

') Arvidsson, Handlingar, VII, 12, III, 57, 59.



sesti saamme arvata kuvaa esittäväksi itse lahjoittajaa Juho Bud- 
deä, kosk’ei, niinkuin kohta alempana mainittu Ruskon kalkki 
osottaa, lahjoittajan säätyä ilmaiseva kuva, ollut p. ehtoollisas- 
tioissa tavaton.

Juho Budde on historiallisesti tunnettu mies. Hän oli munk
kina Naantalin luostarissa neljättä kymmentä vuotta (vv. 1469— 
1500) ja on, niinkuin Biogr. Nimikirjassa sanotaan, yksi niitä har
voja kirjailijoita, joita ei yksistään Suomen, vaan myös Ruotsin 
historia voi mainita. Budde (toisin: Jones Räk) oli epäilemättä syn
tyään ruotsalainen, vaikka hänen kirjallinen toimensa enimmäkseen 
kuuluu Naantalin-aikaan. Siellä ollessaan teetti hän arvattavasti myös 
kalkin muistoksensa. Muutoin on pateenin kirjoitus tietääkseni ainoa 
tähän saakka maassamme tunnettu, joka ilmoittaa tekopaikan.

Puheena olevan muinaisjäännöksen kuva on jo ennenkin ju- 
laistu, nimittäin Porthanin teoksessa: Historia Bibliothecae R. Aca- 
demiae Aboensis, s. 190. Porthan kertoo, että Yliopiston kirjasto 
sattumalta oli tullut puupiirroksen omistajaksi, jonka hän liittää 
kirjaansa, näyttääksensä kuinka Budden nimi on pateenissa kirjoi
tettu. Hän ei näy tietävän, kuka oli puupiirroksen teettänyt eikä 
myöskään, että kuvattu esine löytyi Naantalissa. Kuva on muu
toin niin epätarkka, että uusi on paikallansa.

5. Ruskon kalkki. Ei yksikään suomalainen kalkki ole ennen 
herättänyt suurempaa huomiota kun Ruskon kappelin n. s. kivikirkon 
kalkki. Syynä siihen ovat siihen kiintyneet kansansadut. Kas tässä en
sin asiallinen kertomus kalkista semmoisena kun se nyt on olemassa.

Kalkki on hopeinen ja kullattu. Ainoastaan jalkapuoli on 
vanha. Malja tehtiin kai uudestaan 1743, jolloin provastin tarkas
tuksessa tehdyn pöytäkirjan mukaan (17 p. Kesäk. 1744) pantiin li
sää hopeata 44 kuparitalarin edestä. Jalka on tavallista gotilaista 
tyyppiä: kuusniemekkeinen alhaalta ja kuuskulmainen varreltaan. 
Kuhmun vaarnoissa on luettavana nimi IHESVS ja sama nimi on 
myös piirretty varteen kuhmun yläpuolelle. Kuhmun alapuolella 
on kullekin sivulle piirretty rosettikoriste. Signaculum on tavalli
nen ristiinnaulitsemisryhmä, Kristus Maarian ja Johanneksen välissä. 
Jalassa nähdään sitä paitse kirjoitus: LARES SYRPE BISCOP I 
ÅBO ja keskellä kirjoitusta piispan pää, hiippa päässä ja virka- 
sauva ohella. Kun tiedetään, että Lauri Mikonpoika Suurpää oli piis
pana Turussa vuosina 1500 —1506 ja  sen lisäksi, että hän sitä ennen 
oli ollut 10 vuotta tuomioprovastina, niin voi päättää, että hän tul
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tuansa piispaksi on lahjoittanut kalkin muistoksi seurakunnalle, 
josta tulot silloin käytettiin tuomioprovastin palkan lisäksi.

Kalkin pnteeni ansaitsee myöskin erityistä huomiota. Kes
kelle pohjaa on piirretty Kristuksen pää, risti takana. Ristin 
varret ovat lehdillä koristettu; gloriakehää ei ole ollenkaan. 
Tämä on myöhäistä syntyaikaa osottava poikkeus keskiaikaisesta 
muodosta. Sitä merkillisempi on kuitenkin kalkin reunassa luet
tava kirjoitus: iljefus ißorbm ibat autem tranfiens per mebium VN

Tämä kirjoitus, joka suomennettuna kuuluisi melkein näin: 
mutta Jesus kulki käyden heidän keskeltään, on epäilemättä hy
vin harvinainen paikassansa. Se on näet otettu englantilaisesta 
kultarahasta, jommoisia ensin lyötiin kuningas Eduard III:n (1343 
—77) aikana, ja on tunnettu rosenobelin (Noble à la Rose) ni
mellä. Siinä se löytyy melkein ihan samassa muodossa: IHS Aut 
Transiens Per Medium Illorum Ibat. Sanojen merkitystä ei voida 
tarkoin selittää, vaan luullaan niiden viittaavan Eduardin taistelui
hin paavin vallan kanssa. Kirjoituksen salaperäisyys ja rahan 
harvinaisuus tekivät, että kansa rupesi pitämään sitä taikakaluna 
noitumista, mutta erittäinkin merivaaraa vastaan. Luultavaa on 
että juuri tämä luulo sanojen salaisesta voimasta vaikutti sen, 
että ne piirrettiin lautaseen. Kirjaimet VN lienevät mestarin ni
mimerkki.

Siinä ovat asialliset tiedot Ruskon kalkista, joka ei taiteelli
selta kannalta arvostellen ole merkillisempi niitä, joista juuri on 
puhuttu. Kuitenkin on niinkuin jo mainittiin kalkki herättänyt 
erityistä huomiota. — ДЬо Underrättelser’issä“ 1824, N:o 73 lue
taan lähetetty kirjoitus: „Cominunionkalken i Rusko kyrka“, jossa 
kerrotaan kansansatu kalkista. Koska se on täydellisempi ja pai
koittain eroaa siitä toisinnosta, jonka hra Killinen on julaissut 
kertomuksessaan Maskun kihlakunnasta tässä aikakauskirjassa III 
s. 101, niin käännän sen tähän:

Lehtimäen ‘) rusthollin maalla asui ennen aikaan uljas rakuuna. 
Eräänä pyhäiltana kun hän ratsastaen palasi Turusta kotiin päin ja lähes
tyi Halisvahaa, huomasi hän hämmästyksellä, että korkea, jylhä vuori sulki 
häneltä tien. Muuta aukkoa ei ollut kuin alaskäytävä peikkojen luolaan. 
Melkein tietämättään oli hän jo tullut lähelle niiden asuntoa ja näki nii
den ympäröivän häntä. Rohkea kun oli, pyysi raakuna juotavaa. Kohta 
sitä tuotiin mustassa puukupissa, mutta vieras ei huolinut, vaan vaati, 
että juoma tuotaisiin jalommassa maljassa. Sitten tuotiin juoraasarvi,

l) Lounaaseen suuntaan Ruskon kirkosta, mutta sinne näkyvä.
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mutta kun ei sekään kelvannut, ojennettiin hänelle kalkki lautasen kanssa, 
molemmat kiiltävää kultaa. Rakuuna otti ne vastaan ja  oli juomaisillaan, 
kun hän huomasi valkean, hohtavan linnun lentävän ja kuuli yliluonnolli
sen äänen kieltävän häntä juomasta peikkoin tarjoomaa nestettä, vaan 
heittää se olkansa ylitse taaksensa. Hän totteli ja  kun muutama pisara 
putosi hevosen lanteille ja  hänen vaatteilleen, poltti se kun tulen liekki. 
Kun rakuuna siitä näki mitä vihollisia oli hänen ympärillään, siimasi hän 
Vapahtajan nimeen; mutta samassa kun oli lausunut pyhän nimen, syrjäy
tyi vuori ja  suljettu tie aukeni. Kalkki ja  lautanen kädessä laski hän 
täytti laukkaa Ruskoon päin. Peikot ajoivat takaaja hirveä ajo syntyikin. 
Vihdoin alkoi hevonen, haavoistaan heikontuneena, uupua ja  peikot olivat 
jo saavuttamaisillaan karkulaisen. Silloin teki rakuuna pyhän lupauksen 
lahjoittaa kalkin ja lautasen Ruskon kirkolle. Samassa ilmaantui jälleen  
pieni lin tu ja  se lauloi: viiri, vaari ristimaalle! (taikka: häärä, haara risti- 
maalle). Noudattaen neuvoa ajoi rakuuna peltosaroille, joilla vaot olivat 
ristiin kynnetyt. Peikot eivät siinä voineet ajaa häntä takaa. — Peltoja 
myöten jatkoi hän pakoansa; mutta tullaksensa kirkkomaalle piti hänen 
ratsastaa kedon ylitse ja mäkeä ylös. Tässä peikot taasen pääsivät likelle, 
mutta samassa hän jo  onkin kirkkomaan portin sisäpuolella ja  pelastettu. 
Hän astui kirkkoon, jonka ovet itsestään aukenivat, meni alttarille ja  laski 
kalkin lautasineen pöydälle.

Killisen toisinnon mukaan kuului rakuunan lupaus: auta, 
sinä Mikko, minua, niin annan tämän maljan sinulle! Lupaus oli 
tehty kirkon suojeluspyhälle. — Tämä vanha kansansatu kerro
taan muistakin kalkeista. Uusmaalaisten albumissa VIII löytyy 
ruotsinkielinen toisinto, joka pikkuseikoissakin on hyvin yhtäpitävä 
tähän otetun kanssa. Ruskon sijasta puhutaan siinä Helsingin pi- 
täjäästä. Sieltä on näet rakuuna kotoisin ja kalkki on Helsingin 
pitäjän kirkon kalkki.

Lähettäjä kertoo vielä toisenkin jutun Ruskon kalkista:
Emäkirkolla Maskussa ei ollut kultakalkkia, vaan ainoastaan hopei

nen. Kateudesta päättivät Maskun kirkon hoitajat ottaa Ruskon kulta- 
kalkin omaan kirkkoonsa ja eräänä lauantai-iltana vietiin se Maskuun. 
Seuraavana aamuna huomasivat Ruskolaiset kumminkin kalkkinsa olevan 
alttarilla, vaikkei ihmiskäsi ollut siihen koskenut. Eikä siinä kylläksi, 
Maskun kalkki oli sen vieressä merkiksi, että heillä oli oikeus ottaa sen 
hyvitykseksi. Jalomielisesti antoivat Ruskolaiset kalkin takaisin emä- 
kirkolle!

Näiden satujen jälkeen seuraa sitten arveluita, joilla ei ole 
mitään arvoa; kirjoituksen tekijä näet ei saanut selkoa inskrip- 
tioneista1).

1) Hän luulee kalkkia jonkun sotilaan lahjoittamaksi: mainiten, että 
Vähänkyrönkin kirkossa on kullattu kalkki, jota sanotaan sodansaliiksi.
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Neljä vuotta myöhemmin luettiin Åbo Tidningar’issa 1828, 
n:o 53, uusi kirjoitus Ruskon kalkista, jonka tekijä oli aikanaan 
mainio tiedemies professori J. F. Wallenius. Hän oli nähtävästi 
käynyt Ruskossa tutkimassa kalkkia ja muistoonpanoja kirkon ar
kistossa. Muun muassa hän kertoo, että kalkkia 1658 vuoden in- 
ventariumissa sanotaan „kreikkalaiseksi kalkiksi“. Provastin tar
kastuksessa 9 p. Maalisk. 1724 tehdyssä pöytäkirjassa sanotaan 
kalkkia ainoastaan sisäpuolelta ja lautasta vaan yläpuolelta kulla
tuksi; vasta 1743 ne täydellisemmin kullattiin ja voinee siis päät
tää, että nuo sadut, jotka puhuvat kultakalkista, vasta sen jälkeen 
ovat siihen kiintyneet. Wallenius selvittää ensikerran kalkin ja 
pateenin kirjoitukset ja arvaa jälkimäisen viittaavan Raamatun 
paikkoihin Joh. Ev. 25 v. 19 ja 26. Pari vuotta myöhemmin, 
Åbo Tidningar 1830, n:o 25, hän kuitenkin peruuttaa arvelunsa ja 
viittaa englantilaiseen rosennobelirahan yhtä pitävään kirjoitukseen.



Explication des gravures.

Antiquités du bailliage de Piikkiö, Finlande propre, décrites par 
A. Björk, p. 1—66.

Ce travail, tiré à part, forme la 12:e livraison de la publica
tion: Antiquités finlandaises XII. Bailliage de Piikkiö.

Fig. 1 (p. 3). Tumulus de pierres trouvé dans la ferme de 
Vähä-Heikkilä, paroisse de Ste Karine, près d’Abo, et contenant 
des squelettes caleinés datant probablement de l’âge ancien du fer.

Fig. 2 (p. 4). Eglise de Ste Karine.
Fig. 3 (p. 6). Anneau de fer de la porte de l’église de Ste 

Karine.
Fig. 4 (p. 15). Fortin de terre près d’Abo.
Fig. 5 (p. 26). Eglise de Piikkiö.
Fig. 6 (p. 28). Candélabre de fer de l’église de Piikkiö.
Fig. 7 (p. 35). Eglise de la paroisse annexe de St. Jacques.
Fig. 8 (p. 38). Eglise de Paimio.
Fig. 9 (p. 42). Fonts baptismaux en pierre de l’église de 

Paimio.
Fig. 10 (p. 52). Pointe de couteau en ardoise.
Fig. 11 (p. 53). Hache-marteau en pierre, de forme Scandi

nave et ornée de deux filets en relief, trouvée sur la ferme de 
Kauhais à Paimio.

Fig. 12 (p. 53). Scie de silex, d’une forme commune dans 
les antiquités Scandinaves, trouvée à Paimio.

Figg. 13 et 14 (p. 53). Bracelets d’argent trouvés dans un 
monticule de terre à Paimio.

Fig. 15 (p. 57). Eglise de Sagu.
Fig. 16 (p. 58). Portail gothique de l’église de Sagu.
Fig. 17 (p. 60). Hache-marteau en pierre, trouvée à Sagu.
Fig. 18 (p. 62). Eglise de Pargas.
Fig. 19 (p. 63). Fonts baptismaux de l’église de Pargas.
Fig. 20 (p. 64). Château de Qvidja à Pargas.
Lithographies: Pierre funéraire d’ Eric Fleming dans l’ég

lise de Pargas. — Carte du bailliage de Piikkiö.
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Antiquités du bailliage de Mynämäki, décrites par Julio Sjöros.

Ce travail, fruit d’un voyage accompli pendant l’été de 
1881, forme, tiré à part, la 13:e livraison de la publication: An
tiquités finlandaises X III . Bailliage de Mynämäki.

Fig. 1 (p. 67). Ancien et, apparemment, premier sceau du 
bailliage (le bailliage de Mynämäki ou Virmo a été constitué en 
1690).

Fig. 2 (p. 67). Sceau actuel du bailliage.
Figg. 3—6 (p. 72 et suivantes). Objets en pierre. La fig.

4 représente une hache à marteau, trouvée dans la paroisse de 
Mynämäki; les objets représentés aux fig. 3 et 5 ont été trouvés 
dans les paroisses d’Uskela et de Halikko; la fig. 6 représente 
une antiquité provenant du gouvernement d’Olonetz en Russie.

Fig. 7 (p. 80). Tuinulus de pierres (hiidenkiuvas, jättekast, 
jets de géants) contenant des os caleinés provenant probablement 
de l’ancien âge du fer. Dans ce bailliage on rencontre de ces 
tas de pierres jusque sur les îlots extérieurs de l’archipel côtier, 
mais ils y sont relativement petits.

Lithographie entre les pages 94 et 95. Lande sablonneuse 
nommée „Fäärten nummi“, paroisse de Mynämäki, et les monti
cules de pierres qu’ on y trouve. C’ était probablement un lieu
de sépulture è l’époque du paganisme.

Figg. 8 et 9 (p. 100). Epée et lance, trouvées dans la pa
roisse de Nousiainen.

Lithographies entre les pages 102 et 103. N:o 1. Mon
naie auglosaxonne du règne d’ Ethelred II; n:o 2 monnaie du 
règne de Canut le Grand; n:o 3 monnaie allemande de l’empe
reur Othon III. Toutes ces monnaies datent par conséquent des 
environs de l’an 1000. Elles ont été trouvées, en même temps 
que 50 autres, dans un champ de la paroisse de Mynämäki.

Fig. 10 (p. 106). Intérieur de l’église de Mynämäki.
Fig. 11 (p. 113). Restes de l’église de Hietamäki à Mynä

mäki. Dés la première moitié du 18:e siècle on disait de cette 
église qu’elle était dégradée. La paroisse-annexe de Hietamäki 
est citée dans des actes datant de 1558.

Fig. 12 (p. 122). Coin d’ une grange ou S:t Henri, l’apôtre 
de la Finlande, doit avoir prêché. Village de Pyhe, paroisse de 
Mynämäki.

14
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Fig. 13 (p. 136). Candélabre de bois de l’église de Lemu.
Fig. 14 (p. 141). Propriété de Louhisaari ou Viinas, pa

roisse-annexe d’Aaskanen; la maison a été bâtie par Herman Fle
ming au milieu du 17:e siècle.

Fig. 15 (p. 142). Portail de la maison de Louhisaari.
Fig. 16 (p. 149). Image de l’apôtre Jacques,' taillée en bois, 

dans l’église de Rymättylä, consacrée à l’apôtre Jacques.
Fig. 17 (p. 149). Figure sculptée en bois et formant le 

pied des fonts baptismaux de l’église de Rymättylä.
Fig. 18 (p. 153). „Ryssän-uuni“ (poîle russe) de Pyhämaa. 

On en trouve un grand nombre dans l’archipel côtier du bailliage 
de Mynämäki. Ils ont probablement été construits par les Rus
ses pendant l’époque des troubles (1714—1721).

Fig. 19 (p. 156). Tumulus de pierres à Symperby, paroisse 
ik  Nagu.

Fig. 20 (p. 159). Eglise de Nagu.
Figg. 21—23 (p. 166. Labyrinthes de pierres dans l’archi

pel de la Finlande occidentale. Ces labyrinthes font l’objet d’un 
travail de M. le prof. Aspelin, publié dans la Revue de la société,
II. De ceux qui sont reproduits ici, le N:o 21 est à Finnby, pa
roisse de Nagu, le n:o 22 dans la paroisse de Kustavi et le 11 :0  
23 dans la paroisse-annexe de Velkua.
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Un musée national pour la Finlande, question dont l’actualité 
s’impose, par Eliel Aspelin.

L’article comprend trois parties. Dans la première l’auteur 
montre la grande importance que les musées nationaux ont de 
notre temps pour les études d’histoire de la civilisation, et pro
pose un plan pour l’institution d’un musée national finnois. Il 
pense que ce musée devrait comprendre : l:o des objets d’archéologie 
et d’histoire propres å éclairer la marche de la civilisation en Fin
lande depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours, 2 :o une col
lection ethnographique d’objets en usage dans les classes popu
laires de toutes les parties de la Finlande, 3:o des collections archéo
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logiques et ethnographiques embrassant toutes les populations tin- 
noises eu dehors de la Finlande.

La seconde partie contient un exposé des collections actu
ellement existantes, savoir: les collections liistorico-archéologiques 
de l’université et de la société d’archéologie, et les collections 
ethnographiques du corps des étudiants. Ces collections forme
raient le premier fonds du nouveau musée; elles comprennent 
27350 numéros.

Dans la dernière partie l’auteur établit que l’institution et 
l’entretien du musée national doit incomber å l’Etat. Quant au 
bâtiment lui-même, l’auteur adopte les principes posés par le cé
lèbre archéologue danois J. J. A. Worsaae. Au lieu d’un seul 
grand édifice, il préconise la construction de plusieurs bâtiments 
plus petits, qu’on multiplie à mesure des besoins.

Calices tinlandais II. par Eliel Aspelin. (Explication des
gravures.)

Litli. I. Calice provenant de l’église de Hauho, près de Ta- 
vastehus, et appartenant actuellement au musée historique de l’uni
versité; il est en argent, doré, et porte inscrite la date de 1416. 
— Lith. II. 1. Patène du calice précédent; 2. Patène provenant 
d’une ancienne église de couvent à Mdendal. L’inscription, en 
suédois, porte que le frère Jones Budde, de Nådendal, ce fait 
faire ce calice à Stockholm; le calice lui-même n’existe plus. 
Budde, natif Svédois, a séjourné 1469—1500 à Nådendal; il s’est 
fait connaitre comme écrivain.

Lith. III. Calice et patène d’argent offerts å l’église de Kemi 
par Laurentius Fris qui en était curé en 1444.

Lith. IV. Inscription et patène appartenant å un calice 
d’argent doré présenté â l’église de Rusko, prés d’Abo, par Lares 
Suurpää, évêque d’Abo 1500—1504. L’inscription de la patène 
se retrouve sur les Nobles à la Rose anglais du temps d’Edouard III.
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