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Eräällä m aatilalla kaukana Pohjanmaalla koetettiin muutamia vuosia 

sitten istuttaa sireenipensaita puutarhaan. Vaikka paikka ei ollut suo

jattuna pohjaisilta tuulilta, juurtuivat pensaat aika hyvästi ensi kesänä  

ja  kun talvi oli lauha, rupesivat ne hyötymään ja  versomaan jo  seuraa- 

vana kesänä. Sitten tuli monta kovaa talvea, kolkot, jä iset pohjaistuulet 

hävittivät pensaita, jotta ne kesä kesältä näyttivät kuihtuneemmilta. V ih

doin rakennettiin puutarhan pohjaiselle sivulle huoneita, jotka estivät 

pohjaisten tuulten hävittäm istä; aurinko rupesi entistä lämpimämmin pais

tamaan seinää vastaan. Pensaat kohosivat vuosi vuodelta korkeammiksi, 

versoivat ja tuuhistuivat, ja nyt ne jo kantavat kukkiakin. — Tämmöinen 

suoja on K ajaanin linna ollut venäläisiä ryöstöjoukkoja vastaan, kun seu

dulle ruvettiin istuttam aan ihm isasum uksen ja  sam alla sivistäm isen ensim 

m äisiä taim ia. Monta kertaa olivat „Vihovenäläisten“ ryöstöretket hävit

täneet tämän taimen ensi vesat; vasta silloin pääsi se oikein juurtumaan  

ja kasvamaan, kun linna oli rakennettu sille  suojaksi. Linnan suojassa 

on kaikki se sivistyksen työ, m ikä tähän saakka on tehty, päässyt juur

tumaan, versomaan ja  kukkimaan. Sen suojassa on Suomen kansa val

loittanut itselleen  M aanselän, Suomenselän ja  K ainunselän välillä  olevan  

maan, ja se n  suojassa on kansa saanut nauttia niitä etuja, joita Ruotsin  

vallotus on tuonut mukanaan, vapautta, oikeutta ja valoa. Eikö siinä  

ole kylläksi m erkitystä linnalle, joka ei ollut olem assa kun yhden vuosi

sadan, eikö se jo herätä m eissä rakkautta ja  kunnioitusta noita m ataliksi 

rauenneita raunioita kohtaan?

Kumminkaan ei ole Kajaanin linnasta v ielä tyydyttävää kertomusta, 

vaikka linna m erkityksensä ja m uistojensa nojalla voisi vaatia sen verran



harrastusta jälkim aailm alta. Jospa en olekaan vielä voinut täysin tyy

dyttää tätä vaatimusta, olen kuitenkin tahtonut tähän koota ne tiedot 

linnan historiasta, jotka olen saanut, sem m inkin kun olen ollut tilaisuu

dessa oikaisemaan muutamia edelläkävijäni erehdyksiä, sekä saamaan Tuk

holmin sota-arkistosta erään linnanpiirrustuksen, jota ei ole ennen nähty.

Tässä pyydän m yöskin saada kiittää kaikkia niitä, jotka hyväntah

toisesti ovat suoneet m inulle apuansa.



L

Linnan synty.

Kun Oulunjärven seutuja Kustaa Waasan ja  hänen jälkeläis- 
tensä aikana ruvettiin asuttamaan, kiihtyivät „Vihovenäläiset“ eli 
Wenäjän Karjalaiset innolla tuota rauhallista valloitustyötä hävit
tämään. Milt’eipä joka kesä kulki pienempiä ryöstöjoukkoja ros
voamassa seutuja ja  tuon tuostakin yhdistyivät he suuriin hävitys- 
retkiin, silloin polttaen ja  hävittäen seudut autioiksil). Tätä ali
tuista hävittämistä estääkseen ruvettiin vihdoin miettimään linnan 
rakentamista näille seuduille. Se, joka ensiksi sai tämän tuuman 
alkuun, oli eräs talonpoika Oulunjärven tienoilta, Klemetti Eerikin
poika nimeltä. Hän oli mainio sankari, ja  Wesaisen kuoltua oli 
hän usein johtanut Pohjalaisia heidän sotaretkillään Wenäjälle. 
Kerran oli hän varsinkin urhoollisesti ja  suurella taidolla johtanut 
erästä Kajaanin seuduilta kerättyä talonpoikaisjoukkoa, niin että 
hänen sankaritoimiaan mainittiin Ruotsinmaallakin. Kuningas Kaarle 
IX sai myös kuulla niistä, ja  kutsutti hänet Tukholmiin puheilleen, 
ja  antoipa hänelle siellä vielä kalliita lahjojakin. Siellä esitti Kle
metti kuninkaalle linnan tärkeyden, selittäen, että venäläiset ryös- 
töjoukot tulevat aina vesiä myöten uutisasukkaita ryöstämään, ja 
että heidän valtatiensä kulkee juuri Wuohenginjoen (пук. Kajaanin- 
joen) kautta. Kun sinne saataisiin linna, niin se olisi ikäänkun 
tien salpana, jota edemmäksi viholliset eivät pääsisi. Näillä pu
heillaan saikin Klemetti kuninkaan innostuneeksi tuumiinsa. Vaan 
Kaarle IX:llä oli samalla toinenkin valtiollinen syy, jonka vuoksi 
hän tahtoi linnaa näille seuduille. Ruotsin valtakunnan oikeus 
näihin seutuihin oli näet vielä aivan epävarma, melkeinpä oman 
käden oikeutta, ja Kaarle IX:n aikana oli raja Ruotsin ja  Wenäjän

*) Katso näistä laveammin minun kirjottamastani „Mitä vanhat tilikir
jat kertovat Oulunjärven pitäjästä“, joka ilm estyy Valvojassa.
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valtakuntien välillä näillä seuduin aivan hämärissä, eli oikeastaan 
olemattomissa, sillä Kaarle IX ei tahtonut tietää Pähkinäsaaren 
rauhanteossa määrätystä rajasta mitään. Tuonne itään raken
nettu linna tulisi siis samalla suojaamaan seudun asuttamista 
ryöstöjoukoilta, kun se tulevaisuudessa määräisi valtakunnan rajan 
paljo idemmäksi ')• Niin mietti Kaarle IX ja  päätti rakennuttaa 
Kajaanin linnan.

Yleisesti on luultu, että Kajaanin linnaa olisi ruvettu raken
tamaan v. 1607, ja  onpa vähin myös hamuiltu, että näillä seuduin 
jo vanhempina aikoina löytyi jonkunlaisia linnotuksia. Kumminkin 
on Y. Koskinen „Suomen kansan historian“ toisessa painoksessa 
jo lyhyesti maininnut, että linnaa ruvettiin rakentamaan vv. „1605 
ja  1607“ ja  että paikkaa ensin kutsuttiin Wuohenki-koskeksi2). 
Saadakseni asian selväksi ja  varmaksi tahdon tähän suomentaa seu- 
raavat kaksi otetta.

Vanhin Kajaanin linnaa koskeva asiakirja, on kuningas Kaarle 
IX:n kirje 8 p. Huhtikuuta 1605 silloiselle Pohjanmaan voudille, 
eli käskynhaltijalle, Iisak Beemille (toisin Behm), josta tähän suo
mennan seuraavan otteen: „Me K a a r le ----------------- ------------------
teemme tiettäväksi, että koska virkamme vaatii meitä hallitsevana 
herrana aina edistämään ja  valvomaan rakkaan isänmaamme ja  
kruunun vaurastumista ja  isonemista, sentähden, koska jossakin 
Pohjanmaalla (Norlanden) löytyy kauniita tiloja, joille voi, valta
kunnan puolustukseksi, perustaa ja  rakentaa sekä linnotuksia että 
kaupunkia, olemme määrännyt rakkaan, uskollisen palvelijamme, 
luotettavan ja  miehevän Iisak Beem’in, ensin katsomaan sitä lin- 
notusta Wohingakoskij (toisin Wàhengikoski, Wâhenogj), jota me 
nykyään olemme ruvenneet rakentamaan, sen ympärille tulee hänen 
varustaa valleja, ja  hakea kaikkialta ympäristöstä kalkkivuoria saa
dakseen kalkkikiveä muuratakseen portteja ja  muuta mitä siellä 
tarvitaan, hänen tulee myös hakea savea ja  santaa tiiliruukia var
ten. (Samaten tulee hänen n. k. Vian saarelta repiä pois puulin-
notukset ja  sitten linnottaa — ------------- 3)“ . Osottaakseni että
tämä Wuohenginkosken linna on sama, kun sittemmin tunnettu 
Kajaanin linna, otan seuraavan otteen kunink. kirjeestä 165/v07

*) K. A. Castrén: „Kajaanin läänin vaiheista“ s. 11 ja  J. R. Aspelinin  
kirjoittama kertomus „Oulun linnasta“, joka on painettu Joukahaiseen  v.1883.

2) Siv. 194.
3) W aaranen, Urkunder II, 178.
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alammaisille Pohjanmaalla: „ ------------------- olemme pitäneet huole
namme — — — rakennuttaa siihen maakuntaan kaksi linnotusta, 
Vla’n luo, jonka nimi tulee olemaan Vlaborgh, ja  toisen yläpuo
lelle Wohenogj’ä niinkutsutun Kinringen’in lu o 1) (ofvan för Wo- 
henogj2) vid Kinringen de kalle), ja  jonka nimi tulee olemaan Cai- 
janeborg 3)“ .

Näistä otteista näemme siis että Kajaanin linnaa, jota ensin 
kutsuttiin Wuohengiksi on arvattavasti ruvettu rakentamaan jo v. 
16044); Iisak Beem on nähtävästi vast’ikään tullut Pohjanmaalle, 
jonka vuoksi kuningas käskee hänen mennä katsomaan vasta ulo
tettua linnanrakennusta. Tämä rakennustyö ei seisonut vuosien 
1605—1607 välillä, niinkuu ennen mainituista Koskisen sanoista 
luulisi, vaan sitä on verkalleen jatkettu  koko väliajan. Työ ei ole 
kumminkaan kovin rutosti edistynyt, vaikka kuningas onkin ollut 
hyvin huolissaan siitä. V. 1624/ i i 06 esim. kirjottaa hän Iisak Beem’- 
ille taasen linnasta, kysyen miten „se linna on edistynyt, jonka 
hän on käskenyt rakentaa Wåhengikosken luo;“ käskee tämän ah
kerasti toimittaa muurausta ja  muuta rakentamista, sekä muistuttaa 
maalaisia hyväntahtosesti vedättämään kiviä, kalkkia ja  puuaineita 
ynnä muuta mitä linnotukseen tarv itaan5). Kuukauden kuluttua 
on kuningas jo saanut vastauksen edelliseen kirjeesensä ja  kirjottaa 
sen johdosta pitkän kirjeen Beemille6). Siitä näkee, että Beem on 
löytänyt kalkkivuoren 3 peninkulman päässä Punotuksesta (arvat
tavasti Melalahdesta), ja  että Beem on muuttanut sen kauppapaikan, 
joka on ollut Wuohenkikosken luona Nuottijärvelle (Nothis Jerfwi) 
neljänneksen päähän Wuohengilta ylöspäin, jotta Wenäläiset eivät 
saisi tulla vakoilemaan linnan rakennusta. Tämä näkyy olevan 
hyvin kuninkaan mieleen ja  hän muistuttaa vielä Beemiä olemaan

*) Kinringen tulee epäilem ättä olla Kieringen =  Ämmä. Senaikuisessa  
kirjotuksessahan n ja  e olivat hyvin yhdennäköiset, ja  senvuoksi on kopi
oidessa tuo erehdys helposti puikahtanut, jo ll’ei se olisikin painovirhe.

*) Nyk. Kajaaninjoen nimi on nähtävästi alusta ollut Wuohenginjoki, 
vaikka tämä nimi sittemmin on aivan unohtunut seudun nykyisiltä asukkailta.

*) Urkunder II, 288.
*) Urkunder II, 236.
5) Kun kuningas Tukholmista alussa Huhtikuuta v. 1605 kirjoittaa että  

linnaa nykyään  on ruvettu rakentamaan, ja  sitä paitse tiedetään että linnan 
sijaa (saarta) on ensin paaluuttamalla isonnettu, niin voi varmuudella päättää, 
että tämä paaluuttaminen on alkanut jo suven aikana v. 1604.

•) Urkunder II, 242, 244.
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varoillaan, „niin että Wenäläiset, jotka aina ovat olleet taipuvaisia 
petoksiin, eivät saisi tehdä mitään kavallusta“ . Vaan Wenäläisistä 
ei tämä ole ollut oikein mukavaa, koskahan seuraavan vuoden lo
pulla Beem kirjottaa, että „^Venäläisille naapureillemme linnotus 
ei ole mieleen, se kun on heistä tiellä, kaupparetkillä kulkiessa“ . 
Beem pelkää sen vuoksi että hän ehkä ei saisi heiltä rauhassa ja t
kaa linnan rakentamista. Vastamainitussa kirjeessä käsketään 
Beemiä *), „koska on tärkeintä, että ylempänä oleva Wuolienginlinna 
ensin (ennemmin kuin Vla’n linna) tulisi jonkunlaiseen kuntoon“, 
ensiksi rakennuttamaan sen valmiiksi ja hankkimaan savea y. m. 
sitä varten. Arvattavasti näillä toimilla kumminkaan ei ole saatu 
paljo aikaan, ehkä työväen puutteesta, ja  vielä enemmän ehkä pai
kalla asuvan kunnollisen työnjohtajan puutteesta. Sentähden on 
kuningas 5 p. Toukok. 1607 kirjottanut asukkaille Pohjanmaalla 
ennen mainitun kirjeensä, pyytäen, että he hyväntahtosesti auttai
sivat häntä linnojen rakentamisessa, vedättämällä hirsiä, kiviä, 
kalkkia ja  tekemällä päivätöitä 2) y. m., jo tta  linnat saataisiin val
miiksi, „teille, jotka siellä asutte, ja  teidän jälkeläisillenne suojaksi 
ja  puolustukseksi, jos jotakin arvaamatonta tulevaisuudessa tapah
tuisi“ . Samana päivänä on kuningas myös määrännyt ja  valtuut
tanut Iisak Muurmesterin rakentamaan Oulun ja  Kajaanin linnat 
„pian ja  ahkerasti, lujasti ja  kestävästi, vilpittä ja  petoksetta, kuten 
hän on valalla vannonut“ . Vuosipalkaksi määräsi hänelle kuningas 
100 taaleria rahaa, 8 kyynärää tukkuvaatetta, sekä ruo’an itselleen 
ja  kahdelle mestarin oppilaalle (Mester Svenner), jo ta paitse hänen 
piti saada itselleen ja  kahdelle oppilaalleen, jokaiselle 14 taaleria 
rahaa sekä 7 taaleria maksavan vaatteuksen. Tämä Muurmester 
on heti tullut paikalle, ryhtynyt linnan perustustyötä jatkamaan, 
ja  saanutkin sen samana kesänä „pyhän kolminaisuuden nimessä“ 
valmiiksi. Tästä perustuksesta lähetti Beem kuninkaalle „kaavan“, 
selittäen, että linnaa ei voi saada sen isommaksi saaren pienuuden 
ja  virran syvyyden vuoksi. Vaikka perus jo oli tehty, niin ei ku
ningas kumminkaan hyväksynyt kaavaa, vaan lähetti talvella uuden ja 
käski perustaa linnan hänen kaavansa mukaan uudelleen. Emme 
tiedä onko niin käynyt. Samana kesänä on vielä m urrettu muu- 
rauskiviä ja  kalkkikiviä, hakattu hirsiä y. m., jotka talvella olivat

*) Urkunder II, 352.
*) Katso näistä siv. 8.
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vedettävät, paikalle. Beem sanoo myös jo koittaneensa polttaa 
kalkkia ja  huomanneensa että hän aina kahden viikon perästä voi 
saada 50 tynnyriä. Tämän kalkin ja  tiilten kuljettamista var
ten aikoi hän talvella rakennuttaa proomun. Voidakseen jatkaa 
rakentamista keväällä, pyytää Beem kuninkaalta tiilentekijän, ,,sa- 
hamestarin“ sekä „saliamyllyä“ varten 2 sahan terää, ynnä rautaa 
muutamia kippuntia. Maalaiset kyllä muka osaavat tehdä tiiliä, 
m utta huonoja. Rautaa hän ei sano saavansa muuta kun vähän 
kauppijailta, ja  kalliista hinnasta senkin. Hän lupaa kaikin mo
komin koettaa saada Kajaanin linnan ensi tilassa valmiiksi, jos 
vaan ei mikään estä häntä siitä *). Kirjeessään vuoden viimeiseltä 
päivältä lupaa kuningas ensi tilassa lähettää, mitä Beem oli tilan
nut sekä käskee taas, että hän ahkerasti jatkaisi Kajaanin linnan 
rakentamista, ja  antaisi ennemmin Oulun linnan rakennuksen py
sähtyä siksi, kunnes edellinen linna tulisi valmiimmaksi. Seuraavan 
kesän toimista emme tiedä mitään, vaan arvattavasti on työtä ja t
kettu, niinkun aikomus oli; luultavasti on ruvettu muuraustyöhön. 
Kevät-talvella v. 1609, kun sota syttyi Ruotsin ja  Wenäjän välillä, 
sai Beem toimekseen koota sotaväkeä Pohjanmaalta ja  olla sen 
kanssa valmiina lähtemään rajan yli, jos kuulisi muitten (etelä- 
Suomessa olevien) ruotsalaisten sotajoukkojenkin menneen. Mutta 
samalla varottaa kuningas häntä kovasti, että Kajaanin linnan 
rakentamista ei siltä saa jä ttää  kesken, vaan oli siinä työtä teh
tävä kaikella ahkeruudella. Keväällä v. 1610 teki Beem kuninkaan 
käskystä sotaretken Kuolansuuhun, vaan se kävi huonosti, jonka 
vuoksi hän heti siirrettiin käskynhaltijaksi Länsipohjaan ja  hänen 
sijaansa tuli Pohjanmaalle Eerik Haare.

Tämä on jatkanut linnotustyötä. Hänellekin kirjottaa ku
ningas 16le/x 10, että antaisi Oulun linnottamisen olla, kunnes 
Kajaanin olisi valmis. Kuningas käskee hänen linna-työssä käyttää 
niitä viidennesmiehiä (femmans knechtar), joista hän on maininnut. 
Samana talvena hän Haaren esityksestä vapauttaa ne asukkaat, 
jotka Kajaanin seuduilta tekevät linnatyötä, „avioliittorahan“ mak
samisesta. Haare oli kirjottanut, että Kajaanin seuduilla muka ei 
olisi tiiliruukiin kelpaavaa savea, vaan sitä ei kuningas ota usko
akseen; käskee hänen vaan tarkemmin hakea.

Tästä lähtien lienee linnotustyötä jatkettu  hiljalleen vuoteen

*) Arvattavasti hän nytkin pelkää W enäläisiä.
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1619 saakka. Keväällä 1612 vietiin Kajaanin linnan työssä oleva 
nostoväki sotaan ja  Haare sai toiraekseen heti kirjottaa Pohjan
maalta uutta väkeä linnoja rakentamaan ja  puollustamaan4). Vuonna 
1612 ja  v. 1614 valittaa Pohjanmaan väki sitä rasitusta, joka heillä 
oli linnassa työskentelevän sotaväen ruokkimisesta y. m., johon he 
olivat suostuneet päästäkseen omista päivätöistään. Jälkimmäisestä 
valituksesta näemme, että heidän piti joka 12 m anttaalilta pitää 
yksi mies Kajaanin linnatyössä, häntä ruokkia ja  vaatettaa, ja  
sitten vielä joka manttaalilta maksaa:

Rahaa 20 äyr. Kuivia kaloja 18 naul.
Eloja V2 tnr. Suolasia „ 4 „
Voita 3 naul. Humaloita 1 „ 2)
Lihaa ja  läskiä 18 naul.

Tämän jälkeen ei tiedetä juuri mitään linnan rakentamisesta. 
Kumminkin se lienee ollut asuttavassa kunnossa jov.  1616, jolloin 
Messenius tuotiin sinne. Vaan Waarasen kirjekokoelmassa ei ai
nakaan vuodelta 1614—1626/ix l6  löydy yhtään Kajaanin linnaa 
koshevaa kirjettä. Mainittuna päivänä kirjottaa kuningas Kajaanin 
linnaväestä, että hän Haaren ehdotuksesta vapauttaa sen siitä ve
rosta, jota kannettiin Efsborg’in lunastamista varten. Vasta 169/ i l9  
kirjottaa kuningas Haarelle, että hän nyt lakkauttaisi linnan työn 
ja  tästä lähtien ainoasti pitäisi kunnossa sen, mikä on rakennettu.

Linnan sanoo M athesius3) valmistuneen oikeaan kuntoonsa 
vasta P ietari Brahen aikana ja  K. A. Castren m äärää ajan vuo
deksi 16664). Mitä Brahe oikeastaan on linnaan lisää rakennut
tanut, ei voi sanoa, koska Suomen Valtioarkistossa olevista tilikir
joista puuttuu juuri v. 1666 tilit. Vertaamalla kaksi etempänä 
(siv. 10) mainittua tarkastuspöytäkirjaa, näemme sen verran, että 
vuoden 1651 päytäkirja sanoo linnassa „muurin sisäpuolella“ löy
tyneen ainoastaan 11 „tupaa ja  kamaria“ , mutta v:n 1681 pöytä
kirjassa luetellaan saman päällekirjotuksen alla 18 eri huonetta. 
Näemme siis, että Brahe on rakennuttanut useita huoneita ja  siten 
täydentänyt v. 1619 keskeytetyn työn, arvattavasti silloin jo tehdyn 
piirrustuksen eli suunnitelman mukaan. Mathesius mainitsee että

>) Urkunder III, 108, 126; IV, 24—26.
*) Urkunder IV, 354.
8) „De Ostrobotnia“ siv. 16.
*) „Kaj. lään. vaih.“ siv. 15.



Linnan synty. 9

Brahe on kantanut rakennustyötä varten veroa Paltamon, Sotka
mon, Pielisten, Iisalmen, Kuopion ja  Salon pitäjistä.

Sittemmin, kun linnanpäällikkö Meurman tuli Kajaaniin, ru
pesi hän heti suurella innolla linnaa varustamaan ja  teki monta 
muutosta sen rakennuksissa v. 1714. Hän revitti pois itäiseltä 
tornilta kaksi pienempää tornia, rakennutti niiden sijaan ja  muualle 
muurin päälle kaikkiaan seitsemän patteria eli vallia, turpeista ja 
risukerpuista. Linnan ympärille hän teetti paaluista, karkeista hir
sistä ja turpeista Г /2 kyyn. korkean umpilinnotuksen (redutt) ja  
virtaan, itäpuolelle linnaa, rakennutti hän kolmikulmaisen kiviarkun 
sekä siitä alaspäin linnan kumpaisellekin puolelle hirsistä tehtyjä 
pylväsvaajotuksia („spanska ryttare“) — täten muka estääkseen 
veneillä uhkaavia vihollisia. Sitä paitse hän tukki suurilla hirsillä 
y. m. ikkunat ja  ovet ja  linnan kattoa hän vahvisti isoilla maloilla 
ja  risukerpuilla, e tt’eivät muka „tulipommit“ niin linnaa vahin- 
gottaisi.

IL
Linnan muoto ja  rakennukset; linnan 

varustuksista y. m.

Minkälainen oli siis tämä linna, jota niin kauvan oli raken
nettu (1604—1619 sekä vv. 1666 ja  1714)?

Ainoa lähde, mistä tähän saakka on saatu tietoa tässä asi
assa, on ollut eräs Kajaanissa jälkeen isonvihan (1733— 1746) asu
neen kirkkoherra L. H. Backman’in tekemä linnan piirrustus ja  
kertomus, jotka jo nekin näyttävät olleen erehdyttäviä. Nämä tie
dot lähetti hän P. N. Mathesius’elle, joka siihen aikaan kirjotti 
ansiokasta latinankielistä teostansa „Pohjanmaasta“; hän käänsi 
kertomuksen latinaksi kirjaansa. Tästä on W. Lfagus) kiihotuk
seensa „Kajana illustrata“ Ylioppilaskunnan ruots. Albumissa Lönn
rotin muistoksi (1882) ammentanut tietonsa l). Kun tuo kertomus

*) Samoin myös K. A. Castrén: „Kajaanin läänin vaiheista“.
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on kulkenut noin monen käännöksen läpi ja  kääntäjät kumpikaan 
nähtävästi eivät ole linnan raunioita koskaan nähneet, niin ei ole 
kummeksimistakaan, että se ajatus, minkä W. L:n esityksestä saapi, 
monessa kohti eroaa todellisuudesta.

Minun, joka olen ollut tilaisuudessa omin silmin tarkastamaan 
ja  mittaamaan linnan raunioita, on sitä paitse onnistunut saada 
pari uutta lähdettä, jotka ovat tuenneet käsitystäni linnan muo
dosta. Toinen näistä on kaksi tarkastuspöytäkirjaa, jotka ovat 
tehdyt Kajaanin linnaa tarkastaessa vv. 1651 ja  1681 (löytyvät 
valtioarkkeoloogi J. R. Aspelin’in kopioimina Suomen valtioarkis- 
tossa). Näihin voi tietysti paljo paremmin luottaa, kun Back
m anin antamiin tietoihin, sillä tarkastajat ovat itse käyneet lin
nassa ennen sen hävitystä, jota vastoin Backman tuli Kajaaniin 
vasta v. 1733, eikä siis itse ole nähnyt edes raunioita heti hävi
tyksen jälkeen. Todennäköistä on sitä paitse että Mathesius on 
käsittänyt väärin hänen kertomuksensa. — Toinen taas on eräs 
v. 1729 tehty piirrustus, jonka mukaan aiottiin uudestaan rakentaa 
linnan entiset muurit. (Tämän on professori, vapaaherra E. G. 
Paimen minulle hyväntahtoisesti jäljennyttänyt Tukholmin sota-ar
kistosta). Tässä piirrustuksessa on se saari, jolle linna oli raken
nettu, erehdyttävän suuri, sillä minun tietääkseni ei joki ole kos
kaan ollut niin kuivana, että noin paljo mannerta näkyisi, vaan 
päinvastoin juoksee vesi tavallisesti linnan seiniä myöten (kummin
kin niin että pohjaa näkyy) ja  ainoastaan syyskesästä näkee vähän 
karia linnan etelä- ja  kaakkoispuolella. Mutta linnan pohjapiir
roksen ulkoseinä sitä vastoin on aivan yhtäpitävä raunioitten mit
taamani ulkoseinän kanssa.

Näitä lähteitä ja  itse raunioita toisiinsa vertaamalla olen tullut 
seuraavaan käsitykseen linnan muodosta ja  rakennuksista:

Linna on rakennettu niin pienelle saarelle, että saarta on 
täytynyt täyttämällä ja  paaluuttamalla isontaa, jonka vuoksi muu
rit kohoavat suoraan virrasta. Saaren alapuolella on mainio Äm
män putous ja  noin 150 syltä sen yläpuolella on raju Koivukoski, 
jota myöskään ei voida kulkea. Saaren sivuilla juoksee vankka 
virta, joka nielee Sotkamon järvistä tulevat vedet syöstääkseen ne 
Ämmään. Paikka oli siis ajalleen hyvin valittu.

Tälle saarelle on linna rakennettu niin suureksi, kun ennen 
mainittu piirrustus osottaa. Linnan pituus oli siis (tornien kanssa) 
114 kyynärää, ja  leveys (sillan kohdalta) 40 kyyn. Korkeuden sa-
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noo v:n 1681 pöytäkirja olleen 16 kyyn., mutta Mathesius aino
astaan 12 kyyn.; jälkimmäinen tiedonanto näyttää luotettavam
malta, koska v:n 1729 piirrustuksessakin korkeus on 12 k. ja  rau
nioitakin katsellessa arveleisi että muuri ainoastaan tornien koh
dalta on ehkä voinut olla 16 kyyn. Muurin paksuuden sanoo sekä 
Mathesius että v:n 1681 tarkastuspöytäkirja olleen 6 kyyn., mutta 
minun mittaukseni ja  v:n 1729 piirrustuksen mukaan ei se olisi 
kun 5 kyyn. Muuri on rakennettu suurista harmaakiven lohka
reista, niin että nykyinen kajaanilainen kummastellen katselee, mi
ten esi-isänsä senaikuisilla rakennusaseilla ovat saaneet niitä ko
hoamaan. Muurissa oli kaksi porttiholvia, toinen, pohjaiselle ran
nalle päin, 13 kyynärää, toinen, eteläiselle, 15 kyyn., jotka ovat 
nähtävästi olleet jokseenkin korkealla vedenpinnasta. Sitä paitse 
pääsi linnasta ulos vielä kahden oven kautta, joita oli yksi kum
massakin tornissa, lähellä veden pintaa, arvattavasti venekulkua 
varten. (Nämät ovet tukki Meurman v. 1714, katso edell.). —
Muurista muodostui linnan kumpaankin päähän ymmyrkäinen *)
torni, 20 kyyn. läpimitateu, ulkopuolelta. — Näitten tornien päällä 
ja  muualla muurin päällä oli yleensä seitsemän korkeata turpeista 
ja  risukerpuista tehtyä multavallia eli patteria, nimittäin:

Kaakkoa kohti olevalla tornilla kaksi, nimeltä TJlrica ja  Hes
sen-Cassel.

N. k. „Tauhasen tornin“ päällä: Victoria.
Kaupunkiin päin olevan portin päällä: Armfelt.
Luoteesen päin olevan tornin päällä: Gloria ja  Carolus.
Koilliseen päin olevan portin päällä: Clerck.

V:n 1681 tarkastuspöytäkirja mainitsee linnan ympärillä sitä ennen 
olleen puinen pylväsvaajotus (Bohhverk), jonka tulvavesi oli hä
vittänyt. Edellisestä tiedämme että linnankomentaja Meurman ra
kennutti muurien ympärille hirsistä ja  turpeista V /2 kyyn. korkean 
umpilinnotuksen sekä linnan yläpuolelle uusia pylväsvaajotuksia. 
Sekä umpilinnotus että vaajotukset ovat tietysti jo aikoja sitten 
hävinneet.

Tämmöinen oli siis se runko, joka muodosti Kajaanin linnan. 
Luulo „kaksinkertaisista ympärysmuureista“ 2) on epäilemättä ereh
dys, sillä miten voisi ajatella että 40 kyynärän leveydelle mahtuisi 
kaksi muuria välipihoineen, huoneita ja  linnan piha?

*) E ikä puoliympyräinen, niinkun Backman’in piirustus osottaa.
*) W- L. Lönnr, Album, siv. 49.



12 Linnan muoto ja  rakennukset;

Muuri on ollut linnan huoneitten ulkoseinänä. Näistä ei ole 
muuta tietoa kun se, minkä saa Mathesius’en luettelosta ja  v:n 
1681 tarkastuspöytäkirjasta, jossa jälkimmäisessä niistä vaan lyhy
esti mainitaan. Mathesius sanoo linnassa löytyneen seuraavat huo
neet:

a K a a k k o i n e n  torni, jossa on pidetty polttopuita, 
h) Vanha, eli iso vahtihuone.
c) Isompi varastohuone.
d) Vankila, nimeltä „Tauhasen torni“, jossa pidettiin pahim

pia rikollisia; siinä ei ollut ovea eikä ikkunaa, ja  lattian sijasta oli 
rautaristikko, jonka alati virta juoksi.

e) Vankilan vahtimiehen vanha asunto.
f) „Lauri Vivallius’en“ huone, joka oli niin ahdas, että siinä 

ei voinut istua eikä maata, ainoastaan seisoa eli koukussa istua.
g) Vankilan vahtimiehen uusi asunto.
h) Kaupunkia kohti oleva portti, josta valtatietä („via regia“) 

kulkevien piti mennä.
i) „Tuomaan“ eli „Helmersin“ asunto, 
k) Etehinen.
1) Varastohuone.
m) Huone, jota käytettiin kirkon asemesta, 
n) Pieni ulkohuone (latrina).
o) Luoteinen torni, jossa oli kaksi kerrosta, joista alimmai

sessa säilytettiin eloja ja  ylimmäisessä särvinaineita. Kumpases- 
sakin kerroksessa sanoo v:n 1681 pöytäk. olleen 4 laaria, 

p) Ruutikellari. 
q) Linnanpäällikön asunto, 
r) Varastohuone, 
s) Etehinen. 
t) Kyökki. 
u) Vartijanhuonc. 
v) Toinen portti, 
x) Vankila („stockhuset“).
y) Iso linnanväen asunto, jonka yläkerrassa oli kansliahuone. 
z) Kalkkiaitta.

Kun vertaa tätä luetteloa siihen, joka löytyy v:n 1681 tarkastus- 
pöytäkirjassa, niin huomaa seui'aavat erotukset:

*) Kirjaimet kuuluvat kuvaan ennen mainitussa M athesius’en kirjassa, 
eli Lönnrotin Albumissa.
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Pöytäkirjassa ei mainita ollenkaan huoneita 1., u ja  z. On 
mahdollista, että ne on rakennettu myöhemmin.

Pöytäkirja sanoo huoneitten g. ja  t. alla löytyneen kellareita, 
mutta niistä ei Mathesius tiedä mitään.

Pöytäkirjassa sanotaan pohjaisen porttiholvin (v.) päällä ol
leen puusta rakennettu asehuone, jota Mathesius ei mainitse ol
lenkaan. Arvattavasti tämä revittiin pois silloin, kun Meurman 
rakennutti ennen mainitut patterinsa.

Pöytäkirja mainitsee huoneen y:n ja  sen yläkerrassa olleen 
kansliahuoneen edessä löytyneen etehisiä, joita ei ole Mathesius’en 
luettelossa.

Muut kaikki huoneet luettelee pöytäkirja samoilla nimityk
sillä ja  samoilla sijoilla oleviksi, kun' Matesiuskin, niin että voimme, 
huolimatta mainituista erotuksista, jotenkin varmasti pitää Mat
hesius’en esittelyä linnan sisustuksesta todenmukaisena.

Linnan kaupunkia kohti olevasta portista ulosmennessä oli 
kuljettava ensin pienen vipusiUan yli ja  sitten 162 kyyn. pitkää 
siltaa pitkin kaupungin rannalle. Samaten oli pohjaisella puolella 
linnaa portin luona Vipusilta sekä 83 kyyn. pitkä tavallinen silta. 
Siltojen käsipuut olivat koristetut sorvatuilla nupuilla („knappar“) 
ja  veistetyillä kuvilla („uthuggna heläten“).

Ensi aikoina kuului linnalle vielä joukko rakennuksia joen 
pohjaisella rannalla, vastapäätä linnaa n. s. latokartanon maalla. 
V:n 1651 pöytäkirjan mukaan löytyi siellä nim. 2 asuin tupaa, vanha 
leipomarakennus, jossa oli kolme huonetta, navetta, talli, aitta,
kellari, riihi ja  kalkkitupa (kalkkiaitta oli myös Melalahdessa sekä 
2 tiililatoa). Näitä paitse löytyi vanha kirkkotupa, josta erityisesti 
mainitaan, että se oli varustettuna korsteenilla ja  pellillä, kolmella 
ovella lukkoineen ja  neljällä lasi-ikkunalla. Sisässä oli alttari, 
saarnatuoli ja  istuimia. Eteläpuolella linnaa eli nykyisellä kau
pungin sijalla löytyi kaksi pirttiä, yksi kamari, kaksi saunaa, talli, 
hyvin varustettu paja, mylly, sekä kolme venettä ja  purje. V:n
1681 pöytäk. mainitsee vielä useammat näistä tuvista, paitse kirk
kotupaa, m utta sanoo niitä aivan rappeutuneiksi.

Niinkun jo mainitsin, olivat nämä huoneet rakennetut n. s. 
latokartanon maalle, joka oli annettu linnalle, ja  arvattavasti oli 
ne olleet linnan rakentajia ja  heidän tarpeitaan varten.

Ennenkun Brahe sai Kajaanin seudun läänityksekseen (1650) 
oli Kajaanin ja  Oulun linnoilla yhteensä varustusväkeä: 1 kapteeni, 1
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luutnantti, 1 tai 2 tykkimiestä, noin 35—48 sotamiestä ja  alussa 
vielä 2 rummuttajaa. Maaherra sai tarpeen mukaan jakaa tämän 
väen kumpaiseenkin linnaan. Y. 1642 esim. oli Oulun linnassa 
16, Kajaanin linnassa 19 miestä. Kapteeni on aina asunut Ka
jaanin linnassa ja  nimittänytkin itseään tavallisesti Kajaanin linnan 
kapteeniksi eli päälliköksi (hauptman). Paitse varustusväkeä oli 
linnoilla yhteisiä: linnankirjuri, vahtimestari, jos ei kahta ollut, 
teloittaja ja  alussa (1628) venäjänkielen tulkki. Parturiksi (väls
käriksi) Oulun ja  Kajaanin linnoihin oli kuningas nimittänyt v. 
1612 Joakim Müllerin, joka on tehnyt vuosittain luettelon niistä 
sairauden kohtauksista, joissa hänen taitoansa on kysytty1).

Kun Brahe sai Kajaanin linnan haltuunsa, asetti hän sekä 
linnan että läänityksen hoitajaksi päällikön eli hauptman’in, ja  tälle 
avuksi kamreerin, sihteerin, voudin, kirjurin, vankien vartijan sekä 
alhaisempaa palkkaväkeä2). Linnan varustusta varten Brahe piti 
parikymmentä sotamiestä, niinkun siinä oli ollut ennenkin3). Am- 
pumavaroja löytyi v. 1651: 7 kanuunaa, 32 muskettipyssyä ja 
21U tynnyriä ruutia. Linnaa varten löytyi rannalla 9,000 tiiltä, 
80 tynnyriä kalkkia ja 400 tukkia. Sitä paitse luetellaan suuri 
joukko kaikenlaisia työkaluja sekä vähän huonekalujakin. Linnan 
(entisen latokartanon) tilusteille oli kylvetty V /2 tynnyriä rukiita; 
eläimiä löytyi kaksi lehmää, kaksi mullikkaa ja kaksi hiehoa. Ruo
kavaroja oli linnassa 150 tynnyriä eloja, 68 tynnyriä haukia ja  20 
leiviskää voita. — Myös mainitaan että Brahe oli lahjottanut lin
naan uuden kauniilla kansilla koristetun suomalaisen raam atun4).

Kun linna läänin kanssa v. 1680 peruutettiin jälleen kruunulle, 
ei sille annettu muuta varustusväkeä kun päällikkö, vahtimestari 
ja  4 „ ren k iä5)“ . Kumminkin olivat Paltamon ja  Sotkamon pitä
jäläiset v. 1680 tehdyn suostumuksen mukaan velvolliset sodan syt
tyessä asettamaan linnaan ja  vaatettamaan 150 miestä koko sodan 
ajaksi. Varustuksia on (arvattavasti Brahen toimesta) linnalla v. 
1681 ollut kaksi 8-naulaista, kaksi 3V2-naulaista ja  kaksi ainoas
taan lYa-naul. tykkiä, 152 piimuskettia, 129 sytytin-muskettia, 99

0  Joukahainen 1883 siv. 50, 51.
*) P. N. M athesius siv. 16.
*) Joukahainen 1883, siv. 52.
*) Pöytäkirjassa sanotaan siitä näin: En ny Finsk hibel in folio, öfver- 

dragen med svart trykt kardewagn och grönt pä, bladen med m issings spännen. 
*) P. N. M athesius siv. 16.
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pitkää keihästä, 5 tynnyriä ruutia, 3 puoliaamia samaa, 930 isom
paa ja  pienempää tykkikuulaa ja  1716 musketti-luotia ynnä m uuta1). 
Sen enempää ei siinä ollut „isoa vihaakaan1'  odottaessa. Ainoas
taan ruokavaroja on lisätty v. 1703.

Samana vuonna 23 p. Helmik. on kapt. Silfverbagge antanut 
kaupunkilaisille sodan vuoksi seuraavat käskyt:

l:ksi. Ei kukaan saa lähteä kaupungista pitemmille mat
koille ilman komentajan eli pormestarin lupaa, jo tta aina olisivat 
valmiit astumaan linnaa suojelemaan, jos jotakin sotaista tapahtuisi.

2:ksi. Jos vihollinen ahdistaa linnaa, on jokainen kaupunki
lainen, ennenkun hän astuu linnaa puolustamaan, velvotettu sytyt
tämään talonsa palamaan. Sitä ei kumminkaan pitäisi tehdä, ennen
kun kova hätä sen vaatisi.

3:ksi. Samassa tapauksessa ovat myös kaikki myllyt hävi
tettävät ja  poltettavat.

4:ksi. Ovat kaikki veneet särettävät eli po ltettavat2).

III.

Linnan merkitys; sotamuistot ja hävitys.

Voidaksemme täysin käsittää Kajaanin linnan merkitystä, tu
lee meidän muistaa, että kun keskipalkoilla viidettätoista satalukua 
ruvettiin asuttamaan nykyistä Kajaanin kihlakuntaa, niin täällä ei 
ollut ainoastaan taisteleminen kovaa luontoa ja  jäistä ilmanalaa 
vastaan, niinkun muuallakin maassamme, vaan lisäksi tuli vielä 
julma vihollinen, ja  se oli Venäjän Karjalaiset, jotka pitivät seutua 
heille vanhastaan kuuluvana kalastuspaikkana. Sentähden he hä
vittivät uutisasukkaita melkeinpä vuosittain, huolimatta siitä, vallit- 
siko valtakuntain välillä sota tai rauha, ja  saivatkin vihdoin seu-

')  „Kaj. lään. vaih." sivu 43. 
s) ,,Kaj. lään. vaih.“ siv. 45.
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dun lopulla vuosisataa melkein autioksi. Mutta niin pian kun lin
naa ruvetttin rakentamaan, lakkasivat nämä hävitysretket kokonaan, 
jonka vuoksi asutus voi ruveta uudestaan versomaan, ja  kolmisen
kymmentä vuoden kuluttua linnan valmistumisesta näemme jo lin
nan suojaan nousseen kaupungin, joka kohta välitti jokseenkin vil
kasta kauppaa ympäristössään asuvien maalaisten sekä Venäläisten 
ja  Pohjanlahden rantam aan asukkaiden välillä.

Tämän ohessa eteni asutus Kajaanin kihlakunnan itäisimpiin 
puoliin, ja siten tuli Suomenmaan raja itää kohti, joka Täyssinän 
rauhanteon jälkeen oli vedetty nyk. Kajaanin kaupungin tienoille 
ja  jota Venäläiset myötäänsä olisivat tahtoneet kääntää länttä kohti, 
myöhemmin kulkemaan noin viisitoista peninkulmaa idempää sekä 
jatkumaan suoraan pohjaiseen, Jääm ertä kohti.

Kajaanin linna on siis kaikessa hiljaisuudessaan kunnolla täyt
tänyt sen tarkotuksen, mikä sen perustajalla oli (katso kertomuk
seni alkua), ja  siinä onkin sen suurin merkitys.

Kumminkaan se ei ole aivan sotaisiakaan muistoja vailla, ja  
varsinkin on sen loppu jälkimaailmassa herättänyt ihastusta ja  kun
nioitusta, jonka vuoksi minun tulee niistäkin mainita tässä ainakin 
se mikä tähän saakka on tunnettu, vaikka en voikaan tuoda esiin 
paljo uutta niiden valaisemiseksi.

Ensimmäiset viholliset näki uusi linna seuduillaan v. 1656, 
vaan vaikka Kajaanilaiset ovat siksikin mainiosti ottaneet osaa 
tähän sotaan, ei historia vielä lähemmin tunne sitä. Sitten sai 
linna olla rauhassa, kunnes „iso viha“ alkoi lähetä. Ensimmäinen 
koetuksen hetki ison vihan aikana tuli tunnetun sarka-sodan nimellä, 
äkkiarvaamatta. Tunnettuja ovat sarkasodan syyt ja  kauhistukset 
näillä seuduin. Näistä sananen kumminkin, sen verran kun ne 
koskevat linnaa.

Seudulla ei tietty aavistaakaan mitään vihollisten hyökkäystä; 
linnassakaan siis eivät olleet ollenkaan varoillaan, kun yht’äkkiä 
k:lo 3—4 aamulla 13 p Maalisk. 1712 vihollisjoukko, jossa oli 
160 kasakkaa 100 rakuunaa ja  iso parvi „Vihovenäläisiä“ ryntäsi 
Kajaanin kaupunkiin ruveten sitä rosvoamaan ja  hävittämään sekä 
asukkaita murhaamaan. Samalla polttivat he eteläosan kaupunkia, 
vaan jättivät pohjaisen osan polttamatta, — suojellakseen itseään 
Kajaanin linnan väen ammunnalta! Siellä oli näet vanha riutunut
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päällikkö, Niilo Silfverbagge, kahden (toisin neljän) vartijansa 
kanssa ruvennut ampumaan heitä, kun eivät voineet tulla kaupun
kilaisille apuun. Tällä ampumisella eivät he kumminkaan toimit
taneet muuta, kun että kaksi vihollista kaatui. Olihan tuo kum
minkin yksi miestä kohti! Kummastuttaa meitä vaan, miksi eivät 
Venäläiset yrittäneetkään linnaa hätyyttämään, vaikka lienevät tie
täneet, että siinä ei ollut paljo puollustusväkeä. Luultavasti pel
käsivät he linnan tykkejä, joita vastaan heillä ei liene ollut ase ita1).

Tämän jälkeen sai Kajaanin seutu olla kotvasen rauhassa 2); 
tällä aikaa tuli Silfverbaggen sijaan ratsumestari Joh. Zattler linnan 
päälliköksi ja  v. 1714 everstiluutnantti Juhana Meurman virkaa 
toimittavaksi. Hän poltatti lopunkin Kajaanin kaupunkia, jonka 
Venäläiset 1712 jättivät suojukseen. Jo maaliskuussa v. 1715 tuli 
vihollisjoukko, muutamia satoja miehiä säännöllistä hevosväkeä, 
Savonlinnasta päin Paltamoon. Kuultuaan että kaupunki oli ko
konaan hävitetty, joten heillä ei siellä ollut suojaa, eivät he läh
teneetkään jäisin kiertämään sinne, vaan tekivät äkillisen hyökkä
yksen linnaa vastaan pohjaispuolelta, aikoen rynnäköllä vallottaa 
sen. Mutta komentaja oli jo aikasin saanut tiedon vihollisen tu
losta, arvattavasti koska tämä kulki hitaasti, rosvoten ja  julmuuk
sia harjottaen tiellään. Sentähden oli linnan silta vivuttuna ja  
tykit valmiit vastaanottamaan vihollista. Muutamia vihollisia kaatui, 
heidän päälliköltään, eversti Sinleff’iltä, ammuttiin hevonen ja  kohta 
oli rynnäkkö torjuttu. Linnassa kaatui vaan yksi mies. Seuraa- 
vana päivänä lähettivät viholliset majuurin, rummuttajan ja  muu
tamia rakuunia vaatimaan linnaa antaumaan. Siihen saivat kiel
tävän vastauksen, ja  „nurinniskoin täytyi heihän pötkiä tiehensä“ , 
sanoo kertoja Åbo Tidningeissä.

Saman vuoden joulukuussa tuli kokonainen rykmentti he
vosväkeä kenraali Tschekin’in (Schäkin) johdolla Oulun kautta 
Paltamoon. Täältä hän lähetti monta kertaa lähetyskuntia vaati
maan linnaa antaumaan, vaan kun Meurman aina vastasi kieltä
västi eikä vihollisillakaan ollut tykistöä voidakseen yrittääkään pii

1) L. H. Backman’in käsikirjotus: „En sannfärdig berättelse om Ca- 
jana Slottz och Stadz Försam lings t i lls tå n d ------------- “ .

2) Koko seuraava kertomus perustuu L. H. Backman’in e. m. käsikir- 
jotukseen; lisiä ja oikomisia olen saanut seuraavista: K. A. Castrén’in „Ka
jaanin lään. vaih.“, Åbo Tidningar 1784, 29, ja 1798. 20, sekä T. E . Svin
hufvud: „J. H. F ieandt’in Eläm äkerta“.

2
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ritystä, täytyi heidän parin viikon kuluttua lähteä pois, saamatta 
muuta aikaan, kun julmia ryöstöjä ja  hävityksiä.

Tämän ohessa oli komentaja Meurman tehnyt ne lisäraken
nukset ja  korjaamiset linnassa, joista jo edellisessä olen kertonut. 
Myös ruokaaineita koetti hän hankkia, minkä vaan voi saada hä
vitetyltä seudulta. Muka suojaa etsien pakeni seudun herrasväki 
perheineen linnaan. Muitten muassa tiedämme Paltamon rovastin 
Eerikki Cajanus’en, ja  hänen poikansa kappalaisen Eerikki Caja- 
nus’en perheineen tulleen sinne.

Mutta ei paljo päälle kuukauden saanut linna varustautua, 
ennenkun sama Tschekin palasi sen edustalle, tällä kertaa tuoden 
muassaan lähes 4000 (toiset 3000) miestä sekä tykistön. Tämän 
kuukauden kuluessa oli linna taas saanut uuden päällikön. Meur
man oli nim. juopumuksensa vuoksi (katso s. 27) saanut eron vi
rastaan ja  marraskuussa oli majuuri Fieandt määrätty väliaika- 
seksi komentajaksi. Kun siis Tsckekin tammikuussa ilmestyi lin
nan edustalle, oli Fieandt komentajana, ja  hänellä oli linnan vä
kenä ainoastaan 50 tottumatonta, voimatonta ja  raajarikkoa miestä. 
Muutamia päiviä ennen oli nimittäin lähetetty eräs vänrikkix) 60 
miehen kanssa Savoon; — mitä varten?

Vihollinen asetti väkensä joen kumpasellekin puolelle, raken
nutti pattereita ja  rupesi tykeistään „lähettämään tulipommeja yötä 
päivää“. Ei tämä ampuminen kumminkaan paljo hätyyttänyt lin
naa, sillä „sen hyvä asema, sen lujat holvit ja  komentajan huoli 
tekivät sen tyhjäksi“ , niin että ainoastaan yksi mies kaatui ja  muu
tamia haavottui. Muutamia turhia hyökkäyksiäkin ovat Venäläiset 
tehneet linnaa vastaan. Linnasta on koko ajan ankarasti vastattu 
Venäläisten ammuntaan. Viimein jo tykinkuulat loppuivat, vaan 
siitä ei vielä hätäilty, pantiin kiviä kuulien asemesta, vaikka Ve
näläiset jo monta kertaa olivat tarjonneet heille hyviä antaumisen 
ehtoja. Pahempi hätä kun vihollisten ammunta, kuulien puutos ja 
kova pakkanen, rupesi lähenemään: se oli nälkä. Kestettyään vii
den viikon piirityksen, joutui komentaja vihdoinkin ahtaalle. An
tautumaan hän ei olisi ruvennut millään lailla, hän oli päättänyt 
pamauttaa linnan kaikkineen ilmaan, pelastaakseen siten kunniansa, 
kun ei muuta voinut. Sillä hän ei voinut odottaakaan apua muu-

l ) Ehkä Juhana Berendt Zattler (Sadtler), jota Stjernman sanoo ala- 
komentajaksi 1715—21, eli luultavammin Juhana Meurman, joka myös tähän 
aikaan on mennyt linnasta?
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alta, kun tiesi että Kajaanin linna jo 1V2 vuotta oli ollut ainoa
Suomessa, josta sinikeltanen ruotsin lippu vielä liehui. Vaan lin
nassa olevat pakolaiset rupesivat rukoilemaan häneltä, että hän 
ennemmin antautuisi, ja  saivatkin viimein hänen taipumaan siihen. 
Ja  kun linnasta nähtiin, että vihollisilla jo oli kaikki valmiiksi va
rustettuna uutta hyökkäystä varten ja  että lauttakin jo oli kos
kessa, jolla .aikoivat tuoda väkensä linnaan, ruvettiin antautumista 
tuumaamaan. Pian sovittiin seuraavista neljästä ehdosta:

l:ksi että sotaväki saisi käydä linnasta täysissä aseissa;
2:ksi että se oman lippunsa liehuessa venäläisen vartijajoukon

suojassa saisi kulkea 30 peninkulmaa lähemmäksi ruotsalaista ar
meijaa;

3:ksi että linnassa olevat papit, porvarit ja  muut pakolaiset 
saisivat vuorokauden kuluessa häiritsemättä viedä linnasta pois 
omaisuutensa ja  asettua tilalleen (kellä sellainen oli) asumaan täy
dessä rauhassa ja  turvassa; sekä

4:ksi (Tschekin’in vaatima) että kaikki ruokavarat (?), ampu- 
mavarat ja  tykit linnan kanssa annettaisiin Venäläisille.

Ehdoista suostuttiin kahden puolen ja  24 p. Helmikuuta „luo
vutettiin linna, sittenkun varmuudeksi oli vannottu valat ehtojen 
täyttämisestä ja  Tschekin vielä ehtojen alle kirjottanut petollisen 
nimensä“.

Harvoin voi historia mainita näin kunniallista antautumista. 
Melkeinpä kuulustaa tarumaiselta, että 50 raajarikkoista miestä, 
joilla ei ollut muuta tarjona, kun nälkä, kylmä ja  puuttuvaiset am- 
pumavarat, ei mitään apua muualta toivottavana, ja  jota sitä paitse 
haittasi joukko pakolaisia lapsineen ja  vaimoineen, voi vaatia ja  
pakottaa 80 vertaa vankemman vihollisen myöntymään tuommo- 
siin ehtoihin!

Sitä häpeällisempi oli se tapa, jolla Tschekin söi sanansa, 
rikkoi valansa. Niin pian, kun pakolaiset rupesivat kantamaan 
tavaroitaan ulos linnasta, antoi hän sotamiehilleen luvan rosvota 
ja  riistää heidät ihan paljaiksi talvipakkasessa. Ja  nähdessään tuon 
ulkonäöltään niin surkastuneen ja  vähäsen linnanväen marssivan 
ulos, aikoi hän — luultavasti häpeästä — surmata nämä kaikki. 
Siilon mainitaan erään venäläisen everstin, Mannstein’in astuneen 
esiin ja  uhanneen jättää kenraali Tschekin’in palveluksen, jos hän 
tekisi itsensä syypääksi sellaiseen häpeälliseen julmuuteen. Tämä 
pelasti ainakin useampien hengen. Nämä vietiin ensin Paltamoon,
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jossa kaikki ne, joita oli hankala kulettaa, murhattiin. Alhaisempi 
kansa ja  sotaväki sidottiin kaksittain kahleihin; pappien ja  muitten 
vallassäätyläisten annettiin kulkea omilla hevosillaan, ja  siten läh
dettiin viemään vankeja Turkuun. Täällä ainakin papit vihdoin 
pääsivät vapaiksi, mutta muut vietiin Pietariin, Moskovaan ja  jot
kut aina Siperiaankin. Harva heistä lienee palannut kotipuoleen.

Vaan ennenkun Tschekin lähti seudulta, jä tti hän sinne ikui
sen muistomerkin itsestään. „En tiedä mistä ymmärtämättömyy
destä“ sanoo Mathesius, puollustajat jättivät linnaan muun muassa 
7 tynnyriä ruutia. Näillä ampui Tsckekin maaliskuussa satavuo
tisen linnan ilmaan. Melkein koko linna vajosi kiviläjäksi ja  muu
riakin murtui 4— 10 sylen pituudelta. Täten muuttui Kajaanin 
linna siksi raunioksi, jona se nyt muistuttaa meitä muinaisista ajoista 
— meitä, jotka raunioita katsellessamme tuskin enää kylliksi voimme 
käsittää lyhytikäisen linnan merkityksen Kajaanin seudulle ja  sa
malla koko maallemme.

IV.

Puuhat linnan uudesta-rakentamiseksi jälkeen 
ison vihan').

Eräässä tarkastuspöytäkirjassa v. 1751, jonka silloinen ko
mentaja on tehnyt, luemme, että kun linna v. 1716 räjähytettiin 
ilmaan, niin kaikki patterit ja  multavallit hävisivät, kaikki asuin
huoneet hajosivat ja  muodostuivat linnan pihalle neljä syltä kor
keaksi kiviläjäksi, jota paitse itse muurikin on monesta kohti 4—10 
sylen pituudelta hajonnut. Kumminkin on tuossa vähän liikaa.

’) Koko seuraava luku perustuu pääasiallisesti Kajaanin neuvoshuo- 
neen arkistossa säilytettyyn nidokseen nimeltä „Slottet Kajaneborgs hand
lingar“, jossa on järjestämätön kokoelma kirjeitä, pöytäkirjan otteita, tarkas
tuspöytäkirjoja y. m. K. A. Castréu on myös vähän käyttänyt samaa koko
elmaa.
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Sillä Kajaanin Maistraatti on v. 1748 pitänyt myös jonkunlaista 
tarkastusta ja silloin sanotaan kaikkia muita huoneita hävinneiksi, 
paitse l:ksi Varastohuone, räystäältä 16*/2 kyyn. pitkä ja  toisesta 
päästä 91/2, toisesta КТ/г kyyn leveä; ennen linnan hävitystä on 
tämän alakertaa käytetty varastohuoneena (katso siv. 12 c )x) ja  
yläkertaa, jossa oli kaksi ampumaikkunaa („skottanglar“ ?) patte
rina; vihollisaikana 1742 on kansa rakentanut sille neljännen (ha
jonneen sijaan) seinän puusta — — —  ja  2:ksi Kalustohuone 
(„Materialhuset“) 16 kyyn. pitkä ja  8 kyyn. leveä.

Nämä siis olivat jälellä keskellä raunioita ja  kiviläjiä, kun 
linnaa uudestaan ruvettiin rakentamaan. Ja  siihen aiottiinkin ryh
tyä niinpian kun alettiin toipua sodan jälkeen, vaikka varattomuus 
koko ajan oli esteenä rakennukselle.

Sitä varten oli kuningas jo 1712/Xn23 kirjottanut, että Pal
tamon ja  Sotkamon pitäjäläiset olivat ruotukontrahdin nojassa vel- 
votettavat rakentamaan linnan uudestaan. Vaan tästä ei tullut 
sen enempää. Eräästä kirjeestä näkee, että hallitus v. 1726 on 
taas miettinyt asiaa. Näyttää kun olisi Kajaanissa siilon tehty 
kustannusarvio rakennustöitä varten. Sittemmin kirjottaa näet 
linnan komentaja Troliin v. 1728 sotakollegiolle näin: „— — — 
jos ennen mainittua summaa (kustannusarviossa) pidetään kovin 
suurena, niin luulen pienemmälläkin summalla voitavan tehdä paljo, 
kun harmaata kiveä ja  hirsiä löytyy ihan läheisyydessä; työvoimia 
saisi Kajaanin komppaniialta ja  kaupungin porvarien päivätöistä
—  kunhan vaan saataisiin työaseita ja  rahoja“ . Troliin ja
silloinen Maaherra v. Essen olivat hyvin innokkaita linnan uudes- 
tarakentamista esittämään. Tähän heitä arvattavasti kehotti myös 
se päällekarkaus, jonka Venäläiset v. 1728 tekivät Kajaanin seu
duille. Troliin ja  v. Essen saivatkin aikaan sen, että sotakollegio 
jo 1729 päätti rakennuttaa linnan uudestaan ja  kuningas samana 
vuonna hyväksyi piirrustuksen sille2).

Sen tekijänä näkyy olleen eräs C. Loven, joka minun tietääk
seni ei ole käynyt Kajaanissa. Sentähden luulen että tuo „kon
duktööri“ K. F. Rördenberg, joka teki kustannusarvion ja  v. 1729 
on ollut Kajaanissa, myös on tehnyt piirrustuksen, mutta Loven

1) Tämä on varmaan sama, jota 1754 mainitaan nim ellä „tyghuset“, 
ja joka vielä nytkin on eheänä ja säilyttää parasta aikaa Kajaanin Annis
kelu Yhtiön oluttynnyreitä (!).

2) Piirrustus seuraa tätä kertomusta, pienennettynä.



ehkä on sen piirrustanut uudestaan, eli, ollen Rördenbergin esimie
henä, ehkä ainoastaan allekirjottanut.

Linnotusvirastosta m äärätttin konduktööri Kaarle Fredrik v. 
Rördenberg, J o k a  osasi suomen kieltä, sekä oli hyvä ja  luotettava 
linnotusupseeri1', rakennustöitä johtamaan. Samana vuonna (1729) 
oli maaherra lähettänyt atjutantti Remahlin tutkimaan Melalahden 
(3 peninkulmaa linnasta pohjaiseen päin oleva kylä) kalkkikiveä ja  
savea, sekä sinne asettamaan tiiliruukin ja  Kajaaniin sahamyllyn 
y. m. Kumpikin ovat olleet vähän aikaa täällä. Remahl on tiet
tävästi polttanut kalkkia ja  Rördenberg on tehnyt kustannusarvion. 
Yaan tämän jälkimmäisen sijaan on 1730 määrätty työtä johta
maan kapteeni Cedersparre, rahojen hoitajaksi vänrikki Kinman, 
ja  sitä paitse seppiä ja  sahuumiehiä. Työssä oltiin jo vähän aikaa, 
niin että valtiolta kului 3,000 taaleria hopea rahaa, „vaan varat
tomuus esti sen jatkam ista ennen ensi valtiopäiviä *)“ .

Mitä noilla 3,000 taalerilla on saatu toimeen, ei tiedetä, vaan 
luultavaa on, että ne suureksi osaksi ovat kuluneet valmistaviin 
toimiin ja  virkamiesten palkkoihin. Ennen mainitussa kirjeessä 
sanotaan myös sekreetivaliokunnan, asiaa mietittyään tulleen sii
hen päätökseen, että Paltamon ja  Sotkamon pitäjäläiset eivät olleet 
velvolliset linnaa uudesta rakentamaan, vaan ainoastaan voimassa 
pitämään ja  puollustamaan, jonka vuoksi valtion tulee kustantaa 
korjaustyö. Näyttää kumminkin siltä, kun työtä olisi jatkettu  vuo
teen 1731, sillä saman vuoden valtiopäivillä ovat Kajaanin lääni- 
läiset tehneet anomuksen, jossa he pyytävät saada maksaa rahassa 
ne 8 killinkiä hopearahaa jokaisesta päivätyöstä Kajaanin linnan 
rakennustyöhön, joita he ovat ottaneet tehdäkseen joka kokonai
selta m anttaalilta 8, sekä myös maksaa 8 kili. h. r. hirrestä, laudasta 
ja  tuohista, jotkaheidän piti joka savulta hankkia. V. 1724/iv33 saavat 
he kuninkaan kirjeen kautta myönnytyksen edelliseen pyyntöönsä 
vuodesta 1733 lukien, vaan puutavarat piti heidän tuoda luonnossa.

Ummelleen kuluu kymmenen vuotta tämän yrityksen jälkeen, 
ennenkun näemme uusia puuhia linnotustyötä v arten 2). Y. 1739 
on linnan komentaja valittanut venäläisten ryöstöjoukkojen (ros-

•) Sotakollegion kirje 178/vin31.
2) T ällä  välin ovat Kajaanin kihlakunnan asukkaat raunioille rakenta

neet puusta pienen vankilan, 15 kyyn. pitkän, 12 kyyn. leveän, jossa oli 2
pienempää vankihuonetta ja yksi isompi vahtitupa. Tämä kai purettiin kun
v. 1758 rakennettiin uusi vankila kaupunkiin.
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boiniker) kovasti ja  usein ahdistavan Kajaanin seutuja, jonka vuoksi 
hän ehdottaa pylväsvaajotusten (pallisaadien) ja  kolmen patterin 
rakentamista kaupungin ympärille. Tämän ehdotuksen hyväksyy 
Gabriel Cronstedt (17n /xn39), jolle sotakollegio oli uskonut maan 
puollustustyöt, ja  käskee komentajan maaherran kautta hankkia 
Paltamoon ja  Sotkamon pitäjäläisiltä ruotukontrahdin nojalla ne 
päivätyörahat ja  hirret, joita he eivät ole kahdeksaan vuoteen suo
rittaneet; täten arveli Cronstedt saatavan mainitut varustukset ra
kennetuiksi. Työhön ruvettiin; vaan alusta on se ainakin käynyt 
hitaasti. Työnjohtajana oli vielä kapteeni Cedersparre, joka vuo
den 1739 viimeisenä päivänä on tehnyt kalustoluettelon, jonka mu
kaan Kajaanin linnan rakennustyössä löytyi: 2 kipp. 2 leiv. rautaa, 
4 kipp, terästä, 11 lästiä 6V2 tynnyriä kalkkia, 21686 kpl. tiiliä, 
304 hirttä, 25 kpl. 21 kyyn. pituista hirttä, ynnä koko joukko 
rautanauloja, trossia, köyttä, nuoraa sekä muurarin, sepän ja  sal- 
vajan työkaluja. En tiedä mistä syystä tämä Cedersparre on tullut 
pois, vaan työtä on v. 1741 — 42 ollut jatkamassa eräs linnotus- 
luutnantti L. Lang Lorentson. Rakennuksia varten on Waasan 
lääninrahastosta kenraali majuuri Gabr. Cronstedt’in määräyksestä 
lähetetty alussa v. 1742 218 taal. hop. rahaa ja  saman vuoden 
lopussa 500 hop. taal. V. 1742 kirjottaa sotakollegio, että niille 
miehille Kemin komppaniasta, jotka ovat olleet ja  yhä ovat Ka
jaanin linnotustyössä, on maksettava 3 äyriä hop. rah. päivältä. 
Tältä ajalta ovat nähtävästi ne jätteet erästä päivätyölistaa, jotka 
löytyvät ennen mainitussa kokoelmassa Kajaanin neuvoshuoneen 
arkistossa. Siitä näkee, että 28 p. Toukok.—28 p. Syysk. (1741 
eli 1742) on työhön käytetty 1357 sotilaan, 406 talonpojan ja  45 
porvarin päivätyötä; joka päivä oli siis noin 15— 18 miestä työssä. 
Siitä huomaamme myös, että siellä on muurattu, siltoja rakennettu, 
kiviä kannettu ja  varastohuone (puusta) tehty; Melalahdessa on lei
vottu tiiliä ja  poltettu kalkkia, pajassa 011 alituisesti sepän töitä 
toimitettu y. m. E ttä  tällä kertaa ei ole suuria saatu toimeen, 
arvaa siitä, että koko vuonna 1742 ei ole valtiolta tätä työtä var
ten mennyt rahaa kun 718 taal. hop. rah. Mitä on saatu tehdyksi, 
en voi sanoa, mutta vähän näytään ainakin alotetun pallisaadien 
ja  patterien rakentamista.

Vaan tämä hyvä alku taukosi pian. Vuodesta 1742 oli taas 
hiljasta Kajaanin linnassa, suuret aukot sen muurissa kaipasivat 
korjaajaa ja  ovat siitä asti kaivanneet sitä tähän päivään saakka.
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V. 1744 kysyy komentaja sotakollegiolta, l:ksi aikooko hallitus 
kustantaa linnankorjaamistyötä, 2:ksi jos varoja myönnetään, kysyy 
hän, aiotaanko korjauttaa itse linnaa, eli rakennuttaa pallisaadeja 
ja  patteria, joita jo oli alotettu, 3:ksi eikö olisi parasta lähettää 
linnotusupseeri tutkimaan, mikä olisi edullisinta seudun puollus- 
tukseksi, linnan korjaaminenko, kaupungin varustaminen linnotuk- 
silla, vaiko jonkun toisen paikan linnottaminen. Seuraavana vuonna 
on pidetty pieni tarkastus ja  huomattu, että linnan pohjainen port- 
tiholvi pienillä korjauksilla olisi autettu, vaan eteläisen korjaami
seen arveltiin tarvittavan paljo työtä, koska se oli niin huono, että 
se ennen kaikkia uudistuspuuhia oli purettava, ja  koska suuria auk
koja oli muurissa portin kummallakin puolella. Linnan kellari oli 
vielä eheä; sitä käytettiin pakottaakseen vankeja tunnustamaan 
rikoksiaan.

Y. 1751 on komentaja pitänyt uuden tarkastuksen, josta tä
hän käännämme seuraavan otteen:

,,l:ksi että Venäläiset ovat 1716 räjähyttäneet linnan 7 tyn- 
nörillä ruutia ilmaaan, niin että patterit ja  multavallit ovat aivan 
maahan kaatuneet, kaikki asuinhuoneet hajonneet ja  muodostuneet 
linnan pihalle 4 syltä korkeaksi kiviläjäksi, jo ta paitse itse muuri 
on monesta kohti 4 —10 sylen pituudelta hajalla, josta seuraa

2:ksi että jos tä tä  kokonaan rappiossa olevaa linnaa ruvet
taisiin korjaamaan, niin ovat: l:o pihalla olevat kivet raivattavat 
pois, 2:o kaikki hajonaiset muurit hajotettavat, ennenkun voi alot- 
taa korjaamista, 3:o tähän työhön, nim. kivien pois raivaamiseen 
ja  muurien hajottamiseen, menisi vähintäin 1/ 2 vuotta kahdella 
komppaniialla, eli 300 miehellä; siis arveli hän, että 300 miestä ei 
V2 vuodessa voi muuta tehdä, kun viedä kiviä pois ja  hajottaa 
muuria, estääkseen sen hajoamista siellä asuvien hengenvaaraksi.

3:ksi. Ja  kun koko muuri ainakin puoleksi on aukkojen täh
den hajotettava ja  uudelleen rakennettava, niin hän kysyy alam- 
maisuudessa, eikö noita aukkoja voitaisi tiilimuurauksilla tukkia, 
eli eikö tätä  tukkimista voisi suorittaa samanlaisilla kivillä, joista 
itse muuri on tehty.

4:ksi. Koska täm ä linnantyö välttämättömästi vaatii linno- 
tusupseerin tarkkaa kykyä ja  hänen tekemää kustannusarviota, niin
ei hän sitä ennen voi enempää e s i t tä ä -------------“ .

Tämän esityksen jälestä kului 3 vuotta ennenkun v. 1710/xn54 
komentaja ynnä 2 kaupungin raatimiestä, muurari ja  puuseppä —
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arvattavasti hallituksen käskystä — ovat tehneet laajan ja  hyvin 
erityiskohtiin ulottuvan korjausehdotuksen, josta näkee, että heidän 
luulonsa mukaan olisi tarvittu linnan uudestaan rakentamiseen m. m. 
300,000 tiiltä, 132,000 kuormaa kiviä j. n. e.; kustannuslasku nousi 
ainakin 10,000 taaleriin hop. ra h .1), eli 131,600 nyk. Suomen 
markkaan.

Tähän loppuvat kaikki puuhat linnan korjaamista varten. 
Rakennusmestareina tästä lähtien ovat olleet ilma ja  vesi yksistä 
tuumin. Kuinka voimakkaita ja  uutteroita nämä ovat olleet ja 
mitä ne esim. viimeisinä 70 vuotena ovat saaneet toimeen, näkee 
helposti, kun vertaa sitä linnan kuvaa, joka on tehty 1819 Alek
santeri I:n matkalla, linnan nykyisiin mataloihin raunioihin.

Silloista, linnasta kumpasellekin rannalle, oli pohjaispuolelle 
vievä sodan aikana hävitetty, vaan eteläinen pysynyt eheänä. So
dan jälkeen oli hävinneen sijaan tehty uusi, vaan sittemmin (luul
tavasti 1741) oli kevät-tulva hajottanut kumpasenkin. Linnan 
komentaja pyysi sotakolleegiota rakennuttamaan siltoja, vaan tämä 
vastasi 17*/vni41 että maaherran tulee pakottaa Paltamon ja  Sot
kamon pitäjäläiset linnan siltoja rakentamaan. Työhön näytään 
kyllä ruvetun jo Samana vuonna, vaan „korjaustyön on vihollisen 
tulo maahan estänyt“ . Tämän jälkeen tahtoi sotakolleegio vielä 
pakottaa talonpoikia työhön, vaan nämä tekivät verukkeita, ja  ko
mentaja valittaa ehtimiseen sillan puutetta, „kun silta on välttä
mätön yleistä kulkua, tulevaa linnan rakentamista ja  linnan tiluksia 
varten, varsinkin koska ruunun veneetkään eivät ole kunnossa“ 
(1744). Seuraavana vuonna on hallitus vihdoin huomannut, että 
Paltamon ja  Sotkamon pitäjäläisiä ruotukontralulin nojalla ei voi 
pakottaa siltoja rakentamaan, sekä määrännyt työtä varten 263 
taal. hop. rahaa valtion varoista. Näillä rahoilla rakennettiinkin 
sillat, 5:llä arkulla etelä- ja  3:11a pohjaispuolelle linnaa. Nämä 
arkut olivat puusta; itse silta oli kaitanen ja  ainoastaan vestetyistä 
hirsistä. Silta kesti sata vuotta, jonka jälkeen (1845) nykyinen 
tehtiin. Tämä on rakennettu 2:lle kiviarkulle linnan pohjaiselle ja 
3:lle sen eteläiselle puolelle; arkkuihin on kivet otettu linnan rau
nioista.

l) Tämä asiakirja oli vaillinainen.
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1) Luettelo linnan päälliköistä1).

Iisak Beem, „Oulun linnan ja  Kajaanin maan („Cajanska lan
det“) päällikkö“ 1606—1612. Edellisestä tiedämme, mitä hän toimi 
Kajaanin linnan rakentamiseksi, sekä miten hän onnistumattoman 
sotaretkensä tähden Venäjälle muutettiin äkkiä pois täältä.

Eerik Haare 1612—1620 (päällikkö Oulun ja  Kajaanin lin
noissa). Messenius kuvaa häntä julmaksi ja  raa’aksi.

Kristoffer W crnstedt2) 1620— 1622. Messenius sanoo häntä 
lempeäksi ja  oikeutta noudattavaksi.

Juho Ulfsparre 1622—23.
Eerik Pietarinp. Kooth 1623—35.
Melcher Wernstedt 1635—41.

. Pietari Jaakonp. Ту sk 1641—49.
Niilo Antinp. Björn 1649—51, viimeinen Oulun linnan kanssa 

yhteinen päällikkö.
Pietari Jaakonp. Ту sk 1651—64.
Sakari Pählhom 1664—.
Jaakko Pietarinp. Ту sk.

1) Tämä luettelo näyttää lukijan silm issä epätasaselta. Syynä siihen 
on osaksi se, että en ole päälliköistä tietänyt paljo enempää kun nimen, 
osaksi myöskin se, että en ole tahtonutkaan heistä mainita sen enempää. 
Sentähden olen laveammin esitellyt ainoastaan merkillisimmät, sekä ne, joista  
olen saanut tietoja Kajaanin arkistosta. Lähteet: Stjernman, „Höfdingaminne“ 
II, K. A. Castren, „Kaj. lään. vaiheista“, Lästbom, „Höfdingaminne“ II.

г) T ästä Stjernman’in tiedonannosta eroaa aivan seuraava, J. R. A:n 
(tilikirjojen nojalla tehty) luettelo päälliköistä (Joukahaisessa 1883, 51): 
K ris to ffe r  Pröw ich  — 1620, kapteeni Helge Jesperinp. 1618— 1621, Y rjö  Ju- 
honp. 1621 ja  E e rik  tuom aanp. — 1623. — Varmaa on kuitenkin, että aina
kin W ernstedt on ollut päällikkönä, koska M esseniuskin puhuu hänestä. — 
Ehkä äsken nimitetyt olivat alapäälliköitä.
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Samuli Lång, — 1680, majuuri.
Juho Pietarinp. Forssman 1680—83, majuuri.
Kristoffer Bylow  1684—93, majuuri.
Henrik Gråå 1693—98, kapteeni.
Jaaliko S kru f 1698, majuuri.
Niilo Silfverbagge 1699— 1713. Jo edellisestä tiedämme, mi

ten hän varustautui isoa vihaa varten ja  mitä hän sarkasodan ai
kana teki. Muuten on hän ollut varaton ja  kivulloinen, jonka 
vuoksi maaherra Clerck kirjottaa hänestä Neuvoskunnalle, ja  esit
tää, että Silfverbagge’lle suuren köyhyytensä vuoksi armosta an
nettaisiin koko vuosipalkka eli 200 taaleria hop. rahaa; , j  vijdrig 
händelse lärer han lijda stor nödh och komma a tt crepera“ 1) (pa
himmassa tapauksessa hän kärsinee suurta kurjuutta ja  ehkä kuol- 
leekin). Sodan lähetessä hän juuri huonoutensa vuoksi lienee ero
tettu.

Juhana Zattler (Sadtler) 1713—15, ratsumestari. Tälle on 
apulaiseksi eli varakomentajaksi v. 1714 maaherra Clerck määrän
nyt Juho Meurman’in, koska Zattler oli oikeastaan palvellut ra t
suväessä, ja  sitä paitse oli kivulloinen erään haavotuksen tähden.

Juho Meurman 1714—15, everstiluutnantti. Hän oli tul
lut 1687 kapteeniksi Savon rykmenttiin, ja  tuli vasta mainittuna 
vuonna Kajaaniin. Olen jo kertonut, miten hän kunnolla puollusti 
linnaa maaliskuussa ja  joulukuussa v. 1717 ja  mitä hän sillä välin 
toind linnan vahvistamiseksi. Sentähden juuri on tähän saakka 
kummastuttanut meitä, minkätähden hän tuli pois täältä kesken 
sodan. Tästä olen nyt onnistunut saamaan tiedon eräästä Arm- 
feltin kirjeestä kuninkaalle 8 p. Helmik. 1716 2), jossa mainitaan 
Meurman’in olleen hyvin juopon, niin että hän oli joka päivä ollut 
juovuksissa, ja  silloin harjottanut väkivaltaa läänin- ja  linnanvä- 
estöä kohtaan, „heitä laittomasti pieksäen, vangiten ja  kuritushuo
neessa pitäen — — — “. Jopa omaa päällikköänsäkin on hän 
röyhkeästi kohdellut. Tästä oli monta kertaa valitettu Armfeltille, 
mutta hän ei ole voinut auttaa asiaa, sillä hän oli kaukana lin
nasta ja  vihollinen linnan ja  hänen välillä. Vihdoin, „koska muu
ten kaikkien olisi täytynyt lähteä linnasta pois“ , täytyi Zattlerin 
linnanväen kanssa vangita mainittu Meurman. Tämä on tapahtu-

*) Koskinen: Lähteitä ison vihan historiaan.
г)  Tämän on T:ri K. O. Lindeqvist kopioinut Ruots. Valt-arkistosta ja  

minulle hyväntahtosesti antanut käytettäväksi.
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nut lokakuussa ja  siitä on heti ilmotettu Armfeltille, joka mar
raskuulla on määrännyt kapteeni Fieandt’in linnan komentajaksi. 
Kummalliselta näyttää, kun ennen mainittu L. H. Backman kertoo 
kumminkin Meurman’in vielä joulukuussa kunnolla torjuneen erään 
venäläisen hyökkäyksen. Nähtävästi ei Fieandt vielä ollut ehtinyt 
linnaan, jonka vuoksi vaaran uhatessa täytyi antaa Meurman’ille 
virkansa takasin, koska hän oli ainoa, joka voi sitä hoitaa. Vaan 
arvattavaa on, että hän, niinkun Zattler’kin, heti Fieandt’in tultua 
on lähtenyt pois linnasta, koska heitä ei mainita linnan piirityksen 
ja  antaumisen aikoina. Meurman’ista tiedetään, että hän sittem
min joutui Venäläisten vangiksi. Venäjällä hän on ollut vuoteen 
1722, ja  eli sen jälkeen Tukholmassa kuolemaansa saakka, eli vuo
teen 1740, ollen viimeinen aatelista sukuaan ').

Juho Henrik Fieandt. Tämä oli syntynyt Vironmaalla 
1683 a) ja  oli siis ainoastaan 32 v. vanha, tullessaan Kajaanin lin
nan päälliköksi. Sotauransa alotti hän Maunu Gabriel v. Tiesen- 
hausen’in rykmentissä tavallisena sotamiehenä, tuli 1711 luutnan
tiksi Savon rykmenttiin ja  1712 Savon jalkaväen kapteeniksi. Tällä 
aikaa on hän ottanut osaa useaan taisteluun, aina kunnolla ja  ur
hoollisuudella. Marraskuussa 1715 määrättiin hän väliaikaisesti 
toimittamaan komentajan virkaa Kajaanin linnassa ja  saapui luul
tavasti saman vuoden lopussa sinne. Miten hän täällä kunnosti 
itsensä, vaan kumminkin vihdoin joutui Venäläisten vangiksi, tie
dämme jo edellisestä. Hän vietiin vaimoineen vankina Kasaniin, 
pääsi 1718 sieltä pakoon, ja  tuli Ruotsiin takasin. Siellä hän 
vielä otti osaa samaan sotaan tavallisella miehuudellaan; kaatui 
vihdoin 23 p. elok. v. 1741 Lappeenrannan tappelussa.

Juho Bercndt Zattler (Sadtler) 1717/x l5 —21.
G. Schultz 1721—28, majuuri.
Diedrik v. Troliin, 1728—42, kapteeni, tunnettu Kajaanissa 

sivistymättömästä perhe-elämästään. Maaherra v. Essen on hänelle 
antanut väliaikaisen virka-ohjesäännön, sisällykseltään seuraavan: 
l:ksi. Hänen tuli vaatia kaikilta matkustavaisilta, sekä ruotsalai
silta että suomalaisilta passi ja  kirjottaa ne päiväkirjaansa. Passit- 
tomat tuli hähen panna vankilaan ja  pitää ne siellä, kunnes heistä 
lähemmin määrättäisiin. 2tksi. Venäläisten kauppiaitten piti hänen 
antaa passinsa nojalla kulkea, vaan muut Venäläiset olivat van

*) Ennes: Biografier,
*) Svinhufvud: ,,J. H. Fieandt’in E läm äkerta“,
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gittavat ja  heistä oli heti ilraotettava maaherralle. Tämän enem
pää tointa raunioitten päälliköillä ei näy juuri olleenkaan. Kum
minkin ovat he joskus maaherran y. m. kirjeissä saaneet yksi
tyisiä käskyjä. Esim. vuonna 1748 käskee maaherra komen
tajan ottaa uskollisuuden valan Kajaanin kihlakuntalaisilta „Venä
jän hallituksen jälkeen“ . Kirjeessä samalta vuodelta käskee ken
raali kuvernööri v. Roosen hänen „hiljaisuudessa ottamaan vaarin, 
jos joku herättäisi yleisössä tyytymättömyyttä Ruotsin hallitusta 
vastaan“ . Huviksi voinee tässä mainita, että samana vuonna ko
mentaja, odottaessaan mainittua v. Roosen’ia „eli muita korkeita 
herroja“ linnaa tarkastamaan, kysyy maaherralta, eikö hän saisi 
kutsua Kajaanin komppaniian kokoon, antaa sille linnasta kivää
rejä ja  ampumavaroja — paraatia varten. — Edellisestä tiedämme, 
kuinka Troliin innokkaasti puuhasi linnan uudestaan rakentamista, 
vaikka turhaan. — Hän kuoli 1720/ i x 42 ja  hänen sijaansa nimitet
tiin 1724/xi43 *)•

Kaarle Fromhöld v. Köhler 1743— 1763, kapteeni. Tämä oli 
perheetön, viinaan menevä mies ja  eli hyvin vähissä varoissa, niin 
että hänellä ei kerrankaan sanota olleen muuta tavaraa, kun vaat
teet päällä ja  miekka vyöllä. Kajaanissa ei hän viihtynyt ja  jo 
talvella 1744—45 matkustikin hän Oulun kautta Helsinkiin ja  Pie
tariin; tällä aikaa on kapteeni Wassman hoitanut virkaa. Seuraa- 
vana syksynä oleskeli hän „yleisiä ja  yksityisiä asioita varten“ 
Tukholmassa ja  samoin v. 1746, nauttien silloin 3 kuukauden vir
kavapautta. V. 1749 on hän kuninkaan antamalla matkapassilla 
käynyt Wiipurissa ja  vuosina 1753—55 oleskellut Ruotsissa (hä
nellä näkyy olleen maatila Kalix’issa) „esittämässä linnan tilaa“; 
tällä aikaa on kapteeni Johana Conrad Löthman hoitanut vir
kaa, sikäli kun päiväkirjan jäännöksistä on huomattavissa. Vihdoin 
sai Köhler eron virastaan v. 1763 1).

Stanislaus de Bronikovshj 1764— 70, kapteeni, kuoli Kajaa
nissa.

Juho M auri Brummer vuodesta 1770 kuolemaansa saakka 
1793, kapteeni. Hän oli viimeinen päällikkö linnassa.

Palkkaa komentajalla on ollut (ainakin v. 1703—1745) 200 
taal. hop. rah., ja  ison vihan jälkeen, hänellä kun näet ei linnassa 
ollut asuntoa, 30 taal. huoneen vuokra-rahaa.

‘) „Slotlet Kajaueborgs haadlingai“.
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TJlosteot Kajaanin linnasta tekivät esim. v. 1745 3662/ 3 taal. 
hopea rahaa *).

2) Mainioimmat linnassa istuneet vangit.

Kajaanin linna ei ole saavuttanut merkitystään ja  voittanut 
jälkimaailman kunnioitusta ja  rakkautta ainoastaan valtiollisella, 
sotaisella ja  kansallisella alalla. Paljo muistamme myös linnaa 
niitten vankien tähden, jotka ovat siellä istuneet. Näistä on mai
nioin

Tohtori Johannes M essenius2), kuulu historioitsijana varsinkin 
teoksestaan „Scondia Illustrata“ (Ruotsin valtakunnan historia), 
josta yksi osa käsittää Suomen historiaa. Tämän osan kautta on 
Messenius tullut ensimmäiseksi Suomen historioitsijaksi, vaikka hä
nelle ei „Suomen historian isän“ nimeä anneta, koska hän ei ole 
tarpeellisella tarkkuudella ainettaan käsitellyt. Messenius lähetet
tiin tänne kauvas kaikesta sivistysmaailmasta, syytettynä k a to d i
sista ja  valtiollisista vehkeistä. V. 1626/ixl6 kirjottaa kuningas 
Kaarle IX Haarelle, silloiselle Kajaanin linnan päällikölle (Kors- 
holinaan), että hänen tulee ottaa Joh. Messenius mukanaan Kaj. 
linnaan ja  pitää häntä siellä hyvässä tallessa. Samassa kirjeessä 
mainitaan myös, että Messenius sai ottaa vaimonsa (Lucia Grot- 
husen’in) mukanaan linnaan. Messenius asui linnassa 20 vuotta, 
vaan tässä vankeudessaan on hän toimittanut enemmän kun use
ampi parhaimmissa oloissa elänyt. Usein valittaa hän olostaan 
linnassa ja  esittää Haaren pahanilkiseksi julmuriksi. Varmaa on 
kumminkin, että hän on paljo lasketellut liikoja, voittaakseen jäl
kimaailmalta suurempaa myötätuntoisuutta. Ja  sitä paitse on Haa- 
rella kovuuteensa ollut vähän kehotusta hallitukseltakin. Niinpä 
esim. 16Vvul7 kirjottaa kuningas HaareTle, e ttä  hän ei saa antaa

*) „Slottet Kajaneborgs handlingar“.
2) Tässä tahdon oikasta erään W. L:n erehdyksen. (Lönnr. Alb. siv. 

29). Sitä tuolia, jossa Kaj. pormestari istuu neuvoshuoneella, luulee W. L. 
M essenius’en tuoliksi, vaan se ei ole oikein. Neuvoshuoneen iäkäs vahtim es
tari on selvittänyt minulle, että se tuoli, jota ennen on luultu M essenius’en 
omaksi, on entisen pormest. Flander’in huonekaluja muuttaessa viety Jyväs
kylään. Sieltä olen kuulustellut tuolia, vaan en ole saanut sen enempää 
tietoa. Se oli ollut paljo enemmän koristettu, kun nykyinen pormestarin 
istuin on.
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Messenius’en pitää palkkapiikoja eli poikia (drängar) Kaj. liimassa, 
vaan ainoastaan vaimonsa ja  lapsensa, joita tulee pitää hyvässä 
tallessa ja  tarpeen mukaan (till nödtorften) elättää. Messenius 
on tästä valittanut kuninkaalle ja  anonut parannusta asiassa. Jo 
saman vuoden 24 p. marraskuuta tuli uusi kirje kuninkaalta, jossa 
Haaren käsketään muuttaa Messenius parempaan huoneeseen sekä 
antaa hänelle parempaa ruokaa. Lopulla vuotta 1618 on Haare 
ilmottanut, että Messenius on kivulloinen, jonka johdosta kuningas 
kirjottaa 169/i 19 Haarelle: „ — — — niin me käskemme sinua, 
että et anna Messenius’en kärsiä kurjuutta ruokansa suhteen, vaan 
pidä häntä hyvin, niinkun ennen on käsketty. — Kajaanin lin 
nasta Messenius muutettiin v. 1636 Ouluun, jossa hän jo samana 
vuonna kuoli. Olisipa hän saanut elää viimeisetkin päivänsä täällä, 
jossa iiän toimitti elämänsä sankarityön1)!

Toinen mainio vanki oli liiviläinen maaneuvos Paul v. Hel
mers, hänkin syytetty valtiollisista vehkeilyistä. Häntä pidettiin 
huonosti; ruokarahaa esim. oli hänelle määrätty ainoastaan 2 äyriä 
päivässä. Tästä kirjottaa maaherra Ehrenskjöldh hallitukselle ja  
selittää että „Helmers kärsii suurta kurjuutta“ . Kumminkin hän 
tällä hoidolla on elänyt 14 vuotta vankeudessa. Ison vihan aikana 
Kajaanilaiset vihasivat häntä kovasti, koska hänestä oli levinnyt 
huhuja, että hän muka olisi liitossa Venäläisten kanssa, heitä neu
voen kirjeillään y. m .2) Tätä ei ole voitu todistaa, vaan eihän tuo 
olisi ollut kummaa, jos hän täten olisi koettanut päästä kovasta 
ja  pitkällisestä vankeudestaan.

Ennenkun Messenius muutettiin linnasta, tuotiin sinne toinen 
vanki, eräs nuorukainen Lauri Vivallius, joka myöskin aikanaan 
herätti suurta huomiota ja  sääliä. Hän oli Ruotsista pitäen ollut 
ulkomailla opintoja varten, palasi Tanskan kautta kotimaahansa, 
rakastui erään silloin Tanskassa mainion aatelismiehen tyttäreen, 
ja  otti itselleen väärän aatelis-nimen, siten saadakseen lemmittynsä, 
sekä nai hänet. Vaan kun appensa sai selvän asiasta, julmistui 
hän kovasti, syytti Vivalliusta Ruotsin kuninkaan edessä, ja  vaati 
häntä silloisten lakien nojassa mestattavaksi. Armosta sai nuoru
kainen kuitenkin pitää henkensä ja  tuotiin vangiksi Kajaanin lin

•) Tämän olen lyhyesti ottanut ennen mainitusta W. L:n kirjotuksesta  
Lönnrotin Albumissa. L isäyksenä siihen on kuninkaall. kirje 16®/, 19, joka  
on Waarasen kokoelmista.

*) K A. Castrén: „Kaj. lään. vaiheista“.
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naan v. 1634, semmoseen huoneesen, jossa hän ei voinut asua 
muuten kun seisoallaan eli köykyssä istuen. Hän oli täällä 3 - 4  
vuotta sekä runoili ajan ratoksi aikanaan rakastettuja lauluja ja 
virsiäkin 1).

Harva nykyjään tietänee että tunnettu retkeilijä ja  sissien 
päällikkö Tapani Löfving on istunut vankina Kajaanin linnassa. 
Hän oli 1710 Majuuri Affleck’in kirjurina eli veronkantajana, ja 
tuli semmosena Etelä-Suomesta Pielisten ja  Nurmeksen kautta 
monen seikkailun jälkeen Kajaaniin, sekä pyysi eroa virastaan. 
Ja  tämän pyyntönsä vuoksi — sanoo hän itse — pantiin hän van
giksi linnaan toisena joulupäivänä, vaan istuttuaan ainoastaan kaksi 
päivää pääsi hän jo irti ja  „patruuninsa“  antoi hänelle eron viras
taan sekä 150 taal. kup. rahaa hyvitykseksi2).

’) W. L:u kirjotus Lönnrotin Album issa, jossa  kertomus on laveampi
*) Koskinen: „Lähteitä Ison vihan historiaan“.
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Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 
7 p:ltä toukokuuta 1888.

Kuin muinaismuistoyhdistys tänään viettää 18:sta vuosipäi
väänsä, on sillä tavallista enemmän syytä muistella, että tämä 
päivä liittyy M. A. Castrénin muistoon. Tieteen nimessä yhdisti 
Castren toisiinsa Aasian ja  Europan pohjoisissa seuduissa hajallaan 
olevat osat Suomen sukua ja näytti innostuneena keskisessä Aasiassa 
olleen tämän heimon esi-isäin kehdon. Ensimmäisenä suomalaisista 
tutkijoista käänsi hän myöskin meidän huomiomme Suomessa siihen 
asti aivan tuntemattomiin hautoihin ja  hämäräperäisiin kivikirjoi- 
tuksiin Obin ja  Jenisein varsilla. Castrén ei tietysti voinut lä
heskään niin hyvin kuin me käsittää näiden omituisten muinais
muistojen merkitystä, sillä hänen aikanansa ei vertailevaa muinais- 
tutkimusta vielä ollut olemassa. Mutta hänen neronsa ja  muis
tonsa ikuisena kunniana tulee kuitenkin aina olemaan, että hän 
samalla kehoitti ottamaan vaaria muinaisjäännöksistä sekä omassa 
kotimaassa että Siperian aroilla. Suomen muinaismuistoyhdistys 011 
siis ottanut viljelläksensä tutkimuksenhaaraa, jonka näemme saaneen 
alkunsa Castrénin toimesta, sillä olemmehan tulleet ymmärtämään, 
ettei suomalaisella muinaistutkimuksella ole itsenäistä pyrintöperää, 
jollei se koeta muiuaistieteen kannalta, niinkuin Castrén teki kielitie
teen alalla, liittää Suomen heimon Europaan ja  Aasiaan hajautuneita 
muinaisseikkoja yhtenäiseksi tieteelliseksi kokonaisuudeksi. Tämä 
tarkoitusperä on Castrénin muiston arvoinen ja  tieteellisen suomalai
sen munaistutkimukseu elinehto. J a  muinaismuistoyhdistyksen asia
kirjoissa nyt kuluneelta vuodelta onkin etusijassa se, että yhdistys 
on ottanut ohjelmaansa tämän tarkoitusperän sekä myöskin tehnyt 
ensi yrityksen sen saavuttamiseksi ja  toteuttamiseksi. Mutta ennen
kuin otan tehdäkseni selkoa viime kesänä Jenisei-joelle ja  Minu-
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sinskiin lähetetyn retkikunnan nähtävistä tuloksista, sekä muista ku
luneen vuoden puuhista tällä alalla, ja  siten ehkä hiukan elä- 
hyttääkseni harrastustamme muinaistutkimuksen tieteelliseen ta r
koitusperään ja  uskoamme sen suuren isänmaalliseen arvoon, on 
meidän omistettava muutamia muistosanoja eräälle riveistämme 
kadonneelle työmiehelle, jonka ennenaikainen kuolema tälläkin het
kellä herättää kaihoa mielessämme.

Reinholmin nimi on lähtemättömäksi piirtynyt muinaistutki
muksen aikakirjoihin meidän maassa. Oli aika — eikä se aika 
vielä olekaan niin kaukana, jolloin muinaistutkimus sinään oli tur- 
vatonna tässä maassa ja  muinaismuistoja tuskin pidettiin kummal
listen kalujen arvossa. Yksi mies oli sentään olemassa, joka — 
ikäänkuin itsekin turvatonna — kierteli maata keräellen ja  muistoon 
kirjoittaen, missä vaan kohtasi puoleksi unohdetun tahi katoamai
sillaan olevan muinaismuiston. Muinaistutkijoilla tulee „Reinholmin 
papereissa“ oleman pitkäksi aikaa aarre, jota kannattaa kaivaa. Mutta 
toht. Reinholmin kuolema 011 edellisten vuosien tapauksia. Viimevuo
den vainajien joukkoon on meillä sitävastoin merkittävänä mainitun 
tutkijavanhuksen veljenpoika — tarkoitan Agathon Reinholmia, joka 
kuoli ennenkuin oli täyttänyt 30 vuotta. Jos sedän tutkimatapa oli sen 
ajan mukaista, jolloin mainaistutkimus oli maankulkijana meidän 
maassa, niin osoittaa Agathonin puolestansa pettyneiden havitel- 
mien aikaa meidän muinaistutkimuksen historiassa. Hän ei tosin 
ollut varsinainen muinaistutkija, mutta hänen taiteilijamielensä 
seurasi lämmöllä myöskin muinaistutkimuksen tuloksia — ja hänpä 
myöskin kaikkein ensimmäisenä ihan viimeisten tutkimusten perus
tuksella koetti antaa todellisimman kuvan muinaisaikaisesta suo
malaisesta miehestä ja  vaimosta. Nämät kuvat kaunistavat, kuten 
tunnettu, viimeksi ilmestynyttä helppohintaista Kalevalanpainosta. 
Mutta muussakin suhteessa on hän ollut muinaismuistoyhdistyksen 
toiminnassa osallisena. Hän seurasi ensimmäisenä piirtäjänä maisteri 
Nervanderia kahdella viimeisellä taidehistoriallisella retkellä, jotka 
yhdistys pani toimeen kesillä 1885 ja  1887. Ja  ne runsaat saaliit, 
joita nämät retkikunnat ovat mukanansa tuoneet, ovat suureksi 
osaksi Reinholmin tarkan silmän ja  taitavan käden ansiota. Myös
kin oli hän etupäässä osallisena arkeologisen toimiston toimesta 
jäljentämässä vähää ennen keksittyjä maalauksia Isonkyrön van
hassa kirkossa. — Eräs A. Reinholmin lämminsydämminen suosija 
lausui sattuvasti muistosanoissaan hänestä, että hänellä oli mielessä
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tulla suomalaiseksi — Doréksi tahi siihen suuntaan. Tuimat elä
mänkokemukset hivuttivat kuitenkin hänen elämänsä lankaa ja  
täyttivät hänen muutoin iloisen sielunsa katkeralla kaiholla. Hänen 
elämästänsä tuli murtunut unelma ei ainoastaan hänelle itsellensä, 
vaan kaikille meidän muinaistieteen ystäville. Ja  mitä erittäinkin 
tulee hänen aina lämpimään harrastukseensa taidearkeologian alalla, 
011 meillä siinä sattuva kuva niistä epäsuotuisista oloista, joissa 
tämä tiede silloin — niinkuin yhä vieläkin — työskenteli meidän 
maassa. Tässä epätasaisessa taistelussa kukistui vihdoin Agathon 
Reinholm.

Näkyväisinä tuloksina muinaismuistoyhdistyksen toimesta ku
luneella vuodella on etupäässä Jenisei-retkikunnan saaliit. Retki
kunnassa olivat osallisina, kuten tunnettu, yhdistyksen puheenjoh
taja, vaitionarkeologi J. R. Aspelin ja  maisteri Hj. Appelgren, pii- 
rustajana. Sen synnystä mainittiin jo viime vuosikertomuksessa 
ja  myöskin 011 kiitollisuudella mainittu ne henkilöt ja seurat, jotka 
raha-apua antamalla tekivät retken mahdolliseksi. Mutta kuin re t
kikunnan laskut, kokoelmain perille saapumisen vuoksi vasta huh
tikuun keskipaikoilla, voidaan vasta nyt lopullisesti päättää, niin 
voidaan myöskin nyt vasta määrätä, että retkikunnan kaikki menot 
yhteensä nousevat 5,115 markkaan.

Jenisei-retkikunnan kokoelmista, jotka vielä viime viikolla 
olivat historiallisessa museossa yleisön nähtävinä, ovat etusijassa 
suuri joukko useinkin kolmenkertaisia, imnpaperille otetuita jäl
jennöksiä 9 kirjakiven kirjoituksista sekä kolmesta vuoresta saa
duista eläinten ja  ihmisten kuvista; yhdessä vuoressa oli myöskin 
kirjoituksia, vaan kaksi niistä oli huomattavaa ainoastaan kuva- 
rikkautensa vuoksi. Näihin tulee lisäksi runsas kokoelma kynä- 
piirroksia, joissa on 119 piirrosta hautakivistä ynnä niissä olevista 
ihmisten ja  eläinten kuvista, jotka kuvat ovat osaksi olleet veis
tettyjä, osaksi hakattuja tahi kaivettuja; sitäpaitsi 87 asema- ja  
perspektivi-piirrosta haudoista tahi hautakummuista, joita ei retki
kunta ole muutoin tutkinut, sekä vielä 9 kartanluonuosta erilai
sista liautaryhmistä. — Ajan lyhyyden ja  pitkien matkojen vuoksi 
niiden paikkojen välillä, joissa käytiin, ehti retkikunta tieteellisesti 
tutkia ainoastaan 5 hautaa, joista löytyi yhteensä 5 pääkalloa. 
Kahdessa niissä, vaikka ne epäilemättä ovat vanhanpuolisten ih
misten, on otsasauma selvästi näkyvissä, joka seikka antropologien 
mielipiteen mukaan on alhaisella kehityskannalla olevan rodun
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osoite. Haudoista, joista on myöskin tehty asemapiirrokset, löytyi 
muuten ainoastaan pieniä esineitä, esim. veitsikappale, korvaren
kaita, pieniä kupurasolkia ; useimmat niistä olivat erään ruumiin 
pään päällä ja  olivat nähtävästi olleet sidottuina nauhaan otsan 
ympärille. Esineet ovat osaksi vaskea, osaksi pronssia. Olipa eräs 
vaskinen hela kultalevyllä päällystetty. Sitäpaitsi saatiin haudoista 
5 enemmän tahi vähemmän täydellistä saviruukkua. Jo tämä ko
koelmakin osoittaa sentään täydellisesti, ettei hautain kaivaminen 
Siperian aroilla ole suinkaan hyödytöntä tutkimustyötä. — Jospa 
ei retkikunta itse ollutkaan tilaisuudessa ilmi saamaan suurempia 
hautalöytöjä, onnistui sen kuitenkin ostaa koko joukko muinais
esineitä, jotka nähtävästi ovat hyvin eriaikaisista haudoista alkuisin. 
Nämät esineet ovat: 98 keihäänkärkeä, joista 4 on limsiökiveä, 5 
vaskea ja 89 rautaa; 55 vask i-1. pronssi- ja  7 rautaveistä; 12 tikaria, 
osaksi vaskista, osaksi rautaista; 2 sirppiä, 3 naskalia, 6 neulaa ja 
2 vaskista 1. pronssista keihäänkärkeä sekä yksi rautainen keihään
kärki, 5 talttaa, joista ainoastaan yksi on rautaa, muut vaskea, 
4 kirvestä 1. n. s. kelttiä, tehdyt vaskesta ja  soikeasuisia s. o. 
siperialaista mallia; 5 vaski- ja  9 rauta kuolaimet; 12 pronssi- 
peiliä, 7 värttinänpyörää savesta 1. kivestä, 9 kovasinta (liuskakiveä), 
kiviveitsi ja  pieni survoin, myöskin kiveä. Sitäpaitsi on kokoel
massa 21 kiinalaista rahaa, 2 pientä veistosta kivestä, 50 paikoille 
erilaatuisia esineitä, niinkuin solkia, heloja, ripustimia, aurankynsiä 
y. m.; lopuksi on suuri, kaksikorvainen, jalustalla varustettu kattila, 
joka yksinään on maksanut 50 ruplaa, sekä pienenlainen saviruukku 
ja  pari pientä käsikiveä. — Paisi näitä tatareilta ostettuja esineitä 
ja  jo mainittuja kuvia toi retkikunta mukanansa 106 piirrosta Mi- 
nusinskin, Tomskin ja  Barnaulin museoihin kuuluvista sekä viime 
kesäisessä Jekaterinenburgin näyttelyssä esillä olleista esineistä. 
En voi olla tässäkin viime mainituista kynäpiirroksista huomautta
m atta niitä, jotka on otettu kahdesta kipsinaamuksesta, jotka ta 
vattiin haudoissa ruumiin kasvojen päälle pantuina. Näissä naa- 
muksissa näkyy tatuerausviiva, joka käy poikittain poskien ja  nenän 
yli — samanlainen viiva on myöskin muutamissa veistetyissä hau- 
takivikuvissa. — Retkikunnalla oli myöskin kunnia saada tieteelli
sesti arvokkaita lahjoja, nim., paitsi asemakarttaa 15 kurganista, 
jotka ympäröivät erästä muinaislinnaa Irtischin varrella, 81 valo
kuvaa kurganeista, pääkalloista, hopea-astioista ja  muista Tobolskin 
seuduilta löydetyistä muinaisesineistä. Nämät lahjoitukset teki osaksi
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Tiumenin realikoulun tirehtöri I. J. Sloftsoff, osaksi Omskin vara- 
kuvernöri Dimitrieff-Mamanoff. Lopuksi on retkikunta kartuttanut 
yhdistyksen kirjastoa 12 kirjoituksella ja kartalla (jotka edempänä 
luetellaan muun vuoden kuluessa karttuneen kirjallisuuden kanssa 
yhdessä). — Kuin katsoo tätä kokoelmaa ja  sitä monipuolista aines- 
varastoa, joka siinä on tutkijalle tarjona, voi muinaismuistoyhdistys, 
minun vakaumukseni mukaan, olla täysin tyytyväinen Jenisei-retki
kunnan työhön ja  lausua lämpimät, hartaat kiitokset niille miehille, 
jotka sen ovat tehneet suureksi menestykseksi ja  kunniaksi mui- 
naistutkimukselle meidän maassa. Tästä työstä on kunniaa sekä 
heille että muinaismuistoyhdistykselle, joka on uskaltanut luottaa 
niin laajasuuntaisen yrityksen menestymiseen.

Yhteydessä tämän kanssa on mainittava se ilahduttava seikka, 
että se komitea, jonka muinaismuistoyhdistys asetti kokouksessansa 
11 p. tammikuuta edelleen käsittelemään Jenisei-tutkimuksia kos
kevia asioita ja  johon komiteaan kuuluu, paitsi retkikunnan jäseniä 
Aspelinia ja  Appelgrenia, proff. O. Donner, J. Krohn*), A. O. Freu- 
denthal, toht. K. Grotenfelt ja maist. Th. Schvindt, on tähänastisten 
tulosten perustuksella ja  siinä vakaumuksessa, että yhä suurempia 
olisi saatavissa, yksimielisesti päättänyt, että olisi pikimmiten ryh
dyttävä toimiin uuden retken aikaan saamiseksi Siperiaan tänä ke
sänä. Toivottava onkin, että tämä yritys tälläkin kertaa, niinkuin 
jo viime kevännä, on yleisössä kohtaava valistuneita ja  asiaa har
rastavia mesenateja**). Suuremmankin yleisön harrastuksesta tä
män retkikunnan hankkeita kohtaan on todistuksena sekä lukuisat 
käynnit näyttelyssä, jossa ylempänä luetellut esineet ja  piirrokset 
olivat viikon päivät yleisön nähtävillä, että myöskin se juhla 
jolla retkikunnan jäseniä kunnioitettiin heidän kotiin tultuansa 
viime syksynä.

Samalla aikaa kuin Jenisei-retkikunta suoritti vaivaloista työ
tänsä Siperiassa, oli muinaismuistoyhdistyksen palveluksessa toisia

* ) Prof. J. Krohnin tapaturmaisen kuoleman vuoksi viime kesänä, tuli 
hänen sijaansa komiteaan valituksi viim e syksynä allekirj. yhd istyksen  
sihteri.

L isäys tätä kertom usta painatettaessa.
**) R etki saatiinkin viim e kesänä aikaan näiden tutkim usten innok

kaan alkuunpanijan toim esta.
Myöhempi lisäys.
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työmiehiä yhtä ahkerassa työssä kotimaan eri sopukoissa. Neljäs 
taidehistoriallinen retkikunta maist. E. Nervanderin väsymättömällä 
ja  taitavalla johdolla suoritti tehtävänsä hyvällä menestyksellä, sillä 
kokonaista 317 piirrosta ynnä kertomusta valmistettiin kaikkiansa 
43 paikassa lounais Hämeessä ja  rajapitäjissä Uuttam aata sekä Sata
kuntaa. Varojen puutteessa ei yhdistys ole, ikävä kyllä, tänä kesänä 
voinut varustaa maist. Nervanderia suunnitellulle viidennelle taide
historialliselle retkelle. — Myöskin kihlakuntatutkimuksia pitkitet
tiin, sillä yliopp. O. Brummer tutki Heinolan kihlakuntaa, yliopp. 
N. Liakka toimitti tutkimuksia Tornion joen laaksossa ja  yliopp. 
Z. Castrén Kemin, Simon ja  Tervolan seurakunnissa Kemin kih
lakuntaa. Tulevaksi kesäksi ei yhdistys ole katsonut voivansa ju
listaa haettavaksi stipendejä kihlakuntatutkimuksia varten, vaan 
on myöntänyt 100 markkaa yliopp. Castrénille alotettujen tutki
musten pitkittämistä varten mainitussa kihlakunnassa sekä 250 mk. 
yliopp. V. Wallinille Hollolan kihlakunnan tutkimista varten; mo
lemmat mainitut stipendiatit ovat ominpäinsä ilmoittaneet halunsa 
päästä tutkimuksille.

Suoritetuista kihlakuntatutkimuksista ovat vuoden kuluessa 
antaneet kertomuksia neiti A. Nissinen, joka keväällä 1885 sai 
matkarahan Iisalmen kihlakuntaa varten, pastori H. R. Damstén, 
joka kesällä 1886 oli yhdistyksen stipendiatina Pielisten kihlakun
nassa, (jossa kansak.-op. E. Ikonen 1877 ja  1880 turhaan tutki), 
maist. W. Juvelius kesällä 1886 tutkimastansa pohjaisesta osasta 
Ven. Karjalaa sekä yliopp. A. Castrén ja  A. Ingman, jotka 1886 
tutkivat Salon kihlakuntaa.

Kertomuksia on yhdistyksen vielä saatava seuraavilta stipen- 
diateilta useilta edellisiltä vuosilta: yliopp. J . Linséniltä (Ahvenan
maan kihlak., stip. v:lta 1885), kansak.-op. J . Puupposelta (Kittilän 
seurak. 1885), op.-kand. O. A. F. Lönnbohmilta (Kajaanin kihlak. 
1884, jossa realik.-op. K. Kokkonen 1879 turhaan tutki), yliopp. A. 
Riipalta (Pietarsaaren kihlak. suoin. seurak. 1880), kansak.-op. A. 
Ramstedtiltä (Rantasalmen, Sulkavan, Säämingin ja  Heinäveden 
pit. 1880), kansak.-op. K. K. Talviselta (Jämsän kihlak. 1881), 
kansak.-op. J. W. Hirsjärveltä (Tammelan kihlak. 1882), seminarin 
eht. A. O. Forsström’iltä (Olonetzin osasta Yen. Karjalaa 1882), 

yliopp. J. W. Castrénilta (Haapajärven kihlak. 1886), metsänvahti
G. A. Anderssonilta (Lapinmaasta, Kittilää lukuun ottamatta, 
1886) seminaril. A. Norkolta (Laukaan kihlak. pohj. osista 1886)
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sekä yliopp. A. B. Mäkelältä (tansseista ja  leikeistä Salmin kih- 
lak. 1884).

Myös maist. Th. Schvindt sai 1877 muinaismuistoyhdistykseltä 
matkarahan tutkimuksia varten Käkisalmen kihlakunnassa. Niitä 
on hän myöskin viime vuosina jatkanut suurella menestyksellä ja 
tehnyt niistä kertomuksen arkeologiselle toimistolle, jolta hän 
on myöhemmin saanut apurahan.

Entisiä, painamattomia kertomuksia on yhdistyksen huos- 
tassa seuraavilta stipendiateilta : maist. E. Löwenmarkilta (Salon 
kihlakunnasta, jonka yliopp. A. Castrén ja A. Ingman ovat kui
tenkin uudelleen tutkineet), past. L. H. Sandelinilta (Pietarsaaren 
k.), kuuromykkäinkoulunop. K. Killiseltä (Sortavalan k.), realikou- 
lunop. A. Rosengrenilta (Kurkijoen k.), kansak.op. B. Hassiselta 
(Ruoveden k.), yliopp. J . E. Tuomalalta (Helsingin k.), A. R. Blom- 
qvistilta (Kymin k.), kansak.-op. J . Maukoselta (Tyrvään k.), kan- 
sak.-op. H. Laitiselta (Rautalammen k.), yliopp. J. Paasoselta (Mik
kelin k.) sekä äsken mainitut Nissisen, Juveliuksen, Damsténin 
sekä Ingmanin ja  Castrénin kertomukset. Yhteensä on siis 14 
painamatonta kertomusta. Parastaikaa ovat kuitenkin painossa Juve- 
liuksen*) ja  Paasosen kertomukset, jotka tulevat muodostamaan 
aikakauskirjan XI vihkon. Paasosen kertomukseen aikoo allekir
joittanut liittää kertomuksen Tuukkalan löydöstä, jota varten on 
Berlinissä tekeillä klossit n. 100 kuvaan. — Yhdeksäs vihko, joka 
sisälsi maist. A. Snellmanin kertomuksen Oulun kihlakunnasta, 
ilmestyi kohta edellisen vuosikokouksen jälkeen. Samaan aikaan 
valmistui maist. H. Gebhardin kertomus Kajaanin linnasta ylipai
noksena X:stä vihosta. — Tutkimatta ovat enää vaan seuraavat 
kihlakunnat: Raaseporin itäinen, Pernajan, Rannan, Lapveden, 
Jääsken, Äyräpään, Salmin, Juvan, Kuortaneen, joihin tulevat 
lisäksi tänä kesänä tutkittavat (Hollolan ja  osa Kemin kihlakun
taa), joten on vielä kokonaan tutkim atta 10 ja osaksi yksi Suomen 
51 kihlakunnasta.

Yhdistyksen kokoelmain karttumisen osoittavat seuraavat 
luvut: Siperiasta 324 esinettä, 338 piirosta 1. numeroa (kullakin 
kirjakivellä on ainoastaan yksi numero) ja  93 valokuvaa ja  kirjaa 
s. o. Siperiasta yhteensä 756 numeroa, Suomesta Nervanderin

*) N yt jo  ilm estynyt.
Myöh. lisäys.
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kautta 317 ja  muuten 159 esinettä 1. numeroa siis Suomesta yhteensä 
476 numeroa, joten muinaismuistoyhdistyksen kokoelmiin on tullut 
viime vuonna kaikkiansa lisää 1,232 numeroa.

Muusta yhdistyksen toiminnasta mainittakoon vielä, että se 
on anonut 3,000 mkan suuruista uudistettua vuotuista valtioapua 
ja  kuuluu senati esittäneen, että tämä summa myönnettäisiin kol
meksi seuraavaksi vuodeksi. Samoin on anottu apurahaa Längmanin 
rahastosta (2,000 mk.); tämän asian kohtalon tuntee kukin, säädyt 
nim. eivät päättäneet tällä kertaa jakoa ensinkään toimitettavaksi

Marraskuun kokouksessa valitsi yhdistys edustajaksensa arkeo
logiseen toimistoon alkavaksi 3-vuosikaudeksi maist. Th. Schvindtin,
— Tammik. 14 p. kunnioitti yhdistys entistä kunniaesimiestänsä 
Z. Topeliusta hänen 71 syntymäpäivänsä johdosta adressilla; sa
moin lausui yhdistys onnittelun tiedeseuralle sen 50-vuotisjuhlassa 
huhtik. 29 p. — Tähän on vielä lisättävä, että G. Boehmeriltä. 
Washingtonista on tullut kirje, jossa pyydettiin tietoja vanhoista 
veneen ja  laivan muodoista ja  on dosentti K. Grotenfelt ottanut 
toimittaaksensa nämät tiedot.

Yllä sanotusta käy selville, että muinaismuistoyhdistyksellä on 
laajalle levinnyt toiminta, ja  ettei se suinkaan tahdo rajoittaa mui
naistutkimuksen tehtävää meidän maassa paljaaseen ainesten 
keräilcmiseen. Vaikka kyllä ainesten kokoaminen on yhdistyksen 
päätehtävä, niin täytyy sen kuitenkin pitää tieteellistä tarkoitus
perää silmällä, sillä ilman sitä tuntuvat esineet enemmän tahi vä
hemmän arvoisilta kummallisuuksilta, joiden hoidon voi uskoa minkä 
virkamiehen haltuun tahansa. Sen vuoksi seuraakin se hartaasti 
niitä ilmiöitä, jotka ovat sen oman toiminnan kanssa yhteydessä.
— Ilolla on siten mainittava että kysymys kansallismuseosta on 
tullut julkisuudessa puheeksi. Siinä tullaan pian selvästi näkemään, 
pitävätkö asianomaiset virastot muinaistutkimusta ja  muinaismuis
tojen suojelemista ja hoitoa paljastaan hallinnollisena, vai etupäässä 
tieteellisenä asiana. Meidän mielestämme on varmaa, että arkeo
logisen toimiston edustama kanta, jonka mukaan nim. muinais
esineiden hoito on yksinomaisesti hallinnollinen tehtävä, jonka kuka 
tahansa, vaikkapa muinaistutkimukseen kerrassaan perehtymätönkin 
tiedemies voi suorittaa, tulevaisuudessa on näyttäytyvä sellaiseksi 
väliasteeksi, joka tieteellisesti ja  isänmaallisesti tärkeilläkin pyrin
nöillä on koettavana, ennenkuin ne tulevat oikeutetun ja  täysin 
tunnustettavan arvonsa mukaisella tavalla järjestetyksi. Historialli-



41

nen tosiseikka on kuitenkin edelleen se, että ainoa arkeologinen 
laitos, ku in  meillä on, kokoonpanonsa periaatteen mukaan kieltä 
melkein kerrassaan arkeologian tieteenä olemisen meidän maassa. 
Samaan jaksoon mainitsemme tässä valtiopäiväin alussa ritaristossa 
ja  aatelissa tehdyn esityksen arkeologisen toimiston muodostami
sesta arkeologiseksi virastoksi, johon kuuluisi arkeologisesti sivis
tyneitä henkilöitä. Tätä esitystä ej ritaristo ja  aateli kuitenkaan 
ottanut huomioonsa; sekin antoi siis todistuksen arkeologisen tu t
kimuksen ala-arvoisesta tilasta meidän maassa.

Vuoden kuluessa ilmestyneistä teoksista mainitsen tässä prof. 
A. Ahlqvistin „Kalevalan karjalaisuuden“, joka sangen huvittava 
teos ei tosin sisällä nimeksikään arkeologiaa: mainitsenkin sen 
tässä juuri tämän omituisuutensa vuoksi. Tekijä tulee, niinkuin 
tiedetään, siihen päätökseen, että Kalevala on syntynyt ja  saa
nut runopukunsa Vienanjoen ja  Valkean meren tienoilla. Arkeo
logian kannalta on tähän sanottava, että jos asia on niin, on var
maan muinaistutkimuksella odotettavana runsaita saaliita noilta 
seuduilta, sillä täytyyhän Vienanmaan peitossa silloin olla sen kul- 
turin jäännöksiä, jonka olemassa olosta Kalevala niin ihmeteltä
vällä tavalla kertoo. Siinä siis uusi tehtävä muinaismuistoyhdis
tykselle — tahi oikeammin kehoitus jatkamaan jo ennen alotettua 
työtä, sillä Venäjän Karjala on jo yhdistyksen tutkimuspiiriin otettu. 
Mainitsimme alussa tätä kertomusta, että uusi kuvilla varustettu 
Kalevalan painos on tänä vuonna ilmestynyt. Kuvien aiheet on 
otettu Vuoksen ja Laatokan seuduilta. Ovatko nämät muinais
muistot säilyneet ainoastaan siellä? Tähänkin kysymykseen 011 suo
malaisen muinaistutkimuksen varma vastaus annettava. Ja  varmaan 
tuleekin muinaistutkimus lopullisesti antamaan tärkeän, ehkäpä 
ratkaisevankin lausunnon „Kalevalan karjalaisuuden“ asiasta.

Eräs toinenkin yhdistyksen varsinaisen toiminnan ulkopuolella 
oleva tapahtuma on meidän iloksemme tässä mainittava. Toht. E. 
Aspelin piti viime syksynä historiallisessa museossa luentoja mei
dän kirkollisista muinaismuistoista. Sellaista ei ole ennen tapah
tunut ja  muinaismuistoyhdistys voi suureksi osaksi lukea omaksi 
ansioksensa, että näitä luentoja voitiin pitää, sillä sen taidehisto
riallisten retkikuntien ja  muun toiminnan kautta on saatu kerä
tyksi niitä varten tarvittavat piirustukset ja  alkuperäiset esineet.

Ja  lopuksi vielä eräs seikka. Kuin muinaismuistoyhdistyksen 
toiminta on laajennut näin avaraksi, kuin hajanaisin piirtein eri
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kohdissa kertomustamme olemme viitanneet, niin tulemme kysy
mään, kuinka ja  millä voimin yhdistyksessä kaikkea tätä toimin
taa edustetaan ja  kannatetaan. Luonnollisesti 011 sihteri siitä etu
päässä vastuunalainen. Senvuoksi pyydän esittää yhdistyksen mie
tittäväksi, eikö yhdistyksen toiminta voitaisi jollakin tavoin toisin 
järjestää. Mitään ehdotusta tahi lausuntoa tästä kysymyksestä en 
tahdo tässä esin tuoda, vaan jätän asian sen keskustelun varaan, 
jonka tarpeellisuuteen vaan olen tällä viitannut.

Yhdistyksen jäseniksi on vuoden kuluessa kutsuttu seuraavat 
henkilöt: dosentti E. N. Setälä, maisteri J. W. Juvelius, yliopp.
G. Granfelt, yliopp. V. Högman (kaikki Helsingistä), lyseonopettaja
O. J. Cantell, maisteri E. R. Hammarström, vankilansaarnaaja K. R. 
Jauhiainen (kaikki Kuopiosta) ja  pastori K. A. Hanell Muhokselta.

Yhdistykselle on vuoden kuluessa lähetetty seuraavat tieteel
liset aikakauskirjat ja  teokset :

A. Ulkomaalta :
Antiguarisk tidskrift IX D. I —II v.; X D. I—IV v. af riks- 

antiquarien i Sverige H. Ilildebrand.
Kongi. Witterhets, Historie och autiquitets Akademiens Må

nadsblad för år 1886.
Mémoires, de la Société royale des antiquaires du Nord. Nou

velle Serie 1887. Copenhague.
Aarhoger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 1887. II. 

Ræk. 2 bind. 1—4 lieft.
K unst og Handverk fra Norges fortid. Kristiania. 1887. (Af 

statsarkeologen i Norge Nicolaysen).
Föreningen til Norske fortidsmiudesmerkers beväring. 1886. 

Kristiania 1887.
Liivim aa  Wene walitsuse alla saamisest Keisri Peetar I ajal. 

J . Jung. 6 V.
Sitzungs-Bm chtc d. Kurländischen Gesellschaft f. Lit. u. 

Kunst. 1886. Mitau 1887.
Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. В. IV.

H. 1. Reval 1887.
Ritzungsberichte d. Gesell, f. Geschichte u. Alberth d. Ost- 

seeprov. 1887. Riga 1887.
Jahresbericht d. Eelliner litt. Gesellschaft pro 1885 u. 1887. 

Fellin 1888.
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Katalog der iin germanischen Museum hefindtlichen vorge
schichtlichen Denkmäler. (Rosenbergsche Sammlung). Nürnberg 
1887.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. II. В. I. H. 
Jahrg. 1887. (Nürnberg).

Mittheilungen aus dem germanischen Nationalmuseum. II. B.
I. II. Jahrg. 1887. (Nürnberg).

Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensee’s und sei
ner Umgebung. XV. u. XVI. H. Lindau. 1887.

Würtembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. S tutt
gart. Jahrg. IX: II. I —IV ; J. X: IL I—IV.

Inhaltsverzeichniss zu den bis jetzt erschienenen 30 Jah r
gängen des Neuburger Kollektaneensblattes. 1886; und Statuten 
des historischen Vereins. Neuburg a. D.

JVeztüutrgrer-Kollektaneeris-Blatt. 50 Jahrg. 1886.
Древности. Труды Имп. Моск. Археол. общ. подъ ред. Румян- * 

цова. T. XI вып. III, Месква 1887.
Труды VI археол. съЬздавъ ОдессЬ 1885 г. T. III.
Каталогъ собратя Древностей Графа А. С. Уварова. Мо

сква 1887.
Сборникь Греческихъ и латинскихъ надписей Кавказа. 

Составилъ И. Помяловскш. Спб. 1881.
О докторической култур-Ь въ Осетш. Г. Д. Филимонова. 

Москва 1878.
Къ антропологш Вятскаго края. М. В. Малахова. Спб. 1882
Описанге коллекцш черепковъ глинянной посуды изъ Чуд- 

скаго Седшца близъ села Кудымкорскаго въ Соликамскомъ у- 
■ЬздЪ, пожертвованной въ музей Уральскаго общества почетнымъ 
членомъ А. Е. Теплоуховымъ. Екатеринбурга 1884.

Погьздка на р-Ьку Чусовую. Е. Янишевскш. Пермъ 1887.
M am epiam  къ антропологш и ЭтнограФШ Уральскаго края. 

Издаше Уральскаго общества Любителей Естествозпашя. Вы
ну скъ I. Екатеринбурга 1874.

О находкахь предметовъ каменнаго пертда близъ г. Тю
мени въ 1883 году. И. Я. Словцова.

Путевыя записки, веденныя во время поездки въ кокче- 
тавскш уЬздъ Акмолинской областа въ 1878г. (И. Я. Словцова). 
Lahjoitt. tek.
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Начало осЬдлости. ИзслЪдоваше по ncT opiio  културы уг- 
ро-алтайскихъ племенъ. Н. Ядринцова. Спб. 1888.

Древте помятншш и письмена въ Сибири. Н. Ядринцова 
Спб. 1885. Lahjoitt. tek.

Орографическгй очеркъ Минусинскаго и Красноярскаго о- 
круга Енисейской губернш. П. Кропоткина. 1887. Lahjoitt. 
aptekari N. М. Martianoff Minusinskista.

В. Omasta maasta:
Utdrag ur Åbo stads Dombok 1626— 1632. IV. utg. af C. 

v. Bonsdorff — Turun kaupungin historiallisen museon toimi
kunnalta.

Rakennukset Tercmisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla, ja  suo
malaisilla. Tutkinut A. O. Heikel — tekijältä.

$wo»waJais-ugrilaisen seuran aikakauskirja. I —II v.
Meddelanden från industri-styrelsen i Finland. 7:mäs v. sekä 

saman viraston tiedonantoja — vv. V II—IX.
23 vanhaa ja  uutta kirjaa ja  käsinkirjoitettua asiapaperia.
Helsingissä 7 p. toukok. 1888.

A. 0. Heikel.
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Sortavalan kihlakunta.

Tähän kihlakuntaan kuuluu Sortavalan, Uukuniemen ja  Rus
kealan pitäjät.

I. Maantieteellinen katsahdus.

Laajan Laatokan pohjoiskulma huuhtelee Sortavalan kihla
kunnan rannikkoa. Laatokan luoteisrannikko kääntyy Hiitolan koh
dalla luoteisesta suunnasta koilliseen, kulkien sitä suuntaa Sorta
valan kaupungin pohjoispuolelle kauniisen Kirjavalahteen, joka pis- 
täikse pitkälle maahan ja  on Laatokan pohjoisin lahti. Tästä 
kääntyy rannikko kaakkoiseen suuntaan ja  tuota monilahtista ja  
saarista Laatokan kulmaa rajoittavat Sortavalan kihlakunnan rannat.

Alamme seuraamaan tämän kihlakunnan rajoja sen eteläisim- 
mästä kulmasta, joka vanhain karttain mukaan on Walamon saa
rien eteläpuolella Laatokassa. Täältä kulkee raja suoraan luodetta 
kohti Laatokan rantaan Jaakkiman ja  Sortavalan pitäjäin rajalle, 
joka on parin penikulman päässä Sortavalan kaupungista etelään 
päin. Tästä kulkee raja mutkitellen idästä länteen edellämainit- 
tuin pitäjäin välillä Parikkalan pitäjän rajoille, jossa se taas kään
tyy luoteiseen suuntaan ja  tapaa Kerimäen, Kesälahden ja Parik
kalan kulmauksessa vanhan valtarajan, joka nyt on myöskin Wii- 
purin ja  Kuopion lääninerajana. Tämä raja kulkee noin 7 peni- 
kulmaa suoraan lounaisesta koilliseen, kunnes taas Jänisjärveen 
pistäyvässä Mökkölänniemessä kääntyy melkein pohjoiseen pä in 1),

*) Polveke Jänisjärvessä on syntynyt sillä tavalla, että v. 1721 mää- 
räätyn valtarajan piti kulkeman Parikkalan kulmauksesta suoraan Kolmikan
taan, mutta kun rajaa ruvettiin käymään molemmista päistä, eivät viitat sat
tuneetkaan yhteen; sentähden syntyi tuo polvi.
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näin muutaman penikulman kulettuaan poikkee se läänin rajasta 
kulkein kappaleen matkaa itäänpäin Korpiselän rajoilla, ja  sitte 
kulkee raja pienempiä mutkia tehden pohjaisesta etelään, tavaten 
taas Laatokan Läskelän joen itäpuolella. Kihlakunnan suurin pi
tuus, lounaiskulmasta koilliskulmaan on yli 9 penikulmaa, leveys 
Laatokan rannasta luoteisrajaan 3—4 penikulman vaiheilla.

Maanlaadun suhteen voipi tämän kihlakunnan jakaa neljään 
osaan.

Kaunis saaristo Sortavalan edustalla Laatokassa. Suuremmat 
saaret ovat tasaisia, hyvää multamaata ja mitä sopivampia maan
viljelykselle. Siellä täällä kohoaa saarista korkeita, usein keilan 
muotoisia kukkuloita, joiden joku tahi jotkut sivut laskeutuvat 
melkein pystysuorina seininä järveen. Tällaisia korkeita kallioita 
kohoaa myös suorastaan järvestä isompain saarten välillä, ja useilla 
näistä on pakanuuden aikaisten linnoitusten raunioita. „Alppimaa“ 
Laatokan rannikolla, johon suurin osa Sortavalan pitäjätä kuuluu. 
Tässä kohoilee korkeita osaksi metsää kasvavia, osaksi kallioisia 
kukkuloita melkein tasaisista, hyvä-multaisista pelloista ja  niituista. 
Siellä täällä pilkistelee pienempiä järvi-lampia ja  pitkiä Laatokan 
lahdelmia kaunistaen maisemaa mitä viehättävimmäksi. Tunnettu 
asia on, että Laatokan luoteisrannikko on Suomessa ainoa seutu, 
jossa maanlaatu on tällaista alppimaisemiin verrattavaa.

Kihlakunnan luoteissyrjä on kokonaan kiviperäistä ja  epä
tasaista maata; vaara vaaran, harjanne harjanteen vieressä. Useissa 
paikoissa ylenevät vääräin rinteet aaltomaisesti, niin että näyttää 
siltä kuin olisi mäki mäen päällä. Paikoin on myöskin tasaisia 
hietakankaita. Tällaisella alalla ovat melkein kokonaan Uukuniemen 
ja  Ruskealan pitäjät. Jänisjärven rannikot, sekä järven länsi- eli 
Leppälahden puolella, että itä- eli Soanlahden puolella ovat jo
tenkin laajalta tasaista ja  hyvää viljamaata. Jänisjärvi katkaisee 
kihlakunnan kokonaan. Soanlahden takana Korpiselän rajoilla on 
suuret, harvaan asutut metsämaat.

Vesistä, paitsi Laatokkaa, ovat mainittavimmat: Pyhäjärvi, 
josta iso osa kuuluu Uukuniemen pitäjään; Soavonjolci alkaa tästä 
pitäjästä ja  laskee Sortavalan pitäjän läpitse Laatokkaan; Kiteen- 
joki tulee Kiteeltä, kulkee jonkun matkan Uukuniemen ja  Rus
kealan rajalla, laskee Hympölän järveen Sortavalan kaupungin 
länsipuolella ja  siitä Laatokkaan. Pälkjärven vesistä alkava Tohma- 
joki juoksee Ruskealan ja  Sortavalan läpitse Laatokkaan Sorta-
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valan kaupungin pohjoispuolella; isonmoinen Läskelänjoki laskee 
Laatokkaan 27 virstaa pitkästä ja 20 virstaa leveästä Jänisjärvestä. 
Muutamia virstoja länteenpäin Jänisjärvestä on isonmoinen Vahva- 

järvi Ruskealassa, jonka vedet laskevat Jäuisjärveen.

2. Historiallinen katsahdus.

Laatokan länsi- ja  luoteisrannikot epäilemättä ovat Karja
laisten ensimäiset ja  vanhimmat asuinpaikat tässä maassa. Täältä 
levittivät he alaansa, niin että jo pakanuuden aikana syntyi kolme 
Karjalan kihlakuntaa, Savo, Jääski ja Äyräpää. — Kova taistelu 
olemisesta ja  elämisestä näyttää täällä jo еппец historiallista aikaa 
olleen, jota todistavat muun muassa ne monet „linnoitetut“ vuoret 
ja kukkulat, joita on ainakin Sortavalan kihlakunnan rannikolla ja 
saaristossa. Laatokan rannikoita ja  Vuoksen vieruksia on näihin 
aikoihin asti myöskin pidetty niinä seutuina, joissa Kalevalan laulut 
ja  Väinämöisen kannel voimakkaimmin ovat kajahdelleet.

Mutta lauluinensa, soittoinensa ja  runolahjoinensa on kansalla 
Laatokan rannikolla ja ala-Karjalassa ollut kovemmat kohtalot 
kuin muilla suomalaisilla. Suurimman osan tähän asti eletystä 
iästään on se ollut heimolaisistaan eroitettuna vieraan kansan yh
teyteen, vierasten lakien ja  laitosten alaisena. — Kun Torkkeli 
Knuutinpoika pystytti ristin Suomenveden rannalle ja meren puo
linen Karjala tuli niinkuin muukin Suomi kristin uskoon ja  Ruot
sin valtaan, jäivät Laatokan rannikot Venäjän haltuun. Tosin 
Viipurin varustusväki teki retken Laatokan rannoille ja  valloitti 
„Karjalaisten linnan Käkisalmella“, sekä kaikki Karjalan kihlakun
nat, joita mainitaan olleen 14 1), mutta jo 1295 ottivat Nougorodi- 
laiset taas tämän alueen takaisin. Lujentaaksensa valtaansa Laa
tokan länsirannikolla, jota Ruotsalaiset Viipurista olivat ruvenneet 
ahdistelemaan, annettiin Karjala läänitykseksi venäläiselle ylimyk
selle Boris Konstantiinonpojalle, joka oli asukkaita kovasti rasit
tanut.

Pähkinäsaaren rauhassa 1323 tuli suuri osa Karjalaa muun 
Suomen yhteyteen, „mutta Karjalan varsinainen rintamaa Laatokan

*) Y . Koskinen, Oppikirja Suonien kansan Historiassa s. 08.

4
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rannalla jäi Venäjän haltuun ja oli nyt kadottanut entisen itsenäi
sen asemansa“ 1).

Jo aikaisin olivat venäläiset ruvenneet Karjalaan levittämään 
kreikkalaiskatolista uskontoa, joka näkyy Laatokan länsi- ja  luo- 
teisrannoillakin jotenkin suuren alan voittaneen2). Yksi osa 
asukkaista täällä oli tyytyväinen Nougorodin valtaan, mutta toinen 
osa huomasi, että heidän veljillään Ruotsin vallassa oli onnellisem
mat olot ja  tästäpä usein syntyi syytä rauhattomuuteen. Niinpä 
olivat karjalaiset tyytymättömät litvalaisen ruhtinaan Narimontin 
valtaan, joka vähää jälkeen Pähkinäsaaren' rauhan oli saanut muun 
muassa Käkisalmen ja Laatokan rannat läänityksekseen. Kun 
Narimont lähetti poikansa Aleksanterin tätä aluetta hallitsemaan, 
pyysivät karjalaiset Viipurista apua, nostivat kapinan (1337) ja  
pakoittivat Aleksanterin pakenemaan. Uskontokin, joka myöskin 
karjalaiset oli jakanut kahteen osaan, niinkuin rajapyykitkin, syn
nytti sellaisen erimielisyyden, että karjalaiset alkoivat käydä vel
jessotaa uudesta ja  vanhasta uskosta 3).

Venäläisen Karjalan hallitus-keskustana oli vanha Karja
lan linna (Korela) eli Käkisalmi, ja  Käkisalmen lääni oli 1500 
luvulla jaettu seitsemään „poliostaan“. Suuret alat maita kuului
vat luostareille ja  toinen osa oli läänitetty venäläisille „Pajarein 
lapsille“.

V. 1580 valloitti Pontus De la Gardie joukkoineen Käkisalmen 
linnan „tulisilla kuulilla“ ja  tämän voiton johdosta Karjalan rin
tamaa vähäksi ajaksi joutui Ruotsin valtaan, mutta Täyssinän rau
hassa (1595) annettiin Käkisalmen linna läänineen taas venäläis
ten valtaan. Vasta Kustaa II  Adolfin suuret voitot vaikuttivat 
puheena olevan maakunnan onneen, niin että Stolbovan rauhapää- 
töksen (1617) mukaan koko Karjala eli Käkisalmen lääni tuli Ruot
sin valtaan ja  muun Suomen yhteyteen, josta se kuitenkin taas 
sadan vuoden perästä irti reväistiin.

Mutta ei nytkään koittanut karjalaisille Laatokan rannoilla 
aivan onnellinen aika. Kuten edellä on mainittu olivat asukkaat

*) Koskinen, s. 41.
*) J. M. Salenius arvelee kirjassaan „Kreikanusko Suomessa“, että 

„Nougorodin vanhat alamaiset ja sotatoverit karjalaiset olivat kentiesi joksi- 
kuksi osaksi venään «skoon kastetut, ennenkun Suomen niemelle siirtyivät- 
kään“.

8) J. M. Salenius, Kreikanusko Suomessa.
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täällä uskonnoltaan kreikankatolisia. Osaksi sen aikakauden 
uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta, osaksi kaiketi valtiolli- 
sistakin syistä rupesi Ruotsin hallitus ahkerasti käännyttämään 
näitä luterilaiseen uskontoon. Palkintoja luvattiin niille kreikan- 
uskoisille papeille, jotka oppivat Tukholmassa venäläisillä kirjai
milla painetun Luterin katekismon, sekä niille suomalaisille 
papeille, jotka saarnaisivat ja  kääntäisivät saarnoja venäjäksi. 
Asukkaat itse eivät näytä olleen aivan mieluisia uskontoaan vaih
tamaan, ja  kerrotaanpa, että muutamat muualta Suomesta tänne 
muuttaneet olivat vastaan ottaneet „venäläisen“ uskonnon. Venä
läiset papit myöskin tekivät kaikki mitä voivat, vahvistaakseen 
kansaa entisessä uskossaan, mutta kun hallituksen puolelta tavalla 
ja  toisella tyrkytettiin asukkaille uutta uskontoa, vaikutti tämä sel
laista tyytymättömyyttä, että suuri osa Laatokan rantamaiden 
asukkaita muutti Venäjälle. Ruotsin hallitus kyllä vaati näitä kar
kulaisia takaisin, mutta venäläiset lähettivät karkulaiset salaa Bje- 
loseroon sekä Vologdaan ja  vastasivat ruotsalaisille, ettei pako
laisia löydetty 1). Toisen kerran he taas lapasivat niitä takaisin 
lähettää, mutta tämän lupauksen täyttäminen oli heille sekä vaikea 
toimeenpanna, että vastenmielinen ja  lopuksi he tarjosivat rahaa 
Ruotsin hallitukselle hyvitykseksi. Poismuuttaminen oli muusta
kin Suomesta näinä aikoina hyvin yleistä. Kun sitte Kaarlo X 
sekaantui suuriin sotiin Itämeren maakunnissa, luulivat venäläiset 
ajan sopivaksi ottaa Ruotsilta takaisin edellisessä rauhanteossa 
kadotetut maakunnat. Venäläiset sotajoukot ryntäsivät niin Käki- 
salmen lääniinkin, jossa kreikanuskoiset asukkaat ottivat niitä 
vastaan pelastajina ja  auttajina. Kun venäläiset eivät kuitenkaan 
voineet tätä seutua valloittaa, vaan sotajoukon täytyi pois siirtyä, 
pakeni Käkisalmen läänistä 4,107 kreikanuskoista perhettä ruot
salaisten kostoa peläten Venäjälle2), jossa saivat maata asuakseen 
Uudenlinnan ja Tverin metsissä, perustaen sinne karjalaisia siirto
kuntia, joilla vielä tänäpäivänä ovat omat tapansa ja oma kie
lensä 3). Tähän autioksi jääneesen seutuun sitte muutti uutis-; 
asukkaita „Suomen puolelta“, varsinkin Savosta ja ylä-Karja- 
lasta.

1) Salenius, Kreikanusko Suomessa s. 32.

2) Ignatius, Finlands historia under Carl X. s. 147.
3) Kts. Uusi Suometar 1882 n:o 229 ja s.
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Näistä seikoista olen näin laveasti kertonut senkin täh
den, että vieläkin ala-Karjalassa, ainakin Sortavalan kihlakunnassa, 
011 kansalla monia muistoja näistä poismuuttaneista. Melkein 
jokaisessa kylässä näytetään „Yenäläiskalmistoita“, „Säässynäin 
sijoja ja  „aarteiden“ paikkoja. Nämä tietysti eivät ole venäläisten, 
vaan Venäjälle muuttaneiden karjalaisten jättäm iä muistoja.

Stolbovan rauhan jälkeen annettiin Käkisalmen maakunta eli 
maat Laatokan länsi- ja  luoteisrannoilla sekä Inkerinmaa aren- 
nille Jaakko De la Gardielle, joka näiden maakuntain valloituk
sessa oli suurta kuntoa osoittanut. Samaan aikaan lähetettiin eri
tyinen tutkijakunta tutkimaan tämän läänin tilaa, ja  siihen yhdis
tettiin osa n. s. „Suomen“ eli „Ruotsin“ Karjalasta. Tällä läänillä 
oli oma maaherransa vuoteen 1660, jolloin se yhdistettiin Narvan 
kenraalikuvernöörin alueesen.

Mutta ei täyteen sataa vuotta Käkisalmen lääni saanut olla 
muun Suomen yhteydessä. Ison vihan vihurit sen- siitä taas irroit- 
tivat. Venäläiset valloittivat tämän maakunnan jo v. 1710 ja  Uu
denkaupungin rauhassa v. 1721 lohkaistiin eteläinen puoli Käkisal
men läänistä Venäjälle, jonka yhteydessä se taas pysyi vuosisadan. 
Nyt vedettiin kartalle tuo suora viiva rajaksi, joka nyt on Sorta
valan kihlakunnan luoteisena rajana (sts. s. 47). Vuonna 1784 teh
tiin „Vanha-Suomi“ eri maaherrakunnaksi ja  jaettiin kuuteen piiri
kuntaan, joista yksi oli Sortavalan piiri. Vuonna 1796 tehtiin se 
kuvernementiksi, jossa oli niinikään kuusi piirikuntaa eli maako- 
missariatia, muun muassa kaksi Käkisalmen komissariatia, Käkisal
men eteläinen ja  pohjainen; viimeksi mainittuun kuuluivat ne pitä
jät, jotka nyt tekevät Sortavalan ja  Käkisalmen kihlakunnan.

Kun koko Suomi yhdistettiin Venäjän valtakuntaan, koitti 
näillekin raukoille rajoille onnellisempi aika. Jalon keisarin, Alek
santeri I:n tahdosta yhdistettiin „Vanha-Suomi“ muuhun Suomeen 
v. 1811 Viipurin läänin nimellä. V. 1816 määrättiin tämän lää
nin rajat tarkemmin ja jaettiin 8 kihlakuntaan. Tässä jaossa sai 
kolme kihlakuntaa nimekseen Käkisalmen kihlakunta: Käkisalmen 
eteläinen, -keskinen, ja  -pohjainen kihlakunta1). Viimeksi mai
nittu kihlakunta käsitti koko sen alan, joka nyt kuuluu Sortavalan 
ja  Salmin kihlakuntaan, kunnes tämä kihlakunta 1831 jaettiin 
kahteen osaan, jotka saivat yllämainitut nimet, eli Sortavalan ja

*) Knorring, Gamla Finland.
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Salmin kihlakunta. Tässä jaossa sai Sortavalan kihlakunta nykyi
sen suuruutensa ja  kuuluu siihen nyt Sortavalan pitäjä, Uuku
niemi, Ruskeala ja  siihen kuuluvat kirkkokunnat Leppälahti ja 
Soanlahti. Tavallaan tähän kihlakuntaan kuuluu myöskin Valamo, 
sillä vanhemmissa lähteissä sanotaan, että Valamo perustettiin 
„Sortavalan poliostaan“.

I. Sortavala .

I. Maantieteellinen silmäys.

Sortavalan pitäjän maantieteellinen asema on Laatokan poh- 
jaisrannalla, kuten edellä, kihlakunnan asemaa määriteltäessä, on 
mainittu. Lännessä rajoittaa Sortavalaa Jaakkiman pitäjä ja  Uuku
niemi, pohjaisessa Ruskeala ja  idässä Impilahti. Kaikki ne virrat 
mitkä edellä nimitettiin (s. 48) juoksevat Sortavalan pitäjän läpitse 
Laatokkaan. Suurimmat järvet tässä pitäjässä ovat: Kuokkajärvi, 
lähellä Jaakkiman rajoja, Tuoksjärvi, Hympölänjärvi ja  Liikolan- 
järvi lähellä Sortavalan kaupunkia, Rytynjärvi ja Ristijärvi, josta 
puro käypi Kirjavalahteen. Lukemattomat Laatokan lahdet leikke
levät tämän pitäjän rannikkoa ja  sen edustalla on suuri saaristo. 
Suurimmat saaret ovat: Riekkalansaari Sortavalan kaupungin 
edustalla, ja  tästä itäänpäin Tulolansaari, Möntsölänsaari, M ä
ki sulo, Vihkimosaari ja Fellotsalo. Sortavalan kaupungista etelään 
päin on Haavuksensaari, Poikkeus y. m. Ulompana Laatokassa 
Sortavalan edustalla on Valamon saaristo.

2. Asutustarinoita ja  seurakunnan synty.

Kuten edellä on mainittu, olivat Sortavalan seudut epäile
mättä ensimäisiä niistä paikoista, joissa Suomeen muuttaneet kar
jalaiset rupesivat vakinaista asuinpaikkaa pitämään. Varsinkin tuo 
soma saaristo mahtoi kalastajani ja  maanviljelijäinkin huomion
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puoleensa vetää ja  saarilla lienevätkin Sortavalan seutujen ensi- 
mäiset asukkaat majailleet. Tätä todistanevat ne pakanuuden ai
kaiset kalmistot, joita on saarilla tavattu.

Kauas mustaan muinaisuuteen viepi meitä kansan taru täällä 
runon maassa, sanaseppäin Sysimäellä, Hiilikankahilla. — Paljo 
on arveluita laskettu Väinämöisen ja  muiden Kalevalan urhojen 
asuinpaikoista; selville siitä ei ole tultu, mutta käykääpäs kuule
maan, mitä Sortavalan soreassa saaristossa tästä arvelun alaisesta 
asiasta kerrotaan, se päästää kerrassaan päät pälkähästä, kysy
mästä, miettimästä, missä oli kalevalaisten koti. Annetaan van
han runon ensin jutella. Se kertoo kuinka:

Impi ilman tyttö 
Kave luonnotar korea,
Piti viikkoista pyhyyttä 
I ’än kaiken impeyttä 
Ilman pitkillä pihoilla,
Ikävystyi aikojansa

ja  laski sitte meren selvälle selälle, ulapalle aukealle. Täällä im
men tuuli tuuli kohtuiseksi. Kauan uiskenteli hän idät, lännet,
eikä synny syntyminen, luovu luomaton sikiö. Tuli sitte sotka 
suora lintu, joka pesänsä laati immen polvelle, siitä munat vete
lien vierivät, joista tuli maa ja  taivas. Siitä tuo ilman impi, joka 
nyt uipi veen emona alkoi luoa luomiansa, loi lahdet, niemet, syö
verit syvensi kalahauat kaivaeli, loi luotoja merehen, kasvatti sala
karia. Syntyipä viimein Väinämöinen, suistuvi suin merehen, käsin 
kääntyi lainehisin.

Paikka niissä ilman impi silloin oli kun Väinämöinen syntyi,
oli lahdelma Laatokan pohjaisrannalla; se sai nimekseen „Impi
lahti“ ja  siitä Impilahen pitäjänkin nimi *).

Mutta kun Väinämöinen „vedessä virui viisi vuotta, vuotta
seitsemän kaheksan,

Seisattui selälle viimein,
Niemelle nenättömälle 
Mantereelle puuttomalle,
Polvin maata ponnistihe,
Käsivarsin käänneltihe

‘) Impilahden nimen synnystä on toisellainenkin kertomus.
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Nousi kuuta katsomahan 
Päiveä ihoamahan 
Otavaista oppimahan 
Tähtiä tähyämähän,

ja  se merkillinen paikka maan pallolla, johon Väinämöinen näin 
„tuli“, oli Tulolansaari Sortavalan edustalla, ei aivan kaukana 
Impilahdesta. Kuu Väinämöinen sitte Tulolassa töitänsä toimitteli, 
lähti hän kalastelemaan, löysi Riekkalan saaren kupeessa kauniin 
ja  rauhaisan lahden ; tässä hän aina kalastusretkillään kävi lepäile- 
mässä ja  nukahtamassa ja siitä sai lahti nimekseen Nukutta- 
lahti *).

Ei kaukana Nukuttalahdesta on Tietäväisenniemi, jossa asui 
mahtava tietoniekka. Riekkalansaaren pohjaispäässä on Hiien- 
niemi (hiiden), jossa sen nimisiä olennoita majaili. Muutamat ar
velevat tämän nimen syntyneen siitä, kun Riekkalan saaren takana 
olevain saarien asukasten täytyy kirkossa kaupungissa käydessään 
soutaa useamman virstan väärää tuon niemen takia ja  sentähden 
kiroavat he sitä aina „hiien niemeksi“. — Muutakin Kalevalan 
sukua asui tässä saaristossa. Niin on Tulolansaaressa Kekrin- 
lahti, jossa Kekri-ukko ennen majaili. Kun tarinan mukaan Kale
valan kansaa asui täällä, niin arvella voisi myöskin, että jollakin 
näistä kauniista saarista veitikka verevä, lieto Lemminkäinenkin 
kävi kisailemassa ja  immen ryöstämässä.

Riekkalansaarella sanotaan ennen asuneen „riekkalais-venä- 
läisiä“. Kun mantereen rannikolle ilmestyi suomalaisia, joita saa
relaiset pelkäsivät, sanoivat he: „vot tshorta!“ (katsos piruja), ja 
siitä nimi Sortavala; tätä syntymistä vastaan sotii kuitenkin kau
pungin venäläinen nimi Serdopol, joka näyttää johtuneen Sorta- 
vala-nimestä2). Myös kerrotaan nimen siitä syntyneen, että pyhä 
mies taistellessaan paholaisen kanssa sanoi tälle: „tshort väli“.

Muutamat taas arvelevat, tämän nimen siitä syntyneen, että 
alkuasukkaat ovat tässä taistelleet näiden kaunisten saarten omis
tamisesta ja  „sortaneet“ toisiaan.

')  Näköala Nukuttalahdesta, sen salmen ylitse, joka Riekkalansaaren 
eroittaa mantereesta, on mitä suurellaisin ja  ihanin; siinä olisi aihetta taide
maalarille.

2) Fr. v. Knorring myös sanoo, että Sortavalan nimi on syntynyt venä
läisestä sanasta „tshort“ ja suomalaisesta sanasta „valta“. Gamla Finland, s. 55.
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Paikka, jolla alkuperäisesti on Sortavala-nimi, 011 se Riekka- 
lansaaren niemeke, jossa on vanha kreikkalais-venäläinen kirkko; 
tällä niemellä 011 vanhuudesta asti ollut nimenä Sortavalan niemi.1) 
Sen paikan vanha nimi, missä nyt on Sortavalan kaupunki, 011 
Kellamo ja kaupungin edustalla olevan Laatokan lahden vanha nimi 
on Löppöjärvi.

Myöhempiä asutuksia Sortavalan pitäjässä on suuri osa Ry- 
tyn kylää. Sen saloille on asukkaita muuttanut vasta isonjaon 
jälkeen, joka täällä on tapahtunut vasta muutamia vuosikymme
niä sitte.

Ennen olivat nämä salot saarelaisten metsämaina ja  siellä 
vielä nytkin on heidän metsäsarkansa. Näkyy kuitenkin Rytyssä- 
kin muutamia jälkiä vanhemmastakin asutuksesta.

Sortavalan pitäjällä, jossa vieläkin on kaksi seurakuntaa, 
voipi myöskin sanoa olevan kaksi syntymistä. Vanhempi luteri
laista seurakuntaa on täällä kreikkalais-venäläinen seurakunta ja  
sen kirkot. Tämä osoittaa, että Nougorodilaisten vaikutus näiden 
seutujen asukkaihin oli suuri.

Vanhin kreikkalais-venäläinen kirkko täällä on Riekkalansaa- 
rella Sortavalan niemellä oleva Miikkulan (Micholski, Sertobolscki) 
kirkko, jonka ikää ei varmuudella tiedetä, m utta se oli jo ole
massa ainakin v. 1500.

Tällä seurakunnalla oli kuusi kappelia: Otsoinen, Möntsölä 
(MöltsiläJ, Kides (Kitehes), Impilahti, Suistamo ja  Suojärvi. Neljä 
viimeksimainittua ovat nyt itsenäisiä seurakuntia, kaksi ensinmai
nittua ovat kyliä Sortavalan pitäjässä.

Siitäkin päättäen, että Sortavalan pitäjässä vieläkin on enem
män kreikanuskoisia asukkaita kuin muissa tämän kihlakunnan 
pitäjissä, ei täältä ole kreikanuskoiset Ruotsin valtaa paenneet 
niin suuressa määrässä kuin muista Laatokan seudun pitäjistä. 
Ei myöskään kansa siitä kerro Sortavalan pitäjässä niin paljo kuin 
muualla näillä seuduilla kerrotaan. Täältä on taittu paeta enem
män sotaa kuin Luterin oppia. Salenius kertoo2), että Käkisal
men linnan väki kylvi v. 1581 Räisälän ja  Pyhäjärven sekä Kurki
joen ja  Sortavalan autioihin peltoihin, koska venäläiset talonpojat

‘) Kirj. Kuukausi. 1873 n:o 8 sanotaan, että Serdobolski, kylä, mistä 
pogosta sai nimensä, oli siinä, m issä nyt on Sortavalan kaupunki.

2) Kreikanusko Suomessa s. 23.
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karkasivat Puntuksen sodan aikana. V. 1582 otti Ruotsin väki 
eläimiä ja  kauraa saaliiksi niitten Sortavalan talonpoikien kodista, 
jotka karkasivat Venäjälle, Tulomajärvelle, m utta saatiin sieltä 
kiini.

Vasta sitte kuu Laatokan seudut Stolbovan rauhassa tulivat 
Ruotsin valtaan, syntyi Sortavalan toinen eli luterilainen seura
kunta. V. 1639 mainitaan Sortavalassa luterilainen pappi. — 
Entinen Kellamo oli jo Venäjän vallan aikana Sertobolin eli Sor
tavalan nimellä kohonnut kauppapaikaksi. Ainakin jo v. 1629 oli 
sortavalalaisilla oikeus purjehtia Ruotsiin ja  vuodesta 1646 on sillä 
kaupungin oikeudet1). Kun G. A. Banér v. 1651 koroitettiin krei- 
villiseen säätyyn, sai hän isänsä ansioiden palkinnoksi kreivikun- 
nakseen Sortavalan pohostan ja  kaupungin.

Uudenkaupungin rauhassa joutuivat nämä seudut taas Ve
näjän valtaan. V. 1730 annettiin muiden muassa Sortavala Nevskin 
luostarille, jolle se kuului vuoteen 1764.

Pusun tilan Otsoisissa sanotaan Pietari-tsaarin lahjoittaneen 
eräälle Pusu-nimiselle miehelle, joka tsaaria uljaasti auttoi sodassa.

3. Kirkot ja  kappelit.

Sortavalan vanhin kreikkalais-venäläinen emäkirkko, pyhitetty 
ihmeitä tekevälle Nikolaille, on ollut Riekkalansaarella Sortava
lan niemellä. Nykyäänkin siinä seisoo vanha puukirkko, mutta 
tämä ei liene ensimäinen tällä paikalla. Tämän kirkon rakennus
tapa on kaiketi toisellainen kuin suomalaisten kirkkojen. (Katso 
kuva 1). Kansa sanoo tätä Miikkulan kirkoksi (ven. Micholski) 
ja  vuosittain kokoontuu siihen kaikki Sortavalan seudun kreikan- 
uskoiset Miikkulan juhlaa viettämään Toukokuun 21 päivänä. 
Muulloin siinä ei enää kirkollisia menoja harjoiteta. Kirkon ym
pärillä on myös ikivanha hautausmaa, johon vieläkin haudataan.

Muutamia vuosikymmeniä sitte oli tämän kirkon lähellä ole
vasta Papinluhdasta löydetty suuri joukko venäläisiä tuohuksia;

*) Tietoja Sortavalan kaupungin oloista ja kaupasta on J. M. Saleniuksen 
kirjoittamassa kirjassa „Niitä näitä Itä-Suomesta“ III. Samoin Fr. Knor- 
ringin „Gamla Finlandissa“.
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arvellaan, että ne jonkun sodan aikana olivat tulleet siihen kätke
tyiksi.

Kuten edellä mainittiin, oli Sortavalan kreikkalais-venäläisellä 
seurakunnalla kuusi kappelia, jotka jo lueteltiin. Otsois eli Otsoi- 
nen on kylä Sortavalan pitäjässä Jaakkiman rajoilla, 14 virstaa 
Sortavalan kaupungista. Siellä oli vielä muutama vuosi sitte ru
koushuone eli säässynä, jossa sen seudun kreikanuskoiset joskus 
hartaushetkiä viettivät. Säässynän vierellä on hautausmaa.

M öntsölä1) on saari ja kylä Sortavalan kaupungista itäkaak- 
koon päin. Möntsölänsaaren ja  Tulolansaaren välisessä salmessa 
on pieni luoto, nimeltä Kirkkosaari, jossa on vieläkin tämän seu
dun kreikanuskoisten hautausmaa eli kalmisto. Täällä oli van
hoista ajoista asti ollut kreikkalais-venäläinen kirkko, pyhitetty 
Pyhälle Eliaalle. Möntsölässä (Möltsilässä) mainitaan myöskin 
monasteri eli luostari olleen2). Iljan päivää ovat Möntsölän krei
kanuskoiset viime-aikoihin saakka viettäneet suurella juhlallisuu
della. Ennen oli täällä myöskin vietetty sellaisia härkäjuhlia, jol
laisia vielä viime vuosina oli vietetty Mantsinsaarella Impilahden 
edustalla. — Puntuksen (Pontus De la Gardien) hävittäväin sotain 
perästä tapaamme Möntsölän kappelin autiona 3) v. 1589 paikoilla. 
Vuonna 1843 hävitti ruununvouti Arenius Möntsölän säässynän 
Valamon munkkien toimesta, koska varottiin, että sen seudun 
asukkaat olivat staroväria. Seudun kreikanuskoiset asukkaat kui
tenkin vakuuttivat, ettei täällä ole milloinkaan ollut staroväriä, 
vaan että Möntsölän kirkon hävitys tuli senaikaisen Sortavalan 
venäläis-kreikkalaisen kirkkoherran tahdosta. Hänen olisi pitänyt 
täälläkin käydä jonkun kerran vuodessa jumalanpalvelusta pitä
mässä, mutta kun hän piti tuota matkaa vaivaloisena, esitteli hän 
Valamon iguinenille koko kirkon hävittämistä, syyksi tähän sanoen, 
että seudulle on väärä-uskoisuutta ilmestynyt. Niin kertovat Mönt
sölän asukkaat.

Paitsi näitä, edellä mainitulta kreikkalais-venäläisiä kirkkoja, 
säässynöitä ja  kalmistoja, jotka jo ennenkin venäläisistä lähteistä 
ovat tulleet historian tutkijain huomioon, on näillä seuduilla useita

*) Kirjoitettiin myöskin Möntsälä, Möltsilä, Möltsälä. 

a) Vrt. Salenius, Kreikanusko Suomessa.

3) Käkisalmen läänin maakirjoissa mainitaan autioina olevain monaste- 
rien joukossa myöskin Yaivila eli Vainila Sortavalan pohostan Möltsälässä.
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vanhoja kalmistoja sekä kansan kertomuksen mukaan säässynäin 
sijojakin, joista säässynöistä tietääkseni eivät historialliset lähteet 
mitään sisällä. Mutta kun täällä on nähtävästi muutamia paka
nuuden aikaisiakin hautauspaikkoja, joiden „kalmisto“-nimi on van
huudesta kansan muistissa säilynyt, ja muutamat niistä ovat löy
töjen kautta kansan huomioon tulleet, niin on vaikea saada sel
ville mikä kalmisto kuuluu pakanuuden aikaan, mikä on kreikan- 
uskoisten, jos nim. kalmistosta ei ole löydetty mitään, joka aikaa 
osoittaisi.

Säässynöitä ja kalmistoita mainitsee kansa olleen seuraavissa 
paikoissa, ja muutamat viimeksimainituista ovatkin vielä nähtävinä: 
Suuressa Tulolassa ja  Montsölänsalmen rannalla.

Läskelänjoen suulla on kreikanuskoisten kalmisto, johon vielä
kin joskus haudataan. Läskelän kestkievarin kartanon sijalla sano
taan myös ennen olleen kalmisto ja  kerrotaan että siitä on ennen 
vanhoja Venäjän rahoja löydetty. Myöskin Kirjavalahdessa kerro
taan asuneen „venäläisiä“ *) ja  että niillä olisi ollut säässynä ja  
kalmisto sen pienen joen vierellä, joka Ristijärvestä laskee Kirja- 
valahteen. Siitäkin on kertomuksen mukaan löydetty vanhoja Ve
näjän rahoja.'

Rytyn kylässä Kirkkolammin rannalla on myös ollut sääs
synä ja  Kirkkolammissa on kirkon (säässynän?) kello kätkettynä. 
Kuokkaniemen kylässä on, kertomuksen mukaan, Härkälän mäellä 
ollut säässynä ja  kalmisto, josta vielä tämän miespolven aikana 
on löydetty ihmisen pääkalloja.

Muita seudulla olevia kalmistoja arvelen pakanuuden aikai
siksi ja tulee niistä kerrottavaksi toisessa paikassa.

Nykyisen, kauniin ja  kalliin, kreikkalais-venäläisen tiilikirkon 
Sortavalan kaupungissa, ovat Pietarin kauppiaat veljekset Elisejer 
omalla kustannuksellaan rakennuttaneet. Kirkko on pyhitetty P. 
Pietarille ja  Paavalille.

Sortavalan luterilaisen seurakunnan puukirkko on myös Sor
tavalan kaupungissa; siinä ei ole mitään merkittäviä muinaiska- 
luja. Kirkon arkistossa ei ole vanhempia kirjoituksia.

*) Venäläisiksi sanotaan tässä kihlakunnassa kaikkia kreikanuskoisia.
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a) K a lm is to ja .

Jos siinä arvelussa olisi perää, että karjalaiset ennen Laato
kan rannoille muuttamistaan jo olisivat tulleet kastetuiksi kristin
uskoon, ei näillä seuduilla pitäisi oleman suomalaisten pakanuu
den aikuisia kalmistoita ensinkään.. Sellaisia luulen kuitenkin 
tavanneeni, vaikka sangen vähä, verrattuna Länsi-Suomen vanhain 
kihlakuntain kalmistoihin. Miten lienee tuo pakanuuden aikuisten 
kalmistojen harvalukuisuus selitettävä. seudulla, jossa kuitenkin esi
historiallisena aikana tiedetään olleen tiheä suomalainen asutus? 
Olisiko vanha maanviljelys täällä aikain kuluessa hävittänyt kalmis
tot kuulumattomiin, taikka olisivatko suomalaiset ainakin tänne 
tullessaan olleet jo kumminkin nimeksi kristityitä ja  hautaamisensa- 
kin toimittaneet kristillisellä tavalla. Nuo harvat muinaishaudat 
olisivat ehkä vaan niiden asukasten jättämiä, jotka, vaikka nimeksi 
kristinuskoon kääntyneinä kuitenkin vielä pakanallisia tapoja nou
dattivat, sillä ettei kristinusko ollut karjalaisiin aivan syvälle 
juurtunut, sitä todistaa muun muassa seuraavakin venäläisen kirk- 
kopäällikön valitus:

„Karjalassa oli vielä paljon pakanoita ja  kristitytkin olivat 
siellä niin syrjässä Venään papeilta ja  katselmuksesta, että kään
tyivät takaisin pakanuuteen tahi kumminkin noudattivat pakanal
lisia käytöksiä. Pakanallisia rukous- eli uhri-paikkoja oli kaik
kialla koko Karjalassa; niihin kokoontuivat he uhria ja  rukouksia 
toimittamaan. Vaimot kutsuivat „arpojia“ antamaan nimeä vasta
syntyneille lapsilleen ja  lähettivät ne sitte vasta kristityille papeille 
ristittäviksi. Kuolleita eivät haudanneet kristittyni tavalla, vaan 
kurganeihin ja kalmistoihin pakanallisilla käytöksillä ja  hautajai
siin eivät kutsuneet kristityitä pappeja, vaan arpojia, jotka rukoi
livat pahoja henkiä avukseen. Paastoista eivät pitäneet lukua eikä 
kristillisestä vihkimisestä, kun avioliittoon menivät. Muutamat 
uhrasivat lapsensakin ja  polttivat pyhät kuvat, koska nämät jäl
kimmäiset vastustivat arpojien vaikutusta. Ne kristityt papit ja 
munkit, jotka oleskelivat noissa kaukaisissa tienoissa, olivat huoli
mattomat eivätkä hävittäneet pakanuuden jälkiä kansan mielestä

4. Pakanuuden aikuisia muistoja ja  jäännöksiä.
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ja  elämästä. — Ne, jotka nimeltä olivat kristityt, eivät kuitenkaan 
käyneet kirkossa, vaan palvelivat pyhiä puita ja  kiviään sekä hau- 
tasivat kuolleet metsään. Muutamat elivät säännöllisessä aviolii
tossa, vaan harjoittivat myös lihallista yhteyttä muitten naisten 
kanssa“ х).

Mahdollista myöskin voipi olla, että joku niistä lukematto
mista kalmistoista, joita kansa „venäläis-kalmistoiksi“ sanoo, onkin 
pakanuuden ajoilta, vaikka niitä nyt on vaikea eroittaa, kun ei 
useastakaan ole enää paljo muuta kuin nimi jälellä.

1. Selvä pakanuuden aikuinen kalmisto on ollut Tulolan- 
saarcssa Putsinlahden kylässä. Täällä oli jo toista kymmentä 
vuotta sitte Aaprami Jaatisen perunapellosta löydetty muutamia 
vaskiesineitä, sekä kultasormus, kuten kerrottiin. Tästä riemas
tuttiin peltoa tarkemmin penkomaan ja  löydettiin siitä parin lapio- 
piston syvyydessä suuri joukko solkia, renkaita y. m. pieniä me- 
tallikaluja ja -katkelmia. Tämä löytöpaikka on aivan A. Jaatis- 
vainaan perillisten talon kartanon vieressä, muutaman sadan sylen 
päässä eräästä Laatokan lahdelmasta, Likolahdesta, jonka toisella 
puolella on Niemenlinna ja  Kalmakenkku, joista vastedes enem
män. Jaatisen kalmistosta tuskin enää ilmestynee mitään löytöjä, 
sillä ei ainoastaan löytöpaikka, vaan sen ympäristökin on pelloksi 
tehty ja  kaiveltu. Tallella oli tästä löydöstä enää ainoastaan kaksi 
ovalin muotoista kupurasolkea sekä eräs tinasta valettu rei’illä 
varustettu kappale; nämä ostin Jaatisen leskeltä ja  museoon toi
mitin.

2. Kun Jaatisen pellolta mennään pienen lahdelman ylitse, 
tullaan niemekkeesen, jossa on korkea muinaislinnoitus ja  tämän 
juurella, itäpuolella aivan järven rannalla on 15 s. pitkä 7 s. leveä 
ruohoinen kumpu nimeltä Kalmakenkku. Jo tämä nimikin osoit
taa, että paikka on ollut kalmamaa, kalm isto2), ja  kummussa 
näkyykin muutamia kuopalle laskeuneita hautoja, mutta kansakaan 
ei tätä sano venäläiskalmistoksi, vaikka arvelee siinä hautausmaan 
olevan. Kumpua on sen toisesta päästä vähän kaivettu ja kerro
taan että siitä on löydetty luita ; muuta ei siitä tiedetä. Olen tai
puvainen luulemaan, että Kalmakenkku on pakanuuden aikuinen

*) Salenius, Kreikanusko Suomessa.
3) Vertaa Kalmoipelto, Kalmoikulppa Vuoksen rannoilla, Kalma- (Kal

va- Kalvo-) mäki, löytöpaikka Kokemäenjoen rannalla.
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hautausmaa, joka kenties povessaan kätkee niiden ihmisten jään
nökset, jotka sen vieressä olevalla korkealla ja  laajalla, kivivarus- 
tuksilla ympäröidyllä kalliolla ovat itseään puolustaneet.

Täältä palaamme suureen Riekkalansaareen, jossa tapaamme 
pari kalmistoa, jotka ehkä ovat pakanuuden aikuisia.

3. Ihakselan kylässä Nuoriniemessä, pitkän Tokkerlahden 
rannalla on kumpu, josta, perunakuoppia siihen kaivettaissa, oli 
löydetty luusiruja, joukko pieniä metallisorkoja ja  renkaita sekä 
myöskin kertomuksen mukaan vanhoja rahoja. Näistä en saanut 
mitään käsiini, sillä löytäjät olivat pois muuttaneet tältä paikka
kunnalta ja  arvelivat kertojat, että löytökalut olivat hävinneet jo 
ennen heidän muuttoaan. Tämäkin kumpu on nykyään melkein 
kokonaan pelloksi tehty. — Myöskin on Mykkylän mäellä, Juhana 
Tuunoisen metsämaassa tavattu ihmisen luita. Miltä ajalta?

4. Noin puoli virstaa Nuoriniemen kummustä itään päin on 
Tukianmäen kylässä Malisen talon pelloilla kumpu, jolla van
hoista ajoista asti on ollut nimenä Kabnistomäki. Tästäkin sano
taan luita esiin tulleen, kun siihen oli perunakuoppaa kaivettu, 
muuta ei siitä ole löydetty. Tämäkin paikka on nyt peltona ja 
sen vierellä on korkeallainen kallio, jota Linnamäeksi sanotaan, 
vaikkei siinä näy mitään ihmiskätten tekemiä varustuksia.

Varmuudella ei voi päättää, minkä aikuinen hautauspaikka 
on tämäkin Kalmistomäki. Ainoastaan se seikka on minua joh
dattanut tätä pakanuuden aikuiseksi otaksumaan, kun eivät seudun 
asukkaat sitä sano venäläiskalmistoksi, niinkuin niitä paikkoja, 
joissa sellainen kalmisto on ollut tahi on vieläkin olemassa.

5. Hympölän kylässä, joka on noin 4 virstaa Sortavalan 
kaupungista etelään päin, on M artti Tiaisen kartanon vieressä kal
misto. Tästä oli noin 40 vuotta sitte löydetty „luita, solkia, pit
kiä helmiä ja  hopeaisia tipoja“, kuten kertojat sanoivat. „Tipat“ 
eli „tipot“, sanottiin olleen ikäänkuin puolukan lehtiä, hopeasta 
tehtyjä. Nämä esineet, jotka jo aikoja sitte ovat hävinneet, löy
dettiin kun mäkikumpua pelloksi kaivettiin. Samaa kumpua löy
töpaikan vierillä on vielä kaivamatta mainitun Tiaisen riihen ym
pärillä ja  alla.

6. Samassa Hympölän kylässä lähellä edellämainittua paik
kaa Kukon talon maalla on nykyään petäjiä kasvava kumpu, ni
meltä Kalmisto. Tästä ei tiedetä mitään muuta, kuin että tuo
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nimi on kummulla eli mäellä ollut vanhoista ajoista asti. Molem
mat viimeksimainitut paikat ovat niemekkeellä lähellä Laatokkaa.

7. Otsoisissa, lähellä Jaakkiman rajoja, kerrotaan myöskin 
olleen kalmisto (paitsi venäläiskalmistoa) Heikurisen mäellä. Täs
täkään kalmistosta ei tiedetä tuon enempää; eipä tiedetä varmuu
della paikkaakaan, missä se olisi ollut. Arvella sopii, että se olisi 
ollut pakanuuden aikuinen, koska tässä kylässä vieläkin on krei- 
kanuskoisten kalmisto.

h) M u in a is l in n o ja .

Historiamme kertoo, että silloin kun ruotsalaiset tulivat 
Karjalaan ja  Suomenveden pohjaan linnan istuttivat, oli karjalai
silla „vanha linna Käkisalmella“. Linnoitus Käkisalmella ei suin
kaan ollut karjalaisten ainoa varustuspaikka Laatokan rannoilla, 
vaikka tämä yksin on tullut historiassa tunnetuksi ja  muut ovat 
unhotukseen jääneet.

Kuten tiedetään, olivat muinaislinnat kivivalleilla varustetulta 
korkeita kallioita tahi saaria usein sellaisissa paikoissa, että vihol
lisen oli vaikea niitä lähestyä *). Tällaisia linnoja on Sortavalan 
kihlakunnankin edustalla useampia, joita nyt lähdemme katsasta
maan.

1. Rautlahden (Rautalahden) kylän mailla, lähellä Laatokan 
rantaa on korkea ja  jyrkkäseinäinen kallio nimeltä Linnamäki. 
Tämä linna ei kuitenkaan näytä olleen aivan vahvasti varustettu, 
sillä tuskin voipi enää eroittaa, että siinä on ihmiskäsillä rakenne- 
tuita varustuksia ollut.

2. Toinen samallainen Linnamäki-niminen korkea mäki on 
Kiislahden kylässä Mikko Liimataisen maalla, 1 virsta Laatokan 
rannasta. Tälläkään mäellä, joka muuten on avarampi ja  sivut 
loivemmat, ei näy mitään varustuksia, vaikka se linna-nimeä 
kantaa.

3. Mantereella on vielä kolmaskin muinaislinna nimeltä 
Faaslovuori. Tämä on Liikolan järven ja  Tohmajoen välillä aivan

‘) Muinaislinnoista on myös kirjoitus Åbo Tidningarissa ; sen kirjoituk
sen, sekä muutamani ruotsalaisten muinaistutkijain arvelujen mukaan, olen 
laajemmin kirjoittanut muinaislinnoista kertomuksessa Vehmaan kihlakunnan 
muinaisjäännöksistä.
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maantien vierellä. Paaslovuori on yli 20 syltä korkea, aivan jyrk- 
käsyrjäinen kallio alavalla maalla ; ainoastaan kaakon puolelta voipi 
vuorelle nousta ja  sieltäkin 011 rinne sangen jyrkkä. Kun tuota 
jyrkkää polkua myöten noustaan vuorelle, on nousijan vastassa 
vuoren kaakkoispuolella syrjällä, kallion korotuksella, pyöreä 
raunio miehennostonnaisista kivistä, noin 5—6 s. läpitsemitaten. 
Näyttää siltä kuin olisi tässä ollut pyöreä torni tahi joku muu 
suurempi kivilatomus; kivien seassa on palanuttakin kiveä. Tästä 
rauniosta sekä luoteesen, että etelään päin näkyy kiveystä, ikään
kuin hajonneen kiviaidan jäännöstä. Noin 10 sylen päässä ensin- 
mainitusta pyöreästä rauniosta etelään päin on toinen melkein 
samallainen raunio — tornin sija (?) — ja  siitä jatkuu epäselvä 
kiviaidan jäännös eteenpäin. — Kalliolla näkyy muurin jäännöstä 
noin 25 syltä. Kansa tietää Paaslovuoresta kertoa, että siinä on 
ennen ollut venäläinen kirkko (ei säässynä) ja että venäläiset siitä 
ovat ruotsalaisia pommittaneet. Kallion korkeimmalla kohdalla 
on lähde tahi vesikuoppa, jossa sanotaan olevan kirkon kellot ja 
paljo muita aarteita; kalliolta ja  sen ympäristöltä sanotaan paljo 
sota-aseita ja „muitakin kaluja löydetyn“. Myöskin kerrotaan, 
että Paaslovuoressa on nähty kirjoitusta, mutta nyt se ei enää ole 
näkyvissä.

Paitsi näitä mantereella olevia muinaislinnoja, 011 saaristossa 
samallaisia koko joukko, joita nyt käymme tarkastamaan.

Tulolansaaren ja Itiekkalansaaren välisestä salmesta pis
täytyy viimeksimainittuun saareen pitkä ja  kapea Tokkerlahti. Tä
män lahden suu näyttää ennen olleen tärkeä paikka, sillä se on 
ollut vahvasti linnoitettuna.

4. Linnamäki. Tukianmäen kylän edustalla, edellämainit
tuun Tokkerlahteen pistäyvällä niemekkeellä on noin 35—40 syltä 
korkea, osaksi kallioinen, osaksi multainen kumpu nimellä Linna- 
mäki; mäen rinteet ovat jotenkin jyrkät, mutta niitä myöten voipi 
kuitenkin mäelle kiivetä muilta sivuilta paitsi pohjaispuolelta, jossa 
kallio kohoaa melkein pystysuorana. Linnamäen päällys on mel
kein tasainen, noin 40 syltä etelästä pohjaiseen, 20 syltä idästä 
länteen. Niissä kohdin, missä rinne on loivin, on rinteen ja  tasai
sen päällystän rajalla muuria; itäsyrjällä on kaksi noin viiden sylen 
pituista kivimuurin kappaletta; eteläsyrjällä eli lahdenpuoleisella 
sivulla on 10 syltä muuria ja  länsisyrjällä 8 syltä. Muurit ovat 
matalanmoiset; harvassa paikassa ylettyvät kahden kyynärän kor
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keudelle, mutta ovat siitä merkilliset, että ne ovat rakennetut 
mullasta ja  pienistä kivistä. Tällaista rakennustapaa en ole min
kään muun muinaislinnan muureissa huomannut. (Kts. kuva 2).

5. Linnasaari. Noin 200 syltä Linnamäestä etelään päin on 
Linnasaari keskellä Tokkerlahden suuta. Tämä on noin 35—40 
syltä korkea kallio, noin 50 syltä ristiinsä mitaten. Kallion rin
teet ovat niin jyrkät, että töin tuskin niitä myöten muutamista 
kohdin voipi kiivetä kalliolle; ainoastaan itä- eli Laatokan-puolei- 
ncn syrjä on loivempi ja  sillä puolella onkin portti linnoitukseen. 
Jyrkkäin rinnetten jatkona on Linnasaaressakin vahvat kivimuurit. 
Koillispuolella on ensinnäkin 52 kyynärää pitkältä 4 kyynärän 
levyistä, 2 kyynärän korkuista muuria ladottu suurista kivistä. 
Sitte seuraa 16 kyynärän pituinen korkeampi ja  jyrkkä kallion 
ylennys, jolla ei ole muuria; siitä alkaen on taas itä- ja  koillis
puolella kaaren muotoinen muuri suurista kivistä 48 kyynärää
pitkä, noin 3 kyynärää korkea. Sitte on 6 kyynärän levyinen 
portti ja siitä taas jatkuu 45 kyynärää pitkä vahva muuri kaaren 
muotoisesti; seuraa sitte 18 kyynärää pitkältä muuritonta kalliota 
ja  niin tullaan Linnasaaren lounaissyrjällä olevaan syvään kallion 
rotkoon. Tämä rotko eli syvänne on noin 60 kyynärää pitkä 22
kyyn. leveä, jonka kumpaisellakin puolella on noin 20 kyynärää
korkea melkein pystysuoraan kohoava kallioseinä; rotkon molem
mat päät ovat avonaiset, taikka niissä ei ole kallioseinää, mutta 
niiden kummassakin päässä on monen sylen laajuinen kiviraunio 
kootuista kivistä; rauniot ovat nähtävästi syntyneet rotkon päissä 
olleista korkeista muureista, jotka ovat kaatuneet. Tämä kallion 
rotko on ollut erinomainen varastohuone taikka suojapaikka 
niille, jotka eivät ole muureilla taistelleet. Muurien ympäröimältä 
kalliolta laskee rotkoon loivempi kohta, josta nähtävästi on sinne 
kulku-aukko ollut. Muurissa olevan portin ja tämän aukon välillä 
onkin tanner muutaman kyynärän leveydeltä tasainen, niinkuin 
vanhan tien kanta. — Linnasaaren jyrkällä luoteissyrjällä, joka on 
Tokkerlahden perään päin, ei ole muuria. (Kts. kuvia 3).

Tokkerlahden suun etelärannalla, vastapäätä Linnamäkeä on 
Pohjuskylän edustalla erinomaisen korkea ja  jyrkkä Riuttavuori, 
jolle sanotaan seitsemän kirkkoa näkyvän ; tällä mäellä ei näy mi
tään ihmisten rakentamia varustuksia, mutta jo itsestäänkin on se 
ollut vahva puolustuspaikka. Tämän tuskin puolta virstaa leveän 
lahden suu on siis ollut sangen vahvasti varustettu: sen pohjais-
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rannalla Linnamäki, keskellä lahtea Linnasaari ja  etelärannalla 
Riuttavuori.

6. Hiiritsaari. Noiu virsta matkaa Linnasaaresta itäänpäin 
on Tulolan salmessa pieni kalliosaari nimeltä Hiiritsaari, jossa 
myös näkyy vähä kivimuurin eli vallin jäännöstä. Tästä saaresta 
ja sen ympärillä olevista kareista on paljo kiviä viety Pietariin ja  
luultava on, että Iliiritsaaren muuritkin ovat saaneet sinne mat
kustaa.

7. Lieritsaari Parolan kylän edustalla samassa Tulolan 
salmessa 011 noin 2 virstaa pohjaiseen päin Hiiritsaaresta. Tämä 
on kallio, noin 30 syltä ristiinsä mitaten, 6—7 syltä korkea veden 
pinnasta. Lieritsaarikin on varustettu kivimuurilla, jonka piiri on 
noin 30—40 syltä pitkä, paikoin jo hajalle vierinyt, mutta paikoin 
vielä parin kyynärän korkuinen, suurista kivistä ladottu. Lounais
puolella1) on muurissa noin 3 kyynärän levyinen portti ja  sen 
vieressä — muurin sisäpuolella — on seinäin rauniot, jotka piirit
tivät noin neliösylen suuruisen alan. Näyttää niinkuin olisi tässä 
ollut erityinen suojus „portinvartialla“ . Tällainen portin edus- 
huone 011 myöskin seuraavassa muinaislinnassa.

Tukianmäen ja  Parolan kylän välillä Eusso-Jcalliolla sanotaan 
myös ennen näkyneen „kivipataria“ eli muurin jäännöstä, mutta 
siinä ei ole enää juuri mitään nähtävänä.

8. Nicmenmäen linna. Siirrymme nyt Tulolan saareen. Tä
män itäsyrjällä Putsinlahden kylän kohdalla pistäytyy Laatokkaan 
laajanmoinen niemi, jota sanotaan Niemenmäeksi; niemellä on laa- 
janmoinen, moniloukeroinen metsää kasvava kallio, joka järven
puoleisilta reunoilta on varustettu valtavilla kivivalleilla. Kallion 
rinteet eivät ole aivan jyrkät, ainoastaan lännen-puoleinen ja  osa 
pohjoispuoleisesta syrjästä kohouu melkein pystysuorana. — Loi- 
vanmoisen rinteen ja  laakeamman kallion-päällystän rajalla 011 itä
puolella 40 kyynärää pitkältä 2—3 kyynärän korkuista, 3 kyynä
rän levyistä kivimuuria, ladottu isoista kivistä; tämä muurin osa 
on melkein suora; sen päässä on 3 kyynärän levyinen portti ja 
tästä taas alkaa 57 kyynärää pitkä muuri, kallion eteläsyrjällä, 
tehden melkein suoran kulman ensinmainitun muurin osan kanssa; 
tämä eteläpuoleinen muuri on paikoin 5 kyynärän korkuista. En 
ole yhdessäkään muussa muinaislinnassa tavannut niin korkeaa

‘) „Soloiniekassa eli linnussa“, sanoi opas.
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muuria kuin tämä. Tämäkin muurin kappale on melkein suora ja 
sen päästä alkaa taas noin 70 kyynärän pituinen, matalampi ja 
paikoin aivan hajalle rapistunut muuri kallion lounaissyrjällä; tämä 
muuri päättyy kallion jyrkkään länsilaitaan. Viimeksimainittuin 
muurien kulmauksessa on toinen parin kyynärän levyinen portti, 
jonka edustalla — linnoituksen sisäpuolella — on vierekkäin kah
den „vahtikoppelin“ eli porttivaruksen rauniot; kumpikin raunio 
peittää runsaan neliösylen laajuisen alan, ja selvästi voipi nähdä, 
että nämä ovat syntyneet hajonneista seinämistä. Kallion koillis- 
syrjällä ei ole muuria, vaikkeivät kallion rinteet tällä taholla ole 
jyrkät. Tällä syrjällä on ainoastaan noin 30 kyyn. pituinen muu
rin kappale, joka ei ole missään yhdistyksessä muuhun muuriin, 
eikä kallion reunankaan kanssa yhtäsuuntainen. (Kuva 4).

Niemenmäen linnan juurella on sivulla 61 mainittu Kalma
kenkku ja toisella puolella sitä pientä lahdelmaa, joka tämän nie
men eroittaa Tulolan saaren kupeesta on Jaatisen kalmisto, josta 
on muinaiskaluja löydetty (s. 61).

9. Lapinlinna eli Hulkonvuorenlinna. Runsaan virstan levyi
nen Likolahti eroittaa edellämainitusta Niemenlinnasta Mönt
sölän kylän ja Möntsölän salmen vieressä olevan Hulkonvuoren, 
jolla samanniminen muinaislinna sijaitsee. Tätä linnaa sanotaan 
myöskin Lapinlinnalcsi, vaikka tämä nimitys kuuluu olevan harvi
naisempi.

Hulkonvuori on kallio, joka mantereen puolelta kohoaa aivan 
loivana rinteenä ; Laatokan eli Möntsölän salmen puoleiset sivut 
ovat jyrkemmät. Muurit eli kiviaidat tällä kalliolla eivät näytä 
olleen vahvat; ne ovat nyt melkein hajallaan, mutta niiden tilalla 
olevista kivistä päättäen ovat muurit olleet tuskin kyynärän kor
kuiset; ei ne myöskään ole kalliota piirittäneet kaikilta suunnilta.

Kallion-päällystän itä- ja  eteläpuolella, eli Möntsölän sal
men ja  Laatokan puolella on noin 37 syltä pitkältä kaarevan ma
talan kiviaidan jäännöstä. Länsisyrjällä on noin 26 syltä samal- 
laista jäännöstä. — Hulkonvuoren' edustalla on Papinsaari, jossa 
ennen on ollut kreikkalainen säässynä ja  nyt vielä on hautaus
maa (Kuva 5). Möntsölän asukkaista on suuri osa kreikanus- 
koisia.

10. Mäkisalonlmna. Mäkisalon saaressa, joka on itäisin 
Sortavalan saaristoon kuuluvista suuremmista saarista, kohoaa kor
kea ja  jotenkin jyrkkärinteinen kallio, jolla näkyy jäännöksiä
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muurista eli kiviaidasta; tämäkään muuri ei näytä olleen tuskin 
kyynärää, puoltatoista korkeampi.

Lähellä Mäkisaloa ovat pienet saaret: Orjatsaari, Lapinsaari 
ja  Kaarnetsaari ; viimeksimainitussa on kallionluola, jossa on 
„pahoina aikoina paossa oltu“; Puutsaaren ja  Honkasalon nenässä 
on sileitä veden sorvaamia koloja, „hiien kattiloita“ kallioissa.

Mainittakoon tässä myöskin mitä Knorring Gamla Finland
issaan kertoo Sortavalan muinaisjäännöksistä. Hän sanoo : „Täällä 
on useita Mctelinhautoja, Jättiläishautoja. Lahden kylässä sano
taan sellaisesta haudasta löydetyn ihmisen pääkallo, joka oli ollut 
kaksi kertaa suurempi tavallista. Vuorten huipuilla ja  erittäinkin 
Laatokan saarilla löytyy jäännöksiä muinaisista pienistä Lappalais- 
varustuksista, Lapeen-rauniot ja  -linnat; ne ovat neliskulmaiset, 
avaruudeltaan 4 —5 syltä, rakennetut suurista kivistä. Kuninkaan 
haminassa on vierekkäin 6 sileää koloa kalliossa, joista kaksi on 
2 kyynärää läpimitaten“ .

Mitä tulee Knorringin kertomukseen muinaislinnain suuruu
desta, niin edellisestä kertomuksesta olemme nähneet, ettei se en
sinkään pidä paikkaansa; nimitystä „Lapeen-rauniot“ ei nykyään 
ainakaan Sortavalan seuduilla käytetä. Kertomuksia suurista luista 
kuulee melkein jokaisessa kihlakunnassa, mutta niin hämäröitä, 
ettei niihin voi luoda juuri mitään huomiota.

c) M a a k u o p p i a .

Epäselvänä lienee vielä muinaistutkijoillekin mihin aikakau
teen ja mihin tarkoitukseen kuuluvat ne maakuopat, joita tässä 
kihlakunnassa ylt’yleensä runsaasti tavataan metsämaissa. Ne ovat 
tavallisesti, niin maatuneina kun ne nyt ovat, 2—4 kyynärän syvyi
siä, 3 —7 kyynärää läpitsemitaten ; muutamissa sellaisissa on kuo
naa, palanutta kiveä ja  hiiliä; kerrotaan, että on jossakussa kuo
passa eläinten luitakin tavattu. Niitä on jokaisen kylän, jopa 
jokaisen talonkin mailla ja  niiden kaikkein luetteleminen olisi yhtä 
mahdoton kuin ehkä hyödytönkin. — Kun kansalta kysyy mikä 
tarkoitus on tuollaisilla kuopilla ollut, sanovat muutamat niitä sut
ten tahi muiden metsänelävien pyyntikuopiksi, muutamat nauris- 
kuopiksi, toiset arvelevat että ihmiset ovat niissä sotia paossa ol
leet, toiset taas että niissä olisi hiiliä poltettu ja  muutamat tuu
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mivat, että niissä olisi rautaa valmistettu. Mitään erityistä tahi 
yleistä nimeä en kuullut tuollaisilla kuopilla olevan.

Mainittakoon tässä mitä M. A. Castren arvelee tuon laatui
sista maakuopista:

Toisia Lapinhaudan-mmisiä lappalaisia muinaisjäännöksiä 
hän (Castrén) tapasi Kajaanin seuduilla ja Venäjän Karjalassa. 
Tarinan mukaan ne ovat olleet lappalaisten asuntopaikkoja, ja 
Castrén sanoo tavanneensa senlaatuisia telttoja eli asuntoja Lapin
maan metsättömissä osissa. Nuo asunnot ovat keonmuotoisilla, 
puista, kivistä ja turpeista tehdyillä katoilla varustettuja kuoppia. 
Inarissa ovat lammasketät vielä semmoisia ja  tarinan mukaan ovat 
lapinhaudat Pohjois-Suomessa ja  Karjalassa aikanaan olleet samal- 
laisilla katoilla varustettuja. Noiden lapinhautojen pohjalla tava
taan hiiliä, tuhkaa, palaneita kiviä, rautaharkkoja, valkeassa pi
laantuneita rautaesineitä y. m., josta selvään huomaa, että ne todel
lakin, kuten tarina väittää, ovat olleet asuntoja.

Kolmas laji muinaisjäännöksiä ovat kuopat, joissa lappalaiset 
tarinan mukaan pyysivät peuroja. Castrén ei ollut niitä itse näh
nyt; mutta huomauttaa, että ne ovat isompia kuin äsken mainitut 
Lapinhaudat ja  joskus varustetut puuseinillä, josta hän katsoo 
luultavaksi että „Suomessa olevia kiviliautoja on käytetty samaan 
tarkoitukseen“ . Sellaisia muinaisjäännöksiä kuuluu löytyvän Kii
mingin kappelissa sekä Villalan kylässä Kesälahdella, ehkä myös
kin Siikajoella“ 1).

Vanhat ihmiset Karjalassa vielä muistavat, että ennen ovat 
köyhimmät ihmiset asuneet katoilla varustetuissa maakuopissa, joita 
sanotaan maamoikiksi ja paikoin Karjalassa vieläkin käytetään 
maamoikkia saunoina ja  navettoina. Mahdollistapa kyllä, että nuo 
lukuisat maakuopat ovat olleet ihmis-asunnoita, varustettuina sel
laisilla katoilla kuin edellä kerrottiin. Mutta lappalaistenko vaiko 
karjalaisten asunnoita? Ehkäpä kumpaistenkin.

Sortavalan pitäjässä on maakuoppia runsaasti Rytyn kylän 
mailla, vaikka tämä kylä on tullut vasta myöhemmin asutetuksi. 
Samoin on Hympölän maissa kuoppia, joita asukkaat „hukanhau- 
doiksi“ arvelevat. Soanan eli Haapalammen talojen maissa olevia 
kuoppia arvelivat miehet tervahaudoiksi tahi nauriskuopiksi.

*) Valvoja 1882 s. 376.
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d) L y y l i t e l t y j ä  p u i t a .

Taikausko näyttää näillä seuduilla olevan vielä vahvasti val
lalla sekä lutherin- että kreikanuskoisissa asukkaissa. Tähän on 
luonnollisesti syynä se alhainen sivistyskanta, jolle tämän seudun 
asukkaat kovien kohtaloiden vallitessa ovat jääneet. Edellä on jo 
mainittu kuinka Venäjän papitkin valittivat kreikanuskoisten kar
jalaisten suurta taikauskoisuutta ja  samallaisia valituksia 011 myös
kin kuulunut luterilaiselta papistolta, eikä ole vieläkään nuo paka
nuuden ajoilta asti säilyneet tavat hävinneet kansasta. Lähteitä, 
koskia, kiviä ja  kasvavia puita „lyylitellään“, kuten täällä sano
taan, ja  niille uhrataan. Vanhoja säässynän sijoja ja kalinistoita 
pidetään peloittavina paikkoina ja ukontaltat ovat välttämättömiä 
lähes jokaisessa perheessä taikojen tekemistä varten.

Sortavalan kaupungin ja  Lahden kylän välillä, Eapalaisran- 
nalla, on ikivanha tyylitelty honka, jonka juurelle vieläkin uhria 
kannetaan. Suuren Tulolan rannassa on kaksi suurta uhrikuusta, 
joita ylimuistoisista ajoista asti on pidetty suuressa arvossa. Mä- 
kisalossa oli myös ollut vanha uhripetäjä, mutta Matti Jaatinen 
oli sen kumoon hakannut. Sitä pidettiin erinomaisen rohkeana 
tekona.

Katajakannassa Kannaksen kylän mailla seisoo vanha lakka- 
päinen lyylitelty petäjä. Kylän yhteisenä turvana on myöskin Ihak- 
selan kylän peltokuinmulla vanha lakkapää uhripetäjä. Kuokkalan- 
niemen kylässä on Mörskyn talon pellon keskellä ikivanha uhri- 
kuusi, jota vieläkin ahkerasti palvellaan.

On tietysti vielä useita muita vähäarvoisempia lyylityspuita, 
m utta edellämainitut ovat seudun mainioimmat ja  niitä käyvät 
toistenkin kyläin asukkaat tervehtimässä.

6. Valamo.

Noin 40 virstaa Sortavalasta 011 kaunis Valamon saaristo^laa- 
jassa Laatokassa; ulappata aukeata ulommaisten saarten ja  Vala-
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m ojen1) välillä on noin 25 virstaa. Pitkä ja  soukka, korkeain 
kallioiden vierustama lahti pistäytyy Sortavalan puolelta Valamon 
pääsaareen ja tuon lahden perällä ihanain puistojen ja puutarhain 
ympäröimänä on Valamon vanhan luostarin uhkeat ja  rikkaat ra 
kennukset, kullalta kiiltävät ja  hopealta hohtavat kirkot ja  kappe
lit. Valamon saaristossa on 11 isompaa saarta ja  suuri joukko 
pienempiä. Näiden nimet ovat: Valamo, joka on noin 30 virstaa 
ympäriin, käsittäen 6,915 tynnyrinalaa maata, Vosshinoi, Möke- 
rikkö, Jalaja, Puutsaari, Syskyä, Lempäälä, Pyhityssaari, Pajan- 
noinen, Bistisaari, Bautaveräjä y. m.

Otamme tähän muutamia historiallisia tietoja Valamon luos
tarista, siellä toimitetusta venäjänkielisestä kirjasta: Валаамскш 
Монастырь (1864) 2).

Sortavalan pappi Samuel Alopaeus on kirjoituksessaan Karja
lasta arvellut, että Valamon saaressa ennen on oleskellut „noma
deja“, jotka asuivat luolissa likellä rantoja. Vuorissa onkin ennen 
huomattu kummallisia merkkiä, vaikkei kukaan niitä silloin tutki
nut. Sitte asui Valamossa slavilaisia (eikä karjalaisia), vaikka vi
holliset toisinaan valloittivat sen. (Nuo viholliset olivat luonnolli
sesti suomalaisia ja ruotsalaisia).

Valamo on ikäänkuin pohjoismaiden Athos, joka kauan oli 
erillään maailman melskeistä ja  matkustavaisten tieltä, kunnes v. 
1843 höyryaluksia alkoi liikkua Laatokalla.

TarunseJcainen aikakausi vuoteen 960 asti.

Kun kristinusko rupesi pohjan perillekin tunkeutumaan, käytti 
se ensin intoaan varsinkin niitä paikkoja vastaan, jotka olivat paka
nuuden keskuuksina. Kerrotaan, että Valamossa ennen on ollut 
epäjumalan huone, johon kansa mantereelta asti tuli uhraamaan 
slavilaiselle epäjumalalle, jonka nimet olivat: Perun, Veles, Volos 
ja Vai. Kun „то“ ishoron kielessä merkitsee samaa kuin suo
malainen sana maa, on siis Valamo sama kuin Välille pyhitetty

’) Kansa Laatokan rannikolla puhuu usein Valamosta monikossa, esim. 
„mennään V alam oihin1, merkiten sillä, että on useita Valamolta,

*) Nämä tiedot on maisteri J. M. Salenius hyväntahtoisesti suomen
tanut.
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paikka eli maa. — Jo skytalaisten ja  slavilaisten apostoli And
reas kävi Valamossa, pyhitti sen vuoret kivisellä ristillä, hävitti 
pakanain temppelin sekä käänsi uhripapit ja  saaressa asuvat paka
nat kristinuskoon. Sitte Valamo oli jonkinlaisessa liitossa Nougo
rodin kanssa. Valamossa, niinkuin Nougorodissakin oli oikeustoja, 
hallitusmiehiä, ominaisia rahoja, huoneita, aluksia, linnoituksia ja 
kiviin hakattua kirjoitusta. Usein tuli sinne muualta pakolaisia 
turvaa etsimään. Uskonto Valamossa oli edelleen slavilainen ja  jo 
v. 960 siellä oli joku munkkien veljeyskunta sekä igumeni. Tä
män veljeskunnan perustajat olivat Sergei ja Hermanni (eli Jer- 
mani), jotka sinne olivat tulleet idästä päin. Nämä ennustivat mo
nia tulevia asioita, muun muassa senkin, että ruotsalaiset v. 1611 val
loittavat Valamon. Heidän luunsa olivat sitte milloin Valamossa, 
milloin Nougorodissa1).

Muutamat historioitsijat ovat arvelleet, että Valamon luostari 
perustettiin vasta pyhän Olgan tahi p. Vladimirin aikoina.

Aikakausi 960—1715.

V. 1164 voittivat venäläiset ruotsalaiset Laatokan rannoilla. 
Suuttuneina tästä polttivat ja  hävittivät ruotsalaiset munkkien pui
set majat Valamossa. Sergein ja Hermanin luut olivat silloin nel
jännen kerran Nougorodiin korjatut, mutta 11 p. Syyskuuta v. 
1179 tahi 1180 ne kaivettiin syvään hautaan Valamossa. Siihen 
asti oli Valamon luostari Pyhän kolminaisuuden luostari, vaan siitä 
saakka Kristuksen kirkastamisen luostari. Tarton rauhan jälkeen 
(v. 1348) oli luostari jo jonkinmoisessa kukoistuksessa ja  ainakin 
jo v. 1555 oli luostarilla kivikartanot, jotka olivat kootuilla varoilla 
rakennetut.

O Sergein ja  Jermanin tomu säilytetään nykyään Valamon luostarin 
pääkirkon alla olevassa hautaholvissa hopeaisessa ruumiinarkussa, joka on 
noin 4  kyyn. pitkä ja  3 kyyn. leveä. „Ijankaikkinen“ tuli palaa arkun päässä 
Jumalan äidin kuvan edessä ja arkun kahden puolen on summattoman suuria 
hopeaisia kynttiläjalkoja, joihin juhlatilaisuuksissa palavat vaksikynttilät ase
taan. Pietarin-Paavalin juhlassa Heinäkuun 11 p:nä kannetaan Sergein ja Jer
manin arkkua ympäri luostaria juhlasaatossa. Kesällä 1882 tahtoi eräs vaimo 
tuollaisessa juhlasaatossa ryömiä kannettavan arkun alatse, mutta tallaantui 
väen tungoksessa niin pahasti, että henki oli vaarassa.
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У. 1578 Helmikuun 20 p. ruotsalaiset taas tulivat Valamoon 
ja tappoivat 18 munkkia sekä 16 palvelevaa veljeä. V. 1581 oli 
luostarissa ruttotauti, joka surmasi 37 munkkia ja  47 alokasta (no- 
vitius) ja kohta sen jälkeen viholliset taas polttivat luostarin. Yksi 
osa munkeista pakeni silloin Antonief-Dimski luostariin; toiset 
piilivät Valamon metsissä ja rotkoissa ja  jotkut näistä rakensivat 
pieniä majoja metsiin ja  vuorille, joissa elivät erakkoina. Tuol
laisia erakoita on Valamossa ollut nykyaikoihin a s t i J). Vielä yksi 
Valamon hävitys mainitaan tapahtuneen vähää ennen Täyssinän rau
haa. Kun suuriruhtinas Feodor Ivanovitsh rauhan jälkeen lähetti 
päälliköitä Käkisalmeen, lähetti hän sinne pispojakin (pappeja) vah
vistamaan oikeaa uskoa Karjalassa. Sekä Feodor Ivanovitsh että 
Boris Godunoff antoivat kruununvaroilla rakentaa uudestaan Vala
mon luostarin langenneita muuria ja  vahvistivat sille sen vanhat 
oikeudet ja edut. Dimski-luostarin maat myöskin annettiin Vala
molle, kunnes Valamon luostari ennätti kutsua talonpoikia tiloil
leen.

Valamosta levisi luostarielämä ympäri pohjanperiä. Tällä 
aikakaudella ilmestyi Sortavalan puolelle 12 pientä luostaria (скитъ), 
jotka olivat Valamon munkkien perustamia ja kuuluivat Valamon 
igumenin katsannon a lle 2). Kun vuonna 1523 luostarin tilusten 
tarkastelu pantiin toimeen, oli luostarilla 537 taloa (дворъ) ja  159 
sashenia maata seuraavissa pitäjissä: Serdobolski, Rautski, Sal- 
minski, Pigojarski, Jaskirvareski ja  Sakolski. Gorodenski-pohos- 
talla oli luostarilla yksi kylä, jossa oli myöskin luostarin kartano 
Ladosha maalla matkustavaisia munkkia varten. Toinen luosta
rin alle kuuluva kylä oli Konvoinski-pohostalla. Korelassa eli Kä
kisalmella oli myöskin luostarin huoneita. Luostarin talonpojille 
Karjalassa suotiin maksujen vähennystä ja  muutamia muita etuja 
vv. 1507 ja  1534; samoin vv. 1578 ja  1585.

') Yksi erakkomaja on vielä nähtävänä lähellä kaunista „Kaikkein py
häin kirkkoa“, joka on noin '/2 virstan päässä pääluostarista. Majan seinät 
ovat noin sylen pituiset, veistämättömistä hirsistä kyhätyt. Majan yhdessä 
nurkassa on pieni uuni, toisessa nurkassa pieni pöytä ja näiden välillä sei
nässä jalan korkuinen akkuna ; toisella seinällä on lepolavitsa Tässä majassa 
oli eräs Nikolaus-niminen munkki elänyt 25 vuotta muiden ihmisten seuraa 
pitämättä. Hänen repaleiksi kulunut kaapunsa ja rukousnauhansa ovat vielä
kin mökin seinällä.

2) Luultavasti kaikissa niissä Sortavalan kappeleissa, joista edellä on 
mainittu, oli pieni luostari eli munkkien asunto.
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Juhlallisesti kerrotaan edellämainitussa teoksessa kuinka Ruot
sin kuningas Mauno Liehakko v. 1371 joutui haaksirikkoon Laa
tokalla, mutta pelastui Valamoon, jossa kohta senjälkeen kuoli. 
Luostarin hautausmaalla on vielä kivitaulu edellämainitun kunin
kaan m uistoksi*).

V. 1611 hävittivät ruotsalaiset Käkisalmen ynnä monta muuta 
paikkaa mantereella sekä Valamon luostarin peräti.

Poltetun luostarin rauniolle rakensivat valloittajat majoja, 
jotka seisoivat vielä 1696. Ruotsalaiset aikoivat myöskin häiritä 
Sergein ja  Hermanin luitten rauhaa, m utta kova tauti kauhistutti 
heitä niin, että jättivät luut rauhaan ja  rakensivat rukoushuoneen 
mainittuni pyhimysten haudalle. — Jonkun ajan jälkeen eräs man
tereelta tullut suomalainen kalastaja aikoi häiritä tuota pyhää paik
kaa, ja  kaataa Andrean-ristin, joka siihen oli pystytetty, mutta 
koko hänen ruumiinsa tuli hirveitä paisumia täyteen eikä hän pääs- 
nyt liikahtamaan pyhäin miesten haudalta. Hänet kuljetettiin ensin 
sairaana kotiinsa, vaan sieltä taas Valamoon rukoilemaan syntiänsä 
anteeksi. Hän asettui sitte mainitun haudan lähelle asumaan, pys
tytti siihen ristin sekä rakensi rukoushuoneen uudestaan. Tämä 
rukoushuone seisoi vielä Helmikuussa v. 1717, jolloin Pietari suuri 
antoi käskyn Kirillof-bjelooserski-luostarin arkimandritille Irinar- 
kille Valamon luostarin uudestaan rakentamisesta. Mainitun kalas
tajan jälkeläisetkin asuivat sitte Valamon saaressa, kunnes Nasari- 
niminen igumeni käski heidät muuttaa Jaakkiman pohostalle Ku- 
molan kylään, jossa sen suvun nimi Kukolja (?) vieläkin elää.

Kun vuoden 1611 hävitys kohtasi luostaria, korjattiin siitä 
Nougorodin luostareihin kuvia, pukuja, ristiä, kelloja sekä luosta
rin rahasto. Munkkeja pakeni Nougorodiin ja  Pekovin luostarei- 
kin, mutta suurin osa meni vanhaan Laatokkaan ihmeitätekevän 
Nikolain luostariin. Mutta puolalaiset hyökkäsivät Tihvinin kau

*) Taulussa oleva kirjoitus kertoo, että tällä paikalla on haudattuna v. 
1371 maalle joutuneen Ruotsin kuninkaan Maunon ruumis, joka otti pyhän 
kasteen ja kasteessa nimitettiin Gregoriukseksi. Ruotsissa on hän syntynyt 
1336 ja v. 1360 koroitettu valtaistuimelle. Mauno ryntäsi suurella sotajoukolla 
oikeauskoisia venäläisiä vastaan ja kuljetti laivansa Laatokalle, mutta Jumala 
suojeli omiaan, hävitti hänen laivastonsa, niin että koko hänen sotajoukkonsa 
hukkui, mutta Mauno yksinään laudan avulla pelastui Valamoon, jossa mun
kit hänet virvoittivat; hän kääntyi kreikanuskoon ja kuoli kolme päivää sen 
jälkeen kun hän oli meren hädästä pelastunut.
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punkiin ja veivät sieltä suuren osan munkkien rahastosta. Mun
kit silloin Nougorodin metropolitalta Isidorilta pyysivät jotakin 
turvapaikkkaa. Hän neuvoi heille Antonief-Dimski-luostarin, mutta 
sen munkit eivät tahtoneet ottaa valamolaisia vastaan. Silloin 
Valamon munkkien esimies pyysi tsaari Mikael Eeodorovitshilta 
(v. 1618), että he saisivat ruveta Ladoshka-Vasiljevskin luostarissa 
asumaan, koska se oli autio. Se oli likellä vanhaa Laatokan kau
punkia. Tähän pyyntöön saatiinkin suostumus ja rahainsa täh
teillä Valamon munkit rakensivat tuon luostarin uudestaan. Mutta 
munkit nimittivät yhä edelleenkin itseään Valamon munkeiksi, ja 
he saivat myöskin pitää ne entiset tilansa, jotka eivät olleet vihol
lisen valtaan joutuneet.

Edelleen kertoo historioitsijamme, että ruotsalaiset olivat Laa
tokan rantamailla polttaneet temppelejä ja  tappaneet sekä pois- 
ajaneet pappeja. Venäjänusko säilyi Suomessa ainoastaan sel
laisissa kylissä, jotka olivat etäällä Laatokan rannoilta tahi ruot
salaisten vainoteiltä. Suomesta paenneet kreikanuskoiset asettui
vat Tverin ja Nougorodin kuvernementteihin asumaan *).

Stolbovan rauhanteon jälkeen oli Valamon luostari kauan 
aikaa kylmillä. — Luterilaisten kiihko laimeni, mutta kuitenkin 
he jatkoivat käännytystyötänsä Käkisalmen läänissä.

Aikakausi vuoden 1715 jälkeen.

V. 1715 ilmestyi ukaasi Valamon luostarin uudestaan raken
tamisesta ja  Maaliskuussa v. 1717 tuotiin 11 hevosella koristuksia 
Valamon kirkkoihin Kirillof-luostarista. V. 1783 alettiin rakentaa 
kivirakennusta2), ja  1797 lahjoitettiin Valamon luostarille Ky
min kalavesi, sekä niittyä ja  mylly; munkkien luku määrättiin 
30:ksi; v. 1811 antoi keisari Aleksanteri I uuden asetuksen, jonka 
mukaan munkkia Valamossa sai olla 50, nimittäin 20 varsinaista 
munkkia eli pappia, 10 laulajaa ja  loput työmunkkia. V. 1821 
ylennettiin Valamo ensimäisen luokan luostariksi ja  sai taas uudet 
säännöt.

9  Vertaa edellä kerrottua. 
г) Gamla Finland, s. 255.
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V. 1882 ilmoitettiin Valamossa olevan 136 varsinaista, lähes 
saman verta munkkikokelaita, muutamia kymmeniä matkustavaisia 
munkkia, noin sata työmiestä, — enimmästi Suomen puoleisista 
pitäjistä, — niin että luostarin pöytään joka päivä kävi noin 500 
miestä. Sitäpaitsi käypi luostarissa kesän aikana suuri joukko 
matkustavaisia, joita myöskin siellä ruokitaan. Kaikkiaan on Va
lamossa 14 kirkkoa ja 12 pienempää rukouspaikkaa eli kappelia, 
useat niistä erinomaisen rikkaasti koristetut. Luostarilla on myös
kin noin 60 hevosta ja  isonlainen lehmäkarja.

Paitsi suurta puutarhanhoitoa ja  maanviljelystä, jota mun
kit harjoittavat, on luostarissa myöskin suuri työpaja, jossa mun
kit ja  osaksi palkatut työmiehet tekevät kaikenlaatuisia käsitöitä. 
Työpaja on niin suurenmoinen, että Valamon ukot ovat pari pientä 
höyrylaivaakin siinä itselleen rakentaneet. Sanalla sanoen kaikki 
mitä luostarissa tarvitaan valmistetaan siellä. Konepajan kohdalta 
lahdesta käypi vesijohto monasterin kaikkiin osiin : puutarhoihinkin. 
Alokasmunkkeja pidetään ahkerassa työssä, vasta varsinaisiksi 
munkiksi päästyään pääsevät he helpommalle, mutta ennen 40 vuo
den ikää ei kenenkään suippolakkia vaiheteta tasalakiksi, ja  jos 
aloittelijan elämä ei ole aivan nuhteeton, saapi hän käydä suippo- 
päänä vanhaksi mieheksi, s. o. häntä ei ylennetäkään varsinaiseksi 
munkiksi.

Jo kello 2—3 aikana aamulla pidetään luostarin isossa kir
kossa aamumessu ja  sen jälkeen vielä neljä kertaa päivän kuluessa. 
— Uni kuuluu kuitenkin varsinkin munkkikokelaita usein niin vai- 
vaavan, että jäävät pois aamumessuista. Sitä varten on erityinen 
valpas tarkastaja, joka pitää vaaria, kutka ovat aamumessussa 
käynnin laiminlyöneeet, ja  jos yksi sen tekee useita kertoja, tuo
mitaan tuollainen unikeko „tsajuttomaksi“ (ei anneta teetä) rikok
sen mukaan lyhemmäksi tahi pitemmäksi ajaksi.

Nykyisestä Valamon igumenista, jonka nimi on I. O. A. Na- 
fan, kertoi minulle eräs Ruskealasta kotoisin oleva munkki, että 
hän on kasvatettu Pietarin löytölasten huoneessa; sieltä päin oli 
hän imetettävänä Inkerin maalla Toksovan pitäjässä, jossa hän 
myöskin oppi suomenkieltä. Löytölasten huoneesta päästyään oli 
hän mennyt erääsen lukkosavottaan ja  sieltä munkkikokelaaksi 
Valamoon. Useamman vuoden täällä nuhteettomasti elettyään ja  
ahkerasti työtä tehtyään pääsi hän munkiksi ja  sitte hurskautensa 
ja  viisautensa avulla yleni luostarin päälliköksi.
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6. Muistoja uudemmalta ajalta.

a) A a r t e i d e n  merk k iä .

Stolbovan rauhan aikoihin kuulunevat ne „ kasnan merkit“, 
joita tässä kihlakunnassa tavataan, sekä lukuisat kertomukset kät
ketyistä aarteista.

Edellä on kerrottu, että Stolbovan rauhan jälkeen tämän 
kihlakunnan asukkaita suuret joukot muutti Venäjälle, kun Ruot
sin hallitus tahtoi heitä luterilaiseen uskontoon kääntymään. Kansa 
tarinoipi myöskin, että sotain aikoina usein muutti näiltä seuduilta 
suomalaisia perhekuntia Venäjälle saadakseen siellä olla parem
massa rauhassa kuin syntymäseudullaan, jossa usein sota raivosi. 
Niinikään kerrotaan, että Pietari suuri olisi kuljettanut koko kylä
kuntia Itä-Suomesta Venäjälle ja  heidän sijaansa lähettänyt krei- 
kanuskoisia asukkaita1). Nuo Venäjälle muuttaneet karjalaiset, 
— niin kertovat nykyiset asukkaat — kätkivät aarteensa, rahansa 
ja  muut kalleutensa maahan, ja  kätköjensä merkiksi hakkasivat 
kummallisia merkkiä kiviin ja  kallioihin. Kuvat eli jäljennökset 
kaikista aarteenmerkeistä sanotaan olevan säilössä Venäjällä suu
rissa kirjoissa; toisten kertomusten mukaan ovat ne Solovetskin 
luostarissa, toiset taas sanovat niiden olevan Uudessalinnassa eli 
Nougorodissa. Usein on näille seuduille ilmestynyt aarteenhaki- 
joita Venäjältä, milloin miehiä, milloin naisia. He ovat olleet kum
mallisesti puetuita, salamielisiä henkilöitä, muutamilla heistä pit
kät sauvat, joissa on ollut noita salaperäisiä merkkiä, toisilla taas 
paperikääryjä, joissa myös on ollut merkkiä ja  kirjoituksia. Kun 
lie ovat tulleet seudulle, ovat he kysyneet missä on sen- tahi sen
niminen kallio, kivi, lampi tahi muu merkittävä paikka; saatuaan 
tämän tietää ovat he sauvoineen mitanneet seutua, ruvenneet kai
vamaan ja  pian 011 heillä ollut käsissä aarre, jonka saatuaan ovat 
hävinneet seudulta. Muutamissa paikoissa ovat aarteenkaivajat 
suoraan, kysymättä osanneet ihan sille paikalle, jossa aarre on 
ollut kätkettynä. Kerrotaanpa vielä, että paikoin on aarre yöllä

‘) Vertaa Salenius, Kreikanusko Suomessa s. 60.
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viety talon pihasta niin ettei talon asukkaat ole tietäneet mitään; 
aamulla ovat vasta huomanneet, että pihassa tahi kartanon vie
ressä on kaivettu ja  mullistettu. Knorring mainitsee myöskin 
puheena-olevista aarteenetsijöistä ja  sanoo että „toiset ovat löy
täneet, toiset ei“ ‘).

Tämä aarreasia on tosiaankin merkillinen. Kuulin luotetta- 
vain herrasmiestenkin kertovan, että hekin lapsuudessaan olivat 
nähneet muukalaisia, pitkäsauvaisia aarteenhakijoita. Kallioissa 
ja  kivissä tavatuita hakatuita merkkiä sanoo kansa aarteiden mer
keiksi eli kasnan merkeiksi. Nuo kalliopiirrokset osoittavat ettei 
kertomukset aarteista ja  aarteenkaivajista ole pelkkää mieli
kuvitusta vaikka kyllä sitäkin taitaa osansa seassa olla. — Kun 
kansa varmuudella uskoo, että kalliopiirrokset aarteenpaikkoja mer
kitsevät, näytettiin niitä monessa paikassa vastahakoisesti ja  suu
rella epäluulolla, ja varmana pidän, että monessa paikassa missä 
niitä oli, ei niitä minulle näytetty ensinkään; luultiin, että minä 
aarteet mukaani koluaisin. Monessa paikassa naapuritaloissa var
muudella kerrottiin, että toisen naapurin tiluksilla pitäisi oleman 
„kasnan merkkiä“, m utta kun tulin siihen taloon, jonka mailla 
sellaisia sanottiin olevan, ei siellä oltu niistä mitään tietävinään, 
taikka vastattiin: „sanotaan niitä ennen olleen, mutta lienevät jo 
pois kuluneet“, y. m. sellaisia verukkeita.

Sortavalan pitäjässä kuulin puheena olevista aarteista kerrot
tavan seuraavissa paikoissa:

Läskelän kestkievarin kartanon vieressä oli ennen näkynyt 
aarteenmerkkiä kivissä, mutta eivät enää ole nähtävissä.

Kirjavalahdessa olivat „solovetskilaiset“ pitkine sauvoineen 
ennen käyneet aarteita kaivamassa entisen venäläis-säässynän pai
koilta.

Nukuttalahden kallioissa kerrotaan myös ennen näkyneen kas
nan merkkiä.

Sortavalan kaupungin edustalla „Olutsavotan“ ja seminari- 
rakennusten välillä rannassa tiedetään olevan kätkettynä veneelli- 
nen rahaa ja  sota-aseita.

Kasinlahdella oli ennen elänyt K asi-niminen upporikas mies, 
joka omisti koko seudun ja  josta kyläkin sai nimensä. Sodan

*) Gamla Finland s. 35.
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aikana kaivoi hän suuret aarteensa maahan ja  lähti itse pakoon 
Laatokalle päin, mutta hänet ammuttiin „Lehtisen kennäällä“. Hä
nen aarrettaan ei ole vielä löydetty, vaikka sitäkin ovat „venäläis- 
akat“ käyneet etsimässä.

Hympölänjärven rannalla, Lehmäniemessä on kiveen hakattu 
koukku ; seitsemän koukun varren mitan päässä siitä kivestä, jossa 
on koukun kuva, on aarre.

Rytyn kylässä, Kirkkolammin rannalla oli ennen liivissä näky
nyt aarteenmerkkiä, samaten Pitkälammin rannalla, mutta eipä 
tiedetty niitä enää näyttää. Täälläkin sanotaan solovetskiläisten 
käyneen aarteita etsimässä.

Kuokkalanniemellä oli ennen Mörskyn talon pihalla ollut 
kivi, jossa oli „kirjoitusta“, mutta tuo kivi käytettiin uunin raken
nukseen ja siinä on kirjoitus pois palanut. Saman talon pellosta 
oli joskus löydetty vanhoja venäläisiä rahoja.

Haavuksen saaressa Tähösen pellosta oli muutama vuosikym
men sitte löydetty joukko vanhoja rahoja, ei muistettu minkä 
valtakunnan rahaa.

b) S o t a m u i s t o j a .

Vanhempain ihmisten muistot näillä seuduilla ovat melkein 
yhtämittaista sotamuistelmaa, sillä he sotana pitävät sen pakolli
sen rekryytinotonkin, joka näitä seutuja ennen rasitti. Kauhis
tuksella kertovat vanhat niistä kasakkaparvista, jotka kylän ,,sta- 
rastin“ kanssa tulivat nuorukaisia sitomaan Venäjälle sotapalveluk
seen viedäkseen. Kauhistusta vielä lisäsi se, että nuo peloittavat 
vieraat tavallisesti hyökkäsivät taloihin yöllä, jolloin tiedettiin var
memmin miesten kotosalla olevan. — Lukemattomia on kertomuk
sia, kuinka nuorukaiset kokivat itseään piiloittaa etsijöiltään. Mikä 
lymyi pirtin lattian alle, mutta sinnekin kasakat ra ’oista piikeil
lään pistelivät ja  niin tuli moni ilmi; mikä pääsi pakoon hengen
vaaralla heikkoa jäätä myöten, mikä pujahti metsään, jossa omai
sensa häntä sitte kuukausittain elättivät; muutamat taas pakeni
vat „Suomen puolelle“, jossa saivat rauhassa olla.

Mutta jos kylästä oli peräti paljo nuoria miehiä paennut, 
saivat vanhukset kipeästi maistaa rekryytinottajain pamppua.
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Usein palasivat Venäjälle kuljetetut vuosikymmenien kuluttua 
tuntemattomina kotiinsa, usein jäivät ijäksi päiväksi sille tielle. 
Nämä ovat katkeroita sotamuistoja kansan mielessä. — Ruotsin 
rynnistyksistä ei tiedetäkään paljo mitään kertoa. Muista sotatoi
mia muistuttavista paikoista mainittakoon seuraavat:

Läskelänjoen suulla venäläisen hautausmaan vieressä on 
muuan kymmenen sylen pituinen hictavalli eli patteri ; siitä vanhat 
miehet tietävät kertoa, että siinä olisi joskus leikkisotaa pidetty ja  
ampumista harjoitettu, jonka tähden patteri olisi rakennettu. Sa
moin on Lapinsaaressa valleja.

Sortavalan kaupungin edustalla lähellä pappilan rantaa on 
pieni Skanssin saari, eli Janatsaari, jolla on jäännöksiä myöhem
pinä aikoina rakennetuista mataloista multavalleista.

Liikolanjärven rannalle peltoon oli 1808 vuoden sodan 
aikana joukko venäläistä sotaväkeä haudattu ja  on siitä viime 
vuosina luita tullut esiin.

Tuokslahdessa myllyin luona on paikka, jota sanotaan M it
ron haudaksi; sitä heikkoluontoiset pahasti pelkäävät, vaikkei siitä 
muuta tiedetä kuin arvellaan, että siihen on joskus Mitro-niminen 
sotilas haudattu.

Kuokkalanniemen kylässä on pieni lampi, noin virsta ym- 
pärimitaten, nimeltä Kuolemanlampi. Kerrotaan että täällä kerran 
venäläiset ja  suomalaiset tappelivat niin rajusti, että kaatuneiden 
verestä tuo Kuolemanlampi syntyi. Lammin rannalla on noin 30 sylen 
pituinen, vähä ruumiinarkun muotoinen kivi nimeltä Linnaseinä; 
tätä oli tappelussa käytetty „linnana“ , suojana. Miltä ajalta lie
nee tämä kertomus alkuaan? — Saman kylän mailta oli löydetty 
„luotikiviä“ , pyöreitä, kuulan kaltaisia kiviä, joilla muka oli am
muttu.

Oitsissa Sikiän talon maalta oli kerran eräästä ojasta löy
detty paljo haulia. Samoilla paikoilla on eräs niitty nimeltä ken
raali ; kerrotaan, että siihen on kenraali haudattu.



M aantieteellinen silm äys. 81

II. Uukuniemi.

I. Maantieteellinen silmäys.

Uukuniemen pitäjä on Sortavalan kihlakunnan läntisessä kul
massa. Luoteissa eroittaa sen vanha, suora valtaraja Kiteestä ja 
Kesälahdesta, länsipuolella on Parikkala, etelässä Jaakkima ja 
idässä Sortavala ja  Ruskeala. Suuri Pyhäjärvi lahtineen valloittaa 
ison osan pitäjän alasta, joka muuten on kokonaan mäkistä ja  
kukkulaista maata. Kummut ja  kukkulat, jotka lukemattomia ker
toja ovat kaskina kasvaneet, ovat osaksi paljaina ahoina, osaksi 
kasvavat rehevää lehtimetsää; vähäinen osa niitä on myöskin pel
loksi raivattu. Kasken poltto on havumetsän melkein kokonaan 
seudulta hävittänyt; onpa niin tyynni, että paikoin on puute raken
nuspuista, vaikka metsäin alat ovat laajat. Asutus on harva.

2. Asutustarinoita ja  seurakunnan synty.

Monen Laatokan puoleisen Karjalan seurakunnan vanhem
mista vaiheista on paljoa niukemmin arkistoissa säilyneitä tietoja, 
kuin ylipään muista maamme seurakunnista. Tämä tulee luonnol
lisesti siitä syystä, että nämä seudut vanhempina aikoina kuului
vat Venäjän yhteyteen ja asukkaatkin olivat kreikanuskoisia. Toi
seksi vaikuttaa sekin hämäryyttä tämän seudun muinaisuuteen, 
että asukkaat ovat melkein kokonaan vaihtuneet, niinkuin esim. 
Uukuniemellä. Vanhimmat asukkaat ovat muuttaneet Venäjälle, 
uusia on tullut Savosta sijaan ja  nämä luonnollisesti eivät voi ker
toa muistoja seudun vanhemmista vaiheista.

Siihen katsoen, ettei mitään kiinteitä muinaisjäännöksiä van
hemmalta ajalta ole tavattavana Uukuniemellä, voinee päättää, ettei 
tällä seudulla ole suomalaisia asunut pakanuuden aikakaudella eli 
ennen ruotsalaisten retkeä K arjalaan.*) — Mikäpä olisikaan ava-

1) Aikakausien rajat Itä-Karjalan historiassa eivät ole aivan samat kuin 
muun Suomen historiassa. E i ole pakanuuden ja kristillisyyden aivan, eikä 
myöskään katolisuuden ja uskonpuhdistuksen aikain vaihdokset samat kuin 
muussa Suomessa.

0



82 Sortavalan  kihlakunta.
i

rassa Karjalassa asukkaita houkutellut näihin aarniometsiin, kun 
kyllä oli viljavampia vesien vieruksia asuttavaksi. — Kivikauden 
kansaa kuitenkin on Uukuniemen seuduilla asunut, siitä päättäen, 
että täältä on jotenkin runsaasti kivikaluja saatu. Huomiota an
sainnee kuitenkin se seikka, ettei Uukunicmellä — eikä Ruskea- 
lassakaan — tietty mainita tuskin yhdenkään kivikalun löytöpaik
kaa eikä löytäjää; taikakaluina on niitä perheissä säilytetty yli
muistoisista ajoista, tyttäret tavallisesti perineet äideiltänsä. Voi
sipa siis sekin olla mahdollista, että täällä tavattavat kivikalut oli
sivat suomalaisten tänne tuomia muilta seuduilta, esim. Laatokan 
rannoilta.

Vaikka professori Aspelinin huomautuksen johdosta erittäin 
uutterasti kuulustelin tiettäisiinkö tässä kihlakunnassa jotain lap
palaisten entisistä olopaikoista, en tähän asiaan saanut muuta lap
palaisiin viittaavaa tietoa kun muutamia paikan nimiä, joihin „lap- 
pi“-sana oli yhdistetty. Kun lappalaisia mainitsi, sanottiin tavalli
sesti: „niin, sitä hiien väkeäkö“, taikka, „niitä väinämöisiäkö ta r
koitatte“.

Paitsi niitä „lappi“-nimiä (Lapinsaari ja  Lapinlinna Sortava
lassa), joista edellä on mainittu, on Uukuniemellä Matrinkylän 
mailla LapinJcangas, jota myöskin Lapinpelloiksi2) sanotaan. La- 
pinpelloilta Matrinjärven rannalta oli ennen tavattu suuria, päältä 
sammaltuneita lahnan suomuskekoja.

Ennen Stolbovan rauhaa muodostivat Uukuniemi ja  Kesälahti 
yhdessä yhden Kurkijoen (Kiriaschoin) yhdeksästä kappelista, jonka 
asukkaat olivat kreikanuskoa tunnustavia karjalaisia. Jokaisessa van
hemmassa kylässä Uukuniemellä onkin „venäläisten säässynän sijoja 
ja  kalmistoita“. Stolbovan rauhan jälkeen muuttivat kaikki krei
kanuskoiset asukkaat pois, taikka jos joku harva jäikin, se kään
tyi luterilaiseen uskoon.

Nykyään ei Uukuniemellä ole ensinkään kreikanuskontoon 
kuuluvia asukkaita. Uutisasukkaita seudulle tuli sitte Savosta ja  
pohjais-Karjalasta.

Kummun  kylässä, joka sanotaan olevan vanhimman Uukuniemen 
kylistä, tiedetään asuneen Lonka- ja  2Tw7a-mmisiä venäläisiä (krei-

*) Tässä kihlakunnassa, varsinkin Uukuniemellä ja Ruskealassa, ovat 
„Väinämöiset“ samat kuin hiiden väki, vuoripeikot j. m. s. 

s) Kuskealassa myös Lapinlouhi.
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kanuskoisia karjalaisia) sekä vielä muitakin, joiden nimiä ei enää 
muisteta. Näiden asuinpaikoista oli runomittainen luettelo, josta 
kuitenkin ainoastaan nämä pari säettä ovat muistossa säilyneet:

Lonka lai’alla asuupi,
Kiila keskellä kyleä . . .

Kiila oli asunut Hannolanmäen tilalla. Kun Kiila pakeni, 
muutti tähän Valtosia Puumalasta. Samaa sukua on vieläkin Han- 
nolan mäellä ja  on sitä levinnyt muihinkin kyliin. Muita uutis- 
asukkaita, Tikkisen suku y. m. oli tähän kylään tullut Juvalta. — 
Bergi-suku, jota on Matrin kylässä ja  nyt Parikan kylässäkin, on 
myöskin tälle seudulle muualta muuttanutta, mutta ei varmuudella 
tiedetä mistä. — Hannosen suku Matrin kylään on tullut Mikke
lin pitäjästä. Tarina kertoo, että kun Hannonen tuli vaimoineen 
tänne, oli yksi poika kontissa, toinen tallusteli perässä. Matrin 
salmen rannalle tultuaan rupesi Hannosen perhe asumaan „venä
läisten“ kalasaunassa; kalastelivat siinä, ja kun pojat kas voivat, 
asuttivat he Pihjalanmäen (Pihlajanmäen) ynnä muita taloja. Han
nosia tästä levisi myöskin Sikopohjaan.

Pilkkaniemellä Matrissa oli asunut venäläinen seppä; pakoon 
lähteissään oli hän upottanut suuret rautaportit järveen, jossa kuu
luvat vieläkin olevan.

Sikopohjasta oli „sodan aikana“ kaikki venäläiset lähteneet 
pakoon. Kun sitte suomalaisia Savosta tuli tähän kylään, eivät 
he tavanneet siellä muuta elävää olentoa kuin yhden sian. Sen 
johdosta sai paikka Sikopohja-nim en.*) Vanhimpia Sikopohjassa 
arvellaan olevan Lemisen suku, joka on tullut Kerimäeltä. Le
misiä on monessa muussakin kylässä Uukuniemellä.

Härköset, jotka Härkälän kylän asuttivat, olivat tänne tulleet 
Liperistä. Yksi Liperistä tulleista, Risto Härkönen, hukkui käy
dessään Käkisalmella käräjillä. — Pitkä oli käräjämatka! — Iko
set Rossin niemeen olivat tulleet Niinikummusta. (?)

Ännikänniemen kylässä Poutasen niemellä oli ennen asunut 
Mikita-niminen „venäläinen“ seppä. Vielä sanotaan kuonaa ja  hii
liä näkyvän Mikitan asunnon sijalla. „Polttosodan aikana“ lähti

l) Muutamat arvelevat tämän syntyneen sanasta „sikko“ =  nuotan perä,
pohja.
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Mikitakin muiden muassa pakoon Venäjälle ja  lähteissään kätki 
tavaransa Mikitansalmeen. Ännikänniemeen tuli sitte Liperistä Toi
vasia, joita on Uukuniemen muihinkin kyliin levinnyt. Tiaisten, 
joita nyt asuu Kalattomassa ynnä muutamissa muissa kylissä, sano
taan tänne muuttaneen Savonlinnasta; tänne tultuaan olivat he 
ensin asettuneet Niukkalan kylään asumaan.

Ennen täällä asuneilla karjalaisilla näyttää olleen outoja 
nimiä ja  nimityksiä, jotka eivät kuulu suomalaisilta. Tällaisia nimi
tyksiä on Uukuniemelle jäänyt useita paikkain nimiksi. Oudolta 
kuuluvat esim. kyläin nimet M atri eli Matris ja  Mensuvaara. Py
häjärvessä Uukuniemen edustalla on useilla saarilla oudot nimet 
niinkuin Sirnitsa, Mitron saari, Eomanan saari, Ivanan saari. 
Härkälän paikoilla on Eomanan ranta, Tenkasaari, Marsclimaa. 
Kaikki nämä nimitykset ollevat jäännöksiä niiltä ajoilta, jolloin 
täällä kreikanuskoisia karjalaisia asui.

Uukuniemen seurakuntaa on ennen nimitetty myöskin Kota- 
lahdeksi. Tämä nimi taitaakin olla vanhempi kuin Uukuniemi, 
ainakin se kirjoissa tavataan ennenkun Uukuniemi-nimi. Tämän 
nimen alkuperäinen muoto onkin Uupuniemi; nytkin vielä-kansa, 
sekä Uukuniemen naapuripitäjissä että Uukuniemellä aina sanoo 
Uupuniemi eikä Uukuniemi. Alkuperäisen nimen ovat luultavasti 
vieraskieliset virkamiehet vääristäneet. Uupuniemi-nimen kerro
taan siitä syntyneen, että kerran suuri venäläinen sotajoukko, men
nessään sotaan „Suomen puolelle“ , marssi erehdyksestä tuolle pit
källe Pyhäjärveen pistäyvälle niemelle, joutui siinä umpi mutkaan 
ja  uupui. Siitä sai niemi nimekseen Uupuniem i1).

Kuten jo edellä 011 mainittu, oli Uukuniemi ja  Kesälahti 
yhteydessä Kurkijoen kappeli. Kun sitte Stolbovan rauhan jälkeen 
kreikanuskoiset asukkaat poismuuttivat ja  seudulle tuli luterilaisia, 
olivat Kesälahti ja  Uukuniemi vieläkin jonkun ajan yhtenä seura
kuntana, jonka kirkko oli Kesälahdella. Ensimäinen kirkko Uuku
niemelle rakennettiin 1692 Pyhämäelle, joka on nykyisen kirkon 
ja  pappilan välillä. Tämän kirkon poltti ukontuli v. 1694 Heinä
kuun 19 p:nä. Hautausmaa oli myös Pyhämäellä, kirkon ympä
rillä ja  näkyy siinä vieläkin vähä hautain sijoja. Uutta kirkkoa

*) Muutamat Uupuniemeläiset arvelevat, eitä  tämä nimi olisi tullut siitä  
kun ylläm ainittu niem i on eräästä kohdasta niin kapea, että vähä vaan uupuu, 
niin koko niemi olisi poikki.
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ei rakennettu palaneen sijalle, vaan Ertonmäelle, jossa vieläkin 
on hautausmaa; tämä kirkko valmistui v. 1700. Nykyinen puusta 
rakennettu kirkko on vihitty 1795. Papit olivat ensin yhteiset 
Kesälahden ja  Uukuniemen seurakunnille ja  asuivat Kesälahdella 
vuoden 1700 paikoille, jolloin muuttivat Uukuniemelle, kun siellä 
pappila oli valmistunut. Kun Uudenkaupungin rauhassa määrätty 
raja vedettiin tämän yhdysseurakunnan halki, jäivät papit Venäjän 
alueelle *).

Huokea on arvata mitä vaikeuksia ja rettelöitä se synnytti 
seutukunnalle, kun se jaettiin kahdelle vihollisuudessa olevalle val
takunnalle. Muun m uassa syntyi asukasten kesken suuria rette
löitä viljelysmaista. Kaskimiehet eivät pitäneet aivan tarkkaa 
lukua, vaan menivät usein toiseen valtakuntaan kaskea kaatamaan 
vanhoille „raac-aloille“. Niin oli esim. Suitsan saarella, jonka 
poikki valtakunnan raja kävi Venäjän puolelaiset korjanneet Suo
men puolella asuvaisten Ketolaisten viljan. Ketolaiset saivat naa
purinsa Pennaset avukseen, ankara sota syntyi, joka päättyi niin
kuin monet muutkin sodat rauhaan, jossa raja tarkemmin suostut
tiin. Joskus ratkaistiin eri valtakunnissa asuvain naapurusten raja- 
riitoja Vaasan hovioikeudessa. Kovia kahakoita kaskimaista oli 
myöskin Kalattoman kyläläisillä ollut Kiteeläisten kanssa.

Vanhoja valtarajan merkkiä (kuva 6 ) 2) näkyy vielä Suitsan 
saarella Ristikalliossa, Uukuniemen kylään kuuluvan Häivän ja  
Kesälahden Korhosen maiden välillä. Samallaisia merkkiä sano
taan olevan myöskin Louhisaaressa.

Vielä nytkin Sortavalan kihlakunnan asukkaat puhuvat „Suo
men puolesta“ ja  muutamat „Ruotsistakin“ , tarkoittaen sillä seu
tuja vanhan valtarajan toisella puolella. Niin esim. sanotaan: hän 
on Suomesta nainut, hän on muuttanut Suomen puolelle, ja  tämän 
kihlakunnan miehet kertovat Ruotsissa matkustaneensa, jos ovat 
käyneet esim. Tohmajärvellä.

Vuonna 1G52 annettiin Uukuniemen ja  Ingin eli Jougion (Pa
rikkalan) Pogostat Vittenbergille kreivikunnaksi. Venäjän vallan

>j Vanhin kirkonkirja Uukuniemen kirkon arkistossa on vuodelta 1692; 
siinä on lueteltu Kesälahden ja Uukuniemen asukkaat. Kirkossa ei ole m i
tään, joka ansaitsisi kertomista.

*) Alkupiirustukset ovat pastori P. Poutiaisen tekemät.
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aikana kuului Uukuniemi Pietarin Merikadetti-kunnalle vuoteen 
1792, jolloin se tehtiin tavalliseksi kruunun veropitäjäksi *).

3. Kalmistoja ja  säässynän paikkoja.

Venäjälle muuttaneiden karjalaisten kalmistoja ja  säässynän 
sijoja on Uukuniemelläkin melkein jokaisessa kylässä. Niitä ei ole 
viime aikoihin asti uskallettu pelloksi kyntää eikä muutenkaan kos
kea, sillä pelättiin tuhon tulevan pyhyyden raastajalle.

Kummun kylän keskellä on korkeanlainen mäkikumpura, ni
meltä Säässynän mäki; siinä on ennen ollut „venäläinen“ säässynä 
ja  hautausmaa. Mäellä kasvoi vanha kuusi, jota pidettiin koko 
seudulla hyvänä uhripuuna. Sen juurelle vietiin tilkka maitoa 
vastapoikineesta lehmästä, esikoiset kanan munista sekä maan he
delmistä y. m. Kun parikymmentä vuotta sitte tällä seudulla 
maanjakoa toimitettiin, sai maanmittari kuulla, että tuota vanhaa 
kuusta hartaasti kunnioitettiin ja  palveltiin. Hänpä tahallaan johti 
linjansa puheenaolevaan kuuseen ; nyt oli se poikki hakattava, mutta 
ei ollut mittarin seurassa yhtäkään miestä, joka tuohon toimeen 
uskalsi ryhtyä. Maanmittarin täytyi hakata itse kuusen poikki, 
ja  samassa kun se kaatui, heittäytyi hänkin maahan pitkälleen ja 
rupesi suotta surkeasti voivottelemaan, sanoen että hänen sisuk
siaan hirveästi polttaa. Taikauskoiset läsnäolijat uskoivat, että 
kalmiston haltiat heti ryhtyivät häntä kiusaamaan kun uskalsi 
pyhän puun kaataa. Muutaman ajan perästä oli saman maanmit
tarin kaulaan ilmestynyt kipeä kupula, ja  kansa vielä sitäkin piti 
Jumalan lähettämänä rangaistuksena, vaikka näillä seuduilla on 
„kupulatauti“ ihmisissä hyvin yleinen.

Niukkalan kylässä on ollut kalmisto Hovilan talon mailla.
Matrin kylässä on vieläkin „venäläiskalmisto“ nähtävänä Bergin 

peltojen keskellä; se on vaan noin kapanmaan suuruinen ketokais- 
tale. Sitä ei uskalleta kyntää pelloksi, sillä kerran kun eräs uhka
rohkea renki yritti tätä paikkaa kyntämään, pöhöttyivät hänen 
kätensä hirveästi ja  työ keskeytyi siihen (!)

Sikopohjan järvessä on kaksi saarta nimeltä Kalmasaaret ; 
isompi saari on noin mittatynnyrin alan suuruinen ja sillä sano

*) Knorring, Gamla Finland.
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taan säässynä ja  kalmisto olleen. Pieni Kalmasaari on tämän vie
ressä ja  sillä ovat kertomuksen mukaan seisoneet kellojalat. Noin 
kymmenen vuotta sitte poltettiin Iso-Kalmasaari kaskeksi ja  oli 
siitä löydetty paljo luita sekä vanhoja Venäjän rahoja.

Jos vanhoja kalmistoja ja  säässynän paikkoja kiertää, tulee 
kiertäjä hulluksi. Kun Kalmasaaret ovat melkein keskellä järveä, 
oli niistä ennen ollut kalastajille suuri vastus; oli näet tarkasti 
varominen, ettei vaan vahingossakaan sattunut soutamaan niin, että 
saaret olisivat tulleet kierretyiksi. Nykyaikana kuitenkin 011 roh
keus seudun asukkaissa niin kasvanut, etteivät kaikki enää kiertä
mistä pelkää.

Härkälän kylässä Kalle ja  Lauri Härkösien talojen välillä on 
pieni pelto, jota sanotaan Kalmistopellolcsi. Tämän vieressä on 
kymmenkunta sylen levyinen alanko nimeltä Kuismannotko, josta 
venäläiset ovat aarteita löytäneet. Kuismannotkon toisella puolella 
taas on pieni pelto, nimeltä Sakastinpelto, jolla on ennen ollut 
säässynä. Paitsi näitä, on tällä seudulla tavattu paljo ihmisten 
luita. — Kerran oli Kalle Härkösen emäntä unissaan nähnyt 
mäen rinteen olevan täpösen täynnä suurta ja  pientä venäläistä 
paitaa. Unipa ei ollutkaan merkityksettä. Kun näet ruvettiin 
kuoppaa eli karsinaa kaivamaan talon pirtin lattian alle, tuli sieltä 
hirveästi esiin ihmisen luita. P irtti oli siis rakennettu keskelle 
vanhaa kalmistoa. Tätä huomiota pidettiin ensin suurena onnetto
muutena ja  oltiin aikeissa muuttaa koko kartano pois tältä pai
kalta, mutta kun se olisi vaatinut suuria kustannuksia, jäätiin kui
tenkin entiselle paikalle. — Luiden löytämistä laattian alta pidet
tiin kuitenkin naapureilta tarkoin salassa, mutta minulle emäntä 
sen kuitenkin jutteli, kuu minulla puolestani oli kerrottavana mo
nia salaisuuksia aarteiden paikoista ja muista sellaisista toisista 
kylistä.

Rossinnicmessä näkyy Saahavin niemellä vanha venäläiskal- 
misto, sen lähellä on myös paljo kuonaa.

Pitkälle Pyhäjärveen pistäyvästä Uuku- eli Uupuniemestä 
eroaa lähellä pappilaa pienempi niemi, nimeltä Papinniemi. Tällä 
niemellä on Kirkkokallio ja  kalliolla ikivanha honka, nimeltä Alttari- 
petäjä (kuva 7). Kaikki tässä mainitut nimet: Papinniemi, Kirkko- 
kallio ja Alttaripetäjä muistuttavat kirkollisista menoista, joko sitte 
pakanuuden aikaisista taikka kreikanuskon aikaisista, todenmukai
semmin viimeksimainitulta ajalta. Alttaripetäjän ympärillä, katajia
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kasvavassa kentässä on suuri joukko pystyyn nostetulta 2— 3 ja  4 
korttelin korkuisia kiviä. Kansa sanoo, että ne ovat hautain 
merkkiä. Lähellä Alttaripetäjää olevalla aholla näkyy huoneiden 
kivijalkoja, uunien sijoja y. m., joka osoittaa että tässä on ollut 
rakennuksia, ja  kansan kertomusten mukaan on tässä ollut venä
läinen pappila. Jyrkän Kirkkokallion vieressä järvessä sanotaan 
olevan kirkon kello upotettuna. — Alttaripetäjä on ollut ja  on 
osaksi vieläkin mainio uhripuu, jota kaukaakin on käyty lyyli- 
mässä. — Paitsi Alttaripetäjää ja  edellämainittua Kummun uhri- 
kuusta on Uukuniemellä uhripuita jälellä vielä ainakin seuraavissa 
paikoissa: Rossinniemellä Pirhosen rannassa- uhrikuusi, jolle en
nen oli varsinkin veden antimia uhrattu. Samoin on Ännikän- 
niemen kylässä Poutasen mäellä vanha uhripuu ja  Kalattomassa 
Kososen mäellä vanha uhripuu, jota on erittäin juhlallisesti ruo
kittu Köyrinä ja  Jyrinpäivänä ; muina aikoina on sen juurelle ta r
peen ollessa kannettu pieniä rahoja.

Äskenmainitulla Poutasenniemellä on Ännikänniemellä asu
neiden venäläisten kalmisto. — Latvasyrjän kylässä on vanha venä- 
läiskalmisto Seppäsen pellolla.

4. Väinämöisten vakoja, Puntuksen siltoja, 
maakuoppia y. m.

Suuria hietakankaita, joissa hieta on asettunut aaltojen muo
toiseen asemaan, sanotaan täällä Väinämöisten kyntämiksi; — Väi
nämöiset, jättiläiset, hiidet ja lappalaisetkin merkitsevät täällä 
samaa yliluonnollisia olennoita.

Ristilahden kylän mailla, Jaakkiman rajoilla on Vakokangas, 
Väinämöisten kyntämä. Kirkonkylän eli Uukuniemen mailla on 
kankaassa suuri, useamman kymmenen sylen laajuinen kuoppa, 
nimeltä Huttumalja, Väinämöisten kaivama sekin. Härkälän Tuhka- 
kankaalla ovat Väinämöiset niinikään kyntäneet vakoja.

Vanhat miehet vielä muistavat sen ajan, jolloiu ei Uukunie
melle ollut kärrytietä, vaan ainoastaan ratsaspolkuja. Tällaisia 
polkuja pohjatessa luultavasti ovat syntyneet soihin ja  lätäköihin 
ne puusillat, joita kansa sanoo Puntuksen silloiksi. Niin on Här-



kälän mailla eräs alanko, jonka poikki on nimenomaan Jaakko 
Puntuksen silta. Nykyaikoina on siihenkin kärrytie tehty. — Kum
mun kylän ja  Niukkalan väliltä suosta on myös löydetty Puntuk
sen sillan jäännöksiä. Samoin on Härkälän ja  Karsikkovaaran 
välillä suossa Puntuksen silta. Karsikkovaaran lähellä on kunin
kaan silta.

Messuvaaran kylän mailla on Akankangas. Siinä oli ennen 
asunut pahauilkinen jättiläisämmä, joka otti kiinni kaikki ohitse 
kulkevat, kiusasi heitä monella lailla ja  vihdoin murhasi. Saatiin 
viimein tuo ilkiö tapetuksi ja  haudattiin kankaasen, josta se sai 
nimensä. ')

Ristilahden ja  Matrin välillä, vanhan maantien vieressä on 
mäki nimeltä Akankarsikko. Kerrotaan että tässä on väärän 
valan tehnyt akka poltettu ja  siihen haudattu. — Suuri oli oikeu
den tunto!

Maakuoppia on Uukuniemelläkin yleensä niinkuin Sortava
lassakin. Tässä mainitsen vaan muutamia niistä. — Parikan ky
lässä 011 Joutsenlannnin taloon kuuluvan Keljonpohjan maassa 
useamman sylen laajuinen loivalaitainen, vadin kaltainen syvennys 
ja  sen pohjalla syvempi kuoppa. Tässä on paljo kuonaa ja  hiiliä. 
Muodoltaan on tämä kuoppa melkein samanlainen kuin nykyiset 
tervahaudanpohjat, paitsi siinä suhteessa, ettei ole syrjässä onte
loa, mihin tervatorvi päättyy. Muutamat ukot arvelevatkin, että 
näissä olisi tervaa tehty sillä lailla, että terva kokoontui vadin 
pohjalla olevaan kuoppaan, josta se saatiin pois vasta sitte kun 
koko tervahauta oli hiiltynyt ja  pois purettu. Mutta kuka täällä 
olisi tervaa tehnyt? Tässäkin puheenaoleva seutu on vasta muu
tamia vuosikymmeniä sitte tullut asutetuksi synkästä salomaasta, 
ja  nykyiset karjalaiset eivät tervantekoa tunne juuri ollenkaan. — 
Melkein edellämainitun kaltainen kuoppa on Joutsenlammin taloon 
vievän tien vieressä. Tässäkin on paljo selvää raudan kuonaa, 
palanutta kiveä ja  puun hiiliä. Arvellaan että tässä olisi rautaa 
tehty. Lähellä tätä „rautapajaa“ on toinen jyrkkälaitainen vähempi 
kuoppa, jossa arvellaan niiden asuneen, jotka tuossa suuremmassa 
kuopassa ovat jotain valmistaneet. Vieläkin on näillä seuduilla 
paikoin, kuten jo edellä on mainittu, läävänä ja  saunana maahan

Väinämöisten vakoja, Puntuksen siltoja, maakuoppia y. m. 89

*) Tämä tarina muistuttaa kreikkalaisten Sinis-nimisestä hongannotkis- 
tajasta ja „venyttäjästä“.
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kaivetutta, katolla ja  ovella varustettuja kuoppia, maamoikkia; en
nen oli maamoikissa asuttukin.

Samassa Parikan kylässä oli kerran tietäjä-ämmä kutsuttu 
talon itkevää lasta parantamaan. Hän meni lasta kylvettämään 
tuollaiseen maamoikkasaunaan, jonka katto oli aivan muun maan
pinnan tasalla, ja kasvoi siinä ruohoja. Talon hevonen sattui 
pihalla kävelemään, .se meni moikan katolta ruohoa järsiskelemään, 
mutta silloin alusta petti ja  hevosen etujalat putkahtivat katon 
läpitse saunassa puoskaroivan velhoämmän selkään. Tämä luuli 
että itse pääpaholainen hevosjalkoineen tulee häntä ottamaan ja 
päästi sellaisen parun, että koko talonväki riensi hätään. Asiasta 
tuli tietysti yleinen nauru, m utta ämmä paran velhousarvo tuon 
kolttoscn takia paljo alentui.

Joutsenlammin talon vieressä haassa on myös yksi kuoppa. 
— Bergin kankaalla Matrissa sanotaan olevan paljo kuonaa. Paljo 
kuoppia on myös Pihlajanmäen mailla; vanha ukko arveli, että 
niissä on sotain aikoina tavaroita piilossa pidetty. — Yleensä on 
Uukuniemelläkin kuoppia joka kylän mailla.

5. Sotamuistoja.

Uukuniemen pappilan pelloilla oli vielä kymmenkunta vuotta 
sitte näkynyt kivivallia, joita sodan aikana oli rakennettu. Kan
san kertomuksen mukaan 011 siinä ennen ollut suuri sotatappelu. 
Aivan pappilan kartanon vierellä on suuri alanko eli hauta, jota 
luosoJcsi nimitetään; tämän sanotaan syntyneen siten, että kun sii
hen on sodassa paljo verta vuotanut, ovat elukat siitä nuolleet 
veristä maata niin paljo, että tuo parin sylen syvyinen ja  useam
man sylen laajuinen „luoso“ on syntynyt. Tästä oli ennen löydetty 
keihäitä, miekkoja sekä paljo ihmisen luita. Vielä v. 1882 Elo
kuulla oli luoson partaalta ilmestynyt kolme ihmisen pääkalloa ja 
muita luita vieretysten, sekä rautanaulasiaг). — Uukuniemellä oli 
v. 1614 Heinäkuun 27 p. sotatappelu, jossa Hannu Munck löi ve

') Pastori P. Poutiainen, joka minulle luiden ilmestymisestä ilm oitti, 
sen jälkeen, kun olin jo Uukuniemellä käynyt, olisi paikkaa lähemmin tutkinut, 
mutta kirkkoherra ei siihen suostunut, pelkäsi luoson partaalla olevain peruna
kuoppain pilaantuvan.
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näläise t*), mutta varmaa tietoa ei liene oliko tuo tappelu pappi
lan pellolla vai Sastavin mäellä, jossa myös näkyy kivivalleja, ja 
jossa kansa kertoo sotatappelun olleen.

Annikänniemen kestkievarista virstan verta Ruskealaan päin 
on juuri maantien vieressä korkea Sastavinmäki. Vanhat ihmiset 
vielä muistavat tässä huoneita, joissa valtarajaa vartioiva venäläi
nen sastavi majaili.

Paitsi tä tä  011 Sastavin mäellä pienistä kivistä rakennettujen 
vallien jäännöksiä. Vallitus on suorakaiteen muotoinen 6 syltä 
leveä, 10 s. pitkä, ja eräästä sivusta eroaa 7 syltä pitkä haara valli- 
aitaa (katso kuv. 8). • •

Kansan kertomuksen mukaan on tässä kova tappelu ollut, ja 
kerrotaan myöskin että valleista oli ennen löydetty tykinkuula. — 
Vähä matkaa Sastavinmäeltä on Kurrinako, johon on Kurrinimi- 
nen sotilas haudattu. „Mihin kuoli, siihen haudattiin, oli laki sii
hen aikaan“. — Kalattomassa on mainio Paskeerin hauta, jo ta pel- 
jätään ja  palvellaan. Paskeerit (tarkoitetaan luultavasti Bashkiiria, 
joita lienee ollut Venäjän sotaväessä) olivat kamaloita ihmisiä, 
jotka imivät verta ihmisistä ja  eläimistä ja  söivät raakaa hevosen 
lihaa. Paskeerin hauta Kalattomassa Tiaisen maalla on tullut mai
nioksi uhripaikaksi. Kertoi Tiaisen emäntä, että vielä viime vuonna 
tuli erään loismiehen vaimo pyytämään häneltä siikaa sanoen, että 
pieni lapsensa kovasti itkee. Emäntä luuli, että vaimo pyytää sii
kaa lapselle syötäväksi, mutta kun hän vähän ajan perästä sattui 
kulkemaan Paskeerin haudan ohitse, huomasi hän, että hänen anta
mansa siika maata rötköttikin siinä. Vaimo oli sen uhrannut Pas- 
keerille saadakseen itkuisen lapsensa vaikenemaan !

Heinämäen ja Annikänniemen välillä on Valkealammin maa, 
jonka sanotaan ennen olleen punaisen verestä, jota siihen oli suu
ressa sodassa vuotanut2). — Ristilahden rannalla on louhikoinen 
kallio, Kivikirstun vuori; sen loukeroissa olivat Ristilahden venä
läiset piiloitelleet vaarojen aikoina.

Rajaa vartioivia kasakkapikettiä muistavat vanhat ihmiset 
täällä olleen monessa paikassa. Niin oli Kummun kylässä, joka 
olikin aivan valtakunnan rajalla, Tikkalan mäellä ollut kasakka-

’) Biografinen Nimikirja s. 490.
2) Jaakkiman pitäjässä Pajasyrjän kylässä sanotaan olevan Veripelto, 

sodassa vuodatetusta verestä nimensä saanut.
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piketti ; samoin Ristilahden kylässä Ristinmäellä ; tässä näkyy vielä 
kuoppia, joita sanotaan kasakkain haudoiksi.

Sotaväen-oton aikoja täälläkin kauhulla muistellaan ja  niistä 
monta seikkailua kerrotaan. Tavallista oli ollut, että kun „polk- 
koiniekka“ (sotaväen ottaja) miehineen tuli taloon, lippasivat nuo
re t miehet Suomen puolelle.

Jos näillä rajaseuduilla vanhoilta ihmisiltä kysyy, kummassako 
valtakunnassa oli asukasten parempi olla, Suomen vai Venäjän 
puolella, saa useinkin vastaukseksi: Kyllähän Suomen puolella 
muuten olisi ollut parempi, m utta siellä oli useinkin suuri köy
hyys, vaan Venäjän puolella oli aina leipää.

5. Pajari.

Niukkalan kylässä Uukuniemellä Hovihan talon maalla on 
Pyhäjärven rannalla kaunis mäki nimeltä Hoviharju. Tällä har
julla kerrotaan olleen yhden julmuutensa tähden mainioksi tulleen 
•pajarin hoveista. Hoviharjulla näkyy vielä tulisijain jäännöksiä 
sekä huonetten kivijalkoja, ja  muutama vuosi sitte, kun harjulle 
peltoa tehtiin, oli siitä löydetty „lipsit“ eli hiilipihdit, lasipalasia ja  
raudan kappaleita; myöskin näkyy paikalla vanha kaivon sija. — 
Kansa tietää pajarilla olleen hovia paitsi tä tä  myöskin Impilah
della ja  Kiteellä; viimeksimainitussa paikassa taisi olla päähovi. 
Nämä kolme tässä mainittua pitäjää olivat pajarin alusmaita, joita 
hän hallitsi suurella julmuudella.

Tunnetuita ovat tarinat, kuinka pajari kiusatakseen alammai- 
siaau vaati heiltä veroksi leivisköittäni jäneksen talia ja  kiiskin 
määhnää, ja  kuinka hän piti oikeutenaan aluskunnassaan maata 
jokaisen vastavihityn naisen kanssa. Kesäisin Uukuniemen hovilla 
käydessään oli pajarilla tapana laskea veneellä mäkeä Hoviharjulta 
Pyhäjärveen; alastomain naisten piti vetää järvestä mäelle venettä, 
jossa pajari istua röhötti. Samallaista leikkiä oli hän pitänyt Ki
teellä.

Useita kertoja olivat luinen sorretut alammaisensa valittaneet 
hallitsijalle (toiset sanovat kuninkaalle, toiset tsaarille) pajarin ju l
muutta ja hallitsija oli häntä varoittanut, m utta kun ei siitä läh
tenyt apua, annettiin kansalle lupa itse pitää puoltansa.
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Tapansa mukaan ratsasti pajari taas kerran Juhannuspäivänä 
juuri saarnan aikana Kiteen kirkkoon, korskean oriinsa selästä sil
mäillen oliko kirkossa vasta vihityttä nuoria vaimoja. Loukkautu- 
neena pyhyyden häväisemisestä ja  rohkaistuna tsaarin antamasta 
lupauksesta huusi pappi kansalle, että aika on tullut, jolloin saatte 
kostaa sortajallenne. Raivosana silloin nousi koko seurakunta ylös. 
Pajari, joka huomasi tuhon tulevan, kannusti hevostaan ja  pakeni; 
koko kirkkoväki seurasi häntä vimmoissaan. Pajari ratsasti nie
mekkeelle Syrjäsalmen rannalle, täällä hyppäsi hän alas satulas
taan ja  kätkeytyi kiven alle. Kun vainoava kansa tuli tälle pai
kalle, sattui eräs tyttö kiipeemään sille kivelle, jonka alla julmuri
oli. Pajarin sydän tykytti niin kovasti, että koko kivi siitä vavah- 
teli; tyttö kummastui tuota ja  katsoi kiven alle, siellä näkee hän 
pajarin puolikuolleena pelosta. „Täällä on kettu kiven alla!“ huu
taa tyttö; kohta rientää ihmisjoukko paikalle ja  hautaa pajarin 
kiviraunioon, jota nyt vielä näytetään Syrjäsalmen rannalla Paja
rin raunion nimellä. — Toinen taru kertoo, että pajari paetessaan 
ajoi hevosineen Syrjäsalmeen aikoen mennä sen ylitse, mutta sal
messa hänen oma palvelijansa saavutti hänet ja  esti pakenemasta, 
ja  rannalle saapunut kansa kivitti pajarin kuoliaaksi ja  hautasi 
hevosineen salmeen kiviröykkiön alle. Rauniostaan kuuluu pajari 
vieläkin välistä huutavan ohitsekulkeville : „Antakaa pois minun 
kultakannukseni ja  miekkani!“

Pajarilla oli lempeä ja  hurskas tytär, jonka maine vieläkin 
elää kunnioitettuna näillä seuduilla.

6. Löytöjä ja  aarteen paikkoja.

Kivikaudelta.

Kummun kylästä:
1) Taltta, iso, vaaleasta kivestä.
2) Taltta, pieni, vaaleasta kivestä.
3) Taltta, lähes 3 tuum. leveä, mustasta kivestä.
4) Taltta, 1 tuuman pituinen, Niukkahan kylästä, f Samassa 

kylässä on suutari Toivasella kivestä tehty huhmari.)
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Sikopohjan kylästä :
5) Lyömäase, reiällä varustettu, 7 tuuman pituinen; peh

meästä kivestä.
6) Taltta, 2 tuuman pituinen.
7—11) Pieniä kivikalujen katkelmia, joista on rohtoja kover

rettu ; tällaisia säilytetään monessa talossa pienet pussilliset, mutta 
niitä ei ole aina helppo saada käsiin.

12) Käärmeen käräjäkivi, pieni, pyöreä. Kerrotaan, että kun 
käärmeet pitävät käräjiä, ovat ne kentällä piirissä, kaikkein päät 
piirin keskelle päin. Tuomarikäärme panee piirin keskelle pienen 
pyöreän kiven. Jos silloin ihminen äkkiä lähestyy ja  peljästyttää 
käärmeet pakenemaan, jääpi kivi paikalle. Käärmeiden käräjäki- 
vet ovat erinomaisen hyviä taikakaluja.

Sikopohjan kylässä tiedettiin myöskin Kirmasella olevan pus
sillinen talttoja, jotka olivat kauvan suvussa perintönä käyneet. 
Kirmanen haeskeli pussia tuntikausia, mutta ei löytänyt, vihdoin, 
kun hän näki, ettemme 1) aio talosta pois lähteä ennenkuin taltat 
tulisivat esille, „muistikin“ Kirmanen, että talttapussi oli kylään
lainattu. Niin jäi Kirmasen kivipussi kylän kululle.

Matrin kylästä, Pihjalanmäen Hannosen emännältä seuraavat 
4 ta lttaa:

13) Kourutaltta, mustasta kivestä;
14) katkelma kahta tuumaa leveästä taltasta;
15) taltta, 2 tuuman pituinen, vaaleasta kivestä;
16) taltan katkelma, josta on lääkettä koverrettu. — Hanno

sen emännänkin pussissa oli suuri joukko muodottomia kiven kap
paleita ja  käärmeen käräjäkiviä. Niistä ei kuitenkaan olisi tutki
mukselle hyötyä, ja  pitihän jotain talon tarpeeksikin jättää.

17) Taltta, parin tuuman pituinen, mustasta kivestä.
18) Kivi, joka lienee ollut varteen pistettävä, pistämäase

(karhun keihäs).

Ännikänniemestä :
19) Kehdon anturan puoliskon muotoinen paksu kivi.
Paljo on epäilemättä Uukuniemellä vielä kivikaluja, joita ei 

ole käsiin saatu.

*) Kanssani oli opettaja Olli Vuorinen.
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Talttoja kerrottiin muun muassa olevan Ristilahdessa Pitkä
sen Katrilla, eläke-Sohvilla y. m. Kun sortavalaiset aikoivat kau
punkiinsa museon hankkia, oli täälläkin kirkossa kuulutettu sekä 
sanomalehdessä ilmoitettu, että kivikaluja lunastetaan. Moni oli
kin vienyt talttojaan Sortavalaan, tahi asiamiehille, mutta moni 
myöskin säläsi niitä. Niinpä esim. Kalattomassa Katri V. oli kuu
lutuksen kuultuaan kätkenyt talttapussinsa kiviraunioon; hän näet 
pelkäsi, että taltat häneltä väkisin viedään ja  ehkä vielä lisäksi 
sakotetaan taikojen tekemisestä.

Venäjälle muuttaneiden kreikan-uskoisten kätketyistä aar
teista täälläkin paljo kerrotaan.

Kummunkylässä on lähellä Säässynänmäkeä alanko, jossa 
ennen sanotaan näkyneen aarteiden merkkiä kivissä, mutta sitte 
kun venäläiset olivat siitä käyneet aarteen kaivamassa, ovat mer
kitkin hävinneet.

Ristilahden kylästä Juhana Moilasen tilan maalta kerrottiin 
myöskin solovetskilaisten eli venäläisten ottaneen aarteen.

Kokonlahdessa oli ennen löydetty vanhoja rahoja suuri 
summa, mutta ei enää muisteta olivatko Venäjän vai Ruotsin 
rahoja.

Noin 40 vuotta sitte oli Beata Levinen Härkälän kohdalta 
Pyhäjärven lietteeltä Eih'cjan suusta löytänyt venäläisen tinakan- 
nun 1. „lagunan“ rahaa täynnä.

Samoin oli Härkälän Lähteensuosta löydetty suljettu tina- 
kannu tahi pullo, jossa vielä oli ollut viinan kaltaista nestettä. 
Paikka, josta tinapullo löydettiin, oli ollut ontolle kaivettu ja  se 
löydettiinkin sillä lailla, että hevosen jalat siinä pudota putkahti
vat syvälle maan sisään.

Kun Mikko Leminen noin 50 vuotta sitte teki peltoa Olppe- 
rinniemen kannaksella Marsschi-nimiseen maanpaikkaan, löysi hän 
siitä, kuten kerrotaan, kapustan, lusikan, sekä Venäjän rahoja. 
Nämä hän oli vienyt „salaa“ Sortavalaan. — Edellämainitun- Här
kälän kalmiston läheltä pellosta löysi Lauri Härkönen viisi vuotta 
sitte kolme vaskikattilaa sisäkkäin. Sen mukaan kun löytäjä 
selitti, oli suurin kattiloista 3 korttelia suusta läpitsemitaten ja  7 
tuumaa korkea. Kaksi näistä oli löytäjä vienyt Sortavalan mark
kinoille, kolmannen myi „saksalle" Olli Kosuselle. Saman Härkä
län tiluksilta edellämainitusta Kuisman notkosta olivat venäläiset
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saaneet padallisen rahaa. Annikänniemen Toivosen mäestä sano
taan venäläisten myös saaneen raha-aarteen. He olivat tulleet 
kylään pitkät sauvat kädessä ja  kysyivät kokkakivea, johon oli 
hakattu hevosen kengän kuva ja  sen poikki viiva, joka osoitti, mi
hin päin kivestä aarre oli. Nämä merkit nähtyään löysivät venä
läiset heti aarteen ja  veivät muassaan.

Sikopohjasta oli Lemisen pellosta löydetty pieni, parin tuu
man korkuinen vaskipullo, jonka suureijässä on ruuvi, johon tulppa 
on kierretty ja  olkapäistä lähtee pienet vitjat, joista pulloa on kan
nettu. Leveimmillä sivuilla on kohokuva, osoittava hevosen seiso
massa kahdella jalalla toista renkaalla kiinnikytkettyä eläintä 
vastassa. Pullon lahjoitti museoon annettavaksi nimismies Sun- 
deberg.

Kummun ja  Matrin kylän rajoilla Timolahden rannalla on 
suuri kivilouhikko, jossa sanotaan olevan suuri raha-aarre ja  kul
tainen vyyhtipuu.

III. Ruskealan pitäjä, Leppälahden ja  
Soanlahden kappelit.

I. Maantieteellinen silmäys.

Ruskealan pitäjä kappelilleen täyttää Sortavalan kihlalakun- 
nan koillisen osan. Pääpitäjä koskee Uukuniemen ja  Sortavalan 
rajoihin. Leppälahti on Jänisjärven lounaisrannikolla, joka järvi 
katkaisee koko kihlakunnan; mainitun järven koillispuolella on 
Soanlahden kappeli.

Maanlaatu Ruskealassakin on aivan epätasaista, mäkistä ja 
vuorista; ainoastaan Jänisjärven rannat Leppälalidella ja  Soanlah- 
della ovat tasaisempia ja  näyttävät viljelykselle varsin sopivilta. 
Soanlahden takamaat Suojärveä vastassa ovat suuria metsä
maita.
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2. Asutustarinoita ja  seurakunnan synty.

Asukkaat ltuskealassakin 1) ovat kokonaan vaihtuneet ; Venä
jälle muuttaneiden sijaan on tullut asukkaita Savosta ja  Pohjais- 
Karjalasta. Tarina kertoo, että Kontio-Leppälahden kylän nimi 
oli ennen Raitonselkä ja  siinä asui pelkkiä venäläisiä, mutta kun 
nämä sodan aikana pakenivat, jäi kylä pitkäksi ajaksi aivan au
tioksi. Kun sitte „suomalaisia“ uutisasukkaita seudulle tuli ja lie 
rupesivat vanhoja rapistuneita asunnoita korjailemaan, nousi met
sän kuningas kontio, tulijoita tervehtimään eräästä uunista, jota 
oli pesänään pitänyt. Tästä sai kylä nykyisen nimensä. — Kirkko- 
Leppälahdella Jänisjärven rannalla olivat pakenevat polttaneet kaikki 
asuunot, niin että uunit vaan olivat jäljellä, kun suomalaiset tänne 
tulivat. Tämän kylän vanhimpia asukkaita ovat Koljoset, jotka 
ovat tänne tulleet Kiihtelysvaaralta Heinävaaran kylästä.

Soanlahti 011 kertomuksen mukaan siitä nimensä saanut, että 
siellä, „Leppäkuusikossa“ on ollut suuri sota; siinä 011 niin paljo 
verta vuotanut, että kolmisylinen hirsi on veressä uiskennellut. — 
Merkillistä on, että ukko Kihovauhkonen 2), josta ei muualla tässä 
kihlakunnassa mitään tietty, oli täällä käynyt ennustelemassa. Hän 
oli Soanlahdella ennustanut, että kun mainitun Leppäkuusikon poh- 
jaispuolelle tulee kolme „uloslämpeävää tupaa ja kun Jänisjärvellä 
kuljetaan purjeveneillä, tulee uudestaan yhtä suuri sota kuin äs- 
kenmainittu“. Nyt jo höyrylaivatkin halkaisevat Jänisjärven aal
toja ja „takkatupia“, 011 myöskin Soanlahdella, syytä on siis pel
jätä veristä sotaa. Kihovauhkonen oli myöskin ennustanut, että

*) Ruskealan nimen sanovat muutamat syntyneen sanasta „Ruski“ =  ve
näläinen ; toiset taas arvelevat nimen syntyneen ruskeasta hiekasta, jota Rus- 
kealassa on niin runsaasti.

2) Samaa sukua Kihovauhkosen kanssa lienee K ihokallio , joka on Kint- 
sinlakdesta pistäyvän K iholahden  rannalla. — Nim i Kihovauhkonen on karja
laisten selityksen mukaan syntynyt kahdesta sanasta „kiho“ ja  „vauhko“. Kiho 
on sama kuin vilkas, tulinen, kiivakka; vauhko 1. vauhkonen merkitsee löyh- 
kämäistä, houkkamaista ihmistä. „Mitä siinä vauhkoilet“, sanotaan Karjalassa 
ja  Savossa ihmiselle, joka puhua höpeltää jotain perätöntä, tahi muuten käyt
täytyy oudosti. — Etelä-Pohjanmaalla vauhko eli vauhka taas merkitsee arkaa 
eli pelkuria; jänes on suurin „vauhka“.

7
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„viimeisten päiväin edellä syödään puut ja  m aat“. Tämäkin en
nustus on jo toteutunut, sillä maata on jo kauvan syöty ja viime 
aikoina puutkin, sillä „tukkimetsät“ ovat näiltä seuduilta ulko
maille vaeltaneet, ja  niiden hinta on syöty.

Soanlahden „mantereesta“ pistäytyy Värtsilästä tulevain vir
tain ja  Kintsinlahden välille pitkä Mökkölän niemi. Tämän nie
men poikki käypi täällä tuo vanha valtaraja, eroittaen niemen 
nenästä ainoastaan yhden talon alueen Pälkjärven pitäjään (ennen 
Ruotsin valtakuntaan). Muutama kiveen hakattu risti näkyy nie
mellä rajan merkkinä ja niemen edustalla on pieni saari, nimeltä 
Kuninkaan sa a r i1).

Uudenkaupungin rauhaan eli vuoteen 1721 oli Ruskeala Ki
teen kappelina, mijtta kun tuossa rauhassa määrätty suora raja
viiva tämän eroitti Venäjän puolelle, tehtiin se eri pitäjäksi, johon 
vielä liitettiin Leppälahti Jänisjärven rannikolta. Leppälahti oli 
siihen saakka kuulunut Pälkjärven pitäjään, mutta mainitussa 
rauhassa tuli sekin pääpitäjästään irti leikatuksi.

Missä Ruskealan ensimmäinen kirkko sijaitsi, sitä ei nykyjään 
varmaan tiedetä. V. 1791 oli Ruskealan pappila palanut ja  siellä 
myöskin kirkon arkisto, jos sellaista suurin olikaan. V. 1732 raken
nettiin Ruskealassa toinen kirkko siihen, missä nykyjään on hau
tausmaa, vähä matkaa nykyisestä kirkosta länteenpäin. Tässä kir
kossa oli ollut tavattoman paksusta puun pölkystä koverrettu saar
nastuoli, joka vielä viimeaikoihin asti oli ajelehtanut hautaus
maalla. Nykyinen ristikirkko vihittiin v. 1834. Siihen on pietari
lainen Botta, jolla yhteen aikaan oli Ruskealan marmorilouhos 2), 
lahjoittanut alttaritaulun, mutta muuten on kirkko niin yksinker
taisesti varustettu, ettei ole messukasukkaakaan.

Leppälahdelle rakennettiin kirkko v. 1769, m utta kun Jänis
järven toisella puolella asuvat soanlahtelaiset olivat suuremmassa

*) Laitisen kertomasta kullatusta rististä, joka olisi rajamerkkinä Jänis- 
järvessä, eivät Mökkölän niemeläiset mitään tietäneet.

*) Ruskealan marmorilouhos on lähellä kirkkoa ; ensikerran otettiin siitä  
marmoria vuoden 1786 paikoilla ja toisinaan on työ siinä ollut niin suuressa 
voimassa, että 5—600 työmiestä on siinä työskennellyt; tästä murrettu mar
mori on suurimmaksi osaksi viety Pietariin, jossa sitä  on käytetty moniin suu
riin rakennuksiin. Nykyjään on työ louhoksessa peräti lakkautettuna. — Lä
hellä louhosta on pieni säässynä, jossa kaivostyössä olevat venäläiset Jumalaa 
palvelivat.



Asutustarinoita ja  seurakunnan synty. 99

kirkon tarpeessa, koska sieltä oli vaikeampi päästä Ruskealan kirk
koon kuin Leppälahdelta, muutettiin kirkko Leppälalidelta Soan- 
lahden puolelle ja  siellä nyt Ruskealan papit käyvät jonkun ker
ran vuodessa Jumalanpalvelusta pitämässä.

Leppälahti on kauan ollut lahjoitusmaana. У. 1794 lahjoi
tettiin se kreivi Butturlinille, jonka pojanpoika sen luovutti kat- 
teini Satrapesnoille ; tämä taas möi tiluksensa 130,000 ruplasta 
hovinaiselle Anna' Aleksievna Orlofl-Tshesmenskylle, joka ennen 
oli perintönä saanut Salmin ja  Suojärven lahjoitusmaat. Sitte 
nämä omaisuudet v. 1826 myötiin kauppias Gromoff ja krnille 3 
miljoonasta ruplasta. Viime aikoina on Leppälahden lahjoitusmaa 
ollut kauppias Haganilla, jolta Suomen valtio viimeiseksi v. 1883 
siitä osia lunasti.

Samoin kuin Uukuniemi, näyttää Ruskealakin tulleen vasta 
myöhempinä aikoina asutetuksi. Sellaisia pakanuuden aikuisia 
muinaisjäännöksiä kuin Länsi-Suomen kihlakunnissa tavataan ja jol
laisia osaksi näimme Sortavalassakin, ei täällä ole tavattu; ei 
muuta kuin kiviaseita. Sitävastaan on täälläkin n. k. venäläis- 
asutuksesta paljo jälkiä ja  varsinkin täällä on nähtävänä liivissä 
ja  kallioissa piirroksia, „kasnain merkkiä“. Muutapa muinaista ei 
juuri olekaan Ruskealasta kerrottavana.

3. Kalmistoja, säässynän sijoja ja muita venäläismuistoja.

Venäläinen „säässynä“ ja  kalmisto sanotaan ennen olleen 
Höksälässä, Alakonnun talon vieressä. Kalmistoa on vielä kap
pale kaivamatta. Täältäkin ovat kreikanuskoiset Venäjälle paen
neet. — Samoin on Kaalamon kylässä Nousisen kartanon paikalla 
ollut kalmisto, josta vielä viime aikoina on luita esiin tullut. Sa
massa talossa on vanha kaivo, jota Venäjchen kaivoksi sanotaan. 
Myöskin Rupisen pihassa samassa kylässä on Venäjehen kaivo. Ha- 
manvaarassa (Kaalamosta 2  virstaa kirkolle päin) on myös vanha 
venäläiskalmisto. Tälle paikalle tiedetään venäläisten jälkeen tul
leen Korhosia Savosta asumaan.

Joku virsta Ruskealan kirkolta itäänpäin on pitkä ja  korkea 
harjanne nimeltä Juopuneenvaara, joka komeasti kohoaa yli naa- 
pureinsa. Vaaralla sanotaan ennen olleen kirkko, luultavasti kreik-
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kalais-venäläinen. Vaaran lähellä on pieni järvi Aluslammi, jonka 
rannalla on ollut kalmisto; siitä on vanhoja Venäjän rahoja löy
detty: niistä yhden näin ja  siinä oli vuosiluku 1717. Särk’syrjän 
kylässä Nikulan talossa myös on Venäjehen kaivo. Samassa 
kylässä oli Teppanan lahden rannalla venäläiskalmisto, josta vielä 
viimeaikoina oli kappale pelloksi kyntämättä. Tästä oli suuri vas
tus, sillä vaimot lapsivuoteen jälkeen eivät uskaltaneet sen ohitse 
kulkea, jos eivät heittäneet siihen seitsemää lepän varpua, jotka 
olivat punaisella langalla yhteen kierretyt; ensin piti varputukkoa 
kiertää vastapäivään pään ympäri ennenkun se maahan heitettiin 
vasemman olkapään ylitse. — Vahvajärven saaressa sanotaan olleen 
kreikan-uskoisten „manasteri“. Saman järven rannalla, erään van
han riihen alla, nähtiin kerran aarre palavan ja  kun paikkaa men
tiin tarkastamaan, löydettiin siitä venäläisiä „oprakoita“.

Kontio-Leppälahdella Hiltusen- eli Karkkiispellolla on venä
läisen säässynän sija; siinä on vielä kiviraunioita, johon vastapoi- 
kineen lehmän maitoa tiputetaan ja  muutakin uhria kannetaan.

Kirkko-Leppälahdella on venäläisen säässynän ja  kalmiston 
jäännöksiä lähellä luterilaisten entistä kirkonsijaa ja  hautaus
maata. Soanlahden puolella, jossa vieläkin enin osa asukkaita on 
kreikanuskoisia, on kauan ollut näillä hautausmaa. — Hautaus
maita täällä sanovat „kuusikoiksi“, „Venäjän kuusikko“ ja  „Suomen 
kuusikko“.

Soanlahden takana salolla olivat leppälahtelaisetkin olleet 
paossa „isonvihan aikana“. Pakolaiset olivat käyneet kalastamassa 
Kintsinlahdessa, joka Jänisjärvestä pistäytyy pitkälle itäänpäin. 
Mutta kun keväällä rupesi kalastajain suksenlatu lumessa näky
mään, osasivat viholliset mennä heidän piilopaikkaansa, jossa sur- 
masivat kaikki ihmiset ja polttivat heidän asuntonsa. Kiekkuun- 
järven  takana Soanlahden salolla näkyy vielä muutamia raunioita, 
joita sanotaan pakopirttien jäännöksiksi. Pertjärven rannalta oli 
ennen löydetty jauhantakivi, jota arveltiin pakolaisten jättämäksi. 
— Pari virstaa Kintsinlahdesta salolle päin on Lapinlouhi, mutta 
tämä ei ole mikään „louhi“, vaan puoleksi kuivunut pieni järvi, 
likarapakko. Tämän lähellä on useita maakuoppia, aivan samal- 
laisia kuin nekin, joista 011 ennen ollut puhe. Kansa sanoo näitä 
sudenkuopiksi. Yleensä on Ruskealassa, Leppälah della ja  Soan- 
lahdellakin maakuoppia melkein jokaisen kylän mailla. Sellaisia 
011 esim. Leppälahdclla Kutsan kankaalla, joissa muutamissa näkyy



kuonaa ja  yhdestä sanotaan löydetyn jauhinkiven kappale1). Hök- 
säläu kylän mailla olevia maakuoppia sanoivat kyläläiset „tervalie- 
reiksi“ .

Raukojärven rannalla olevassa maakuopassa on paljo kuonaa; 
arvellaan „hytinsijaksi“ .
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Ruskealassa tiedetään kertoa, että „Ruotzin puolella“, Ki
teellä, on useita Puntuksen siltoja. Yksi sellainen on, kun Kaala- 
mosta mennään Kiteelle, Pitkäsillan notkossa, yksi Kollitsan suossa 
y. m. — Vahvajärven rannalla ovat ,jättiläiset eli munkkilaiset“ 
nostelleet suuria kiviä toinen toisensa päälle.

4. Aarteenmerkkiä ja  muita aarteen paikkoja.

Edellä jo on mainittu, kuinka kansa täällä yleensä kertoo, 
että Venäjälle paenneet kreikan uskoiset ovat kätkeneet aarteitaan 
maahan ja  niiden lähelle hakanneet kiviin ja  kallioihin merkkiä. 
Ken tuosta osaa ,,opin ottaa“, se aarteen löytää. Ruskealassa tapa- 
sin tuollaisia kiviin hakatuita aarteen merkkiä neljässä paikassa:

Kun Sortavalaan vievältä maantieltä poiketaan Särk’syrjän 
kylään, on kylätien vieressä, Olli Hasusen talon kujansuun koh
dalla aivan maan pinnan tasalla, useamman sylen laajuinen ja mel
kein tasainen kallio nimeltä Mökin opotan kallio. Tässä kalliossa 
on hakatuita riimuja, jotka tiedetään siinä ylimuistoisista ajoista 
olleen, sellaisia kuin kuva 9, joka on 7г luonnollisesta koosta, 
osoittaa. Uurrot eli piirteet kalliossa ovat niin hienot, kuin syn
tyisi siitä, jos tavallisella sukkapuikolla painaisi tuoreeseen saveen 
jäljen. Kuten näemme on taulussamme kolme ristiä, yksi isompi

•) Laitisen muistoonpanoissa sanotaan myös, että Saarivaaran kylän 
mailla, Saarivaarasta virsta Meriinahoon päin kankaalla ja Ristivaaran luona 
on „Lapinraunioita“. M is tä  minä en saanut mitään tietoa, vaikka erittäin 
tiedustelin; vähäpätöisiä kiviroukkioita kyllä on mainituissa paikoissa, mutta 
ei niitä nykyjään ainakaan Lapinraunioiksi sanota. ,,Lappi“-sanaa en kuullut 
koko kihlakunnassa muiden nimien yhteydessä, kuin niissä, mitkä tässä ker
tomuksessa on tullut mainituksi.
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ja  kaksi pienempää, yksi kuvio oikealla sivulla, jota voisi joutsen 
kuvaksi arvella, yksi pyörän muotoinen kuvio, puu ja sen juurella 
neliskulmainen kuvio. Tämä kaiketi merkitsee, että aarre-arkku 
on kätkettynä puun juurelle! Huomattava on vielä, että pisim
män ristin päässä ja  „arkun“ kulmissa ovat syvemmät, pyöreät 
kuopat. Gottlund selittää, että ne merkitsevät lukua eli paljoutta, 
kuinka monen mitan päässä merkistä aarre on, taikka kätketyn 
rahasumman suuruutta. — Ei tiedetty varmaan ovatko solovetski- 
laiset, jotka tätäkin paikkaa ovat käyneet kokemassa, tästä saa
neet aarteen, vaiko ei.

Noin virstan verta tästä on toinen kalliokirjoitus Juopuneen- 
vaaralla, melkein sen korkeimmalla kohdalla. Piirrokset tässä 
eivät ole vaakasuorassa kalliossa, vaan eräässä kallion syrjäkkeessä, 
joka kallistuu muutaman pykälän kallistuksella (Kuva 10; kuviot 
ovat 1/ i  luonnollisesta suuruudesta, yhtäsuuntaiset pystysuorat, 
melkein suorat viivat ovat 3 korttelin pituiset). Venäläisestä ris
tistä päättäenkin on tämä piirros kreikanuskoisten tekemä. Mutta 
„käsialaan“ nähden olisin taipuvainen arvelemaan, että huoneen- 
muotoinen kuvio ja  latinalaiset kirjaimet ovat jäljestäpäin hakatut ; 
niissä ovat piirteet paksummat kuin muissa kuvioissa ja  muutenkin 
näyttävät nuoremmilta. Tässä „näkyykin“ olevan kaksi raha- 
arkkua kätkettynä ; toisen arkun kannessa tahi kyljessä näkyy avai
men reikäkiu! — Maata, merkkien lähellä kallion koloissa, on 
monet kerrat käännetty ja  väännetty. — Töin tuskin tuli lähim
män talon eukko minulle tätä aarteen merkkiä näyttämään.

Kontio-Leppälahdella tapaamme kolmannen kalliopiirroksen. 
Noin virsta Kelokoskelta länteenpäin, matalaa koivuvarvikkoa kas
vavalla aholla on matala ja  leveä, melkein maanpinnan tasalla 
oleva kallio, jossa on sellaiset piirteet kuin kuin kuva 1 1  osoittaa 
(kuva on 1/2 luonnollisesta suuruudesta). Tässäkin näemme pyö
rän kaltaisen kuvion sekä ainakin pari syvempää kuoppaa eli pis
tettä, vinoneliön kulmissa. Muuten on tämä kallio murenevaa 
kiveä, niin että piirrokset siinä näkyvät epäselvästi. Paitsi sitä 
on kalliossa paljo muita rosoja, pieniä rakoja ja  nähtävästi luon
non synnyttämiä viivoja, niin että mahdollista on, että hakattuihin 
viivoihin kuuluu joku muukin paitsi nämä, jotka varmasti näytti
vät ihmisten tekemiltä. Oppaani, kaksi vanhaa miestä, muisteli
vat, että muuallakin tässä laajassa kalliossa on näkynyt „aarteen- 
merkkiä“, m utta niitä emme löytäneet. — Tarina kertoo, että
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näillä paikoilla oli ennen asunut äärettömän rikas „venäläinen“, 
joka sodan aikana, pakoon lähtiessään, kätki aarteensa maahan. 
Hänen pakonsa oli niin kiireellinen että Alalammin rannalle oli 
varustettu vene ja  soutajat, jotka pakenijan veivät tämän lammin 
ylitse; lammin ja  Jänisjärven välisellä kannaksella oli hevonen, 
millä hän kiidätti Jänisjärven rannalle; siellä taas vene oli val
miina soutajineen. Lähellä kalliota, jossa edellämainitut piirrok
set ovat, on maanpaikalla nimenä Rautaportinmaa; siinä sanotaan 
olevan tuon rikkaan venäläisen kartanon rautaportit ja  muita suuria 
aarteita kätkettynä.

Aarteenmerkkiä kivessä sanottiin olevan myöskin Valkealla 
lammilla, mutta en tavannut sellaista ihmistä, joka niistä olisi var
muudella tietänyt. Samoin kerrottiin, että Kirkko-Leppälahdella, 
vanhan Leppälahden lahjoitusmaan hovin vieressä kalliossa olisi 
piirroksia, m utta Juvoset, jotka jo vuosikymmenisen ovat asuneet 
tuossa vanhassa „voutien asunnossa“, eivät ole merkkiä nähneet; 
minäkin tarkastelin hovin pihan vieressä olevan kallion ylt’yleensä, 
m utta en siinä huomannut piirroksia.

Kuu täältä kuljemme ankarasti aaltoilevan Jänisjärven ylitse, 
tapaamme taas kiven, jossa on vanhoja piirroksia. Kivi on Soan- 
lahden kirkon ja  Jänisjärven välillä, vetisellä rannikkoniityllä, noin 
50 syltä järven vesirajasta. Se on maaperäinen, noin kyynärän 
korkuinen ja sen järvenpuoleisessa, noin neliökyynärän laajuisessa 
sivussa on sellaiset piirrokset kuiu kuva 1 2  osoittaa (piirros on 
1/ 6 luonnollisesta suuruudesta). Piirrokset tässä ovat selvät, noin 
i/ 4 tuuman syvyiset. —  Kertomuksen mukaan on tähän lähelle 
kätketty venäläisen kirkon aarteet, ja kivikirjoituksen sanotaan 
merkitsevän: „kahdeksan päässä, yhdeksännellä on“ , s. o. että 
aarre on kivestä kahdeksan mitan päässä, mutta tietämättömissä 
on, mikä on tuo yksilö. Tällainen selitys on luonnollisesti syn
tynyt siitä, että kivessä on selvä 8 numero ja  sen alla 9 numero. 
Paitsi näitä, näemme taulussa ensin ylinnä kaksi latinalaisen L:n 
muotoista koukkua ja  niiden jäljessä suoran viivan ; mutta jos ajat- 
telisimme, että nämä merkit ovat „salaisuuden vuoksi“ ylösalaisin 
käännetyt, niin olisi siinä luku 177. Näiden merkkien alla on 
viisikulmio, jollainen on myöskin edellisessä kalliokirjoituksessa *),

■) Viisikulmiolla, „viisiloppi“, on joku magillinen merkitys; sellainen 
tehdään esim. siteeseen, jolla ruusua parannetaan, sellainen vedetään ajoksen 
päälle j. m. m. parannettavaan paikkaan.
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sitte on väärä viiva, joka merkitsee elikä tietä tahi järven rantaa; 
tämän vieressä on aikamoinen aarrearkku, hevosen kenkä ja  
oikealla leveä risti, joka ehkä merkitsee kirkkoa 1. säässynää tahi 
sen sijaa. — Ahkerasti on tämänkin kiven ympäriltä aarretta 
etsitty; kiven ja  järven välinen maa on useamman sylen laajuu
delta niin mullistettu, ettei siinä ole koskematonta paikkaa, siihen 
on uhrattu viikkokausien työ. Ei tiedetä varmuudella joko tuo 
kirkon aarre 011 löydetty, vai vieläkö makaa kätkössä.

Soansuon keskellä sanottiin myöskin olevan kivessä merkkiä, 
m utta tieto niistä oli niin epävarma, ettei kukaan tietänyt niitä 
näyttää 1).

Kuten edellisistä kuvista näkyy, ovat ne kalliopiirrokset, joista 
tässä olen kertonut, täydellisiä kuvakirjoituksia, eivätkä siis näytä 
olevan vähääkään sukua Skandinavian kivikirjoituksille, joissa runo- 
kirjaimet ovat merkkeinä.

Koska tällaiset kalliokirjoituksct ovat maassamme jotenkin 
harvinaisia, sopinee tähän parempaan säilöön ottaa erään kallio- 
kirjoituksen Kiteen pitäjästä Podoskavaaran kylästä; tästä kirjoituk
sesta on rahastonhoitaja J. K. Stenius tehnyt kopian (kuva 13), 
jonka lehtori G. A. Gottlund julkaisi Finlands Allmänna Tid- 
ningarissa 1859. Samassa lehdessä, numeroissa 126— 131 antaa 
Gottlund tuosta kirjoituksesta pitkän selityksen, jossa tutkijan mieli
kuvitus kuitenkin näyttää lentävän liian rajattomiin 2).

') Laitisen muistoonpanojen mukaan on myöskin Kintsin kalliossa merkkiä, 
mutta minä en niistä saanut mitään tietoa; sitä vastaan kerrottiin, että Kiho- 
kallio Kintsinlahden rannalla on vanhuudesta ollut uhri-paikka.

2) Näytteeksi herra G:n selitystavasta mainittakoon tässä, että hän 
noista seitsemästä lyhyestä viivasta, jotka ovat kuvan alakulmassa, kaarella 
eroitetut muusta taulusta, antaa fantasiansa avulla seuraavan selityksen:

„Kaksi pidempää viivaa vasemmalla merkitsevät ehkä niitä kahta hen
kilöä, jotka aarteen ovat kätkeneet taikka kivikirjoituksen hakanneet. Sitte 
näemme kaksi vähempää piirua, joista toinen on vähä nojassa oikealle. Ne 
esittävät samoja henkilöitä vanhemmalla iällä, (jolloin he ovat ikäänkuin kokoon 
kutistuneet), ja joista toinen makaa sairaana (ei voi nousta ylös). Lähellä 
näitä nähdään yksi vaakasuora piiru, joka merkitsee, että sairas jo kuoli, (ma
kaa ruumiina), ja  että tämän salaisuuden tuntijat nyt ovat vähentyneet (kuten 
tässä merkitään) lukuun 2 minus 1. Jäännös, joka niinmuodoin on 1, onkin 
todellakin tässä merkittynä, ja merkitsee, että niistä molemmista, jotka alku- 
peräisesti olivat salaisuuteen osallisina, ainoastaan toinen enää on elossa (kor
keassa iässä)“.
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Paitsi näistä merkityistä, kerrotaan Ruskealassa ja  Leppälah- 
della monista muistakin aarteista.

Kontio-Leppälahdella Moilasen pellossa tiedetään olevan suuri 
aarre, kattilallinen rahoja; kerran oli jo kattilan korva tarttunut 
sahran sorkkaan ja maan päälle kohonnut, mutta itseä aarretta 
ei saatu käsille. Kattilan korvasta oli sitte tehty kuontalo- 
puikkoja.

Eletinlähteen luota Kontio-Leppälahdella olivat venäläiset vie
neet suuren aarteen. — Lähteenselän kylässä Tähösen pellossa on 
myös merkitty kivi, jonka juuressa on aarre. Ukko Tähönen otti 
kerran merkityn kiven vierestä multaa, vei sitä uunin päälle ja 
asettui makaamaan mullalle. Kolme kertaa repäisi aarteenhaltia 
T:n uunilta alas ja  neuvoi, millä lailla aarre olisi saatava, mutta 
Tähönen ei uskaltanut ryhtyä kaivamaan, niin oli haltia hirveä.

Häiskynvaarassa on Ahtiisen niityssä näkymätön aitta, jossa 
on paljo kalleuksia ja  rautaportti. Aitan vartijaksi on tapettu 
nuori tyttö, jonka haamu toisinaan näyttäiksen sillä paikalla, jossa' 
aarre on.

Leppälahden hovista Pirttipohjan kylään oli „Venäjän aikana“ 
käynyt tie, jonka varrella myös oli ollut suuri aarre kätkettynä.

Ylälammin ja  Alalammiu välisestä joesta Kirkko-Leppälah- 
della oli eräs mies saanut keinoitelluksi suuren kuparipannullisen 
Venäjän ruplia; yökauden hän jo piti ruplapannua mallassaunassa, 
mutta aarteen haltia kiusasi häntä niin ilkeästi, että miehen täy
tyi taas viedä aarre jokeen, jossa se vieläkin on.

Soanlahden puolella, lähellä kirkkoa Tenhosen talon vieressä 
oli ennen ollut „sotaväen äkseerauspaikka“. Kerran sodan aikana 
— niin kerrotaan — piti tässä majailevan sotaväen lähteä pakoon 
ja  tavaransa he panivat Tenhosen kaivoon, jonka peitteeksi pan
tiin rauta-ovet. Siellä kuuluu vieläkin olevan koko sotajoukon 
kassa, sekä muut tavarat.

5. Uhri- eli lyylityspaikkoja.

Uhripaikoista ei ole Ruskealassakaan puutetta; varsinkin sel
laisia on runsaasti Leppälahdella ja  Soanlahden puolella. Kontio-

Selittäjä ei kuitenkaan tahdo väittää, että tämä hänen selityksensä olisi 
ainoa oikea.
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Leppälahden kylän pohjoispäässä on Immosen pellon pientareella 
suuri kivi nimeltä Uhrikivi eli Immosen iso kivi, jolle vielä näihin 
aikoihin asti on ahkerasti uhrattu. Alituisesti kuuluu sen vierillä 
olevan lepänvarpu-kimppuja, joissa on seitsemän kolmen tuuman 
pituista lepänvarpua punaisella langalla yhteen sidottu; tällaiset 
ovat tärkeitä tenhottimia kaikissa „poikkipuolisissa“ asioissa. Myös
kin kantavat naiset Immosen kivelle maitoa, lehmänkarvoja, vil
loja y. m. karjan- ja  maantuotteita. Vaikeissa taudeissa potevan 
ihmisen kuva tehtiin puunpökkelöstä tahi vaatteista ja  se vietiin 
Immosen kivelle. Myöskin lempeä nostettiin ihmisen kuvilla. Joka 
kerta kun kylvämään mentiin, piti Immosen kivelle viedä jyviä 
uhriksi. —  Sunnuntai-aamu ennen auringon nousua ja  torstai-ilta 
auringon laskun jälkeen oli paras uhriaika. Toivasen Kirsti oli 
pitkät ajat ollut kiven papittareua ; hänen kauttaan uhrit siihen las
kettiin ja hän, niinkuin orakeli ainakin, kertoi uhraajille haltijan 
antamat vastaukset.

Tarut kertovat, että Immosen kiven paikalla on ennen eräs 
jättiläispariskunta elänyt. Kerran kun jättiläis-ukko akkoineen 
keitti huttua, syntyi heille riita ; rupesivat tuossa tappelemaan, niin 
toiset jättiläiset heittivät heidän päälleen tuon ison kiven. Toiset 
taas kertovat, että itse Ukko ylijumala heitti kiven riitelevän paris
kunnan päälle. Sentähden on se mainio uhrikivi.

Edellämainittuin Ylälammin ja  Alalammin välinen joki on 
myös ahkerasti käytetty uhripaikka. Vielä viime kesänä olivat 
siitä kalamiehet kananmunia löytäneet. Edellä on jo mainittu, että 
siihen kiviroukkioon, joka on Hiltusen pellolla „Venäjän kirkon“ 
sijalla, myöskin uhrataan.

Lähteenselän kylässä, Kuivalan eli Häiskynmäen pellolla on 
kivi, joka on ollut „venäläisten uhripaikka“; ei kelpaa nykyiselle 
kansalle. — Samassa kylässä tien vieressä Tahvo Roinisen maalla 
on lähde, jota lyylitellään, luusitaan. Vasta poikineen lehmän 
maitoa ei saa ennen maistaa, ennenkun sitä lähteeseen tiputetaan.

Vahvajärven itärannalla Tikanmäessä oli myös ennen jalo 
uhrikivi, jota lyylitcltiin samalla lailla kuin Immosen kiveä. Kivi 
oli ennen ollut eheä, mutta kun sen naispappi, ämmä, kuoli, hal
kesi kivi useampaan kappaleeseen! Sen jälkeen kiven tenhovoima- 
kin heikontui.

Soanlahdella ovat hyvät uhripaikat Venäjän kuusikko ja  Lcp- 
päkuusikko. Venäjänkuusikon keskellä on suuri kuusi, joka on
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paras uhripaikka. Jyrinpäivänä vietiin siihen ennen (ja muutamat 
vieläkin) lampaan villoja. Toukokuun 5:tenä päivänä kierrettiin 
karja; kiertäjä luki tavallisia karjanloitsuja pitäen palavaa kyntti
lää kädessään. Kynttilät poltettiin sitte Leppäkuusikossa. Silloin 
oli siellä juhlallinen valaistus!

Ylipään kuulee täällä vielä, varsinkin Soanlahdella kerrotta
van kaikista niistä taikatavoista, joita jo on ennen painettuna 
ilm aistu1). Tässä tahdon mainita ainoastaan kosiomiehen tärkeistä 
toimista muutamia kohtia.

Tätä tointa pidettiin erittäin tärkeänä, eikä siihen uskaltanut 
lain taitamaton mies ryhtyäkään. Kosiomies eli puhemies ja  hänen 
johtamansa „juohejoukko“ olivat aina vaarassa joutua kadehtijain 
ja  pahansuovain loitsujen valtaan, jopa itse paholaisenkin pauloi
hin. Sentähden piti varsinkin kosiomiehen loihtia sekä itsensä 
että hevosensa niin lujiksi kuin vaan suinkin tiedot kannattivat. 
Mitä mahtavampi velho oli kosiomies, sitä suuremmassa turvassa 
oli hänen johtamansa joukko. Muutamat valitut miehet vaan us- 
kalsivatkin ryhtyä tuohon vaaralliseen toimeeen.

Hyvästi varustetulla kosiomiehellä oli vyö, jossa oli yhdeksän 
solmua ja  solmuissa karhun ja  suden kynsiä ja  hampaita, ukon- 
talttoja, veden, maan, tulen ja  ilman voimaa y. m.

Sitäpaitsi oli hänellä virassa ollessaan aina ukontaltta kädessä 
sekä pullollinen viinaa, johon oli sotkettu kaikellaisia katkeroita 
ja  myrkyllisiäkin aineita. Taipaleelle lähdettäissä antoi kosiomies 
juohejoukolle pullostaan muutamia tippoja, ja  useiu tuo seos oli 
niin myrkyllistä, että siitä koko joukko rupesi pahoin voimaan. 
Tauti otaksuttiin tietysti pahain panemaksi. Kerrottiinpa sattu
neen, että kun joku viinan himoinen oli saanut kosiomiehen pul
losta ottaa suuremman kulauksen, kuoli hän muutaman hetken 
perästä suurissa tuskissa.

Vedenvoimaa taikavyöhön y. m. tarpeihin saatiin sillä lailla, 
että yksinäisen orapihlajan latva halkaistiin, halkioimeen pantiin 
hopeasormus ja  sillä harattiin mutaa järven pohjasta veden synty
sanoja lukien. Mutta mikä järven pohjasta sormukseen tarttui, 
oli veden voimaa. Samoin ongittiin maan, tulen ja  ilman voimaa.

*) Uusi Suometar 1879. Laitisen keräyksiä.
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Hevosen päitset puetteli kosiomies kuusen havuilla; tästä oli se 
etu, ettei paha voinut vaeltavaa juohejoukkoa eksyttää viitaan. — 
Kun juohejoukko tuli morsiamen tahi sulhasen kotiin ja  miehet 
istuivat seinävieriin penkeille, piti heidän varoa, etteivät hartijoi- 
taan seinään nojanneet, sillä jos he istuivat hartiat seinässä kiini 
ja  joku pahansuopa löi rihmakerällä hartijain kohdalle ulkopuolelle 
seinään, pullahti miehiltä suolet housuihin.

Muutamat vanhat miehet, joiden mieli pitkän elämän kuluessa 
oli valistunut, niin etteivät enää taikain voimaa uskoneet, kertoi
vat kuinka heidän nuoruutensa aikana taikausko teki koko ihmis
elämän tuskalliseksi. Taikauskoiset ihmiset elivät alituisessa 
pelossa, että toisten taiat heitä vahingoittavat. Jos he kävelivät 
metsässä, piti heidän pitää silmällä, etteivät kulkeneet kahden puun 
välistä, joiden latvat koskivat toisiinsa; jos he sellaisista porteista 
kävelivät, eksyivät he muka metsään. Usein pahansuovat naapu
rit valmistivat tuollaisia taikaportteja sitomalla kaksi puuta lat
vasta yhteen kiusaksi naapureillensa. -  Istuissansa ja astuissansa, 
syödessään ja maatessaan, aina oli taikauskoisilla taikoja p e lä ttä 
vänä ja  tehtävänä.

6. Karsikoista.

Karsikotkin, joita tehdään monellaisia ja  monessa tarkoituk
sessa, ovat epäilemättä taikauskon synnyttämiä J). Vainajille teh
tyjen karsikkojen alkuperäinen tarkoitus oli estää vainajain henkeä 
„kotona käymästä“ .

Jos vainajalla oli jotakin syytä lähteä kirkkomaalta entiseen 
asuntoonsa kummittelemaan, tapahtui se yösee.n aikaan, m utta jos 
hän näki nimimerkkinsä puussa tien vieressä, tahi jotain muita 
merkkiä, joita oli hänen kuolemansa johdosta tehty, pysähtyi hän 
niitä tarkastelemaan ja  viipyi siinä niin kauan että kukko lauloi 
tahi päivä nousi ; silloin oli hänen palaaminen hautaansa ja  matka 
elävitten asuntoon keskeytyi.

Uukuniemellä nykyjään tehdään karsikko kuolleen muistoksi 
sillä lailla, että ruumista kirkolle vietäessä jonkun tien vieressä

J) Karsikoista on professori J. R. Aspelinilta valaiseva kirjoitus ylioppi
laskunnan Lönnrotin Albumissa.
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olevan havupuun alimmaiset oksat karsitaan, ja saattomiehet otta
vat ryypyn siinä tilaisuudessa. — Ruskealassa, ainakin muutamissa 
kylissä, on tapana ruumista saatettaessa tehdä risti johonkin suu
reen petäjään. Muutamissa kylissä on yhteinen petäjä, johon jokai
selle kyläkunnan kuolleelle risti tehdään. Niin on esim. Särkisyr- 
jän kylätien vieressä lähellä Mökin opotau kalliota Bistihongan 
petäjä  täynnä ristiä; siihen risti tehdään joka kerta kun ruumista 
kylästä hautaan viedään. Joskus näkymättömät kädet ottavat 
ohitsekulkevain hevosen kiinni Ristihongan petäjän luona.

Leppälahdella pannaan kuolleen saatossa joku pieni uhri 
petäjän juurelle ja  sen oksiin sidotaan monen värisiä vaatesarkoja. 
Samoin myöskin taikoja tehtäessä sidotaan värillisiä vaatekaista- 
leita uhripuihin ja  hautamerkkeihin hautausm ailla1).

7. Kontkasenmäen patterit.

(Kuva 14).

Sillä korkealla mäellä, jolla nyt on Ruskealan pappila, asui 
ennen Kontkanen ja siitä mäki, samoin kuin siinä tapahtunut sota- 
kahakkakin ovat saaneet nimen Kontkasen mäki ja  Kontkasen sota. 
— Mäen koillispuolella on syvä alanko, jossa pieni jokikin juok
see ja  alangon toisella puolella taas korkea Otrakkalan mäki. — 
V. 1788 sodan aikana varustivat venäläiset Kontkasen mäen teke
mällä siihen pattereita, sellaisia kuin tähän liitetty kuvio osoittaa. 
Kuvio a näyttää mullasta luodun vallituksen, jonka seinät ovat 
vielä 2—3 kyynärän korkuiset, 4 —5 kyyn. levyiset. 5 sylen päässä 
tästä multavallista on kaivanto sellainen kuin kuvio h osoittaa. 
Kaivanto on niin syvä, että sen pohja on 9—10 kyynärää alem
pana kuin multavallien harja. Muutamissa paikoissa kaivannon

*) Kuopion tienoilla leikattiin ennen vainajan nimimerkki vainajan kotoa 
kirkolle vievän tien vieressä olevaan petäjään, ja paikoin vieläkin samoin teh
dään. Toiset taas maalauttavat taulun, johon pannaan vainajan nimi, syn
tymä- ja kuolema-päivä ja taulu naulataan jonkun huoneen seinään karta
nossa. Nykyjään on myöskin otettu se tapa, että johonkin kartanolla olevaan 
kiveen hakatun vainajan nimi, syntymä- ja kuolinpäivä; näitäkin sanotaan 
karsikoiksi. T ällaisia karsikoita tehdään varsinkin talon isännille, eikä niillä 
ole enää mitään taikauskoista tarkoitusta.
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syrjissä näkyy lautoja pystyssä, joka seikka osoittaa, että syrjät 
ovat olleet pystysuorat, vaikka nyt jo ovat vierineet. Tuuhea koi
vikko kasvaa nyt valleilla, ja  paikka, joka tehtiin miesten suojaksi 
surmaa vastaan, on nyt pappilan puutarhan kaunistuksena.

Noin 150 syltä näistä pattereista joelle päin, sanotaan mäen
rinteellä olleen samallaiset „patarit“ kuin edellämainitut, mutta 
kun paikalle tehtiin maantie, tulivat ne hävitetyiksi. Tien vieressä 
näkyy ainoastaan yksi patterin kulmaus, jonka yksi sivu on 18, 
toinen 9 kyynärän pituinen. Tietä tehtäessä oli tästä löydetty 
venäläinen kiväärin laastikku ja  kuula. Samoin oli alangosta joen 
rannalta löydetty venäläinen säilä.

Kansan kertomuksen mukaan oli Suomen väki Kontkasen 
sodassa piillyt alangon toisella puolella olevalla Otrakkalan mäellä 
havukoskessa, ja ‘ sieltä ampuivat niin että voiton saivat. Hevo
siakin oli tässä tappelussa kaatunut niin paljo, että talonpojat sai
vat leivisköittäin kaatuneilta hevosilta kenkiä. — Toiset taas ker
tovat, että tässä oli erehdyksestä venäläisten joukkojen välillä tap
pelu syntynyt. — Kontkasen mäeltä olivat taistelevat joukot vetäy
tyneet „Päljärvelle“ (Pälkjärvi), jossa sitte Hiekassa syntyi uusi 
tappelu.

Pälkjärvelle oli Ruskealan lukkari Sevon vienyt 20 miehi
sen komppanian talonpoikia; m utta ei mainita kummanko sotajou
kon puolesta he taistelivat.

Ruskealassa kerrotaan myöskin, että Luukkaisen kankaalla 
Kaalamossa on ollut sotatappelu, ja  että siitä on ihmisten pääkal
loja löydetty. — Ruskealan kirkosta 5 virstaa Sortavalaan päin 
on maantien vieressä Pääkallon mäki; siinä myös sanotaan sota- 
tappelu olleen.

8. Löytöjä.

Kivikaudelta:
1) Taltta, molemmista päistä teroitettu; Kirkko-Leppälahdelta.
2) Kourutaltta, iso, terä rikottu; Leppäselän kylästä.
3) Taltan katkelma; Pirttipohjasta.
4) Taltan puolikas, pitkittäin halennut; Matkaselän kylästä.
5) Taltta, leveä; Kontio-Leppälahdelta.
6) Joutsenjännitys-kone; Ilöksälästä.
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9. Pitkäkisa Soanlahdella.

Harvoin yhtehen yhtyvät, saavat toinen toisellensa nuorukai
set ja  neitoset laajoilla Karjalan saloilla. Senpätähden monessa 
paikassa itä-Karjalassa nuori väki kokoontuukin määrättynä aikana 
kisailemaan ja kihlailemaan. Jo ammoisista ajoista asti on tuol
laista kisaa pidetty Soanlahdella joka vuosi Syyskuun 8 —10 päi
vinä; ja  kun kisa -kestää koko kolme päivää, on se siitä saanut 
nimensä pitkäkisa. Kisapaikkana on ollut milloin mikin sileä tan
ner, ja  sentähden moni nummi kantaakin Kisakedon tahi Kihla- 
kedon nimeä.

Nykyjään pidetään pitkääkisaa Soanlahdella siellä olevan kaup
piaan kartanon vierellä. Kisassa keräytyy nuoriväki kahteen pit
kään riviin, pojat toiseen, tytöt toiseen ja niin seisovat he vastak
kain kolme päivää pääksytysten. Poika ja  tyttö seisovat aina vas
takkain ; tytöt hyppivät ja  teutaroivat paikallaan yhtämyötää. Kun 
poika asettuu jonkun tytön eteen, juttelee ja  kisailee hän hänen 
kanssaan, mutta jos tyttö ei miellytäkään poikaa, jättää hän tytön 
ja  muuttaa jonkun toisen rivissä seisovan tytön eteen. Kun poika 
lähtee pois tytön edestä, lyyhistäikse tyttö ja  kiittää poikaa käy
mästä hänenkin luonaan, toisinaan ivallisilla pistosanoillakin. Tyttö 
tepastelee taas paikallaan, kunnes joku toinen nuorukainen ilmes
tyy hänen eteensä. Jos joku tyttö on erittäin miellyttävä ja  var
sinkin jos nuorilla miehillä on toivo hänen myötänään saada hyvät 
perinnöt, lyöpi uljain poika toiset „pois laudalta“, valloittaen yksin 
sijan kaunottaren edessä. — Tuossa kun aikansa jutellaan ja  ki
saillaan, jopa syntyy kauppakin yhden ja  toisen parin kesken ja 
sitte mennään kihlain ostoon. Sellainen on pitkäkisa Soanlah
della ‘).

Runolaulaja.

Muinaismuistojen joukkoon ollee jo luettava sellainen mies 
kuin on ukko Borissa eli Ontrei Vanninen Sortavalan pitäjässä

l ) „Pitkistä kisoista“ kertoo myös A. O. Heikel Kansatieteellisessä Sa
nastossaan. — H elsingissä 1S85, siv. 87—40. — Myöhempi lisäys.
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Rautlahdella; hän näetten osaa vielä „äijä“ laulaa vanhoja runoja 
ja  loihtuja ja  sen ohessa on hän ollut suuri loihtija. Tämä taito 
ja  tulot siitä lienevätkin ukko Borissan niin muuttaneet, ettei hän 
ole niin puhelijas ja  avomielinen kuin karjalaiset tavallisesti ovat. 
Kun minä kävin Vannisen eli Borissan luona — joksi häntä taval
lisesti seudulla sanotaan koska hänen isänsä nimi oli Boris — ja 
kyselin häneltä yhtä ja toista seudun muinaisuudesta, ei hän vas
tannut juuri mitään, vaikken minä suinkaan tehnyt äkkirynnäkköä, 
vaan johdattelin puhetta vähitellen asiaan. Otin sitte 50-pennisen 
ja  laskin sen ukon eteen pöydälle, silloin hän kysyi mitä minä oi
keastaan haluaisin kuulla. Pyysin että hän laulaisi. Nyt luki hän 
koko joukon loitsulukuja sekä neuvoi, mitä on mitäkin „loitshua“ 
luettaissa tehtävä, jos nimittäin niillä pahoja parannetaan. Minä 
kiitin ja laskin toisen hopearahan ukon käteen ; nyt hän alkoi lau
lamaan Kau’osta ja  Väinämöisestä. Vaikka hän jo astuu ylidek- 
sättäkymmentä, oli hänellä hyvin selvä ja  kaunis ääni ; hän laski 
kätensä ristiin pöydälle, painoi silmänsä umpeen ja lauloi useita 
runoja. Kertoessaan säveltä, lauloi hän joskus yhden kohdan 
sävelestä toisella lailla, joka osoitti korkeampaa innostusta. Lo
pussa hän toisinaan, kun ei sävel riittänyt, katkaisi säkeen ja 
sanan aivan jyrkästi; esim.

Soitti miehet naimattomat,
Soitti miehet naimattomat
Soitti nainehet uroh’.

Kun sortavalalaiset ovat kaikki Vannisen laulamat runot ja 
toisinnot muistoon kirjoittaneet, panen tähän vaan näytteeksi runon 
„Kauon kannel“ , jonka Vanninen lauloi erittäin somasti, sekä sen 
sävelen, jolla hän runoja lauloi.

Kauon kannel.

„Teki Kauko kanteleista, 
„Viron seppä vinkeloista, 
„Eikä puusta, eikä luusta, 
„Sapsosta sinisen hirven, 
„Poropeuran polviluista.
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„Mistäs kansi kanteleesen? 
„Lohen purstosta punaisen.
„Mist’ on naklat kanteleesen? 
„Hauin suuren hampahista.
„Mistäs, sanon, kielet kanteleesen? 
„Hiuksista 011 Hiien eukon, 
„Harjasta u’en hevosen.
„Saipa kannel valmihiksi :
„Soitti piiat, soitti poiat,
„Soitti miehet naimattomat,
„Soitti nainehet urohot.
„Ei ilo ilolle tunnu,
„Laulu lauluks’ ei tajua.
„Etsittihin soittajia,
„Soittajia, laulajia 
„Ylhäisistä, alhaisista,
„Jumaloista, maaemistä.
„Oli vanha Väinämöinen;
„Teki tiellä terveyen,
„Torokalla x) toprouuen 
„Annas Kauko kanneltasi,
„Viron seppä vingeltäsi,
„Sormille poian sokean,
„Käsille vähänäköisen.
„Iski kerran, iski toisen,
„Iski kohta kolmannenkin,
„Jo ilo ilolle tuntui,
„Laulu laululle tajusi.
„Alkoi sormet souatella,
„Käsivarret vatvaella.
„Ei ollut sitä metsässä 
„Jalan neljän juoksevaista 
„Ku ei tullut kuulemahan, 
„Soitantoa Väinämöisen.
„Ei ollut sitä ilmassa,
„Siiven kahen lentäväistä,

‘) Kujalla.
5) Hyvänpäiväll.
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„Ku ei tullut kuulemahan 
„Väinämöisen soitellessa, 
„Kutku kullervoiellessa 
„Lohen purstoista iloa, 
„Kalanluista kanteleista.
„Ei ollut sitä meressä, 
„Evän kuuen kulkevaista, 
„Pursten puikerrehtavaista, 
„Ku ei tullut kuulemahan 
„Väinämöisen soitellessa, 
„Kutku kullervoiellessa 
„Kalan luista kanteleista, 
„Lohen puistoista punaisen. 
„Kenki itse Hiien eukko 
„Kultasuilla kukkaroilla, 
„Veitsellä hopeapäällä, 
„Jonka pää satoja maksoi, 
„Terän ei ollut tietäjeä.



Kuva 1. Kuva 2.

K uva 3.

Kuva 4. Kuva 5.
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Kuva 6.

Kuva 8. Kuva 9.



Kuva 10. Kuva 11.

K uva 13.



K uva 15 (kuuluva sivu lla  61 [17] kerrottu ih in  
kupurasolkiin).
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Tu i  s  a  y  s .

Kiviesineitä.
Sortavalasta:

N:o 168 Museon uudessa luettelossa. Pieni oiko ta ltta  saviliuskamasta, vähän 
veistetty terältä, löydetty Sammatsaarella Laatokassa. N:o 169. K ir 
ves kuuteloliuskamasta, poikki teräpäästä, löydetty Kirjavalahden kylästä. 
N:o 170. K irveen  teräkatkelma, löydetty samasta kylästä.

Leppälahdelta. (N:o 154—156). Kolme k iviasetta , lahjoittanut Impilahden kirk
koherra Bergström v. 1856.

Uukuniem eltä:

N:o 157. O ikotaltta  kuuteloliuskamasta. ohut, yläpuoli ainoastaan vähän 
hiottu lahjoittanut kirkkoherra A. E. Berner 1856. — N:o 161—165. 
V iisi k iv ita ltta a , löydetty Uukuniemeltä ja lahjoittanut vuorikonduktöri 
H. J. Holmberg 1856. — N:o 278. Messinkinen rau tasorm us, jossa 
on epäselvä leijonan kuva, löyd. kaivoustyössä Uukuniemellä ja lahjoit
tanut ylioppilas J. G. Niklander 1858.

Kansak. opetta ja  O. Bergin lähetys 7 S84:

T asataltta , sievää tekoa, 56 m. pitkä, 37—26 m. leveä, 15 m. paksu. L öy
detty vesijätöltä Iijärven rannalta Parikan kylän maalta.

Pienoinen ta sa ta ltta , Laatokan löytöjen tasatalttojen muotoa, 52 m. pitkä, 34 
m. leveä ja 12 m paksu. Löydetty Matalajärven Moikonniemeltä Pen- 
tinniemen kylän maalta ja lahj. Kikina Berg.

Särjetty ta sa ta ltta  59 */2 m. pitkä, 38 m. leveä, 16 m. paksu. Parikan kylän 
Jontsenlammin maalta löydetty; lahj. kirkkoväärti Pekka Berg.

Saman lähetys 4 .-,86:

Taikakaluna ylimuistoisista ajoista käytetty, jotenkin epämuotoinen kiviase, n. 
s „ukonkynsi“. Lahj. Kukkaruivan talon emäntä Riita Berg.
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Särkynyt kourutaltta , löydetty eheänä v. 1884 Matalajärven vesistöltä Peu- 
tinniemen rannalta, mutta sittemmin rikottu; lalij. Pentinniemen talon 
emäntä Rikina Berg.

T asata ltta , tasaiseksi hiotulla varrenpäällä; löytänyt v. 1885 Iijärven vesis
töltä Uukuniemen puolelta Heisrannan talon tytär Maria Berg, joka 
sen lahjoitti.

Suurehko, molemmista päistä „palamisen“ kautta särkynyt, valkea ta sa ta ltta , 
löysi v. 1885 suokydöstä Iijärven Uukuniemen puoleiselta rannalta Jout, 
senlammin talon isäntä Juhana Berg, joka sen lahjoittikin.

Paitsi näitä Helsingissä olevia esineitä lienee Sortavalan se
minaarin hallussa useampia (pastori Poutiaisen y. m. tuomia) kivi
esineitä Uukuniemeltäkin.

Sortavalan kaupungin museossa säilytetään tästä kihlakun
nasta saatuja kiviaseita seuraava määrä *).

Sortava lan  p itä jä s tä :
Каир, museon 

nro. Kylä.

i Kourutaltta Otsois
2 Oikokirves Helylä
4 Tasataltta Uusikylä
5 11 Kaupungin maalta
G n Helylä
7 ’ 11 Hautakangas
8 11

10 11 Airanne
11 11 Rautakangas
12 Kouru taltta Anjala
13 11 —
14 Tasataltta Tuoksahti
15 Taikakalu (?) Rytty
1G Keihäänkärki (?) Hympylä
17 Tasataltta Anjala
48 11 Rautlahti
19 11 Rytty
20 n Hotinlaliti
21 11 Riikola
22 11 Tnokslahti
23 11 Rautakangas
25 11 Helylä
28 Poikkikirves 11

') Otettu siitä luettelosta, jonka Seminarin lehtori O. A. Porströin ke
sällä 1882 lähetti M. M. Y:lle.



29
30
31
83
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(il
62
63
64
65
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Tasataltta
Oikokirves
Tasataltta
Lyömäase
Tasataltta
Kehdonanturan muot. lyömäase
Tasataltta
Lyömäase
Varsireiällä varustettu lyömäase 
Kivestä tehdyt valimet 
Kehdonanturan muot. lyömäas 

? e Rauta
Oikokirves
Keihäänkärki

(?)
(?)

Kuolenkärki (?)
Kehdonanturan muot. lyömäase

V

?
V

Tasataltta
«

Kehdonanturan nmot lyömäase
Oikokirves
Tasataltta

V
Nuolenkärki (?)
Tasataltta
Keihäänkärki?
Kehdonanturan muot. lyömäase

Otsois
Liikola
Airenne
Poikelus

Kymölä
Kirjalehti
Uÿalanrauta
Helylä
Hotiulahti

kangas
Poikelus
Lahenkylä
Anjala

Kiimamäki

Hotinlahti
Lahenkylä

Hakala
Lahdenpoja
Kirjavanlahti
Rautakangas
Karmola
Tuokslahti
Telkinnieini

Hautakangas.

#



[ IS F örordningar

Handlingar rörande hopbringandet och bevarandet a f arkäolo- 
giskt, historiskt och etnografiskt material i vart land.

A f Ad. Neovius.

Då det redan från äldre tider gjort sig gällande en sträfvau 
a tt uppbevara ocli från förgängelsen rädda livad som räddas kan af 
arkäologiskt, historiskt och etnografiskt material, kan det icke 
sakna sitt intresse att kasta en blick på de förordningar och 
cirkulär, hvilka emanerat, till allra största delen, till presterskapet 
i antydt syfte. Sant är väl, att en del af dessa förordningar icke 
är synnerligen svåråtkomlig, men om ock de äro publicerade i tryck 
— såsom fallet är med största delen af dem — ligga de dock dolda 
än i en, än i en annan samling af lagurkunder och blifva derige- 
110111 mindre öfverskådliga. — Genom efterföljande sammanställ
ning erliålles derjemte en fingervisning, i hvilka embetsverks arkiv 
och från hvilka tider man bör leta för att med sannolikhet på
träffa uppgifter, hvilka kunna liafva intresse för den historiska och 
arkäologiska forskningen. Att sluta af i det följande meddelade 
öfverhetliga o. a. bref och lagrum, borde sålunda uppgifter finnas 
rörande nämnde saker i följande embetsverks arkiv: 1) I Kongi. 
Cancellie Collegium (och Riksarkivet), 3) Domkapitelsarkiven,
4) Wiborgs ståthållarekancelli, 5) Landshöfdinge arkiven och 6) 
Landshöfdingens i Tavastehus arkiv, o. s. v. o. s. v.

Beträffande kyrkoherdearkiven må nämnas, att mångenstä
des finnes sockenhistoriker, „protocolla casuum“, förteckningar 
på prester inom socknarna m. m. hvilka uppsatser på senare tider 
publicerats i tryck här och hvar. Dessa uppsatser af historiskt
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värde skulle antagligen icke tillkommit förutom stadgandet i Kyrko 
Ord. af 1686 kap. 24 (se N:o 15). Säkert är åtminstone, a tt vid 
Consistorialvisitationcrna under förra århundradet i Wiborgs län och 
kanske annorstädes, påminnelser gjordes till presterskapet, i stöd 
af sistnämnda lagrum, om sockenhistorikers upprättande, och hade 
dessa påminnelser åsyftad verkan, och på så sätt ega vi nu histo
riker från t. ex. Hiitola (ofullständigt pubi. i Histor. ark. vihko VIII 
pag. 3351, Sakkula (ofullständigt och felaktigt pubi. i Kaukomieli 
pag. 108, Borgå Bladet för år 1842 N:o 21), Walkeala (Borgå 
Lycei progr. för år 1877) Pyhäjärvi, Rautus, S:t Johannis, Kym
mene, Kirvus (opubl.V) o. s. v.

De dokument, hvilka härnedan meddelas från medlet af 
förra århundradet ifrån Wiborgs län åsyfta ingalunda ett positivt 
hopbringande, utan gå de tvertom i negativ riktning, men då 
dessa författningar måhända varit opublicerade och för forsknin
gen svåråtkomliga lära de dock här försvara sin plats. De för
klara hvarföre i östra Finlands „missivböcker“ från sistnämnde tid 
det är vanligt a tt se märken efter bortklippta och öfverklistrade 
blad, hvarigenom t. ex. hopbringandet af historiska dokumenter 
från dessa tider i hög grad försvårats eller rent af omöjliggjorts.

Det som genom efterföljande förordningar tagits i hägn har 
alfabetiskt ordnats för öfverskådlighets skull i ett register vid sam
lingens slut.

JV;o 1 .  Lands Lagli de Anno 1442.

Tiufva Hall. XXXII Capitol, livar som Fynd bitter, a 
vägh eller utan vägli, livat fynd tliet helst är: han ägher hona 
lysa a väghinom vte forc Wäghfarande mainioni, the honom fölghja 
etc. Komber ey then efter som vidher kännis innan natt och Aar, 
taghi konunger tva luti, ocli tridhiung som hitte.

N :o  2 .  Lands Lagh de Anno 1442.

XXXVI Capitel. — H itter man Butnfynd och lyser 
laghlika, tha ägher han lialfva fynd. Komber engin then som 
vidher kännis laghlika —, tha ägher Konunger halft vidher han 
som hitte.

(Lands Lag, Abrahamsons edition.)
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У : о  3 .  1474. ‘ Stadga i Kalmar Recess.

— — Ingen må smälta Rijksens mynt. — —

У : о  4 .  K ongi. M:ts P lacat d. 16 Febr. 1560. add. Förord, d. 10 
A ug. 1480.

Smälter eller förarbetar någon Guldsmed eller någon annan 
hemligen eller uppenbarligen, något Svänskt mynt, den straffas till 
lifvet, men tyske daler och annat vårcksölfver måge Gullsinederne 
förarbeta, dock icke ringare än till tiorton lod fint, livar lödig 
mark.

(Citat enl. tilläggen i Abraharassons uppl. a f Lands Lagen pag. 522, 523.)

Лг:о  5 .  Kongi. Cantzli Col legi i protocoll d. 12 No v. 1662.

Rikskanslern Gref Mag. Gabr. de la Gardie discurerade öfver 
the gamble monumenter som här och där finnas i Rijket och man 
intet stort efterdöme hafver deraf, i thet somt är fördärfvat, något 
borttagit, hvilket intet borde ske — -------

(Minne öfver Joli. Scbefferus a f  Eric Fant, Sthlm 1782 p. 28.)

N :o  6‘. K ongi. P lacat a f den 28 N ov. 1666.

Alla kyrkor samt deras tyg, redskap, prydnad på väggar och 
fönster, målningar eller hvarjehanda innandöme som något tänk- 
värdigt kunde innehålla tillika med de dödas grafställen in uti 
kyrkor eller ute på kyrkogårdarne må den vårdnad, frid och säkerhet 
bevisas som med deras Christeliga instichtelser, bruk och öfning 
enligt är, så att slutel. alla de ting, de vare sig så ringa som de 
för någons ögon synas kunna, som likväl til stadfästelse eller åmin
nelse af någon Historisk bedrift, person, ort eller slägt lända kan 
måge granneligen tagas i acht och skötsel och icke gifvas någon 
tillstånd det ringaste deraf att spilla eller förderfva.

(Ekman, Förf. Sarai. III p. 830.)

W :o 7 .  Protocoll vid  Senaten d. 14 D ec. 1666.

Eljest förmälde Hans Exc. [Gr. de la Gardie] sigh hafva 
eeu dessein at inrätta itt Collegium Antiqvitatis i Vpsala och der-
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till ärnat någre personer soin han förmodade der gott gagn göra
skola nembl Krigsrådet Jöran Stjernhielm * ) ------------T). Loccenius
— — Prof. Schefferus   Prof. W arelius samt tillsecre-
tarius Acad. Joli. H adorph ius-------- **) Detta blef agreerat och
gott känt så att bref om detta Collegii inrättande till H:s Exc. 
I Riks kanslern] gå skulle.

(Minne Öfver Joli. Scliefterus af Eric Fant, Sthlni 1782 p. 29, 30.)

JV:o 8 .

Til underdån. följe såväl af Kongi. M:ts nåd. Placat d. 28 
Novbr 1666 som kongi. M:ts nåd. Bref d. 18 Dec. s. å. ålades 
Biskoparne at förmå kyrkioherdarne thet the tillika med kyrkovär- 
darne och sexmännerna i sina socknar och Prästegiäll flitigt och 
granneligen måge eftersöka och utspana alla Antiqviteter som ther 
kunde finnas såsom Runstenar, Bergsrunskrifter, stora eller små, i 
Hus eller på marken; allehandagrifter och ättebackar m. fl. notable 
ting, som i theras kyrkior och socknar voro; antingen ther kamp 
eller strid, slott eller hus, Kongs- och Hofgårdar, Borgar, Skantsar, 
och Kumbel stått etc. så att the tliem uptekna och eftersporde 
livad traditioner från forna tider therom varit. Jämväl, om hos 
en eller annan i Socken eller ock i sjelfva Kyrkian skulle finnas 
gamla manuscripter, myntsorter, sigiller, etc. så befaltes at sådant 
borde hos kkoherdarne angifvas samt förteckningar therå med nö
dige relationer Kongi. Mt. tilskickas.

(Wilskman, Eccles. Werk p. 22.)

* ) Jöran Stjernhjelin var år 1648 A n tiqvariu s R eyn i och följande året 
(Mstos A rchivi. (Gagneri Ärem inne p. 75.)

** ) T ill detta colleginm  hörde sedermera Stjernhjelin såsom  ordfö
rande sam t Axhielm . Loccenius, Scheller, Verelins. Magnus Celsius och Ha- 
dorpli (jfr. Gagneri Äreminne öfver Stjernhjelin p. 78.)

År 1666 d. 17 Dec. afgick bref till Riks-Cantzlern med bifall till 
C ollegii Antiqvitatum  inrättande och lullm akt för de föreslagne ledamö- 
ternc hvilka allesam m ans skulle få sitt rum i Auditorio Gustaviano och 
ther hålla sina sessiones. D etta  Collegium  skulle då och alt framgent 
sortera under Konungens Hof Cantzli (Cancellie Collegium).

År 1667 d. 20 N ov. fick A ntiqvitets Collegium sin instruction. Kort 
efter instruetionen tog  detta Collegium sin början i Uppsala, men flyttades 
sedan till Stockholm , upphörde 1690, och förnyades 1692 under namn af 
Kongi. A n tiq v ite ts  arcltivum .

(Fant, Minne üfver Scliefferu p. 30.)
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N: о ».
År 1667 aubefalltes uti plakat till Riksens Ständer, samt i 

Bref till guvernör, landshöfdingar, biskopar och superintendenter 
insamlandet af antiqviteter, hvaribland underrättelser om offer
lundar, offerkällor, offerstenar, sagor och visor. (Jfr. Hällström 
Sami. af Domk. Cirk. br. I ss. 24, 43, 158, 262, 263. — Ilandl. 
till uppl. i Fini. Kyrkohist. 1 liäft Åbo 1821.)

(H. A. Reinholm, Om Finska Folkens hedniska dop och dopnamn, 
Hffors 1853, pag. 7.)

N :o  l O .  T ill Kongi. M:t, D ess och R ikets Åbo H ofrätts underdåniga 
Skritvelse, dat. d. 27 Martij 1669.

Eders Kongi. M:ts tvänne allernådigste skrifvelser hafver 
denne Eders Kongi. M:ts Hofrätt med skyldig underdånighet och 
ödmjukaste vördnad handfångit, hvarutinnan man allernådigst be- 
falles inqvirera efter et gammalt registratur eller copiebok, som 
liar vid Domkyrkan för en rund tid sedan varit hafver, innehål- 
lander hopsamlade Bref och Documenter, som Domkyrkan, Cano- 
uicos eller Klostren här i landet angår; och såsom samma bok är 
för någon tid sedan och uti framlidne Präsidenten Sahlig Wäl- 
borne Herr Niels Bielkes tid ifrån Consistorio Ecclesiastico uti 
denna Eder Kongi. May:ts Hofrätt inkommen, alltså hafve vi efter 
undfången befallning densamma bestående af 283 Eoliis, Herr 
Landshöfdingen förseglad öfverlefvererat. — Wi hafva ock om den 
gamla Söderköpings Lands lag, som fordom vice Præsidenten Sa
lig välborne Olof Bure skall hafva haft och hans successorer och 
arfvingar tvifvelsutan i händer kommen är, i följe af Eders Kgl. 
M:ts allernådigste befallning tillhållit dem densamma till denne 
Eders Kgl. M:ts Hofrätt inskicka då vi sedan skole vara dcrom be
kymrade att ock merbenämde Lagbok må med säkert bud och lä
genhet til Eders Kgl. M:ts Cancellie eller Archivum behörigen 
inkomma.

(Åbo Tidningar för 1782 N:o 32.)

N : o  I I .  Kgl. M:ts Plaça t d. 20 Dcc. 1671.

Ingen må upsmälta Riksdaler vid materiens förbrytande, 
samt fyrdubla böter emot materiens värde: kommer han andra 
gången igen, så straffas han till lifvet.

(Ur Abrahamssons tillägg till Landslagen pag. 523.)
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Af ilen relation öfver Finska Presterskapets berättelser om 
Monumenter och Antiqviteter i Finland 1667—1674, hvilkeu in
går i Tidskriften Suomi för år 1858 pagg. 117& H. framgår 
att, under närmaste tiden före 1674 (före d. î4/a) af H. Kongi. M:t 
emanerade ett tryckt placat till Rijksens ständer, livaraf åt hela 
presterskapet communicerades ett extract jemte Biskopens i Åbo 
alfvarsama förmaningh och imposition om gamla monumenters 
och antiqviteters upspanande och conservation i Rijket, och fram
går af vehiklarna till dessa berättelser att tillvägagåendet vid 
denna ransakning skulle vara sådant, att församlingarna skulle kallas 
till sochnestännna hvarefter skulle alfvarligen efterfrågas ocb 
spörjas om några antiqviteter, monumenter eller sägner innom 
församblingen eller dess situation skulle finnas, på innevånarnes 
egor eller uthmarker, och skulle allt sedermera antecknas som 
skrifvärdigt vore.

1V:o 1 2 .

1 3 .  Kongi. P lacat om hvarjehanda fynil a f d. 5 Julij 1S84.

Vij Carl etc. göre vitterligit, att emedan Wij fornimme på åt- 
skillige orther i Riket icke allenast gammalt mynt uti myckenhet 
esomoftast finnas, utan att Sölf, Gull och Koppar samt allehanda 
metall-kärill och andre rare stycken som fordom anten vid in- 
falne feydetijder eller andre vådeliga händelser i jorden nedsatte 
äro a tt förvaras, men sedan ant. genom ägandernes dödzfall eller 
af hvarjehanda annor orsak förgätne blifvit. Sammaledes ock botnfynd 
i Sjöar och sjöstränder här och ther i Rijket öfverkommas som doch 
intet hos Oss och våra Betjente angifvas, hvilket sträfvar tvertemot 
Sveriges Lag som bjuder at al Fynd uti och på jorden så ock botnfynd 
etc. hitte“, (jfr. L. L. N:o 2) hvarföre, och i anledning af Calmar Recess
åhr 1474 om at ingen må smälta Riksens mynt,   Vi härmed
åtvarna alla them som sådant mynt i silfver och gull eller annat 
slikt som förberört är, uppfinna, at the ingalunda sig fördrista nå
got theraf at undandölja, färskingra och försmälta, utan straxt anten 
Oss sjelfva eller våre Gouverneurer och Landzhöfdingar thet till- 
kännagifva, skolande thesse en anständig berättelse göra både om
sjelfva Fyndet och orten ther thet funnit ä r . -------------- — Här alle
som vederböre enkanneligen vår Öfverståthållare i Stockholm, Ge-
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neral-Gouverneurer, Gouvernörer, Landzhöfdingar, Häradshöfdingar 
ctc. liafva sig at efterrätta, låtandes åhrligen hvar å sin ort noga 
efter sådant spörja, på thet slike underslef måtte förtagas och så- 
dane gamble loflige ting til Fäderneslandets heder, så ock för cu- 
riositet skull, behålne varda.

(Schraedeman p. 867.)

Ж :о Ы .  1686.

Kongi. M.ts förklaring på mynteplacatet, gifven d. 16 Martii 
3686 ------- — förbjudes såväl kopparplåtarnes som ock alt an
nat myntz utförsel — — —

(Sclimederaan p. 984.)

2V>o 1 5 .  K yrko Ordn. a f  d. 13 Sept. 1686.

Cap. XXIV. § VIII, mom. 7 — — Kyrkoherden skal upp
teckna  hvad sälsamt i socknen sig tildragit hafver, bestående
af ens eller annans synnerlige gode eller onde bedrift, eller ock thet, 
som utom naturens ordentlige skickelse, i Elementema, eller på 
quicht och dödt, sig teer och visar, som värdt är a tt uppteckna.

N :o  1 6 .  Kyrko-Ordn. a f d. 13 Sept. 1686.

Cap. XXVI, § VI. — Finnes något rörligt godz, Kyrckian tilhö-
rigt, såsom Guld, Sölfver, Böcker, Bref etc. eller något annat, som
til the urgamla tiders ihugkommelse tjenar, thet skal ingalunda
til någon privat aflåtas; och om sådant allaredo vore skiedt skal 
vårt Archivum tlierom berättas, a t thermed ägandens goda nöje kan 
tilbaka skaffas.

(Schraedeman Just. W.)

N :o  1 7 .  Hennes Kgl. H öghets och K. M:s Råds R esolution på pres- 
terskapets ifrån W ijborgs Stifft insinuerade besvär v id  Ständernas a ll
männa sammankomst. G ifven Stockholm  d. 25 Febr. 1714.

§ 2 Om den försäkring presterskapet åstuuda för de ansen
lige medel, som af kyrkorna år 1710 till Kgl. M:s tjenst blifvit
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uppå befallning tagne, liafva de at angifva sig uti Kgl. Cammar 
Collegio och stats Contoriet, som till följe af den derom till dem 
afgångne Befallningen för livarje kyrkia in specie har att utförda 
behöriga assecurationer och försäkringsbrcf enär vederbörande; 
dersammastädes ingifva en behörig spécification uppå det som 
livar och en kyrkia i synnerhet försträckt.

(Borgå Domkapitels arkiv N:o A. 3.)

N :o  1 8 .  Kongi. 15г. till „W iborska Consistorium i B orgå“ a f d. 3 
Apr. 1723.

Friedrich med Guds nåde etc. W år gunst och nådiga benä
genhet med Gud allsmächtig; Troman Biskop och samtel. Consi
storiales. Wi hafva Oss i nåder föredraga låtit Eder underdånige 
skrifvelse dat. 25 Apr.i nästl. år, därutinnan J  vårt nådiga välbe
hag underställen, om icke Wijborgs Domkyrkio skrud, som för sta
dens öfvergång blifvit undanbrackt och här i Stockholm skall vara 
qvarstående kunde, uti det Eder i nåder anförtrodde stiftet antin
gen vid någon Domkykia eller annan spolierad försambl. blifva 
brukad, sampt att de ifrån Ingermanland och Carelen undanflych- 
tade prästmän, hvilka med sig undanbracht klockor, kalkar, pate- 
ner och annan kyrkioskrud måtte förplichtas desamma at upp- 
gifva, som sedan af Eder til de af Fienden utplundrade kyrkior 
och Församlingar kunde utdelte varda, dock så a tt berörde Präst
män för sitt hafde besvär finge åtniuta en skälig ärkiäntslo, så 
frampt kyrkiones medell dem de äfven tordt afhämpta ej kunnat 
göra dertill tillfyllest. Och som Vij hvad Wijborgs Domkyrkio 
skrud angår i nåder vele hafva efterlåtit, att densamma må fram
deles brukas antingen vedli den ortli der Biskopssätet kunde 
blifva, eller ock vid någon annan spolierad försambl., viljandes 
Wij jembvähl alldeles hafva gillat Edert underd. förslag beträffande 
de ifrån Ingermanland och Carelen undanbrachte Klockor, kyrkio- 
tyg och kärill m. m. Alltså är härmed till Eder vår nåd. vilja 
och befallning att J  så om det ena som andra af ofvannemda 
ärender behörig anstalt förfogen och Wij anbefalle Eder Gud 
Allsmachtig nådel. Stockholm d. 3 Apr. 1723.

Friedrich.
(Borgå Domkapitels arkiv N:o A. 3.)
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K : o  1 9 .  Kongi. M:ts Resolution på P resterskapets i W iborgs Stift 
b esvär vid R iksdagen, Dat. Stockholm  d. 30 Sept. 1723.

§ 23 Ifrån somliga orter klagas deröfver att genom vådeld, 
fijendes förhärjande och flere slijka olyckeliga händelser skola 
Prästabohlens documenter, Råbref, och jordransaknings extracter 
vara förkomma, — — supplicerandes derföre Clerus, a tt sådane 
förkomna oeh till prestgårdarnes försvar mycket angelägna skrif
ter ifrån Landtcontoiret måtte åter extraderas och prestebohlen 
tillagde blifva. Kgl. Mt vill hafva detta remitterat till Landshöf- 
dingen i orten att foga den behöriga anstalt, det slika angelägna 
skrifter och Documenter i Landtcontoiret noga måtte eftersees 
och dem så mycket deraf igenfinnas kan, igenom afskrifter till
stält blifva.

(Borga Domkapitels arkiv N:o а. Я.)

N io  2 0 .  Kongi. M:ts Resolution på presterskapets i W iborgs stift be
svär vid Riksdagen år 1723; gifven d. 30 Sept. 1723.

§ 15. Beträffande den underdåniga förfrågan som göres: 
om icke de där i Stiftet undanförde klåckor och andra kyrkiosa- 
ker ifrån de orter, som nu blifvit afstådde, emot någon erkänslo 
til dem som i krigstiden salverat dem, kunde tagas och lämnas 
til de kyrkiors och församblingars tjänst och nytta inom Stiftet, 
som till slika sina kyrkiotyyg blifvit beröfvade? Så har Kgl. Mt 
i nåder dertil velat samtyckia, så att de Församblingar, hvilka 
hafva mist sina egne klockor och kyrkiosaker måge få behålla 
och bruka de ifrån Ryska sidan undanförde, tils dess de försam
lingar, hvartil de för detta hördt hafva, dem återfordrandes varda, 
då Kgl. M:t sig deröfver ytterligare i nåder vill uttala.

(P.orgå Domkap.-s arkiv. N:n A. 8.)

\ : o  2 1 .  B ref Till Biskopen och Consistorium i Borgå af d. ö apr. I72f>.

I vördsampt föllie af Eders Faderliga Högärcvördjghets be
fallning har iag uti Her Probstens Melartopœi och Her Borgmästarens 
Lippii närvahro tagit de i Wijborg liggiande gl. Consistorii Docu- 
menterne uti ögnasichte och funnit däm rutna, multnade och så 
illa medfarne att man hvarken kan handtera däm eller stort 
känna orden igiän, utvijsandes hoos gående skrift, som tycktes
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bland alla andra vara bäst til at handteras, och däm ja  tog med 
mig såsom ett prof, sanningen härutinnan. [Tvenne murkna, dock 
läsliga handlingar från 1682 äro brefvet bilagda]. Dock bad iag 
her Probsten att han ville låta en kunnig man upptårka däm, 
emedan de liggia på ett fuchtigt rum uti Clöster kiörkian*) som 
han ock lofvade, säijandes där hoos, att ändock det är eneligt med 
Fridz Pacterne och han jämväl villig är a tt sådane Publique Do
cumenter med utlefvererade blifva, så gjorde likväl Ryssarnes in- 
trigeusa Gemüter honom deri fruchtandes, som han icke Iruchta 
borde, hållandes således för godt, att man igenåm högvälb. Lands- 
höfd. Frisenheims correspondense söker för bem:te documenter en 
fri och säker utgång och fort.

Säminge d. 5 April 1725. Abrah. Carstenius.
(Borgå Domkpls arkiv N:o A 355.)

N :o  2 2 .  Abo Dom kapitels cirkulär a f d. 1 Okt. 1721».

Såsom höga Öfverheten i alla tijder har vijst sig mycket 
månner om till a tt upleta och igenfå de i Rijket beiinttel. antiqui- 
teter; Ty ock på det, detta vårt kära Fädernesland äfven i någon 
måtto må blifva illumineradt och få namn om sig, är Consistorii 
vänlige begäran, a tt the af Rev. Ministeriö som reedan anten i 
Kyrkior eller siclfva kunna innehafva eller framdeles råka undfå 
något artigt document, meddehla tå theraf Consistorio en tydelig 
afskreffen och behörigen bevittnad copia. I synnerheet är bekant, 
att en stoor dehl af then gemena hoopen ännu kunna och betjena 
sig af sådanne finska runor, som ålderdoomen, delhs för lustigheet, 
dehls för vidskepelse, dehls ock till merckelige mäns åminnelse,

*) B elysning i denna sak kan ätven inliem tas a f följande:
Kongi. M:ts Resolution på prästerskapets i W iborgs stift vid R iks

dagen 1680 inlagde besvär, Dat. Stockholm  d. 20 Okt. 1B8G.
§ 1. Såsom Kongi. May:t förnimmer att vijd Dom kyrckian i Wijborgb 

intet annat huus för Consist. att träda tillhoopa och afgjöra sakerne vthj 
skall vara än ett lijtet hvalff innan för Sacerstugun, hvarest man tillförende  
haar bijsat dhe döde, hvilkét är heelt otjenligit, altså vil Kg. M:t att B is
kopen och Consist:m skohla öfverläggia med Landshöfdingen om icke någre  
sådane m edell skulle kunna vara att tillgå  och föreslås, som icke gravera  
Kgl. M:ts Staat, då Kgl. M:t i nåder benägen är, att låta dhem användas 
till ett nytt Consistorii huus oppbyggiande.

(Borgå Domkpts arkiv N:o A. 1).
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vissa orters ocli händelsers beskrifning sampt mehra sådant med 
särdeles emphatiske ord liar npsat, af hvilka Conistorium äfveu 
skulle önska sig reedige afskrifter 0111 vederbörande som them me- 
moriter kunna, kunde förmås them at recitera. — Åbo d. 1 Oct. 
1729.

Carolus M elartopæus.
Laiir. Tammelinuß. *)

N :o  2 3 .  Cane. Collegii b ref tili Consistorium Academ icum  d. 9 Sept.
1731.

Kongi. M:ts och Riksens Cancell. Collegium har af insände 
Disputationer med nöje funnit, huru någre tagit sig före, att låta 
utkomma beskrifningar om en och annan province och Stad i Ri
ket. Kgl. Colleg. önskar, att Consist. Academicum ville uppmuntra 
ungdomen, att än vidare således fortfara med andra Provincier 
och städer, på thet man änteligen må kunna hafva en slik kun
skap 0111 alla Provincier i Riket, emedan sådant skulle lända både 
till Rikets och Fäderneslandets heder samt Publico till mycken 
nytta och gagn.

(Wilakman p. 163.)

JV.-o 2 4 .  1734 års Lag.
Missgern. Б. 48 Kap. 2 §.

Af nedgrafven skatt, botnfynd eller annat slikt ther ej fins 
ägare till, tage jordägaren halft och halft then som hitte. Är thet 
gammalt mynt, gull, silfver, koppar, metall eller andra konststyc
ken, tå bör han thet konungen bjuda. Löser konungen thet in 
gifve honom fulla värdet och en åttonde del ther till, then lösen 
hellälle han som hitte.

N :o  2 3 .  Kongi. Fürordn. d. 20 Martii 1735.

Uppå Riksens Ständers begäran förordnas, a t the, som så
dana skrifter och Handlingar, hvaraf Historien och Antiqviteterna 
något ljus, eller Riket någon heder kan tilflyta, hafva eller upp

* ) Cirkuläret iir godhetsfu llt meddeladt. af Fil. mag. A. V. Forsman 
enl. kopia ur Storkyro kyrkoarkiv.
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finna kunna, skola them samma angifva och therföre hafva at åt- 
niuta en skälig vedergällning, hvilken efter handlingarnas värde 
kommer af Canc. Colleg. til Konungl. Ma:ts ompröfvande at pro- 
jecteras.

(Anförd i Histor. A rk isto  p. 142; Wilskraan p. 22; Sami. a f Förf. 
och Stadgar hvilka ändra och förklara lagen, Sthlm 1807.)

N :o  2 6 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär af d. 5 Maj 1736.

Till a tt finna en behagelig ordning och öfvertygad achtsam-
het ibland alt annat är ock det ett, a tt publique skrifter och Docu
menter ej må vräkas lösa och skingrade, uti hvilket oskick de då
ved nödige tillfällen äro svåre att ingenfås och förorsaka ett stort 
besvär för den letande, offta ock till Församlingens stora skada, 
förkomma, hvarföre påbjudes, a tt alle sådane, såsom Consistorii 
missiver, acta visitatoria, Sockenstämmors protocoll m. m. böra 
inhäftas i ett volumen och hållas i godt förvar.

(Borgå Dkpts arkiv N:o A 775, j f r .  Hornborg Sammandrag p. 57.)

1V:o 2 7 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f  d. 5 Maj 1736.

I anseende til den af Hans Kongi. Maj:t nödigt befundna 
underrättelsen om tillväxt på folck och personer i provincieroe öf
ver hela rijket, häldst en sådan kundskap vid åtskillige tillfällen 
erfordras besynnerl. vid omsorgen för landets cultur, ödeshemmans 
optagande, samt hvariehanda plantagers och manufacturées befor
dran, och huru innevånarne dermedelst till lofliga och nyttiga 
näringsmedel må kunna färhielpas med mera; har H. Kongi. Mt 
genom skrifvelse af d. 29 Januari innev. åhr nådigst befalt att 
detta Cons. hvad detta stiftet angår, af probsterierne måtte infordra, 
samt derefter till högst bemälte Hans Mt insända behöriga för
teckningar på alla födde och döde personer ifrån och med åhr 
1721 till och med nästk. åhr 1735 samt sedan för de innevarande 
och efterföliande åhren likaledes inkomma med slika förtecknin
gar vid hvart åhrs slut; skolandes desse förteckningar bestå af 3 
columner, af hvilka i den första utsättes summan och antahlct af 
de födde, uti den andra antahlet af de döde, och öfverskåtets se
dan i den tridie. Prostarne anbefallas vaka öfver verkställighe
ten häraf. E tt liknande cirkulär utfärdade Åbo Domkapitel d. 
» / 4 1738.
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Nytt formulär, utfärdadt af sundhetskollegium, meddelas d. 3/7 
1738 deri, i särskilda kolumner döda uppgifvas efter ålder (1 kol. 
födda, 2 kol. döda 1—5 år, 3:dje dito 5—50 år och 4:de döda 
öfver 50 års ålder). Dessa förtecknar eller tabeller skola qvarta- 
liter genom prostarne insändas.

Men sedan de på åtskilliga orter yppade smittosama sjuk- 
domarne ändtligen upphört, behöfva förenämnde tabeller endast
en gång årligen, neml. i början af följande året, insändas enl.
Cirk. af den 22/n 1738.

N :o  2 8 .  Kongi. Förordningen a f d. 27 April 1742.

Kongi. M:tät har förbudit allom i gemen samt guld- och silf-
ver Arbetare i synnerhet a t nedsmälta och på hvarjehanda sätt för
vandla något Guld- och Silfvermynt, Svenskt eller utländskt, som 
här i Riket gängse är. Den som häremot bryter, böte fyra gånger 
dess värde och derefter förvisas i landsflykt.

(Tillägg och Förf. till allm. Lagen p. 427.)

№ •0 2 9 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär till R ev. C lertisa f T avastehus  
län. a f  d. 24 Martii 1744.

Cons. Eccles, i Åbo förmäler uti en skrifvelse af d. 7 Mars huru 
en skicklig Stuiosus *) vid Kongi. Academien derstädes som skall vara 
sinnad att till någon upplysning och illustration af vårt Finland i 
dagsljuset framgifva et specimen academicum om Tavastland, men 
icke vara i stånd at medelst resor och brefväxliug få en tillräcke- 
lig underrättelse om alla detta ämnet rörande angelägna omstän
digheter, ansökt, det ville bem:te Consist. bl. a. genom bref till 
detta Consist. begiära att Hrr Pastores i den delen af detta Stift 
som lyder under Tavastland, ville afgifva en tillförlitlig underrättelse 
uti alla de stycken som i hosfölj. förslag specificeras. Och som detta 
syftemål finnes vara öfverenstämmande med Kgl. Mts nådiga för
ordning om Gamla Handlingars framskaffande til upplysning i His
torien och Antiqviteterne af d. 20 Martii 1735 samt med Kongi. 
M:ts och Riksens Cane. Collegii Bref till ampliss. Consist. Academi
cum i Åbo under d. 31 Sept. 1731; så har förstnämnda Consist. lem
uat bifall till hans begäran. Och anmodas Clerus att efter möjlig

*) A ntagligen Chr. Limnell, som år 1748 u tgaf sin disputation Sche- 
diasm a H istoricum  de T arastia .
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heten söka undestödja förberörde lofl. och vackra uppsåt med de 
upplysningar som kunna tillgås, hvaraf Consist. väntar behörig del, 
a tt det sedan med Ven. Consist. i Åbo må kuna hommuni- 
ceras.

Ifrån Socknarna i Tavastland åstundas underrättelse i föl
jande mål:

l:o Om landets namns ursprung, forna invånare, häfd, seder 
och öden af gamla fräsägnor. (?) 2:o Hvarje Sockens ålder, storlek, 
mantal, gränsor, kyrckior, märkvärdige hus etc. Socknesigill. 3:o 
Märkvärdiga bärg, sjöar, mossar. 4:o Innevånarnes seder, sinne
lag, sedvänjor vid bröllopp, begrafningar etc. lekar, skrock och dy
likt. 5:o Om mineralier och allehanda stenar af besynnerliget 
kijnde (?), kalksten, eldfast sten, etc. hvaraf vid tillfälle prof önska
des. 6:0 Om 1er och sandarter samt mineraliske vattn. 7:o Om än
gars skötsel och rödning. 8:0 Om åkerbruket och jordmånen ; hvad 
ämnen brukas att öka gödseln. 9:o Om verktyg vid åkerbruket, 
dragarne och brukel. Sädesslag, hvad fara hvart och ett är under
kastat, isynnerhet om bohvete brukas och huru det skötes. 10 :o 
Om svedjeland, fördelen och skadan deraf. l l :o  Om Boskapsskötsel, 
foder, sjukdomar läkebot. 1 2 :o Om några besynnerliga örter til 
någonting sändeles brukas af invånarne, begjäres prof deraf. 13:o 
Om fiskerier och om fiskens tillredande samt hvarjehanda befintel, 
slags fisk. 14:n Om jakt och hvarjehanda befintel. villdjur. 15:o 
Om allehanda villa foglar så de som fongas som andra. 16:o Om 
Linhantering. 17:o Om basttagande och andra hushålls grep. 18:o 
Om husbygnad och märkvärdiga små handgrep, bohagstyg och dy
likt. 19:o Om dialekter eller mohlbrott orterna emellan. 20:o Om 
handverk som hos allmogen är brukelig och deras opkomst. 2 1  :o 
Om folkets vanliga spis och dryck. 2 2 :o Om nödbröd och sådan 
spis som i svåra år tillgripes. 23:o Om varor som kunna afsättas 
och huruledes de föryttras samt Commercen i gemen med andra 
orter. 24:o Om marknadsplatser, hvad de båta eller skada. 25:o 
Om allodial el. Frälsegods.

(Borgå Domkps arkiv N:o A 775 & 375; jf r . Kjellmans minnesbok pag. 141.)

№ o _ 3 0 .  W iborgs D om kapitels „M issiv“ af d. 17 Sept. 1745.

[Wib.J Consistorii skrifvelse jemte tryckt ukase som förmä
ler: att Glerus utan ringaste försummelse bör insända alla skrifter,



132 Förordningar

vare sig böneformulairer, Eder, Manifester, Tabeller öfver festeda- 
gar, Fullmachter etc. af hvad namn de vara kunna, som under de 
förra 2:ne regeringar, neml. Hertigens af Curland och Printzessan 
Annas, utgifna äro, och hvarhelst Printz Johans tital anföres, doch 
så, att af Resolutioner trovärdige vidimerade afskrifter qvarlemnas, 
uteslutandes förbem:te titlar, så a tt de på något ställe icke komma 
til at nämnas. Äfvenledes skola ock alla medalier, som vid Key- 
sarinnan Annas Jordfärd utur sorgkommissionen med printz Johans 
portrait, utdelte äro, skyndsammast insändas vid stratf utan något 
skonsmål efter Ukasernes innehåld.

(Hiitola församlings Missivbok.)

K : o  3 1 .  K ongi. M:ts Förordn. d. d. 27 Junii 1749.

För Svenska Historien skull, har Kongi. Maj:t förordnat, at 
jemväl vid presters dödsfall vederbörande sterbhus böra till Consi
storium insända skriftelig berättelse om then atlidnes härkomst, 
tjänster samt hvad märkvärdigt sig med honom uti thess lefnads 
tijd tildragit och thensamma så långt möijeligt är genom säkra be
vis bestyrka. Hvilka lefnadsbeskrifningar sedermera vid årets 
slut inlefvereras til Kongi. Cancellie Collegium at uti Richs Archivo 
förvaras.

(Wilskman p. 402.)

JV:o 3 2 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär till Carelen och Savolax d. 12 
Juli 1749.

Som vederbörande begärt, att igenom Consist. ärhålla tillför- 
litelig underrättelse om allehanda antiqviteter och märkvärdighe
ter och synneligen minnesmärken som i hvarje församling kunna 
finnas och sig tilldragit hafva, hvilka man vill nyttia vid Land 
Chartornes förfärdingande öfver hvarje Province och der uti an
märka: Så ville Rev. Clerus till a tt i så måtto tjena det allmänna 
och med detsamma blefve den vår egen landsorts lustre, igenom 
upptecknande af det som hijttils kunnat ligga i mörker, hvar för 
sig i möjeligaste måtto samla, uppå en förteckning anmärka och 
igenom Contractsprosten med Consistrio communicera så snart 
sig göra låter, alla sådana märkvärdigheter som pröfvas tjena till
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besagde ändamål, hvaraf vederbörande sedan kunna välja hvad de 
finna nödigt och tjenligast.

(Borgå Domkpts arkiv N:o A 775.)

N :o  3 3 .  W iborgs Dom kapitels Missiv a f  d. 22 Juli 1749.

1 anledning af Keys. Högförordn. Gouvernements Cancelliets 
Befallning till detta Consistorium varder Rev. Clerus anvist, att 
om någon antingen af Andelige eller Yerdslige ståndet äger den 
Boken Historisk Theatron som igenom Præfecten och Hieromo- 
nachen Gavril ifrån Latinska till ryska språket blifvit öfversatt 
samt uti Alexander Newski Monasterio åhr 1724 genom trycket 
utgåt, så skall bein:te bok ofördröjeligen inlefvereras. Men ifall 
någon denna hoken ägde och undandölja ville, skall thensamme 
lijkmäktigt Ukaserne ofelbart afstraffät blifva, hvilket. Rev. Clerus 
jämväl de i församlingarna sig befinnande ståndspersoner tillkänna- 
gifva och härunder sådant förmäla böra.

(Kexholms Missivbok.)

N :o  3 4 .  Kong. Cancellie Collegii B ref af d. 10 Oct. och 21 Nov. 
1749. Borgå Domk:s m issiv a f  d. 1 Nov. och 13 D ec. 1749, specielt till Ta- 
vastlands presterskap.

I anledn. af then plickt som Kongi. M:ts och Riksens Can
cellie Collegio åligger hl. a. a t upsöka och befordra alt hvad til 
upplysning och förökande af Svenska Historien tjäna kan, har 
Kongi. Collegium genom skrifvelse af den 10 nästl. Okt. begärt 
att ei allenast uti Stiftets Kyrckior måtte eftersees, huruvida ther 
någre handlingar finnas som på et eller annat sätt til förenämde 
ändamål nyttias kunna eller ock eljest för theras ålder, märkvär
dighet och vitsord, förtjäna, at ibland Riksens handlingar förvaras; 
utan ock att sådant jämväl hoos en och annan enskilt i Stiftet, 
som är bekant att äga slika samlingar, på tjänligt sätt efterfrågas, 
samt om och hvilka theraf, han vore hogad emot betalning aflåta 
til thet allmännas tjänst; Herrar Pastores ville fördenskul hvar 
för sig i möjligaste måtto söka bidraga till ändamålets ernående 
och där några sådana omförmälta handlingar i en eller annan 
Kyrka finnas skulle, deröfver igenom Hr Contracta Probsten till
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Consistorium insända en specificerad förteckning samt uppä den
samma nämna dem, som någre af församlingens ledamöter kunde 
vara ägare utaf och emot betalning aflåta vilja.

(Borgå Domkapitels arkiv N:o A 775 )

N : o  3 5 .  W iborgs Dom kap. M issiv a f  d.? Oktober 1749.

Det Keys. Högvälförordn. Gouvernements Cancelliet härstädes 
har i stöd af Keys. Högf:d Dirigerande Senatens Ukase lemnat Con- 
sistorio den anvisning, att icke allenast i egne acter efterse, utan 
ock Ministeriö antyda, a tt på det nogaste eftersee och undersökia 
om något ännu hos dem sielfva eller i kyrckiorna qvar vore af 
Manifester, Eds- och andra Formulairer, Fullmachter, Passeporter 
eller til Publication utfärdade Ukaser, Medailer, tryckte böcker, 
predikningar, förböner vid Gudstjenster, namnsdagars celebrerande 
eller resolutioner etc. af de tvenne förre Regeringar, hvarunder 
jemväl förstås de manifester, som uti Hennes Keys. M:ts Keysa- 
rinnan Anna Joannownas Lifstid ifrån Senaten utfärdade äro :l:m o  
af d. 17 Dec. 1731 om successionen och de tå aflagda Eder; 2:do 
af d. 14 Aug. 1740, 3:tio af d. 28 Aug. nästbein:te år; 4:o af den 
5 October jemte Eds formulairer och 5:to af d. 6 October; och ef
ter befinnande deraf sedan vidimerade copior, NB utan att de 2:ne 
förre Regeringar nämnes, tagne äro, insända dem ,på det alldra 
skyndsammaste per express till Consistorium. Hvarföre Rev. Cle- 
rus anvisas, a tt thetta vid befruchtan af svårt straff noga efter
komma, genom natt och dag detta circulaira Bref med Kyrckio- 
betjenter efter cursen fortsända, upptäcknande härunder qvo die 
detta blifvit inlefvererat och affärdat samt om sådane förr upp- 
täcknade skrifter etc. hos dem finnes eller eij.

(Kexholms Missivbok.)

N : o  3 6 .  Borgå D om kapitels Cirkulär a f d. 13 D ec. 1749.

Om verkställighet af hvad Hans Kgl. M:t uti dess under d. 
26 nästl. Junii utfärdade och till allmän kungörelse utdelte nåd. 
Förordning ang. lefvernesbeskrifningars upprättande och angifvande 
öfver de aflidne, har Consistorium äfven härigenom funnit nödigt 
samtel. Hrr Pastores at påminna, så att slika beskrifningar efter
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högstberörde Förordnings föreskrift ej allenast för innevarande år 
vid nästa års början, utan ock framdeles årligen vid bvart års slut 
ifrån prestesterbhus insändas.

(Borgå Domkapitels Arkiv N;o A. 775.)

N :o  3 7 .  Kejs. Ukas, daterad S:t Petersburg d. 25 A ug. 1750.

En Dirigerande Senatens Ukas, deri med åberopande af en 
tidigare Ukas af d. 27 october 1742, hvari livar och en ålägges in
sända alla böcker som äro tryckta t. o. m. Högstsalig Anna Joan- 
novnas död d. ä. til d. 25 Nov. 1741, hvarefter böckerna återsän
das förändrade — äfvensom en annan ukas af den 19 Aug. 1748 
att alla böcker, på ryska eller utrikes språk, deri the bekanta per
soner af the 2:ne förra regeringstider nämnda finnas, skola insän
das til Vetenskaps Academin, så, och emedan utlänningarne i S:t 
P:burg befunnits föryttra sådana böcker på tyska språket, tillsäges 
alla, a tt inlefverera dem etc. etc.

(Kexholras Missivbok)

N :o  3 8 .  Ukas daterad S:t Petersburg d. 10 Okt. 1750.

Dirigerande Senatens Ukas, deri förklaras innehållet af Uka- 
sen af d. 25 Aug. 1750 sålunda, a tt vissa Historiska, Genealogiska 
och Geografiska böcker, äfven som Hübners Stats Lexicon icke 
äro att räkna bland sådana förbjudna böcker, som böra inlef- 
vereras.

N :o  3 9 .  Borgå D om kapitels Cirkulär a f  den 14 Dec. 1752.

I anledning af prestaståndets ansökning har Kongi. Maj:t 
förordnat, a tt den s. k. tredje tabellen (folkmängds?) härefter bör 
uppgöras och insändas endast hvart tredje år, och nu således ej 
föräran 1754, hvaremot den 1 och 2 tabellen (nativitets- och 
mortalitets?) fortfarande bör alla år upprättas och insändas.

(Hornborg, Sarandrag.)
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N :o  4 0 .  K ongi. Canc. Collegii Br. af d. 23 Juli 1753 ooh B orgå  
Dom kapitels Cirkulär a f  den 15 Sept. 1753.

Kongi. Canc. Coll. har erfarit, a t åtskillige adelige slägters 
grafvar, märkvärdige genom det de förvara sådana män, som me
delst sina stora förtjenster i lifstiden förvärfvat sig rättighet til en 
tacksam ihågkommelse hos sina efterkommande, antingen icke vid 
makthållas sedan familierna utgådt, och ingen är som kostnaden 
sig åtaga vill, eller ock til försäljning utbjudes. På denna anledning 
har Kongi. Colleg. begiärt, at Consistorium sig underrättadt gjör 
huruvida sådana grafvar i stiftet finnas; i hvilket tilstånd de äro; 
om de i dem begrafne personer; deras Inskriptioner, samt andra 
minnesmärken som vid dem kunna vara at tillika iakttaga; samt 
sedermera en förteckning til kongi. Collegium insända, hvarigenom 
det kan få tilfälle, at utröna hvilka grafvar kunna äska och 
förtjäna Publici omvårdnad, samt hos Hans Kongi. M:tät i under
dånighet anmäla den anstalt som ärfordras; på det Monumenter 
som så mycket tjäna til uplysning i Historien icke måtte skingras 
och förloras, varande en almän skyldighet a t bibehålla store mäns 
förtjänster i äreminne, dem till belöning, och deras Efterverld till 
eftersyn, då ock på dubbelt sätt dermed visas att dygd, mandom 
och vett behålla hos Svenska nationen sin odödlighet. — Och an
modas Clerus att hvar och en noga undersöka och med Consist. 
sedan communicera, hvad Kg. M:t och Canzell Coll. i ofvanberörde 
måtto til upplysning reqvirerar.

(Borgå Domkapts arkiv N;o 775; j f r  Hornborg p. 158 och Wilskm. p. 772.)

N : o  4 1 .  W iborgs Dom kapitels Circulaira B ref a f  d. 14 Febr. 1754.

Emedan Sekreteraren af det Keys. Högtvälförordn. Ståthållare- 
Cancelliet Herr Carlborg anhållit i Consistorio om en noga under
rättelse af Rev. Clerus angående åtskilliga gamla Svenska adeliga 
Wapn, som tiläfventyrs i någon kyrka af detta Stift torde finnas 
och Consistorio äfven af en sådan kundskap någon nytta i fram
tiden tilflvta kunde, så har Consist. ej annat kunnat än villfara 
hans anhållan, hvarföre Rev. Clerus antydes, at tilse om ock i 
deras kyrckior några sådana Wapn finnas skulle och sedan til alla 
delar noga beskrifning öfver dem, med bifogade copier af de uppå 
bemälte Wapnen befintel. Inscriptioner, hit til Consistorio insända.

(Kexholms Församl. Missivhok.) *
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K : o  4 2 .  Kongi. B refvet till Landshöfdingarne i Finland af d. 20 
A ug. 1755.

Årligen bör kungöras, a tt om någon hittar gammalt mynt, 
guld, silfver, koppar eller andra konststycken i eller på jorden, i 
sjöar eller sjöstränder, så skall han genast antingen genom krono- 
betjente eller ock sjelf gifva Kongi. M:ts Befallningshafvande så
dant tillkänna, hvilken bör till Kongi M:t inkomma med berättelse 
om fyndet och fyndorten, hvarefter Kongi. M:t vill i nåder sig 
utlåta om det hittade må för Kongi. M:t inlösas, i hvilken hän
delse den som hittar kommer a tt undfå fulla värdet och en åt
tonde del deröfver; men den som sådant ej angifver utan försmäl
ter eller bortsäljer eller undandöljer, skall utan lösen mista det 
han hittade samt böta dubbelt så mycket som han deraf förtegat 
eller försnillat.

(Sami. a f  stadgar hvilka Undra och förklara lagon, Sthlm 1807.)

N~:o 4 3 .  Cancellie Collegii B ref a f d. 13 Maj 1760.

Kongi. Canc. Collegio är på gifven anledning af Kungl. Antiqvi- 
tets archivo ibl. annat, förekommit, hurusom på många ställen uti 
Landsorterne skola finnas gamla minnesmärken af Bautastenar, graf- 
högar, lämningar efter borgar och mera sådant, hvilket hit intils 
icke hunnit at blifva uptecknadt, såsom ock at fornsagor och 
gamla berättelser äro gjängse, hvilka torde tjäna til uplysning uti 
Antiqviteterna och den äldre historien. Och som det är icke 
mindre för hvar och en angenämt, än för en landsort hederligt 
a t hafva alt det uptecknadt, som der från en til annan tid kunnat 
sig tildraga antingen til förfädernas äreminne eller til sjelfva ortens 
märkvärdighet; äfven som sådant kan tjäna til hjelpreda vid sär
skilta Beskrifningars utgifvaude öfver hvar och en landsort, samt 
nytta för allmänheten och heder för hela nationen, så har hos 
Kongi. Colleg. kommit uti öfvervägande, huru alt sådant med 
mästa trovärdighet och minsta kostnad och besvär kulle kunna 
blifva genom uppteckningar friadt at icke råka uti alt mer och 
mer mörker, samt omsider stanna i glömska och förgjäterhet. 
Kongi. Colleg. har då trodt, at den närmaste utväg skulle vara 
om Prästerskapet i landsorterna, som äger både urskillning och 
bästa tillfälle, at utröna alt sådant, ville sig något härmed sysslo-
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sätta, så at hvar och en kyrckioherde och präst uti dess pastorat 
och församl., efterfrågade och beskrefve slika saker som i synner
het: l:o om rudera efter gamla Slott, Kyrkor, hus eller märkelige 
byggnader der finnas, med livad som därom kan berättas af den 
förståndigare delen af Invånarne. 2:o Om några ställen utvisas 
der fältslag stått eller eljest något märkvärdigt sig tildragit med 
utmärkande af tiden när sådant händt jämte flere nödiga omstän
digheter. 3:o om några Runstenar eller andra inscriptioner i Sock- 
narne finnas, hvarest de stå samt huru många de äro, på det om 
dem som redan icke äro afritade, anstalt må dertil kunna fogas. 
4:o Om stora högar eller ättebackar med deras namn och gammalt 
folks traditioner dervid, samt om vid uppkastande af dem, något 
blifvit deruti funnit, eller eljest på andra ställen något gammalt fynd 
upphittadt. 5:o Om någre historiske målningar och Bildthuggerier 
finnas i kyrckiorne eller annorstädes. 6:o Om några märkvärdige 
Sätes- och andre gårdar äro, deras namn och hvilka familjer de 
ifrån ålder och intil denna tid tilhördt, och om efter sådana deras 
ägare ännu finnes några lämningar, eller annors uråldrige min
nesmärken med hvad mera som kan leda til uplysning och för
ökande af historiske samlingar. Men som en del sådant redan 
upptagits i Academiska Disputationer och andre skrifter så är 
mindre nödigt upptaga det ånyo än at upnämna auctorerna. Dock 
om af slik auctor något vore förbigångit, eller annorlunda anfördt 
än hvad sjelfva minnesmärken utvisa — — — sådant då anmär- 
kes. Det är ju icke utan att ju härigenom något ovanligt arbete, 
besynnerligen på de orter der flere Antiqviteter förekomma, torde 
för presterskapet sig yppa; men Kongi. Colleg. förväntar sig lik
väl utaf deras allmänt bekanta kjärlek til vitterhet och syn
nerliga håg at uti alla dithörande stycken gagna det all
männa och deras Fädernesland, at de icke lära undandraga sig et 
gjöromål som ej mindre synes kunna förnöja dem sjelfva än för- 
värfva dem en välförtjent heder och tacknämlighet af Kongi. Coll., 
som icke skall underlåta, at å tid och ort, deras dervid hafda 
möda anmäla. Och ehuru Kongi. Collegium i anseende til Präster
skapets öfriga ämbetssysslor icke vill föreskrifva någon viss tid, til 
dessa underrättelsers meddelande så gjör likväl Collegium sig det 
hopp, a tt hvar och en vid förefallande tillfällen och under lediga 
stunder är deruppå betänkt så att Collegium så snart som görligt, 
deraf får del. Til hvilken ända Kongi. Colleg. härmed velat
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begjära att Biskopen samt Consistorium behagade på det bästa 
understödja detta ärende och uppmuntra pastorerne att deras an
märkningar uti de föreskrifne stycken författa och til Biskopen 
samt Consistorium insända dem til Collegium jämte hvad Biskopen 
och Consistorium dervid kan hafva för egen del at påminna och 
tillägga.

(Wilskraan, pag. 772—774.)

N :o  4 4 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f d. 22 Juli 1760.

Ofvanstående meddelas presterskapet i Borgå stift och har Con
sist. till Rev. Clerus det goda förtroende, a tt en och hvar i möije- 
ligaste måtto och skyndsainmeligen visar Kongi. M:t och Riksens 
Höglofl. Cancellie Collegio uti så nyttigt och godt ändamål, åstun- 
dadt nöje.

(Borgå Domkapitel* arkiv N:o A 775.)

N :o  4 5 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f d. 30 Juli 1770.

Adeliga genealogica eller uppgift öfver födde, döde och 
vigde af adelståndet, man- eller qvinnokön, bör hvarje år insädas 
till domkapitlet för att riddarhusdirektionen meddelas. Uppgifterna 
böra första gången omfatta tiden från och med år 1765.

Ytterligare påminnelse härom utfärdades till Borgå stifts 
presterskap d. 7 Nov. 1772, d. 25 Maj 1782 och d. 17 Dec. 1785.

(Hornborg, Sammandrag.)

K : o  4 6 .  Borgå D om kapitels Cirkulär a f d. 16 N ov. 1774.

De s. k. första och andra tabellerne, hvilka nu i 25 år blif- 
vit efter faststäldt formulär affattade, skola åter i 25 år eller till 
och med år 1799 författas efter föranstaltade nya formulärer, 
hvaraf nödiga exx. tillsändas församlingarna samt efterhand „häftas 
uti förra tabellerne eller annat varaktigt omslag.“

(Hornborg, Sammandrag.)
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Лт:о  4 7 .  Kongi. M:ts B ref af d. 20 Mars 1786.

Vi Gustaf etc, göre vetterligt, att sedan Wi genom Vår nåd. 
Förordn. af d. 31 Julii 177G stadgat, hvad till allmänna byggnaders 
både varaktighet, beqvämlighet och prydligare utseende borde i 
akttagas, hafve Vi nu vid utfärdandet af en ytterligare förbättrad 
Constitution för Vår Vitterbets-, Historie- och Antiqvitets Académie 
äfven varit theruppå betänkte att en bättre och godkänd smak 
måtte vinnas och stadgas i vårt Rijke i synnerh. i afseende på the 
inscriptioner, öfverskrifter och legender som å allmänna och en
skilda monumenter och minnesmärken, stoder, obelisquer, grafvårdar, 
skådepenningar och jettoner förfärdigas till större eller mindre ti- 
made händelsers förvarande och hvilka alltid blifva varaktiga be
vis, tjenande till upplysning i Tidehvarfvets häfder. Och hafve Vi 
funnit godt förordna, det alle inscriptioner, öfverskrifter och Le
gender, som till förenämde behof skall tecknas ristas eller präglas 
böra förut uti vår Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-academie in- 
lemnas at therstädes upvisas granskas och gillas.

Hvad åter the enskilt Minnesmärken och monumenten beträf
far, är bem:te Vår Académie altid beredd och redobogen att alle 
private med råd och biträde therutinnan gerna till h a n d a g å ------

Stockholm d. 20 Martii 1786.

Gustaf.
E. Schröderheim.

(Borgå Domkapitels Bibi. Ser. 5 N:o 3.)

N : o  4 8 .  B ref till Landshöfdingen öfver T avastehuslän a f  d. 14 
Mars 1788.

Högvälb. Baron och Landshöfding etc.

Sedan Kongi. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets Academien 
inkommit till Kongi. M:t med föreställning, huruvida någon anstalt 
kunde vidtagas till de i Riket särdeles vid kyrkorne varande min
nesmärkens räddande från förfall och undergång och Kgl. M:t an
sett detta ändamål säkrast vinnas, om någon tjenlig person i hvarje 
Landsort utses, som kan åtaga sig a tt de derstädes befintel. min
nesvårdar, Epitaphier m. m. afrita samt inscriptionerne afskrifva, 
och alltsammans till Kongi. Academien insända, hvarföre ock Kgl. 
M:t aubefalt mig med Hr Landshöfdingen etc. Correspondera, så
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får jag äran anmoda Tit. a tt uppgifva ej mindre huruvida någon 
sådan tjenlig person kunde finnas i det Tit. anförtrodda Lähn, som 
en sådan förrättning anförtros kan, än livad Tit. finner nödigt 
iakttaga till ett lätt befrämjande af ändamålet. Stockholm d. 14 
Martij 1788.

E. Schröderheim.
(Borgå Domkapitels arkiv N:o Л. 420.)

JV:o 4 0 .  Landshöfdingens i T avastehus bref till Dom kapitlet i Borgå 
af d. 2 April 1788.

På sätt Hr Statssekreteraren och Commendeuren Schöder- 
heims till mig aflåtna och i afskrift medföljande Bref utvisar, har 
Kongi. M:t i nåder vidtagit den deri åberopade Författningen om 
minnesmärkens särdeles vid och uti kyrckior räddande från förfall 
och undergång; men innan jag kunnat ingå i den mig ålagda skyl
dighetens fullgörande, har jag ansett nödigt, a tt blifva underrättad 
livad minnesmärken, epitaphier m. m. kunna i hvarje Socku och 
stad vara at tillgå. Denna underrättelse tror jag bäst vinnas 
igenom det vördade Presterskapets biträde i hvarje Sockn, hvilka 
därom kunna skaffa de säkraste och pålitligaste kundskaper såväl 
af kyrkio som af andra i orterne befintliga handlingar; hvarföre 
jag sedt mig föranlåten begära, det Domkpt igenom Hrr Contracts 
probstarne behagade af Pastorerne i hvarje försambl. införda i denna 
delen nödiga underrättelser om befinteliga minnesmärken och de
ras beskaffenhet samt anmoda H rr Probstar att fordersammast 
enhvar för sine contracter directe dem till mig insända, då jag 
blir i tillfälle a tt vidare inhemta högvederbörligt förordnande, 
hvilka minnesmärken äro af den beskaffenhet, att de förtjena att 
afskrifvas och afritas, samt föreslå till verkställande deraf någon 
skicklig person. Härutinnan väntar jag så mycket mera Doinkpts 
benägna villfarighet, som att Domkpt sjelf lärer finna den af mig 
föreslagna utvägen lämpligast och mest säker til befrämjande af 
det utaf Kgl. M:t i nåder åsyftade höga ändamål. Tavastehus 
Landscancelliet d. 2 Apr. 1788.

Carl Gust. Armfeldt.
Jos. W alheim.

(Borgå Domkpts arkiv N:o A 420.)
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Ж :о 5 0 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f  d. 26 Apr. 1788.

Uppå Konungens Befallningshafvandes i Tavastehus til följe 
af H. Kongi. M:ts nådigst vidtagna författning om minnesmärkens 
särdeles vid och uti kyrkor, räddande från förfall och undergång 
ankomne begiäran, af den 2 hujus har Domkapitlet i Borgå icke 
alenast velat ålägga samtliga pastores a t til befrämjande af H. K. 
M:ts i nåder åsyftade höga ändamål, hvarje i sin församling, utur 
kyrko- och andre i orterne befintelige handlingar skaffa sig säker 
kundskap om förenäinde minnesvårdar, epitaphier m. m. och deras 
Beskaffenhet och med berättelse derom til hr Contractsprobsten 
inkomma, utan ock anmoda Hr Contracte probsten att sådane till 
honom insända underrättelser till vinnande af tiden insändas di
rekte till välbem:te Befallningshafvande.

(Borgå Domkapitels arkiv, N:o 857; jfr. Hornborg p. 3.)

JV:o 5 1 .  Borgå Dom kapts Cirk. a f  d. 3 Okt. 1792.

Hos K. Mt skall Commissionen öfver tabellvercket i un
derd. anmält, huru som commissionen länge skall erfarit, a t ta
bellerne derigenom inkomma felagtige, at de genomgå för många 
händer, och at den sidsta sammandragningen, som hittils skedt 
af consistorii notarierne, merendels skall befunnits vara den osäk
raste, hvilket commissionen trodt härröra af deras öfriga trägna 
göromål. Derföre böra framgent kontraktprostarnes tabellsam
mandrag, utan vidare behandling i domkapitlen, insändas till com
missionen, som sjelf verkställer den sista sammändragningen (k. 
cirkul. 31 aug. 1792). Domkapitlet förmanar till noggrannhet vid 
tabellernes upprättande samt kyrkoböckernas förande.

(Hornborg, Sammandrag.)

Ж :o  5 2 .  Borgå Dom kpts Cirk. a f  d. 3 Nov. 1792.

Nytt formulär för folkmängds tabellerne författande medde
las, jemte föreskrifter huru de böra upprättas. Med iakttagande 
deraf, att skild tabell för olika läneandelar bör uppgöras, äga 1) 
kyrkoherdarne författa tabellerna för sina församlingar, 2) kon- 
traktsprostarne uppgöra deraf, in duplo, generella sammandragsta-
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bel 1er för pro s ter ie r n e. 3) för städerna upprättar pastor skild ta 
bell, äfven in duplo, 4) lands- och stadsförsamll. tabeller böra vara 
färdiga i fearuari och prosterisammandragen i april, och undersö- 
kes vid visitationerna, huruvida fullständiga samlingar af tabeller 
finnas i församlingarna; 5) tabelldistrikten (mom. 2) böra bibehål
las orubbade; 6) meddelas af närmare formella föreskrifter om 
rubrik och underskrift ; 7) till qvinqvennii tabellerne böra vid läs- 
förhören antecknas nödigt material och böra häradskrifvarne och 
mantalscommissarierne samt i städerna magistraten meddela livad 
som kan återstå obekant.

(Hornborg, Sammandrag.)

N :o  5 3 .  Borgå D om kapitels Cirkulär at' d. 28 Nov. 1804 till Kon- 
traktsprostarne.

Sedan från många ställen propositioner skola inkommit til 
Åbo, at resa et monument til hugkomst af framlidne Kanslirådets 
eloqventiæ professorns vid Kongi. Academin derstädes, samt Rid
daren af K. Nordstjerne orden Mag. Henric Gabriel Porthans 
många afgjorda förtjenster om vetenskaperne vid berörde Kongi. 
Académie och dess ungdom samt hela vår finska fosterbygd, i hvil- 
ket afseencTe jemväl subskription redan blifvit öppnad; så och i 
anl. af Biskopens och Académies Procanslers högvördiga H. D:r 
Jacob Tengströms begäran uti skrifvelse af d. 20 i innevarande 
månad, varder Tit. anmodad att i sitt prosteri utfärda subskriptions
lista, hvarå de som känna hvad hela landet är skyldigt åt en i 
sitt yrke så utm ärkt ocli nyttig man som kanslirådet Porthan i 
lifstiden var, kunna anteckna hvad de för at befordra förenämnda 
förslag til verkställighet vilja sammanskjuta och hvilket samman
skott Tit. sedermera ville insända.

(Hornborga Sammandrag p. 159, 160 )

N :o  5 4 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f d. 3 Okt. 1806.

Presterskapet meddela's afskrif taf Kg. förordn. af 11 juli 1806, 
hvarigenom stadgas: 1) att hädanefter förteckningar på afiidne 
personer af ridderskapet och adeln samt presterståndet å landet 
endast en gång om året skall af presterskapet afgifvas, neml. för
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det föregående året vid vintertinget det nästföljande ; dock att en 
ligt K. Br. 31 maj 1793 vid hvarje häradsting bör till häradshöf- 
dingen aflemnas behörigen styrkt förteckning öfver alla mellan tin
gen ej allenast ibland presterståndet och andra ofrälse ståndsper
soner, utan ock bland allmogen timade dödsfall, äfvensom jemlikt 
k. cirk. af 4 juli 1770 domkapitlet årligen bör af presterskapet 
infordra och till riddarhustirektionen insända förteckningar öfver 
födde, döde och vigde bland adeln ; 2) att, med undantag af Stock
holm och Göteborg om hvilka är särskildt stadgadt, förteckningar 
öfver timade dödsfall i städerna böra af vederbörande presterskap 
hvarje halft år till magistraten ingifvas, samt 3) att från erläg
gande af sterbhusprocent till justitiestaten inga ståndspersoner i 
städarna äro befriade, äfven om de icke höra till adels-, preste- 
eller borgarestånden, man att deremot alla ståndspersonssterbhus 
å landet äro derifrån befriade.

N :o  5 5 .  Fredsfördraget i Fredrikshamn den 5 (17) Sept. 1809 och 
ratiiiceradt i S:t Petersburg d. 1 (13) Okt.

Art. XII. Alla ägohandlingar, Archiver och andra så all
männa som enskilda Documenter, planer och Charter öfver Fäst
ningar, städer och orter som tillfölje af närvarande Tractat tillfal
lit Hans Maj:t Kejsaren af Byssland, de chartor och handlingar, 
härunder inbegripne, som kunna finnas i Landtmäteri Contoiret 
skola blifva noga till Hans Keyserl. May:t öfverlemnade, inom en 
tid af sex månader, eller om sådant sig ej göra låter, sist inom 
ett års förlopp.

(Tidskriften Suomi för 1843 p . 362 )

N : o  5 6 .  Protokoll vid Borgå Dom kapitels Sammanträde d. 11 Mars
1813.

Till följe af Hr D:rs och Biskopens bref d. 9/21 Febr. utfär
dade memorial, har Hr Domprosten Magr. Emanuel Indrenius med 
Weckelax klockaren M atthias Blomgren och jemte skrifvelse af d. 
26 i samma månad hitsäudt de i fordna Fredrickshamnska Consis- 
torio befinteliga skrifter och effecter åtföljde af en förteckning öf
ver desamma, och en räkning öfver de för frakten, emballerings-
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papper och snöre erforderliga kostnader en samma stor 18 Rub. 
40 kop. (en förteckning öfver arkivets innehåll finnes bilagd).

(Borgå Domkapitels arkiv N:o A. 217.)

N :o  .->7. Protokoll vid  Borgå Dom kapitels Sammanträde d. 23 Mars
1812

§ 1. Till följe af Hr Biskopens D:r Alopæi från Willman- 
strands prestgård under d. 9/.2 sistl. Februari Hr Prosten Adolf 
Penzelius i Wiborg skriftligen lämnade uppdrag att öfver de f. d. 
consistorii i Wiborgs arkiv befinteliga skrifter, handlingar och böc
ker och andre tillhörigheter med första författa en förteckning och 
hit sända jemte den samma ofördröjeligen med säi-skild express 
till Consistorium härstädes alla ofvannämnda handlingar m. m., 
har berörde Herr Prost jemte skrifvelse af d. 4 dennes med Bon
den Joakim Ikävalko till Consistnn härstädes öfverstyrt omförmälte 
skrifter — —.

(Borgå Domkapitels Arkiv N:o A. 217.)

N :o  5 8 .  Åbo Dom kapitels bref d. ? ? 1821.

Som förrådet af äldre handlingar Åbo Domkapitels archiv 
tillhöriga, och tjenande till upplysning i Finlands såväl kyrko- som 
stats- och lärdoms historié, medelst hvarjehanda landet öfvergångna 
olyckor, fiendtliga infall, eldsvådor, archivernes fierfaldiga flyttnin
gar m. 11. tillfälliga händelser, märkeligen skingrats, och dylika 
oersättliga förluster än framdeles kunna vara att befara, så har 
bem:te Domk. fattat det beslut, a tt af än till hands varande men 
otryckta öfverhetliga stadgar och andra påbud m. fl. dylika för 
fosterlandets häfder båtande, äfven enskilda anteckningar, meddela 
allmänheten i häften*) af 8 à 10 arks vidd, lempliga urval, så länge 
materialier dertill än tillgänglige äro. Och emedan [Åbo] Dkpt 
förmodat, att icke blott i erkestiftets, utan ock i Borgå stifts 
kyrko-, proste- och pastors archiver samt tilläfventyrs äfven i en
skilda samlingar åtskilliga både i politiskt och ecclesiastiskt afseende 
märkvärdiga, men i Åbo Domkapitels archiv bristande dokumenter 
än finnas i behåll, af hvilka likväl många dels genom olycksfall, 
dels genom vanvård kunna framdeles gå förlorade, ty önskar

*) Såsom ett resultat a f  detta beslut är „Handlingar till upplysning 
i F inlands kyrkoh istorie“ 9 häft. 1821— 1832; ny följd: 4 hftft. 1836— 1839.
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[Åbo] Dkptl, till förekommande af slika handskrifna acters fram
tida skingring odi finska historiens dermed förenade förlust, a tt 
få begagna dem vid ifrågavarande utgifning af urkunder -  —, 
hvarföre Dkptlet anmodat contrakts prostar, pastorer och sacellani i 
erkestiftet som antingen i kyrkornes eller egna förråder kunna 
finna tillgång till sådana handlingar rörande landets ecclesias- 
tika och civila förvaltning, enskilta orters och pastoraters en- 
skilta angelägenheter, a tt i chronologisk ordning deröfver upp
gjorda förteckningar med summarisk titel eller uppgift af hvarje 
dokuments innehåll, insända, på det Dkpt måtte förnimma hvilka 
hjelpredor deraf än må vara att insamla. — Anmodan härom ut
går till Borgå Dkpts presterskap i Cirk. d. 7 Mars 1821.

(Hornborg, Smnitrg pag. 93.)

JV:o 5 9 .  Åbo D om kapitels Cirkulär d. 21 Juni 183G.

Enligt inventarii-längden öfverses i presterskapets, kyrkovär- 
dens och Sexmännens närvaro all derå antecknad kyrkans egen
dom med bifogade anmärkningar om deraf något förkommit och 
hvem det åligger för en sådan förlust ansvara. Hvad onyttigt och 
förslitet är anordnas till försäljning genom auktion (Alla slags an
tiqviteter likväl och märkligare ålderdoms minnesmärken, der de 
finnas, härifrån sorgfälligt undantagne).

(Ekman, FSrf. Saral.)

1V:o 6 0 .  Korgå D om kapitels Cirkulär d. 29 Apr. 1840.

I skrifvelse af d. 4 Apr. har H. K. M:t, på Åbo Dkpts un
derdåniga framställning om åtgärders vidtagande för att ifrån vi
dare förstöring bevara en i Ylistaro by af Kumo socken befintlig 
åldrig byggnad, som anses hafva af Finlands Apostel, Biskop S:t 
Henrik varit begagnad såsom predikohus, velat i nåder bifalla, 
det medel genom Stambok och en vanlig collect få i Finland in
samlas, på det en minnesvård af sten enligt godkänd ritning samt 
försedd med lämplig inscription må kunna omkring ifrågavarande 
byggning uppföras ; —• hvarföre Clerus anmodas att ombesörja upp
börden af förenämnde medel förmedelst stamböcker.

(Borgå Dkpts tryckta cirkulär)
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I anl. af gjord anhållan hos Dornkap. om särskilda historiska 
materialier rörande Finland, anmodas presterskapet l:o Att när
mare undersöka prosteri- och kyrko-archiven och till Dkpt insända 
uppgifter öfver livad de innehålla såväl tryckt som manuscript — 
och om några i Historisk afseende vigtiga articlar finnas, horde dessa 
noga specificeras äfven då möjligtvis flere sådana finnas i ett band. 
2 :o Om tillfälligtvis några historiska anteckningar befinnas vara 
gjorda på lösa blad, eller såsom i äldre tider ofta brukats innan
för permar eller annorstädes å tryckta och inbundna böcker att 
taga afskrift af dessa anteckningar om än de äro korta och frag
mentariska, så snart de röra följande ämnen : märkvärdiga natur
företeelser såsom — — — —, farsoter — — —■ samt vigtiga 
tilldragelser i samhällslifvet under krigstider samt hvad för öfrigt 
för en historisk forskare kan hafva intresse. 8:o Att insända alla 
almanackor och kalendarier ifrån äldsta t id e r  , uti hvilka me
teorologiska  anteckningar bl. gjorda. 4:o För att vid ofvan
rubricerade historiska materialiers insamlande uppnå den möjli
gaste rikhaltighet, ville presterskapet derjemte ur möjligen an
skaffade egna förråder af anteckningar insända excerpter äfvensom 
uppgifva hvilka äldre tryckta arbeten eller Manuskripter innehål
lande notiser om ifrågav. ämnen isynnerhet farsoter, de äga och 
kanhända vore hugade mot betalning aflåta; och önskar Dkpt 
inom Martii månads slut 1841 hafva upplysningarna tillhands för 
att då till vederbörande öfverstyras.

(Borgå Dkpts tryckta cirkulär)

K o  6 2 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär d. 1 Sept. 1847.

Uti skrifvelse af d. 24 Aug. har Ministerstats Sekreteraren 
Armfelt meddelat Dkpt, att efter det Ledamoten af Kejs. Veten
skaps Academin i S:t P:burg, statsrådet von Koeppen till benude 
academi inlemnat en af honom färfattad ethnografisk karta öfver 
Storfurstendömet Finland jemte dertill hörande ethnografisk-stati- 
stiska Tabeller, som jämväl blifvit i academins handlingar intagne, 
hade Academin såvida materialerne till detta arbete nästan en
samt bestått i de upplysningar som kunnat hemtas ur Åbo och 
Borgå Stifts-matriklar, hvarvid jemväl hvad folknummern angår
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1835 och 1840 års folkmängdstabeller tjenat till efterrättelse, vändt 
sig till Hans Excellens med anhållan, a tt för nämnde Tabellers 
besiktigande af Finlands prcsterskap begära och meddela Acade- 
min samtidigt afgifna förteckningar öfver befolkningen i hvarje 
Församl., upptagande såväl iunevånarnes antal som ock den eller 
de folkstammar, hvartill desse höra, hvarvid academin uttryckt den 
önskan att hvad Finnarne beträffar, desamma ytterligare måtte 
särskiljas under de tvenne folkstammarne af Tavaster och Savo- 
laks-Karelare. Derjemte har Hans Exc. anhållit a tt Finlands in
vånare blefve uti de för hvarje socken och kapell särskildt afgif- 
vande förteckningar hänförde under följande folkstammar neml.
1) Svenskar, d. v. s. till landet från Sverige, dels som kolonister 
dels i annan egenskap inflyttade personer och deras afkomlingar.
2) Finnar fördelade under huvudstammarne a) Tavaster hvartill 
räknas äfven den i Sydvestra delen af landet bosatte finska be
folkningen, som är med den närmast beslägtad, ehuru annars an
sedd soin en skild, under namn af „Egentliga Finnar“ känd stam, 
och b) Karelare, under hvilka jämväl hänföras Savolaksarne och 
de i Österbotten bosatte kvänerne, hvilka bägge stammar tillhöra 
den karelska folkätten. 3) Ityssar, d. v. s. till landet från Ryss
land inflyttade och ej till någon af de finska folkstammarne hö
rande personer och desses afkomlingar, samt 4) Lappar.

Till följe häraf anmodas Clerus, a tt särskildt för hvarje För
samling öfver den lutherska befolkningen upprätta tabeller, upp
tagande alla ofvannämnda uppgifter samt desamma till vederbö
rande kontraktsprostar med görligaste första öfverstyra; och har 
Dkpt tillika ansett sig böra upplysa a tt 1845 års folkmängds ta
beller kunna tjena till grund för uppgiften om folkmängden.

(Borgå Dkpt* tryckta cirkulär)

X : o  6 3 .  Borgå D om kapitels Cirkulär d. 9 Febr. 1859.

Då på åtskilliga orter i Finland i synnerhet vid landets kyr
kor åtskilliga gamla, för den historiska forskningen dyrbara min
nesmärken och effekter ännu förekomma, de der på sina nuvarande 
förvaringställen vanligen äro utsatte för vanvård och förstörelse, 
hvarigenom de snart för vetenskapen kunde gå alldeles förlorade, 
har Ampliss. Consist. vid Kojs. Alexanders universitet till före
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kommande häraf, och då omförmälde antiquariska saker kunde 
finna ett lämj»ligt förvaringsrum uti Universitetets Etnografiska 
Museum, der en mängd dylika redan äro ordnade och uppstälde, 
uti skrifvelse af d. 30 Octobr vändt sig till Domkapitlet med an
hållan att Dkpt för sin del ville dertill medverka; och har Dom- 
kaplet med anledning häraf samt i öfverenstämmelse med bemrde 
Consistorii framställning härigenom velat anmoda Hrr pastorer att 
söka utverka församlingarnas bifall dertill, a tt sådana vid kyrkorna 
befintliga fornlemningar, synnerligast från katholska och äldre 
Lutherska tiden bestående af träbilder, helgonskåp, reliker, skru
der, rökelsekar, harnesk, svärd, sporrar in. m. som i nämde mu
seum tilläfventyr, saknas, kunde vara till Universitetet antingen 
emot eller utan lösen efter vederbörandes benägenhet öfverlemnade. 
1 hvilkct afseende H rr Pastorer och kuramgerenter derefter vill ge
nom Domkapitlet meddela universitetets Hr Rector skriftliga upp
gifter på de fornlemningar som sålunda kunna hembjudas Uni
versitetet, hvarefter nödig åtgärd af Universitetet kommer att vid
tagas derom, att de saker som för detsainmas samlingar äro be- 
höfliga, komma utan församlingarnas betungande Universitetet till
handa.

(Borgå Dkpts tryckta Cirk.)

N : o  6 4 .  Borgå D om kapitels Cirkulär d. 18 Febr. 1863,

Enär sannolikt uti en del af landets kyrkor ännu finnas 
förvarade såväl från katholska som lutherska tiden åtskilliga gamla 
böcker, som numera icke begagnas, såsom missaler, manualer, 
psalmböcker och katekeser och det för forskare i framtiden vore 
af vigt a tt de bland dylika skrifter som tilläfventyrs saknas eller 
befinnas ofullständiga uti landets Universitets Bibliothek, blefve 
med nämde inrättning förenade, har Dkpt uppå framställning härom 
af bemälde Universitets Consist. härigenom velat uppmana hrr 
kkoherdar och kuramgerenter inom stiftet a tt söka utverka För
samlingarnas bifall dertill, a tt andeliga böcker af ofvanberörde 
innehåll blefve antingen såsom föräring eller emot lösen til Uni
versitets Bibliotheket insände och att i senare fallet till Universi
tetets Rektor insända skriftliga förteckningar öfver sådana böcker, 
som Universitetet till inlösen hembjudas.

(Borgå Dkpts tryckta Cirk.)
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskuudessa olevan Histo
riallisen Osakunnan Säännöt 4  p. Huhtikuuta 1864.

1 §. Historiallinen Osakunta syntyy seuraavalla tavalla. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura valitsee, Asetustensa 12  §:n mu
kaan, keskuudestaan kolme-jäsenisen Toim ikunnan  Suomen histo
riaa ja muinaistutkintoa varten, antaen tälle Toimikunnalle oikeu
den kutsua osallisuuteensa muita Seuran jäseniä ja  niiden kanssa 
pitää erinäisiä Historiallisen osakunnan  kokouksia.

2 §. Historiallinen Osakunta päättää omissa kokouksissaan, 
kutka Seuran jäsenistä, joko Helsingissä oleskelevista tai maaseu
duilla asuvista, se tahtoo osallisuuteensa, lähettää niille kullekkin 
kutsumus-kirjeen, ja kirjoittaa ne sisään eri nimikirjaan. Nämä 
pysyvät, mitään eri maksua suorittamatta, elinkaudekseen Histo
riallisen Osakunnan jäseninä. Mutta älköön Osakunnan jäseneksi 
kutsuttako ketään, joka ei ennen ole Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran jäsen.

3 §. Vuosittain Suomalaisen Kirjallisuuden Seura valitsee 
vuosi-juhlaansa kolme-miehisen Historiallisen Toimikunnan niistä 
jäsenistään, jotka Historialliseen Osakuntaan kuuluvat. Näiden 
kolmen joukosta valitsee Historiallinen Osakunta ensi-seuraavassa 
kokouksessaan vuodeksi esimiehensä. Muutoin Osakunta itse mää
rätköön omalla vaalilla kaksi jäsentä lisäksi tuohon mainittuun 
Toimikuntaan.

4 §. Kaikki historialliset kysymykset, mitkä Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuralle saattavat esiin tulla, lykätköön Seura, Ase
tustensa 25 §:n mukaan, Historialliselle Toimikunnalle, joka ne 
esittää Historialliselle Osakunnalle; ja on Osakunta silloin velvol
linen antamaan tavallisessa järjestyksessä Toimikunnan kautta mie
tintönsä Seuralle. Muun toimensa järjestäköön Osakunta tarpeen 
mukaan ja julkaiskoon pöytäkirjansa Seuran aikakaus-kirjassa. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosi-juhlana antakoon Histo
riallinen Osakuntakin vuosikertomuksensa.

5 §. Jos Osakunta tarkoituksiansa varten tarvitsee raha- 
apua, eikä satu sillä olemaan erinäisiä tuohon puheena-olevaan 
tarpeesen määrätyitä varoja, esittäköön Toimikunnan kautta asian 
Seuralle, joka siitä keskustelee ja  päättää.

Ж :о 6 5 .
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6 §. Historiallisen Osakunnan erinäinen kirje-vaihto tapah
tuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sinetin alla, m utta Osakun
nan omassa nimessä. Helsingissä, Huhtikuun 4 p. 1864.

Ja  päätti Seura tämän ehdotuksen hyväksyä sen asetettavan 
Historiallisen Osakunnan ohjesäännöksi.

(Suomi II, 4. р. 277, 278.)

N :o  6 6 .  Borgå Dom kapitels Cirkulär d. 11 D ec . 1867.

Enligt Kansli Expeditionens i Kejs. Senatens derom meddelade 
föreskrift af d. 19 nyssv. Novemb. med afs. å Ständernas vid in
nevarande års landtdag gjorda petition om förändrade stadganden 
angående skydd för landets fornminnen och ålderdoms lemningar, 
har Domkap. härigenom presterskapet anvisa bordt, a tt i hvad på 
detsamma ankommer, söka befordra efterlefnaden af härförinnan 
utkomna öfverhetliga förbud mot hvarjehanda fornlemningars för
störing, intill dess en ny författning i ämnet framdeles kan varda 
utfärdad.

(Borgå Dkpts tryckta Cirk.)

N :o  6 7 .  K yrkolagen a f 1868.

§ 305 — — ---------  ej må — — — guld och
silfverkäril, böcker och handlingar eller forntidens minnesmärken 
säljas utan Domkapitlets samtycke.

m.-o os.
Finska Fornminnesförenings Stadgar.

Stadfästade af Haus Kejserliga Majestät den 9 September 1870.

§ 1 . Fornminnesföreningens ändamål är att uppdaga, samla 
samt från förstöring och glömska bevara fosterlandets konst- och 
fornlemningar, dess sång och saga samt väcka intresse hos det 
Finska folket för dess minnen.

§ 2. Föreningens verksamhet i detta syfte ledes af en 
Central-Förening i Helsingfors. Ifall ett lifligare intresse för Fö
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reningens ändamål gör sig gällande i någon landsort, kan derstä- 
des efter beliof inrättas Filial-Förening, hvilken i förekommande 
fall meddelar sig med Central-Förenigen.

§ 3. Hvarje finsk landsman eller landsmaninna kan, på förslag 
af medlem och med bifall af Central-Föreningen, hvilken eger kal- 
lelsebref utfärda, såsom medlem i Föreningen upptagas. På lika 
sätt kunna korresponderande och hedersledamöter inkallas.

§ 4. Afgiften utgör för första året för man 5 och för qviuna 
3 finska mark, under de följande åren 2 mark för alla ledamöter. 
Såsom ledamot anses den inkallade först efter första årsafgifteus 
erläggande. Korresponderande och hedersledamöter erlägga ingen 
afgift.

§ 5. Central-Föreningen sammanträder till ordinarie möte 
en gång hvarje månad. Förhandlingarna ledas af en bland dess 
hedersledamöter årligen vald hedersordförande eller af en likale
des årligen bland medlemmarne utsedd vice ordförande. Proto
kollet föres af en jemväl för ett år vald sekreterare.

§ 6 . Alla genom ledamotsafgifter, gåfvor m. m. till Före
ningen inflytande penningemedel disponeras af Central-Föreningen, 
ifall ej donator annorlunda bestämmer, och förvaltas af en årligen 
utsedd kassör, som öfver kassans tillstånd lemnar redovisning, 
hvilken efter verkställd revision offentliggöres.

§ 7. Val af Föreningens tjenstemän sker medelst slutna sed
lar på årsmöten, som hållas den 7 Maj, då äfven årsberättelse 
afgifves. Ändring i stadgar föreslås på ordinarie möte samt gran
skas och afgöres på årsmöte.

§ 8. Dessa stadgar få icke förändras utan dertill särskildt 
utverkadt nådigt tillstånd.

N : o  6 9 .  Borgå Domkapitels Cirkulär (1. 8 April 1874.

2:o. Från Finska Fornminnesföreningen i Helsingfors har 
Domkapitlet emottagit följande den 27 sistlidne Januari daterade 
skrifvelse :

„Ehuruväl det är a tt hoppas, att författningar skola hägna 
landets fasta fornlemningar med ett välbehöfligt skydd, har Finska 
Fornminnesföreningen likväl, af förekommen anledning, ansett sig 
böra vädja till Högvördiga Domkapitlets upplysta medverkan för
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skyddet af kyrkornas fornminnen och fomlemningar. Föreningen 
anhåller vördsamt, att Högvördiga Domkapitlet ville, på det sätt 
Domkapitlet finner lämpligast, fästa presterskapets och församlin
garnas uppmärksamhet på vigten deraf, a tt i kyrkorna befintliga 
vägg- och takmålningar, arkitektoniska och andra konstnärliga 
prydnader, inskrifter, handskrifter, minnestaflor, fanor, vapen, graf- 
stenar, bildhuggeriarbeten, väfnader, broderier m. m. från äldre 
tider icke måtte förstöras eller genom vanvård och fuktighet efter
hand gå förlorade. Skulle något eller några af dessa för foru- 
forskningen ofta värdefulla föremål anses böra för kyrkornas repa
ration eller af andra orsaker utplånas eller undanskaffas, vore 
högeligen önskvärdt, att, i förra fallet, åtminstone en fullständig 
och trogen afbildniug måtte derförinnan göras af sakkunnig per- 
sou samt, i senare fallet, a tt säker utredning måtte vinnas om 
föremålets antiqvariska värde och detsamma, såframt ske kan och 
det dertill egnar sig, öfverlemnas antingen till Fornminnesförenin
gen eller till Universitetets Historiskt-ethnografiska museum.

Fornminnesföreningen skall jemväl med tacksamhet emottaga 
upplysningar om sådana i kyrkorna befintliga antiqvariska och 
historiska föremål och vara betänkt på att vid tillfälle låta under
söka desamma.

Förvissad att Högvördiga Domkapitlet skall välvilligt tillmö
tesgå denna i minnets och forskningens intresse framställda anhål
lan, tecknar

enligt Finska Fornminnesföreningens beslut och å dess vägnar 

Zach. Topelius.
Eliel A spelin .“

Qch får Domkapitlet i följd häraf uppmana stiftets prester- 
skap att i hvad på detsamma ankommer gå Fornminnesförenin
gens i förestående måtto uttalade önskningar till mötes.

N : o  7 0 .

Stadgar a f  d. 25  Febr. 1875 för Finska Historiska Samfundet.
§ 1. Finska Historiska Samfundet har till syftemål att 

sprida ljus i Finlands häfder, genom detalj-forskningar i Finsk 
historié, arkeologi och dithörande hjelpvetenskaper, genom hi
storiska urkunders utgifvande i tryck, samt, då tillgångarne så



154 Förordningar

dant medgifva, genom anslag till arkiv-forskningar, eller för un
dersökning af historiskt märkvärdiga orter.

§ 2. Samfundets ledamöter, hvilkas antal icke får öfver
stiga 15. väljas bland landsmän, som genom utgifna skrifter visat 
prof på förmåga af vetenskaplig forskning i Finska historien ; valet 
sker med slutna sedlar efter skriftligt förslag, frainstäldt af någon 
ledamot. Till korresponderande ledamot kan på samma sätt väl
jas utländsk vetenskapsman, som bidragit till uppnående af Sam
fundets syften.

§ 3. Möten hållas, på ordförandens kallelse, månatligen, 
ined undantag af sommarmånaderna, eller eljest så ofta sådana 
anses nödiga. Vid möte meddele ledamot resultater af sina special - 
forskningar samt nyss uppdagade urkunder, med antydan om de
ras betydelse för historien, eller framställe till diskussion frågor 
och förslagsmeningar m. m., hvilka meddelanden må upptagas i 
protokollet enligt föredragandens egen uppteckning. Önskar någon 
till Samfundet icke hörande person hålla föredrag på möte, anhålle 
förut om ordförandens tillstånd dertill; på mötets beslut må an
komma om sådant föredrag skall upptagas i förhandlingarne eller 
icke. Flertalets af närvarande ledamöter mening gälle såsom mö
tets beslut.

§ 4. Samfundets angelägenheter skötas närmast af en ord
förande, som väljes för ett år och icke omedelbart får återväljas, 
en sekreterare, som för ett år vald kan återväljas, samt en skatt
mästare, som tillika är bibliotekarie och likaledes för ett år vald 
kan återväljas. Endast sekreterare-befattningen kan åtföljas af ar
vode som vid årsmöte bestämmes.

§ 5. Ordföranden leder öfverläggningen vid möten och un- 
derskrifver alla i Samfundets namn utgående skrifvelser. Sekrete
raren för protokoll vid möten, besörjer de fattade beslutens verk
ställande, och öfvervakar tryckningen såväl af förhandlingarne, 
som af Samfundets urkundsamling. Skattmästaren har uppbörden 
om händer, och verkställer utbetalningar samt håller vård om 
Samfundets böcker kartor och sådana handskrifter, som icke äro 
ämnade att omedelbart tryckas.

§ G. Årsdagen firas å Henrik Gabriel Porthans födelsedag, 
den 9 november, med ett tal af ordföranden, behandlande något 
historiskt ämne, helst en lefnadsteckning af någon utm ärkt finsk 
man, med en årsberättelse om Samfundets verksamhet af sekrete
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raren, samt med en redogörelse for kassans och bibliotekets till
stånd af skattmästaren. Vid samma tillfälle förrättas med slutna 
sedlar val af ordförande, sekreterare och skattmästare.

§ 7. Beslut om ändring i dessa stadgar kan fattas endast 
på årsdagsmöte, efter det förslag derom blifvit å nästföregående 
möte skriftligen framstäldt och diskuteradt. Gillas det, ansökes 
sedan om högvederbörlig stadsfästelse på ändringen.

X : o  7 1 .

Instruktion för Finska Statsarkivet.
§ 1 . Finska Statsarkivet som enligt Kejserliga förordningen 

den 10 Maj 1869 står under inseende af Ecklesiastik Expeditionen 
i Kejserliga Senaten, eger, för att vid historiska forskningar eller 
annat behof vederbörande tillhandahållas, förvara, ordna, förteckna 
och vårda de från respektive embetsverk inkomna administrativa 
handlingar och räkenskaper samt judiciela akter, hvilka för landet 
äro af allmännarne vigt och betydelse, äfvensom handlingar och 
urkunder tjena till upplysning i afseende å landets historia och 
öfriga förhållanden.

§ 2. Statsarkivet består af tvenne afdelningar; den histo
riska afdelningen eller äldre arkivet, omfattande tiden före år 
1808, samt administrativa afdelningen eller nyare arkivet som vid
tager med nyssnämnda år,

§ 3. Angående de vid Statsarkivet anstälde tjenstemäns be
nämning och aflöning stadgas i Kejserliga förordningen den 8 
Aprill 1880.

§ 4. Statsarkivarien är ansvarig för Statsarkivets noggranna 
vård och göromålens jemna gång. I sådant afseende åligger honom :

1 ) a tt hafva tillsyn öfver samtlige vid arkivet anstälde tjenste- 
inän och betjente;

2) a tt leda och emellan tjenstemännen fördela de med af
seende å arkivets ändamål nödiga arbeten samt vaka öfver deras 
behöriga verkställande ;

3) att tillse det handlingar, hvilka enligt § 14 böra hemlig
hållas, icke blifva för obehöriga personer tillgängliga;

4) att söka förfullständiga och i nödiga delar öka arkivets 
samlingar, i hvilket afseende han derjemte eger att, derest i en
skild besittning eller offentlig samling anträffas handlingar, som
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rätteligen tillhöra Statsarkivet eller enligt gällande föreskrifter 
bordt dit öfverlemnas, införskaffa dem till arkivet;

5) att efter anmälan och derom gifvet förordnande ombesörja 
det sådana i arkivet förvarade handlingar och aktstycken, som
för fäderneslandets historia äro af större intresse, blifva i tryck
utgifna ;

6) att tillse det arkivets tillhörigheter alltid befinnas i be
hörigt ordnadt skick, och att de icke genom vanvård skadas eller 
förskingras, äfvensom att rummen hållas städade och fria från 
dam.

§ 5. Aktuarien, som förestår det äldre arkivet, och ama
nuensen, som har inseende öfver det nyare arkifvet, skola hvar- 
dera vid sin afdelning ansvara för att arkivets handlingar väl för
varas och hållas i god ordning, samt böra under statsarkivariens 
tillsyn hafva närmaste omsorgen att arbetet vid arkivet ordentli
gen och utan tidsutdrägt utföres. Aktuarien och amanuensen äro
ock skyldige att, när statsarkivarien finner sådant erforderligt, 
deltaga i nödiga arkivarbeten jemväl å annan afdelning än den de 
förestå.

§ 6 . Samtlige Statsarkivets tjenstemän äro skyldige att be
redvilligt tillhandagå allmänheten med de upplysningar som från 
arkivet kunna vinnas, äfvensom att i den ordning och under de 
vilkor denna instruktion innehåller till begagnande å arkivet fram- 
lemna begärd handling. Men äskar någon för enskildt behof 
tjenstemans biträde till anställande af sådana efterforskningar och 
utredningar, som till följd af saknad kännedom af nödiga data 
taga en större tid och möda i anspråk, eger tjenstemän derför 
betinga sig skälig ersättning.

§ 7. Statsarkivet hålles öppet livarje söknedag från kl. 11 
f. m. till kl. 2 e. m.

§ 8. Då handlingar inlemnas till förvar i Statsarkivet, skola 
de åtföljas af revesal i två exemplar, af hvilka det ena i arkivet 
qvarstannar och det andra med statsarkivariens derå tecknade 
qvitto till inlemnaren återställes.

§ 9: Utlåning af Statsarkivets handlingar till enskilda per
soner och för enskildt behof vare ej tillåten; och är det Statsar
kivets tjenstemän förbjudet att från arkivet atiora eller borttaga 
handlingar. Deremot ega Kejserliga Senatens ledamöter, referen- 
dariesekreterare, kamrerare och registratorer att från Statsarkivet
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utfå handlingar och räkenskaper, som äro nödvändiga vid ärende
nas behandling i Kejserliga Senaten.

Önskar annat offentligt verk från Statsarkivet låntaga hand
lingar, må sådan utlåning ske på reqvisition af den Expedition i 
Kejserliga Senaten hvarundes samma verk lyder.

§ 10. Hvarje låntagning från Statsarkivet sker medels en 
reqvisitionssedel, som upptager:

1) den Expedition eller det verk, för hvars räkning handlin
gen låntages; 2) aktens diariinummer eller räkenskapens tite l;
3) diariinummern å det ärende för hvars handläggning handlingen 
låntages; 4) datum för låntagningen; och f>) låntagarens egenhän
digt tecknade namn.

Sådan reqvisitionssedel skall, så länge handlingen är utlånad, 
i arkivet intaga dess plats.

§ 11. Hvarje låntagen handling skall amanuensen anteckna 
i en dertill inrättad lånebok, som inom skilda kolumner upptager;

1 ) datum för utlåningen; 2 ) aktens diariinummer eller rä
kenskapens titel ; 3) låntagarens namn ; 4) Expeditionen eller ver
ket dit handlingen utlånas ; 5) diariinummern å det ärende, för 
hvars handläggning utlåningen sker; 6) tiden då handlingen blif
vit till statsarkivet återstäld.

§ 12. I Mars månad hvarje år utfärdar statsarkivarien, sär- 
skildt för hvarje Expedition eller verk, ett utdrag ifrån utlånings- 
boken, hvilken upptager alla de af Expeditionen eller verket lån- 
tagna handlingar som ej inom utgången af nästförgångna år blif
vit Statsarkivet återsända. Dessa utdrag eller restitutionssedlar 
böra till arkivet vara återlemnade senast vid utgången af det år, 
inom hvilket de utfärdats; och bör låntagare, i händelse en åter
fordrad handling ej för tillfället kan till arkivet återställas, i resti- 
tutionssedeln anteckna orsaken till ett sådant uteblifvande.

§ 13. Skulle låntagen handling efter längre tids förlopp ej 
blifvit till Statsarkivet återlemnad, eger statsarkivarien genom 
Ecklesiastik Expeditionen derom anmäla hos Kejserliga Senaten, på 
hvilken det ankommer, huruvida en eller annan sådan handling 
må ifrån arkivets tillhörigheter aftoras eller särskild åtgärd till 
dess återfående vidtagas.

§ 14. Önskar enskilda personer i Statsarkivet afskrifva der 
befintlig handling, vare sådant tillåtet. Men beträffande de till 
Kejserliga Senaten inkommna och derifrån expedierade bref äfven-
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som de i Senaten förda protokoll, må dessa ej utan vederbörande 
Expeditionschefs tillåtelse delgifvas andra än dem, som i och för 
tjensten hafva dermed a tt skaffa.

§ 15. Afskrifter, bevis och utdrag, som af statsarkivarien 
bestyrkas, böra vara aflattade å stämpladt papper af föreskrifven 
valör, hvarjemte å dem af statsarkivarien eller vederbörande tjenste- 
man antecknas stadgad fattig- och arbetshus afgift, mot hvars er
läggande å vederbörande registrators kontor handlingen derstädes 
utfås.

§ 16. Önskar någon i afseende å häfdeforskning vinna till
träde till Statsarkivet och begagna dess samlingar, må sådant un
der de tider någon af arkivets tjenstemän äro tillstädes icke väg
ras ; dock böra dyrbarare urkunder och handlingar endast åt kända 
vetenskapsidkare till begagnande framlemnas.

§ 17. Handlingar, som åt främmande personer framlemnas, 
skola derförinnan af tjenstemän noga genomses samt, om de icke 
äro förtecknade och deras beskaffenhet så fordrar, noga folieras 
och räknas; och skall vid deras återlemnande samlingens fullstän- 
dighet, kontrolleras.

§ 18. Forskare må icke, utan vederbörande tjenstemans till
stånd, sjelf från förvaringsställena framtaga eller dit återsätta ar- 
kivalier; likaså må han blott med iakttagande af de försigtighets- 
m ått vederbörande tjenstemän föreskrifver i arkivet begagna bläck.

§ 19. Vid förekommande behof kan statsarkivarien utan vi
dare anmälan åt aktuarien och amanuensen bevilja tjenstledighet 
på högst 14 dagar.

§ 20. Eldning i de rum, som för tjenstemännen äro afsedda, 
får icke ske tidigare iin klockan half till å tta  på morgonen och ej 
heller senare än klockan tolf på dagen; börande vaktmästaren un
der oafbruten tillsyn först elda det äldre arkivet ocb, sedan elden 
bär är utbrunnen, på samma sätt det nyare arkivet. Från det el
den tändes ända till dess spjället tillskjutes, bör kakelungnens 
öppning hållas stängd med ett derför enkom inrättadt jerngaller; 
och får intet brännbart ämne invid eller bakom kakelungnen för
varas.

§ 21. Under andra tider än arbetstimmarne ocb då tjenste- 
man ej är tillstädes skall vaktmästaren hålla de innanför fönstren 
anbragte jernluckorna tillslutna.
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§ 22. Befinnes vaktmästaren brista i sorgfilllig tillsyn om 
eldning eller ådagalägger lian olydnad eller vanvördnad mot tjen- 
stemännen eller oordentlighet i sitt lefverne, erhåller han af stats- 
arkivarien varning. Låter han sig deraf icke rätta, må hos Eck
lesiastik Expeditionen hemställan göras 0111 hans omedelbara af- 
skedande.

§ 23. Ljus eller lampa må ej i statsarkivet upptändas i an
nat fall än då försegling af pakett eller bref förekommer.

§ 24. Vaktmästaren är förbjudet, a tt under andra tider än 
då Statsarkivet hålles tillgängligt för allmänheten, deri insläppa 
obehörig person.

§ 25. Statsarkivets bibliotek, som fortfarande ökas och bör 
omfatia alla vigtigare arbeten i Nordens och särskildt Finlands 
och Sveriges historia, förvaras i äldre arkivet och vårdas af aktu
arien. Ingen utlåning må derifrån ske.

§ 26. Vid behof af skrifmaterial, handlingars inbindning eller 
förseende med kartonger, nya inventariers anskaffande, eller repa
ration af förut i arkivet befintliga, anmäler statsarkivarien sådant 
hos Ecklesiastik Expeditionen, som eger derom anordna.

§ 27. Uppkommer eldsvåda inom den stadsdel hvarest ar
kivet är beläget, åligger det Statsarkivets tjenstemän att genast 
infinna sig å arkivet, för att med vaktmästarens biträde vidtaga 
de åtgärder, hvilka af omständigheterna kunna påkallas.

Denna instruktion länder till efterrättelse från den 1 Ja 
nuari 1883.

Helsingfors, af Kejserliga Senatens för Finland Ekonomie 
Departement, den 2 Februari 1882.

På befallningen:

G u s ta f  R an  c k en .

N :o  7 2 .

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning, 
angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande. 

G ifven i H elsingfors, den 2 April 1883.

Vi A L E X A N D E R  den Tredje, med Guds Ndde, Kejsare 
och Sjelfhcrrskare öfver hela Ryssland, Tsar a f Polen, Storfurste
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till Finland, etc. etc. cet. Göre vctcrligt: Med Finlands Ständers 
bifall och samtycke vele Vi, med ändring af 2 § 48 Kap. M. P>. 
och Ivongl. brefvet den 20 Augusti 1755 samt af hvad 5 § 48 
Kap. M. B. innehåller om straff för brott, som nedanför nämnas, 
angående forntida minnesmärkens fredande ocli bevarande härige
nom i nåder förordna som följer.

§ 1. Alla fasta fornlemningar, såsom ruiner efter gamla borgar, 
slott, fästen, kyrkor, kapell, bönehus och andra märkliga offent
liga byggnader; ättehögar, graffält, stenkummel, vårdhällar; stenar, 
klippblock och berg med runskrift eller andra inskrifter eller af- 
bildningar; äfvensom stenkors och dylika vårdar samt andra 
likartade minnesmärken af den ålder, a tt de numera icke kunna 
anses tillhöra enskild egare, varda härigenom tagna under lagens 
hägn och få således hvarken af jordens egare eller innehafvare 
eller af annan person förändras, rubbas eller förstöras under an
nat vilkor än här nedan stadgas.

§ 2 . Åstundar egare eller innehafvare af jord, för tillämnadt 
byggnads- eller odlingsföretag eller af annan orsak, begagna, för
ändra eller borttaga någon fast fornlemning, tillkännagifvc det å lan
det hos närmaste kronobetjent och i stad hos Magistrat, hvilka det 
åligger att genast derom göra anmälan hos Guvernören i länet; 
och föranstalte Guvernören att noggrann beskrifning öfver forn- 
lemningen blifver verkstäld och insänd till den af sakkunnige per
soner bestående Arkeologiska Kommission, som för vården om 
landets fornminnen kommer a tt af Senatens för Finland Ekono- 
miedepartement tillförordnas. Nämnda Arkeologiska Kommission 
eger derefter pröfva, huruvida ansökningen må med eller utan 
vilkor bifallas eller afslås, samt derom meddela skriftligt beslut, 
hvilket skall genom Guvernören tillställas sökanden kostnadsfritt, 
jemte anvisning att, der han åt beslutet ej nöjes, deröfver anföra 
besvär hos Senatens Ekonomiedepartement inom sextio dagar efter 
erhållen del af beslutet.

§ 3. Har Arkeologiska Komissionen genom beslut, som fått 
vinna laga kraft eller, i fall besvär deröfver anförts, blifvit af Senaten 
gilladt, förklarat fornlemningen ega det historiska värde, a tt den 
borde oförändrad bibehållas, skall, såframt egaren eller innehafva- 
ren af jorden gör anspråk på ersättning för den skada, han derigenom 
komme att lida, beloppet af ersättningen, hvilken får afse endast 
verklig förlust och olägenhet, utrönas genom sådan, på kronans
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bekostnad skeende syn och värdering, som i 8 och 9 §§ af nådiga 
förordningen den 12 December 1864, angående expropriation af 
mark för allmänt bebof, finnes föreskrifven. Åtnöjes sakegare ej 
med den uppgjorda värderingen, ege i den ordning, sagde färord- 
ning stadgar, underkasta densamma gode mäns eller domstols 
pröfning.

A Senatens Ekonomiedepartement ankommer sedan att be
stämma, huruvida inlösen för kronans räkning af den till exprop
riation föreslagna fornlemningen må ega rum eller icke, i hvilken 
senare händelse expropriationen kommer att förfalla och fornlem
ningen att till jordegarens eller innehafvarens, fria förfogande 
öfverlemnas.

§ 4. Är tillstånd till fornlemnings borttagande eller förändring 
af Arkeologiska Kommissionen beviljadt, eller är fornlemning, på sätt 
i 3 § nämnes, till jordegarens eller innehafvarens fria förfogande 
öfverlemnad, må Komissionen, om så nödigt pröfvas, låta den
samma närmare besigtiga och afteckna äfvensom i förstnämnda 
fall förordna någon person, a tt å Komissionens vägnar vid föränd
ringen eller borttagandet närvara; dock må oskäligt uppehåll eller 
olägenhet egaren eller innehafvaren af jorden derigenom icke för
orsakas.

Arkeologiska Kommissionen ege ock i allmänhet rä tt att låta 
iståndsätta, afteckna och medelst gräfning eller på annat sätt un
dersöka fast fornlemning, med vilkor att egaren eller innehafvaren 
af jorden förut derora tillsäges och sedan undfår ersättning för 
honom derigenom förorsakad skada eller kostnad. Efter slutad 
undersökning skall fornlemningen, så vidt ske kan, till det yttre 
återställas i sitt förra skick.

Önskar någon annan, för vetenskapligt ändamål, undersöka 
viss uppgifven fornlemning, begäre tillstånd dertill af Arkeologiska 
Kommissionen, som, i händelse af bifall närmare bestämmer, huru 
dervid må förfaras.

§ 5. Finnes vid anläggning af väg, jernbana, kanal eller vid annat 
allmänt arbetsföretag någon märkligare fast fornlemning belägen 
inom vägens eller kanalens område, eller vara för arbetets utfö
rande hindcrlig, och kan fornlemningens rubbning icke utan stor 
olägenhet undvikas, må sådan rubbning ske; dock skall dessförin
nan ritning af fornlemningen jemte beskrifning till Arkeologiska 
Kommissionen insändas, och tillfälle beredas Kommissionen att,
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om så anses behöfligt, genom dertill förordnarl person undersöka 
densamma, utan att likväl arbetet må härigenom obehörigen uppe
hållas.

§ 6. Skall skifte af jord företagas och finnes derå fast forn- 
lcmning, ålgge skiftesförrättaren, a tt uppmana samtlige delegare att 
låta den mark, fornlemningen upptager, såsom en skifteslagets 
gemensamma tillhörighet från skriftet undantagas. Kan ej sådan 
öfverenskommelse frivilligt uppgöras, gälle dock om fornlemningen 
hvad här ofvan rörande fornlemningars vård är stadgadt.

§ 7. Hvar som, utan dertill erhållet tillstånd, skadar, rubbar, 
undanrödjer eller förstör fast fornlemning, straffes med böter från 
och med tio till och med tvåhundra mark, om det befinnes, att 
han känt eller bort känna, att det var en fornlemning, och vare 
pligtig att, så vidt möjligt är, återställa densamma i dess förra 
skick. Tredskas han att sådant fullgöra, må återställandet ske 
på hans bekostnad.

§ 8. Kyrkor och andra offentliga byggnader, som äro försedda 
med gamla målningar eller inskrifter å tak eller väggar, eller med 
åldriga arkitektoniska prydnader, inä ej nedbrytas eller till annat 
ändamål användas, ej heller målningarna eller inskrifterna genom 
rappning, ny målning eller annorledes utplånas, innan anmälan 
derom gjorts hos Arkeologiska Kommissionen samt Kommissionen 
lemnats tillfälle att låta målningarna, inskrifterna och prydnaderna 
afteckna eller afbilda. Brytes häremot, vare den, som inseendet 
öfver byggnaden eger, derför ansvarig såsom för tjenstefel.

§ 9. Finnes i kyrka eller annan allmän byggnad rörligt gods, 
som tjenar att bevara minnet af forntidens bruk eller konstfärdighet 
och icke tillhör enskild person eller slägt, såsom gamla skrudar, 
bilder, altartaflor, kors och krucifix, klenoder, kärl, dopfuntar, rö
kelsekar, aflatsskrin, fattigbössor, icke väggfasta målningar och 
andra konstarbeten, minnesvårdar och grafstenar, epitafier, banér, 
vapensköldar, sorgfanor, vapen, rustningar, gamla bref och skrifter, 
må sådant gods icke förskingras eller förstöras, vid ansvar för 
den, som deröfver bör å embetets vägnar hafva vård, såsom för 
tjenstefel. Ej heller må, vid enahanda ansvar, slik egendom för
yttras utan föregången anmälan hos Arkeologiska Kommissionen 
och innan Kommissionen varit i tillfälle att låta afteckna, afbilda 
eller, der Kommissionen det äskar, för kronans räkning inlösa fö
remålen.
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Om församlings skyldighet att till försäljning af kyrka till
höriga forntida minnesmärken utverka domkapitlets samtycke är 
stadgadt i kyrkolagen.

§ 10 . Ilvar som i jord, vatten, gamla byggnader eller annorstä
des finner forntida mynt, vapen, redskap, prydnader, kärl eller andra 
fornsaker, skall kronan sådant fynd hembjuda och för detta 
ändamål de funna mynten eller fornsakerna, utan att desamma 
genom brytning, filning, skurning eller på annat sätt skada, 
omsorgsfullt förvarade, inlemna till närmaste krönobetjent eller 
Guvernören i länet, med noggrann uppgift om fyndstället, sät
te t huru fyndet blifvit anträffadt, om någon fast fornlemning 
finnes i grannskapet, med hvad mera till upplysning i ämnet tjena 
kan. Om fyndet af kronan inlöses, åtnjute upphittaren i ersätt
ning fulla värdet och en fjerdedel derutöfver eller, der visst salu
värde fyndet ej åsättas kan, efter pröfning, men i annat fall skall 
fyndet till upphittaren såsom dess tillhörighet återställas.

Den, som sådant fynd icke angifver, utan detsamma undan- 
döljer eller förskingrar, miste, utan lösen, livad han af fyndet eger 
qvar och höte, i förhållande till det undandoldas eller förskingra
des pröfvade värde, från och med tio till och med trehundra 
mark. Enahanda ansvar vare och den underkastad, som af upp
hittaren köpt slikt fynd med vetskap att detsamma icke blifvit i 
föreskrifven ordning anmäldt.

§ 11. Böter, hvartill någon enligt denna förordning dömes, 
fördelas till lika belopp emellan kronan och åklagaren. Brister hos 
den sakfälde tillgång till böternas gäldande, skola de förvandlas 
till fängelse, på sätt i 1 § 10 kapitlet Utsöknings Balken samt 
8:de punkten i Kongi, förklaringen den 23 Mars 1807 bestämmes.

§ 12. Denna förordning skall gälla från och med den 1 Juli
1883.

Det alle som vederbör, till underdånig efterrättelse länder. 
Helsingfors, den 2 April 1883.

Enligt Hans K e j s e r l i g a  M a j e s t ä t s  Eget beslut 
och i Dess Höga Namn,

Dess tillförordnade Senat för Finland.



164 Förordningar

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, 
angående inrättande af en arkeologisk kommission för vården 

af landets fornminnen.
G ifven i H elsingfors, den 19 Juni 1884.

Vi A L E X A N D E R  den Tredje, med Guds Nåde, Kejsare 
ocli Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar a f  Polen, Storfurste 
till Finland, etc. etc. etc. Göre veterligt: På derom af Ekonomie 
Departementet i Vår Senat för Finland gjord underdånig fram
ställning hafve Vi funnit godt i Nåder förordna som följer:

§ 1. Arkeologiska komissionen, som eger handhafva den all
männa vården om landets fornminnen, utgöres af sju ledamöter, bland 
hvilka statsarkeologen är ständig ledamot och de öfrige tillsättas 
för tre år i sender sålunda, a tt Finska Vetenskaps Societeten ut
ser två samt Alexanders Universitetets konsistorium, Finska Litte
ratursällskapet, Finska Fornminnesföreningen och Finska Historiska 
samfundet en ledamot hvarje. Dessa val underställas Ekonomie 
Departementets i Senaten stadfästelse.

Ordförande i Komissionen är den ibland de valde ledamö- 
terne som Senaten dertill förordnat.

§ 2. Statsarkeologen, som bör genom aflagd licentiatexamen i 
filosofiska fakultetens historisk-filologiska sektion samt utgifna veten
skapliga arbeten i arkeologi och historia hafva ådagalagt för 
tjensten erforderliga insigter, utnämnes af Oss på underdånigt för
slag, som, efter ansökning i vanlig ordning, af Arkeologiska Kom
missionen upprättas.

Statsarkeologen är tillika sekreterare och verkställande leda
mot i Kommissionen samt har a tt för öfrigt ställa sig till efter
rättelse den särskilda instruktion, som af Senaten för honom ut
färdas.

§ 3. Kommissionen sammanträder på ordförandens kallelse, så 
ofta behofvet påkallar.

För giltigheten af Kommissionens beslut erfordras, a tt minst 
tre ledamöter sig derom förenat.

För hvarje ordinarie sammanträde, ända till e tt antal af tolf 
om året, eger vald ledamot, som i sammanträdet deltager, uppbära 
ett arvode af tjugu mark. Arvodet eger ordföranden utanordna 
af de för sådant ändamål anslagna medel.

N : o  7 3 .
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§ 4. Statsarkeologen, som åtnjuter lön å stat, innehar rang 
i sjunde klassen af den för landet gällande rangordning, eger del
aktighet i civilstatens enke- och pupillkassa, samt är vid afskeds- 
tagandet berättigad till pension, enligt de för civile tjenstemän i 
allmänhet gällande grunder.

§ 5. För embetsresor, hvilka Statsarkeologen med Kommis
sionens begifvande eger företaga, tillkommer honom ersättning af 
allmänna medel enligt femte klassen af gällande resereglemente.

§ 6. I händelse för bevarandet af föremål, som tjena till belys
ning af landets historia och forntid, ett nationalmuseum, hvilket Uni
versitetets, Finska Litteratursällskapets och Finska Fornminnesför- 
enigens arkeologiska samlingar, efter derom med vederbörande 
träffad öfverenskommelse, kunna öfverföras, framdeles kommer till 
stånd, åligger det Arkeologiska Kommissionen a tt hafva uppsigt 
öfver detsamma och Statsarkelogen att vara dess prefekt utan sär
skildt arvode. Men dessförinnan må de antiqviteter, som på ett 
eller annat sätt komma Kommissionen tillhanda, tillsvidare förva
ras i Universitets historiska museum, hvars vård äfven kan, med 
kousistorii samtycke, åhvälfvas Statsarkeologen utan särskild er
sättning.

§ 7. Årlig berättelse öfver sin verksamhet eger kommissionen 
till Senaten insända. Det enhvar, som vederbör, till underdånig 
efterrättelse länder. Helsingfors, den 19 Juni 1884.

Enligt H a n s  K e j s e r l i g a  M a j e s t ä t s  Eget Heslut 
och i Hess Höga Namn,

Hess tillförordnade Senat för Finland.

N :o  7 4 .

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Instruktion 
för Statsarkeologen.

Gifven i H elsingfors, den 17 Decem ber 1885.

Vi A L E X A N H E 1 Î den Tredje, med Guds Näde, Kejsare och 
Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, 'Tsar a f Holen, Storfurste till 
Finland, etc. etc. etc. Göre veterligt: Sedan Vi genom nådig kun
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görelse af den 19 Juni 1884 påbjudit inrättande af en Arkeo
logisk Kommission för vården af landets fornminnen samt tillsät
tande af en Statsarkeolog såsom ständig ledamot i denna Kommis
sion, liafve Yi till nogare bestämmande af Statsarkeologens ålig
ganden funnit godt i Nåder stadga som följer:

§ 1. Statsarkeologen åligger a tt under Arkeologiska Kommissio
nens inseende verka för och vaka öfver bevarandet af Finlands 
förhistoriska och historiska minnesmärken, hvilka genom Nådiga 
Förordningen af den 2 April 1883 äro stälda under lagens hägn 
och hvilkas allmänna vård jemnlikt Nådiga Kungörelsen af den 19 
Juni 1884 åligger nämnda Kommission.

§ 2. Statsarkeologen skall på grund af den kännedom af landet, 
som inhemtats dels af honom sjelf under årliga embetsresor, dels 
genom de af Arkeologiska Kommissionen utsända stipendiater, 
äfvensom med tillgodogörande af härförinnan insamladt arkeologiskt 
material, efterhand upprätta en systematisk beskrifning öfver lan
dets fornlenmingar.

Statsarkeologen åligger att till Arkeologiska Kommissionen 
inkomma med förslag beträffande de delar af landet som under 
året böra undersökas samt föreslå lämpliga personer, hvilka kunde 
för sådant ändamål af Arkeologiska Kommissinen utsändas.

Alla inkomna upplysningar angående fynd och fornlenmingar 
ordnas af Statsarkeologen socknevis för att i Arkeologiska Kom
missionens arkiv förvaras. Såsnart ett visst större område blifvit 
systematiskt undersökt, affattar Statsarkeologen öfver dess forn- 
lemningar en kortare beskrifning för att af Arkeologiska Kommis
sionen till tryck befordras samt derefter kostnadsfritt utdelas till 
vederbörande orts arkiv samt kommunalstyrelser, prester, tjenste- 
män och andra personer, hvilkas medverkan kan påräknas i af- 
seende å minnesmärkenas fredande.

§ 3. Statsarkeologen eger a tt under sina embetsresor företaga 
i arkeologist afseende nödiga undersökningar samt söka för statens 
räkning förvärfva fornsaker, dem han påträffar.

§ 4. Statsarkeologen eger till Arkeologiska Kommissionen i 
uppgifvet afseende inlemna reseplau jemte förslag till de kostnader 
som betingas af det med resan afsedda ändamål; och bör Stats
arkeologen efter slutförd resa afgifva redovisning öfver de på 
grund af nämnda kostnadsförslag förskottsvis utanordnade medel.
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§ 5. För fredande af vigtigare å enskild mark belägna minnes
märken eger Statsarkeologen söka utverka deras öfverlåtande me
delst gåfvo- eller köpebref till staten eller kommunen, eller ock, 
derest sådant skulle strida mot testamentariska eller andra dispo
sitioner, foga anstalt derom, att klausuler, hvilka betrygga sagda 
minnesmärken, intagas i fastebref eller öfverlåtelsedokument. Så
dana fornminnen, för hvilkas fredande dylika åtgärder vidtagits, 
äfvensom andra om hvilkas bevarande påminnelse finnes behöflig, 
eger Statsarkeologen att hos vederbörande myndighet till fridlysning 
anmäla.

Finner Statsarkeologen nådiga förordningen angående forn
tida minnesmärkens fredande och bevarande öfverträdd, eger han 
a tt sådant hos vederbörande myndighet till åtal anmäla.

§ 6. Fornlemning, som blifvit rubbad eller skadad, bör Statsar
keologen söka i dess ursprungliga skick återställa, om detta utan 
större kostnad ske kan.

Rörande mera omfattande och kostsamma skyddsåtgärder bör 
Statsarkeologen för Arkeologiska Kommissionen framlägga förslag. 
Vid reparationer eller färändringar å äldre kyrkor och andra märk
liga byggnader söke Statsarkeologen verka derhän, a tt byggnadens 
ursprungliga stil bibehålies samt för forskningen vigtiga lemnin- 
gar från äldre tider skonas.

§ 7. Har fråga uppstått om fornlemnings borttagande, eller be- 
finnes vid fynds uppdagande undersökning på fyndorten erforderlig, 
eger Statsarkeologen utan dröjsmål besörja om undersökningens 
verkställande. Då dylik undersökning företagits utan föregående 
beslut af Kommissionen, göre Statsarkeologen anmälan derom vid 
Kommissionens nästföljande sammanträde.

§ 8 . När antiqvariska föremål hembjudas åt Arkeologiska 
Kommissionen, skall Statsarkeologen afgifva utlåtande om de
sammas antiqvariska värde.

§ 9. Statsarkeologen förer protokoll vid Arkeologiska Kom
missionens sammanträden, befordrar besluten till verkställighet och 
affattar den berättelse, som kommissionen öfver sin verksamhet år
ligen bör till Kejserliga Senaten aflemna.

§ 10. Statsarkeologen eger, i enlighet med Arkeologiska Kom
missionens närmare föreskrifter, förvalta de till Kommissionens dis
position stälda medel samt öfver desamma föra räkning och år
ligen uppgöra bokslut.
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§ 1 1 . Beträffande Statsarkoologens åliggande såsom prefekt för 
ett national-museum, när e tt sådant kan komma till stånd, skall 
framdeles särskild instruktion utfärdas.

Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder. 
Helsingfors, den 17 December 1885.

I  Hans Kejserliga. Majestäts llöga Namn,
Dess Senat för Finland.

N :o  7 5 .  Borgå D om kapitels Cirkulär d. 10 Juni 1880.

§ 2. Från arkeologiska kommissionen har domkapitlet emot- 
tagit tvenne skrifvelser, nemligen l:o af den 30 april 1886, så 
lydande :

Till domkapitlet i Borgå.
Af förekommen anledning och med hänsyn till såväl § 8 i 

nådiga förordningen af den 2 April 1883 angående fornlemningars 
fredande och bevarande, som § 6 i nådiga Instruktionen för Stats
arkeologen af den 17 December 1885, får Arkeologiska Kom
missionen hos Domkapitlet anhålla om åtgärd derhän, a tt anmälan- 
den om förestående reparationer och förändringar i stiftets kyrkor 
måtte göras hos Kommissionen i så god tid, a tt på henne och 
Statsarkeologen enligt förenämnda stadganden ankommande ålig
ganden icke genom vederbörandes försummelse försvåras eller för
hindras.

Â Arkeologiska Kommissionens vägnar.

W. Lagus.

J. B. Aspelin.

och 2 :o af den 28 maj 1886, som lyder sålunda:
Till Domkapitlet i Borgå.
Med anledning af de föreskrifter, hvilka innehållas i 8 och 

9 §§ af nådiga Förordningen om fornlemningars fredande och be
varande af den 2 April 1883, anhållerArkeologiska Kommissionen att 
genom Domkapitlets benägna åtgärd få från stiftets samtliga kyrkor 
emottaga beskrifvande inventariilängder, upprättade med hänsyn
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till nämnda föreskrifter, livarvid följande omständigheter borde 
iakttagas.

1. Kyrkan beskrifves såsom i kyrkliga inventariilängder är 
brukligt med angifvande (i afseende å beskaffenhet och innehåll 
samt, om kändt är, tillkomsttid och artist) af anmärkningsvärda 
dekorationer, beslag, målningar och inskriptioner å väggar, eller 
murar, hvalf, dörrar, fönster, altare, predikostol, läktare, bänkar, 
stolar, skåp m. m. Om förut å väggar, eller hvalf befintliga mål
ningar i känd tid öfverkalkats eller spår af dylika observerats an- 
gifves sådant.

2. Af kyrkans inventarier upptagas i enlighet med § 9 i 
förenämnda förordning alla sådana föremål, hvilka dels till sitt 
bruk äro egendomliga för en förgången tid (helgonbilder, rökelse
kar, vapensköldar m. m.), dels i afseende å form, ornering eller 
mönster skilja sig från nu brukliga samt vittna om äldre tiders 
konst- och arbetskicklighet, äfven om dessa föremål såsom numera 
öfverflödiga eller sönderfallna ur kyrkans inventariilängd aftorts 
och flyttats till kyrkans förrådsrum eller begagnas till främmande 
ändamål. Värdefulla till väfnaden ovanliga tygrester hafva så
lunda stundom anträffats bland kyrkans mattor. Inskriptioner, 
äldre än innevarande sekel, der sådana förefinnas, t. ex. på graf- 
stenar (äfven utom kyrkan), klockor, ljuskronor, kalkar, vapen
sköldar m. m. afskrifvas. För altartaflor och andra målningar an- 
gifves artistens namn, om det är kändt eller kan återfinnas på 
eller bakom målningen.

3. Beträffande kyrkoarkivet angifves tiden, då de äldsta kyr- 
koräkenskaperna, inventariilängderna, vistitationsprotokollerna, för
teckningarna öfver födda, döda och vigda, kommunionböckerna samt 
arkivets öfriga handlingssamlingar begynna före och efter stora 
ofreden. Om i arkivet (inventariiboken, historieboken 1. d.) finnes 
någon affattad beskrifning öfver församlingens äldre öden eller 
derstädes timade händelser, angifves sådant särskildt.

4. Af kyrkans bokförråd upptagas alla handskrifna böcker 
äfvensom de tryckta från tiden före år 1650 med angifvande af 
möjliga defekter i afseende å titelblad och slut.

W. Lagus.
J. R. Aspelin.



170 F örordn ingar

Och jemte det dessa bref härmcdelst presterskapet till kän
nedom meddelas, anser domkapitlet de i det senare brefvet åbe
ropade paragrafer af nådiga förordningen om fornlemningars fre
dande och bevarande af den 2 april 1883 icke ålägga presterska
pet en så vidlyftig och från deras egentliga syssla afvikande verk
samhet som i brefvet antydes; likväl hoppas domkapitlet att ve
derbörande presterskap, såvidt möjligt, fullgör arkeologiska kom
missionens i berörda bref uttalade önskningar.

Anm. Åbo stifts presterskap blef i cirkulär af d. 8 Juli(N:o 
748) anmodadt, a tt inom derpå följande April månads utgång, samt 
Kuopio stifts presterskap genom cirkulär af d. 15 Juli (N:o 290) att 
före d. 15 derpå följande December, inleverera till kontrakts- 
prostarne i och för vidare åtgärd de äskade inventarieförtecknin
garna.

N :o  7 0 .

Landtmätcriöfverstyrclsens allmänna föreskrifter a f den 
20  Dec. 1888.

Ö fverstyielsim s för iandtm ätcriet Cirkulär, H elsingfors, 1889.

§ 17. Fasta fornlcmningar böra affättas i dess naturliga läge 
ock utmärkas på sätt som i Kartaformuläret kommer att närmare 
visas.

§ 58. Alldenstund i II. Kejs. M:ts nådiga Förordning an
gående forntida minnesmärkens fredande gifven den 2 April 1883 
bl. a. stadgas hvilka fornlenmingar äro tagna under lagens hägn 
och således icke få af jordens egare eller annan person utan iakt
tagande af stadgade vilkor förändras, rubbas och förstöras, äfven- 
som att om skifte skall företagas af jord, derå fast fornlemning 
finnes, skiftesförrättaren åligger att uppmana samtlige delegare att 
låta den mai'k fornlemningen upptager, såsom en skifteslagets ge
mensamma tillhörighet från skiftet undantagas, m. m., Och emedan 
landtmätare ofta kunna komma i tillfälle att upptäcka fornlemnin- 
gar och minnesmärken, hvilkas bevarande är af allmänt gagn, 
alltså uppmanas Hrr landtmätare att uppmärksamma stadgandena 
uti sagde nåd. Förordning, äfvensom att under förrättningarne ef
ter bästa förmåga medverka till forntida minnesmärkens bevarande 
och bringande till arkeologiska kommissionens kännedom.
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Slutanmärkning. Oaktadt mycket letande hafva de (af prof. 
J. It. Aspelin Suomen Asukkaat, s. II omnämnda) af Biskop 
Fahlenius år 1738 och af Åbo Domkapitel år 1752 meddelade 
uppmaningarna till presterskapet att författa socknebeskrifningar 
icke kunnat påträffas, hvilket äfven ä r  fallet med såväl de öfver- 
lietliga påbuden af år 1747 — 1749 till presterskapet om förfat
tande af relationer öfver fornminnen, som instruktionen af år 1786 
för Historiska och Antiqvariska Archivet i Stockholm. Stadgarna 
för Mynt- och Konstkabinettet i Helsingfors (1849) samt den för 
Hist.-Ethnografiska museum (1868) hafva icke heller kunnat öfver- 
kommas. — Studenternes ethnografiska museum, studentföreningen 
„muurahaiset“ — hvars uppgift är att beskrifva ethnographica — 
samt föreningarna för hist.-ethnografiska museerna i Åbo, Sorda- 
vala, Kuopio, Sydösterbotten m. 11. orter hafva antagligen icke 
öfverhetligt stadfästade stadgar.

T i l l ä g g .

Efter slutförd hopredigering af de i det föregående anförda 
handlingar hafva efterföljande handlingar kunnat anträffas. De in
föras med en numrerering, som ansluter sig till nummerföljden i 
det föregående.

N :o  2 1  Л .  Borgå D om kapitels Cirkulär a f d. 8 Sept. 1725.

Så framt vid Församlingarna äro någre inventarier och Do
cumenter som angå kyrckiorna och Prestegårdarna med deras ägor, 
så böra de af kyrckioboken extraderas och hit vidimerade insän
das för a tt läggias vid acta Consistorii, för all richtighets skull 
hoos efterkommande.

(Borgå Domkapitels arkiv N:o Л 775.)

X : o  2 1  B .  B ref till B iskopen i Åbo, Herman W itte  d. 4 Jan. 172«.

Det har en hederlig ung prästman *) icke länge sedan låtit förstå 
sig vara sinnad genom trycket med fordligaste utgifva framlidne

*) D et har icke lyckats Red. att erhålla några upplysningar hvcm  
denne „unge prestm an“ var.
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Biskopens Mag. Pauli Justens Åbo Biskops Chronica, hvilkens oge- 
liiena nijt ej mindre för Guds ords rena liira och sanning, än en 
kort kyrkiohistories sammanfattande af det, som till församlingarnas 
uppbyggelse och förkofring af samtel. tlies antecessorer, tid efter 
annan blifvit u trätta t efter beres i Sverige och annorstädes, lärde 
mäns ompröfvande, som längesedan förtjent igenom ett offentligt tryck 
blifva publicerad på sätt och vis som the öfrige Stiftens Biskops 
Chrönikor i Upsala icke sä länge sedan tryckte och med vackra 
noter illustrerade blifvit. Och emedan fönbemte Sahl. Biskopen icke 
allenast thetta Chrönikon utan ock der jemte Gudeliga bref på La
tinska språket till Församlingarna skrifvit och utfärdat som gifva 
oss om tlies berömliga embetsifver samt tidernas både äldre och 
nyligare tillstånd en märkel. uplysning, utaf hvilka bref man hos 
deras högvördigheter Hr Probsten i Kårpå och Pudasjärfvi någre 
stycken redan erhållit. Alt derföre har jag icke underlåta bort, 
hos Högv. H r Biskopen och Procancellaren, ödmjukeflijtel. an
hålla, det täcktes Tit. hos det vyrdiga presterskapet uti stiftet 
thetta upsåtet sål. til thet bästa recommendera, a t bem:te Chrö- 
nicon och cyclicæ Epistolæ antingen in originali eller genom en 
correct afskrift med hvad annat som den Svenska och Finska 
historien vidrörer, måtte med foderligste till vederb:de blifva ccm- 
munieeradt. Skolandes then benägna flijt som en hvar vid sådant 
tillfälle til Fäderneslandets tjenst och heder bibringandes varder, 
på vederbörl. sätt och ställe prisad och ihågkommen. Fram härdar etc.

Åbo d. 4 Jan. 1726.
Algo tus Scarin.

(Borgå Domkapitels Arkiv N;o A. 356.)

N :o  2 1  C . Borgå D om kapitels Cirkulär a f  den 24 Januari 1726.

Alldenstund en viss man från Åbo, hvilken skall vara sinnad 
genom trycket at med fodcrligaste utgifva framl. Biskopens Mag. 
Pauli Justeens Åbo Biskops Crönika begiärt, det ville detta Cou- 
sist. af detta stifts presterskap förnimma, 0111 här å orten vid nå
gon försambl. vore att finna slika Crönikor eller andra af bem:te 
Biskop till försambl. skrefne och affärdade gudel. bref på det La
tinska språket ; altså . är på hans trägna åstundan til värkets vi
dare uppläggiande Consistorii vänl. begiäran, at såvida några så
dana Documenter vore någonstädes at igienfinna slikt antingen in



originali eller igenom en correct afskrift måtte med Consistorio 
communicerat blifva.

(Borgå Domkpts arkiv N:o A 775.)
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N :o  3 1  A .  Borgå Dom kapitels protokoll a f d. 12 Juli 1749.

§ 9. Biskopen föredrog, huruledes den här å orten varande 
Landtmäteri Directeuren H r Ehrenström begärt, a tt igenom Con- 
sist. erhålla den underrättelse som kan vara att tillgå om de uti 
Savolax och Carelen befintliga antiqviteter och märkvärdiga min
nesmärken samt besynnerliga händelser der sig tilldragit dem han 
vid Landt Chartornes förfärdigande öfver dessa provincier skall 
hafva af nöden a tt deruti anmärkes och eljest ei skall få tillför
litlig kunskap om.

(Borgå Domkpts arkiv N:o A 152.)

N :o  3 8  A .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f  d. 13 Jan. 1752.

Som Ilr Cancellierådet Stjernman äfven från detta stift åstun- 
dar underrättelse angide hvilka Familjers wapn finnas i kyrkiorna 
härstädes med berättelse för hvilka och i hvad tid de äro upreste, 
så har Consist. velat gifva Rev. Clerus sådant vid handen, i förmo
dan at, Rev. Clerus lärer så mycket benägnare finna sig uti denna 
berättelses afgifvande som den tjenar till lustre för Nationen uti 
något utkommande verk och arbete.

(Borgå Domkapitels arkiv Nro A. 775.)

N :o  4 0  A .  Cleri Com itialis Cirkulär at d. 26 Jan. 1779.

Mom. 13) På det kyrkorna och prestebolen rörande handlin
gar icke må förskingras, åligger det kontraktprostarne att öfver 
slika Documenter hålla behöriga förteckningar ; vid tjensteombyten 
inventeras i prostens eller biskopens öfvervaro arkiverna och ge
nom påteckning af instrumentet bevittnas inventeringens riktighet ; 
för det bristande bör afträdaren eller sterbhuset svara. Skulle 
vid någon kyrka finnas gamla och sällsynta handlingar, som röra
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allmänna ecklesiastikärende!-, bör styrkt afskrift af dem genom 
Domkapitlen insändas till Ståndets arkiv i Stockholm.

9
(Hornborgs Sammandrag p. 50 )

N :o  5 2  A .  Åbo D om kapitels Cirkulär a f d. 5 Oktober 1803.

§ 4. Emedan en tryckt Matrikel öfver Presterskapet i Stif
tet till upplysning i Landets både lärdoms och kyrkohistorie------
pröfvas vara nyttig, ty ville prostarne infordra förteckningar öfver 
presterskapets födelse år, när de blifvit cives Academici, promoti, 
ordinerade etc, samt begära uppgifter å mantalet, röktalet och 
folknummern i hvarje pastorat, året då dessa genom klyfning ifrån 
andra Församlingar inrättade blifvit etc.

(Borgå Domkapitels Arkiv N:o A. 857.)

N :o  5 2  B .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f d. 18 Jan. 1804.

Som Consist. gerna ser, a tt äfven en matrikel öfver Borgå 
Stifts presterskap tryckes vid samma tid och i samma formatsom 
i Åbo stift, så böra Contr. prostarne insända dylika uppgifter som 
de, hvilka begäras i Åbo Consist. Cirkulär af d. 5 Okt. 1803.

(Borgå Domkapitels arkiv, N:o A. 857.)

N :o  5 7  A .  P restm ötes beslutet a f  1817 m eddelas d. 21 Maj 1817.

Mom. 6 :o) Prestgårds samt andra publiqua handlingar och 
inventarier böra omsorgsfullt förvaras, de vigtigare häftas eller in
bindas, så att intet förkommer; vid pastors frånfälle bör genast 
inventering verkställas af äldste presten på stället i någon af 
församlingens äldstes närvaro; dör kapellanen, bör pastor vaka 
deröfvex-, a tt boställets handlingar förvaras och öfverlemnas åt ef
terträdaren.

(Hornborg, Sammandrag p. 199.)
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N : o  5 8  Л .  Borgå Dom kapitels Cirkulär a f d. 15 April 1820.

I afseende å den snart utgifvande Stiftsmatrikeln önskas 
upplysning i följande punkter, och böra sådana Historiska och Sta
tistiska uppgifter insändas genom contrakts prostarne.

Hvad tid har Pastoratet vitterligen blifvit egen församling 
och med hvilken annan församl. har det förut sammanlydt?

Hvad tid har hvarje Capell erhållit egen prest — — ?
När äro de n. v. kyrkorna byggda, samt huru många gamla 

kyrkor hafva före dem vitterligen funnits och ifrån hvad tid.
Af hvad natur är hvarje prestbohl — — ? etc.

N :o  5 0  A .  Borgå Dom kapts Cirkulär till Clerus i Borgå, S:t Mi
chels, Randasalmi och Carelska Probsterierna a f  d. 11 Sept. 1790.

Genom ryckte har väl Consist. erhållit någon kundskap huru- 
ledes Ryska troupperne under det nyligen slutade kriget på alla 
ställen der framfarit, skola lämnat efter sig ganska ohyggelige 
spår, utmärkte af barbariskt plundrande, brännande och värnlöst 
folks mördande m. m., men som Consist. af förekomne skäl agtat 
nödigt att om dessa våldsambheter varda fullständigt underrättadt 
till deras spécifique tid, ställe, personernas namn som dem under
gått samt alla öfriga omständigheter, altså äger vederbörande 
Presterskap at genom Contr. Probsten till Consist. med första san
ningen likmätigt och utan öfverdrefne uttryck och beklagande af- 
gifva sådane upplysningar i saken.

(Borgå Domkapitels arkiv N:o A 857 & 1065.)

(Borgå Domkapits arkiv N:o A. 857.)

Register.
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stridsplatser 8. 
svartboken 10. 
svenskar 62. 
svenska historien 34.
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svärd N:o 63. 
sägner 12, 29. 
sällsam m a saker 15. 
sätesgårdar 43.
Söderköpings landslag 10.
Tabeller 27, 30, 39, 46,51, 52, 54, 62. 
takm ålningar 69. 
tavaster 62.
traditioners upptecknande 8, 43. 
träbilder 63. 
tygrester  73.
Uppteckningar 8, 15.
Vapen 38 a, 41, 69, 75. 
vapensköldar =  vapen, adel.

V iborgs Consist. arkiv  57.
V iborgs Dom kyrkoskrud 18. 
visitationsprotocoll 75.
V iborgs Consistori dokum enter 21. 
vårdKällar 72. 
visor 9.
väggm ålningar 6, 69.

„ prydnader 6. 
väfnader 69, 75.
Åbo D om kapitels arkiv 58. 
Ägohandlingar 55. 
ättebackor 8, 43, 72.
Ö fverhetliga stadgar 58.



Pronssiajan löytöjä Suomesta.
Luetellut A. O. Heikel.

Miekka, löydetty Laurolan talon maalta Isonkyrön pitäjästä 
Vaasan lääniä ja  1854 ylioppilas Emil Hällforsin lahjoittama Suo- 
mal. Kirjall. Seuralle, joka sittemmin on antanut aseen historialli
selle museolle. Kuvattuna Holmberg, Finska Fornlemningar, kuva 
G6, sekä Aspelin, Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumusaloilta. 
kuva 391.

Miekka, jonka prof. A. O. Freudenthal on Suomen Muinais
muistoyhdistyksen aikakauskirjan I vihossa sivv. 33 -  37 selittänyt ja  
kuvannut. Ks. myös Aspelin, Muinaisjäännöksiä, kuva 390. Löy
dettiin 1862 6 —8 tuumaa syvältä maasta Haapkylän kankaalta 
Vihdin pitäjästä Uudenmaan lääniä.

Tikari, josta kahva on katkennut, 13 tuumaa pitkä, löydetty 
vierittäessä kiviä eräästä muuten tutkimattomasta kivikummusta 
Kasavuorella, puolen virstan päässä Strömsbystä Kirkkonummella 
Uudellamaalla ja  lahjoittanut museoon lääket. yliopp. K. J. Törnroth. 
Realikoulun rehtorin, maisteri Olivier Sælan’in analysin mukaan on 
sekoituksessa 92,2 kuparia ja  7,8 tinaa. Holmberg, Finska Fornl. 
kuva 67; Aspelin, Muinaisjäännöksiä, kuva 392.

Tikari, Kemiöstä, eheä 
ja  kaunis laatuaan (kuva 
1). — Tästä löydöstä ker
too fil. kand. V. Hög
man muinaistieteelliselle 
toimistolle antamassaan 
matkakertomuksessa

Längnäsin niemellä, joka on päästä kapeaa, jokseenkin kor
keaa ja  jyrkkää vuorta, on vuoren äärimmäisellä reunalla uhkea 
kumpu, josta on kaunis näköala Dragsfjärdin ja  ympäröiväin ran 
tojen yli. Kumpu on Oppgårdin maalla, joka on Dahlin tehtaan

Kuv. 1.
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hallussa, ja on kasattu pyöreähköistä „holder“ kivistä, joista enim
mät hevosen ja ihmisen pään kokoisia, muutamat isompiakin. Muo
doltaan on se ympyriäinen, vyörynyt vähän koilliselta laidalta. Kes
kellä kumpua on melkein pyöreä kuoppa, nähtävästi aarteen etsijäin 
tekemä. — Kumpu on läpimitaten 12 m. 70 cm., korkeus 50 cm.“
— Tutkimisestansa tä tä  kumpua sanoo hra H.: „Ensiksi ruvettiin 
ottamaan selvää, ympäröikö kumpua rengas, ja  heitettiin reunoilta 
y lt’ympärinsä pois irtaimia kiviä, jotka nähtävästi olivat vyöryneet. 
Pian tultiin renkaan jäljille (ks. kuva 2), jonkatähden työstä her- 
jettiin ja  alettiin poimia kiviä kauttaaltaan päällimäiseltä pinnalta.
— Kivet kummussa olivat enimmäkseen miehen kantokiviä, aino
astaan vähäinen osa nyrkin ja  3—4 nyrkin kokoisia. Muodoltaan 
kivet eivät olleet sileänpyöreitä, vaan jotenkin epätasaisia. Kummun 
kokoonpanossa ei ollut huomattavana mitään järjestystä, muualla kuin 
pohjalla. Ulommaisin rengas ei ole täysin säilynyt; se on näet,

muutamin paikoin katkennut, eivätkä 
S V - kivetkään siinä näytä olevan valittuja,

vaan aivan umpimähkään otettuja. Poh
jana on kallio, jossa poikki kummun 
käy uurros eli syvennys. — Renkaan 
sulkema aituus on pituudeltaan 12  m.
60 cm. sisäreunoista laskettuna, 13 m.
30 cm. ulkoreunoista; leveys 11 m. 50
cm. uiko-, 10 m. 50 cm. sisäreunoista.

Kav' 2' Pituussuunta käy pohjois koillisesta
etelä-lounaasen; sen on vuorenkärjen 

laatu nähtävästi vaikuttanut, samoin kuin pituuden suhteen leveyteen, 
sillä vuoren harja ei ole leveämpi kuin kumpukaan. Kun pohja 
oli paljastettu, esiintyi jokseenkin sen keskellä pitkänsoikea, kum 
mastakin päästä suippeneva aituus suurimmaksi osaksi jotensakin 
isoista kivistä, eteläluoteisesta pohjoiskaakkoiseen suuntaan ja  siis
päinvastoin kummun pituutta. Aitauksen pituus on 6 m., leveys
porttikivien kohdalta 2 m. 30 cm., 2 m. 50 cm. siitä 2 m. 70 cm.;

laskettuna jälleen 1 m. huipusta 2 : 10
» „ 2  m. „ 2 : 60
« n 3 m. „ 2 : 60

Etelälaidasta on aituus 4 m. 30 cm. päässä, itälaidasta 2 m. 40 
cm. Sisemmän aitauksen läntinen pää on paljoa pienemmistä ki
vistä kuin muut, jottei ensin huomannut niiden kuuluvankaan ai-
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tilukseen, joka näytti lännessä päättyvän kahteen litteään syrjälleen 
asetettuun, jotenkin isoon kiveen, jotka muodostivat ikäänkuin portin. 
Aituuksen seinät ovat melkein täydellisesti tehdyt „uurteen“ suun
taan. Ulospäin eivät seinät ole painonkaan vuoksi voineet pullis
tua, sillä jos ne olisivat sijoiltaan liikkuneet, olisi niiden täytynyt 
kaartua sisäänpäin, koska ne ovat syvennyksen reunalla.

Eteläisestä porttikivestä 50 cm. etelään päin löytyi mainittu 
tikari, nojallaan, aituuksen suunnassa, kahva alaspäin pienempäin 
kivien välissä, jotka olivat lähinnä maata, terä kiveä vasten, sekä 
sen päällä isompi kivi, kuitenkaan mitenkään musertamatta tikaria.

Aituuksen sisäpuoli oli laskettu umpeensa noin 1/ 2 ilnniseii- 
pään kokoisilla kivillä, joiden alla ja  välissä oli multaa.

Näiden kivien yläpuolella oli samankokoisia kiviä, kuin yleensä 
koko pohjalla. Aituuksen keskeltä tahi hiukan eteläreunan puolelta 
tavattiin keltainen möhkäle, 40 cm. pitkä, toisesta päästä (länti
sestä) jotenkin leveä, äkkiä kapeneva, muodostaen pyöreän varren, 3 
cm. läpimitaten. Kun tämä möhkäle leikattiin keskeltä poikki, näkyi 
siinä pitkinpäin käyviä reikiä, paksun nuppineulan mentäviä. Möh- 
käleen ylälaidassa, melkein sen sisään kaivautuneina oli 3 pientä 
pyöreätä luupalasta, joissa oli reikä ja  jotka olivat pienen eläimen 
selkänikamain näköisiä. Hiilimurusia ja  nokea oli koko pinnalla, 
sekä sisemmän aituuksen että renkaan sisäpuolella, kuitenkin vä
hemmin sivulla. Multa aituuksen sisällä oli kosteata, syystä että 
syvennykseen oli valunut vettä, joka luultavasti oli mädännyttänyt tuon 
aituuksen sisällä olevan möhkäleen. Aituuksen itäisessä päässä oli 
iso, laakea kivi, mutta sen alta ei tavattu mainittavampaa, kuin 
hiiltä. Aituuksen sisäpuolella oleva syvennys on 75 cm. syvä, 34 
cm. korkean reunakiven ylälaidasta laskien. Kolme kiveä on ai
tauksessa isompaa, kuin porttikivet. Aituuksen seinä ei ole sileä 
uiko- eikä sisäpuolelta. Isoon reuna- (portti-) kiveen, jonka vie
ressä tikari oli, oli sisäpuoliseen litteään laitaan koverrettu pieniä 
pyöreitä kuoppia, yhteensä 24, melkein rivissä, läpimittaa 2  cm. ja 
vähemmän sekä yhtä syviä.

Sisemmän aituuksen ulkopuolella tavattiin koko pohjalla hiili- 
palasia, nokea ja  palanutta maata, mutta ei nimeksikään luuta. 
Kivet siinä eivät olleet muuten järjestyksessä, kuin että olivat 
asetettuina toistensa viereen yli koko pohjan.

Mahdollista on, että ulomman renkaan kivet ovat hiukan 
luisuneet pohjoisreunalla, koska vuori on siitä kalteva, missä ne
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nyt ovat ja  huippu 011 muodostunut sen johdosta. 2 m. 5 cm. 
huipusta 011 leveys 9 m., joten kumpikin sivu siinä muodostaa 
tylsän kulman. Koko ympärys pitkin renkaan piiriä on 40 m. 
30 cm.“

Kolme päärengasta pronssiajan lopulta, kaikki samanlaisia
(kuv. 3), seppä J. 
V.Jernberg’inlöy- 
tämiä Panelian 
kylästä Kiukais
ten kappelista, 
eräästä mainit
tuun kylään kuu
luvasta pellosta, 
joka 30 vuotta 
sitten oli suona.

K aksi varsi- 
kelttiä, jotka toht.
H. A. Reinholm’in 
ilmotuksen mu
kaan räätäli Å- 
herg — toisen

tiedon mukaan työmies Palm — (1843— 1850) löyti, etsiessään 
painokiviä asuntonsa turvekatolle, eräästä soraläjästä Rasistontilta 
Staffänin kylästä Helsingin pitäjästä. Esineet lunasti everstiluut
nantti Alléen, joka ne toht. K. Grotenfelt’in kautta toimitti 
museoon. Holmberg, Finska Forul., kuva 65; Aspelin, Muinais
jäännöksiä, kuva 400.

Varsikeltti vanhemman pronssiajan muotoa, löydetty lopulla 
1870-lukua santakankaasta 2 kyynärän syvyydestä Parskylän maalta 
Perniön pitäjästä. Kuvattuna S. M. Y:n Aikakauskirja VI, kuv. 31.

Varsikeltti eri muotoa, mutta samaa tyyppiä, kuin edellinen, 
löydetty puoleksi palaneitten puukappalten ohella erästä hauta
kumpua tutkiessa Kemiön saarelta. S. M. Y:n Aikakauskirja VI, 
kuv. 25.

Tästä löydöstä kertoo Dragsfjärdin kappalainen L. A. Ven
nerström kirjeessä Suomen Muinaismuistoyhdistykselle :

„Käydessäni viime Elokuussa sattumalta Hammarbodan ky
lässä, tahdoin katsella kahta rauniota eräällä peltomäellä kylän 
luona. Paikalle tultuani näin että rauniot olivat molemmat keskeltä
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kaivettuja, ei kuitenkaan avaralta. Muuan talonpoika kertoi, etkä 
raunioita oli muutamia vuosikymmeniä sitten kaivanut eräs tulokas 
vainaja Hammarbodan kylästä. Kaivosten pohjalle oli vierinyt vähin 
kiviä. Arvellen että noiden kivien alla voisi löytyä joku muinais
ajan esine, nostatin nuo vierineet kivet, vaan en löytänyt muuta 
kuin vähän hiiltä ja  joitakuita poltetun luun sirpaleita. En myös
kään voinut raunion pohjalla huomata minkäänlaista jälkeä kivi- 
arkusta t. m. s. Kaikki nuo pohjaan vierineet kivet olivat taval
lisia pyöreitä mukulakiviä, suurempia ja  pienempiä, ja  mahdotonta 
oli nyt enää tietää, olivatko ne alkujansa olleet mihinkään järjes
tykseen ladottuja. Suuremmassa rauniossa tavattiin pronssikeltti 
siten, että pohjan paljastettua muutamat kivet kaivoksen seinistä 
varisivat ja  keltti tuli näkyviin. En voinut huomata että kivet sen 
ympärillä olisivat olleet erityisesti järjestetyt.“ S. M. Y:u Aika
kauskirja VI, siv. 68.

Y. Högman’in mukaan on kumpu, josta tikari löytyi, juurelta 
ympäriinsä 52 m. 30 cm., yläreunalta 27 m. ja  2 m. korkea.

Varsikeltti (kuva 4), löy
detty Halikosta. Löytyy mu
seossa ainoastaan kipsijäljen
nöksenä, jonka mukaan vieressä 
oleva kuva on tehty. Löydöstä 
ei ole lähempiä tietoja. Itse 
esine on kreivi Aug. Armfeltin kokoelmissa Halikon Viurilassa.

Beikäkeltti, jossa toisella puolella on silmä; läpileikkaus var- 
rensijan suusta melkein pyöreä. Löydetty Kemiöstä. Aspelin, Mui
naisjäännöksiä, kuva 398.

Beikäkeltti, (n:o 2535 museon uudessa luettelossa) 
samaa päämuotoa kuin edellinen, mutta vähän eriävä 
koristeiltaan (kuva 5). Vaakasuoria silmästä ympäri- 
kulkevia harjanteita ei tässä leikkaa pystysuora reiän 
reunasta lähtevä harjanne. Tätä reunaa on muuten 
vasaralla, luultavasti löydön jälkeen, litistetty, joten 
se on tullut hiukan paksummaksi ja putki lyhentynyt,
Keltin pituus on nykyjään 76 mm.; putken avaruus 
30 mm. Esine on löydetty kovasta savesta läheltä 
vanhaa navetan seinää Mikko Puputin talon maalta 
Kaukolan pitäjän Rakosinäkylästä.

Beikäkeltti (n:o 2151/s72)) kuv. 6, silmällä, 80 k u ». 5.
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Kuv.

mm. pitkä; terän leveys 41 mm. Löydetty maasta kyynäriin syvyy
destä Järvirannan torpasta, Leisilän järven pohjasta Nakkilan pi
täjän Masian kylästä.

Beikäkeltti (n:o 2298/m)> samaa tyyppiä kuin edellinen, vaan 
rikkoutunut, terä vasaralla litistetty, läpi vahingoittunut; on 

nähtävästi ollut kuusikulmainen. Löydetty Valkjär- 
ven pitäjästä Karvsaaren rannalta Vuoksen vesijätöstä 
Uudenkylän kohdalta.

Beikäkeltti, löydetty (1847) maasta Liedon pit. 
Littoisten takamaalta. Aspelin, Muinaisjäännöksiä, 
kuva 396. Talletetaan Turun lyseon museossa.

Beikäkeltti, kuva 397 Aspelin’in Muinaisjään
nöksissä. Tunnettu ainoastaan maanmittari G. G. 
Holmin käsikirjoituksista ja  kuvasta Helsingin Yli
opiston kirjastossa. On samain muistiinpanojen mu
kaan löydetty Laihian pitäjästä.

Beikäkeltti, Siperialaista muotoa; kuvattuna S. 
M. Y:n Aikakauskirj. V, kuva 29. Eräs vaimo löy

tänyt v. 1879 leikatessaan Laukaan pitäjän Simunan talon peltoa, 
noin 50 m. Kynsiveden rannasta ja  hyvin läheltä Simunan koskea.

Beikäkeltin valimet, sitä muotoa, joka Aspelin’in mukaan oli 
käytännössä Kamajoella (vrt. Ananjinon löytöä) pari tai kolme 
vuosisataa e. Kr. (kuva 7). Kiertokouluuopcttaja Iisakki Antin 

Alkkulasta lahjoittamat. Löydetty Alkkulan 
pitäjän Lohijärven kylän Kruununnivan kruu- 
nuntorpasta. Nämät valimet ovat ainoat täy
delliset ja ainoat Suomessa tunnetut altai- 
uraliselta pronssiajalta.

Silmitasinmuotoinen solki löydetty Vii
purin pitäjästä Tiikanurmeu laidunmaalta. 
Lahjoittanut insinöri, everstiluutnantti \V. K. 
F. Pipping. Aspelin, Muinaisjäännöksiä, kuva 
393.

Pronssiveitsi, varsi spiralikierteineu, 
mutta terä ruosteesta muodottomaksi kulunut. Maist. A. Varelius 
löytänyt lopulla vuotta 1840 tutkimastaan pienestä hautakummusta 
Laihian pitäjän Peltomaan talon maalta Vaasan läänistä. Aspelin, 
Muinaisjäännöksiä, kuv. 394.

Kuv. 7.



Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus.
7:ltä p:ltä toukokuuta 1889.

Kun Muinaismuistoyhdistys piirtää 19:sta vuosipäivän histo
riaansa ja  mieleensä johtaa ne iloiset ja  surulliset seikat, jotka 
ovat sen työalalla tämän vuoden kuluessa tapahtuneet, niin yhdistys 
tälläkin kertaa vahvistuu siinä itsetiedossa, ett’ei se ole mikään 
yksinäinen ilmiö, jota isänmaamme ilot ja  surut eivät koskisi. Vaan 
päinvastoin huomataan tämänkin ajan tapauksista, että ,juuret 
yhtehen käyvät“, ja  vaikka yhdistyksen kasvattaman puun latva 
leviääkin omille aloille, niin on kuitenkin senkin oksien lehdille 
isänmaan onni ja suru piirrrettynä. — Näihin ajatuksiin antaa 
meille aihetta tuo tunnettu surullinen tapaturma viime syksynä 
Suomen lahden perukassa. Se oli henki meidän henkeämme, veri 
meidän vertamme, joka silloin meni Manalan majoihin. Julius 
Krohn tosin ei ollut muinaistutkija sanan ahtaammassa merkityk
sessä, vaan nerollaan hän tutki ja paljasti Suomen kansan henkisen 
mailman salaisuudet ja  syvät syntysanat. Ja  mikä on oikeastaan 
enemmän muinaistiedettä ja  mikä arvokkaampi muinaisuutemme 
tuntemiseen, kuin juuri semmoinen työ, sillä eihän muinaistutkijan 
nimeen oikeuta ainoastaan niitten esineitten tunteminen ja  tutki
minen, joiden keskellä me täällä museossa istumme. — Mutta Krohn 
ei valaissut ainoastaan henkistä maihnaa tutkimalla muinaisuut
tamme, vaan hän otti monella tavalla osaa yhdistyksen varsinaiseen 
keräystyöhönkin. Kuollessaan oli hän jäsen Jcnisei-toiinikunnassa, 
jonka ehdottamia tutkimusretkiä sisä Aasiaan hän lämpimästi 
kannatti.

Toinen viime kesänä tapahtunut retki Jenisein latvoille onkin 
yhdistykselle tärkein tapaus kuluneella vuodella. Mutta ennenkuin 
otan tästä retkestä sanasen lausuakseni, 011 ensinnä kuolleitten 
luettelo täydennettävä. Kuolleet ovat nimittäin vuoden kuluessa 
niinikään yhdistyksen palveluksessa olleet kansakoulunopettaja A.
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Ramstedt ja  maisteri J. Paasonen, joista edellinen yhdistyksen sti- 
pendiatina tutki Rantasalmen kihlakunnan, jälkimäinen Mikkelin. 
Molemmat ovat myöskin jättäneet yhdistyksen haltuun tutkimuk
sensa hedelmät. — Tietysti tämänkin yhdistyksen toimet, samoin 
kuin muut työt ja  yritykset, suureksi osaksi riippuvat niistä va
roista, joita sen tarkoituksille ovat käytettävissä. Tässä suhteessa 
on mieluinen velvollisuus lausua, että yhdistys edelleen nauttii 
hallituksemme luottamusta ja  kannatusta, sillä tämän vuoden alussa 
myönnettiin yhdistykselle uudelleen kolmeksi vuodeksi valtioapua 
3,000 markkaa vuosittain. Yhteensä ovat yhdistyksen varat kui
tenkin olleet vähemmät, kuin muutamina edellisinä vuosina, sillä se 
seikka, että Längman’in rahaston korot viime valtiopäivillä jäivät 
jakam atta, oli myöskin Muinaismuistoyhdistykselle suuri tappio. 
Tästä varojen — toivottavasti kuitenkin vaan väliaikaisesta — vä
henemisestä huolimatta on yhdistys kuitenkin koettanut sisällisesti 
kehittyä ja ulkonaisestikin jatkaa samoja toimia, kuin tähänkin 
asti. Mitä sisälliseen kehitykseen tulee, niin on tärkein tapaus se 
työjako ja  sihteerin tehtävien tarkemmin määrääminen, josta viime 
marraskuun kokouksessa päätettiin. Tällä tahdottiin lisätä sihterin 
mahdollisuutta yhä enemmän antautua yhdistyksen vaatimiin ja  sen 
mukaisiin toimiin. Ja  että tämä päätös on tähän suuntaan myös
kin vaikuttava, on luullakseni tulevaisuus osoittava. Yhteydessä 
tämän kanssa päätettiin myös painattaa yhdistyksen pöytäkirjat 
sekä julaista vuosittain katsaus yhdistyksen toimiin jollakin Eu- 
ropassa yleisesti tunnetulla kielellä, jota ennen kuitenkin yhdis
tyksen historia olisi kirjoitettava ja  painettava. Koska jälkimäiseen 
toimeen nyt on saatu siihen kykenevä henkilö, on hyvä toivo, että 
tämän kalenterivuoden kuluttua saadaan ryhtyä muihinkin tästä 
historiasta riippuviin kirjallisiin töihin.

Yhdistyksen vuoden kuluessa suorittamista toimista ja  yri
tyksistä ottaa joka tapauksessa etusijan ja  vetää suurimman huo
mion puoleensa — Jeniseiretki. Sen suoritti, kuten tietty, sen 
alkuunpanija, yhdistyksen puheenjohtaja, valtioarkeologi J. R. As
pelin. Häntä seurasi matkalla yliopp. K. Vuori piirustajana. Mat
kan vaiheista ja  tuloksista on sen johtaja itse asiaperäisesti ja  laa
jasti kertonut matkakirjeinä U. S:ssa. Tässä mainittakoon vaan, 
että tällä kertaa saatiin 22  kirjakiveä kopioiduksi ja  kirjallisuutta 
lukuun ottam atta 60 esinettä korjatuksi yhdistyksen kokoelmiin. 
Kirjakivien määräkin oli nyt paljoa suurempi, kuin ennen on tietty



Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus. 187

olemassakaan olevan. Kotiin tultua olivat kopiot jonkun ajan näytteille 
pantuna yleisöä varten. Mutta olipa huomionsa näihin kirjoituksiin 
kääntänyt oppinut mailina sekä ulkomailla että kotimaassa. Mutta 
etupäässä siitä syystä, että viimeisellä retkellä saatiin tietoa vielä 
kymmenkunnasta kirjakivestä, joita ei silloin voitu kopioida, päätti 
se toimikunta, joka, niinkuin tunnettu, jo viime talvena tammi
kuussa asetettiin Jenisei-tutkimusten etuja valvomaan ja  edistämään, 
että uusi retki koetettaisiin toimeen saada taksikin kesäksi. Sen 
ohessa jatkoivat hrat J. R. Aspelin ja O. Donner kopioiden järjes
tämistä, tutkimista ja  valmistamista julkaisua varten, joka aiotaan 
esittää ensi syyskuun alussa Tukholmassa pidettävälle orientalisti- 
kongressille. Tätä tarkoitusta varten on valtio myöntänyt toimikun
nalle 4,000 markkaa. Tämä kannatus on myöskin pidettävä merk
kinä Jenisei-retken menestymisestä ja  merkityksestä muinaistieteel- 
lisille tutkimuksillemme. Kirjoitusten sisällys ja  tieteellinen arvo 
ei tietääkseni vielä ole selvinnyt. Niistä ovat ottaneet kirjoittaakseen 
Tiedeseuran kirjoissa hrat A. Tötterman, O. Donner ja H. M. 
Grenman. Kahden jälkimäisen kirjoitukset ovat kuitenkin vaan 
vastauksia eli kritikiä ensimmäisen hyvin uskalletulta näyttäville 
tulkitsemisen koetuksille. Toivokaamme, että vetoaminen orienta- 
listikongressiin on tuova näille Jenisei-latvojen kivikirjoituksille sen 
tieteellisen arvon, jota luottamuksella voi oikeana pitää. — Uutta 
retkeä varten Jenisein latvoille toimitetut rahankeräykset, jotka 
vielä kestävät, ja  joista sentähden ei voi vielä tiliä tehdä, ovat 
tehdyt sillä menestyksellä, että on voitu päättää lähettää kaksi 
retkikuntaa Aasiaan. Toiseen kuuluu valtioarkeologi J . R. Aspelin 
ja  maisteri A. H. Snellman ja  on tarkoitus, että nämät tekisivät 
tutkimuksia Minusinskin piirikunnassa Siperiassa. Toinen retki
kunta, johon kuuluisi allekirjoittanut ja  toinen vielä määräämätön 
henkilö, lähtisi sitä vastoin Sajanin vuoriston takaiseen ja  Kiinaan 
kuuluvaan Mongoliaan. Edellisinä kesinä on melkein yksinomai
sesti kivikirjoituksia paperille kopioitu; nyt on tarkoitus niistä 
tehdä valokuvia, jota tarkoitusta varten otetaan mukaan kaksi 
Saksasta ostettua valokuvauskonetta, sekä tämän ohessa kaivauk
silla tutkia ne haudat, joille kirjakivet ovat pystytetyt. Olkoot 
muuten tämän, niinkuin edellisten retkien tulokset mitkä tahansa 
s. o. toisin sanoin, olkoon *se kieli, jota mainitut kivi kirjoitukset 
edustavat, mikä hyvänsä ja  se muinaiskalusto, jonka yhteyteen 
kuulunevat, vähemmän tahi enemmän yhteydessä Suomen suvun



188 Suomen M uinaism uistoyhdistyksen vuosikertomus.

muinaisen vuosituhansien takaisen sivistyksen kanssa Aasiassa, niin 
tämmöinen yritys ja  retki ci anna ainoastaan sen osanottajille pal
jon uusia muinaistieteellisiä tietoja ja  laajoja näkyaloja, vaan sillä 
on merkityksensä muinaistieteelle yleensäkin. Sillä huomattava on, 
että tutkimus pronssiajasta on nykyjään tullut muinaistieteen milt’ei 
tärkeimmäksi kysymykseksi koko Europassa. Pohjoismaissa on jo 
kauan aikaa oltu siitä selvillä, mutta länsi- ja  etelä-Europassa 011 
se muinaistieteen ohjelmassa niin sanoakseni päivän polttavin ky
symys. Vasta viimeisinä vuosina on uusien löytöjen johdosta huo
mattu, että samoin kuin Italiassa, Kreikassa, Unkarissa ja  Itä 
maissa, myöskin Espaniassa, Egyptissä, Kreetassa, Bulgariassa ja  Kauk
asiassa todellakin 011 ollut pronssiaika, joka itsenäisenä kulturiker- 
roksena, vaikkapakin eri ajoilla eri paikoissa, siis on tavattu milt’ei 
kaikkialla vanhassa mailmassa, samoin kuin vaskiaika oli olemassa 
uudessa mailmassa ennen Kolumbuksen aikoja. Tästä asiasta en 
tahdo kuitenkaan tässä laajemmin puhua : selvää on, että tällä ky
symyksessä olevalla yrityksellä on joka tapauksessa suuri tieteel
linen merkityksensä ei ainoastaan itsellemme vaan koko muinais
tieteelle Europassa. Toinen 011 kuitenkin kysymys: kuuluvatko 
nämät tutkimukset Siperiassa oikeastaan Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen ohjelmaan? Jo se seikka, että näitä tutkimuksia 011 
suoritettu suurimmaksi osaksi yhdistyksen ulkopuolelta kootuilla 
varoilla, puhuu sitä vastaan. Mutta en tahdo ottaa tätäkään asiata 
ainakaan tällä kertaa tässä aprikoisemisen alaiseksi.

Yhdistyksen stipendiateina tutkivat viime kesänä: ylioppilas 
V. Wallin Hollolan kihlakunnassa ja  ylioppilas Z. Castrén Kemin 
kihlakunnassa. Tehdyistä tutkimuksistaan ovat yhdistykselle jä t
täneet kertomuksensa: lääninkanslisti J. V. Castrén Haapajärven 
kihlakunnasta ja  kansakoulunopettaja A. Ramstedt Rantasalmen 
kihlakunnasta. — Yhdistyksen kalusto on lisääntynyt noin 170 esi
neellä kirjoja lukuun ottamatta. — Vuoden kuluessa on painosta 
ilmestynyt: maisteri J. V. Juveliuksen toimittamia „Muistoja Poh
joisen Venäjän Karjalan muinaisuudesta“; maisteri J. Paasosen ker
tomia „Muinaisjäännöksiä ja  -muistoja Mikkelin kihlakunnassa“ sekä 
viime vuoden vuosikertomus. Valmiiksi painettu on myös K. Kil
lisen kertomus: „Muinaisjäännöksiä ja  muistoja Sortavalan kihla
kunnassa“, vaikk’ei sitä ole voitu saadn tähän tilaisuuteen. Pian 
annetaan painoon myös: Tuukkalan löytö ja  Luettelo Suomen 
pronssiajan esineistä. Ennen lähtöäni Siperiaan valmistunee myös
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uusi jäsenluettelo. Nämät kirjoitukset tekevät yhteydessä jo ennen 
painetun H. Gebhardin kertomuksen kanssa Kajaanin linnasta kaksi 
vihkoa aikakauskirjaa, nimittäin X:nen ja  XI:sta. — Uuden asiamie
hen on yhdistys saanut rehtori A. Bergholmissa Porvoosen maisteri
A. Boreniuksen sijaan, joka on paikkakunnasta poismuuttanut. — 
Kunnioitustaan osoittaakseen niitä miehiä kohtaan, jotka omassa 
paikassa neuvoillaan ja avullaan ovat suuresti edistäneet Jenisei- 
retken tutkimuksia, on yhdistys kirjeenvaihtajajäseniksi kutsunut 
herrat: apteekari Nikolai Mihailovitsh Martianoff’in ja  kauppias Ge- 
orgi Pavlovitsch SafjanofFin Minusinskissä sekä kuvernörin virkamies 
Aleksander Vasiljevitsch AdrianofFin Tomskissa. Jäseniksi on kut
suttu 16 henkilöä.

Edellä kerrottuihin ja  vuoden kuluessa suoritettuihin töihin 
liittyvät tehtävät lähimmässä tulevaisuudessa. Puhe oli jo tämän
kesäisestä eli kolmannesta Jenisei-retkestä. Myös lausuttiin sana
nen kirjoituksista, jotka lähimmässä tulevaisuudessa ilmestyvät ai
kakauskirjaan. Kesän kuluessa taasen painettaneen pastori L. H. 
Sandelinin kertomus muinaisjäännöksistä Pietarsaaren ruotsinkie
lisistä seurakunnista, jonka painattamisesta tekijä itse on tilaisuu
dessa huolta pitää. Maisteri Hj. Appelgren painattaa myöskin 
yhdistyksen aikakauskirjaan laajat ja  tärkeät tutkimuksensa Suomen 
muinaislinnoista.

Kotimaisista toimista ovat yhä vielä kihlakuntatutkimukset 
tärkeimmät tehtävät. Pari vuotta on niitä vähemmässä määrin 
jatkettu. Täksi kesäksi on taasen päätetty antaa useampia stipen- 
dioita nimittäin: lyseolaiselle G. Groundström’ille 250 markkaa Ra- 
seporin itäistä kihlakuntaa varten, ylioppilas O. Saarelle 250 m. 
Rannan kihlak., ja  200 m. maamittausauskultantti, ylioppilas M. 
Sylvinille, joka aikoo tutkia Salmin kihlakunnassa. Yhteensä oli 
10 hakijaa. Paitsi näitä ovat ilmottaneet jatkavansa tutkimuksiaan 
omilla varoillaan ylioppilas Z. Castrén viime vuosikertomuksessa jo 
mainituissa seurakunnissa Kemin kihlakuntaa, yliopp. N. Liakka 
pitkin Tornion jokea ja  yliopp. V. Wallin Hollolan kihlakunnassa. — 
Viime vuosikertomuksessa lueteltiin myös ne henkilöt, jotka ovat 
laimiinlyöneet velvollisuuttaan jättämään kertomusta yhdistykselle. 
Näistä on kansakoulunopettaja K. K. Talvinen antanut vastaiseksi 
yhdistykselle takaisin 100 markkaa. Lehtori O. A. Forsström kuu
luu valmistavan laajemman teoksen Aunuksen läänistä, opett. kand.
O. A. F. Lönnbohm on luvannut kesällä valmistaa kertomuksen
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Kajaanin kihlakunnasta. Sitä vastoin ovat vielä epätietoisessa rästi- 
listassa: yliopp. J . Linsén (Ahvenanmaan kihlak.), kansak. opett. 
J . Puupponen (Kittilän seurakunta), yliopp. A. Riippa (Pietarsaaren 
kihlak. suomenk. seurak.*), kansak. op. J . Y. Hirsjärvi (Tammelan 
kihlak.), metsänvahti G. A. Andersson (Lapinmaa, paitsi Kittilää), 
kansak. opett. A. Norkko (ent. Mäkeläinen, Laukaan kihlak. pohj. 
osista) ja  yliopp. O. Brummer (Heinolan kihlak.). Useimpain näit
ten herrojen suhteen on yhdistys kärsivällisyyttänsä venyttänyt 
niin pitkäksi kuin mahdollista. Yhdistyksellä on nyt alkavan vuo
den kuluessa kuitenkin pakko tehdä tavalla taikka toisella loppu 
näistä rästeistä.

Tässä kertomuksessa emme lopuksi saata olla mainitse
matta sitä tärkeätä työtä, joka tässä huoneistossa, jossa olemme, 
tänä niinkuin edellisenäkin talvena on kymmenen henkilön voi
malla tehty. Tarkotan tietysti muinaistieteellisten kokoelmaimme 
luettelemista ja  konserveerausta, joka työ arkeologisen kommissio- 
nin toimesta ja  valtion tätä tarkoitusta varten myönnetyillä va
roilla on suoritettu hyvällä menestyksellä, jo tta kokoelmat pääasi
allisesti tullevat vuoden kuluessa luetelluiksi. Siten olisi piakkoin 
ensimmäinen ehto näitten kokoelmain valtion huostaan ottamiseen 
täytetty. E ttä tämä tapaus itse asiassa ei lienekään enään kovin 
kaukainen, saattanemme siitä päättää, että lopullinen päätös uuden 
historiallisen museon rakennuksesta myös piakkoin hallituksessamme 
tehtäneen.

E ttä muinaistieteellinen työ muutenkaan ei ole maassamme 
tänä vuonna ollut hedelmiä jättäm ättä, todistavat myös ne hauskat 
kirjaset, jotka maisteri E. Nervander ja lehtori O. A. Forsström 
ovat julaisseet kansanvalistusseuran kirjoissa, edellinen keskiaikamme 
taiteesta ja  jälkimmäinen kiviajasta. Mainittakoon tähän lisäksi 
vielä se uudistustyö, jota taiteilija Hällstén ja  maisteri E. Nervan
der par’aikaa toimittavat Lohjan kirkossa, jossa keskiaikuiset maa
laukset uudestaan maalataan, ja  olkoon tämä uudistustyö hyvänä 
enteenä muinaistieteellisen harrastuksen yhä kasvavassa määrin 
elpymiseen ja uudistumiseen maassamme.

* Sai stipendien yliopistolta samalla kuin pastori L. H. Sandelin, joka 
yhdistykselle on jättänyt kertomuksensa osuudestaan eli kihlakunnan ruot
sinkielisistä seurakunnista.
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Seuraavat tieteelliset aikakauskirjat ja teokset on yhdistyk
selle vuoden kuluessa lähetetty:

A. Ulkomaalta:

Upplands fornminnesförenings tidskrift XIV. Andra bandet, h. 9. 
Föreningen til Norske fortidsmindesmaerkers beväring. Aarsberet- 

ning for 1887. Kristiania 1888.
N. Nicolaysen, Kunst og Ilaandsverk fra Norges fortid. Kristiania

1888. — tekijältä.
Aarsboger for nordisk oldkyndighed og historié. K ob en h a vn 1888.

3 Bind, 1 - 4  H.; 4 Bind, 1 H.
Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord. Nouvelle 

Serie. 1888. Copenhague 1888.
Sitzungs-Berichte d. Kurl. Ges. f. Litt. u. Kunst aus d. Jahre 1887. 

Mitau 1888.
Mittheilungen aus d. livl. Gesch. XIV Band, 211. Riga 1888. (Ges.

f. Gesch. u. Alterthumsk. d. Ostseeprovinzen).
Archiv f. Gesch. Liv-, Ehst- und Curlands. III Folge, 1 Band.

Revaler Stadtbücher I. Reval 1888.
Schriften d. Physik.-ökonom. Ges. zu Königsberg in Preussen 1884 

— 1887. Königsberg 1888.
Neue Mittheilungen von den Runsteinen bei Schleswig, von II. Han- 

demann u. W. Splieth. Kiel 1889. 
Neuburger-Kollektaneen-Blatt. 51 Jahrg. 1887. Neuburg 1888.

(Der hist. Verein Neuburg a. D.)
Paleoethnologia Portugeeza II. M. Emile Cartailhac por Ricardo 

Severo. Porto 1888.
Древности. Труды Имп. Моск. Археол. общ. Том. XII. Воспускъ

I. Москва 1888.

B. Omasta maasta:

О. Rancken: Sastmola. H. G. Porthans jemte efterföljares misstag 
derom. — Tekijältä.

A. II. Snellman: Kekrijuhla ennen ja  nyt. Hels. 1887. (Ylipainos 
Joukahaisen X:stä v.) — Tekijältä.

Fennia. Suomen Maantieteellisen Seuran Aikakauskirja. I. Hels.
1889.

Aarni. Kuopion isänmaallisen seuran toimituksia. II. Kuopi
ossa 1889.
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Bidrag till Finlands officiella statistik. XVIII. Industristatistik.
Senare delen. Fabriker o. Handtverkerier. Helsingfors 1888. 

Poststyrelsens underdåniga berättelse öfver postverkets verksamhet 
för år 1887. Helsingfors 1888.

Helsingissä 7 p. toukokuuuta 1889.

A. 0. Heikel.



L u e t t e l o
seuroista, yhdistyksistä y. m., joiden kanssa Suomen Muinais

muistoyhdistys on kirjojen vaihdossa.

H e l s i n k i ,  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
„ Suomalais-Ugrilainen Seura.
„ Historiallinen Seura.
„ Geologinen toimisto.
„ Svenska Litteratursällskapet i Finland.
„ Suomen maantieteellinen Seura.
„ Tilastollinen Toimisto.

T u r k u , Turun kaupungin historiallinen museo.
K u o p i o , Kuopion Isänmaallinen Seura.

P i e t a r i , Keis. arkeologinen komissioni.
T a l l i n n a , Die Ehstländische Literarische Gesellschaft.
T a r t t o ,  Die gelehrte Ehstnische Gesellschaft.
R i i k a ,  Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 

Ostseeprovinzen Russlands.
M i t  au ,  Die Kurländische Gesellschaft für L itte ratu r und Kunst. 
F  ei l  i n ,  Die Felliner Litterarische Gesellschaft.
M o s k o v a ,  Moskovan Muinaistieteellineii Seura.

„ Moskovan Luonnontieteellinen, Antropologinen ja  E t
nografinen Seura.

K a s a n ,  Kasanin Yliopiston Muinaistieteellinen Seura.
I r k u t s k ,  Venäjän Maantieteellisen Seuran Siperialainen osasto.
J e k a t e r i n e n b u r g , Uralin luonnontutkijaiu Seura.

T u k h o l m a ,  Svenska Fornminnesföreningen.
„ Kongi. Vitterhets Historie och Antiqvitets Acade- 
mien.

U p s a l a ,  Upplands Fornminnesförening.



K r i s t i a n i a ,  Föreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Be
väring.

„ Kristianian Yliopisto.

K ö ö p e n h a m i n a ,  Det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.

B e r l i n , Deutsche Anthropologische Gesellschaft.
„ Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Etuologie und 

Urgeschichte.
K i e l ,  Der Antropologische Verein in Schleswig-Holstein. 
K ö n i g s b e r g ,  Die physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 
N e u b u r g ,  Der historische Verein Neubarg a. D.
S t u t t g a r t ,  K. Statistischtopographische Bureau.
N ü r n b e r g ,  Das Germanische Museum.
Ul m,  Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und Ober

schwaben.
„ Münsterkomite.

L  i n d a u ,  Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Um 
gebung.



Sommaire. — Explication des gravures.

La Forteresse de Kaïâninliuna, par H. Gebhard. Pag. 1 —32, avec
un plan de situation. Cette forteresse a été située dans la
partie orientale de territoire de l’Ostrobotnie, elevée en 1605 
et démolie 1716.

Relation de l’activité de la Société finlandaise d’archéologie
pendent l’année 1887—1888. P. 33—44.

Antiquités et traditions populaires du baillage de Sortavala, no
tées par K. Killinen. Pag. 45—117. Ce baillage est situé
au bord du nord de lac de Ladoga.

Fig. 1 . Eglise ancienne orthodoxe, paroisse de Sortavala.
Fig. 2. Forteresse préhistorique, nommée Linnavuori, près de 

golfe de Tokkarlaks dans la paroisse de Sortavala.
Fig. 3. Plan d’une forteresse préhistorique à l’ile de Linnasaari 

du golfe de Tokkarlaks.
Fig. 4. Plan d’une forteresse préhistorique, nommée Niemenmücn 

linna, à l’ile de Toulola, paroisse de Sortavala.
Fig. 5. Plan d’une forteresse prehisterique nommée Lapinlinna 

(fort des Lapons) à l’ile de Toulola.
Fig. 6. Signes à une borne de l’empire à l’ile de Suitsa, par. 

d’Oukouniemi.
Fig. 7. Arbre sacre, paroisse d’Oukouniemi.
Fig. 8 . Mur rectangulaire, retranchement autour d’un petit bu

reau de douane ancien, situé à un monticule nommée Sasta- 
vinmäki, paroisse d’Oukouniemi.

Fig. 9. Signes ou figures à une roche nommée Mökinopotan kallio, 
paroisse de Ruskeala.

Fig. 10. Signes et figures à une roche au monticule Juopunccn- 
vaara, paroisse de Ruskeala.



Fig. 11. Signes à une roche près village Kontio-Leppalahti, pa
roisse de Ruskeala.

Fig. 12. Signes à une roche au borde du nord de lac de Jünis- 
jürvi, par. de Ruskeala.

Fig. 13. Inscriptions et signes à une roche dans le village Podos- 
kavaara, paroisse de Kide.

Fig. 14. Retranchements à la colline de Kontkasenmüki, paroisse 
de Ruskeala.

Fig. 15. Deux boucles ovales en bronze trouvées dans le cime
tière de Jaatinen à File de Toulola, paroisse de Sortavala. 
Carte du baillage de Sortavala.

Reglements touchant antiquitées dans la Grande-duchée de Fin
lande, cueillies et publiées par Adolphe Neovius. P. 118—178.

Objets de l’age du bronze trouvés en Finlande, notés par A. 0 . 
Heikel. P. 179— 184.

Fig. 1. Poignard en bronze, trouvé dans un monticule tumulaire, 
paroisse de Kemiö, Finlande occidentale.

Fig. 2. Plan du même monticule tumulaire dans lequel susdit 
poignard est trouvé.

Fig. 3. Un collier en bronze; paroisse de Kiukais, Finlande occi
dentale.

Fig. 4. Celt en bronze; paroisse de Halikko, Finlande occidentale.
Fig. 5. Celt en bronze; paroisse de Kaukola, territoire de Carelie,

Finlande orientale.
Fig. 6. Celt en bronze; paroisse de Nakkila, Finlande occidentale.
Fig. 7. Moule pour celts en bronze, trouvé dans la paroisse d’Alk-

koula, située sous cercle polaire.
Relation de l’activité de la Société finlandaise d’archéologie pen

dent l’année 1888 — 1889. P. 185— 192.
Liste des sociétés scientifiques avec lesquelles la société finlan

daise d’archéologie se communique. P. 193—194.
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