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Kristinuskon saatosta Suomeen.

Tutkinut

H. A. Reinholm.
Esitelm ä Suom alaisen K irja llisuuden 50-vuotisessa ju h la s sa  H einäkuun 2 p. 1881.

Suom alaisten kaukaisia alkuja 011 jo  väliin etsielty ja  tu tk ittu , 
ajan m ääriä ei ole vielä voitu saada. Kalevalan ikäkau tta  johonki 
m äärin henkisen suhteen puolesta tunnetaan, m u tt’ei vuosilukui
hin rajo itettuna. Himiä „rau takauden“ aika kristinuskon saapum i
seen asti on aivan täy ttäm ättä . Vaikka vuosiluku 1157 on ra ja 
pyykiksi o taksu ttu , niin siitäki lähtien tiedo t vielä ovat tarun- 
sekaiset ja  epäselvät. K auppa yksin vanhimman aavan väliajan 
täyttänee. Pyydän kunnioitettavaa Suom alaisen K irjallisuuden Seu
raa hetkeksi kuuntelem aan m ietteitäni sivistyksen ensim m äisestä 
saatosta  Suomeen.

Enimmissä kansoissa se on alkanut kristinuskon saapu - 
m isesta. Tuliko täm ä lennoksena y h tä k k iä  Suomeen pyhän H en
rikin kanssa? Vai toiko Birger Jaarli v. 1249 m ukanansa val
miin kaupan, sivistyksen, kristinuskon, lukuisat k irkot ja  vielä ta 
vattavat vanhat linnat etelään, länteen, pohjaseen *), ja  lentänm l- 
läkö hän silm änräpäyksessä pääsi rannikolta Vanajaan H äm een
linnaa valmiiksi rakentam aan, yhdellä iskulla m asentam aan H äm ä
läiset uskon ja  R uotsin vallan alle?! Koko m eidän heikkolähtei- 
nen historiam m e on ollut ainoastaan kirkollinen, ja  sekin vajavai
nen. Seurakuntain opettajiksi menevillä ei ole yhtäkään kunnol
lista oppikirjaa käteensä o ttaa  om asta kirkollisuudestam m e. Työ 
onkin vaikea kun sen alkeet ovat olleet tuntem attom at, tu tk im at
tom at. Jum ala siirsi meidän vanhem m at Itäm eren kahden suuren 
lahden väliseen Suomenniemeen valistuneita länsim aita päin, näiden 
varhemmin kypsyneestä sivistyksestä osallisiksi pääsem ään. Puh-

’) Kemin kirkkokin sanotaan hänen perustamaksi.

\
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das oppi Jum alasta  ei ole kenelläkään kansalla om asta takaa, vaan 
se on yhä annettu, saa te ttu  heille, kuten meillekin.

L ähetystoim i näyttää, e ttä  kauppa on alusta  aina ollut k ris
tinuskon saa tta ja  ja  tienraivaaja. K aupassa on tuontia ja  vientiä, 
niin on kristeyden saatossakin p itänyt olla: intokas ja  sopiva ta r- 
jom us to iselta  puolelta, to iselta  vastaanotto , suostum us, sulatus. 
K auppa ja  kristinusko eivät kum pikaan kysy kansallisuutta, kieltä, 
erillaista sivistystä ja  uskontoa, likeisyyttä, kaukaisuutta, läm m intä 
tai kylmää ilman a laa ; rakkaus on kristinuskon ylimmäinen käsky, 
se kaikki voittaa.

K aupasta lyhyesti sananen. Suomen rannikko on nousevata 
vesijättöä, joka  tuhannen vuoden kuluessa on en tistänsä hyvin 
erinkaltaiseksi m uuttunut. Sentähden meri 011 jä ttän y t vanhimmat 
satam at, m arkkinapaikat ja  kauppalat p itkän m atkan päähän  m an
tereelle, eikä joetkaan ole kaupanteolle niin kelpaavia kuin ennen. 
Muinoin Suomen ja  W iron Suom alaiset ja  ulkom aiset kävivät to i
siaan rosvom assa; rauhallinen kauppa sitten  vähitellen syntyi siaan. 
Kauppiaina ja  sivistyksen tuojina vierailivat meidän rannikoilla 
Saksalaiset ja  R uotsalaiset. Minkä verran ja  kuinka laaja lta  ulko
maan kauppiaat ja  kauppaseura t m aassamme asioitsivat, miten 
K ainulaiset, Pohjalaiset, Helsingit, P irkkalaiset, Tavestit, K arja
laiset, Kyröläiset, vieläpä näitä  vanhem m at asukkaat Lappalaiset 
o ttivat osaa senaikaiseen kauppaan, ne seikat ovat vasta tu tk ittav a t ja  
jääköö t tässä  silm äyksessä sikseen. K auppapaikat olivat rantalaisten  
ja  saarelaisten kokous-, käräjä- ja  pyhänvietto-paikkoja siksi kun
nes m arkkinat m uutettiin  kirkonm äelle kirkon turviin.

K ysyttänee kohta, m itä kauppatavaroita  tu h a t vuotta ennen 
meidän aikaa oli liikkeessä. Siihen on kyllä vaikea tyydyttävästi 
vastata. Tuontina oli epäilem ättä paitsi m uuta: suoloja, jyviä ja  
jauhoja, kankaita, patoja, kattilo ita , rikkiä (tulikiveä), piitä, tinaa 
ja  vaskea, huonekaluja; naskalia, vahaa, neuloja, sahoja, viiloja, 
sittem m in myös lasia. V ientinä: kaloja, nahkoja ja  turkiksia, hyl
keen rasvaa, liimaa, sarvia, lihoja, m ursun luita, tervaa, talia, köysiä, 
astio ita , helmiä, hevosia, peittoja, opetettu ja haukkoja, orjia (se 
jo tenkin iso kauppatavara). —  Senaikaisesta rahasta  tä ssä  ei ole 
tila isuu tta  puhua.

Oli se kauppa kuinka hyvänsä, toi se kumminkin kristinuskon 
myötänsä, suojeli ja  teki sen tu tuksi Suomen Lappalaisille, Suom a
laisille, Ruotsalaisille. Suom alaisten koulutus 011 kyllä ollut vaikea
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ja  pitkällinen, m utta tunnustaa  kuitenkin täytyy, e ttä  K ristuksen 
evankeliumilla oli itsessänsä erinomainen vaikutusvoima. Sen sana 
ja  henki oli: „V apauteen te  olette ku tsu tu t, ä lkäät ihm isten orjia 
olko“. Täm ä oppi, ulkom ailta saa te ttu , vähittäin  kansassa ihmis
arvon ja  vapauden tunnon nosti. K auppa siinä, niinkuin ainakin, 
teki tehtävänsä, kun oli Suom estakin eksyneitä lam paita saatettava 
hyvän paimenen ääntä  kuulem aan. Suomen varsinainen historia 
alkaa kaupasta, jonka seurassa kristinusko pakanuuden siaan tuli. 
Kirkko oli sen suojassa syntynyt.

Kirkko on meillä siitä  pitäin tähän  päivään saakka ollut 
kaikki kaikissa, aima m ater (arm as äiti). Kirkolla on aina saatu 
tie tää  „m itä kuuluu“ ; siellä on kaikissa tarpeissa  ihmisiä parem 
min kuin arkipäivinä tavattu , siellä käräjiinkin haaste ttu , siellä 
kansaa vannotettu, siellä yksissä kokouksissa kunnalliset ja  k ir
kolliset asia t ra tkaistu , siellä, kirkon ääressä, laam annin ja  m uut 
k ärä jä t p idetty ; ovatpa palkollisten pestaukset vieläkin tavallisia 
kirkonm äellä. Ruton aikoina kannettiin  kirkoissa rahoja sairas- 
majoille; v. 1277 U psalan kaupungissa eräs sa irastunu t kannettiin 
tuomiokirkkoon, ja  pääsi terveeksi; v. 1445 Kristoffer kuningas 
neuvostensa kanssa piti istunnon sakaristossa ja  vaikk’ei T urussa 
tarve olisi sitä  vaatinutkaan, pidettiin  laam annin k ä rä jä t 1347 
K erttulin killan m ajassa eli kirkossa (curia). Muiden virkam iesten 
puu tteessa toimi pappi; niinpä Kuopion pitäjän  neljäs pappi Tuo
mas Lackm an v. 1603 antoi imissionikirjan „R ökensaareen“ , joka 
siihen asti oli ollut veroton, eräälle Ihalaiselle M aaliskuun lopulta 
Lokakuun loppuun asti, Ljungo Tuom aanpoika, hänkin pappi, toi
mitti suorastaan tuom arin virkaa. Lapinm aalla, kun oli luvatonta 
am pua oravia, jouset o tettiin  takavarikkoon kirkkoon ’). Kun 
Maunu piispa v. 1439 L ierolaisilta osti Nuolimaan autio-talon, niin 
h in ta kohta  pantiin kirkon su itsu tusastiaan  säilyyn. Liekö tu o lla i
sista säästö istä  ensinnä syntynyt törkeä varkaiden himo kirkoissa 
ryöstellä, jo s ta  emme kuitenkaan tunne vanhem pia esimerkkiä, 
kuin nuo suure t kirkonryöstö t v. 1777 Iinsalmella, P erttu lassa  ja  
Sauossa. Ilkeänä näytteenä kirkon käyttäm isestä  m ainittakoon 
Vanajan pitäjän nimismiehen kuulutus äsken m ainitulta vuodelta, 
e ttä  viinapannut säilytetään kirkon pim eässä parvessa, kunkin 
om istajan nimi sen kylkeen k irjo itettuna (,,på pannans b rö s t“ ).

’) Hj. Appelgren, L uetteloja Sitom. muinais.jäänn. Kemin kihlak. 1881, s. 72.
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—  Jos pitäjänväki ei pääse kirkolle, niin kirkko käy kinkereillä, sa 
noo sananparsi.

Kuinka vanha kristinusko on Suomessa? M issä  sen vanhim
mat pesäpaikat?

Tavallisesti arvellaan, e ttä  kristillinen sivistys kussakin pai
kassa on sitä  vanhempi jo ta  vanhempi m aakunnan nykyinen van
hin kirkko on. M utta vanhimpain kirkkojen todellista  ikää ja  
vuosilukua ei kukaan tiedä, eikä sen a lkuperäistä  asem aa, jo sta  
se keskustana kristillistä  sivistystä levitti. K irjalliset läh tee t ovat 
vaiti, kansan ta ru  m onessa paikassa kertoo : meidän kirkko on 
nyt kolmas, neljäs, tahi kolm annessa — viidennessä paikassa. 
Porthan sanoo: sillä ja  sillä sataluvulla tapaam m e sen kirkon eli 
p itäjän  m ainittuna, — m utta  se on su ittanu t olla sato ja  vuosia 
vanhempikin.

P erä ti sekavat ja  ristiriita ise t ovat nykyiset tiedot niistä. 
Someron p itä jä  olisi 1500 vuoden paikoilta; m utta  vuonna 1492 
piispa laski sen alle lisäksi 7 kylää U skelasta ( = Kiikalan) ja  8 
Lohjasta (= P u su la n ). Lisäys siis osoittaa vanhem m uutta. Simo 
sai rukoushuoneen 1600 luvulla, m u tta  se oli kirkkokuntana („Sem 
kirkegeld“) jo  v. 1445 *). Lapua pääsi p itäjäksi v. 1585, m utta  
kolm as kirkko rakennettiin  jo v. 1650! Kokkolan „kappalainen“ 
m ainitaan v. 1469, eli 178 vuotta ennen kun se P ie ta rsaaresta  
eroitettiin  pitäjäksi. K okkolasta L ohtaja eroitettiin  p itäjäksi noin 
1580; kappelille rakennettiin  suoja Jum alanpalvelusta varten 1576, 
m u tta  kirkonnimellinen vasta 1617; kuitenkin on ruum isarkku löy
detty  päällekirjoituksella 1468. Vöyrin pitäjä on uskonpuhdistuk
sen ajalta; O ravaisten „kappeli“ pantiin sen alle v. 1676, m utta  
on havaittu  ikivanhaksi kirkkokunnaksi ennenkun Vöyri mikään 
olikaan. Kalajoen kappeli Reisijärvi sai papin noin v. 1782, jo u 
tu i H aapajärven alle v. 1838, pääsi p itäjäksi v. 1868, ja  kuitenkin 
M athesius 2) sanoo e ttä  Kalajoen pitäjän vanhin kirkko arvataan 
olleen Reisijärvellä m aanselän puolella eräm aalla, lisäten e ttä  harvat 
enää Reisijärven kirkkoa käyvät. Sen naapuri Lesti, jo ssa  „jo 
aikoja sitten  on rukoushuone o llu t“ , sai L ohtaja lta  p itäjän  apu
laisen v. 1787, m utta  tarun  m ukaan se jo  paavin uskon aikana 
oli P ietarsaareen  kuuluva kirkkokunta, Kokkolaa, Lohtajaa ja  K ala

')  Arvidsson, Handl. III, 59, VI, 12.
2) Suomi 1843, s. 154.
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jokea vanhem pi!). Köyliön p itä jä  arvataan olevan vasta 1300-lu- 
vulta, ja  kuitenkin sieltä on tunnettu  vanha ta ru  pyhästä H enri
k istä ja  Lallista. Sekaannus on kai tu llu t siitä, e ttä  sitä, niin
kuin monta m uuta kirkkokuntaa, toisinaan on k u tsu ttu  „kappe
liksi“. Ruskolla m uka on „ajoittain  pastori ollut paavilaisuuden 
aikana“ . Koska ensimmäinen Suomessa syntynyt piispa Maunu I 
(1291— 1308) oli kotoisin Ruskon seurakunnan M ärtälästä, niin 
Rusko, vaikka pieni, näy ttää  jo vanhimpana aikana olleen pitäjänä. 
Vaasan seurakunnan kalu-luettelossa on 1076 kirjo itettu  kirkon syn
tymävuodeksi. Niin korkea ikä on k a tso ttu  m ahdottom aksi, — 
kuin lieneekään? 2). Tornio olisi pitäjänä ollut jo  ennen v. 1593. 
K irkkokuntana se olikin kun Turun piispa 1342— 51 välillä „k ir
kon edustalla“ Lappalaisia am m eessa kasti, onpa arvattu  ikivan
haksikin siitä, e ttä  siellä oli m uinaisten P irkkalaisten paras kauppa
paikka. Kun K arjalaiset m erirosvot v. 1187 Ruotsissa ryöstivät 
ja  hävittivät tuon mainion Sihtunan kauppa-kaupungin, niin johon
kin kai sen asukkaat sinne tänne hajosivat. Miks’ei o taksua voisi, 
e ttä  eräs joukko pakeni Kemijoen suulle, kussa kylä vielä on kah
della nimellä L iedakkala — Sihtuna. Kemin p itä jä  siten nousisi 
korkeaan ikään. Oulu erosi L im ingasta v. 1610. Kun sotaherra 
P. Bagge v. 1590 väkinensä varusti vanhan linnan, löytyi paljon 
haudattu jen  luita 3). E päilem ättä siellä oli vanha kirkkom aa ja  
miks’ei olisi kirkkoakin ollut. P itäjän nimi oli Oulunjoen suu, 
Uhlahamn, ja  sen nimisen kauppapaikan (kuitenkin epäiltävän 
selityksen mukaan) A rapialaiset ovat tun teneet jo  tu h a t vuotta.

L ujat kivikirkot luullaan usein puukirkkoja vanhemmiksi, 
Hiisien ja  Jä ttilä isten  aikaisiksi. Ne eivät kuitenkaan ole van
himpia. Sekä Suom essa e ttä  muilla pohjoismailla puukirkko aina 
on tod iste ttu  ensimmäiseksi ja  vanhimmaksi milloin missäkin pai
kassa. Semmoisia m erkillisiä jäännöksiä  kristinuskon alku-ajoista 
on N orjassa vielä säilynyt ja  ku tsu taan  rakennusm uodostaan : „staf- 
kyrkor“. Meillä täm m öiset halvan-näköiset m uinaism uistot ovat 
kilvan hävitetyt, rikotut, myydyt. Kokemäen Y listaron pyhän 
H enrikin kirkko yksin on säilytetty, m utta M arttilan E uran kappe
lin „tallankirkosta“, joka tallettam alla kesti tähän polveen asti, 
nyt ei enää näe perustuksiakaan. Monta sem m oista „vanhaa ait-

*) J. R. Aspelin, Suometar 1870, 32.
2) Åbo Tidn. 1785, Bill., s. 52.
*) Åbo Tidn. 1785, Bih., s. 29.
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ta a “ tavataan vielä vanhuudesta Suomen sa lo illak in !). N iistä 
vaan ei ole m itään ajanm äärää eikä vuosilukua.

R ahalöydöistä saa tietoa kaupanteon vanhuudesta ja  sam assa 
aav istusta kirkkojen i’ästä. Niinpä on esim. R ist’seppälässä Pyhä- 
ristin  (Muolan) vanhassa p itäjässä löytty 53 pientä hollantilaista 
rahaa vuosilta 1002— 1105. On eri paikoissa kolm esataa vuotta 
vanhem piakin löytty. Kuu kaikellaisista löydöistä on alettu  p a 
remmin p itää  huolta, on vastedes toivo niiden nojalla p äästä  sel- 
vemmälle kirkkojen sekä muun m uinaisuuden suhteen.

K irkkoja Suom enm aassa nyt on 500 paikoilla 2). H ävinneitä 
entisiä kirkkoja kirkkokuntilleen on lähes yhtä monta saaristossa, 
ran ta- ja  rantajokien seuduissa. Ylämaan kirkkojen i’än voi enim- 
m ästi vuosiluvulla m äärätä, rannikon kirkot ovat verrattain  paljon 
vanhempia siitä  syystä e ttä  sieltäpäin ikäänkuin pesäpaikoista 
kirkollisuus on tungeillut sydänmaihin. M anteren p itä jä  u lettu i 
joen suusta  pitkin jokivarsia kymmeniä peninkulm ia ylöspäin har
vemmin asu ttuun  m etsäpuoleen; u lkosaarissa taas kirkon alue oli 
sup iste ttu  pieniin piirikuntiin eli ryhmiin, ja  pieniä kirkkoja siellä 
oli tiheässä. Rannikolla ja  vielä enemmin saaristossa siis k ristilli
sen sivistyksen ensim m äiset tun tuvat alkeet ovat h ae ttava t —  P iis
pan- ja  Papm -nim ellisistä  paikkain nim istä; heidän verotaloistaan 
on moni nimi syntynyt. P. Henrikin ta ru  ansaitsee sekin paljon 
pohtaam ista.

Kansallisuuden suhteen ei näissä tu tkinnoissa pitkälle pääse. 
Tavallinen luulo on e ttä  ainoastaan R uotsalaisten seurassa  k ristin 
usko on Suomeen saa te ttu . Se luulo ei ole kaikin puolin oikea, 
sillä Saksalaisillakin on osansa. Ensiksi se m eitä ihm ety ttää e tt’e f 
Suomen puolella kallioissa ja  kivissä tavata  „runo-kirjo ituksia“ , 
jo tk a  Ruotsissa olivat tavallisia ja  7— 800 vuotta vanhem pia kun 
nahkapaperi-kirjat, jo ita  1160-luvulla alettiin  k ä y t tä ä 3). R uotsa
la iset itse (v. 829) Saksasta  saivat kristinuskon ja  olivat pari sataa 
vuotta uuden uskon saa tua  vielä puolipakanoita. M utta ensimmäi
senä Suomen puolella Ahvenanmaa heiltä  sai siirtolaisia ja  k ristin 
uskon. Kun paavi v. 1237 antoi käskyn ristire tk estä  H äm äläisiä 
vastaan, „naapurit-saaristo laiset“ (Ahvenanmaalla kaiketikin) m aini
taan  yhtä  hyviksi kristityiksi kuin R uotsalaisetkin.

*) Carlsson, Ikalisten pitäjä, s. 48—49.
l ) A. J . Hornborg, M atrikel, Helsingfors 1873, s. 537.
3) O. Montelius, Lifvet i Sverige under hednatiden, s. 68.
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Osoituksia on kristinuskon vanhuudesta Suom essa Euotsin  val
taa  ennemmin ’). Suom alaisia ja  Lappalaisia näy ttää  kristinuskon 
saapuessa ryhm ittäin asuneen eli oleskelleen siellä tää llä  sekaisin 
ja  vieretysten. Meidän maamme nimi Suomi on johdettu  lapin 
kielestä, ruotsalainen nimi Finn-land on myöskin parhaiten lapin 
kielestä johdettava. M onesta syystä voipi p ää ttää , e ttä  ensimmäi
se t ulkom aiset kauppiaat, ainakin monessa paikassa, puhuttelivat 
Lappalaisia.

Jos lisäksi veroista ottanem m e todistuksia, niin nähdään, 
e ttä  vanhimmat paikkakunnat ovat raskaam m asti veroitetu t. Suo
men ylämaan verom aalla eli m anttalilla on 3— 10,000 tynn. alaa; 
Ruoveden Pekkalalla on 2/з m anttalilla 14,000 tynn. alaa. M utta 
kussa salomailla kristinusko on verrattavasti vanhempi; siinä on m ant
talilla vähemmän m aata, esim. Viljakkalassa, jossa tavataan  3/8 m ant- 
talin taloilla ainoastaan 600 tynn. alaa. Sen ty ttäre llä  H äm een
kyröllä on jo  isom m at m aanalat. R antapitäjissä on m anttalilla 
noin 300 t. a., Hirvisalon H annulalla liki Turkua ainoastaan 60, 
Ahvenanmaalla ja  monella saarelaisella on tuskin pikkuruinen 
peruna m aa pienellä karitilalla.

Vielä jos jommoiseksi todistim eksi olkoon kansan taru  vas
tuksista  ensimmäisiä kirkkoja rakentaissa: „M inkä päiväkaudessa  
saivat rakennetuksi, yökautena hajotettiin. Pantiin vihdoin viimein 
pari mustaa kaksoishärkää vetämään ainekset mieltänsä myöten, ja  
mihin he seisahtuivat, se sopiva ja  p ysyvä  paikka kirkolle“. Se on 
yleinen satu  kaikissa pohjoism aissa vanhim m ista kirkoista. Meidän 
pitäjihin koskevata tä ssä  vähäisen. Lehijärvellä kuusi kurjaa ky
lää  ku tsu ttiin  vanhoissa kirjoissa „p itä jäksi“ ; s itä  epäiltiin, m utta 
tu tk ittiin  ja  löydettiin kirkkom aa ja  kirkon asem apaikka. Helsin
gin p itä jässä  Brutuby-kylän kankaalla on hoettu  kirkon olleen. 
Raum alla on nykyinen kirkko m uinaisesta luostarista  tehty, toinen 
on kaupungin toisella syrjällä kaupungin „vanhassa kirkkom aassa“ ; 
vähä vihiä on kolm annestakin Nummen m uinaisessa kylässä, joka 
200 unkarin gyllenillä ostettiin  kaupungin tiluksiksi. Sen asema 
olisi riihten takana, 200 askelta  uudesta kirkkom aasta oikealla 
puolella Sonkaisten tienvartta , kuopitulla maalla, jo sta  san taa ve- 
de ttä issä  pääkalloja ja  polviluita on löytty. Pellot sen takana 
vuoren alustalla ku tsu taan  kappelin-pelloiksi. V. 1830 sitä  aido-

J) Castrén, Resor och Forskn. VI, s. 38.
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te ttiin  kolera kalmistoksi, koska m aata oli kirkolliseksi sanottu. 
Tuota vahvistaa taru , jonka mukaan Hiisi Voiluodon ')  k au tta  Paha- 
m aasta 2) kiven heitti Nummen kylän ta ’a Sonkaisten tiepuoleen, 
toisen m ainittuun vanhaan kirkkom aahan, jossa  se vielä on itäportin  
sisäpuolella 10 kyynärää kirkon rauniosta. Savon (Sagu) Hallelan 
kappalaistalossa, y 4 penink. kirkolta, on kaksi kivi-rivitystä, toinen 
pari neliö-syltää avara, iso päällispuolelta lappea kivi toisen keski
palkalla; näitten  vierisestä m aasta on poltettu ja ihm isluita löytty. 
„Pohilaiset“ olivat käyneet siellä härkäparin kanssa aarte ita  etsim ässä. 
E räjärven Eräpyhään  aljettiin  kirkkoa raken taa; ei menestynyt, 
päivän työ sielläkin yöllä rikottiin. Pantiin  kirkon paikka arvalle : 
h irsi itsekseen järveen tuuli-ajolle. Saatiinkin noin %  pen. ny
kyiseltä Oriveden kirkolta Kaivantoon päin kirkko valmiiksi Suoma- 
seman kylään. Padisjoen 3) paikkakunnalla oli myös kivikirkon 
rakennusta puuhittu  Sallan mäelle, peninkulma nykyisestä A ska lan4) 
ra jasta . Yhdellä m ustalla härjällä  sinne kuorm aa ajettiin. Salla 
on lappalainen sana, niinkuin edellä sanottu  Suom asem a sekin 
n äy ttää  olevan. Melkein sam allaisia taru ja löytyy myöskin „Hel- 
singin-M alm ista“, Joutsenon sekä m onesta m uusta m aamme kir
kosta. Sen verran niistä. — M itä entisyyden selkoa on tuollai
sista  ta ru is ta?  Ne ovat v iittauksia vanhem m asta eli vanhim m asta 
k irkosta sekä oso tte ita  m ikä pyhityspaikka on kristinuskon mikä 
pakanuuden aikuinen. Varmaanki ta ru  todistaa ')  vastuutisen 
kristinuskon ja  vanhan pakanuuden kinaa keskenänsä, ja  2) e ttä  se 
kirkko, jo ta  sanotaan „ai’o tuksi“, oli ensimmäinen ja  vanhin, huono 
puukirkko.

Sam anlaista ta ru a  kun Suomen m annerm aalla tavataan  Ah
venanmaallakin. B rändö’n pienessä saarip itä jässä  esim. piti kirkon 
ensin olleen ai'o ttu  Koskipäähän. Täällä  saaristossa kerrotaan, 
e ttä  „Saksalaiset kai ensimmäisinä näillä tienoilla kävivät kaup
p aa“, ja  k irkoista se vielä kum m allisem pi ju ttu , e ttä  oli muinoin 
aika kun ei m uita kirkkoja ollut paitsi näm ät kolm e: Kökar, 
Jurmo , 5) ja  Lappo! Edellistä  kah ta  kyllä tiede tään  ikivanhaksi, 
m utta kolmas, jonka paikkakunnasta A hvenalaiset eivät itsekään 
tiedä, on arvattavasti Lapin p itäjän Santolvin (pyhän Uolevin eli 
Uotin) kirkon asema, jo sta  vasta enemmän kertom uksessa ranni

*) Muinaan Voidun luoto. 2) Nyt Pyhämaa. 3) Nyt Padasjoen p itäjä.
*) Nyt Asikkala.

5) Toiset täm ä verosta sanovat Eckerö (muinoin Äckroo).
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kon kirkoista. Ruotsalainen yliopilas P. M. Gyllenius v. 1645— 65 
oleskeli Turussa, sen ym päristöllä ja  saaristossa, erinom attain 
Korpossa. K upittaan läh teestä , jo sta  kristinusko yksistänsä on sa 
nottu  lähteneen, hän kertoo e ttä  se oli pyhälle Johannekselle py
h ite tty ; e ttä  Turun kaupungin hallituksen täytyi la t is ta a  pois 
taikauskoisia v irittäm ästä  valkeita sen ym pärille; e ttä  sen vieressä 
oli ennen ollut kappeli eli kirkkonen, jonka asem a ja  perustuksen 
alimmainen kivirivi vielä tuntui, ja  e ttä  se kovasta kiellosta huoli
m atta  vielä pysyi suosittuna uhripaikkana. U lkosaarista hän sa
noo, e ttä  Jurm on ja  Korpon välillä Saksalaisten laivat kulkevat 
T/uïresund'in kautta. Jos pyhä Henrikki kaikkein ensimmäiseksi 
saatto i kristinuskon Suomeen, niinkuin Gyllenius ja  kirkollinen ta ru  
otaksuvat, niin kristinusko ei kumminkaan Turun m annerm aalla van- 
hinna ollut, vaan saaristossa. T ästä  kaikki luotolaiset vielä Gyl- 
len iusen  aikana olivat vakaasti yhtäm ieltä. Pyhän Henrikin piti 
Giusslcär eli M åsskärluodossa '), eräässä  suuressa kuopassa asuen, 
seurustelleen kalastajain kanssa koko kolme vuotta, giellä raken
taneen kappelin eli kirkkosen, joka sitten  u itettiin  Jurem oo-saa- 
reen. Gius-luodossa, joka on yksi Utö- (= U lk o ) saaren ryhm ässä, 
hän käänsi luotolaiset oikeaan Jum alan-tuntoon. „Vielä tänäpäi- 
vänä näytetään  U lkosaaressa paikka, jossa H enrikki piispan raken 
tam a kirkko on seisonut“, tä tä  ta ru a  myöten siis vanhin Suomen
maan äärissä. Sen perästä , ja tk aa  Gyllenius, oli P. Henrikki jon
kun ajan viipynyt eräässä korkeassa ja  pyöreässä Rym ättylän luo
dossa, joka vielä Gyllenius’en aikana kutsu ttiin  P . Hemilän höl
möksi ja  jo ssa  erään  lähteen nimi oli P . Hemilän lähde. Vaikka 
Jurm on vasta  v. 1793 rakennettu , valtam eren tuulilta  h ipunut 
kirkkohökkeli, 65 virstan päässä  em äkirkosta, on niin huono, e tt’ei 
provasti enää ole ju ljennu t siellä jum alanpalveluksia p itää, niin 
sillä kuitenkin on vanhuutta kyllä; hurskaasta  uskosta kirkon ra 
kennus m onta m onituista k ertaa  on uud iste ttu  kun entinen on ha
jonnut. Saari on paljasta m eren-ajohiekkaa ja  kirkkonsa kyljessä 
asuu neljä talo llista  ta i oikeemmin kalastuksella, hylkeen pyyn
nöllä ja  vuohen maidolla elävää naapuria, jo itten  esiisät olivat 
merirosvoja. Jurm olainen uljaasti kehuu „Pyh. Kolminaisuuden 
kirkkoansa“. Täm ä asian kohta on tärkeäm pi kuin ensim m ältä

J) E päilem ättä Fiskljusa, kalasääski (vai olisiko Gius-skär Hiun-, Hion-, 
Hiton, — H iien-saari?).
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arvaisi, sillä se on vanhemman kirkkokauden selvä tunnusm erkki. 
Paavinuskon aikana jokainen uusi kirkko v ihittäissä pantiin jon
kun pyhän nimikoksi, ja  kirkon nimipäivää vuosittain eri pyhityk
sellä ju lk isesti vietettiin. Olisi ta rpeellista  kaik ista vanhoista k ir
koista saada tieto  sen nim estä, kenen nimikko se on ; sillä pääsisi 
epäilyksestä, onko tuo raunio ta ikka muu osoitettu  paikka ollut 
kirkko vai ei, kristinuskon vai pakanuuden aikuinen.

Joka  ikinen paavinaikuinen kirkko oli jonkun pyhimyksen 
nimikko. K ussa semmoinen nimi tavataan, niin se on paavin- 
aikaiseksi o taksuttava. N im et kannattavat ta run  *). T ässä  ei tila 
salli m ainita m uuta kuin m uutam ia: Vehmalla 011 Maarijärvcn talo 
nähtävästi neitsy M aariasta, eikä Marijärvi. Paim iossa on Marja- 
vuoren kylä korkealla vuorella, jossa ei suinkaan m arjoja kasva; 
sekin luullaan M aariasta nimitetyksi. Suomen perim m äisillä sa
loilla, Kaavilla, on Maarianvaaran postitalo. Turun kaupungissa 
tavataan v. 1423 „M ariavore“ (M aarian v u o r i2) ja  Irjänteen kirk
kotupa, Eurajoella on Pietari, todistava paavin aikaa ja  ikivan- 
huutta. Lohjan nummella näytetään kirkonsija ilman vähääkään 
rauniota, m utta  m aineeltansa Jaakko. G ietan kappelissa on Olofs- 
n äsby; olisiko siellä Oleville pyhitetty kirkko o l lu t3). Larsm on 
(Laurin-) p itäjässä on pappila Marieliolm, sen vieressä Thorholm- 
luoto ja  siinä taas Bjömliolman kirkko, täm ä kai pakanuudesta 
ristitty . Ahvenalaisten ta ru  kolm esta vanhim m asta k irkosta koko 
Suom essa saa Lapin suhteen vähän vahvistusta siitä, e ttä  vaikka 
kirkonkirjat paloivat v. 1818 seurakunnassa m uistetaan muinaisen 
kirkon olleen sahan paikalla, vähä itäänpäin L innavuoresta, ja  sitä  
ennemmin parin virstan päässä ylem pänä Ilinnerjoen tien vieressä 
paljon vanhemman nim eltä Santolvi, jo ta  sanaa täällä  ei enää ym
m ärretä, m utta  jo lla  nähtävästi tarko ite taan  korkeam m an veden 
aikuista P. Uolevin 1. Uotin kirkkoa.

Kirkkojen pienuuteen ei saa loukkautua: jokainen oli alusta 
pieni, seurakunta vähälukuinen ja  köyhä, saarelaisilla paitsi sitä  
jo  aikaisin m etsää niukalta. K uka Kuopion tuom iokirkon tilavuutta  
vähäksyy (20,000:11e hengelle), m uistakoon e ttä  siellä alusta  oli 
niin ahdas, e ttä  suurina pyhinä jum alanpalveluksen aikana seisot-

‘) Geijer.
г) Åbo Tidn. 1789, s. 38.
3) Suomi 1858, s. 147,
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tiili k irkkotarhalla *) ja  e tt’ei sen edellinen Tavisalmen pitäjän 
kirkko suinkaan suuri ollut siihen aikaan kun sinne Savonlinnasta 
saatiin liikanainen 5:den leiviskän painava kirkonkello. Im pilah
della ensim m äiset Jum alanpalvelukset pidettiin saunoissa ja  leh ti
m ajoissa 2). Niin vähäinen kirkko muinaiseen aikaan oli, e ttä  se 
joskus hätäh ä tää  oli siirre ttävä pitkän m atkan päähän. Lemulai- 
silla oli ensin kirkko yhteinen Nousiaisten kanssa. Se oli puinen 
Moision mäen rin teessä ja  ku tsu ttiin  Nousiaisten Nummen eli Sonta- 
malan kirkoksi. Lem ulaiset, jo ita  tu skastu tti p itkä kirkkom atka 3), 
yhtenä yökautena veivät koko kirkon m yötänsä ja  siitä on runon 
kappale säilynyt:

Lemun kem pit keltakontit 
Veivät kirkon, varastiit kirkon 
P äältä  Nummen N ousiaisten,
Toivat Torjoisten mäelle,
Kussa suutans’ sulattam aan,
P artan s’ menniit paistam ahan.
Iso T otti Toijolasta
Kaasi kuorm at, käänsi härjä t, j. n. e.

U seassa paikassa taas kirkko ensimmäiseltä oli kaikkia nyky
aikaisia paljon avarampi, nim ittäin Jum alan ilman kannen alainen. 
Päijänteen pohjanpuoliset hajanaiset asukkaat, joilla nyt on yh
teensä 19 kirkkoa, pitivät taivaan kannen alla Kuhnaman rannalla 
ensimmäisiä Jum alanpalveluksiansa.

T urun kulm alla kirkkoja on tiheämmältä, niinkin likitysten e ttä  
toinen toisensa kirkonkelloja kuulevat. Se näy ttää  kun näy ttää
kin kristinuskon vanhuutta  siellä. Sam a havainto m uissa paikoissa 
todistanee samaa. Ani harvoin ylämailla kirkkoja näkee tiheässä 
ryhm ässä paitsi vanhan väki-ryhmän ja  valtajoen seudussa, esim. H ä
meenlinnan piirikunnassa. Siellä on, nykyiset ja  hävinneet yhteen 
luettu ina: Vanhan linnan 4) ja  nyk. kaupungin kirkot, Vanaja, H at
tula, Vesunti, Lepaa, Lehijärvi, Renko, Kalvoila, Janakkala, Hauho, 
Hyvikkälä (?), Tyrväntä (Kulsiala). Hollola, kaikkein Päijänteen 
pitäjäin emä ei tä s tä  ryhm ästä ole kaukana ja  peninkulm an päässä

*) Muin. Ylit. Aikak. III, s. 117.
*) Akiamler, Herdaminne.
3) Peninkulman verta.
*) Capellet i Taffuestehuuss.
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siitä oli entinen Tenhelän (Tennilän) p itä jä  sekä toinen, Vesalan 
kirkko (?). Paikkakunnittain  on kirkkoja siellä täällä  muuallakin 
tiheäm m ässä, esim. Putsaari, Pyhäm aa, U ntam alan Pietarin  ja  
Sonkaisten P ertun  sekä Laitilan kirkot. Porvoon puolisista vasta. 
Pienissä ulkosaarissa muinaisia kirkonjäännöksiä on paljon sakiam- 
malta, joskus niin sanoakseni saari saarella. Moni heistä on alusta  
ollut pakanuuden pyhitys paikka, semmoisena hävinnyt ja  unho- 
tuksiin jäänyt, taikka pakanallisesta kristityksi pyhitetty  ja  sem 
moisena taas hävitetty, ta ikka  k ristittynä kirkkona vieläkin, esim.

Saaristo.
N ykyisiä k irkko ja  m el

kein vanhempien 
paiko illa .

Vanhojen kirkkojen  
jään n ö k siä .

W a a s a n - .................................... 3 17
Ulvilan-, K okem äenjoessa (en

nen pitkä l a h t i ) ..................... 2 vähintäin 4
Turun- (paitsi Ahvenanmaan) . 12 31
A h v e n a n m a a n - .......................... melkein kaikki 18
Savon-, Kemiön-, Hiittisten-,

Halikon- (ja Uskelan) . . . 10
Pohjan Tenholan, Broomarfin vähintäin 8
K y rk s lä tin .................................... 6
Porvoon, Pernajan- . . . . 7 à 9
Pyhtään-, K y m in - ..................... 6

17 107 à  109

M arkkinain nimellisiä kirkonpaikkoja ei saaristo issa  tavata 
kun jo itakuita, m utta  niitä ei tarvitsekaan kysyä, sillä jokainen 
saari ja  pieni luoto, jossa  ulkom aiset kulkivat, oli sam assa m ark
kinapaikka. Satam apaikkoja m eriläinen tarvitsi, ja  niissä pienet 
k irko t syntyivät. On kuitenkin kirkollisina m uistona Killankirkko, 
Kauppilan saari, P iikkiö  y. m., jo ista  vasta vähän enemmän.

Paljoa johdattavaisem m an osoituksen saamme m ti-n im ellis istä  
paikoista. R istin asettam inen oli kaiketi kristityn  tulokkaan ensim 
mäinen teko; sen nim ellisissä paikoissa on kenties joku pieni k irkko
kin ollut. Tienviitoiksi ei niitä tarv ittu  siihen aikaan kun te itä  
ja  tie ristiä  ei vielä ollutkaan. Lieron Vanhan linnan v astapää tä
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poikki Aurajoen 011 Sauvolan niemellä Nunnain-kirkko ')• Risti on 
siihen aina pitkin vuosisatoja uudistettu  s itä  myöten kun entinen 
m ätäni. M onta sem m oista kristinuskon m erkkiä on saarissa ja  m an
tereen niem enpäissä. Nousiaisten kirkkotaruun kuuluu sekin e ttä  
P. Henrikin saa te tta issa  Repolan kylään asti risti pystytettiin  ja  
sen ympäri tehtiin suoja, jo sta  tuskin enää on jä lk iä 8). — Santti 
ja  Santio (lat.: sanotus) samoin on muisto kristinuskon ajan pyhi
tyksistä ja  pyhimyksistä. M utta vaikeata on usein päättää , mikä 
muinaisjäännös 011 m aakunnan vanhaksi linnaksi, m ikä vanhaksi 
kirkoksi luettava: Ja tu lin  ta rh a t Kemissä, mäki Joutsenon pappi
lan ohella, Limingan lin n a 3) y. m. Piispa Bång sanoi Kökaria 
„linnaksi“. Turun tuomiokirkko, joka rakennettiin  U nikankarille, 
varustettiin  linnan näkö iseksi4), Tallinnan tuomiokirkko 011 raken
nettu  138' korkealle kummulle, joka kauan linnaksi kelpasi; K uo
pion tuom iokirkko Lapinlinnan 5) kummulle, Viron O ttepää (Oh- 
donpää) oli pakanuuden sekä kristinuskon aikainen pyhitys-paikka 
sekä vahva linna, Kivennavan pappila on pitäjän vanhassa linnassa 
j. n. e. Meidän 3— 400 vanhaa linnaa ovat melkein kaikki ra 
kennetut maan vanhoilta asukkailta. Ne, jo tk a  ovat kristinuskon- 
aikaisia, olivat alusta yhtä hyvin uskon kuin asutuksenkin tu r 
vaksi.

N äistä yhteensä päättäisin , e ttä  vanhimmat k ristity t kirkot 
ja  kirkkokunnat olivat vanhimman kaupan-aikuisia, ja  e ttä  Suomen 
ulkosaaristossa kauppa luonnollisesti alkoi. Kysymys kristinuskon 
iästä  siis kääntyy toiseen kysymykseen: M issä meillä oli vanhin
kauppa ja  kauppapaikat?

Ruotsissa oli ennen muinoin kuuluisa kauppakaupunki K al
m ar ja  Kalmarin läänin kaikki kirkot, sanoo Sylvander, ovat vuo
silta 829— 1287. Seitsem ättä sataa vuotta vanha länsim aiden lai
vurien latinankielinen m atkasuunnitelm a (Itinerarium ) pitkin Suo
men saaristoa ja  rannikkoa on säilynyt ja  näyttää e ttä  heidän kauppa

*) Nunnat ovat paikoin yhtä kuin Hii’e t; se sana on mahdoll. jo h 
dettava lappalaisesta njuono eli njuonoha, primus ordine, reliqvos antecedens. 
Lindahl-Öhrling, Lex. Lappon.

2) Hallenius, Virmoensis territorii m em orab ilia  crux erecta est
e t domo circumdata.

5) Suomi 1843, s. 77.
*) Jul. Krohn, Kuvalehti, n. 133.
“) Asehan, P.. Kuopio stifts matrikel.
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tiessänsä m eidänkin vanhim m at kirkomme ovat: Lyneböte (Lem- 
böte), Fugheide (Föglö), Ucrima (uhrim aa), Hangethe (senpuolisilta 
Finneiltä eli Suom alaisilta ku tsu ttu  : Kum iupää) ja  Purghel (Pork
kala 4).

N äm ät tu tk im ukset perustuvat tiedustuksiin arkistoista, löy
döistä, k ielistä  ja  kansan taru ista , erinom attain kirkonnim ellisistä 
paikoista. Pääjohdon ja  itse tiedustusten  vaikeudenkin näytteeksi 
panen ju tun  likeisim m ästä olopaikastamme, Helsingin p itä jä s tä : 
tulisko tä ltäk in  a lalta  vanhimman kirkollisuuden näköistä jotakin.

L än tisestä  V anhankaupungin lahdesta itäänpäin, Brändön ja  
H ertonäsin talojen sivutse, kävi ennen Degerö saaren pohjoispuo
litse Puotinkylän lahden sivuun kapea salmi, joka  1788-vuoden 
sodassa täytettiin , ja  nykyaikana höyryveneitä varten on kaivettu 
auki. E teläpuolelta, W ädö’n ja  Ramsö-niemen kautta, m erikulku 
muinoin kävi pohjoseenpäin Puotinkylän lahteen ja  siitä, sisäpuo- 
litse itäänpäin kiertäin, ulos m erelle. Lahden länsilaiteen keski
kohdalla on Puotinkylän kartano  (ennen kylä), vastapäätä  sitä  
Rassböle 2) Puotinkylän puolella lahden perukassa. M ellunkylän '*) 
Borgrusthollin (ennen kylä) rannalla pohjoisemmalla ja  korkeam 
m alla vuorella on ikivanhan linnan jäännös nim eltä Slottsbacken 
eli Skansbacken. Sen-alainen lahti, vuosi vuodelta m aatunu tta  luh
taa  ja  kahilikkoa, on nähtävästi ennen noussut aivan linnavuoreen 
asti. Jos meidän vaarat voisivat virkkoa entisen ajan m eriliikettä, 
sopisi n iittuliuskaa pohjoispuolella vuorta arvata  linnan satam a
paikaksi ja  vuoren jyrkkään  kylkeen olisi vanhan tarun  m ukaan 
sopinut lyödä rau tarenkaita , jo ita  ennen laivan kiinnittim inä käy
tettiin. V irolaiset näet, eivät myöskään ankkuria4) tun teneet, vaan 
kytkesivät laivansa kallion kylkeen: „Meren kaltaall’ kallion kyl- 
je ss’ Lujain kahleitten  kytkyiss’ Seisoi tuu len tarkan  laiva, noita- 
ukon vene“ p'). Neljä p ientä kivilatom a-kotosta oli Borgin ru s t
hollin v. 1788 syntynyt isäntä lapsem pana nähnyt linnam äellä. 
Seinäm iä oli vieritelty tiilitehtaan rakennukseen Viaporin linnoitus-

’) Vrt. Ignatius, Suomen maantiede, s. 19.
*) Molempia voi joh taa lapin kielestä : ras ta  =  ylitse ;r .jo k k o b  =  joen 

ylitse eli poikki, puotta =  vastapäätä. Vrt. i?o(by—Bötö-nimellisestä vasta 
enemmän.

a) M ahdollisesti myös lapin kieltä : tjatsen m elle =  vettä myöten, vesi- 
juotin ääressä, ad, juxta, secundum ductum aqvae. Lindahls Lex.

*) Raud-häk, ankru.
*) Kalevipoeg V, 61, VII, 50.
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työn tarpeeksi. Linnavuoren alta  oli 1820-luvulla laivan köli löytty 
m udasta ja  kyläkunnan töyräm issä m uinaisten asum usten m erk
k iä ; Nissasen talon m aalla on mäki nim eltä „Tom tbackan“, ja  
H etbakan kylän K orpas-talon takam aalla „H äm eenniitun“ tienoilla 
ÄTasa-kallio. Salmi ta i Salmia 011 lahden pohjasta neljän virstan 
p itkältä  k iertänyt Hämeenniittujen k au tta  Ö stersundom ’in kirkon 
ja  H usö-kartanon väliltä B orgarstrand’iin, ja  näm ät vanhat vesi- 
suonet ovat vielä ison tulvan aikana hyvin tuntuvia. Ilu sö ’n k ar
tan (vuodelta 1782) päällysnim enä on: „Cappelsund ynnä Björnö 
ja  B jörnasund“, jo tka jälkim m äiset m uodostavat salmen kapeamman 
osan, ja  vielä nyt e rästä  paasikiveä K appelinsalm essa nim itetään 
Kappelstcnen.

T ästä  vähä eteläm pänä on B orgarstrand’in lahdelm a, sen edus
talla B astö-saarct. Lahden mökkiläisten m uistissa ei ole enää mi
tään kaupunkiin ja  porvaristoon vivahtavata, vaikka m aasta kau
pan jä lk iä  ilmestyy ja  vanhan meritien viitan, korkean ATasa-vuo- 
ren kukkula sanotaan olleen vartio-rovioilla varustetun m eriros
vojen ilmoittamiseksi. Salmi on ero ittanu t Rassbölen ja  N ord
sjön kylät saariksi toisistansa. Husö, saarenm aan jatko koilliseen 
päin, on jo  nim estäkin nähden saaresta  m aatunut, samoin kuin 
mainitun Vådö-salmen tieno Rams-ö-udd. Niin vanhat ukot sano
vatkin, e ttä  Nordsjön ') seudut silm innähtävästi ovat olleet vallan 
saaria ja  saarentoja. Nimi Sundom on syntynyt salm esta tahi 
salm ista. T ästä  kirkkokunnasta eli m uinaisesta vesikunnasta ja 
kaantuu nyt, K rabb-puro rajana, Helsingin pitäjän puolelle 20 mant- 
talia, Sipoon-puoliselle Suudomille 10. S itä  salm ikuntaa ja  sen
luonteisia oli 1540-vuoden verokirjoja myöten ky lä t: N orsökärr, 
Norringsböle, Norsö, Rasböle, Boteby, Medlungsby, V ester Son- 
dom, Hokonsböle ja  Sottungsby —  aina siihen asti on vesijuotti 
ylettynyt Vestersundomin ja  Gomböle kylien välitse puolipenikul- 
maisen puron rotkon k au tta ; Sotunkylän Bisas-talon suosta onkin 
kaksi miespolvea sitten  rau tak iskoittu  m asto löytty. V ester- 
sundomilla näy ttää  ennen olleen avaram pi ala ja  m erkintö. Se 
sanotaan vanhuudesta olleen B orgarstrand’in m aatuneen lahden pe
rällä  Gölabakalla ( = lätäkköm äellä), jonka alta  kyläkunnan vanhan
aikaisia nuotta-kässäliä  ja  vapeita liejusta vielä tä llä  sataluvulla

*) Ennen Norsö, Nor (Nord-, Nords)ö. Samaa puhekielen muuttumista 
on Ingossa E lg-, Elgs-ö, nyt Elgsjö, Iliittisissä K aksjälä, Kaxsjäla, syntynyt 
sanasta kaks-kiela, kussa muinoin kahta kieltä  puhuttiin.
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on löytty. Kun kauppa, kalastus ja  hylkeinpyytö väheni, kyläläi
set vähittäin  viljelivät tiluksia ylempänä rannasta, ensiksi nykyisen 
H eikkasen talokas kolmen virstan päähän. Se talo kasvoi Heik- 
bakan (nyt myös Iletbakan) kyläksi. Toiset sitten n iitä  jä lk iä  kävi
vät aina ylemmäksi peltoa ja  niittua raivaam alla. Sen siirtymisen 
muistoa ovat talojen nim et K ärras, F iskars, Nygrans, Utbyggas, 
Uppbyggas ja  Vesterkulla. Labbasen talokas asettu i v irstan siitä 
kin tuonnemmaksi, paremmin viljelystcnsä keskellä asuaksensa, 
m utta  osaksi hänellä on m aata vanhassa pesässä B orgarstrandissa, 
nim ittäin Laivaniittu  (Skeppsängen), joka on saanut nimensä siitä, 
e ttä  vanhain puhetta  myöten kolmemastoinen kauppalaiva ry tänä 
oli siellä lam onnut. Häm eenniituissa, jo tk a  ovat 40 tynnyrin
alaa, on Puotin, Nordsjön, Heikbakan ja  Gumbölen kyläläisillä sekä 
Vesterkullan kartanolla osuetta. Laivain jäännöksiä sielläkin 011 
löytynyt. T ilakartan mukaan v:lta 1760 oli Nordsjökylän Porslahden 
talolla siellä „lohiapaja“, Backm an’in talolla haili- (silakka-) apaja 
nim eltä Lappberg; raja sen rusthollin ja  Heikbakan kyläläisten 
välillä kävi Kummitusluodon („Trullholm en“ ]) ja  Hyljekallion 
(Skjälberg, Skjälstenen, Skjälklippan) välillä. Tavasthäll- (Hä- 
m eenpaa’en) n iitu t olivat ja  ovat vielä rusthollin ja  Rassabölen 
yhteisiä; niillä oli myös Kihlapelto sekä Kihlaniittu  ja  Kihla- 
niitun keskellä oli KiM apaasi (Kihlahäll). Tuo n iittu  oli lännen 
alla Nordsjön lahdesta. Kun Nordsjön Backmanin talo meni ratsu- 
palvelukseen, niin se aputalon (augumentin) verosta otti Hyljekal
lion, kun siellä siihen aikaan saatiin kosolta hylkeitä. Hylkeen 
runsas saalis oli m uka kesken loppunut siitä  ilkeästä  syystä, e ttä  
kä te ise t naap u rit olivat salaa tervanneet kiven, jonka p erästä  se 
hylkeitä inhoitti.

P a it nä itä  kiviä ja  kallioita m ainitaan täällä  neljäs ja  ih
meellisempi kivi: Gudzsten  =  Jum alankivi; vai tarkoittasiko täm ä
kin jom paakum paa m ainituista. T ästä  on erinomaisen tärkeä  asia
k ir ja 2). Ollessansa Porvoon kaupungissa kuningas Maunu Erikin- 
poika Joulukuun 19 p. v. 1347 tuom itsi takaisin „asukkaille Öfver- 
by’ssä, jolla nyt on n im i3) Sottungsby, H eldersby’ssä “ 4), jolla nyt

*) Jo k a  paikassa muinaiset m erenkulkijat olivat kummituksia näke
villään ; niinpä llankoniem en-pääkin asukkailta ja  ulkomaalaisista tunnustet- 
tiin Kumiopääksi.

2) Suom. Valtio-Arkistossa. 3) „Han heter nu“. *) Nyt erään sillan
nimi Hellebro eli Heldebro matalikossa Nordsjön puolella tähän vivahtaa.
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on nimi Öster-Sundom. Gudzstcnsby'ssä, Vesler-Sundom issa, ja  kai
kille H aukosm a-Sundona’ssa *)> heidän vanhat su lkuvetensä2), jo tka  
h e rra  P ietari Julionpoika, herra  M atti Kettilm undinpoika ja  m uut 
meidän voudit I tä m a illa 3) ovat heille tuom ioillansa m ääränneet, 
m utta Hattalom'in4), — se 011 Hwsoom ja  Ö ster Sundom , p itä
jä lä ise t vääryydellä heiltä  pidätelleet. — T ästä  kuninkaan kirjeestä 
näkee, e ttä , vaikka vanhimpia verokirjoja myöten vanhain ranta- 
pitäjäin kyläinnim et puoli n e ljä ttä  sa taa  vuotta enimmästi ovat lu- 
kunsakin puolesta pysyneet m uuttum attom ina, ja  nimien m uutosta 
ani harvoin tavataan, tässä  paikkakunnassa nimien m uutos oli 
yleinen, ikäänkuin joku  suuri m ullistus olisi ennen vuotta 1347 
tapahtunut, koska kuninkaan täytyi k irjo ittaa uudet ja  vastaavai
se t vanhat kyläinnim et rinnakkain; e ttä  Öster-Sundomin entinen 
nimi oli H eldersby, joka  H usö-saaren kanssa m iesm uistissa oli ol
lu t tai vieläkin oli eri pieni p itä jä  nim eltä H attalom  (Hattula); ja  
e ttä  Jumalankiven hylä, Gudzstcnsby, vastasi Vester-Sundomia eli 
juuri edelläm ainittua entisen vesijättöniitun eli H äm eenniitun seu
tua, joka luultavasti oli toinen pieni naapuri-pitäjä tai kirkko
kunta.

Kuningas Maunu Eerikinpoika oli liitonteolla 1343 Viron sak
salaisia herroja 5) suositellut, heittäen Viron kansan 500 vuotisen 
orjuuden alaiseksi. M utta vaikka siltä puolelta suosio oli saatu, 
H ansa-kauppam iesten sovittam a 1323-vuoden rauha Venäjän puo
lelta  aina vielä oli epävakainen ja  Ruotsin uusia alam aisia tarvitsi 
tu rva ta  ja  tyydyttää. Satakunnan H äm äläiset olivat veroista rai
vossa, ja  K arjalaiset, joilla noin vuodesta 1143 Nevan rannat oli
vat v a lla ssa6), harjo ittivat m erirosvoomista V enäläisten vanhan 
tu ttavuuden suojassa. Kuningas, tu llessansa K auppakillan salmeen 
(Ivyrkesundsskär-gille) Kemiön ulkosaaristossa, sie ltä  auttoi Vii
purin vallan saarelaisia pitkällisestä rasituksesta  ja  salli Ristinie- 
men länsipuolisten verovoi-leiviskällä suoriutua kaik ista verotöistä 
ja  kuorm ain kuljetuksista Suomeen 7). Kun Ruotsin valtiom iehet 
P ietari Julionpoika ja  M atti K ettilm undinpoika Helsingin-Sipoon 
saariston oloista jo olivat olleet puuhassa, ja  kuningas nyt itse 
Porvoossa otti asian lopullisesti ratkaistakseen , uskaltanee otaksua,

*) Nimittäin asuvaisille, jo tka kaikki kuninkaalle valittivat. 2) Sisä- eli 
maanpuoliset (ei merenpuoliset), „inbunden watn“. a) Suomessa. 4) H attula. 
s) Grönblad, Nya Källor, s. 4—6. *) Sjögren, Ingermanl., s. 64. ’) D iplo
mat. Suec. V, s. 195.

2
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e ttä  Venäjän Uudenkaupungin (= Novgorodin) ryöstöretk i 36 vuotta 
tä tä  ennemmin eli 1311 saatto i koskea näitä  paikkoja yh tä  hyvästi 
kun m uita ehdoteltuja rantam aam m e seu tu ja1). A ikakirjan kaikki 
nim et (paitsi ehkä Kaugala) voisi jo tenkuten  tänne sovittaa. K au
pan ja  vallan käteisinä yli m eren tu ltu a  he „valloittivat Kauppajoen 
ja  M ustanjoen (puron), polttivat Vanai-kaupungin, jonka. N jem tsit 
(Saksalaiset, R uotsalaiset eli m uut ulkom aiset) pakenivat vahvaan 
linnaan korkean vuoren kukkulalle, raivosivat kolme vuorokautta 
hävittäen koko piirikunnan, polttaen suure t kyläkunnat, kiihkeästi 
ryöstäen kaikki varat niin tyyni, e tt’ei yhtäkään sarvea jääny t ;pa- 
luuretkellänsä valtam erelle he valloittivat Kaugalan jo e n ja P e rn o -  
joen“ . Ellei Venäläisten aikakirja jossakussa nim essä ole erhetty- 
nyt, ryöstä jä t olisivat valloittaneet Vantaanjoen lohikkaan joen, 
nousseet s itä  vähän m atkaa ylem m äksi2) Tapaninkylän sivutse sii
hen V antaanjoen m ustaan putaasen, joka K uorbölestä kävi Tomt- 
bakan ja  Nackbölen 3) taatse , —  taikka tulivat B orgarstrand-Puo- 
tinkylän kautta. T äällä olisi joku kauppila ollut, ta i lyhyt m atka 
Vanhaan kaupunkiin (Vanai). V ieraat kauppiaat pakenivat Mellun
kylän linnaan; viholliset kaikki kylät hävitettyä, ehkä jonkun K auko
lankin, palasivat valtam erelle B jörnö-(Karhun 4)luodon ja  salmen 
kautta. Se tä llä  k ertaa  sikseen.

M uinaiset heikot kauppalaivat aina koettivat valtavesiä vält
tää , rantapuolisia purjehtien. N iistä ajo ista on arvattavasti Nord- 
sjö-niem essä (Nordsjöskata) satam an nimi 1Icvclsvik (toinen Kall- 
viken sen likellä), sen edustalla Likholmen (Ruumiinluoto) ja  Hamn- 
holmarna (Satam anluodot) sen ja  Vådö-salmen välillä, vähä ulom
pana Krämaröarna (K auppurisaaret), Ö stersundom issa saari Mö-

*) Akiander, U tdrag ur ryska krönikor, s. 81—82; S. E., Helsingf. Tidn. 
1864, n. 4; Cajander, Esitelm ä Porvoon liim asta, Suoni. Muinaisin. Yhd. ko
kouksessa 1871 ,3/2.

2) Hällströmin laskentoa myöten merivesi 570 vuotta sitten oli liki 6 
kyynärää nykyistä korkeempana, eikä koskenputous niin jy rkkä ja  tuntuva kun
nyt. 3) Nahanmyyntipaikka : nahka =  lapiksi nakke.

4) Karhu, tuo hirvittävä kouko eli ohto mesikämmen, lapiksi bjerd, 
bem taikka spiri (Suomessa piri, pirilä) =  eläin, animal, djuret, on monelle 
paikalle nimensä antanut. Siitä Pärniön pitäjän nimi, myös Koukovuoren p itä
jäksi („Käwokoss bergh sochen“) kutsuttu vielä v. 1536. Arv. Handl. IX, s. 
15. Pohjoiskansat muinoin karhua pyhittivät, ohdon peijaisia pitivät vielä kris
tinuskon saapuessa. Meidänkin tutkinnonalaisessa paikkakunnassa on Puo- 
tinkylässä eräs tölli nimeltä „Björnkorstorp“.
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landet (neito-kaupastako?), ja  jos vielä tuo outo „Ilaukosm a-Sundona“ 
tarkoitta isi haukanhoitoa ja  -k au p p aa !), niin kylläpä täällä  olisi 
kaikellaisia todistuksia tarjona kauppaliikkeestä ikivanhuudessa 
Puotinkylän lahden kautta. Itse  p itäjää, jonka kulm alla täm ä 
paikkakunta on, ku tsuvat H äm äläiset V antaan p itäjäksi, m utta  Hel
singin nimen se on jo  aikoja kan tanut ja  entiset „H elsingit“ oli
vat kauppureiksi tunnetut. — Tässä niinkuin m uissa m uinaisuu
temme ju tu issa  on kauppaa, kansallisuutta, pakanuu tta  ja  kirkkoa 
likitysten sekaisin.

Mitä erittäin  kirkollisiin oloihin tulee, niin m ainitut pienet 
k irkkokunnat eivät suinkaan olleet ainoat etelä Suomessa. Ulko
m aisten sanotaan anoneen noidan-apua K yrland’issü, jo ta  hoettiin 
Baltian meren suurimmaksi, 8 päiväystä pitkäksi saareksi, Girk- 
slätt'is tä  alkava 2). Siinä on selvästi K yrkslätt-pitäjän nimi. Se 
arvataankin niin vanhaksi, e ttä  se jo  muinoin lähetti siirtolaisia yli 
meren Hiiu-Roots saareen (Vormsö), jossa on K irkeslätt-kylä ja  
-satam a. K yrkslätin m aan poikki kävi ennen kulkuväylä Ströms- 
by’s tä  Sundsbergiin Espoon lahden perällä, ja  sillä välillä on Kyrk
slätin kirkko. Sen eteläisin lVa penik. pitkän kaidan niemen pää, 
ITämeenlahden itäisellä puolella, on Porkkala, jonka k au tta  laivat 
kulkivat joko etelään päin Viron N aisaareen (Nargö), ta ikka  koilli
seen ja  Suom enlahtea pitkin. Porkkalan puolella on kirkonjään- 
nös-paikkoja: Kyrkosön, Grafholmen, Makluoto, Räfholin (Balders- 
portö), Biskopsböle. Sundsbergiä vastapäätä, saman lahden pe
rällä, on kolmen virstan päässä Espoon vanha kirkko ja  kirkon
kylä Köklax, vanhimmissa verokirjoissa 1549— 53 ku tsu ttu  Köpeby, 
ja  nykyisiltä Lohjalaisilta Kauplax. — Toisella puolella taas Por
voon kirkko itsekin on vanha, m utta  sen saaristossa on tai on ol
lu t tuntem attom an entisyyden jä lk iä : Onas, Pörtö, Korsholm, I V  
linki. Täm ä „Bæling“, johon kuului kaksi saaren-kylää ja  arvatta
vasti salmen toisella puolella m antereen saarim aiset kylät Tirmo 
ja  K ardrag, ku tsu taan  vanhoissa asiakirjoissakin suorastaan „pitä
jäk s i“ . Suur-Pelingin läntisessä kärjessä on Ilagnäsböte, pakanuu
den aikana epäilem ättä m eriläisten vanhimpia kirkkoja, vielä hy
vin tuntuvalla  aitauksella. Hyvin epätietoinen on Sivatsaa solin j  
N ylandc3). Se näyttäisi parhaiten  etsittäväksi Svartsä’n suuressa

*) Palkdressur, falkhandel.
a) Adamus, Bremensis, De situ Daniæ. Suomi 1841, 3:s v., s. 25.
3) Arvidsson Handl. II, s. 56 (v. 1423).
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kolm iryhm äisessä kylässä liki Porvoon lahden suuta. Lännem 
pänä tä s tä  alkaa Sipoon pitäjä, jonka rannikolla on pari kolme 
en tistä  hävinnyttä kirkkoa ja  hautausm aata. Näihin liittyy vanha 
p itä jä  Pyhä risti Hattalumissa, joka  kyllä oli saarinen, m utta  ni
m estä päättä in  lienee u le ttunu t m aitse Porvoon siltaan asti, koska 
siellä on talo Johannisberg, jonka vanha nimi on Horn Hattula. 
Pyhänristin  kirkko H attu lassa  on väärin ym m ärretty Vanajanveden 
H attu laksi, koska kun. Maunu Eerikinpojan tuom iossa v:lta 1327 
m ainitsem a Pyhä ris ti H attalum issa oli sam a kun H usö1). Tämän 
naapuri ylläm ainitussa m erikulkureiti§sä eli ,,Tavastängen“-nimisen 
vesijättöniitun kohdalla oli G udzsten’in (Jumalankiven) kyläkunta. 
Nyt ei enää siitä selville pääse, mikä ja  m issä se mainio kivi on 
ollut. Jos joku m ainitu ista: Kappelsten, Skjälberg (-sten), Lapp- 
berg, Tavasthäll, K ih lah ä ll2), Trullholm  kantoi k ah ta  nimeä, ei 
voi tietää, vaan ainoastaan e ttä  Jum alankivi vastasi Länsi-Sundo- 
mia (Heikbacka, Gomböle y. m.).

K ivestä, paadesta, vuoresta, vaarasta  on monen kirkon nimi: 
Kivennapa, Panakivi, Flisö, A lttarikivi. Paimion v. 1681 raken
nettu  kirkko on järjes tän sä  neljännessä paikassa; vanhin on P. 
Jaakon pieni kappelinkirkko Kivinenässä. Koskelojärvellä Ilinner- 
joella  on paikka Hiienranta, p itkästä  niem estä tehty  Hiiensilta, 
niemen likellä iso kivi nim eltä Uhrattu, ja  alaspäin tä s tä  Koskelo- 
jokea myöten Lapin pitäjän perällä  oli sen vanhin kirkko SantolvU). 
Kangasniem en Puulasalm en Itä ta lon  maalla on eräs kivi, jo ta  ta ika
uskoiset kuuluvat palvelevan; kivessä on 9 reikää, ja  uhraus kuu
luu tapahtuvan siten, e ttä  kuhunki reikään asetetaan  eri lajia vuoden 
saa lista4). Jos Jumalankivi*), kuten  luulisi, oli erään kirkkokunnan 
keskustana, niin saarikunta  se kai oli; m utta hävinnyt se on koko
naan tietäm ättöm iin , paljas nimi vaan on jäänyt, sekin satunnaisena 
löytönä. Porslahden talon m aalla on Bisa-lammin vieressä likellä 
B roända’a paikka nim eltä K yrhnalm m . Mellunkylän linnanjäännök- 
sestä  V, virstan päässä  on „hyvin vanha“ hautausm aa, jo s ta  ih-

>) K ats. II an dl. t. Uppl. i F . K. Ilist ; Ilist. Ark. III, s. 146.
2) E räs Kihlahäll on myös Härtonäsin maalla.
3) L appalaisista uhrikivistä kts. Læstadius, Forts, af Journalen, s. 468.
4) Suometar 1881, n. 117.
')  M uutamat vanhat luulevat sen tarkoittavan erästä  isohkolaista hy

vin tunnettua suo-kiveä Husö’n-puolisella Nordsjön maalla, jonka ukkonen v. 
1850 halkaisi.
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m isluita löydetään. M ahdollisesti on tähän piirikuntaan luettava 
fiW iteaa-pitäjä, koska piispa M aunulla piti siellä olleen perintötalo 
Borghaby, joka  osoittaa joko Porvoon linnaa, taikka juu ri Mellun
kylän Borg-linnaa. Läntisen naapurin H ärtonäsin nykyisestä eli 
kolm annesta asem asta virstan päässä  on „Riihim äki“, jonka ali- 
puolelta tuntuva notko on lahden jä ttö ä ; täm än sataluvun alulla 
täällä  löytyi useiden ladottuiu ruum isten m ädäntyneitä pääkallon 
siruja, ja  ta ru  puhuu m uinaisesta kappelituvasta.

Kaikkein näitten kirkkojen alueet ovat alkuansa olleet saa
ristoja, joihin vähittäin m antereen ran taseu tu ja  laskettiin. Ensim 
m äiset kirkot täälläkin olivat tiheässä, kirkko ei silloin suinkaan 
vastannut nykyaikaista p itäjää, vaan ne sulivat sitten  yhteen niin
kuin m uruset pussin täyteen, m u tta  useam m at n iistä olivat vas
taisten  k irkkokuntain alkeita. — Paitsi Helsingin p itäjän  vanhaa 
Laurin kirkkoa puhutaan e räästä  en tisestä  kirkosta Brutu-kylän 
lettosuon rannalla, johon ennen laakso lienee V antaanjoesta sui
kerrellu t, to isesta Malmin kylän santakuoppain tykönä ja  p itäjän  
suom alaisten en tisestä  kirkosta, joka  v. 1816 (?) myötiin ja  vielä 
011 latona Malmin Örskisten talon m äellä, Fapinmäestä  M ellun-ja 
Malmin kyläin välillä puhum atta. V anhankaupungin kahdesta kir
kosta puhumme vasta ; läheisen Baggbölen Erikasen talon kyn
nystä kaivettaissa löytyi paljo ihm isluita tie täm ättöm ästä  m uinai
suudesta. Ei ihm ettäkään, sillä paljon tässä  p itä jässä  on muitakin 
entisyyden todistuksia, esim. Nordsjön kärjessä  vanhanaikuisia kivi- 
pesiä , Skom akarbölessä Bränneåkerbacken (Bälbaclcen), nikkari 
Åbergin v. 1854 Tapaninkylän soram äestä löytäm ät varhemman 
pronssikauden varsikeltit, Suom essa harvinaisia, sekä Petasen ta 
lon m äeltä löydettyjä ja  kohta hukattu ja kiiltäviä väkäisiä kaluja, 
nim eltä „böyslar“ *).

Vaikia on tä s tä  tu tk im uksesta  varm aan ja  tarkalle  luvulle 
päättää , kuinka m onta tun tem ato in ta luotokirkko-jäännöstä tä ltä  
a lalta  on karttunu t, ja  likitysten ollen ovat ta rin a t joskus voineet 
niitä yhdistää. U udet tu tk im ukset opettanevat n iitä  ero ittam aan 
taikka yhdistäm ään. Se vaan pysynee ainaiseksi vaikeana eroittaa, 
onko kalmisto eli kirkkomaa paljastaan sitä, vai onko siellä pieni 
puukirkkokin ollut. H outskärin  kirkkom aa Halso-rede'ssix on

') Rasin isäntä vainaja, synt. 1801, sanoi, e ttä  kylän mäkeä kaivettaissa 
monessa paikassa on vanhanaikaisia perustuksia löytynyt, vieläpä satua ole
van hävinneestä Kertun talosta.
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taa ttu  '). Evijärvellä oli Buum issaan  ennen pitäjän kirkon ra 
kentam ista. Vöyrissä (Oravaisissa) on vanha kiviaitainen kalm isto 
ja  rukousnauhan-kivi (Radbanclssten): „kansa oli tänne kokoon
tunu t ennen kun pitäjällä kirkkoa oli“ 2). Kokemäellä Kalvomäen 
ja  Juupelin  talojen välinen alanko pelto vanhastaan ku tsu taan  Vi- 
ronla/ulelcsi, Juupelin  mäki Viron kirkoksi. „K irkon“ nim ellistä on 
m onta paikkaa, jo issa ei suinkaan koskaan ole kirkkoa o l lu t3), 
m utta  lisänä muihin syihin se nimitys taas monta k ertaa  on asiaa 
ratkaiseva. Sentähclen olen arvannut monessa „kirkkom aassa“ 
ennen kirkonkin olleen, jos vaan jo tak u ta  sivusyytä sieltä tä ä ltä  
olen löytänyt, tahi tarkkam uistinen taru  sekin on ollut „kirkosta“ 
tietävinään. Vanhimpain kirkkojen lukum äärää ei vielä taida m uuta 
kun arviolta laskea. Yksin ta ikka parin  kymmenin eivät ne su u rta  
todistaisi, m utta  parilla sadalla vanhan kirkon maineella Torniosta 
Nevajokeen ja  Sortavalaan asti on suurem pi todistusvoim a, kehoi
tukseksi tu tkim usten jatkam iseen. Parem m aksi olen pää ttäny t o t
taa  enemmän kun vähemmän, vaikka arvelun-alaisiakin, — sopii
han vasta  liikoja karsia pois, to isia  siaan lisäten liittää. P ääasia 
on e ttä  uusi tu tk into  011 alkuun saatu.

M uinaisten kirkonpaikkain nim et Suomen saaristo ssa  ovat 
p. m. Björnholmskyrka, Jättiläiskirkko, Pyhäluoto, Heligholni, 11c- 
ligmansö, Pykälä, Pyhäsaari, Jumal-ö, Jumalsaari, Gudsdcd, Gud- 
stensby, Uhrimaa, Uhrimaankirkko, Bistiniem i, Bistiniemen saari, 
Korsholm, Korshamn, Korsör, K orsn äs; Uskois, Tronsböle, K irk- 
komaansaari, Kirkegårdsskär, Kirkegårdsnotvarpet ; Likholmcn; K ri-  
stensholm, Eskilsö, Abrahamsö j. n. e.; Kirkkosaari, Kyrkieholm, 
Kirkebacka, Kirkelax, Kirkeböte, K irkcnäs, K irkesund, K irsta  
(K irkestad), Kikkelmisnäset (= K irkkom essun taival), Gierknäs, Gamla 
Kyrkoplatsen ; Kappelinsaari, Kappelinmäki, Kappalkyrkan, Kappal- 
stenen, Kappalsundet, Kappelholm, KapellbacJcen, ja  kaupasta , meri- 
liikkeestä o te ttu ja  esim. Kauppilansaari, sekä m uita kaikellaisia. 
Suomen ulkosaaristossa, m aatuneita  saaria yhteen luettu ina, tiedän 
n iitä  tähän  asti 177, jo ita  jo tenkin  varm aan voisi vanhimmiksi 
kirkonjäännöksiksi päättää , 37 epätietoista, 25 tähän  asti tun tem a

’) Ilallenius, Memorabilia Territorii Virm., s. 12.
2) Lassus, T raditioner frän Vörå, W asa 1862, s. 11—13.
3) Kirkonkallio Jaakolan kylässä, 1/2 v irstaa etelään Lammin kirkosta, 

ei ole varmaan kirkolliseksi muistoksi päätettävä sentähden, e ttä  tämän van
han pitäjän Kaisan-kirkko aina on mainittu nykyisellä paikallansa olleen.
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ton ta  nykyisten kirkkojen likipaikoilla ja  näiden emiä, 6 ehkä 
paljaan pakanuuden, ta ikka pakanuudesta ristittyä p aikkaa; siis 
yhteensä 245. Moni ihm etellen paljoksunee tä tä  suu rta  lukua. 
Mitä, jos tä s tä  luettaisiinkin pois pari kym m entä kirkkom aan nimeä 
kantavia ja  jo itaku ita  epätietoisia, — uusia näköaloja vasta avau
tuu ja  pääluku kuitenkin enenee esim. seuraavistaT

1) .Böte-luodot. Böte-sana, joka m erkitsee vuori, k lint, lat. 
mons, luullaan erittä in  tarkoittavan „böta- („s tran d a“ — „næ siâ“) 
varder“, s. o. kasavuorien vartioita, jo tka  tulien syty ttäm ällä il
m oittivat merirosvojen tuloa *). Meidän saaristo issa semmoisia on 
monta, paikoin sakiassa ryhm ässä. Ruotsin m aalla niitä on m ante
reellakin 2), meillä on tutk im atta, onko yläm aassa, niinkuin ranta- 
seudulla, tä lla isia  nimiä (vrt. Buotila, Puotila). Böte kyllä m eidän
kin saaristossa tark o ittaa  vuorta, m utta myöskin lyyli- eli uhraus- 
paikkaa vuorella, jolloin nimitys sopivemmin joh tuu  ruo tsalaisesta  
sanasta böta, bota, vetää uhriveroa epäjumaloille, vetää  sakkoa. 
Tojsinaan on paikan nimi suorastaan Böte, Bötsö. Ahvenanmaan 
pohjois-Jurm on koillisella puolella on semmoinen Böte, Pohjan
maan Karijoen kappelin ruots. nimi on vuoren nim estä lainattu  
Bötom, K yrkslätissä tuon merkillisen vesireitin suussa (Strömby), oli 
v. 1542 m aanpuolella Öfverbyn kylänryhm ässä Botevik (B otthevik8). 
M utta useimmin tapaam m e sen sanan liitteenä paikkainnim issä, 
esim. K ökarissa: Vaktan (Paktan)-ööte, Värfböte, Lundel (Löndel) 
-böte; R ym ättylässä : ranta-kukkula Pakkeböte(-n ä s4), m ainittu Hag- 
niisböte, jo s ta  edellisellä osalla vanhastaan on aivan sam a merkitys 
ja  /m&a-muodossa on Suom essa ylen tavallinen. Porvoon p itäjässä 
on H agan kylässä talo Botas, jo tka  näy ttävät a lusta  olleen yh
distettynä Hagabotas, ja  Huttböte on Haikon talon rajapyykkejä. 
Vöyrin p itä jässä  on K arvatböte4), korkea vuori iy 2 virstaa k ir
k o lta ; huippuvuorisia kaikki B öte-luodot ovatkin. Yllämainitun 
Puotinkylän alla on töllillä Ptotbergstorp tähän vivahtava nimi.

*) Ihre, Glossarium; Strömholm, Sv. F . Ilist. i s:drag I, s. 218; F reu- 
denthal, Om Ålands ortnamn, 1867.

2) Yedlaboda ä  Jiotaskogar. Nordström, Sv. ltiksark  Perg. Bref till 
ung. 1350.

3) Ekebom’in rannikko-kartassa muodostettu: Bätvik!
*) Lapin kielestä olisi piettot, vetare, kieltää. Karvet =  kiertää, pakte,

paasi, petra, sæpissime præcipitium. Lindahls Lex. Siitä olisi Pakkeböte
niinkuin Vironkielessä P ikkerkaar =  pitkäisen kaari.
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Sana näyttää  Suomen kielelle vieraalta, ellei se ehkä ole sanasta  
pyhättö ta i pyhältö. Kymin pitäjän Sunilan tienoo, K orkiakosken 
alipuolella, ku tsu taan  Pyötisehsi; siellä on kylä Helilä, ru o ts . He- 
lighy. V ehka-Virolahden saaristossa on Pyötsaari ja  Paationsaari, 
joiden nim et vanhoissa verokirjoissa kirjoitetaan : Böötsö eli Bötö. 
Pyhim ysten nim et tähän  sanaan liitettyinä epäilem ättä ta rk o itta 
vat k ristittyä  a ikakautta , esim. „Paualsbothum  paroeciæ  Bæling“ В, 
Kätkilbötesö Tenholan Järv is-talon  alla v. 1552 ja  Abrahamsböte 
eräs neljästä Ilo u tsk är’in pienistä Böte-luodoista. B öte-sana A h
venanmaalla liitetään semmoisenkin luodon nimen päätteeksi, jolla 
itsestänsä  011 kristillinen m erkitys, esim. Kyrhogärdsböte Sottun- 
gassa, pohjoiseenpäin K öökarista, koilliseen Föglöstä, i y 3 penik. 
kum paisestakin. Lemlandin p itä jässä  on Bötesholm  ja  pari v irstaa  
siitä  saaren m antereella Lcmböte, jonka edellinen osa on suom. 
sanasta  lemi, kosteikko ■), ta ikka pikemmin lappalaisesta slcbbct3), 
koska lahden nimikin tä llä  kohdalla on „Slem m en“. Kun länsi
maiden kauppam iehet Ruotsin puolen Arholman k au tta  alkoivat 
purjehtia  Suomen puolelle, oli Lem böte heidän kaikkein ensim m äi
nen pysäys- ja  satam apaikkansa 4), ja  tänne he rakensivat pienen 
kirkon, jonka rauniot tohtori Bomansson on tyyni tu tk in u t5). 
K aupantekijät kristinuskon saatto ivat pakanalliseen paikkaan.

2) Killan U rh o t6). Killat, ruotsiksi Gillen, saksaksi Gilden, 
olivat muinoin kauppaseuroja (communitates) eli veljeyksiä, kum p
panuuksia, jo tk a  m ajoissansa milloin kauppaa, milloin juom inkeja 
pitivät, milloin aikakautensa h a rtau tta  harjoittivat. Um piseurojansa 
varten  heillä oli om at pappinsa. Ulkomaisia näm ät veljeykset 
oikeastansa olivat, m utta  heidän oma etunsa käski he itä  suom a
laisiksi perehtym ään, maan asukkaita  jäseniksensä ottam aan ja  
heidän kirkkotupansa jä i pysyväiseksi kirkoksi paikkakunnalle. 
P irkkalan p itä jä  ja  P irkkalaiset kauppiaat ovat epäilem ättä sam aa 
syntyä eli sitä  kauppaseuraa, joka nim itti itsensä Communitas Sata-

‘) =  Hagnäsböte Pelingin pitäjää v. 1345.
2) Lönnrot, Suom. Sanakirja.
3) Tjatsin eli tjatseb siebbet, aqua conspergere, vettä p irskottaa — van

hempaa pyhää kaste tta  osottava.
*) Seisemättä sataa vuotta vanha latinainen kulkusuunnitelma (itinera- 

rium) siltä m erim atkalta on säilynyt. Vrt. s. 14.
')  Alands Fornminnen.
e) Toht. Bomansson’in on ansio näiden kauppaseurojen ilmisaamisesta. 

Historiallinen Arkisto I, s. 151, II, s 161.
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cundiee (Satakunnan yhtiö). R uotsinpuolisesta Pohjanm aasta sanoo 
Iliilphers '): „Vanha kaupunki on se kirkkokaupunki (kyrkostad), 
johon Piitim en (Piteå) kaupunkiv. 1G21 asetettiin , — lahteen 17a ny
kyistä virstaa meren rannasta  ; se oli mainioilla P irkkalaisilla etevänä 
kauppapaikkana paljoa ennemmin kun kaupunkia ruvettiin perusta 
maan. E räässä  toisessa Pirkkalaisten kauppapesässä, Luulajassa, oli 
ta rua  myöten pyh. P ietarin  tuomiokirkko ja  jo  12:11a vuosisadalla 
P ietarin  m arkkinat Lappalaisten kanssa tietäm ättöm ässä paikassa. 
Tornio, Pohjanm aan vanhin asutus ja  P irkkalaisten rikkain pesä
paikka, oli mainio ei ainoastaan kaupastansa, vaan myöskin P irk
kalaisten avuliaalla toimella rakennetuista kauniista k irko ista“ . — 
Kiltoja oli kahdenlaisia. Kaupungin-kiltoja tunnetaan Suomessa 
7: T urussa 5, Pyhän Hengen kilta V iipurissa'2) ja  Viidenveljén kilta 
K astelholm assa. M aakuntaiskiltoja ei varm aan tunneta kun 8, ni
m ittäin Kokem äellä sekä Ulvilassa 3) 5 eli 6, H uittisissa 1, Ahve
nanm aalla 1. Niiden lisäksi m ainittakoon Kokemäen Kukkulaisten 
kylän Sukarassa: Kalomälci eli Kalvomäki, jo tka  nim et molemmat 
ovat lappalaista syntyä, toinen sanasta  skalo, messinkinen kattila, 
joka killoilla aina oli välttäm ättöm änä astiana ja  muutoinkin sii
lien aikaan kallis ja  harvinainen k a lu 4), toinen sanasta  yalvvo, 
kalvo, kauppatavara. Sielläkin sanotaan olleen kirkko eli rukous
huone. Hintikkahan Mankalan alla, pyh. Henrikin kirkkosuojan 
yläpuolella on Killan-törmä  ja  kirkko, jonka kelloakin taru  m uis
telee. Köylissä m ainitaan 1445 Iso ja  Vähä Kildenmaa, edellinen 
varm aankin Rapolan kyläläisten oma. H uittisissa on ollut kirkko 
Tuokkokin vanhan ja  vahvan talon perustuksissa  Sammun kylässä; 
Sammun neljänneksen kyliä oli v. 1540 „kirkonkylä“ ja  sama 
Sampu oli tunnetuista killoista yksi. Punkalaitum ella on Killanojan 
partaalla  ollut p itäjän  ensimmäinen rukoushuone joen ja  m aantien 
välillä Iso Pourun nykyisellä pellolla, jo ta  kaivettaissa on löydetty 
ihmisen luita. Vanttilan Hosian talon takana P erän iitussa on taa 
sen ollut vanhin kirkko, jonka aikana tähän kirkkokuntaan lue t
tiin osa H uittisten pitäjää, esim. Suttilan  k y lä 5). Vampulan van-

’) Sami. tili Beskr. öfver Vesterbotten, 1797. II, s. 52, 109, 144.
2) Perustettu  v. I486 Ileinäk. 2 p. Arv., Iiandl. 1. 54.
я) Muinoin sekin Kokemäen pitäjää.
*) Ison ruton perästä (1351?) Helsingin pitäjän Skomakarbölen talo 

Böstas (B ötstas?) myytiin yhdestä kattilasta, kertoo taru.
*) Kansakoulun opettajan Jaakko Eklund’in Suoni. Muinaismuisto-yh» 

distykselle antama tieto.
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hasta  k irkosta  (Tam areen kylässä) 25 syllän päässä  oli Killenkirkko 
ja  luoteesen 15 syllän takana Külenkallio. Vieläkin ylem pänä Loi
maan jokivarrella  on M älläisten kylän Kärjen rusthollin m aasta 
A lastarossa v. 1881 löydetty neliskulm ainen hopearaha vuodelta 
1477, todistava kansallista yh tey ttä  ja  kaupankäyntiä täälläkin 
vanhem pina aikoina, vaikka tiedetään Vampulan saaneen oman 
pappinsa vasta v. 1688 1). K arkun „M aijaa“ (neitsy M aariasta 
nim itetty) kehutaan piirikuntansa kaikista kirkoista vanhimmaksi. 
M utta se vanhus joka siellä on oikein tietävinänsä p itä jänsä van
hoja asioita, sanoo: se on Eääm ä-M aijan kirkko (rääm ä =  kama, 
rihkam a), siis „Kauppa-M aarian k irkko“ . Pyhäjärven ym pärillä on 
P irkkalan  pitäjä, P irkkalaisten nimikko, ja  senkin takana ja  ylem
pänä, Vesilahdessa Totkijärven kirkonkylässä, tavataan töllin nimi 
Svartsmark. Svartsm ark eli Suolisto oli eräs k ilta  Porin kaupun
gin ylipuolella Ulvilassa.

Jokirannoilta  m erenrannalle ja  saarihin kääntyen, tapaam m e 
Vöyrillä Ulvisen talossa Isoisäin  (Storfädernes) kokoukset ja  K ait- 
sorbakan m arkkinapaikan 2), Pyhänm aan Varhokylässä Killan ta
lon, Turun läänissä U udenkirkon Vohdensaaren kylässä Ison ja  
Vähän Killan, Minämäen p itä jässä  Killan- eli Kihlankedon 3), „Van
hain N ousiaisten“ ja  „K aruathon“, s. o. N aantalin m antereen puo
lisessa p itäjässä Killaisten kylät, Paraisissa Killoisten kylän, Kyrk- 
slätissä Gillolackà’n talon ylläm ainitun m aatuneen vesijuotin keski
välissä ja  R äisälässä Vuoksen virrassa Killatsusaaren. Paimion- 
joki on meren puolesta tyventä v e ttä  Juntolan  koskeen asti, ja  
täm än ylipuolelta alkaa M arttilan E uran vanha kappeli. Siellä on 
tikitysten jokirannalla Tuorla, Kankare, K arhula, Suitsula ja  K ii
lata, joka nimi v. 1487 kirjo itettiin : K ijld a4). Lounaassa Itäm e
relle päin oli K irkkosalm en saariston kilta Kyrkesundsskärs-GiUe. 
Tornion ja  Luulajan välillä oli Kompanasund, kussa kum ppanuk
set kaupittelivat. Killat, niinkuin kauppa ainakin, haaro itu ivat 
sinne tänne m aassa, kristinuskoa m ukanansa saattaen, kirkkoja pe
rustaen. M aakuntais-killoja ei m issään tavata  niin sakealta  kuin 
Kokemäenjoen varrella, sentähden on siellä paljon vanhoja kirkko

*) Hornborg, matrikel.
2) Lassus, T raditioner från Vorå. 3) Kilta, kiila ja  kihla ovat yhtä

merkitystä. Kts. Lönnrot, Suom. Sanakirja: Kihla. 4) Thor, Tuori, muinoinen 
jumala, kankare kuiva kalmiston- ja  uhripaikka, Karhulan  nimi on Ohdon
palveluksesta, Suitsula  suitsutuksesta, Kilta kaupasta,
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jakin. V asta tu tk ittav ia  killanpaikkoja on epäilem ättä monta, 
m utta  johtopäätökseni tä s tä  on e ttä  missä ikinä kilta oli, siinä oli 
myöskin killan kirkko.

3) Pyhän Hengen majat. N äitä ei aina voi selvästi Killoista 
ero ittaa. Pyhän Hengen Maja oli papiston kehoituksesta ja  k ris
tillisestä anteliaisuudesta peru ste ttu  turvapaikka m atkam iehille. 
Semmoisia hospitalia eli sp ita li-tau tisten  m ajataloja oli melkein 
jokaisen piispan asuntopaikassa 13:11a sa ta lu v u lla1). V ieraat m at
kustavaiset tullessansa hyvin kyllä tarvitsivatkin täm m öistä val
m ista m ajapaikkaa, m utta jos m atkustaja t sairastivat jo tak u ta  
kulkutau tia , niin oli he itä  varten ulkopuolella kaupunkia tahi kylää 
erinäisiä Pyh. Yrjänän nimellisiä sairashuoneita. Täm ä nimi, jonka 
harvoin kohtaa Suomen talojen nimissä, on osviittana tu tkim uk
selle. Turussa Pyhän Hengen Maja on säilynyt vanhana kivitalona 
Uudentorin ja  Braahekadun välikadun varrella. Siihen kuuluva 
sairashuone eli hospitali oli Aningaisten tullin ulkopuolella nykyi
sen rau tatien  aseman likellä, ja  on vieläkin Yrjänän  nimellä tu n 
nettu. Paimionjoen rannalla on vierekkäin kolme kylää korkeilla 
vuorilla. Yksi niistä on M arjavuori (arvataan M aarianvuoreksi), 
toinen Yrjönvuori. M uhoksessa oli Turkan lohiapaja-paikalla niin 
vanha kirkko, e ttä  sitä  luultiin pakanuuden aikaiseksi; siellä on 
Y rjänäisten talo. M eri-laivat a rvattavasti muinoin, kun korkeampi 
vedenpinta teki Merikosken tuntum attom aksi, pääsivät aina sinne. 
Punkalaitum en Vaulammin äsken m ainitussa kylässä on Y rjänän talo. 
Ulvilan L eistilässä on Yrjänän rustho lli; K auhajoella on talo 
Yrjänä, Vehmaan Laitisten  kylän V ähätalossa on Kirh'mäki ja  
Kappelimälci ; K irkm äessä „Y ijän  tahtomet“ ; Tuusulassa Yrjölä, 
m uita muualla, ehkä ilmanki tä tä  tarkoitusta .

Varmempia jä lk iä  löydämme Helsingin V anhassa kaupungissa. 
1647-vuoden k a r ta s s a 2) näemme täällä  myllyjä ja  sahan, Forsbyn 
aseman ja  kirkkom aan; länteen päin siitä  pappilan ja  vielä län 
nem pänä HospitalinkirJcon, kyläntien varrella edem pänä Ilospitalin, 
Forsbyn ja  Vanhankaupungin tannervälillä kapakan (krog). Siellä 
oli ennen kaksi kirkkoa. Toinen niistä, Vanhankaupungin kirkko, 
jo sta  yksi h au tak iv i3) vielä säilyy, oli länsipuolella, Forsby’n nii- 
tussa; sen kellotapuli oli Forsby’n kalliolla, joka siitä  ku tsu ttiin

‘) Strinnholm, Sv. F . H., V, s. 92.
*) Maanmittauksen Ylihallituksessa.
3) Ilist. Arkisto I, s. 155; VI, s. 280.
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Kellolcallidksi. Toinen kirkko, Va virstaa Oulunkylän tie s tä  Huop- 
lahteen päin menevän vasemmalla, nyt pensastuneella  tienvarrella 
ja  melkein tuntem attom assa paikassa, oli vanhain puheen mukaan 
täm än sataluvun alulla H ospitalin kirkko. Se oli kai sama, joka 
v. 1559 on m ainittu nimellä spital 1. sjulcstuga, siis sairasten  ja  
vaivaisten maja, ja  kuninkaan kartanosta  sai vuosittain pari tyn
nyriä leipää. Vasenius’en Anneberg huvilan paikasta  oli eräs 
köyhä mies Jernm ark  noin v. 1789 löytänyt suuren kultaa  ja  ho
peaa sisältävän aarnihaudan („drakabo“) ja  siitä rikastunu t; siellä 
oli ollut m uinaisten huoneusten raunioita. Siitä vähä ylem pänä 
oli vanhaan aikaan ollut hospitali ja  m uita ju lk isia  rakennuk
sia, joiden kellarit vielä v. 1855 tuntuivat. V altam aantien itä i
nen- eli ranta-puoli, kaupungin korttierin  tapaan kivillä laskettu , 
kutsuttiin  vanhuudesta „Jericho“, ja  rannan sekä m etsän välillä 
tapaam m e vanhassa k artassa  34 m erkittyä talon asemaa. H :ra 
M athias Veckström vainaja oli kuullut, e ttä  Helsingin kaupungin 
N:o 3 H allituksen- ja  N:o 6 R itarikadun asem alla oli ollut ruoka- 
aitta, jo ta  suola-aittana pidettiin. Se oli kolm esti m uutettu , o ltu 
aan ensinnä Vanhan kaupungin kirkkona. Kun h irre t nähtiin tu 
keviksi, sen hurskas ostaja vedätti ne taaskin pois rakennuksiinsa 
K ärkölässä. — T ästä  saamme syytä arveluun, e ttä  V anhassa kau
pungissa oli P. Hengen Maja sekä siihen kuuluva sairashuone Je- 
richossa taikka Huoplahden tien varrella, Baggbölen E rikassa  tai 
kaupungin ylisellä m etsäpuolella.

Kökarin kappelikirkon nimi on kaik ista m uista Suom essa 
eriävä: Bethel =  Jum alan huone. Olisiko täälläkin ollut matkamie- 
hille m ajapaikka? Kemiän saarisen p itä jän  länsilaiteella on talo 
Heliyboda eli Helgcboda, hyvin sopiva m ajapaikaksi Halikon lah
dessa kulkeville. Miks’ei siellä olisi voinut olla joku sairashuone, 
koska naapurissa Viikissä huoneusten perustuksena huom attiin  olleen 
vanha kirkko 1). Näsijärven rannalla on Taaperniemi, johdettava 
lapp. sanasta  tubbre, maine, ta rttu m a-tau ti, spitali, tabrenet, ta r t 
tua ; liekö Tampere a lkuansa ollut sairasten  hoitopaikka? —  Sai
raiden parantam inen, muinoin jä te ttiin  kokonaan kristillisen rak 
kauden nojaan. Niinpä Palestinan G aza’n lähellä A ilah’ssa oli 
570 (!) Yrjänän sairashuonetta. V. 1440 14/ю kannettiin  yhteinen 
vero spitali-sairashuoneelle T urussa sekä kirkoissa kolehti spitali-

l) Kreivi Aug. Armfeltin antam a tieto.
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tautisille  („spetu lat-sooth“). K aikilla Pohjoismailla oli jokaisessa 
suurim m assa kauppapaikassa P. Hengen Spitali *), hyvin suosittu  
ja  arvossa pidetty sekä suuriarvoisen Spitalimeistcrin hoidon ala i
sena. Tallinassa oli P. Johannekselle pyhitetty hospitalikirkko 
m uurien ulkopuolella (v. 1279); v. 1368 se m ainitaan nimellä 
Domus S:ti Spiritus Ecclesiœ lievalcnsis (Tallinan seurak:n P. 
Hengen Talo). Se on melkein tähän polveen asti ollut Viron 
kansalaisten  ainoa kirkko heidän pääkaupungissaan.

4) Kirkkotiet ja  kulkureitit. Vanhoja te itä  on monessa suh
teessa tarpeellista  tuntea. Suuri osa Suomen vanhem m asta his
to riasta  jääp i sekä suurissa, e ttä  pienissä kohdissa häm äräksi, 
niin kauan kuin tie t sisä- ja  rantam ailla sekä saariston ku lkureitit 
eivät ole selvillä. Kauman nimi on syntynyt „raum asta“ eli „rau
nioista“. Eteläpuolinen raum a on nyt pieni m itätön joki, jokaÄ y- 
hön järvestä  juoksee läpi kaupungin syrjän, kirkon ja  pappilan 
alitse, ja  on kaivettu Salm ensuun laivasatam aan asti. Luoteiselta  
puolelta on vesijuotti Syvänraum an lahdesta  vähäiseen ja  vähem 
m äksi supistuvaan järveen. Täm ä järvi ennen ylettyi kirkkoon 
saakka, jonka kuori ja  sakaristo  oli entinen luostari. Kuivuneet 
papinniitut tä llä  välillä, kirkon alla, olivat m erenlahtena, jonka sal
m issa toinen miespolvi nuoruudessaan kävi ongella ja  sorsia am 
pum assa taikka siika-nuottaa „siika-apajalla“. Itäpuolella, Laijon 
m uinaisen kylän päässä, lahti ylettyi Kukonkariin ja  Noidanlah- 
teen asti, jo s ta  vihdoin Sorkankylän 2) tie on tehty m aitse, kun 
vanha vesitie Syvänrauman k au tta  kuivi. H äm äläisten vanha tie 
Turun markkinoille kävi Humppilan ja  M arttilan E uran kautta, 
jossa kristityn ajan vanhempia kirkkoja oli. H ikisten  ulkosaarissa 
osoitetaan suoraan isosta Itäm erestä  johtuva ikivanha vesitie, joka 
nyt ei enää ole kuin 7 ja lkaa syvä väylä, ja  vähän m atkaa siitä 
oli „K irkkosalm en-saariston k ilta“.

Vanajan ja  H attu lan  kirkkoja sanotaan vanhoiksi, Hauhon 
kirkkoa myöskin; m utta Lepaan kirkkoa Tyrvännässä sanotaan 
niin vanhaksi, e ttä  7 p itä jää  Punkalaitum etta myöten siellä kävi
vät kirkkoa. Anomaan rusthollin maalla käy suon yli virstan- 
p itk ä ltä  Sulkion töllin itäpuolitse Lepaan päin vanha, IVa kyynä
rän  leviältä tiheään laskettu , sam m altunut kiviporras, joka kyllä

*) Myös kutsuttu : Infirmarium des Deutschen Hauses (Bremen’issä). 
s) Sisältävä koko sen puolen pitäjätä.
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olisi sopinut tölliläisille tieksi kalaretk illä  Anomajärvelle, m utta  
myöskin Hauholaisille, jos muinoin kävivät Levän kirkossa.

Saman V anajaveden rannalla oli mainion Vesunnan rustho l
lin vainion rinteessä harm aista kivistä teh ty  rappiolle jou tunu t 
vähäinen huone, joka  Suomen hirvien tappovuosina (1831 ?) riko t
tiin ja  uudistettiin  kom eaksi navetaksi, tahi sen perustukseksi käy
tettiin . Sen sisusta ei ollut kun 30 □  kyynärää 1), seinät 2 kyy
n ärää  paksuja, putkillisia (pu tket 12— 14 tuum aiset), ovi jo epä
selvä, kun kolme seinää ennen aikaan olivat hajotetu t, yksi 
niistä m aata myöten, ja  vaan yksi sam m altuneena säilynyt 3—5 
kyynärän korkeudelle. E räs paikka sen sisällä, 6X4 korttelia, 
näy tti ikäänkuin uunilta ja  sisälsi tuhkaa ja  kekälettä. Koko 
huone oli täynnä kiviä ja  poroa. Säilynyt seinä oli ollut niin 
luja, e ttä  se oli ruudilla louhittava. Pieniä akkunain aukkoja 
tuntui, jo ita  on sanottu  tai luultu  kaareviksi. E h iä tä  ei enää v. 
1775-kään näkynyt, m utta  kaksi seinää silloin vielä seisoi, kirjoi
tuksellakin varustetu t, sanovat m uutam at; huoneesta ei silloinkaan 
m uuta tietty , kun e ttä  se oli „ikivanha“. Löydetty on täällä  
hopeinen rasia  nostettavalla  kannella eikä saranoista  avattava. 
H autaus- eli k irkkom aasta huoneen ym pärillä ei vanhukset m uista 
kuulleensa. Vaikea on ym m ärtää, e ttä  siihen aikaan kun se lo
pullisesti rikottiin, sanottiin huoneen ylisillä eli u llakossa olleen 
kolme k irstu llista  vanhoja asiapaperia, jo ita  v. 1820 nähtiin sei
niin, akkunoihin klaapittavan. L a g u s 2) arvaa sen herra  Arvid 
Tavastin  rakentam aksi, joka v. 1566 siihen pääsi isännäksi, to iset 
vanhaksi luostariksi, linnoitukseksi, k irk o k s i3). K irkkoa tää llä  ei 
olisi tarvittu , kun V anaja ja  H äm eenlinna eivät kaukana olleet, 
vieläpä H attulankin kirkko tä llä  välillä, ja  toisella puolella kolmen 
virstan päässä  alem pana Lepaan sekä siitä vähä syrjem pänä Lehi- 
järven k irko t; m utta  entisen ajan ta rp ee t eivät olleet sam at kun 
nykyiset. Vanhaksi kirkoksi Vesunnan huone olisi p ääte ttävä  
siitä  syystä, e ttä  vanha pensastunut, kuitenkin tun tuva ja  m uis
tossa säilynyt kirkkotie H auhosta kävi suoraan V esuntaan. T äältä  
m entäissä se polkutie kävi Valteen pohjoispuolitse vähäisen joen

’) Toiset sanovat paljo vähemmän. Vrt. Åbo Tidn. 1775, s. 54.
г) F. Adelns gods och ätter, s. 328. 3) Nimeltänsä sillä ei ole kaimaa 

Suomessa, mutta vivahtaa lappalaiselle: väsöt eli viesot, elää, vieso, domicilium. 
„Vesunnan vanhaa huonetta ei saisi rikkoa, kun se on ollut munkkein ja 
nunnain asumus“, sanoivat vanhat.
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(Kylmäkosken) k au tta  ja  suo-lätäkköjen kauloja myöten Korpilau- 
rin tölliin asti Hauhon rajalla, ja  tun tuu  noin 7 virstan pitkältä, 
vaikka paikoin sam m altaneena. Toinen verta  m atkaa oli siitä 
H auhonselkään ja  Hauhon puolelta alkoi „M atkantaustankylä“ . 
Tuota tie tä  kutsutaan vielä „Hauholaisten tieksi“. Hauhon p itä 
jän  verolliset v. 1544 syyskuun 8 p. päivätöinensä laskettiin Ve- 
sunnan kartanon alle ’) ja  tarv itsivat siihenki polkutien, m utta 
„ruununkartano-hallituksen“ aikakausi ei kauvan kestäny t; ehkä 
oli tää llä  kirkko jo paljoa ennemmin ja  V esunta Hauhon vanhoja 
kirkkoja 2) vanhempi. Kirkkojen suhteen vallitsee se luonnon laki, 
e ttä  saaristo  ensin on kristitty jen  kauppam iesten k au tta  kristin 
uskoon tu tu stunu t, sen p erästä  m antereen niemet, lahdet ja  valta- 
vesi-suonien vierustat. Lepa, Vesunta, H attula, Hämeenlinna, Vanaja 
siis ennemmin saivat kirkkoja, kun takapuoliset seudut, Hauho 
y. m. Vesunta on Hämeen vanhimpia taloja. Jo  1357 H uhtikuun 
23 p. lahjoitti Gunno satulantekijä (sadlam estare) ja  hänen vai
monsa Cecilia sen Turun tuomiokirkolle. Lahjoituskirjan alla on 
Hämeen kauppaseuran 3) puolesta Hakuni ja  Jaakko Ripsar. sine
t i t 4). M atkantaustan kylä oli m aakuntain rajakyliä. V. 1483 
H äm eenlinnan isän tä  Pälkäneellä piti käräjiä  Satakunnan ja  H ä
meen välillä ja  asetti ra ja t Ilmolan, Suotalan, M atkantaustan ja  
Hyvämäen v ä lil lä 5). K irkkoteistä ja  ruum iinsaattopaikoista on 
vasta tu tk ittava  kuinka vanha H arjun kirkko Tam pereen kannak
sella oikeastaan oli, kuinka kristinusko pääsi Hollolaan ja  Päijän
teen seutuihin, kuinka B irger Jaarli Hämeenlinnaan y. m.

Lukijoille, jo tk a  kaipaavat tarkem pia tieto ja yllä m ainituista 
paikoista, huom autam m e e ttä  täm ä tilapäinen kirjoituksem m e on 
p idettävä tavallansa johdantona laveampaan kertom ukseen K ristin 
uskone) saatosta Suomeen, jonka pääosina tu lee olemaan:

1) Silmäys Itäm eren ym päristön m uinaiseen rosvoelämään, 
kauppaan ja  kristeyteen, erittäin  Suomen suhteen; sekä

2) Kaupan ja  kristinuskon saatosta  Suomen saaristoon, ran ta- 
m anterelle ja  sisäm aahan, kunnes kristeys sai pakanuudesta voiton.

’) Lagus, 1. c., s. 324—5. Akiander, Herdaminne.
s) Communitatis terre  Tavastie. *) Vrt. Porin Räpsy. 6) Vrt. Tavast- 

lands dombok v. 1442, 1443 Valtioarkistossa.
“) E hkä vastedes uskaltaisi sanan Kristin-uskon verosta käyttää uutta 

lyhempää ja  mukavampaa sanaa: Kristeys.
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N äitten tu tkim usten eri pykälissä on aikomus askel aske
leelta  selväksi saa ttaa : miten ja  milloin kristeys, s. o. kristinen 
sivistys, Suomeen saapui ; m issä se on vanhin ; kansan pakanuuden 
laatu  ja  kääntym inen; m istä nykyiset olot ovat syntyneet y. m .1). 
T ähän pieneen näytteesen olen kokenut yhdistää entisiä hajanai
sia tu tkim uksia ja  omia uusia keksintöjä. Sille, joka arvelee, e ttä  
olen kertom ukseeni o ttanu t niitä näitä  perusteettom iakin, vastaan 
vertauksella: Hikkaan vainajan pesänkirjoituksessa kuuluisa laki
mies k irjo ittaa  uhkeat hovit, suu re t talot, suu re t rah a t ja  kalliit 
tavarat, huolim atta pienistä rom uista; köyhän rap istuneessa mö
kissä k irjo ittaa siltavouti pienim pätäkin, halpaa kalua ja  sen seassa, 
rauta-rihkam oissa, ohuen kynnen suuruisen hopearahan, jo ta  ei 
hänkään arvaa kuntalaiseksi ja  kalliiksi. K ikasta h istoriallista  pe
rintöä m eillä ei ole, jopa on epäilty liekö meillä h istoriaa ollen
kaan. Niin ikään on arveltu, e ttä  kaikki vanhat m uistot ovat niin 
sukupuuttoon hävinneet ja  unhotetu t, e tte i enää m aksa vaivaa 
niitä tiedustella. M utta m issä m aa ja  kansa on, siinä p itää  myös 
olla jo tak in  siitä m ainittavaa. Jos asia- ja  aikakirjoja puuttuu , on 
kuitenkin m uistopaikkoja ja  löytöjä, suku- ja  paikkain nimiä, 
runoja ja  m uita lauluja, huvia, pitoja, vanhanaikaisia pyhityksiä ja  
kaikellaisia kansan-tapoja. N iitä lähteinä käy ttäm ättä  historiam m e 
ei pääse taam m aksi. K irjoitusten p uu tteessa  kansan ta ru  on 
etevä lähde ja  arvaam atoin tue tutkinnoille. Monta maakunnan 
ylönkatsottua ju ttu a  olen koettanu t kulkupuheen halvasta arvosta 
nostaa tieteellisen tutkim uksen huomioon; m uissa kansoissa on jo 
sam allaisia taru ja  keräilty  vähintäin puo lituhatta  vuotta  k irjallisuu
den talteen . K uinka vähän kansan tietovaroja tunnetaan ja  arvos
tellaan, osoittakoon yksi ainoa esimerkki. Olimme Suomen rajalla 
etsim ässä runoja, satu ja. Pastori m eitä hyvästi kestitsi, melkein 
„uuvutti alanenäksi“ suurilla päivällisillä, toivotti kohteliaasti kai- 
kea onnea yritykseem m e, vieläpä kirkossansa piti asiamme hyväksi 
kauniin puheen, m utta  sanoi meille sen perästä , e ttä  hänen täytyi 
surkutella  s itä  kovaa onnea, e t t’ei koko hänen seurakunnassansa 
h ituisen hiukkaakaan ole saatavana, hän m uka sen hyvin tietäisi, 
kun oli pari kym m entä vuotta siellä asunut. Alakuloisina kun 
tä s tä  lähdim m e heinäkuun su lou tta  ihailem aan, niin jopa sadan 
askeleen päässä pappilasta kuului ensimäisen talon p ihalta ään tä .

*) Siitä vasta täydellinen ilmoitus.
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K aksi m iestä, laulaja ja  säistäjä, täydessä innossansa lauloivat 
parhaita  runoja „Sokiasta p o jasta“ (Väinämöisestä) y. m.

Porthan ei hyväksynyt m uita historiallisia todistuksia kun 
asiakirjallisia ja  nykyinenkin miespolvi on enimmästi kaivellut a r
kistoja ulkomailla ja  kotona. M uuta ei mielellään uskota toden- 
todeksi. Kansan tarua , joka usein onkin sekava, on tavallisesti 
y lönkatsottu  ja  pidetty epäluotettavana lähteenä. . K uitenkaan se 
ei ole aineena halveksittava. Toinen siitä tekee hyvää, toinen 
huonoa, ja  hyvä mies sen tuopi kotiinsa ja  säily ttää tulevaksi 
joudoksi. Porthan m atkusti synkässä korvessa, päivän valo ei 
päässyt siihen paistam aan. Hänen täytyi kiivetä latvoihin suuntaa 
arvaam aan, hän tutkiskeli erillaisten puitten oikean laadun syytä 
myöten, m utta puun juurihin hänen oli vaikea p äästä  raivaam atto
massa m aakunnassa. Apumiehiä puuttu i rytöjen raivaamiseen. 
Toinen puu oli kasvanut L apin-haudasta tahi Hiien kiukaasta, 
toisen ju u re t olivat syvässä suossa, jossa sylen paksulta oli kas
vanut sam m alta vanhan Hiien sillan päälle.

E n tiset sota-m ullistukset ja  Turun palo v. 1827 hävittivät 
m itä vähä maassamme oli koottu  historiallista, valtio-arkistom m e 
tilik irjat valaisevat ainoastaan kolmen viimeisen vuosisadan vai
heita, m uitten arkistojen tiedot varhem m ilta ai’oilta ovat peräti 
niukat. Vanhimpaa aikakauttam m e tutk iessa ei siis muu neuvo 
auta, kun antaa kotim aiselle tarulle kohtuullisen kunniansa sillä 
tavalla, e ttä  eri taru ja  jo stakusta  asiasta  keskenään verrataan, 
punnitaan ja  m ahdollisesti sovitetaan kirjallisiin todistuksiin. Arkis
tosta  keksitty  kuiva tieto saapi ta ru lta  ytim ensä, m akunsa; siitä 
on tutkim ukselle ainakin jo tak u ta  yllytintä. Moni säily tetty  ta ru  
011 nyt meidän aikana kallis todistuskappale, ja  m itä vielä meidän 
aikana saadaan ikihäviöstä pelastetuksi, se sadan vuoden päästä  
maksaa paljo. Toivoohan m uinaiskalujen-tutkinto maan aitakin 
selityksiä ihmisten eläm ästä menneinä vuosituhansina. Yhtäkaikki 
kusta  tiedot saadaan; m uinaiskaluja m aa jotenkuten peittää  ja es
tä ä  häviäm ästä, m utta  ta ru  ja  kansan tavat pikemmin riu tuvat; 
ne ovat hellää laa tua  kun perhosen siiven ihmeen kaunis ha ih 
tuva utu. Vanhimpain häm äräin aikain tu tk innossa olisi ku iten
kin kaikitenkin hyvä p itää  Suhm ’in neuvoa, „ettei m itään p idet
täisi liian vanhana“ '), ellei siihen ole hyvin riittäviä perustuksia.

’) At ei giöre nöget overmaade gammelt.
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Meidän kirkkohistoriam m e perustuu  ensin ja  kokonaan Paa
vilaisiin kirkollisiin asetuksiin ; Porthan 011 niiden nojalla uskon
puhdistukseen astikka oivallisesti selvittänyt sen vaiheita. Ja tkona 
hänen työhönsä ovat m uista läh te istä  puhum atta E lm gren’in ja  
T engström ’in Turun piispain eläm änkertom ukset sekä m yöhemmältä 
aikajaksolta A kiander’in kertom ukset Uskonnollisista liikkeistä ; 
m utta  K ristuksen uskon ensinuiiset alkeet Suom essa ovat jään ee t 
tuntem attom iksi. Ai’oissa ne m uistot olisivat koottavat. Nöyrin 
toivoni on e ttä  täm ä kyhäelm äni kehoittaisi kunnioitettavia virka- 
veljiäni sekä ylioppilaita, koulunopettajia ja  m uita maanmiehiäni 
tänkaltaisiin keräyksiin. Tutkinnon-aineita vielä löytyy yltäkyllin; 
k y ir on työtä tekijälle. Jo  pakanuuden aikana sanoi P lu tarchus : 
„N äet valtioita ilman m uuritta, ilman lakia, ilman m yntättyä ra 
haa, ilman kirjo itusta, m u tta  kansaa ilman Jum alata , ilman ru 
kousta, ilman uskonnollisia harjo ituksia ja  uhraam isia, s itä  ei ole 
kukaan nähnyt“.



Kiinteitä Muinaisjäännöksiä Halikon kihlakunnassa.

L uetellut

A. Björck.

Kesällä v. 1879, om asta hyvästä halustani ja  sen lisäksi saa
tuani vähä m atkarahaa M uinaism uisto-Yhdistykseltä, otin tilaisuu
den tu tk iakseni kiin teitä  m uinaisjäännöksiä Halikon kihlakunnassa.

Niinkuin historioitsijam m e arvelevat ja  m uinaistutkintojen avulla 
on tuotu selville, ovat näm ä seudut vanhimpia asum apaikkoja 
m aassam m e ja  siitä syystä ehkä m uistorikkaim piaki. Näillä seu tu 
villa löytyykin suuressa m äärässä vanhoja hautaraunioita  („hiiden- 
kiukaita, värejä, jä ttik a s te ja“), jo ita  arvellaan sen kansan raken ta
miksi, joka ennen meidän esi-isiemme tu loa tähän m aahan on 
täällä asunut. M utta suurin osa jo m ainituista raunioista oli saa
nut tu ta  ihmisten uu te lia isuutta  ja  aarteiden hakijain tavaran hi
m oitsem ista. Ne harvat, jo tka  olivat vielä ehjinä säilyneet, olivat 
kauniita  m uurahaiskeon m uotoisia kivikasoja.

Niinkuin jo m ainitsin on täm ä ehkä rikkaim pia seutuja m ui
naism uistoista maassam m e ; vaan tunnustaa  kuitenkin täytyy, e ttä  
enempi ja  m uinaisuutta valaisempia tieto ja olisi ollut toivottava 
näin m uistorikkaasta kihlakunnasta, kuin todella sainkaan. Siihen 
e ttä  itsekin petyin toiveissani, en voi m uuta syytä esiin tuoda, 
kuin oman kokem attom uuteni tällä  toim i-alalla ja  kansan välin
pitäm ättöm yyden kaikkea m uinaisuutta kohtaan. Tapahtuipa usiasti, 
e t t’ei isäntä, joka oli koko ikänsä asunut sam assa talossa, tie tä 
nyt kaikista tiluksillaan löytyvistä hautaraunioistakaan, vaan ne 
löysin joko sattum alta  ta ikka naapurien avulla.

M itä taas vanhojen kivisien työ-aseiden kokoilemiseen tulee, 
vaikeutti s itä  suuresti kansassa oleva taikausko. Kansa, joka luu
lee niitä „ukkosennalkeiksi“, uskoo niillä olevan erinomaisen te 
hokkaan voiman parantam aan kaikemmoisia tau teja  ihm isistä ja
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eläimistä. Vieläpä ne m uka' estävät tulipalonkin leviäm istä, kun 
niiden kanssa vaan kulkee tulen ympäri. Ilolla sentään m ainitsen, 
e ttä  kansan joukossa löytyi aina joku, joihin tiedon valo oli jo niin 
paljo vaikuttanut, e ttä  olivat luopuneet m ainitusta taikauskostaan.

Täm ä kihlakunta on Turun ja  Porin läänin kaakkoiskulm assa, 
jossa sitä  p iirittävät luoteen puolelta Nauvon, Paraisten , Sauvon 
ja  Paimion p itä jä t, pohjoisen puolelta M arttilan ja  Someron p itä 
jä t, idän puolelta  Karjalohjan pitäjä, ka’on puolelta Pohjan ja  Ten
holan p itä jä t ja  etelän puolelta Itäm eri, joka on m uodostanut t ä 
hän kihlakuntaan kuuluvat suure t Iliittis ten - ja  Kemiön saaristo t 
sekä salm ia e ttä  lahtia, jo ista  Halikon lahti on suurin. Maan 
laatu  on koko kihlakunnassa suurim m aksi osaksi epätasainen. J ä r 
viä löytyy useita, vaan ovat enimmiten pieniä. Kiskon ja  Kiikalan 
jä rv e t ovat suurim m at. Jo ’ista  ovat m ainittavim m at Halikon, U ske
lan, Kiskon ja  Perniön joet.

I. Uskelan pitäjä
ynnä Muurlan ja Salon kappelit.

Täm ä on vanhimpia p itäjiä  näillä seuduilla ja  luullaan al
kuansa käsittäneen m. m. myöskin Halikon, Perniön, Kiikalan ja  
M arttilan p i tä jä t !). P itä jä  on, kansan arvelun m ukaan, saanut 
nimensä siten, e ttä  kristinoppi ensin juu rtu i tässä  paikkakunnassa, 
jo sta  syystä sitä  ruvettiin  kutsum aan „Uskotuksi“ eli uskovaisten 
asuntopaikaksi; tuosta  olisi muka sittem m in nimi m uodostunut 
U sk e lak sis).

Uskelan p itä jä  011 liki m erta ja  osaksi se sattuukin  Halikon 
lahteen. Maa on yleensä koko p itä jässä  epätasainen. Suurin ta 
sanko on se lakeus, jonka läpi Uskelan joki ku lettaa  vetensä Hali
kon lahteen.
—    •

*) Ignatius, B. J., Diss. Hist. de Paroecia Haliko, s. 2—3. M arttilan 
p itäjästä kävi Uskelan kirkolle suora tie, josta  ainakin vielä vuosisadan alulla 
(1815) nähtiin jälkiä.

2) Uskelan (Uskonlaakson) joensuuta 011, kuten monta muutakin paik
kaa, aikanaan väitetty P. Eerikin maallenousupaikaksi. Vrt. Suometar 1857, 
n. 23.
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P a k a n u u d e n  aika.  Täm än aikakauden jäännöksistä  m ainitta
koon hautaraunio , kruunu, Veitakkalan kartanon viereisellä ko r
kealla m äellä, m utta sitä  ovat aarteiden hakija t ja  helavalkean 
po ltta ja t pahasti raadelleet.

Saman kaltaisia  „kruunuja“ löytyy eteläpuolella Halikon lahtea, 
Joensuun kreiville kuuluvalla Tukkilan maalla, korkeilla Viitamäen 
ja  Tam m ipaltan kunnailla. Edellinen eli Viitamäen „kruunu“, on 
ympäri m itaten 80 kyynärää ja  korkeuden arvasin olevan 4— 5 
kyynärän vaiheilla. Tam m ipaltan „kruunun“ suuruudesta en voi
nut tarkkaa selkoa saada, sillä Viurilan kreivi Arm felt ja  Vart- 
salan puustellin vuokraaja H im berg olivat sen kaivattaneet halki 
aivan pohjaa myöden. Vaan kaikesta vaivastaan eivät m ainitut 
herra t olleet m uuta saaneet, kuin vähän hiiliä ja  tuhkaa. Kivien 
paljoudesta päättäen  arvelin ja  samoin oppaanikin todisti, täm än 
olleen Viitamäen kruunun kokoisen.

Liki Sukkulan keskievaria, Ullenbölen m aalla Ilm usm äellä on 
kaksi „h iitten ta rh aa“, joku syli toisistaan. Toinen näistä, ihme

1. llrausniäen  k ru u n u .

kyllä, on vielä aivan ehjänä säilynyt (kuv. 1). Vaan ehkäpä se armo 
on sille tapah tunu t naapurinsa kovan onnen turvissa. Sillä se on 
aivan perustuksia  myöden hävitetty  ja  siinä olevat kivet jyrkkää 
kallioseinää alas syösty. Sillä ovat tähän  saakka tyydyttäneet 
aarteiden hakija t himojaan ja  helavalkean po ltta ja t vallattom uut
taan. M utta kuinka kau’an saaneekaan enään tuo säilynyt jalo 
m uistopatsas seisoa rauhassa ennenkuin jou tuu  kevytm ielisten ih-
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misten uhriksi? Se on muodoltaan pyöreä ylöspäin suippeneva 
kumpu, ikäänkuin m uurahaiskeko, koottu mielien k o e te tta v is ta  
kivistä ja  p eruste ttu  ympyrän muotoiselle asem alle; ympärys on 
90 kyynärää, korkeus 5 —6 kyynärää. Aivan likellä tä tä  on jyrkkä 
kallioseinä ja  siinä luola, jo ta  kansa sanoo hiirien tekem äksi ja  
asunnoksi, vaan joka kuitenkin on luonnon m uodostam a1). Kovilan 
rustho llista  virstan paikoille lounasta kohti Kankaren rusthollin 
m etsässä on kivikasa, jo ta  kansa samoin sanoo „hiitten tekem äksi“. 
Niin ikään sanottiin Haukkahan kylästä kolme virstaa itäkakoa 
päin löytyvän „hiirien“ tekem ä kivikasa, m utta  sitä  en käynyt 
katsom assa. Pahasti riko ttu  hiittenkiuas on Pukkilan ja  Vähän- 
Pullolan välillä, järven rannassa olevalla Kovaskallion mäellä.

'Liki K urjenpahnaa olevalla korkealla R audan-m äellä näytet
tiin minulle suu rta  kiviläjää, joka oli noin 30 sylen pituinen, 15 
sylen levyinen ja  2— 3 kyynärän korkuinen korkeim m alta kohdalta. 
Siinä oli sekä suuria e ttä  pienempiä kiviä huiskin häiskin. T ä tä 
kin kansa sanoi „ jä ttilä isten“ tekem äksi, vaan minä en sitä  voi
nu t m uuksi päättää , kuin luonnon m uodostamaksi. R istolan ky
län Kuoppalan mäellä taasen on, vähän m atkaa toisistaan, kah
deksan „hiittenk iukasta“, jo tk a  ovat enimmiten pieniä ja  aarteiden 
hakijain rikkomia. Suurin, jo ta  oli vähimmin raadeltu , oli ympä- 
rinsä 45 kyynärän vaiheella ja  3— 4 kyynärän korkuinen.

Muurlan Isontalon Pyymäellä on kaksi p ien tä  kiviroukkioa, 
jo ita  täällä  ku tsu ttiin  „väreiksi“, vaan ne olivat rikki, revityt. 
Sam ankaltaisia löytyi vielä kaksi Nikulan Varemäellä, Bölen ru st
hollin vieressä samoin kaksi, niin ikään mullin mallin m ellastettuja.

Kaikki edellä m ainitut kivikasat sanottiin syntyneen siten, 
e ttä  „hiidet“ eli „ jä ttilä ise t“ olivat niitä koonneet kasoihin ja  kes
kenään sotiessaan niillä sitten  toisiansa paiskelleet.

K e s k i a i k a .  U ljaina seisovat vielä m uissa vanhim m issa p itä 
jissä  keskiajalla rakennetu t kiviset k irko t; eipä niin Uskelassa. 
Vanhin kirkko (ehkäpä jo  useampiakin) oli rakennettu  puusta  U s
kelan joen varrelle, puoli penikulm aa Salon kauppalasta Pertteliin  
päin. M utta luonnon voimain vaikutuksesta vaipui täm ä Uskelan

]) Uskelan muinaisjäännöksistä on v:lta 1674 seuraava inuistooniiano: 
„Uskelassa ei ole muita muinaisjäännöksiä kuin suuri kivistä koottu ympyrä 
(rundel af stenar) ja  eräällä vuorella, vähän matkaa Salon kirkosta, jättiläis- 
luola, jossa on muutamia kammioita“. Suomi 1858, s. 124.

Toimrn muist.
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pitäjän esikoinen maan poveen '). A inoastaan tapuli, joka  myös
kin on puusta ja  myöhemmän aikakauden tekoa, seisoo vielä yk
sinään surullisen näköisenä, ikään kuin leski, katsellen rakkaan 
puolisonsa hau taa ja  aamukellon 2) vaikeroivalla äänellä m uistu t
taen leskien valitusta.

Ei paljoa paremmin käynyt vanhan eli entisen Salon kappe
lin kivestä rakennetulle  kirkolle, joka hävitettiin, kun Salo yhdis
tettiin  em äpitäjään. Silloin näet rakennettiin (1832) uusi yhteinen 
kirkko, jonka rakennusaineiksi vanha kirkko käytettiin . Hyvin 
on ym m ärrettävä, e tt’ei tällaisissa hävityksissä sääste tty  m uinai
su u tta  valaisevia esineitäkään, jo ita  vanhoissa kirkoissa useasti 
näkee. Ainoa muinaisjäännös, joka Salon vanhasta k irkosta oli 
pelastunut, sanottiin olleen K ärkän Ilo rn ’in haarniska, jonka joku 
Salon kauppalan herro ista  vihdoin oli saa ttan u t uuden kirkon 
porstuan nurkasta  museoon. H ävityksestä on säilynyt seuraava 
A. Vareliuksen 1855 julkaisem a kertom us.

„Se entinen Salon kirkko, jonka Huurni olisi raken tanu t sie
lunsa autuuden ansioksi, seis.oi saman mäen reunalla, minkä päällä  
nyt nähdään Uskelan em äkirkko; siinä on juu ri m aantien vieressä 
hautausm aa ja  riutuva kellokastari entisen kirkon paikalla. Mai
nittu vanha kirkko, jo k a  oli saman muotoinen kun m uutkin Suo
messa kristinopin ensi aikoina tehdyt, hajoitettiin  vuosina 1830— 32, 
sillä se oli liian ahdas ja  luultiin siitä saatavan vähin vaivoin k i
viä uuden emäkirkon rakennukseen. Pian havaittiin kuitenkin e ttä  
olisi sam alla työllä k iskottu  kiviä vuorista, kun tä s tä  vanhasta 
m uuristakin, jonka muksi oli aikain pituudessa kivettynyt niin, e ttä  
kivet läh tivät seinästä haljeten pikemmin kun eriten — niinpä 
kumminkin jutellaan. Silloin hajoiteltiin myös haudat ja  mitä 
m uita vanhoja m uistoja kirkossa oli. K eskellä ete lä istä  seinusta 
oli K ärkään hauta — H uum in sukukunnan lepokammio — Jo h o n  
ovi kävi kirkon sisäpuolelta. T ässä nähtiin viimeinen k erta  tä h 
te itä  entisten K ärkääläisten uljaudesta ja  rikkaudesta, jo ta  oli kuol- 
leittenkin myötä seurannut. M ainittavimmiksi m uistetaan yksi kah
denkertainen arkku (jossa makasi miehinen ruumis), sisimäinen

*) Maanvierimisestä Uskelassa v. 1770, 1792, 1812, 1825, 1826, 1843 
ja  1852 vrt. Borgå Tidning 1844, n. 72; Åbo Tidn. 1852, n. 97; Suometar 
1852, n. 49 ja  1854, n. 6.

a) Tapulissa on vielä kello, jolla vanhan tavan mukaan läpätään su
visin joka aamu.
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tam m esta, päällim äinen hongasta ja  vielä päälliste tty  veralla, 
jossa tun tu i isoja puustavia semmoisia, ettei yksikään katselijo ista  
ta itan u t lukea; alla oli kuusi m etallista jalkaa, jo tk a  riiste ttiin  ja  
tehtiin  nupeiksi uuden kirkon hakariste ille . Niin myös kaksi tam 
m ista arkkua, jo issa oli vaimoinen ruum is kum m assakin, toinen 
valkoisessa (vanhuudesta kellastuneessa), toinen m ustassa, kanan- 
varpaau muotoisilla viivastoilla kirjavoitussa silkkipuvussa. N äistä 
silkkivaatteista  oli toinen vielä niin lujaa, ettei voinut mies re
väistä, toinen taas repesi yhtäälle päin m u tt’ei toisaalle. Oli kulta- 
käädylkin yhden ruumiin kaulassa ja  missä riippuva koristus, joka 
oli m uuta ainetta  ja  m ustunut pitkinä vuosisatoina. R uum iinarkut 
olivat johonkin m äärään saman muotoisia, kun nykyisinäkin ai
koina; m utta  avattavia kansia ei ollut, vaan päällim äiset laudat 
nau la tu t samoihin pääksypuihin, kun sivulaudatkin ja  pohja; olivat 
myös kaikki m aalaam attom ia. M ainitaan muiden m uassa (alla 
päin) yksi arkku ja  siinä miehinen ruum is, jonka puku oli peh- 
kaunut typi tyhjään, paitse  liinainen lakki vaan jäljellä  — oliko
han täm ä se Huurni, joka „säkkiin ja  tuhkaan“ p u e ttiin ?“

„Bangin haudassa, joka oli kirkon alla, kuorin ja  sakariston 
välillä, nähtiin ja  ihm eteltiin kuinka m uutam ia kuolleita esi-isät 
olivat haudanneet. Yhdessä arkussa oli kaksi ruum ista, miehinen 
ja  vaimoinen, vastasukaan niin, e ttä  toisen pää oli sinne päin kun 
toisen ja la t; yhdessä taas mies, sen sylissä vaimo, ja  vielä lapsi
kin sam assa arkussa ; pari ku ivettunutta  ruum ista o li-a rk u tta “ .

„M itä kaikkia vanhuuden m uistoja oli k irkosta ja  semminkin 
K ärkään haudassa säilynyt, ei enää tarkoin m uisteta eikä tie d e tä 1), 
sillä niitä heite ttiin  mikä mihinkin ja  toisin ajettiin  ruum iitten 
kanssa isoon kuoppaan, joka  näitä varten kaivettiin ja  m ullattiin 
—  sinne äsken m ainitut käädytkin menivät, jos ei joku työmies 
p istänyt niitä plakkariinsa. H uum in rau tav aa tte ita  olivat m iehet 
koetelleet yllensä ja  tunnustaneet sen olleen aimo miehen, joka

*) Niissä kertomuksissa, jo tka Stjernman viime vuosisadan keskivai
heilla keräsi Suomen kirkoista ja  jo tka löytyvät Upsalan Yliopiston k irjas
tossa sekä kopioittuina Suomen V altioarkistossa ja  Helsingin yliopiston His
toriallisessa museossa, sanotaan että  Uskelan kirkoissa ei löydy vanhoja 
muistopatsaita eikä kertomuksia sellaisista, ei kirjoituksilla varustettuja hau ta
kiviä, ikivanhoja asiakirjoja, eikä muitakaan vanhan ajan muistomerkkejä; 
ainoastaan muutamia aatelisia vaakunoita, jo ita  tomu ja  ikä ovat niin pilan
neet,. e tt’ei niiden kirjoituksista, ja ’osta ja  väreistä enää saa mitään selkoa.
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niissä oli voinut tapella. Missä näm ät kalu t sitten ensim ältä ajeli
vat en tiedä; m utta kypärillä oli keitetty  m aalia eli jonkinlaista 
m ustaa su ttua  uuden kirkon tarpeeksi, ja  sitten  se oli viskattu 
pois. Nyt, kun m ainittu kypäri oli kolm attakym m entä vuotta 
m aannut m usteessansa, ilm aantui se taas jonkun kodan loukosta 
ja  (luultaessa täm än aikanansa kunnioitetun kalun jo  kylläksi k ä r
sineen häväistystä) lähetettiin  puhdistettavaksi erääsen viinanpoltto- 
huoneesen. Täällä  taas huomasi viinanpolttaja täm än „joutilaan“ 
kappaleen kelpaavan johonkin virkaan: hän piti s itä  trankkikau- 
hanansa! Nyt samaan aikaan löyttiin harniskatkin  ja  rau tahousu t 
sen vanhan huoneen ullakosta, jossa 011 säily tetty  p itäjän  viina- 
pannuja kiellon aikoina; m utta ruoste oli ne sem m oisessa huo
nossa paikassa niin turm ellut ja  nahat olivat niin perstauneet, e ttä  
kaikki oli hajalla ja  rää te in ä“ ').

Täm än aikakauden jäännöksistä  m ainittakoon K ärkän hovin 
rauniot. Se 011 seisonut kaikessa m ahtavuudessaan kaksi virstaa 
Salon kauppalasta, Halikon lahden eteläpuolisella rannalla. M uuta 
ei ole enää siitä kuulusasta  hovista näkyvissä, kuin kivestä hol
vatun kellarin jäännökset. Kellari näy ttää  olleen kahdessa osassa, 
jo ista  etu-osa on pahan päiväiseksi rauennut, vaan takimainen 011 
vielä siinä kunnossa, e ttä  nykyiset asukkaat s itä  käy ttävät iar- 
peisinsa. Nykyään seisoo sen päällä puusta  rakennettu  p u o t i2).

K ansassa säilyneiden kertom usten mukaan olisi K ärkän hovi 
ollut kuulusa rikkaudestaan ja  loistostansa. Sanottiinpa olleen ja  
vieläkin olevan salainen m aan-alainen käytävä K ärkästä, Halikon 
lahden alatse, Joensuun kartanoon, vaikka sitä  ei enään käytetä 
siitä yksinkertaisesta  syystä, e tt’ei löydetä käytävän päitä. Kär- 
kässä oli asunut eräs m ahtava mies, nim eltä Horn. Hän oli en
sin elänyt varsin onnellista eläm ää, vaan vihdoin vaipunut syviin 
rikoksiin. K erta  m atkustaessaan tie tä  nykyisen P eitte lin  ohitse,

')  Suometar 1855, 11. 9.
2) A. Varelius kertoo e ttä  „nykyisten huonetten alla ja  vierillä on 

kiviseinäin aluksia, jo tka osottavat linnan olleen neliskulmaisen ja  sen p iha
piirin sivuissa huoneet noin 3 syltä leveät. Koillisella kulmalla on kaksi 
kellaria perätyksin, joista etumaisen holvi ja  osaksi seinätkin ovat kukistu
neet, mutta perimäinen on vielä vanhassa voimassansa. Arvaten on päälli- 
mäinen puoli linnaa ollut puusta, kosk’ei ole sen isompia raunioita kun maan 
tasalle ; vaikka toisaaltakin on ymm ärrettävä että  satoina vuosina on ehditty 
tasoitella ja  korjaella hajonneita muureja pois tie ltä“. Nyt se on Joensuun 
kartauon sivutilana ja  renkivoudin asuttavana. Suometar 1855, n. 9.
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oli Horn kerran, m istä lieneekään, niin silm ittöm äksi suu ttu n u t 
palvelijaansa Perttuun , e ttä  heti poltatti hänen elävältä (tois. m es
tau tti miekalla) sillä paikalla, jolla nyt seisoo Pertte lin  kirkko. 
Eikä tä s tä  p itkää aikaa kulunut, ennen kuin Horn toim itti to i
selle palvelijallensa, jopa omalle rouvallensakin sam allaisen k oh ta 
lon. Horn herralla  näet oli jalkavaimo, joka kaikin tavoin koetti 
h e rä ttää  hänessä vihaa aviopuolisota kohtaan. Se onnistuikin si
ten, e ttä  herralle  syytteli palveliaa ja  rouvaa luvattom asta y stä 
vyydestä, jo ta  todistaaksensa keksi pirullisen juonen. Hän käski 
palvelijan rouvan kammioon asialle, muka rouvan käskystä, m utta 
salpasi sam assa, kun palvelija astu i sisälle, ovet ja  vei avaimet, 
niin e t t’ei palvelija eikä rouva kum pikaan päässeet ulos. Sitten 
meni hän herralle ilm oittam aan, e ttä  rouva ja  palvelija olivat lu
kittuni ovien takana, pyytäen herraa  katsom aan, e t t’ei hän puhu
nu t perättöm iä. Tuosta uskoi herra  täydellisesti kaikki, m itä rou 
van rikollisuudesta oli hänelle kerro ttu , ja  vimmastui niin, e ttä  
pisti koko kartanonsa tuleen ja  poltti siten elävältä viattom an 
rouvansa ja  palvelijansa.

T ästä  tö rkeästä  rikoksesta ju listi paavi Horn herran pannaan. 
M utta pannaa enemmin rasitti hän tä  se, e ttä  joka yö näki hovinsa 
raunioilla kolme palavaa kynttilää, jo tk a  m uistu ttivat hänelle niitä 
kolm ea kauheaa m urhaa, jo tk a  hän oli tehnyt. R ikoksensa so 
vitukseksi m ääräsi paavi hänen rakennuttam aan kolme kirkkoa 
kivestä ja  käymään sitten  paljain polvin, katuvaisena syntisenä, 
niiden välit. Horn herra  rakennutti sitten  Salon, Halikon ja  P e rtte 
lin k irkot, viimeksi mainitun siihen paikkaan, jo ssa  hän oli pal
velijansa P ertun  elävältä po lttanut. Niin pian, kun yksi k irkoista 
oli valmiiksi saatu, sammui myöskin yksi edellä m ainitu ista  kyn tti
lö istä  Hornin hovin rauniolla. Toisen kirkon valmiiksi saatua 
sammui toinen kynttilä, viimeisen työn suorite ttua  jo kolmaskin, 
ja  nyt vihdoin oli Hornin teh tävä m äärätty  kova katum usretki, 
konttim alla paljain polvin rakentam ainsa kirkkojen välit. Hänen 
sanottiin alkaneen Salon kirkolta ja  konttineen Halikon kirkon 
k au tta  Pertte lin  kirkolle, sieltä  taas takaisin, m utta ukko oli uupu
nut paluum atkalla P ertte lin  k irkosta Saloon päin Lustojan ahtee- 
sen, jo ssa  kuoli m atkansa vaivoista ')■

J) Tämän jutun on A. Varelius ennen julkaissut Suom ettaressa 1854, 
n. 22 (lisäl.), ja  sen lisäksi samallaisen taistelujutun Horn’ista ja  „kauhian 
väkevästä m iehestä“ (M ahomotistä), kun tuo tunnettu Kurjen ja  Pötkön tais-
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Moision m aalla, liki Salon kauppalaa, näytetään 300— 400 
sylen vaiheelle vanhaa kiinni rauennu tta  ojaa, jo ta  kutsutaan 
„H uorain-ojaksi“ . Sen synnystä kansan ta ru  kertoo, e ttä  se maa, 
jonka läpi m ainittu oja kulkee, ennen muinoin oli ollut piispalla, 
joka rangaistukseksi oli äpärä-lapsien synnyttäjillä ka ivatu ttanu t 
ojan. Siitä se myöskin oli niinensä saanut.

Ravilan rusthollissa oli muinoin asunut mies, joka vietteli 
piikansa luvattom aan suosioon, houkutteli sitten kirkon aikana 
mäelle, jossa  h änet tappoi ja  kuoppasi maahan. A siasta ei kukaan 
isoon aikaan tie tänyt m itään ; öisin kyllä kuultiin uikutusta, nm tt’ei 
kukaan uskaltanut kysyä syytä. Vihdoin osaantui rohkea herra 
yösydännä kulkem aan sitä  tie tä  — se on sittem m in m uutettu  en ti
seltä  paikaltansa —  ja  pian haamu tuli valittam aan hänelle kosto- 
to inta kuolem aansa. H erra ei mitään pelännyt, meni katsom aan 
ja  löysi ruum iin; asia tuli ilmi ja  m urham ies m e s ta ttiin 1).

L ö y t ö j ä .  Lopenkylän Uotilan rusthollista sain kivisen kouru
taltan, jonka mainitun rusthollin om istaja lahjoitti Helsingin mu
seoon, jo ssa  se nyt säilyy. Pappisten  kreivillä on „ukkosen nalkki“ , 
jo ta  en ole saanut; sen löytöpaikka on tuntem aton. — Yliopiston 
m useossa on pait’ sitä  tallella 2 vasarakirvestä, jo ista  toinen löy- 
tiin Tuppurim äestä Salon ja  M uurlan kappelin väliltä, sekä 5 
Uskelan k irkosta  lah jo ite ttua pyhimyksen kuvaa.

Perttelin pitäjä 
ynnä Kuusjoen kappeli.

Kuin m atkustetaan  penikulm a Halikon lahdesta  Uskelan jok i
vartta  sen alkulähteelle päin, niin tu llaan Pertte lin  p itäjään, jonka 
läpi v irtaa edellä m ainittu joki, saaden useita pieuiä lisähaaroja. 
Paitsi edellä m ainittua jokea, kulkee täällä  vielä m onim utkaisena

telusta Vesilahdella „K ärkään“ herra t hallitsivat paljo maita, kertoo hän, 
ja  kokosivat mahdottomasti rikkautta; Kärkään portin pieletkin olivat puh
taas ta  kullasta. V. ei tunne Pertun murhaa, m utta sanoo rouvan kanssa 
poltettua palvelijaa Pertteliksi. Horn kuoli Luustojan ahteesen — syntisenä 
vielä ja  haudattiin säkkiin ja  tuhkaan puettuna. — G. P. Armfelt on samoin 
kertonut tämän ju tun  kirjassa La Finlande, Guide et manuel du voyageur, s. 
128, Z. Topelius kuvateoksessa Finland framställd i teckningar, s. 110; vih
doinpa Borgå Tidning 1844, n. 72.

*) Suometar 1855, n. 9.
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pieni Kuusjoki, joka likellä M arttilan pitäjän ra jaa yhdistyy lisä- 
haarana Halikon jokeen. Maan laatu  ei ole niin epä tasa ista , kuin 
m uissa tähän kihlakuntaan kuuluvissa p itäjissä.

Pakanuuden aikuisista jäännöksistä  en tavannut tää llä  a l
kuakaan.

K e s k i a i k a .  Täm än aikakauden m uistom erkkinä seisoo täällä  
vakavana harm aakivinen kirkko (kuv. 2), jo ta  arvellaan rakenne
tuksi 14:nen vuosisadan lopulla eli 15:nen alussa, sillä vanhimmat

2. P e r t te l in  k irk k o .

kirkon arkistossa säilyneet kirjat viita 1440 sanovat kirkkoa uu 
deksi. Se on saman muotoinen kuin m uutkin täm än ajan k irkot 
m aassam m e; sen pituus on 42 kyynärää, leveys 27 kyyn. ja  k o r
keus katonrajaan 10 kyynärän vaiheelle. S isäkatto  on tiilistä  
holvattu, kuuden pilarin kannattam a. A kkunat ovat korkealla  
m aasta ja  hyvin pienet. L asiruudut ovat samoin pienet ja  
osaksi lyijyraamiset. Kirkon ulkopuolella, länsipäässä eteläsivuista 
seinää, on neliskulm ainen syvennys, joka on 1 ■kyynärä ja  4Muu- 
maa leveä, 1 kyynärä ja  15 tuum aa korkea ja  1 kyynärä syvä 
seinän sisään. Siinä sanottiin, paavin-uskon aikana, seisoneen 
enkeli pitäen kädessään pyhävesi-astiaa, johon kansa kasti e tu 
sorm ensa kirkkoon m ennessään. M utta uskon puhdistuksen jä i-
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keen jä i enkeli virattom aksi ja  sen asem alla nähdään nyt ainoas
taan  aurinko-kellon kivinen taulu v:lta 1668.

Saman kaltaisia, vaikka pienempiä kom eroita on eteläpuoli
sen kirkonoven ja  kirkosta sakaristoon vievän oven aukkojen itä 
sivuilla. Edellinen on 17 tuum aa leveä, 16 tuum aa korkea ja  17 
tuum aa syvä, jälkim äinen 11 tuum aa leveä, 12 tuum aa korkea ja  
16 tuum aa syvä. Niiden tarkoituksesta  en saanut m itään tietoa.

Itse  kirkon sisustus on vielä jotenkin vanhoillaan, ainoastaan 
Paavilaiset kuvat ovat porstuaan karko ite tu t '). Eistiinnaulatun 
kuva on kuitenkin saanut siansa sakaristossa. — K irkossa on kaksi 
lehteriä, toinen miehiä ja  toinen naisia varten. M iesten lehteri 
on läntisen oven päällä  vastapäätä  a ltta ria  ja  naisten taas poh
joispuolella kuoria sakariston oven päällä. A lttaripöytä on tehty 
sam ankaltaisista kivistä, kuin kirkkokin. K atolla varuste ttu  saa r
natuoli on saanut siansa miesten puolella, likinnä kuoria olevan 
pilarin vieressä. Lukkarin penkki on taas saarnatuolia vastapäätä  
naisten puolella, niin ikään pilarin vieressä. Siis päinvastoin 
yleistä tapaa.

Lehterien  ja  saarnatuolien reunat ovat ko riste tu t m aalauk
silla ja  P. R aam atun lauseilla. N aisten lehterin reuna on koris
te ttu  kukkia kasvavilla ruukkujen sekä V apahtajan ja  Apostolien 
kuvilla. -Saarnatuolin reunoihin on kuvattu  Mooses ja  Evankelistat. 
P a itsi näitä, niinkuin jo  mainitsin, löytyy niissä vielä useita lau
seita P. R aam atusta. N äytteeksi, millä kannalla Suomalainen k irja
kieli siihen aikaan on ollut, kirjoitan tähän  seuraavan otteen 
e räästä  Raam atun lauseesta naisten lehterin reunassa: Vaimoin 
Caüni\tüs ci P idä  Oleman ülconai\is Hiü\ten Palmicois, Ja  Ciillan 
ym pärins JRipiistami\es, E li Vaattein Fügü\a: Vaan Se Salainen 
Ihminen Ilman Viala Sydämes Laidalla Ja Hiliai\clla Hengellä, 
Se On Callis Jumalan Edes. 1 Piet. 3: v. 3. 4. M aalauksissa 
ei löydy m issään vuosilukua, m utta m iesten lehterin keskikohdalla 
on alareunassa kirjoitus: „ Pinxit Pert: L a n g h joka ilm oittaa 
m aalarin nimen.

Kuusjoen kulmalla, Aljamaan rusthollin maalla Skraatarlan  
kylää, sanottiin löytyvän jäännöksiä m ainiosta K arpin  linnasta

’) Varelius sanoo porstuassa nähneensä P. Yrjänän hevoisineen ta is
tellen lohikäärm että vastaan, Johanneksen pään vadissa, P. P ietarin sekä 
paljon muita, kaikki puusta veistettyjä ja  aikanaan hyvinkin koreiksi m aala
tulta. Suometar 1856, n 18.
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Skraatarlanjoen varrella, lähellä M arttilan pitäjän rajaa, noin 3 
v irstaa  m ainitusta rusthollista. Sanoivatpa useat vanhoista ihmi
sistä  vielä lapsuutensa aikoina nähneensä siellä perustuskiviä, turve- 
penkereitä, m arjapensaita y. m. Tällaiset kertom ukset saivat m i
nun «uteliaisuuttani siihen m äärään kiihoitetuksi, e ttä  huolim atta 
Killisen „aprilli-juoksusta“ 1), lähdin oppaan seurassa m ainittu ja 
jäännöksiä etsim ään. Kulettuam m e Aljamaan rustho llista  kolmen 
virstan vaiheelle Skraatarlan  jok ivartta  päin M arttilan p itäjän ra 
jaa, tulimme eräälle niitulle, jo ta  ku tsu ttiin  K aupin niituksi. Op
paani johdatti minun m ainitulla niitulla erään ladon luo, jo ta  k u t
suttiin  „H erran-ladoksi“ ja  sanoi sen olevan juuri sillä paikalla, 
m issä ennen Kaupin linna oli seisonut. Kuin katselin vähän ym pä
rilleni, niin pian huomasinkin, e ttä  tässä  olisikin ollut asum ukselle 
kaunis paikka, sillä pieni m onimutkainen joki tä ssä  käärm een ta> 
paan kiem urtelee kuivarantaisten ja  lehtipuita  kasvavien jokiäyräit- 
ten välissä.

Rupesinpa lopullisesti etsim ään k erro ttu ja  jäännöksiä, m utta 
m uita senkaltaisia en huom annut, kuin „H erranladon“ ym päristöllä 
olevia säännöllisesti o jitettu ja saran tapaisia  m aa-palstoja. O jat 
olivat jo  tosin umpeen menneet, m utta niiden suunnat saatto i sen
tään helposti ero ttaa . Vähän m atkaa „H erranladosta“ eteenpäin, 
näytti oppaani jokirannassa kiviä, jo tka  hän sanoi olevan jäännöksiä 
sillan karkuista. Tosi on, e ttä  ne kivet antavatkin a ih e tta  siihen 
ajatukseen, sillä kahden puolen jokia ovat rannat kivettöm iä ja  
saviperäisiä, eikä m uualla nähdä kiviä, kuin tässä  paikassa mo
lemmin puolin jokea, tavallisen tien leveydeltä. S ieltä palattuani, 
kerro ttiin  minulle Im polassa, e ttä  provasti Antero Vareliuskin oli 
käynyt sam aa paikkaa tu tk im assa ja  löytänyt myöskin näm ä edellä 
kerro tu t paikat *), sekä vielä lisäksi myllynkiven puolikkaan joesta.

*) KtS. Kiinteitä Muinaisjäännöksiä Maskun kihlakunnassa, S. 10.
2) Hän kertoo itse että  iso osa tä tä  „Kauppilan m aata“, joksi sitä vielä

kin sanotaan, ja  sekin paikka, missä hovin sanotaan olleen, on nyt niittuna. 
K iukaan raunioita löytyy siinä maan sisään vaipuneina ja  ojan vanatkin ovat 
jo ehtineet kasvaa niin tukkoon, e ttä  tuntuu ainoastaan sammaltuneita juonia 
sileällä niitulla. Kaksi vesimyllyn sijaa nähdään vähän m atkaa hovista; toi
sella myllyllä on pato ollut kivestä. Suometar 1855, n. 20. Vrt. Finland 
fram ställd i teckningar, s. 110. Siinä lisätään e ttä  K auppilalla oli ylen ava
ra lta  m aata sillä  kulmalla, jossa Perttelin  raja sattuu Uskelan ja  M arttilan 
pitäjiin, jopa useissa muissakin pitäjissä ja  kaikkia noita tiluksia sanottiin 
Muurilan lääniksi. Vrt. myös P. Borenius, Somero socken, s. 4.
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Arveltuani, e ttä  ne jäännökset ehkä ovat myöhempiä tö itä  eikä 
m itään Kaupin linnan muistoja, sain vastaukseksi, e t t’ei siellä 
ikään ennen eikä jälkeen ole ihmisten viljelyksiä ollut, vaan kaikki 
m itä siellä senkalta ista  nähdään 011 Kaupin tekem ää.

Yleisesti ju tellaan täällä m ainitusta Kaupin linnasta ja  om ista
ja s ta  seuraava tarina. S kraatarlan  joen varrella asui muinoin ko
m eassa linnassaan rikas ja  m ahtava mies nim eltä Kauppi. Linna 
oli korkeilla m uureilla ympäröity, e t t ’ei päässyt m uualta sisälle, 
kuin yhden ainoan suuren rautaisen portin kautta. K erran Joulu- 
aam una lähti äveriäs K auppi pienen poikansa kera, kaksi valkoista 
hevosta reen eteen valjastettuna, Pertte lin  kirkolle. Tien varrella 
lähellä Im polaa näkivät he pienen kurjan töllin palavan. Töllin 
om istaja oli köyhä ja  suuriperheinen räätäli. Nähtyään köyhän 
onnettom an perheen suojattom ana talvipakkasessa, kysäsi poika 
viattom asti isältään  : „voisiko olla m ahdollista meidän koskaan tulla 
noin köyhäksi?“ —  „Kyllä Jum ala saisi hiessäpäin työtä tehdä, 
ennenkun m eidät noin köyhäksi saisi“ , vastasi isä. —  Mutta mi
ten kävikään, —  kun Kauppi tuli takasin kirkkoretkeltään , oli h ä 
nen komea linnansa m uuttunut tuhkaläjäksi. Äveriäs Kauppi jo u 
tui lopullisesti keppikerjäläiseksi ja  hänen tilustensa omistajiksi 
Kuusjoen kulm alla tulivat edellä mainitun köyhän räätälin  viisi 
poikaa, jo ista  011 saanu t alkunsa ja  nimensä viisi-rusthollinen 
Skraatarlan  kylä. — Kaupin linnan rautainen portti vietiin sitten 
Turun linnan portiksi.

Kuulinpa vielä kertom uksen toisestakin m ainiosta hovista, • 
jo ta  ku tsu ttiin  Tattulan kartanoksi. Pertte lin  kirkolta kaksi v irs
taa  Kuusjoelle päin 011 T attu lan  kylä. M ainittu kylä, jossa ny
kyään 011 seitsem än taloa, on ennen ollut yhtenä T attu lan  k a rta 
nona. Tämän tarun  todenperäisyyteen ehkä olleekin syytä, koska 
m ainitussa kylässä erään talon alueella 011 nykyäänkin vielä pelto, 
jo ta  ku tsu taan  K artanon pelloksi. Onpa vielä tien jäännöksiäkin 
Kirkon kylälle päin ynnä istu tuksia  sen sivuilla. — Muutamien 
vanhusten kertom uksien mukaan olisi tuo mainitun kartanon omis
ta ja  ollut mainio sotaherra, m utta  to iset taas sanoivat hänen ol
leen vaan keppiherran, ilman pienintäkään virkaa, syntyään ulko
m aalainen ja  nimeltään „von Svellineh“ (ehkä Muurihan om istaja 
K ustaa M aurits Vellingk, joka 1676 istui ylim ääräisenä asessorina 
Turun hovioikeudessa, m utta pian eroitettiin  siitä virasta). Vaan 
mikä lieneekään eräänä sunnuntai aamuna tuon mokoman herran
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päähän pällähtänyt, kun muun kartanon väen kirkkoon mennessä 
jä i rouvalleen kotia, pani tuohim yttyjä huoneittensa alle ja  sytytti 
ne sitten y h ta ik aa  tuleen. Sen teh tyä  läh ti hän tielle tie täm ättö 
mille. K irkkoväen kotia tu llessa oli jä le llä  ainoastaan savuavia 
tuhkaläjiä. Kalliimmat tavaransa oli hän jo sitä  ennen pannut 
kupari kattilaan sekä kaivattanut maahan, ja  vielä viimeisillä vuosi
sadoilla on nähty siitä  tavara-aarteesta  nousevan kynttilävalon 
tapaisen tu likeh’un; se nähtiin öisin varsinkin ennen P ietarin  ja  
Johannuksen päiviä, m utta  välistä  muinakin pyhimysöinä. Aar
teen olisi se saanut, joka  valon kestäessä  ennen auringon nousua 
olisi ummessa silmin ja  sanaakaan lu iskah tam atta  roh jennut käydä 
aarteelle. Olipa se kerta  saapuukin ihmisten käsiin. Kun muuan 
torpan mies kynti sitä  peltoa, jo ssa  aarre  oli, niin ta r ttu i hänen 
auransa kattilan  korvaan, joka  härkien vetäessä oli maan pinnalle 
nousemaisillaan. M utta, kun härjille alkoi tun tua  raskaalle, niin 
lausui mies kiivaudessaan kiroussanoja, jo s ta  syystä korva heti 
katkesi ja  jä i auraan, vaan kattila  vaipui tavaroineen maan si
sälle, jo ssa  se nyt pysyy ja  jo sta  sittem m in ei enää ole valoakaan 
nähty.

T i e t ä m ä t t ö m i l t ä  a j o i l t a  on täällä  säilynyt seuraava tarina. 
Perttelin  k irkolta kaksi virstaa koilliseen päin on niin ku tsu ttu  
Hiiden huima. Siinä on nykyään neljä kylää, joidenka nim et ovat 
seuraavat: Isohiisi, Vähähiisi, Härkähiisi ja  Nokkahiisi. Näiden 
nimien synnystä kertoo kansantaru  näin. Hiiden kulm a on van
himpia asu ttu ja  paikkoja. S itä  muinoin hallitsi eräs m ahtavan 
rikas „hiisi“. H änellä oli neljä poikaa, joille hän jako i talonsa. 
Talot saivat taas nimensä poikien eri m uodoista. Yksi pojista oli 
pituudeltaan oikea „ jä ttilä inen“ ja  sai talollensa nimeksi Isohiisi, 
toinen taas pieni, kuin „kääpiö“, jo sta  sai nim ensä V ähähiisi; kol
mas oli sekä p itkä e ttä  paksu, oikein härkäm äinen ja  siitä  H ärkä- 
hiiden alku; neljännellä oli taas nenä luonnottom an suuri, jonka 
tähden vieläkin hänen en tistä  taloaan kutsutaan Nokka-hiideksi.

L ö y  tö jä .  Kaivolan keskievarista sain yhden kivi-aseen kappa
leen, jonka lapset olivat löytäneet pellosta. Saman keskievarin 
renki lahjoitti kivisen kourutaltan  museoon toim itettavaksi. Sen 
hän oli saanu t H äkänän kylästä, huutokaupassa ostettu in  sälyjen 
joukossa. Vihmalan kylän Sipilän puustellin om istaja taasen lah
jo itti useita  pronssisia esineitä, jo tk a  olivat olleet maan sisällä 
eräällä niitulla. Suuri punottu  kaularengas (vrt. kuv. 3), 2 ym
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m yrkäistä kupurasolkea (vrt. kuv, 6), 2 vyönsolitusta (kuv. 4) 
sekä m uutam ia spiraliputkia (kuv. 5).

K uv. 4. V yönsolitue. '/i-

P ertte lin  kirkon alttaripöydän sisältä  sain minä vanhan li- 
pun-tangon koristuksen, joka nyt on museon tallessa. K irkossa 
löytyy vielä puinen aatelissuvun vaakuna ja  kaksi miekkaa. Pro- 
vasti Leideniuksen tutkim uksen mukaan, on se vaakuna Lindtman 
suvun oma (Ituotsin R itarihuoneen N:o 756) viita 1652. U nilukka
rin kertom uksen mukaan, ovat p itäjäläiset, joku vuosi takaperin,
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kirkonkokouksessa luvanneet ne vanhat kalu t lah jo ittaa  museoon, 
vaan kuu kirkkoherra, joka oli nykyään pitäjään vasta tu llu t, ei

siitä  p ää tö k sestä  tietänyt 
m itään, eikä kerinnyt sillä 
erää  kirkonkokousten pöytä
kirjoista sitä  etsiä, niin jä i
vät ne vielä vastaiseksi k irk 
koon.

Halin kartanon suutarilla  
011 vanha tinanen pullo, jonka 
korkeus oli kuusi ja  leveys 
neljä tuum aa. Sen kyljessä 
oleva kirjoitus on jo osaksi 
kulunut pois. Sen m istä 
vielä selkoa saa, kopioitsen 
tähän  : Diese flasche hat
lians gise der kirche zv gcipe 
vorehrt. 1634. Toisella ky l

jellä: Dielman. \ХУ /Ь  
Pulloa en saanut museoon 
syystä, e tt’ei sen om istaja 
ollut kotona.

K uv . C. K u p u ra so lk i. K o k em ä e ltä . 2/3.

Halikon pitäjä 
ynnä Angelniemen kappeli.

M ainittu pitäjä, joka ensi k erran  m ainitaan 1330 ja  luullaan 
U skelasta eroitetuksi, on suurim m aksi osaksi m eren rannalla, poh
joispuolella Ilalikou lah tea . P itä jän  läpi virtaa Halikon joki, joka 
saa alkunsa M arttilan p itä jä s tä  ja  laskee vetensä Halikon lahteen. 
Maa on enimmiten epätasa ista  koko pitäjässä. — Pitäjän  nimeä 
on johde ttu  erään suom alaisen epäjum alan Hallin nim estä, joka 
sanotaan asuneen Isossam äessä kirkon luona; m äkeä, jonka luo
lissa sittem m in on pakolaisia ja  rosvoja piilenyt, sanotaan Ilallin- 
kodoksi ').

*) Ignatius, B. J., D issertatio Ilistorica de Paroecia Fenniæ Australie 
Haliko I (1815), s. 2 — 3. Angelniemen nimi on ennen ollut Korvinen (f Kor- 
vis). М. p., s. 6.
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Pakanuuden aika. T ältä  aikakaudelta löytyy täällä  useita 
vanhoja hautaraunioita  (hiitten-kiukaita). Kaninkolan kylän Mai
kan talon maalla, 011 kaakkoispuolella taloa, aivan sen vieressä, 
ollut yksi pienoinen kivi-kasa, jo sta  kiviä pois vedettäessä löyt- 
t.iin kaksi keihään kärkeä (kts. s. 55), nuoli ja  tikari, jo tka  aseet 
lähetettiin  M uinaismuisto-Yhdistykselle. Kaikki täm än haudan kivet 
ovat käy tety t erityisiin talon tarpeisin , niin e tt’ei siitä ollut enään 
m itään jälellä.

Vessilän talon m aalla taasen, korkealla P itkäm äellä, 011 rau ’en- 
nut säännötöin kiviraunio, jota arvellaan hiiden tarhaksi. Siinä 
olevat kivet ovat eri suuruisia, enemmän tai vähemmän ympyriäi
siä. M utta suurem paa huomiota ansaitsee se tarha, joka on Kan- 
karen Ylöstalon m aalla noin kaksi v irstaa  koilliseen Piintilän ru st
hollista, P iintilän järven etelä rannalla. T arha on ympäri m itaten 
noin kaksi sa taa  syltää. Se 011 neliön muotoinen ja  sisältää useam 
pia pienem piä erinäisiä hautaraunioita, jo ista  ainoastaan yksi oli 
niin säilynyt, e ttä  sitä  voi m itata. Sekin 011 neliön muotoinen, 
yhdeksän kyynärää kanttiinsa, reu n a t ovat pienistä ym pyriäisistä 
kivistä ladotu t ja  keskusta  syvällä notkolla. M uutkin rauniot ovat 
arvattavasti olleet täm änkaltaisia, vaikka ne aikojen kuluessa ovat 
rau ’enneet yhdeksi kivikasaksi, niin e tt’ei m issään ole pohjaa kä
sillä. Suurin kivien paljous 011 kuitenkin ta rhan  lounaisessa osassa, 
jossa se nytkin 011 lähes neljä kyynärää korkea. Jonkunlaisessa 
järjestyksessä  nähdään tässä  osassa tarhaa  suuria litte itä  kiviä, 
joiden alusta  on notkolle pienistä ym pyriäisistä kivistä ladottu . 
Niitä litte itä  kiviä, joiden kaikkien muoto oli jo tensakin  tällainen :

löytyi muuallakin siellä tää llä  ympäri ta rhan  ; kaikki eivät kuiten
kaan olleet yhtä suuria. Vielä löytyi eräs toinen laji kiviä, jo tk a  
olivat suippupäisiä. Suurin oli kolme kyynärää korkea, alapäästä 
kuusi kortte lia  leveä ja  kolme kortte lia  paksu. Ne olivat pystyssä 
ikään kuin muistopatsaina. M uutam at olivat kuitenkin kaatuneet. 
Tarhan keskiosassa on paljoa suurem pia kiviä kuin reunoilla ja  
muutoinkin näy ttää  keskiosa olevan säännöllisem pää ja  tasaisem 
paa. Maan laatu  siinä osassa m äkeä, jo ssa  m ainittu  ta rh a  on, on
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hyvin tasa ista , pikemmin kaltevaa tarhaan  päin. T arhassa  kas
vaa nyt paljon puita, jo ista  erittä in  m ainittakoon koivuja ja  p ih la
jia, jo ita  likiseuduilla ei ensinkään kasva.”

Piintilän rusthollin m etsässä Hiidenm äellä on hevosen ken
gän muotoinen kiviroukkio, jo ta  myöskin sanottiin  „hiiden ta r 
hak si“. Se on ympäri m itaten noin sa ta  kolm ekym m entä syltää. 
K ivet tä ssä  ovat pienenlaisia. Keskellä ta rh aa  011 arvattavasti 
kiviä, m utta siinä kasvoi vahva m etsä ja  se oli muutoinkin niin m aa
tunut, e tt’ei s itä  voinut tarkem m in tu tk ia ; siihen päätökseen tulin 
ainoastaan sen korkeudesta. Täm ä tarha on neljä v irstaa  poh- 
joisluoteesen Piintilästä.

Noin viisi virstaa edellä m ainitusta Piintilän rusthollista  poh- 
joisluoteesen päin on „luitten ta rh a“, jonka ympärys 011 seuraa- 
van asem a piirroksen m uotoinen:

Täm än tarhan pituus on noin sa ta  viisikymmentä syltää ja  
leveys sa ta  syltää. Se on kokonaan m etsän vallassa ja  useissa 
paikoissa niin m aatunut, e ttä  ainoastaan tarkalla  tu tk im uksella  
voi seura ta  sen ym pärystöä. Kuva näy ttää  sen m uodon; tarkem 
paa selitystä ei siis kaivanne. Reunojen korkeudesta ei voinut 
saada m inkäänlaista selkoa. T arha on osaksi Piintilän ja  osaksi 
Pitkäojan talojen maalla.

Luhtim äellä Ammakon Poukarin m etsässä, noin puoli to ista  
v irstaa  pohjoseen Ammakon kylästä, on samoin „hiiden ta rh a" , 
avara säännötöin kivi röykkiö, jossa on suuria ja  pieniä kiviä 
huiskin häiskin. — Saman talon maalla, neljä virstaa pohjoseen,
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oli Perkiön paltan m etsässä Vemmel m äellä suuria kivi m öhkäleitä 
siellä täällä. N iitäkin sanottiin hiiden tarhaksi.

Vihdoin on Viurulan kartanon maalla, liki Viidan torppaa, 
V ankurim äellä soikeanm uotoinen kivi roukkio, jo ta  kehuttiin  „hii
den ta rhaksi“. Se oli ym pärinsä noin 25 kyynärää ja  2 kyynärää 
korkea.

Liki Halikon kirkkoa Rikalan kylän vieressä olevalla ko r
kealla Linnam äellä on noin 100 syltää p itkä vanhan rauenneeu 
kivi-aidan m uotoista kiviroukkiota. Mäki ei ole erittä in  suuri, 
m utta  hyvin korkea ja  toiselta sivulta niin jyrkkä, e t t’ei ihminen 
voi ylös kiivetä; kivivallitus on ase te ttu  kaaren m uotoisesti mäen 
toiselle reunalle ja  näyttää  olleen jonkunm oisena varustuksena 
mäelle pyrkiviä vastaan. V aram aanm ittari herra  L indstén’in sa 
nottiin m ainitusta L innam äestä tehneen asem apiirroksen ja  lu 
vanneen läh e ttää  M uinaismuisto-Yhdistykselle, m utta sitä  ei ole 
vielä sinne tullut.

A ngelniem essä Karviaisen rusthollin  m aalla on kaksi kiviläjää. 
Yksi on luodepuolella kartanoa Peräm äellä, toinen pohjoispuolella 
niin ku tsu tu lla  Ämmänmäellä. V alttilan rusthollin vieressä on 
myöskin yksi ja  Kokkikin Keskitalon vieressä kaksi „hiitten kiu’a s ta “, 
jo ista  kivet olivat käy te ty t erityisiin tarpeisiin

Tam m enpään puustellin m aalla taasen, kartanosta  vähän 
lounaasen päin, löytyy kaksi pientä kivikasaa, jo ita  sanottiin „Mit
ten tekem iksi“ . P aitsi näitä  sanottiin  vielä löytyvän samallaisia 
Asilan ja  Mätikön taloin mailla, m utta  niitä en käynyt katsom assa. 
N äm ät ovat muka syntyneet siten, e ttä  „hiidet“ ovat kivillä toi
siaan heitelleet.

Nummisten kylästä 9 virstaa koilliseen päin synkässä m et
sässä löytyy suuresta  paran tavaisesta  voim astaan kuuluisaksi tu l
lu t Somerojan tailca-lähdc. Se 011 viisi kyynärää pitkä, neljä kyy
närää leveä ja  kolmen korttelin  syvyinen. Sen vesi, jo k a  kuohuu 
lähteen pohjasta, 011 e rittä in  k irkasta  ja  kylmää sekä hyvän ma
kuista. T ä tä  lähdettä  on taika-uskoinen kansa pitänyt ja  p itää  
vieläkin suuressa kunniassa sen parantavaisen voiman tähden, 
joka siinä m uka vaikuttaa, sillä, olkoon tauti m istä laadusta  hy
vänsä, kun vaan kylpee siinä lähteessä, niin paranee. M utta en
nen kun sairas kylpemään rupeaa, niin hänen täytyy välttäm ättö- 
m ästi jo tain  tavara ta  he ittää  lähteesen uhriksi, sillä hyvittääkseen 
sen voimallista henkeä. Se joka uskaltaa  ryöstää lähteelle uh-
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vattuja tavaroita, saa sam an taudin ruum iisensa, kuin sillä oli, joka 
ryöstetyn tavaran  oli uhrannut. S iitä  ta ika-uskoisesta  pelosta 
olikin läh teessä  tähän  vuosikymmeneen saakka säilynyt runsain 
määrin kaikenm oista tavaraa. Niinpä kerro ttiin  vielä joku  vuosi 
takaperin lähteen pohjalla näkyneen kulta isia  sorm uksia, korva
renkaita y. m. kallisarvoisia tavaroita. M utta näinä viime aikoina 
on jo  taika-usko kansasta  sen verran haihtunut, e ttä  jo  on u s
kalle ttu  ryöstää  kalleim m at tavara t lähteen pohjalta, niin etten  
minä enää siellä m uuta nähnyt, kuin neuloja, nappeja, pari kupari 
rahaa, raudan kappaleita, nauloja, hevosen kengän kappaleita, 
saappaan rau to ja  ja  runsaasti kelta ista  tulikiveä. K uten jo  m ai
nitsin käy tetään  sitä  vielä nytkin samaan tarkoitukseen, kuin cn- 
nenki. Kaksi lepän oksista ta ite ttua , vielä aivan tu o re tta  v ih taa 
lähteen reunalla todistivat, e ttä  edellisenä päivänä oli ollut te r 
veyttänsä etsiviä kylpyvieraita lähteessä. Kovaa uskon lu juu tta  
todellakin vaaditaan siltä, joka heittää  ruum iinsa sen hirveän kyl
m ään veteen. Ei niinkään ihme olisi, jos siinä kylvettäisiin ai
noastaan kesäsin, m utta kovalla talvi-pakkasellaki kulkee lähteellä 
kylpyvieraita tautien  vaatim uksen mukaan.

Keslci -ai lca.  T ä ltä  aikakaudelta löytyy täällä  k ivestä ra 
ketti! kirkko, joka myöhemmän ja  joksikin perin pohjaisen kor
jauksen k au tta  on kado ttanu t entisen m uotonsa ja  vanhat m uis
tonsa niin e t t’ei siitä  ole sen enem pää m ainittavaa 1).

Täällä  kerro ttiin  minulle Vellon linnasta sam a tarina, jonka 
Killinenkin sanoo E uralla  kuulleensa. Se kerro ttiin  näin : Kumion 
m aalla oli muinen Vellon linna. Se oli ym päröity korkeilla m uu
reilla, joiden sisäpuolelle pääsi ainoastaan yhdestä rau taportista , 
joka  nyt on Turun linnan porttina. L innan om istaja oli rikas, ko
pea rouva. K erran hän lähti Joensuun kartanoon vieraisille. T ul
tuansa Halikon sillalle, heitti hän siitä  sorm uksensa jokeen ja  sa 
noi: „minun on yhtä m ahdoton tu lla  köyhäksi, kun 011 tuon sor
m ukseni tu lla  takaisin m inulle“. M utta kuinka kävi. Joensuussa 
ruoalle ruvettuaan, tuotiin  suuri kala pöytään ja  kun hän siitä, 
ku ten  vieras ainakin, ensin leikkasi palansa, ilmestyi hänen sor
m uksensa kalan sisältä. Siitä aavisti hän tuhon tulevan, ja  niin

*) Ennen mainitussa Stjernm an’in kokoelmassa (vrt. s. 40) on jokseen
kin valaiseva kertomus Halikon kirkon muinaisjätteistä. Niinikään sisältää 
ennen mainittu B. J. Ignatiuksen väitöskirja v:lta 1815 todistuksia k irk o n ra 
kennuksesta 1440, koristam isesta y. m. Joensuun valtojen kustannuksella.
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kävikin. Hänen poissä ollessaan olikin Vellon linna palanut po
roksi tavaroineen päivineen, niin e t t’ei rouvalle enää jään y t niin 
paljo hyvyyttä, e ttä  olisi voinut u u tta  rakennu ttaa  ')• Vielä k e r
rottiin , e ttä  joku vuosi takaperin , kun m ainitun linnan vanhaa 
asem aa tehtiin  pelloksi, olivat sen perustusk ivet vielä olleet pai
koillaan ja  tu lleet näkyviin.

T i e t ä m ä t t ö m i l t ä  a j o i l t a  on tää llä  polvesta polveen säi
lynyt sellainen tarina, e ttä  liki Halikon kirkkoa, nykyisen Rikalan 
kylän asemalla, on ollut joskus m arkkinapaikka ja  kaupunki, jo ta  
ku tsu ttiin  llikalan kaali-kaupungiksi. Tarun todenperäisyyttä on
kin syy uskoa, sillä m ainitussa kylässä löytyy taloja kaupungin 
virkam iesten nimellä, niinkuin esim erkiksi: Fiskali, Borgmestari, 
K ylänlapsi (Agrikolan m ukaan: kaupungin palvelija), Tulnäri, Bänt- 
mestari ja  Besökari.

■ L ö y t ö j ä .  Lambolan rusthollin ta losta  vähän pohjoseen päin 
oli noin 30 vuotta takaperin  löytty pronssinen huhm ari sekä rau ta- 
kaluja, vaan ne olivat kaikki kadonneet. Haaviston m aalta ta a 
sen oli joku vuosi sitten löytty erään kiven alta  kaksiteräinen 
miekka, joka  sekin jo oli teillä tietäm ättöm illä.

Lähellä Kaningolan kylää on harjunhaaraus nim eltä Hiisi- 
mäki, jo lla  vierekkäin oli kaksi „hiidenhautaa“ eli jä ttilä isten  kivi
kasaa. Kun rusthollari K ustaa Tanelinpoika Bergvik K esäkuussa 
1875 m uutti Mäikän talon rakennukset tuolle mäelle, taso itti hän 
hautarauniojen kohdan pihaksi. Silloin löyttiin toisen raunion alta 
kaksiteräisen miekan lappi, jonka tutkaim en löy täjät ta itto ivat ja  
luikkasivat sekä keihäänkärki (kuv. 7), toisen a lta  niinikään kei
häänkärki (kuv. 8) ja  kahdella vä’ällä varuste ttu  nuoli (kuv. 9). 
Muodoltaan nuo aseet ovat varhem m an rautakauden aikuisia (en
nen Suom alaisten maalian tuloa). K alut saapuivat M uinaismuisto- 
Y hdistykselle herra  G. A. L indelöfin  toim esta.

P iintilän rusthollin likeltä oli rusthollin ty tä r Edvira m aata 
kuokkiessa löytänyt kivisen kirveen, jonka hän lahjoitti museoon 
lähetettäväksi. E räs kivinen vasara oli varanimismies Oman’illa,

*) Kuvateoksessa Finland fram ställd i teckningar, s. 110, kerrotaan 
tämä tarina Itorn nimisestä rouvasta Perttelin  kauppilassa (vrt. s. 47). Niin 
ikään kirjassa La Finlande, Ouide et Manuel du Voyageur par G. P. Armfelt, 
s. 129. Tuollaisia ylpeitä emäntiä tuntee tarina muualtakin esim. Tyrvään 
Rautajoesta. Suomi 1854, s. 148. Alavuen Sepposesta ja  Alijärven Antti- 
saaresta (siinäkin emännällä 5 poikaa, vrt. s. 47). Suomi IX, s. 170 ja  228.
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vaan siitä  hän ei luopunut *). S itä vastoin lahjoitti Kokkilan Ylös
talon isän tä  Angelniemessä museoon lähetettäväksi n. s. „tuliki-

K u v . 0. V,.
K uv . 7—9. H iis im ä e n  lö y tö .

*) Turun Viikkosanomissa 1822, n. 39, luetaan erään kiviaseen löy
döstä seuraava tieto. „Halikon pitäjässä Karvalan kaksitaloisen kylän vie
ressä on kedon syrjässä mielien korkuinen hiekka- eli sautakumpu, joka on 
varsin ymmyrkäinen ja  epäilem ättä ennen vanhuudessa ihm isiltä tehty. Kum
mun paikkaa kutsutaan puualhoksi ja  siitä on nykyisempinä aikoina vedetty 
santaa“. Siitä oli rakuuna Bohm löytänyt 2 kyynärän syvyydestä „vanhan
aikaisen sotakirveen, joka  niinkuin muutkin senkaltaiset vanhat sotaaseet on 
hyvin kortteria  pitkä, sinisenharmaasta kivestä tehty ja  hyvin sileäksi polee- 
ra ttu . Sen keskipaikalla on reikä eli silmä, jossa on ollut varsi; yksi pää 
on pian kuin kalson eli nyrhin terä, toinen on vasaran muotoinen. Löyttäessä 
oli täm ä kirves varsin ehjä, m utta sitten ovat lapset sen katkasseet silmän 
kohdalta poikki“. Sellaisiin kumpuihin, kertoo lehti, haudattiin ja  uhrattiin 
pakanuuden aikana ; aseet pantiin mukaan. Löytty kiviase oli jahtivouti 
K aarle Forsberg’illa tallella lähellä H äntälän lcestikevaria Halikossa.
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ven“ (vrt. kuv. 10), jouka hän oli ostanut e rää ltä  „kolportöriltä“ . 
Täm ä oli sitä pyhän virkunsa ohessa kaupite llu t „ukkosen-nalkin“ 
nimellä, sanoen sillä olevan suuren parantavaisen voiman.

Kreivi A ugust Armfeltin m uinaiskalustossa säilytetään Suo
men Taideteollisuusnäyttelyn luettelon m ukaan seuraavat löydöt 
H alikosta, osittain  tarkem m itta löytötiedoitta: V asarakirves (kuv.
11) ja  liuskam atikari ; 9 kiviasetta, löyttyjä kivirauniosta peltoa 
tehdessä Kumiolla (kuv. 12— 19); pronssinen varsikeltti; rau ta i
nen keihäänkärki (kuv. 24), yläosa pronssisella väistinraudalla 
varuste ttua  rautam iekkaa (kuv. 23), 2 rannerengasta (kuv. 21), 
ja  hevosenkengän muotoinen solki (kuv. 22), löyttyjä Halikon k ir
kon luota, korkeim m alta kohdalta kellotapulin länsipuolella.
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K u y .  13. y2. K nv. 14. ■/,.



K uv . 1 2 - 9 .  K u m io lta  H a lik o ssa .Kuv. 18. '/ ,.

K u v . 19. '/,.
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K uv . 21.

K u v . 22. ' /i.

K u v . 20. '/2. 

M arttilasta . K u v . 21 — 4. H a lik o n  k irk o n  lu o ta .
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К ит. 23. ‘Д.

К и т . 24. 'Д.
K u v . 21—4. H a lik o n  k irk o n  lu o ta .
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Kiskon pitäjä 

ynnä Suomusjärven kappeli.

Maan laatu  on koko p itä jässä  hyvin epätasaista. Jä rv iä  löy
tyy siellä täällä , vaan ne ovat enimmiten pienokaisia. Kiskonjärvi 
on suurin.

P a k a n u u d e n  a i ka .  T ältä  aikakaudelta löytyy täällä  aivan 
vähän jäännöksiä. Kiskon järven  rannalla Kosken teh taan  alai
sella m aalla on yksi kivikasa, jo ta  sanottiin „ jä ttilä isten“ pais
kaam aksi („ jä ttek as t“).

Orijärven Perhen pellolla löytyy suuri kivi, jo ssa  on padan 
muotoinen syvennys, „nähtävästi ihm iskäden m uodostam a“, vaan 
jo sta  ei tiedetty  sen enempää.

K urkelan kylässä, saman nimellisen järven  rannassa, tavataan 
pieni kaunis hietakum pu. Sen synnystä löytyy kansassa seuraava 
tarina. Mainitun järven seutuvilla asui muinen „jättiläisäm m ä“ 
poikansa kanssa. Kuinka lieneekään niin onnettom asti käynyt, e ttä  
poika putosi järveen ja  hukkui. Ämmä turhaan  etsittyänsä  ko t
vasen uponnutta poikaansa, suu ttu i siitä  niin, e ttä  p ää tti täy ttää  
koko järven  hiedalla. Hän meni kauas nummelle, kokosi h ietaa 
helm ansa täyteen, vaan järven rantaan päästyänsä helm ansa repesi 
ja  h ieta juoksi ulos. Noin huonon onnen seuraam ana, jä tti  ämmä 
koko aikeensa ja  lähti m atkaansa. Sillä tavalla syntyi edellä mai
n ittu  hietakum pu. T aru  on ta ru  ja  pysyy taruna, vaan ihm eellistä 
kuitenkin on millä tavalla se hietakum pu 011 siihen m uodostunut, 
sitä kun ym päröitsee joka puolelta  aivan saviperäinen maa. Vieläpä 
sanottiin, e tt’ei ole paria v irstaa  likem pänä num m ea m issä sel
la ista  h ietaa löytyisi. M ainitaanpa sam assa num m essa löytyvän 
vielä syvennys, jo sta  m uka jä ttilä isäm m ä oli sen hiedan tuonut. 
Jos m uinaiset asukkaat olisivat, jonkunm oista ta rk o itu sta  varten, 
s itä  siihen kulettaneet, niin olisi siitä p itänyt löytymän jo tain  
m uinaiskalua, koska siitä on kulo tettu  h ietaa  kaikenmoisiin ta r
peisiin En siis voi s itä  m uuksi pää ttää , kuin luonnon m uodosta
m aksi.

T i e t ä m ä t t ö m i l t ä  a j o i l t a  on m ainittava, omituisen päälle- 
kirjotuksensa puolesta, Kiskon em äseurakunnan keskim äinen k ir
konkello.

Siinä on seuraava kirjo itus:



Su dat lam godes dat der verit tsande dreiht.

Johanni am 1. A

anno dominy

DC X / X

Löytyypä täällä  vielä Haapaniemen hovin rauniot, liki Kiskon 
kirkkoa, järven rannalla. Siitä ei ole varm aa tietoa, koska se 
hovi on siinä seisonut kaikessa m ahtavuudessaan, sillä Kiskon 
kirkon ark istossa ei löydy niin vanhoja kirjoja, jo tk a  tietäisivät 
siitä m itään mainita. Vanhin kirkon arkisto  luullaan palaneen 
kirkkoa kohdanneessa tulipalossa ')• M utta raunion jäännöksistä 
päättäen  voi täydellä syyllä arvata, e ttä  Haapaniem en hovi 011 
ollut aikoinaan oikea aateliston loiston ja  m ahtavuuden kuva. 
Sen tod istavat rauniot ja  useat suure t holvikellarit, jo ista  useat 
ovat vielä joksikin ehjät, sekä koko ym päristö, joka kasvaa vielä
kin kaikellaisia puutarhassa käy tettäv iä  pu ita  ja  m arja-pensaita. 
Kiskon kirkkom aalla löytyy vielä Haapaniem en vanha m uuri-hauta, 
joka 011 om istajan puu tteessa  jou tunu t kirkon omaisuudeksi.

’) V:lta 1753 löytyy El. Roos’in tekemä lyhyt Kiskon pitäjän kertomus 
(käsikirj. Raseporin länt. provastikunnan, S. Kirjallisuuden ja  Muinaismuisto- 
Yhdistyksen arkistoissa), jossa mainitaan että Papinkangas, Kiskon Kajalan 
ja  Pohjan Skogbölen välillä, 011 saanut nimensä siitä että siinä ensin on Kis- 
kolaisille saarnattu. Alkuansa oli Kisko ollut Pohjan kappelina ja  silloin oli 
pieni saarnaliuone Kirkkoniemellä, puoli penikulmaa eteläpuolella nykyistä. 
V. 1738 revittiin vanha kirkko, josta  kerrottiin e ttä  sen ja  Piikkiön vanhan 
emäkirkon oli sama rakentaja samaan tapaan rakentanut „joku aika ennen“, 
ja  s. v. alettiin raken taa uutta puukirkkoa. Kisko oli 1500-luvun keskivai
heilla eroitettu Pohjan pitäjästä emäkirkoksi. Ensimmäisen kappelikirkon oli 
eräs naimaton Jusolan talon ty tär nimeltä Ursula omalla kustannuksellaan 
rakentanut Ladikan kylään, josta  sitä sanottiin Ladikan kappeliksi, mutta sen 
jouduttua rappiolle rakennettiin 1703 uusi kirkko Suomusjärven kylään. — 
Pitäjän muista muistoista mainitaan m. m. e ttä  1710 vuoden rutto oli raivo- 
nut ainoastaan viidessä talossa eikä niin ankarasti kuin naapuripitäjissä ja  
muualla. '
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H aapaniem en hovista on kansassa  vielä säilynyt seuraava 
tarina. Haapaniem en loistavassa hovissa asui m ainen eräs m ahtava 
ja  rikas so taherra  nim eltä Arvid Horn. H änellä oli suuri lääni- 
tysm aa, jo ta  hän hallitsi kuin itsevaltias ruhtinas. Läänitys- 
alueensa su u ru u tta  todisti myöskin alam aistensa paljous, jo tk a  
m äärätty inä vuoden päivinä toivat hänelle veroa, jo tka  tavallisesti 
m aksettiin luonnossa. N iinpä kerrotaan, kuin toinen pää veron 
m aksajien hevosjonosta oli Haapaniem essä, toinen oli vasta  noin 
penikulm an päässä olevassa K urkelan kylässä. Kala-vero piti mak- 
settam aan elävillä kaloilla, jo ita  säilytettiin Haapaniemen rannassa 
olevassa järven  lahdessa, joka sitä  varten oli jä rv estä  erilleen ai
dattu . — Jos ei Horn he rra lta  p uu ttunu t rikkautta , niin ei hänellä 
valtaakaan lii’an vähän ollut. K irkossa ei saatu  koskaan yhteen 
so ittaa  ennen kun Horn herra  oli saapunut kirkkoon taikka an ta
nu t merkin H aapaniem estä. Hän oli myöskin läänissään sekä anka
rin tuom ari e ttä  laupein arm ahtaja niille, jo tka  häneen turvasivat. 
Jos rikoksen tekijä  kerkesi ennen syyttäjää ta r ttu a  hänen ovensa 
kädensijaan, niin hän sai anteeksi pahan tekonsa, m u tta  jos se 
tapahtuikin päin vastoin, niin rikoksellinen pidettiin vankeudessa 
Haapaniem en suuressa holvikellarissa siksi, kun hän oli tu tk ittu , 
tuom ittu  ja  rangaistu.

Ei ainoastaan rikokselliset, vaan vieläpä hänen oma kaunis 
viaton ty ttä ren sä  Sigridkin sai 15 vuotta kestää  Haapaniem en ho
vin alla olevassa vankihuoneessa isänsä ankaruutta. —  Asian la ita  
oli seuraava. Neiti Sigrid sai yh tä  haavaa kaksi kosijaa. Toiseen 
hän rakastuikin kohta, m utta  isä  ei an tanu t hänen sitä  o ttaa, vaan 
vaati hän tä  vastenm ielisesti toiseen suostum aan. K oska asia oli 
näin kaksipäinen, niin ei muu sitä  selväksi saanut, kuin sulhais- 
ten kaksin taistelu . Se tapahtui Haapaniem en kohdalla, keskellä 
järveä  olevalla pienellä saarella. M utta mikä onnettom uus? Neiti 
S igridin lemmitty saikin siinä surm ansa, jo s ta  syystä m ainittua 
saarta  ruvettiin  kutsum aan ja  ku tsu taan  vieläkin „R aatoholm aksi“. 
M utta ty tär, joka oli perinyt isänsä itsepäisen luonnon, ei sitten 
kään suostunut isänsä vaatim ukseen, jo s ta  syystä täm ä piti hän tä  
jo  edellä m ainitussa vankeudessa.

Muun virkansa ohessa oli Horn herralle uskottu hyvin tä r 
keä toimi. Hän, näet, oli m äärätty  nuoren alaikäisen kuningatta- 
ren holhojaksi. Vaan kun kuningattarelle  tuli halu m ennä m iehe
lään, niin koetti Horn herra  sitä  estää. Siitä vihastui kuningatar



Kisko. 65

häneen niin, e ttä  päästyänsä itse hallitsijaksi antoi hänen m estata. 
M estaus toim itettiin R uotsissa (toisten kertom usten mukaan Viipu
rin torilla), jo s ta  hänen ruum iinsa tuotiin Kiskoon omaan hau
taansa  pantavaksi. Ruumiin vaunujen eteen oli valjastettu  kuusi 
m ustalla veralla verhottua hevosta, joiden sieraim en eteen oli ase
te ttu  torvet, jo tk a  hevosten hengittäessä  antoivat surullisesti va
littavan äänen.

Nyt myöhempinä aikoina, kuin Haapaniem en hauta-kam m io oli 
o te ttu  kirkon omaisuudeksi ja  Haapaniem en ruum iit sieltä pois kule- 
te ttu  ja  haudattu , niin sanottiin H orn-herran arkkukin niiden jo u 
kossa olleen. Arkku oli ollut hyvin leveä ja  koriste ttu  hopeisilla 
kiskoilla; ne kiskottiin irti ja  tee te ttiin  H erran  Ehtoollisastioiksi 
Kiskon kirkkoon. Itse  ukko oli m aannut arkussaan pää  kainalossa1).

V ieläpä Haapaniem en hovin suuresta  rikkaudesta kuuluu ole
van jä le llä  kuparinen vene täynnä kaikellaisia kulta- ja  hopea- 
kaluja, m u tta  ikävä kyllä oli Horn herra  sen upo ttanu t H aapa
niemen kohdalle järveen kaikkein syvimpään paikkaan, jo ssa  se 
on vieläkin. Ainoastaan k e rta  ovat ne sittem m in nähty. Oli jo ita 
ku ita  miehiä nuo ttaa  vetäm ässä siinä paikassa, m issä m ainittu 
aarre  011. Heidän ihmeksccn tun tu i nuotta  tavallisuu tta  raskaam 
m alta. He vetävät kun vetävätkin. Ei aikaakaan, niin rupeaa 
kuparinen veneen kokka näkym ään sekä siinä olevat kiiltäm ään. 
M utta m itäs ollakaan. E räs nuottam iehistä ei voinutkaan killittää 
itseään, vaan ilm oitti ilonsa ja  häm m ästyksensä kirous-sanoilla. 
Sam assa silm änräpäyksessä painui vene pohjaan kaikkine tavaroi
neen, eikä ole sen erän p e rästä  enää näkyviin tullut.

K urkelan kylän Mäntysillan rusthollin m etsässä, noin neljän 
v irstan  vaiheella kylästä itään  päin, Tyyrispään suon ja  erään 
kallion välissä, löytyy 20— 30 välillä rivittäin  haudan kaltaisia  sy
vennyksiä. Suurim m at n iistä ovat 2 —3 sylen pituisia ja  1% syltä 
leveät. M uutam ia n iistä  annoin oppaani kaivaa kolm esta kohti 
kutakin, vaan en m uuta löytänyt, kuin jo k ’ainoan to isesta päästä  
vähän hiiliä.

Sam asta kylästä viisi v irstaa  kakoa päin, Heikolan rustho l
lin m etsässä, Kannikan järven rannalla ja  erään kallion, jo ta  ku tsu 
taan „Kannikan kirkoksi“, vieressä sanottiin löytyvän sam allaisia

•) Haudan hävitys näkyy tapahtuneen ennen v. 1818. Vrt. Ett sktifladt 
fornm inne. H:fors Dagblad 1871, n. 103.
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haudan muotoisia syvennyksiä, jo ita  en käynyt katsom assa. Kansa 
arveli niiden olleen m eidän esi-esiemme nauris-kuoppia.

Löytöjä. Kurkelan kylän Alapipon vanhalla vaarilla oli ollut 
vanha kivinen työase, jonka löytöpaikkaa ei m uistettu  ja  joka 
nyt jo  oli kadonnut. Saman kylän Heikolan rusthollin Ilangaso- 
jan  torpan pellosta oli löytty kivinen kouru taltta , jonka mainitun 
to rpan  om istaja lahjotti m uinaism uistoon lähetettäväksi. Saman 
rusthollin toisessaki to rpassa  oli ollut „ukkosen nalkki“, vaan sen 
oli saanu t eräs K ärkälän teh taan  herroista. — Viijarin rusthollin 
pellosta oli myöskin löytty kiviaseen kappale, jonka m ainitun ru s t
hollin om istaja lahjotti museoon toim itettavaksi.

Haapaniem en rusthollin m aalta sanottiin löydetyn kivinen 
vasara y. m. vanhoja kiviaseita, vaan ne oli saanut Fiskarin  teh 
taan  om istaja herra  von Julin. Saman rusthollin pellosta oli löytty 
8 luodin painoiset Icultavitjat, jo tk a  löytäjä oli myönyt Tam m isaa
ressa  eräälle kultasepälle G3 riksistä . M ainitut v itjat luullaan 
peltoon joutuneen Haapaniem en rauniosta pellolle ajetun kalkki- 
mudan joukosssa.

Orijärven kylän Högbergin to rpassa oli myöskin ollut vanha 
kivinen työase, vaan se oli kadonnut eikä sen löytöpaikkaakaan 
enää m uistettu. Sam an kylän vaski-kaivannon porausm estarin 
pojalla oli ollut jonkunm oinen kivinen työkalu, vaan senkin oli 
saanut Fiskarin om istaja herra  von Julin. — Ivaukurin kylän Uo
tilan to rpasta  annettiin  minulle kivinen ta sa ta ltta  museoon toimi
tettavaksi, vaan sen löytöpaikkaa ei enää m uistettu . Saman kylän 
rää tä li H ellsten oli löytänyt peltoa tehdessään jonkunm oisen kivi
sen työaseen, vaan kun se oli rikottu , eikä ollut enää kun pieni 
kappale jälellä, niin en o ttanu t sitäkään vaikka tarjo ttiin  ’).

Kemiön pitäjä
ynnä Vestanfjerdin ja Pragsfjerdin kappelit.

P itä jä  on kokonaan meren saaressa. Maa on suurim m aksi 
osaksi epätasaista. Jä rv e t ja  jo ’et ovat pieniä ja  harvalukuisia.

')  V apaherra F r. L inder’in muinaiskalustossa Mustion teh taalla  on 
Kiskon p itäjästä tallella  25 kiviasetta. Vrt. Raseporin Läntisen Kihlakunnan 
kertomus, s. 101. Yliopiston museossa on tallella  eräs ruukinisäntä F., von 
Julin’in antama vasarakirves.



Kemiö. G7

Pakanuuden aika. Vanhoja hautaraunioita, jo ita  täällä  ku tsu 
taan ,.jättekasteiksi“, löytyy tää llä  paljo. L ikellä Kemiön kirkkoa 
Engelsby’n maalla korkealla m äellä löytyy melkein maan tasalle 
hajo tettu  hautaraunio („ jä ttek ast“). Kaksi sam allaista sanottiin 
löytyvän k irkosta  kaksi virstaa etelään päin pappilan m etsässä; 
niitä en käynyt katsom assa. —  Gesterbyn kartanon maalla 011 niin 
ikään kaksi hau taraunio ta  (jättekast). —  Pàfvalsby’n tiluksilla 
löytyy viisi hautarauniota, jo ista  suurin on ym pärim itaten 71 kyy
närää ja  7 kyynärää korkea. N iitä löytyy mainitun kylän Neder- 
gàrd ’in m aalla kaksi, noin virsta m ainitusta ta losta  pohjoseen päin; 
Ö stergärd ’in maalla, liki m aantietä, yksi ja  V estergàrd’in maalla, 
m ainitusta ta losta  itään päin, kaksi. Pafvalsby’stä  yksi virsta  län
teen päin M attkärby’n m aalla löytyy myöskin kaksi hautarauniota. 
Suurin n iistä on ym pärim itaten 70 kyynärää ja  G kyynärää korkea.

Germundsvidjan puustellin maalla, liki kartanoa, meren ran 
nassa, 011 kaksi kokonaan hajo tettua hautarauniota. Saman puus
tellin  m etsässä sanottiin olevan vielä yksi sam allainen kiviroukkio, 
kuip edellisetkin, vaan sitä  en käynyt katsom assa.

Syvänlahden (Sjölaks) kartanosta  virsta pohjoseen päin, aivan 
m eren rannassa, 011 kalliossa kahdeksan eri suuru ista padan muo
to ista syvennystä, jo ita  ku tsu ttiin  „jättiläispadoiksi“. Suurimman 
leveys on suusta  halkasijan kohdalta m itaten 9J/2 kyynärää. Sen 
syvyyttä en voinnut m itata syystä, e ttä  oli suuri kivi vieritetty  sisälle. 
Vaan toisten syvennyksien, jo tk a  olivat sisältä  puhtaat, suurin sy
vyys oli kyynärä ja  14 tuum aa. N iitä sanottiin „ jä ttilä isten“ 
tekem iksi. Saman kartanon m aalla löytyy vielä kaksi rikottua 
hautarauniotakin .

ElmdaPin maalla, ta losta  virsta etelään päin, löytyy myöskin 
vähäinen kiviroukkio, jo ta  sanottiin „ jä ttek ast’iksi“ . —  P ie tarsaa
ren (Pedersjö) tiluksilla sanottiin myöskin löytyvän kalliossa padan 
kaltaisia  syvennyksiä, jo ita  en käynyt katsom assa.

V estanfjerdissä Vesilahden (Vestlaks) kylän M ellangàrd’in 
m etsässä sanottiin  löytyvän pieni hautaraunio, vaan en käynyt 
sitä  katsom assa.

D ragsfjerdin Y tterkullan maalla löytyy neljä kiviroukkiota, 
jo ista  ainoastaan yksi 011 jo tensaki ehjänä säilynyt. Yksi on m ai
n itusta  ta losta  V* virstaa itä-koillista suuntaa. Se on ym päri
m itaten 50 kyynärän vaiheella ja  3 — 4 kyynärää korkea. Toiset 
kolme ovat ta losta  virsta  pohjoseen päin, liki Malm nimistä to rp 
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paa. Ne ovat melkein maan tasalle hajotetu t. Yksi niistä, kivien 
paljoudesta päättäen , on ollut mainion suuri. J a  mikä enin k a t
sojan huom iota vetää puoleensa 011 se, e ttä  suuri osa siinä ole

vista kivistä ovat aivan munan muotoisia, 
niinkuin kiven hakkaajan m uodostam ia. Suu
rim m at olivat noin tavallisen miehen kannet
tavia. Jos ne sitten olivat ihm iskäden eli 
luonnon m uodostam ia, s itä  en voi sanoa 
Samoin kuin m uuallaki tä ssä  pitäjässä, niin 
täälläki ku tsu ttiin  vanhoja hautaraunio ita  
„ jä ttek ast’eiksi“.

Genbölen M ellangârd’ista  virsta  län
teen päin 011 pikkuinen hautaraunio, K ärran 
maalla, järven lahden rannalla, yksi ja  s itä  
vastapäätä  toisella puolella lahtea, L ängnäs’in 
maalla, toinen. Ne olivat m uka syntyneet 
siten, e ttä  jä ttilä ise t olivat siinä toisiansa 
kivillä paiskelleet yli m ainitun lahden. %—  
Herdsbölen m aalla korkealla vuorella on 
myöskin yksi hautaraunio. Sam alla vuorella 
sanottiin käyneen Ruotsin Kuninkaan Kaarlen 
(?) ihailem assa kaunista näkö-alaa.

. ,, Daalin teh taan  vieressä, lähellä  maan-K iiv . 25. D rag efjc rd . y*.
tietä, on kalliossa kaksi su u rta  padan m uo

to ista  syvennystä, jo ita  ku tsu ttiin  „jättiläispadoiksi“. Suurem pi 
n iistä on kaksi kyynärää leveä suusta  m itaten ja  syvyys, jo ta  en

*) У. 1878 löyttiin eräästä hautarauniosta Dragsfjerdin kappelissa prons
sinen varsikeltti (kuv. 25), joka todistaa että seudun hautarauniot osittain ovat 
pronssikauden varhemmalta aikajaksolta eli vähintäin 2,500 vuotta vanhoja. 
Tuosta löydöstä kertoi Dragsfjerdin kappalainen Ludvig Vennerström eräässä 
kirjeessä Muinaismuisto-Yhdistykselle näin:

„Käydessäni viime Elokuussa sattum alta Ilam m arboda’n kylässä, tah 
doin katsella kahta rauniota eräällä peltomäellä kylän luona. Paikalle tu l
tua näin että  rauniot olivat molemmat keskeltä kaivettuja, ei kuitenkaan ava
ralta. Muuan talonpoika kertoi e ttä  raunioita oli muutamia vuosikymmeniä 
sitten kaivanut eräs talokas vainaja Ilammarbodan kylästä. Kaivosten poh
jalle oli vierinyt vähin kiviä. Arvellen että  noiden kivien alla voisi löytyä 
joku muinaisajan esine, nostatin nuo' vierineet kivet, vaan en löynnyt muuta 
kuin vähän hiiltä ja  joitakuita poltetun luun sirpaleita. En myöskään voinut 
raunion pohjalla huom ata minkäänlaista jä lkeä  kiviarkusta t. m. s. Kaikki 
nuo pohjaan vierineet kivet olivat tavallisia pyöreitä mukulakiviä, suurempia
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voinut m itata syystä, e ttä  se oli lasten tähden täy te tty  mullalla 
ja  kivillä, sanottiin olevan noin 2—3 kyynärän paikoille.

Keskiaika. Täm än aikakauden m uistom erkkinä seisoo täällä  
uljaana harm aasta  kivistä rakennettu  Kemiön em ä-kirkko (kuv. 26). 
Sen pituus on 72 
kyynärää, leveys 
36 kyynärää ja  
korkeus katon ra
jaan  arviolta noin 
15 kyynärän vai
heelle. S isäkatto  
ontiilistäholvattu  
10:nen, kahteen 
riviin asetetun  
pilarin kan n atta 
mana. Kaikki van
himmat m uistot 
ovat aikojen ku
luessa tu lleet k ir
kosta hävitetyik
si. Sillä kirkkoa 
on myöhempinä 
aikoina niin paljo 
korjattu , e ttä  lo-

. . .  K uv . 26. K em iön  k irk k o .
pullisesti on saatu
yhdestä kaksi. Se on tapah tunu t siten, e ttä  etelä sivulla kirkkoa 
olevata eteh istä  on suurennettu  sekä varuste ttu  penkeillä ja  saarna- 
tuolilla, jo ten  on saatu  erityinen pieni kirkko suom alaisia varten.

L ähellä Kemiön kirkkoa on kylä, jonka nimi on Vrcdaby. 
M ainittuun kylään kuuluu kolme taloa, nim. Snickar, Smed ja  
Dcglar. Sekä kylän e ttä  taloin nimien synnystä kerro ttiin  minulle

ja  vähempiä, ja  mahdotointa oli nyt enää tietää jos ne| alkuansa olivat olleet 
johonkin järjestykseen ladottuja. Suuremmassa rauniossa tavattiin pronssi- 
keltti siten e ttä  pohjan paljastettua muutamat kivet kaivoksen seinistä varisi
vat ja  paljastivat keltin En voinut huomata että  kivet sen ympärillä olisi
vat olleet esityiscsti järjestetyt. — Muuta väkivaltaa, kuin nuo ennenaikaiset 
kaivokset raunioiden keskellä, ne eivät ole kärsineet; ulkomuodoltaan rau 
niot siis ovat entisellään ja  niiden mittoja voisi vielä tarkoin m äärätä“. Mui
naismuisto-Yhdistyksen kirjekokoelma 4/г 1879. Vrt. myös Åbo Posten 1878, 
n. 201 ja  209.
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seuraavaa: Kemiön kirkon rakennustyössä oli ollut kolme m unk
kia R uotsista  Vredan luostarista , niin. seppä (smed), n ikkari (snic- 
kar) ja  tiilienlyöjä (dcglar), jo tk a  asuivat edellä m ainitussa ky
lässä, kukin eri talossa. S iitä  syystä kylälle sitten  annettiin  sam a 
nimi, kuin Vredan luostarillaki oli ja  ta lo t taas saivat nim ensä 
niissä asuvain munkkien am m ateista.

Uudemmalta a ja lta  ')  m ainittakoon Dragsfjerdin vanhan ru 
koushuoneen hautausm aalla vielä löytyvä ja  sam assa ainoa m uisto
patsas. Se on takk iraudasta  valettu, hellan eli suorakaiteen m uo
toinen. Sen pituus on 3 kyynärää ja  leveys kyynärä 13 tuum aa, 
joka  kulm assa rau tarengas. Siinä löytyy latinalaisilla kirjaim illa 
seuraava kirjoitus eli oikeimmin sanoen, seuraavat kirjaim et:

II. U. L. В. I. P. B. B. H. D. G. I. L. T.
E. O. K. S. II. F. GISLER.

Björckboda B ruk 
Den 30 April 1738.

t
Kun Kemiön k irko lta  m ennään Ström m an kanavalle, niin 

nähdään Dalbyn m etsässä  vasemmalla puolen tietä, noin pari uu tta

*) Kemiön kirkon arkistossa säilytetään eräs sikäläisen papiston vaiheita 
koskeva käsikirjoitus nimeltä Hiereuologia Kimitoensis, jossa löytyy:

1) L uettelo kaikista p itäjän papeista, jo ista  monet k irkkoherrat ja  osa 
kappalaisista ovat itse lyhykäisesti kertoneet elämänvaiheensa.

2) Appendix (liite) sisältävä:
a) P rovasti Cajanusen elämänvaiheet ison vihan aikoina (julkaissut 

11. Hausen, Anteckningar 1871).
b) D ragsfjerdin kappalaisen J. Ruth’in eläm äkerta.
c) H iittisten kappalaisen Jaakko Sirelius’en oma tekemä eläm äkerta.
d) Muistoonpanoja k irkkoherra Sakari Forhuksesta, jo ta  tuom iokapi

tuli ahdisti siitä e ttä  hän ei päästänyt tupakanpolttajia ripille.
e) F lo riu ’in ju ttu  (R. Hausen’in julkaisema, m. p.).

Kirkon aatelisista vaakunoista, hautakivistä y. m. muinaiskalustosta 
löytyy jokseenkin lavea kertomus Stjernm an’in yllämainituissa kokoelmissa 
(vrt. s. 40). Vrt. myös li. Uotisen, Anteckningar under en Antiqcariskforsknings
resa 1871, s. 5—7. Niiden vaakunapiirrosten joukossa, jo tka E . Brenner teki 
Suomen kirkoista ja  jo ista löytyy kopioita Skon luostarissa, Suomen Valtio- 
arkistossa ja  Yliopiston H istoriallisessa museossa, on 30:tta vaakunaa Kemiön 
kirkosta. Muinaismuisto-Yhdistyksen taidehistoriallinen lähetyskunta kuvasi 
1871 Kemiön kirkon sekä sisältä e ttä  ulkopuolelta, F innherg’in maalauksia 
urkulehteriltä, pari kynttiläjalkaa y. m. sekä D ragsfjerdin kirkosta urut 
(N aantalin  luostarista?) ja  tinakanuun.
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virstaa kanavasta, syvä pyö
reä kuoppa, jo ta  hoetaan R ys- 
sänkuopeiksi (Ry ssgrop en).

Löytöjä. Gammelbyn 
rustho llissa löytyy takkirau
dasta valettu  kakluunin edes
sä  käytetty  m atala laatikko, 
jossa  on vuosiluku 1692; siitä 
ei sen om istaja luopunut

Kreivi A ugust Armfelt,- 
’in m uinaiskalustossa Viuri- 
lassa  on varsireijällä varus
te ttu  kivikirves, muodoltansa 
jokseenkin outo (kuv. 27);» 
se sanotaan Kemiössä löy
detyksi. — Yliopiston m u
seossa on Kem iöstä tallella:
T asataltta , joka löyttiin kyn
täessä  Söderlängvik’in talon 
m aalla ja  ylioppilas II. M. KuT- 27- Komiö- 'A- 
Lindén’in k au tta  saapui museoon, sekä pronssinen reikäkeltti (kuv. 
28), joka  pastori L indm anin  kokoelm ista sinne lunastettiin.

K uv . 28. K em iö . 2/3.

Perniön pitäjä 
ynnä Fiuubyn ja Y liskylän kappelit.

Täm ä pitäjä on Itäm eren rannalla ja  osaksi sen saarillaki. 
M ainittavimpia vesiä ei löydy koko pitä jässä  m uita, kuin Kiskon 
joki, joka  saa alkunsa Kiskon järvestä , ja  sen lisähaara Perniön 
joki, jo tka  v irtaavat p itäjän läpi, sekä m uutam ia pieniä järviä, 
jo ista  M akarlan järvi on suurin.

Pakanuuden aika. T ältä  aikakaudelta löytyy täällä  äärettöm än 
paljo kiviroukkioita eli vanhoja hautaraunioita, jo ita  täällä  yksi osa 
ku tsuu  „aarniohaudoiksi“, to iset „väre iksi“, ruots. „ jä tyrkastciksi“.

Suomen kylän Lampolan m aalla aivan kylän vieressä olevalla 
Leu värin m äellä on kahdeksan „varea“. Suurin niistä on ympäri 
m itaten sata viisitoista kyynärää ja  noin seitsem än kyynärää kor
kea (kuv. 29). Saman kylän Alastalon rusthollin m aalla liki taloa 
on yksi „vare“ sekä keskellä kylää olevalla Ritanummella yksi.
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Lemon rusthollin m aalla pohjoispuolella taloa olevalla H yypiä  
mäellä on yksi suurem m oinen „vare“ ja  sam asta rustho llista  virs
tan  verran kakoa päin, niin ku tsu tu lla  Rajam äellä, on kaksito ista  
„varea“, jo ista  yksi ainoastaan on 50 kyynärää korkea, vaan to i

se t ovat aivan 
pieniä ja  n äy ttä 
v ä t kesken teko
sille. Yksi niistä 
vetikin huomiota 
puoleensa erity i
sellä muodollaan. 
Asem altaan se 
on suorakaiteen 
muotoinen, 6 y s 
kyynärää pitkä, 
3 '/2 kyynärää le
veä. Kiviä ei 
siinä ollut m uita, 
kuin ainoastaan 
ne, jo tka sen ase-

K u v . 29. L e u v a r in  v a re . . .
man rajo ittivat ;

itse keskus on aivan puhdas kivistä ja  ym pärilläkään ei n iitä  ole 
m uuta, kuin yhdessä kerroksessa, jo ten  se näy ttää  huoneen kivi
ja lan  alulle. Kivet ovat siinä enimmiten yhtä suuria ja  vähän 
latuskaisia. Suurim m at kivet ovat tavallisen miehen kannettavia. 
— Torkkilan kylän Lampon maalla, Lemon ja  Torkldlan tiehaa- 
rassa  on samoin yksi pikkainen „vare“.

L ehtiniitun rusthollin m etsässä, kartanosta  virsta  itään  päin, 
on kalliossa kolme padan m uotoista syvennystä. Suurin n iistä  on 
kaksi kyynärää syvä ja  kuusi ko rtte lia  leveä suusta  m itaten. Sa
man rusthollin m etsässä, virsta  m ainituista padoista vielä e teen
päin, on kolme pientä „varea“. — K etunbölen rälssitilan  m etsässä, 
v irsta m ainitusta ta losta  päin itäkakoa, Hepokaan mäellä on kaksi 
„varea“, jo tka  pari vuotta takaperin oli pohjaa myöden hajotettu , 
vaan niistä  ei m uuta löytty, kuin vähän lu ita  ja  hiiliä. —  Sam al- 
laisia „väreiksi“ ku tsu ttu ja  kiviroukkioita löytyy vielä 3 Sormi- 
järven talon m aalla Sormijärven mäellä.

Ervelän kylän vieressä olevalla Antim äellä on pieni kivikasa, 
jo ta  sitäkin sanottiin „vareksi“. Paitsi sitä, löytyy m ainitussa
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m äessä vielä iso luola, jo ta  kutsutaan Hohteen kellariksi ja  pajaksi, 
siinä vieläki näytettiin  kiveä, jo ta  oli alasim ena käytetty . Kansan 
kertom uksen mukaan olisivat meidän esivanhempamme m ainittua 
luolaa käyttäneet pajanaan. M ainitun Ervelän kylän ja  Huhdin 
viilillä on kaksi „varea“ . Suurempi n iistä 011 ympäri m itaten 108 
kyynärää ja  3 kyynärää korkea. — Huhdin säterikartanon vieressä 
011 yksi suuri „vare“, joka on ympäri m itaten 126 kyynärää, vaan 
korkeus ainoastaan 4 kyynärän vaiheella.

Asteljoen rusthollista  virsta itään  päin Hiettaron mäellä on 
suuremmoinen kiviroukkio. Se 011 ym pärim itaten 110 kyynärää ja  
korkeus 4— 5 kyynärää. — M ainitusta rusthollista  virstan vaiheella 
etelään päin Haunportaan mäellä löytyy kaksi kivikasaa. Toinen 
niistä on noin 30 sylen pituinen roukkio, näöltään rauenneen kivi
aidan muotoinen, vaan toinen on aivan pieni ympyriäisellä ase
malla. — L apparlasta  Vs virstaa koiliseen päin, Asteljoen, Lapparlan 
ja  Lindilän rajalla, on myöskin kaksi pienenm oista hauta-rauniota.

Lupajan Mellerin m etsässä, talosta pari virstaa itäkakoa päin 
olevalla Horttomäcllä on kolme kiviroukkiota eli niin ku tsu ttua  
„aarn iohautaa“. Kaksi niistä oli m aisteri F. I. Färling joku vuosi 
sitten an tanut hajottaa, löytäm ättä kuitenkaan m uuta, kuin hiiliä 
ja  jo ita  ku ita  luun m urenia. Se, joka niistä on vielä ehjä, on 
ym pärim itaten 90 kyynärää ja  5— 6 kyynärää korkea. — Lupajan 
kylän K arlsdalin puustellin vieressä korkealla mäellä on kaksi 
kiviroukkiota, jo tka  myöskin m aisteri F. I. Färling oli hajo tu ttanu t 
ja  samalla tavalla taas kokoon panettanut, m utta yhtä huonolla 
m enestyksellä kuin edellisetkin. — Edellä m ainitussa kylässä Prest- 
kullan kappalaisen puustellin vieressä on myöskin 2 kiviroukkiota, 
jo ita  sanottiin „aarniohaudoiksi“.

L atokartanon (Näse) teh taan  vieressä korkealla m äellä on 
yksi hautaraunio, joka, niinkuin kaikki edellisetkin, sanottiin jä t t i 
läisten tekemäksi.

Aimontapon rustho llista  virsta  luoteesen päin, Kuhmisin 
Kornetin m aalla on isollainen kivikasa. Se on ym pärim itaten 90 
kyynärää ja  4— 5 kyynärää korkea. Sam asta rustho llista 1% 
virstaa länsilounasta suuntaa, K ieronperän rusthollin m aalla ole
valla Linnanmäellä on kolme kivikasaa eli „varea“. Suurin niistä 
on ainoastaan 60 kyynärää ympäri m itaten ja  2 —3 kyynärää kor
kea, Se 011 suurim m aksi osaksi koottu  latuskaisista  kivistä, jo tk a  
ovat lado ttu  kauniisen järestykseen. — AhPjoen m etsässä, talo ista
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kaksi virstaa itäänpäin K iurttasm äellä on 100— 200 sylen pituinen 
kiviroukkio. Se on korkeim m ista kohdista 2Va kyynärää korkea 
ja  9 kyynärää leveä. Samoin kuin p ituudestakaan, niin ei levey
destäkään voinut saada tarkkaa  tie toa  syystä, e ttä  se oli paikoit
tain kovin m etsittynyt ja  sam m aloittunut. —  Tuohiton m etsässä 
sanottiin löytyvän jä ttilä is ten  kokooma kivikasa eli „vare“ , jo ta  
en kuitenkaan käynyt katsom assa.

M etsänojan kylästä pari v irstaa  länteen päin m etsässä on 
myöskin tavallinen „hiitten  k iukas“. Jä le s tä  päin sain kuulla, e ttä  
Saurun m etsässä tasaisella  nummella pitäisi löytymän useita, 
m utta aivan pieniä kivikasoja, joiden synnystä ei kansassa ole 
m itään kertom usta. Kyynämäen kylässä, aivan talojen vieressä, 
näytettiin  minulle kolme kivistä m uodostettua ympyrän kehää. 
Jo tk u t arvelivat jä ttilä isten  aikoneen niihin raken taa  kivikasoja, 
vaan ne ovat jostak in  syystä jääneet kesken tekosiksi. — Toiset 
taas arvelivat, e ttä  ne olisivat olleet jo  valm iita roukkioita, vaan 
kyläläiset ovat n iistä kivet ku lettaneet tarpeisinsa, ainoastaan jä t 
täen perustukset jälelle.

Skovilan rustho llista  kolme v irstaa  luodetta  päin tasasella 
nummella on kivikasa, jo ta  nim itettiin „jä tyrkastiksi“. — Saman 
kaltaisia kivikasoja löytyi vielä K irakbölen rusthollin m aalla 
yksi, ‘/a v irstaa  kartanosta  luotcescn päin. Sam asta rustho llista  
l:s i virsta luodepohjoista suuntaa M älkilän kartanon m etsässä  on 
niin ikään edellisten kaltainen kiviroukkio. —  Ylönkylän Itä ta lon  
rusthollin m etsässä, Skovilan ja  Kirakbölen välillä olevalla kor
kealla m äellä, sanottiin myöskin löytyvän yksi „ jä ty rkaste“, m utta 
sitä  en käynyt katsom assa. — Samoin sanottiin olevan kaksi suurta  
kiviroukkioa E rvastbölen talon m etsässä, ja  Kyynämäelle kuuluvan 
Mikkobäckin järven rannassa m äen syrjässä 20— 30 sylen pituinen 
m atala kivijono. Niitäkin sanottiin jä ttilä is ten  tukemiksi, vaan 
en ollut tilaisuudessa m ennä katsom aan.

Ekkullan talon vieressä ja  sen m aalla olevassa m äessä on 
kiveen hakattu  pienen kirnun m uotoinen syvennys, jo ta  kansa n i
m ittää pirunkirnuksi syystä e ttä  s itä  on tu rhaan  koete ttu  useat 
k e rra t kivillä täy ttää ; vaikka kuinka paljo sinne olisi kiviä poi
minut, se ei siitä m uka yhtään täyttynyt.

Finnby’n kappeliin kuuluvan Falkberg’in kartanon  vieressä 
ja  maalla, meren rannassa, on yksi „ jä ttek as t“, vaan sekin on jo 
osaksi rikottu . —  Finnbyn puustellin m aalla, noin v irsta  k a rta 
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nosta kakoa päin, korkealla m äellä ja  meren rannalla, 011 myös
kin ollut suuri hautaraunio (jättekast), vaan pari vuotta sitten 
olivat jo tk u t h e rra t sen hajottaneet. S iitä sanottiin heidän löytä
neen jo itaku ita  pronssisia esineitä, joiden koh ta losta  en kuiten
kaan saanu t tietoa. — V asta päätä , salmen toisella puolella, Kau- 
kassalon (Kolsjön) luodossa on myöskin samallainen vaikka p ie
nempi kivikasa eli „ jä ttek ast“. Siinä sanottiin jä ttilä is ten  pais- 
kelleen toisiaan kivillä yli salmen. Saman luodon toisessa päässä 
on myöskin sam allainen kiviroukkio, jo ta  sanottiin jä ttilä isten  teke
mäksi. — Kaukassalon Isontalon rusthollin maalla, vähän m atkaa 
talosta, on kalliossa kaksi syvennystä. Toinen niistä  syvennyk
s istä  oli aivan padan muotoinen, täydessä sirkkelissä ja  laidat 
sileät. Sen leveys oli suusta, halkasijan kohdalta, 1 kyynärä ja  4 
tuum aa, syvyys 1 kyynärä. Toinen niistä  syvennyksistä oli taas 
kirnun muotoinen. Sen 
leveys oli suusta, h a lka
sijan kohdalta m itattuna,
13 tuum aa, syvyys 1 kyy
närä ja  14 tuum aa.

K e s k i a i k a .  H ar
m aista kivistä rakennettu  
Perniön em ä-kirkko (kuv.
30) on täällä  ainoa täm än 
a i’an muistom erkki. Sen 
pituus on 63 kyynärää, 
leveys 35 kyyn. ja  kor
keus katon rajaan 15 kyy
närää. Sisämäinen katto  
on tiilistä holvattu 8 p i
larin kannattam ana. Kirkko on nykyään kokonaan uudestaan si
suste ttu  >) ja  paavin aikuiset kuvat a je tu t maan pakolaisuuteen. 
M aisteri F. Г. Färling oli tä s tä  hävityksen kauhistuksesta  pelas
tanu t ja  to im ittanut Helsingin m useoon2) 10 kuvaa, ratsum estari

’) Kirkko 011 muun muassa varustettu neljällä lämmityskoneella.
2) E räs kirjoitus Muinaismuistoja Perniössä, Sanomia Turusta 1866, n. 

3 ja  5, sisältää paraasta päästä tietoja Perniön aatelisista kartanonomistajista. 
— Stjerman’in ennenmainituissa kertomuksissa (s. 40) löytyy pitkällainen 
kertova luettelo kirkon aatelisista vaakunoista, hautakivistä sekä muutamista 
mitalli-esineistä, joissa jotain kirjoitusta on. Toim.

K u v . 30. P e rn iö n  k irk k o .
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K ustaa Falkenfeltin ( f  1710) rautapaidan ja  kypärin sekä  ra tsu 
väen lipun valkoisesta silkistä, johon on kullalla ommeltu S a ta 
kunnan vaakuna ja  kuningas Aadolf F redrik’in nimimerkki. Jä- 
lelle jään ee t paavilaiskuvat ovat saaneet asunnokseen kellotapulin 
pimeän välilaen, jossa  ne ovat m itä hirveim m ässä sekasorrossa, 
ristiinnaulitun kuva keskellä, ikään kuin hän olis joku sekaseurai- 
suuden johtaja. Olipa vielä niiden joukossa pari puusta  le ikattua 
aatelisvaakunaa. K irkossa kahden puolen a ltta ria  on useita kau
niita hautakiviä, jo tka  ovat taiteellisesti ko ris te ttu  kaikenmoisilla 
leikkauksilla ja  kirjaimilla, jo ita  m aisteri F. I. Färlingin  sanottiin 
kopioineen ja  lähettäneen  M uinaism uisto-Yhdistykselle (?). T ä tä  
nykyä on niiden päälle tehty laattia , e tt’ei kansa saa, niinkuin 
tähän saakka, arvokkaita kiviä likasilla jaloillaan tallata.

K ansassa säilyneen tarun m ukaan on Yliskylän kappelin kirkko 
vanhin Perniön kirkoista. Sen jä le s tä  011 vasta  ruvettu  rak en ta 
maan nykyistä Perniön em äkirkkoa kivestä *)• Sen asem aksi oli 
m äärätty  eräs niittu puoli penikulm aa Yliskylän k irkosta etelään 
päin. M utta h engettäre t eli ha ltia t eivät katsoneetkaan sitä  so
veliaaksi kirkonpaikaksi ja  sentähden ne kivet, m itkä päivällä sii
hen ajettiin , yöllä ihmisten poissa ollessa katosivat teille tie tä 
mättömille. Kytkös ukot tuumimaan ja  aprikoimaan, millä tavalla 
sovelias kirkon paikka löydettäisiin. Vihdoin keksittiin  keino, jo ta  
oli koetettava. O tettiin  kaksoiset h ä rä t ja  valjastettiin kivikuor- 
man eteen ja  annettiin niiden mennä mihin vaan m ielivät ja  siihen, 
mihin seisahtivat, p iti kirkko rakettam aan. H ärät kulkivatkin 
edellä m ainitusta n iitosta  2 7 s virstaa etelään päin kunnes vihdoin 
sekaantuivat tiheään leppäpensastoon, johon heti ruvettiin k irk 
koa rakentam aan; siinä se vielä nytkin seisoo. Edellä m ainittua 
n iittoa  on siitä  saakka ku tsu ttu  Kirlcolalcsi. Kun nyt uusi emä- 
kirkko oli valm istunut, niin päätettiin  Y liskylästä viedä paras k ir
kon kello uuteen kirkkoon. Lähettiin  siis kulettam aan kelloa 
emäkirkolle. M utta ehdittyä kellon kanssa eräälle paikalle, jossa  
tie knlkee aivan liki jokea, rupesi kello itsestään  liikkum aan vank
kureissa ja  sam assa vierähti jokeen. Nyt ruvettiin  m iehissä sitä  
jo esta  vetäm ään ylös, m u tta  eipä saatukaan m uulla ehdolla, kuin 
e ttä  luvattiin viedä se takasin  Yliskylän kirkkoon. Kellon ylös

*) Jos tarussa on perää, niin Yliskylässä 011 täytynyt olla useampi, 
kuin yksi kirkko, silla täm ä nykyinen puukirkko ei voi olla niin vanha.
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saatua  joesta  ja  vähän m atkaa Yliskylään päin ku le te ttua  kään 
nettiin takasin  ja  ruvettiin  sitä  uudestaan emäkirkolle kulettam aan, 
vaan sam alla seurauksella, kuin ensi kerrallaki. E i kelloa saatu 
nytkään ylös jo esta  m uulla ehdolla, kuin lupauksella viedä se ta 
kasin Yliskylään. Nyt täy tety inkin  lupaus ja  vietiin kello entiseen 
paikkaansa jälleen. Kului siitä  aikaa vähäsen, niin ukot alkoivat 
kolmannen kerran ku le ttaa  kelloa emäkirkolle, vaan joen rannalle 
päästyä kello taas meni jokeen, kuten ennenkin, ja  nyt ei sitä  
enää saatu  ylös millään ehdoilla; se on siellä vielä tänäkin päi
vänä. K au’an aikaa perästä  päin kuultiin aina lauantai iltoina 
kellon soivan joessa ja  Jouluaam uina paloivat kynttilä t aina sen 
päällä, m utta  jo  aikoja sitten on kello laannut soim asta, eikä 
kynttilöitäkään ole enää nähty sen päällä palavan.

Täällä kerro ttiin  vielä m ainitusta Perniön em äkirkosta, e ttä  
se 011 ollut paavin uskon aikana jonkun aikaa pannaan ju lis te t
tuna syystä, e ttä  kaksi ylpeää aatelism iestä Sass ja  Sabelfana 
kirkossa, keskellä Jum alan palvelusta, riitaantuivat siitä, kumpi 
ylimmäisen sijan oli saapa ja  rupesivat miekkasille keskenään. 
Kirkko oli su lettu  kaik ilta  kirkollisilta toimilta. Pappi toimitti 
Jum alan palveluksen kirkon välilaessa, jo sta  hänen sanottiin saar
nanneen e räästä  kirkon länsi päässä olevasta välilaen akkunasta 
ulkona seisovalle kansalle.

Perniön k irkosta 5 virstaa etelään päin, Perniön joen var
rella, on kaksi taloinen Pyhäjoen (HelgiV) kylä, joka oli 15:llä 
vuosisadalla m äärätty  sen luostarin paikaksi, joka sitten raken
nettiin Naantaliin. M istä syystä Pyhäjoki hyljättiin, on tun tem a
tonta.

Tietämättömiltä ajoilta. Lapparlan kylästä vähän m atkaa 
kirkkoon päin, Isonnummen ahteen päällä, kahden puolen tietä, 
on kaksi pientä m etsittynyttä kumpua, joita kansa luulee h au ta
kummuiksi Isonvihan ajoilta.

Lähellä Pohjankylää on eräs kumpu, jolla ou nimi: E yss- 
paklca. Siitä jutellaan, e ttä  siihen on jonkun sodan aikana hau
d attu  Venäläisiä. Sanottiinpa siitä vielä viime aikoina löydetyn 
luitaki.

Uudemmalta ajalta m ainittakoon Pohjankylässä Keisarin lieto, 
joka  on saanut nim ensä siitä, e ttä  Keisari A leksanteri I  m atkus
taessaan täällä  Suom essa on siinä hevosia m uutattanut.

L ö y t ö j ä .  Lupajan kylässä, renki Karl S tröm ’iltä  sain kivi
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sen kirveen puoliskon muinaismuistoon toim itettavaksi. Samalla 
rengillä oli ollut myöskin kaunis kivinen keihäänkärki, jonka hän 
oli löytänyt Suksenbölen puustellin vieressä olevasta hietakuo- 
pasta, m utta sen loppu oli sellainen, e ttä  tehokkaan „ukkosen 
nalkin“ nimellä käytettiin  lääkkeiksi kipeille elukoille. — Itse lli

nen Jooseppi Ekbom  H irvilahdesta 
lah jo tti vanhat hevosen suurau- 
da t m uinaism uistoon to im ite tta 
viksi. Vaan niiden löytöpaikka 
on tuntem aton.

Joku vuosi sitten  oli Paars- 
kylän kartanon m aalta, kaksi kyy
närää syvältä h ie ta  nummesta, 
löytty pronssinen varsikellti (kuv.
31), jonka suurella vaivalla sain 
lunastetuksi ja  jonka sitten  jä tin  
M uinaism uisto-Yhdistykselle la h 
jaksi.

Pappilan muonamies Villi. 
L indvallilla on ollut vanha kivi
nen työase, jo ta  ei h än .o le  enää 
löytänyt säly istänsä ja  jonka löytö
paikka on tuntem aton. E rään  
kivikirveen katkelm an, joka  löyt- 
tiin pellosta pappilan m aalla, on 
suutari P. Lindholm lah jo ittanu t 
Yliopiston museoon. — H aarlan 

kartanoon kuuluvassa Niemen torpassa  on myöskin „ukkosen nalk
k i“, vaan sitä  en ole vielä saanu t käsiini.

Finnbyn kappelissa K aukassalon (Kolsjön) Isontalon rustho l
lin n iittua ojatessa oli löytty kivinen kouru ta ltta , jonka sain m u
seoon toim itettavaksi. Löytöpaikka on edelläm ainitusta ta lo sta  
vähän etelään päin. —  Falkbergin kartanoon kuuluvassa Alabackan 
to rpassa  oli ollut koko neljä „ukkosen nalkkia“, jo is ta  torpan 
ukon selityksen m ukaan huomasin 2 olleen kouru- ja  1 ta sa ta l
tan, m u tta  neljännestä en saanut selkoa. Ukon selityksen mukaan 
oli hänen vaimonsa ensim äinen mies löytänyt ne Kosken tehtaan 
m aalta Perniössä. Ensinnä, sanoi hän, ei tienneensä an taa  niille 
m itään arvoa, vaan eräs vanha sotam ies, joka oli paljon maailmaa
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kulkenut ja  paljo nähnyt, oli ne hänellä nähnyt ja  sanonut jok’- 
ainoan olevan „ukkosen nalkin“. Nyt ovat ne muka, ikävä kyllä,

Kuv. за.
K u v . 32—6. P a r s k y lä n  lö y tö .

kaikki kadonneet. Kahden kohtalo oli seuraava: Ervastbölen 
vaari vainaja oli o ttanu t ne häneltä  lainaksi huhtaa polttaessaan,



kun valkean vaara oli ollut tarjona, sillä niillä, sanoi luin, olevan 
sellaisen voiman, e ttä  kun niillä p iirittää  tulen, niin ei sillä ole 
voimaa levetä sen piirin ulkopuolelle. Toiset sanoi hän itseltään 
kadonneen.
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K uv . 35. P a rs k y lä .

V. 18G5 löyttiin pappilan p u u tarhasta  vaskisolki, jossa  lu e t
tiin Ave M aria m unkkikirjaim issa. Sen lahjoitti neiti G. J . Igna
tius yliopiston museoon. — Inspehtori C. G. R osenberg on sinne 
lah jo ittanu t erään paavinuskon aikuisen löydön Parskylän mitalta 
(kuv. 32—5).



Muinaisjäännöksiä Ikalisten kihlakunnassa.

Luetellut

Juhana Lehtinen.

Jo kauan aikaa on m uinaistutkinnolla ollut etevä sijansa t ie 
teiden m onihaaraisessa piirissä, ollen sen yleisenä tarko ituksena 
koettaa  selvitellä kansakuntain perisyntyjä, toimia, eläm äntapoja 
ynnä om ituisuuksia, ja  siten an taa  historialle tukevan, luotettavan 
perustuksen.

Sanottua tarko itusta  seuraten  on m uinaistiede alkanut pal
jastam aan m eidänkin maamme alkuasukkaiden perijuuria ja  elä
m äntapani om ituisuuksia, tullen kuitenkin jo  siihen jotenkin var
maan päätökseen, e ttä  „maamme kumminkin jo noin 3,000 vuotta 
takaperin  011 ollut asutuksen alaisena“, jos m uuten tä tä  silloista 
elintapaa voimme asutukseksi nim ittää. J a  vaikka suuri osa ai- 
kaisin ta m uinaisuutta koskevia seikkoja 011 vasta  häm äränä arve
luna saanut sijansa historian palstoilla, voidaan kuitenkin jo  sekä 
omassa e ttä  naapurim aissa tehtyjen m uinaistutkim usten avulla pi
tää  historiallisena to tuu tena, e ttä  maamme lounainen kolkka eli 
nykyinen Varsinais-Suom i ja  Satakunta 011 ensim äiseksi saanut 
luopua antim istaan, kaloista ja  m etsänriistoistaan, „ Jä ttilä is ten “ 
hyväksi, joilla sadustom m e sekä m uinaistarinat kuvannevat maamme 
alkuasukkaita. Täm ä seikka taaskin tukee arvelua, e ttä  maamme 
on ensim äiset asukkaansa saanut Itäm eren takaa, m istä parhaiten  
huonommillakin m erikulkuneuvoilla tuon maamme suurimman saa
riston Ahvenan avulla ovat voineet päästä  maahamme, sen ikim et
siä ja  tuhansien järvien rannikoita samoelemaan. — Vertailevan 
m uinaistutkinnon avulla on tu ltu  siihenkin päätökseen, e ttä  maamme 
vesirikkaim m at seudut ovat jo  ennenkin, samoin kun vielä nyky- 
jäänkin, olleet tiheimmin asu ttu ina: se seikka siis laadulleen va
laisee alkuasukkaiden om ituisuuksia, tueten  arvelua että  elinkei-
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nona pääasiallisesti on ollut kalastus sekä m etsästys. Olkoonlian 
täm än seikan la ita  m iten onkaan, on historiam m e perustus lä 
himmässä tulevaisuudessa laskettava m uinaistutkinnon saadu tta- 
mille pylväille, jo ten  sen vakautum iseksi yleisen vertauskuvan luo
minen koko maamme m uinaisjäännöksistöstä on tärkeä, vieläpä 
välttäm ätönkin.

Suomen M uinaismuisto-Yhdistyksen m yönnettyä minulle m at
karahoja Ikalisten kihlakunnan tu tk im ista  varten, aloin siinä ta rko i
tuksessa m atkani K esäkuun lopulla 1880. — Sanottu  kihlakunta 
käsittää  Satakunnan keskisen pohjoisosan, koskettaen koko poh
joisella laidelm allaan Pohjanm aan m aakuntaan eli Ilm ajoen k ih la
kuntaan, läntisellä Ulvilan, eteläisellä Tyrvään, itäisellä P irkkalan 
ja  Ruoveden kihlakuntiin *).

Ikalisten kih lakunta on jotenkin vesirikas, eikä vuoriakaan 
ole sen osaksi vähite osannut; on siis hyvinkin luultavaa, e t t’ei 
m ainittu kihlakunta ole p uu ttunu t arvokkaam piakin k iin te itä  mui
naisjäännöksiä kun minun onnistui siellä tietooni saada, jos vaan 
tu tkim us olisi jo  ennen tapahtunut. E ttä  seudulla jo kivikaudella 
on ollut vilkas liike toiminnon ja  asutuksen suhteen, tod istaa  tuo 
enemmän kun sataluku kiviaseita, „ukkosen vaajoja“, jo ita  sieltä 
jo  ennen minun m atkaani parin vuoden kuluessa on löytty ja  lä 
hetetty  osaksi Helsinkiin, osaksi Pietariin . N iistä paikallaan enemmän.

Kun nykyisetkin asukkaat ovat e tupäässä o ttanee t a su tta 
vakseen isompain vesien reunustat, joilla nähtävästi isommassa 
m äärässä on ollut arvokkaim pia m uinaisjäännöksiä, saa kysymyk
sessä olevan kihlakunnan köyhyys kiin teistä  jäännöksistä  selityk
sensä siitä, e ttä  ne nuoremman asutuksen k au tta  ovat tu lleet h ä 
vitetyiksi. Koska sam alla pituusasteella  lähem pänäkin meren ran 
nikkoa löytyy paremmin säilyneitä kiin teitä  jäännöksiä, ei liene 
epäilem istäkään, e t t’ei tälläkin seudulla niitä olisi isom m assa m ää
rässä  lö y ty n y t2). — Vaikka kihlakunta jo keskiajalla, kenties jo

*) Koska tästä  kihlakunnasta (ks. W. Carlsson, Pitäjänkert. IV) en
nestään löytyy tarkkoja maantieteellisiä kertomuksia, en luule tarpeelliseksi 
niitä tässä matkia laveammin kun muinaisjäännökset vaativat.

2) Olkoon tässä sivumennen mainittuna, e ttä  esim. Lappfjerd’in p itä
jässä, noin G suom virstaa kirkosta Poriin päin, virstan m atka vasemmalle 
W aasasta sinne vievältä tieltä on metsässä eräällä kalliolla yksi hyvin eheä 
ja  kaunis Hiiden kiuas. Se on näöltään samallainen kun nuo K. Killisen 
mainitsemat kiukaat Harjavallan Viasvuorella ja  kooltaan noin tavallisen 
heinäkeon kokoinen.
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12:nnen’ sa ta lu ’un alussa, sai ensim äiset nykyisistä asukkaistaan, 
ci ole siellä edes yh tään  noita m uhkeita m uinaisjäännöksiä, kivi
kirkkoja, jo ita  kato liselta  aikakaudelta löytyy jo  sen naapurip itä
jissä  ja  vielä tiheäm m ässä Varsinais-Suomessa. Muuten yhteisen 
kansan luonteessa oli — poikkeuksia lukuunottam atta — yleensä 
se om ituisuus, e ttä  vaikka joku olisikin asunut jonkun muinais
jäännöksen vieressä, kylki kylessä, oli hän siitä  kuitenkin vallan 
tietäm ätön.

K oska uudempi asutus, kuten h istorialliset tod istukset viit- 
taavat, 011 kulkenut idästä län ttä  kohden, käyn kertom uksessani 
samoja jälkiä.

Hämeenkyrön pitäjä
ynnä Viljakkalan kappeli.

Täm ä pitäjä, joka uudem paan asutukseen katsoen, 011 van
hin Ikalisten kihlakunnassa, 011 luontonsa puolesta jo tenkin kaunis 
ja  rikas vesistä, m itkä siellä, täällä, milloin virtoina, milloin jä r 
villä luikertelevat lehtim etsiin puetettu in  kumpuin välissä; siellä 
maan luonto jä litte lee  Hämeen ja  itäisen Satakunnan m aakuntia, 
ollen vuorinen ja  järvinen.

M uodoltaan on p itä jä  melkein kolmion muotoinen, jonka pi
sin sivu koskee Ikalisten pitäjän rajaan. Sen rajaseurakuntia ovat 
e telässä Suoniemen kappeli, lännessä Mouhijärvi Suodenniemen 
kappelille, pohjoisessa Ikalisten em äseurakunta, koillisessa Kurun 
ja  Teiskon kappelit, idässä Yläjärven kappeli ynnä sen em äseura
kunta Pirkkala. — Kertom us viimeksi mainitun ja  Hämeenkyrön 
rajan synnystä kuuluu pakanuuden aikaan, jo sta  siis paikallaan 
enemmän.

Noin puolitoista vuosisataa ennen kun historiassakin nimensä 
ja  m aineensa ansainneet „P irkkalaiset“ —  13:nen sa ta lu ’un puoli
välissä — alkoivat levittäm ään valtaansa seudulla vielä silloin 
m ajaileväin Lappalaisten ylitse, näy ttää  p itä jä  saaneen ensim äiset 
nykyisistä asukkaistansa, luultavasti nykyisestä Pirkkalan pitäjästä. 
A sutuksesta  y. m. ovat Professori Y. Koskinen k irjassaan : K erto
mus Hämeenkyrön P itä jästä  ynnä K irkkoherra Villi. Carlsson 
vainaja P itäjänkertom uksessaan Entinen Ikalinen, an taneet niin 
perinjuurisia tietoja, e ttä  näy ttää  tarpeettom alta niistä tässä  la
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veammin kertoa, kun yhdistyksen saaduttam iseksi on välttäm ä
töntä, erittäinkin  kun ei sittem m in lie ilm autunut m itään, mikä 
vastustaisi m ainituissa kertom uksissa tehtyjä päätelm iä. Olkoon 
kuitenkin jo sivumennen m ainittu, e ttä  nykyinen V iljakkalan kap
peli, jossa  myöskin on ollut koko nykyisen Ikalisten kihlakunnan 
ensimäinen kirkko, on ensiksi tu llu t asutuksi.

P a k a n u u d e n  aika.  Edelläm ainittu P irkkalan  ja  Häm een
kyrön pitäjäin raja, joka kulkee p itkän m atkan Pohjanm aalta tu le 
van Maanselän jatkoa, Pinsiön kangasta, on, paikkakunnalla käy
vän tarinan mukaan, saanut sijansa kahden „Jä ttilä isen“ (Hii
den) välisestä sopim uksesta. T ästä, näet, riitau tu i kaksi H iittä ; 
sillä P irkkalan puolella asuva Hiisi, joko laajentaakseen alaansa 
tahi saadakseen jonkun vissin alan asuakseen, „toi ra jaa  P irkka
lasta  Hämeenkyröön päin“. Vaan Häm eenkyrön Hiisi tuon kuu l
tuaan, riensi tekem ään sille vastarin taa. Niin tapasikin hän P irk 
kalan Hiiden Lehmijärven ahteessa, joka 011 nykyjään Tam pereelle 
vievällä m aantiellä, lähellä Pinsiön kylää. T ässäpä tuli ra jariita  
ra tkaistavaksi voimien koettelem isella; sitä  tehtiin „väkikapulaa“ 
vetäm ällä. K uinka ra justi siinä tem m ellettiin, arvattanee siitä  kun 
m aahan kum paisenkin istuinsijalle muodostui nuo noin kaksi- tahi 
kolm ekym m entä jalkaa syvät haudat, jo tk a  vieläkin ovat n äh tä 
vinä kumpaisellakin puolen Pentinm aahan vievää tie tä  ja  joihin 
auringon säteetkään  ei voi ta rjo ta  vaikutustaan. Sentähden on 
niissä usein keskellä suveakin jää tä . K errotaan vielä, e ttä  H ä
m eenkyrön Hiisi taistellessaan sylkäsi, jo sta  syntyi vielä tänäänkin 
lainehtiva Lehmijärvi, joka on juu ri lähellä taistelupaikkaa. T aiste
lussa jou tu i Pirkkalan jättilä inen  eli Hiisi häviölle, jonka tähden 
lähti käpäläm äkeen. M utta Häm eenkyrön Hiisi ei jä ttäny tkään  
asiaa tällensä, vaan lähti h än tä  takaa  ajellen ahdistelem aan. H ä
nen ei kuitenkaan onnistunut saada pakolaista edemmäksi, kun 
Pinsiön kylän läheiselle hiekkaharjulle, johon sitte  sovinnossa jäi 
m ainittuin pitäjäin nykyinen raja. Tuo peräkkäin kulku ei myös
kään ollut lasten  leikkiä; sillä heidän ja lkainsa iskuista syntyi tuo 
syvennys, joka kulkee Lehm ijärveltä Pinsiöön saakka.

Noin seitsem än virstaa *) Hämeenkyrön kirkolta Ikälisiin vie
vän tien varrella on K astula niminen kylä. Kysellessäni siellä 
m uinaisjäännöksistä, kertoi samannimisen kestikevarin isäntä ennen

*) Virstoista puhuessani, käytän Suomen virstoja
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kylän läheisyydessä olevalla Isosaareksi nim itetyllä saarella  olleen 
merkillisiä hautoja, vaan jo tka  hänen vuosia takaperin siellä kas
kea polttaessaan olivat turm eltuneet. Olin kuitenkin utelias ta r 
kastelem aan paikkaa, johon oli noin runsas virsta vesim atkaa ky
lästä. Isännän kanssa sousimme saarelle, joka on erittäin  kaunis, 
lehtim etsällä verhottu kum pura. Siellä näytti isän tä  kaksi vie
rekkäin olevaa hautaa, jo tk a  olivat noin 7 ja lkaa p itkä t ja  ainoas
taan 2 ja lk aa  leveät; syvyyttä ei enää ollut jalkaakaan, vaikka ne 
ennen kasken polttoa olivat olleet yli kahden jalan  syviä. Toi
nen näistä  oli päittäin  kaksijatkoinen; välillä oli vaau noin 2 ja l
kaa leveä m aaseinä. Josko näm ät kuuluvat pakanuudenaikaisiin 
hautausm aihin eli kalm istoihin, jo ita  seudulla tapaa  muualla, on 
vaikea p ää ttää , kun oppaani tietääksi sieltä ei olé mitään jään 
nöksiä löytynyt. A inoastaan himmeä tarina kertoo saaren olleen 
kalm istoksi pyhitetyn. Kumminkin pakanuuden aikana käytettiin  
usein sellaisiin tarkotuksiin  saaria.

Vaikka seuraava tarina, kun siihen liittyy kirkon vaiheita, 
kuuluisi keski-aikaan, kerron sen „Jä ttilä is ten “ tähden tässä. — 
K uten tunnettu , on Hämeenkyrön entinen kirkko ollut Kyröspoh- 
jan  lahteen pistävällä Kirkkoniemellä, lähellä Kyröjoen ja  Kyrös- 
pohjan yhtym äpaikkaa ’)• M ainitusta niem estä noin 400 syltä, lah 
den itäisellä puolella, pistäytyy lahteen jotenkin korkea niemen 
kum pura, jonka nimi on Kalkunmäki. Niemellä olevalla Kolkon- 
vuorclla on asunut H iisi; ja , asustaen näin lähellä kirkkoa, antoi- 
kos hän sen rauhassa kellojaan pöm istellä? Mitä vielä! Kellojen 
ääni, joka huokeasti kuului hänen asuntoonsa, teki pahaa hänen 
jättiläiskorvilleen, jonka tähden suuttuneena päätti isolla kivellä 
m usertaa koko laitoksen. Vaan lieneekö sa ttunu t saam aan liian 
raskaan kiven, tahi m istä syystä kivi jä i paikalleen. Syvät sor
mien sijat siinä vieläkin näkyvät ja  se tunnetaan yleensä nimellä 
Pirun heittokivi. Sen sijaan heitti hän vuoresta m uutam an lapiolli
sen hiekkaa, sillä häm m entääkseen kellojen kaikua. Kun hiekkaa, 
näin p itkää m atkaa heittäessä, varisi m atkalle, syntyi siitä tuo 
nykyjäänkin Kolkonvuorelta Kirkkoniemelle käyvä m aantien levyi
nen hiekkavalli, joka on niin korkea, e ttä  s itä  myöden m uuten jo 
tenkin syvän lahdelm an ylitse käydään jalkasin, vettä  kun sillä ei

*) Katso: Y. Koskinen, Kert. Hämeenkyrön pitäjästä. Suomikirja v. 
1851, sivu 73.
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ole polveenkaan saakka x). Mainitun vuoren kupeessa on syvii, 
luolan tapainen aukeam a, jo ta  ammon ai’oista on nim itetty Pirun  
pesäksi. — Saari lienee „p irun“ eli Hiiden asunnon tähden ollut 
kolkko, pelottava, jo sta  siis nimensä.

Ju u ri lähellä  M ahnalan eli Alhon selkää, siinä missä, maan 
luonnosta päättäen , K yrösselkä ennen 011 pu rkanu t vetensä yllä
m ainittuun järveen, 011 vähäinen Lemmakkajärvi; sen lähellä on 
nykyisen H äm eenkyrön vanhin kylä: Lemmakkala. Järvi, jossa  
kerro taan  olevan koko kattilallinen hopearahoja ynnä kanuunan 
pyörineen, jo ta  lietteesen vajonneena ei ole saatu  ylös, vaikka sen 
selkä 011 ollut näkyvissä, kerrottiin  saaneen nimensä siitä kun 
H uittis- ja  Loim aalaiset olivat siellä ennen käyneet kalastam assa 
ja, saaden siitä isoja lahnoja, lausuneet: „Kas, nehän ovat lem- 
m akkoita lahnoja“. Sen mukaan olisi kylä vasta  järven  nim estä 
saanu t nimensä. —  Kerroin täm än tässä, johdantona seuraavalle.

Täm än järven pohjoispäässä, Muotialan kylän M äkelän talon 
maalla on korkeanlainen mäen kum pura, joka  yleiseen tunnetaan 
nimellä: Kalmon mäki. Sen nimi joh tuu  luultavasti siitä, e ttä  
sillä kerro taan  ennen poltetun ja  toisinaan haudatun  ruum iita. 
Kuinka kaukaista m uinaisuutta ne pronssiset solentapaiset ja  kan
nukset, jo ita  sieltä joku vuosi takaperin kellaria eli kuoppaa mäen 
rinteesen kaivettaessa on löytty, todistanevat, on vaikea päättää , 
kun ne tietäm ättöm yydestä olivat jä te ty t hukan teille; huom iota 
kuitenkin h e rä ttää  jo itse kum puran luonto. Kävimme Lemmak- 
kalan kylän T arrin  talon isännän kanssa yhdessä sitä  vähän myl- 
läilem ässä, vaan emme siitä löynnyt m uuta, kun hiiliä vielä ja 
lankin syvyydestä 2). Nekin herä ttäv ä t taipum usta uskomaan, e ttä  
sitä  jo pakanuuden aikana, kenties myöhemminkin, olisi käytetty 
kalm istona. Siinä, m uuten kivisessä m äessä, on vaihetellen las
keutuneita  paikkoja ja  pieniä kum puroita, jo tka todellakin n äy ttä 

’) Näin kertoo tarina, vaan Professori Y. Koskinen, Suora. Tiedeseuran 
„Öfversigt“ jakson XV vihon 8 siv., on saman penkereen synnylle antanut 
luonnollisemman syyn ; sen mukaan olisi se syntynyt joen ajam asta sorasta.

2) Jos jokainen yhteisessä kansassakin antaisi ja  tietäisi antaa enem
män arvoa muinaisuudelle, olisi niiden ja  siihen kuuluvain seikkaili selville 
saaminen tuntuvasti huokeampi. Mainitsen tässä sentähdeu, e ttä  yllämaini
tun Tarrin  isäntä oli matkalla tapaamani lähes ainoa rahvaassa, joka todella 
harrasti ja  tiesi arvoa antaa muinaisuudelle. — Muutenkin on hän toimelli- 
nen, jo ta  todistaa Suom. Talousseuran hänelle antam a pronssinen kunnia
merkki.
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vät vanhoilta haudoilta; kumminkin, kuten jo  sanoin, on m ulta 
hiilistä ja  pideltyä. M erkitystä vailla kuitenkaan ei paikka ole. 
Myöhempinä aikoina on m äellä poltettu  „helavalkeita“, jonka pää
te ttyä  on nuoriso lähtenyt „k irko ttelem aan“.

Killerin kirkkoon, joka on Lem m akkalan kylän Pirjolan ta 
lon maalla korkealla Naara-nim isellä vuorella, tä s tä  noin i y 2 virs
tan m atkalla. Paikka on hyvin omituinen kallioluola ja  paikka
kunnalla hyvin lavealta tunnettu . Sanotaan ,,Killeri“-nimisen J ä t t i 
läisen siinä asuskelleen; to iset taas sanovat H iitten sitä k äy ttä
neen kirkkonaan. Kertom us tä s tä  kenties kuuluisi keski-aikaan, 
koska tässä  on yhdistettynä sana kirkko, joka vasta K ristinuskon 
kanssa lienee tu llu t maassamme tunnetuksi. K atsoen niihin jä tti- 
läiskiviin, jo ista  täm ä on kyhätty, voisi sen otaksua luonnon m uo
dostam aksi, m utta  to isaalta  ovat nuo ym päristöllä löytyt kiviaseet 
todisteena siitä, e ttä  seutu jo  ikivanhaan aikaan, ennen nykyisiä 
asukkaita, on ollut jonkinlaisen asutuksen alaisena, ja  kukapa tie 
tää mimmoisia kallion kom eroita silloin 011 suojina käytetty. — 
Kertom ukseen tiettiin  vielä lisätä, e ttä  sitä  Isonvihan aikana olisi 
turvallisena piilopaikkana käytetty.

Niinikään on m ainitun kylän Turkin talon maalla Kortessuo  
nimisellä mäellä, sileällä kalliolla, pyöreä sammalilla peitetty  k iu
kaan raunio, jo ta  sanotaan Hiiden kiukadksi; vaan sen kokoon 
katsoen luulisi sen pikemmin Lappalaisten kun H iitten laitokseksi, 
se kun on ainoastaan noin 7 ja lkaa  läpim itaten ja  noin 5 ja lk aa  
korkea, pienistä m ukulakivistä koottu  roukkio. Lähellä m ainittua 
rauniota on lähde ja  Riihiniemen järv i; sen ym päriltä 011 hil
jakkoin kaadettu  vahva metsä.

Heinijärven kylän Yliraukolan talon maalla, lähellä Isojärvi- 
niinistä järveä, on kaksi vuotta takaperin kiviseen mäkeen peltoa 
raivattaessa hajotettu  kiviraunio, jo s ta  kahden ja lan  syvyydestä oli 
löytty m uutam ia pronssirenkaita sekä miekka. Löytäjät kun oli
vat aina Isojoelta, veivät nuo arvokkaat pronssikalut mukanaan, 
jo ten  n iitä  oli m ahdoton saada; miekan taas oli kylässä asuva 
seppä käyttänyt takom isiinsa; pajassa  oli vaan kaksi syvennys- 
koristuksilla varustettua myöhemmän rautakauden aikuista kahvan 
suojaa jälellä, jo tka sain mainitun talon isännältä ja  jo tka num e
rolla 7 lähetin  museoon (kuv. 1). Rauniossa, jossa m ainitut ka
lu t löyttiin, oli ollut savea sekä hiiliä; se siis nähtävästi oli ollut 
pakanuuden aikaisena hautauspaikkana.
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M ahnalan eli Alhon selän läntisellä  lahdelm alla, noin puolen 
peninkulm an vesim atkalla M ahnalan kylästä, on sam aan kylään

kuuluva Lehtiniemcn talo, jonka 
m aalta, lähellä kartanoa, vuosi 
takaperin  löyttiin, paitsi kiin
te itä , useita irtonaisia m uinais
jäännöksiä. Löydöstä on H ra
A. O. Heikel an tanu t täm än 
vuotisen (1880) U. Suom etta- 
ren 78 num erossa arvokkaan 
kertom uksen, jonka, kun sel
laiset sanom alehtien palstoilla 
pian voivat jou tua  unhotuksiin, 
otan tähän kokonaisuudessaan.

„Lehtiniemen talon maalla 
M ahnalan kylää löydettiin viime 

syksynä peltoa teh täessä  eräässä törm ässä, talon ja  M ahnalan se
län välisellä alalla, m uutam ia m uinaiskaluja. Ne löydettiin seu- 
raavassa järjestyksessä ja  seuraavalla tavalla. Kun m ainittu  törm ä 
t. to ista  kym m entä askeletta  avara kivikko kiskottiin  kivistä puh
taaksi — siitä tuli liki sa ta  kuorm aa kiviä — näki talon isäntä 
E rlan ti E liaksenpoika jotakin  terävää  tuijottavan m aasta. Hän 
luuli sen ensin puunjuureksi ja  rupesi s itä  vetäm ään ylös. M utta 
huomasikin sitten, „e tt’ei se ollutkaan m ikään m itätön k a lu “ . 
L ähtipä m aasta aika pitkä, kaksiteräinen miekka, joka m uuten oli 
yksistänsä. Siitä sylen päästä  löydettiin 3 pahasti ruostunu tta , 
hoikkaa keihäänkärkeä, yksi varreltaan, toinen lehdeltään n ä h tä 
västi neliskulmainen, kolmas väkäinen, kaikki varsiputkella varus
te ttu ja , pieni nuolenkärki ja  pitkäruotoinen veitsi, kaikki rautaisia, 
liki toisiansa noin 3 kyynärän pituisessa ja  kyynärän leveässä pai
kassa, jossa  oli erinom aisesti m ustaa m ultaa ja  nähtävästi pidel
tyä m aata. T ästä  taas 5 sylen päässä  tapasivat vielä teräpuolis- 
kon rei’än kohdalta katkenneesta kivisestä vasarakirveestä, sekin 
niinkuin m uut kalu t ainakin korttelin  syvyydestä. Sam asta pai
k as ta  o tettiin  ta lteen  vielä pieni kivinen värttinän  eli hyrrän  kehrä. 
K alut olivat kaikki kivikon piirissä ja  kivet arveltiin enemmiten 
vedetyiksi. — M ainitut kapineet annettiin nimismies A lander’in 
haltuun, jo lta  pari päivää sitten  ne korjasin, saatuani P irkkalassa

K u v . 1. H ä m e e n k y rö , Y lira itk o la . J/ 2.
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asiasta tietoa, v iejäkseni ne Helsinkiin. Kävin sittemmin itse 
paikkaa tarkastam assa. Törm ällä kasvoi nyt laiho, joka  kuiten
kin oli niin harvaa, e ttä  saatoim m e isännän seurassa käydä sen 
lävitse vahingoittam atta sitä. Silloin havaittiin törm ällä t. pel
lolla kovin paljon kuonaa, joka oli jääny t isännältä huom aam atta. 
Täm ä seikka osoittaa selvästi millä tarkkuudella löytöseikkoja pel
toa teh täessä  oli huomioon otettu . E ttä  paikalla paja olisi ollut 
s itä  ei kukaan saa ttanu t uskoakkaan. Kuona todistaa siis, e ttä  
valkeata 011 tässä  kivikossa viljelty m uuta tarko itu sta  varten. — 
Eikä tässä  kaikki. M uutaman sylen päässä on toinen kiviraunio 
ja  ikäänkuin tuon edellisen syrjässä, sillä se oli korkeammalla 
maalipaikalla. Täm ä jälkim äinen on jä te tty  ihan koskem atta, sillä 
sekin arveltiin ihmistyöksi. Se m uodostaa ensin to ista  kyynärää 
leveän ja  1 Va korttelia  korkean „m ultapatterin“ eli kehäntapaisen 
vallin, ristiin 12 askeletta. Sen keskellä näkyy suurem pia ja  pie
nempiä kiviä, osaksi yksitellen, osaksi läjittäin, kuitenkin muodos
tam atta  m itään kumpua. Sain isännältä m uutam ia m iehiä päivä
palkkaa vastaan ja  vaikka aika oli niukka päätin  tä tä  paikkaa 
kuitenkin kaivattaa. Kehä kaivettiin e räästä  paikasta halki. Siinä 
nähtiin kam aran alla m aanperäisiä kiviä ja  pideltyä m aata  sekä 
hiilen kappaleita, aina kyynärän syvyydelle. Ympäristön sisällä 
näytti myös olevan yhtäläistä  m aata rautakangellakin kiskottavien 
kivien alla. Sade esti tutkim uksen jatkam ista. Siitä saatiin kui
tenkin selville, e ttä  valli oli ihm isten tekem ä ja  e ttä  tässäkin pai
kassa oli valkeata ollut ja  koottuja kiviä, siis joku leiinteä mui
naisjäännös. Luun sirpaleita ei ole tässä  vielä nähty, eikä ta ideta  
myöskään päättää , onko se ollut pakanallis-aikuinen hautauspaikka. 
Keihään k ärje t ovat m uodoltaan melkein vieraita Suomalaisten paka- 
nallisajalta eli m yöhemmältä rau ta -a ja lta tunne tu ille ; ei niin miekka, 
veitsi ja  nuolenkärki1). T äänkaltaisia  vallikehiä 011 ennenkin huo
m attu kiinteissä m uinaisjäännöksissäm m e, esim. Y anaantaustalla 
Janakkalassa. Päiväniemellä Lem päälässä tavattavat suurem m at 
kiviroukkiot eivät ulkomuodoltaan täs tä  kerro tusta  juuri eriä, 
paitsi ettei niissä ollut vallia. Onko tuo löydetty vasarakirveen 
te rä  ollut missään yhteydessä m uitten kalujen kanssa, on vaikea 
sanoa“ .

')  Kalut mainitaan Muinaismuisto-Yhdistyksen pöytäkirjassa 1880 ’/n , 
miekka, joka saapui myöhemmin, 1882 ,7/2. Löytö on varhemman rautakau
den aikuinen. Toim.
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„M uuten ei täm äkään paikkakunta m aatam m e näytä olevan 
m uitakaan m uinaism uistoja vailla. K errotuinpa, e ttä  saman Lehti- 
niemen talon m aalla oli muuan torppari tavannut „kivirakennuk
sen“ eli semmoisen, „joka hänen m ielestään oli hyvin m erkillinen“, 
to ista  kyynärää karhunsam m alta päällä. T orppari 011 uhannut sitä  
mylläillä. —  E räs seppä Vanajan tienoilla kuuluu myöskin löytä
neen miekan jonkun vanhan huoneen perustuksen  alta. — Lem- 
makkalan vainiolta sanottiin ennen teräkalu ja  löydetyn. Taru ker
tookin, e ttä  nuijam iehet, saatuansa selkäänsä F lem ingin  sotam ie- 
hiltä Nokiassa, ja  oltuansa pakoretkellä  täm än k au tta  pohjoiseen, 
täällä  saavutettiin  ja  e ttä  siis tässä  vielä syntyi ottelu. (Vanhem
paa laatua ovat epäilem ättä Lehtiniem eltä k e rro tu t jäännökset)“.

„Niinkuin lukija tietänee purkauu Mahnalan eli Alhon selkä 
Jokisen veden ja  vihdoin Siuron kosken k au tta  Kuloveteen. Tulin 
S iurosta järv iä myöten M ahnalaan. T iellä poikettiin  M urha- ja  
Tahkosaareen. Murhasaari on venäjän virstan päässä  m ainiosta 
Linnavuoresta Pirkkalassa, joka 011 epäilem ättä suurim pia mui
naislinnoja maassamme ja  m uuten kauniim pia korkeuksia seudulla. 
M uinaistaru kertoo, e ttä  muuan kuningas olisi L innavuorella sei
soen am punut M urhasaareen poikansa kuoliaaksi. Myös käy risti
riitaisia kertom uksia siellä löydetyistä m iekoista y. m. Saari on
kin melkoisen korkea kallioluoto. M itään k iin teätä  m uinaisjään
nöstä siinä ei ollut nähtävänä. Ainoastaan sen luoteisella puo
lella löytyy joku tynnyrinalan suuruinen m aapinta, joka m ättäi- 
neen tosin näy ttää  hyvin epätasaiselta; m utta  olisiko siinä hau to ja
kin, niinkuin joskus hoetaan, ei ole m ahdollista päältäpäin  p ä ä t
tää, tuskin edes luultava, sillä ennen Siuron kosken laskem ista 
to ista syltä, oli täm ä pinta melkein liian alhainen hautauskentäksi. 
Saari ansaitsee tuskin suurem paa huom iota siitäkään, e ttä  siellä 
vielä joka vuosi poltetaan helavalkeata, johon m uuten sopii käy t
tää  m itä korkeata  vuorta hyvänsä. Kenties saamme tässä  koh
den M urhasaaren suhteen kuitenkin jollakulla syyllä kysyä, minkä- 
tähden  tullaan juu ri tähän  saareen helaata  viettäm ään, sillä niin 
täm ä saari, tarujen  muistelmana, saa ttaa  m eitä uskomaan, e ttä  se 
kä tkee  muinaisiakin m uistoja, vaikkemme taida, kumminkaan vielä, 
an taa kysymykseen vastausta. —  Toinen oli Tahlcosaaren laita. 
Koska selällä kävi kova vastainen tuuli eikä H äm äläisistä ole 
juuri merimiehiksi, soudettiin, vaikka olimme neljä m iestä, tänne 
tuulen suojaan. Olipa sekin korkea vuorisaari. Kiipesimme sen
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korkeim m alle kukkulalle katsoaksem m e m aailm aa ja  lähin tä tu le
vaisuutta, sillä saari 011 p itkän virstan päässä  Mahnalan kylästä, 
jonne oli matkamme. M utta löysimme sielläkin m uinaisuutta. 
Siltä kumminkin näytti. Oli, näet, kukkulalle hajo ite ttu  kivirouk
kio, joskus kokoonpantu kootuista kivistä, eikä kukaan tiennyt 
m itä tarko itusta  varten. Luultiin ensin e ttä  joku raja kävisi siellä 
ja  se siis olisi ollut rajapyykki. Vaan sekin huom attiin vääräksi. 
Olin kuitenkin ennenkin nähnyt yhtäläisiä joukkioita, esim. Lu- 

.m iaissaarella Hauhon ltoineessa. Kenties tässäkin  ennen muinoin 
nähtiin selän keskellä ja  kulkuväylän syrjässä tuntem attom ien suku
jen tekem ä hautakum pu. Saaresta  hakataan vieläkin tahkokiviä 1. 
kovasimia; siitä nimi, joka  siis ei näy olevan näissäkään yhtey
dessä m uinaisjäännöksen kanssa“.

„Prof. Koskinen on lyhyessä ja  valaisevassa kirjoituksessaan 
„Kyröskosken syntym ä-asiasta“ selittänyt asutuksen leviäm istä 
m uinaisessa H äm eenkyrössä ja  tu llu t siihen päätökseen, e ttä  asu 
tus on alkanut Viljakkalan lahdelm asta, jo sta  Kyrösjärvi arvaten 
ennen purki vetensä Lavajärven k au tta  Alhon selkään. M istä asu
tus Viljakkalaan olisi tu llu t, ei selvästi sanota. Olkoot sentähden 
ylläm ainitut m uinaistiedustukset, jo tk a  tällä  k ertaa  eivät olleet
kaan m atkani silm äm ääränä ja  sen vuoksi jäävä t toistaiseksi näin 
katkonaisina, osviittoina siihen, mitä prof. K. m ainitussa kirjassaan - 
lausuukin, e ttä  ihm iset ennen muinoin kulkivat pitkin suuria vesi- 
väyliä, kansoittaen niitten rantoja, ja  e ttä  siis todellakin H äm een
kyröläisillä jo pakanallisajalla oli yhteiskulku ja  kanssakäyminen 
H äm äläisten kanssa P irkkalan vesien k a u tta “ .

Nähtyäni ylläolevan kertom uksen, olin minäkin utelias näke
mään m ainittua paikkaa. Paikkasin sentähden soutajan — erään 
vanhan sotilaan — Mahnalan kylästä Lehtiniem een; isännän tapa- 
sin jo ennen, jo ten  hän tiesi ennakolta tuloni ja  sen tarkoituksen. 
Talossa asui, nauttim assa m etsäisen seudun rauhallisuutta, eräs 
M aisteri Sourandcr, joka myöskin yhtyi isännän kanssa seuraan 
„syynääm ään“ talon tiluksia. Tarkastelim m e ensinnäkin tuon ha
jo te tun  raunion sijaa, jossa nyt kasvoi harvaläntä ru isk iko . Siitä 
kun kivet olivat poisvedetyt, ei voinut saada sen enem pää sel
koa; kuonaa oli paikalla jotenkin lavealta. M utta noin 24 jalkaa 
raunion sijasta oli edellä olevassa kertom uksessa m ainittu, eheäksi 
jä te tty  kiviraunio, joka läpim itaten on 15 jalkaa. Ympärillä oleva 
multavalli on paikottaiu jalan  korkuinen. Aloimme miehissä sitä
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ja  siinä olevia kiviä mylläilemään, vaikka am piaiset, jo tk a  olivat 
asuntojaan kivien sekaan rakennelleet, kokivat rauhansa häiritsiöille 
tehdä vastarin taa. Päästyäni siinä eräässä kohden 1 '/2 ja lan  sy-

K uv . 3. S irp p i V esila li- 
d e l ta . V5.

K u v . 2. M iek k a  L e m p ä ä lä s tä . ' / 3. K uv . 4. K e ih ä ä n
k ä r k i  V c s ila h d e lta . '/>•

M yöhem m än  ra u ta k a u d e n  a s e i ta .

vyyteen, tuli esiin ruostunut, 2 ja lkaa  p itkä ruodolla ja  v ä illä  
varustettu metsästyskeihäs, joka sittem m in, kun se ei p ituu tensa 
tähden m ahtunut myötäni olevaan laatikkoon, hukkui eräällä  vene-
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m atkalla V iljakkalassa; se on sittemmin jälleen löytty ja  luvattu 
sie ltä  to im ittaa Helsinkiin 1). —  Löytö kiihoitti jatkam aan p u r
kausta, vaan kun raunio suuruutensa tähden olisi ollut vaikea 
kokonaan purkaa, emme sa ttunee t siinä m uuta tapaam aan. Jään 
nöksiä saatta isi kyllä löytyä siitä enemmänkin, jos se kokonaan 
pu re tta isiin ; m utta se vaatisi isom paa työtä. — M uutaman sylen 
päässä m ainitusta rauniosta järveen päin, saman törm än rin teessä, 
missä rauniokin sijaitsee, on syvennys, joka näy ttää  jonkinlaiselta 
haudalta ; kumminkin on se nähtävästi ihm iskäsillä teh ty ; josko 
siitä sitte  olisi o tettu  m aata noiden raunioiden ym pärillä oleviin 
multavalleihin, voipi ainoastaan otaksua.

Jo ta in  m erkitystä lienee noilla edelläm ainitussa Ile ikel’in 
kertom uksessa m ainituilla Malinakin selällä olevilla Murha- ja  Tahko-

K uv . 5. S o lk i V e s ila h d e lta . % .

saarillakin. M ahdollista on, e ttä  ne jo  pakanallisajalta kätkevät 
m uinaisuuksia. L isäksi kuitenkin kerrotaan, e ttä  niillä olisi pol
te ttu  ruum iita silloin, kun tuo historiassakin tunnettu  M usta surma 
eli H irm ukuolem a (1351) raivosi Suom essa. Missä m äärässä sel
lainen kertom us perustuu  todellisuuteen, on häm ärää; voipi kui
tenkin otaksua, että  niitä aikoinaan on käytetty  kalm istoina, eh
käpä jo pakanuuden aikanakin, johon kenties m ainittu  ta ru  liit,- 
tyneekin. V ahvistusta antaa arvelulle vielä sekin seikka, kun 
täytenä to tena  kerrottiin  m ainitulta Tahkosaarelta  löydetyn tänä 
suvena ruum iin lu ita ; löytäjää itseä en kuitenkaan sa ttunu t tapaa
maan enkä tietoonikaan saam aan.

*) Ei ole tullut. Toim.
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Viljäkkdlassa, noin 5 virstaa k irkosta Häm eenkyröön päin, 
on jo tenkin korkea ja  jy rkkä harju , jolla ikim uistoisista aioista он 
ollut nimenä Lintuharju. Sen korkeim m alla kukkulalla on kaksi 
18 ja lkaa  leveää ja  10 ja lkaa syvää hautaa, jo tka, kun niiden reu 
nat ovat ympärillä olevaa m aanpintaa korkeam m alla, näy ttävät 
ihm iskäsillä tehdyiltä. Niissä, kuten koko harjullakin kasvaa nyt
kin vahva m etsä. Paikkakunnalla ovat ne yleiseen tunne tu t Jätti-  
läisten ja  Hiilten  hautoina ja  kerro taan  syntyneen siitä, kun kaksi 
jä ttilä is tä  on siinä istunut väkikapulaa vetäm ässä. Todenm ukai
sem m alta toki näyttää, e ttä  maamme alku-asukkaat, jo tk a  H iitten 
ja  Jä ttilä isten  nimellä tunnetaan, ovat m etsästäessään  käyttäneet 
sanotu lta  syvennyksiä jonkinlaisina asuntoina, koska vielä Suom a
laisillakin kerrotaan olleen maahan kaivetulta majoja, saunoja !). 
T ässä ei ole kalastuspaikalle K yrösjärveenkään kun noin kahden 
virstan matka. Arvelua tukee vielä nuo seudulla löydetyt paka- 
nuudenaikaiset k iv ikalu tk in , jo ista  vähän paikallaan. Lienee 
vuori ollut rikas m etsänriistasta, jo sta  on ehkä saanut nykyisen 
nimensä.

Lähellä m ainittua L intuharjua on toinenkin vähempi, noin 10 
syltä lavea vuoren könkäm ä, nim eltä Kööpelinvuori, joka on niin 
jyrkkä, e ttä  sille voi päästä  vaan yhdestä paikasta. Sen korkeim 
malla huipulla on kaksi kivirauniota, jo tk a  kuitenkin  ovat niin 
hajonneita tahi hajo tettu ja , e t t’ei niiden m uodosta voi saada mi
tään  m äärityksellistä selkoa, eikä siis myöskään päättää , josko ne 
olivat olleet pakanallisaikaisia hautaraunioita, Iliitten  k iukaita  vaiko 
Lappalaisten jäännöksiä; m utta varm aa on, e ttä  ne ovat ihmisten 
käsialaa. J a  kun seudulla „Kööpeli“ on jotenkin sam a kun J ä t t i 
läinen eli Hiisi, voipi nimeen katsoen otaksua m ainittuin kivi
raunioiden olevan H iitten  jäännöksiä, vaikk’ei n iistä  tie tty  m itään 
löydetyksi, m ikä arvelun tosiperäisyyttä vahvistaisi.

Särkän kylässä, H ietaniem en talon maalla, noin 10 ja lkaa  
siitä  en tisestä  rannasta, jo ta  Kyrösjärven laineet ennen sen laske
m ista v iru tte liv a t2), on noin 10 ja lkaa pitkä, 5 ja lkaa leveä ja  3 
ja lkaa  korkea, siis soikea kiviraunio, joka kumminkin näy ttää  ih-

J) Mäen rinteisin kaivettuja turpeilla katettu ja asumuksia kuuluu vielä 
tavattavan Uusmaan ruotsalaisen väestön alalla, esim. Helsingin pitäjässä, 
sekä paikoin Oulun läänin latvamailla.

2) Siitä ajasta, jolloin Kyrösjärveä Kyröskosken niskan kaivamisella 
laskettiin, ei ole kahtakaan vuosikymmentä. Urt. löytöluetteloa.
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misten valm istam alta, vaan mihin tarkoitukseen sitä olisi käytetty, 
on vaikea p ää ttää ; sitä  pe ittää  paksuläntä m ultakerros, pideltyä 
ja  hiilisekaista m aata Sen vieressä 011 lavea, noin puolen jalan  
paksuisen m ultakerroksen peittäm ä kuonakerros, joka hiljakkoin 
oli tavattu  peltoa tehdessä. Ivuonakumpuraa oli vielä suuri kais
tale m ullistelem atta, vaikka isompi osa sen alasta  oli peltona, jo ta  
tehdessä sitä  oli suure t roukkiot kokoiltu pellolta pois. Luulisi 
päältä  nähden tässä  aikoinaan olleen pajan, vaan kun seudun asuk
kaat eivät siitä  m itään tienneet, eivätpä edes s itä  uskoneet mah- 
dolliseksikaan ja  katsoen kuonan paljouteen, täytyy sillä joku muu 
tarkoitus olla. Tuskinpa voipi luullakaan siinä jonkun raudan val
m istuslaitoksen sijainneen, sillä sehän tapahtu i ensiaikoina m aahan 
kaivetuissa uuneissa. Täm ä näyttää, hajottajain  kertom uksen m u
kaan, olleen jo tenkin samanlainen, kun tuo hajo tettu  kiviraunio 
Lehtinicm essä, m utta  paljoa isompi. Peltoa paikalle ra ivattaessa 
ei siitä  sanottu  löytyn m uuta, kun vähäinen raudan kappale, jonka 
ta rko itu sta  löytäjät eivät tienneet; sanoivat sen muodoltaan olleen 
jonkunlaisen lukon näköisen, m utta  sekin käsissä käynyt vallan 
tuhaksi tahi ruostekasaksi.

Vanhempia lienevät tässä  k erro tu t kivirauniot kun nuo p ie 
nem m ät „Iliitten  ja  Jä ttilä isten  k iu k aa t“, jo ita  täälläkin löytyy oi
kein kosolta ja  jo ista  useim m at lienevät Lappalaisten jäännöksiä. 
— Tällaisia 011 esim. liajakallion mäessä, Ihantolan talon maalla, 
noin virstan m atkalla Viljakkalan kirkosta. Kävin yhtä sellaista 
kiukaan rauniota katsom assa m ainitussa Rajakallion mäessä. Tämä, 
joka läpim itaten oli noin 12 ja lkaa pitkä, 8 jalkaa leveä ja  parin 
jalan  korkuinen, on koottu  enimmäkseen pienistä m ukulakivistä; 
ainoastaan ympärys, joka  näyttääkin  kiukaan alkuperäisen laajuu
den, on isom m ista kivistä, vaikka nekin kaikki ovat kantosuurui- 
sia. Seudun asukkaatkin, jo tka m uuten ylipäätään sangen vähän 
lainaavat huom iotaan muinaisuudelle, tun tevat sen nimellä: Lappa
laisten kiuas; eikä_ lienekään epäiltävä, e tt’ei seutu ole hyvinkin 
tiheään  ollut asu ttuna  nykyisten Suomalaisheimoin paikalle m uut
taessa. Paikka onkin ollut m itä sopivin Lappalaistenkin asunto
paikaksi, siitä kun K yrösjärvestä pistäyvään Ansoniemen lahteen 
on vaan noin 50 syltä ja  järv i nykyjäänkin on hyvin kalainen, 
vaikka Kyröskosken laskettua  vähän huonontunut.

Samallainen kiukaanraunio on myöskin Viljakkalan kylän 
Heiskan talon maalla, vähäisellä kalliokummulla, noin virstan m at
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kalla Viitaniemen ta losta  Viljakkalan kirkolle päin, lähellä Ky- 
rösjärvestä  pistäyvää Virolahtea. Sen sanottiin 40 vuotta tak a 
perin olleen jotenkin eheän ja , vaikka sitä  kansan kesken sano
taan Jätin  kiukaaksi, 011 sekin kokoonsa katsoen luultavasti vaan 
Lappalaisten jäännöksiä; m uodoltaan ks. kuv. G.

Niinikään on sam allaisia k iu 
kaita  ylläm ainitun Viitaniemen ta 
lon maalla, noin 4 v irstaa  Vil
jakkalan  kirkosta itään päin. Ta
lon lähitse käy Kyrösjärven Parvi- 
lalulesta tuo muinoinen m ainitun 
järven laskuväylä Kaihtojärveen 
ja  siitä Sarkkilan ja  Lem m akka- 
lan kyläin k au tta  Alhon selkään 
H äm eenkyrössä 1). Kun seutu  tä 
män vesiväylän tak ia  on ollut 

K uv . C. J ä t in k iu a e  V iro la h d e lla  erittäin  sovelias m ajailupaikaksi,
viijakkaiassa. gj 0]e ihm että, e ttä  sitä Lappa-

laisetkin ovat asuntopaikkanaan käyttäneet. — P uhum attakaan 
siis mainitun talon m etsissä olevista kiukaanraunioista, on niitä 
ihan lähellä taloa 7 kappaletta . Ne ovat kaikki korkeanm oisilla 
mäen ja  kallion tönkäm illä. Taloa on 140 vuotta takaperin alettu  
raivaam aan synkeään m etsään. P aitsi näitä kiukaita, 011 sanotun 
talon m aalla noin 25 vuotta sitte  löytty sakeaan m etsään peltoa 
raivatessa, noin ja lan  syvyydestä ihmisen pääkallo ynnä m uita 
pienem piä luita, jo tka  talon om istajat olivat haudanneet kyynärän 
syvyyteen. Sam asta paikasta oli löytty noin 3 ja lkaa  p itkä  teräk
sinen keihäs2), joka oli ollut jonkinlaisilla löytäjille tuntem attom illa 
piirroksilla koristettu. Sen oli saanut eräs seppä ja  käyttänyt töi
hinsä. —  Saman talon entiset asukkaat olivat e räästä  sellaisesta 
kiukaasta, kun vasta m ainitut, löynnet kivisen lingon eli linkoki- 
ven, joka sittem m in, kun „eivät siihen tienneet panna m itään ar
voa“, oli hukkunut. N äyttää siis, e tt’ei m ainitut kiukaatkaan juuri 
äskeisiä ole.

L ähellä m ainittua Viitaniemen taloa on R antalan torppa, 
jonka on m etsään raivannut ja  raken tanu t eräs M artti Malm, syn-

’) Ks. Y. Koskinen, Suoni. Tiedeseuran „Ofversigt“ jakson XV vihko.
2) Lienee pituuteensa nähden ollut miekka, vaikk’eivät sitä tarkem 

min tunteneet.
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tysin Teiskosta. Hänen isänsä oli sotam iehenä 1808 vuoden so
dassa o ttanu t osaa 18:aan eri tappeluun. Ukko, joka vielä 83 
vuorisena oli jo tenkin  hyvissä voimissa, kerto i ennen peltoa rai- 
vatessaan m ainitun torpan m aalta tavanneensa isomaisen kiukaan 
raunion, vaan se oli silloin tullut, ilman m uita löy
tö jä siitä, hajotetuksi.

Itsellinen K ustaa Perälä on niinikään Viljakka
lan kylän Orasen talon m aalta kuokkiessaan tavan
nu t Iiuohaudanmäki nim isessä töyräässä kiukaan rau 
nion, jo s ta  löysi: keihäänkären (kuv. 7) sekä parin  
rautaisia» kannuksia. K eihäänkären, myöhempää 
rau takau tta , sain häneltä  ja  toimitin Muinaismuisto- 
Yhdistykselle, vaan kannukset olivat lasten leikkika
luina hukkuneet.

M y ö h e m p i ä  m u i n a i s j ä ä n n ö k s i ä .  Näistä 
ei ole paljo huom iota ansaitsevaa kerro ttavana tä s tä  
pitä jästä . Olkoon kuitenkin joku m ainittu. — L ä
hellä Mouhijärven ja  H äm eenkyrön rajaa  on isohko 
järvi, jonka ym päristöllä on m oniaita taloja. Siellä 
on myöskin eräs m atala vuoren könkäm ä, nim eltä
Soukanvuori, jonka kupeesta  käy 3 ja lkaa  p itkä käy
tävä vuoren sisään. K äytävän k au tta  tullaan ikään- 
kun huoneesen, joka —  nelikulm aisena —  on 12 
ja lk aa  kultakin seinältä ja  noin 5 ja lkaa  korkea.
Seudulla nim itetään se yleensä Provastin pesäksi.
K errotaan, näet, erään provastin olleen siellä p itkät 
a ja t Venäläisiä paossa. Vieläpä kerro ttiin  sieltä 
löydetyn merkillinen kirjekin, vaan mihin se oli jou 
tunut, ei voinut kukaan sanoa.

Jo edellä kerro tun  K alkunm äen lähellä on sa 
manniminen kylä. Siellä P u rttu  nimisen talon maalla 
oli joku vuosi takaperin, kun saatiin  hyvä perunain- 
sato, alettu  kaivam aan kuoppaa kiviseen mäkeen, Kuv- 7- Viliak-

. . .  . .  k a la ,  B u o lia u -
jossa m uutam an jalan syvyydessä tultiin valmnsen dan mäki. */,.
kellariin. Se oli kivinen ja  niin eheäseinäinen, e t t’ei 
tarvinnut m uuta kun puhdistaa, niin oli perunakellari valmis. Mil
loin ja kuka sen oli raken tanu t, oli kaikille ihka tuntem aton. 
O m ituista tässä  oli sekin, e ttä  mäki, jossa se löyttiin, oli kivinen, 
eikä näyttänyt ennen liikutellulta.

7
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Jouduttuani jo  Parkanoon saakka, sain siellä kuulla, e ttä  
eräällä h ietaisella harjulla, noin neljännes virstan m atkalla Kyrös
koskelta koilliseen, on tavattu  syvennyksiä, jo tka, kertojan puheen 
mukaan, näy ttävät olleen vanhoja hautoja. K ertoja sanoi niiden 
olevan jo tenkin säännöllisessä asennossa to istensa suhteen, yhtä- 
suuntaisesti lähellä toisiansa. Yhteen sellaiseen, joka oli ollut 
noin virstan m atkalla ylläm ainitusta koskesta, oli ja lka  vajonnut 
jotenkin syvään, jo ten  kerto ja oli lapion puu tteessa  alkanut paik
kaa seipäällä kaivelemaan, vaan siitä  ei voitu saada näkyviin mi
tään nähtävää m erkkiä; ainoastaan kellarim ainen haju oli s ie ltä  
löyhkännyt. Jokaisen tällaisen haudantapaisen syvennyksen vie
ressä oli ollut ikäänkuin korkeam pi törm ä liikuteltua hiekkaa, jo sta  
voipi p ää ttää  ne ihm iskäsillä tehdyiksi. —- Josko ne hauto ja  ovat, 
lienevät kenties jäännöksiä „Ison vihan“ tahi mahdollisemmin 
Nuijasodan ajoilta, koska kerro taan  silloin Nuijamiesten ja  Klaus 
Flem ing’in sotam iesten välillä kahakoita Häm eenkyrössäkin tapah
tuneen 1).

Ennenkun Kyrösjärveä laskettiin , oli Siikamonsunti, joka 011 
noin virstan m atkalla nykyisestä Inkulan sillasta V iljakkalassa 
Ikälisiin päin, vielä kokonaan veden vallassa ja  samoin siis ne 
kaksi isohkoa kiveäkin, jo tk a  nyt seisovat sanotussa salm essa kui
vina. Toisella näistä kivistä on nimenä Morsiuskivi. K errotaan, 
näet, e ttä  Ikälisistä kerran  oli tu llu t veneellä m orsiusseurue vi
hittäväksi Viljakkalan kirkolle, joka, kuten edem pänä m ainitaan, 
silloin vielä oli Peltosaaressa, vaan m atkalla sa ttu iv a t soutam aan 
mainitulle kivelle sillä ikävällä seurauksella, e ttä  koko veneellinen 
hääväkeä ynnä m orsiuspari jä ivät aaltojen uhriksi.

Paikka tä llä  kohden onkin varsin syvä, noin 108 jalkaa, 
minkä vaikuttaa tuo korkea, jyrkkä vuoren harjanne, joka sijait
see juuri pohjoispuolella tuo ta  kaita ista  Inkulan salmea, siinä 
missä nykyinen Inkulan silta käy yli salmen. H arjun nimenä on 
ammon aioista ollut Kurjenvuori. K errotaan sen saaneen nimensä 
siitä, kun Klaus Kurki joskus oli m atkustanut seudun läpitse ja  
m ajaillut m ainitulla vuorella. T ietäm ätöntä  tosin on m istä Klaus 
Kurjen nimi seudulla täm än suhteen on tu llu t tunnetuksi; vaan 
luultavam m in voipi otaksua sillä tähdättävän  Klaus Fleming’iä,

')  Katso Y. Koskisen Nuijasota II, s. 60, ja  Suoni, historia, s. 308, 
sekä Vilh. Carlsson, Pitäjän kertomuksia IV, s. 90.
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joka, kuten  tunnetaan, Nuijasodan aikana m atkasi sanotun seudun 
läp itse Pohjanm aalle. Josko Klaus Fleming’in ratsum estari, Ano- 
lan herra  Aksel Kurki, joka myöskin osaa otti N uijasotaan, olisi 
näillä seuduilla m ajaillut, on niinikään tuntem aton seikka. To- 
denm ukaisinta näy ttää  siis olevan, e ttä  se on saanut nim ensä Vil
jakkalan ja  H äm eenkyrön ensim äisestä asukkaasta, jonka nimi 
tarinan mukaan on ollut M atti Kurki, ja  jonka sanotaan ensiksi 
saattaneen, kumminkin lähiseuduilla oleskelevat Lappalaiset ve
rollisiksi. Häneen soveltunee arvoituskin: „Kurjen ukko, saapas
jalka, astuu  kivistä vuorta, kivivuori vankasee“. Löytyypä täällä 
vielä Kurki niminen talokin '). — Kurjenvuoren vastaisella salmen 
rannalla on Bistinkallion m etsä, joka niinikään on jotenkin korkea 
ja  jyrkkä. Lienee tälläkin, nim eensä nähden, joku ehkäpä sala- 
peräinenkin m uinaism erkityksensä.

K i r k o l l i s i a  m u i s t o j a .  E ttä  Hämeenkyrön, niinkuu koko ny
kyisen Ikalisten kihlakunnankin ensimäinen kirkko on ollut Viljakka- 
lassa, 011 historiallinen totuus, vaan missä se siellä lie ollut, ei voida 
varm aan päättää . Prof. Y. Koskinen kertoo tä s tä  tarinan, e ttä  „ensi- 
aikoiua kävivät Kyröläiset (ynnä Ikalisten  kanssa) kirkkoa K arkussa 
asti, jo s ta  syystä vielä yksi paikka Karkun kirkossa sanotaan Kyrön- 
kalmaksiu ja  ja tk aa  näin: „T ätä  ju ttu a  m ainitsee myös piispa Jak. 
Tengström  kirjassansa Turun hiippakunnan papiston virantoimi
tuksesta  ja  saatavista, m utta sanoo kuitenkin K arkun nimeä ei 
m ainittavan vanhoissa kirjoituksissa. Täm m öisestä syystä p ä ä ttää  
kaiketi provasti C. H. S trandberg kirjassansa Turun hiippakunnan 
P aim enten-m uisto : ,K arkku ei ole maamme vanhim pia p itä jiä ; 
vaikka vähän aikaa ennen opjnpuhdistusta näkyy perustetuksi, 
koska Tyrväjä 1520 ja  M ouhijärvi 1639 siitä lohaistiin1. M utta 
jos K arkku ei olisi sen vanhem paa alkuperää, niin Hämeenkyrö 
ei olisi saa ttan u t siihen kuulua, koska Kyrö itsekin on vanhan
aikainen pitäjä, jonka kirkkoherran saatavat jo vuosina 1423 ja  
1483 otettiin  perusteeksi m uitten seurakuntien  vaaluille. Kansan 
sanoma on kuitenkin niin selvä ja  vakainen, e tt’emme tä llä  vielä 
arvaa sitä  sillensä jä ttä ä , vaan täytyy meidän hakea sille uusia

*) Yllä mainittu tarina kaiketi tarkoittaa Laukon herraa  Klaus K ur
kea, „Elinan surman“ sankaria, joka 1463—74 oli Ylisen Satakunnan tuom a
rina. Ilist. Ark., s. 33. — Toinen vanha kaiketi täältäpäin  asutettu talo 
K u rk i  on Virroilla. Vrt. Suomi IX, s. 166. Se eroitettiin tä llä  vuosisadalla 
Ilmajoen pitäjästä. Suometar 1854, n. 22 (lisäl.). Toim.
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todistuksia. L uettelem uksessa, jonka piispa Agrikola kuninkaan 
Kustavi I:sen käskyn jälkeen vuonna 154] antoi Turun Tuomio
kirkon saatavista, ovat Y li-Satakunnan p itä jä t täm m öisessä jä rje s
tyksessä: ,Y li-Satakunnan kih lakunnassa: Kalliola (se on Tyrväjä), 
Sastam ala, Kyrö ja  Lahtinen (se on Ikalinen), P irkkala  ja  M essu- 
kylä, j. n. e. — Si inäkään ei näy K arkun nimeä, m utta  sen 
sijassa (Tyrväjäu ja  Kyrön välillä) ,Sastam ala', joka  ei sovi olla 
se nykyinen Sastam ola eli M erikarvia, koska se ei koskaan ta in 
nu t olla Y li-Satakunnan kihlakuntaa. Olisiko siis K arkkua ennen 
muinoin Sastam olaksi sanottu  ja  tä s tä  tu tk io itten  häm m ennykset 
syntyneet? T ä tä  arveluamme vahvistaa eräs vanhanaikainen k ir
jo itus Tyrvään kirkon kirjastossa, jolla 011 tänlainen alku : ,Me 
K aarlo Jum alan arm osta R uotsin, Norjan ja  Göthin Kuningas 
teemme tiettäväksi tässä  meidän avoimessa kirjeessäm m e, e ttä  koska 
pidimme keräjiä  rahvaan kanssa Sastam olan p itä jässä  Tyrvään ky
lässä Yli-Satakunnassa, vapasukuisen miehen Klaus Kurjen, pai
kan tuom arin H enrik Tavastin ja  usioitten hyvien miehien läsnä
ollessa, H erran vuonna 1 4 6 C ------------- '. Täm ä Y li-Satakunnassa
Ala-Sastam olan nimellä m ainittu pitäjä, johonka Tyrväjän kylä 
kuului, ei sovi olla mikään muu, kun K arkun pitäjä, jo s ta  Tyrväjä 
sittemmin eri p itä jäksi lohaistiin. Tällä oudolla nimellä m ainitaan 
ehkä K arkku yleensä vanhoissa kirjoissa. Sekä Tengström  e ttä  
S trandberg  sanovat k irkkoherran (Curatus) jo  13:nen sataluvun 
keskipalkoilla olleen ,Sastam olassa‘, jolla he arvoittelevat Meri
karviaa, vaikka se p itä jä  —  niinkun sam at k irjo itta ja t tu tk iva t — 
vasta lG:nen sataluvun paikoilla U lvilasta lohaistiin. N äistä asioista 
voimme siis jo  jokseenkin varm aan p ää ttää  K arkun olevan maamme 
vanhimpia pitäjiä, vaikka sen entinen nimi oli Sastam ola eli Ala- 
Sastam ola; ja  täm än seikan selvettyä, m iksikäs emme uskoisi, 
m itä kansa puhuu K yröläisten vanhim m ista kirkon-m enoista?" — 

Ei liene epäilem istä, e t t’ei Suom alaisilla vielä ensimäisiä 
k irkkoja rakentaessaan ollut paljon jäännöksiä vasta luovutusta 
pakanuudesta, koska niitä ei nykyinenkään sivistyskunta vielä ole 
voinut kokonaan kitkeä. J a  kun Suom alaisilla erittäinkin saaret 
usein olivat Jum alien palvelukselle pyhitetyt, niin ei ole ihme, jos 
he näitä  pyhien m uistojen jäännöksiä kirkkoja niille paikoille ra 
kentam alla m uistivat ja  kunnioittivat. E i siis liene m ahdotonta, 
e tt’ei Kyrön ensimäinen kirkko, kuten kansan keskenkin varm ana 
asiana kerrotaan, olisi ollut Peltosaaressa, joka on V iljakkalassa
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Inkulan ja  Viljakkalan kyläin välillä. Prof. Y. Koskinen sanoo 
tosin ainoastaan Pappilan olleen Peltosaaressa, m utta  miks’ei myös 
kirkkokin siinä olisi voinut olla yhtähyvin kun Pappilakin?*). K erro
taanpa vielä sieltä löydetyn jäännöksiäkin vanhasta kirkosta. Ar
velua siis muun m uassa tukee se seikka, e ttä  Pappila on ollut 
siellä, ja  kun kirkkom atkat tie ttävästi kävivät enimmäkseen 've
sitse, on paikka luonnollisen asem ansa suhteen ollut sanottuun 
tarkoitukseen erittä in  mukava.

Nykyinen V iljakkalan puinen kirkko, joka  nykyiseen muo
toonsa on rakennettu  v. 1841, on noin puolen virstaa Viljakkalan 
kylästä itäänpäin. Ollen niin nuori, ei siellä löytynyt m uita mui
naisjäännöksiä, kun ennen kalkkina käytetty, hopealla helo itettu  
ja  siniseksi ja  punaiseksi m aalattu  20 tuum aa p itkä sarvi, jonka 
sanottiin olevan jäännös entisestä siellä olleesta Hämeenkyrön k ir
kosta, ja  kan taa vieläkin nim eä: Kyrön sarvi; rikkinäinen messu- 
kasukka vuodelta 1790; 6 jalkaa korkea puusta  veistetty  K ristuk
sen kuva, joka vielä on käytännössä kirkkoa kaunistam assa.

Paitsi ylläm ainituita, säilytettiin hautausm aan läpikäytävässä 
yksi ai’anham paan syömä A lttaritaulu, esittäen helvettiä, jonka 
yläpuolella on keskellä K ristus m iekka kädessä ym päröitynä koko 
joukolla enkeleitä. Taulun, jo s ta  on jälellä  ainoastaan kaksi kol
mannesta, on Syyskuun 20:nä p. 1771 valm istanut Daniel E. B erg
man. Niinikään säilytettiin  sam assa paikassa kolme puusta veis
te ttyä, parin ja lan  korkuista kuvaa, jo ista  kaksi kuvasi naishenki
löä, toisella lapsi kum paisellakin käsivarrella, toisella vasemmalla 
käsivarrella lapsen näköinen, minkä sylissä vielä istui toinen lapsi ; 
kolmas näistä  oli mieshenkilön kuva ja  kuvasi selkeästi Moosesta. 
—  N äm ät viimeksi m ainitut (A lttaritaulun ja  puukuvat) luvattiin 
K irkkoraadin suostum uksella lähettää  M uinaismuisto-Yhdistykselle.

Ennen on jo mainittu, e ttä  Hämeenkyrön emäkirkko on ol
lu t Viljakkalassa. Muutto sieltä  nykyiselle paikalleen, tahi oikeam
min edellä m ainitulle Kirkkoniemelle tapahtu i vasta v. 1644 siten, 
e ttä  — kuten vieläkin taru  kertoo — vanhasta kirkosta o tettiin  
hirsi, jo k a  laskettiin K yrösjärvestä Kyröskosken k au tta  a ies; mi
hin täm ä pysähtyisi, siihen olisi uusi kirkko asetettava. Hirsi 
kulki Kyrösjoen suulla olevalle Kanaensaarelle, vaan kun paikka 
huom attiin perin veteläksi, rakennettiin  se vastapäätä  saarta  kui

*) Y. Koskinen, K ert. H. Kyrön pitäjästä, Suomi 1851, s, 85.
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vemmalle maalle, jo ssa  vielä on seurakunnan entinen h au tausm aa1). 
Paikkaa, jossa  täm ä H äm eenkyrön ensimäinen kirkko on sijainnut, 
nim itetään vieläkin Kirkkoniemeksi. Ei liene ensimäinen kirkko
kaan ollut suuri, koska entinen hautausm aakaan, joka kiviaidan 
ympäröimänä on verhottuna vanhoilla lehtipuilla, ei ole kun noin 
140' ja lkaa  kultakin nelikulman sivulta. Täm ä ei omaa m itään 
arvokkaam paa m uinaisjäännöstä; jä le llä  on ainoastaan Riukulan 
talon tiilistä rakennettu  sukuhauta sekä puinen sisäänkäytävä 
k irkkotarhaan . Kum panenkaan ei ole erittä in  vanha, vaan kun 
tu levat olemaan m uistoina ensim äisestä ja  en tisestä  Kyrön kir
kosta, jo s ta  ei enää ole jä le llä  m uuta kun seinäin sisimmäinen 
vuoraus m ainitun sisäänkäytävän kattona, ansainnevat m ainita. 
Sanotut vuorauslaudat, vaikka ovat sekaisin nykyisessä paikassaan, 
näy ttävät miten entinen kirkko on ollut aikanaan m aalauksilla ko
ris te ltu ; siinä näkyy vielä jä lk iä  latinaisista  seinäkirjo ituksista ja  
ihmisen kuvista, jo tk a  Katolisuuden aikana olivat tavallisia koris
tuksia kirkoissa. — E ntisestä  k irkosta  011 vielä aikoinaan hyvin 
tehty sakariston lukko jä lellä . Se on nykyjään M ahnalan kylässä 
m aankauppias Tammisella ja, vaikka tehty  v. 1578, on vielä käy
tettävänä eteistön (porstuan) ovessa.

Nykyinen kirkko, joka on jo tenkin rappiotilassa, päältänäh- 
den rum a ja  aian ruhtom a, vaikk’ei se vielä ole kun noin sadan 
vuotinen, 011 jotenkin keskellä tu o ta  kolmion m uotoista pitäjää, 
korkealla mäen kummulla. Sen vieressä, läntisellä puolella on 
vieläkin korkeampi kumpu, nim eltä Kärjenmäki. Täm än korkeim 
malla huipulla on vallituksen eli ,,p a tte rin “ jäännöksiä, luultavasti 
1808 vuoden ai’oilta. Kumminkin sen läheltä  011 löytty joku ka
nuunan kuula. — Kirkon m uinaisjäännöksistä m ainittakoon, paitsi 
tuo ta  siniseksi ja  punaiseksi m aalattua sekä uudella hopealla he- 
lo ite ttua  Kyrönsarvea, jo ta  ennen on, kuten kerro taan , käy tetty  
k a lk k in a 2). A lttaritaulu  vuodelta 1750, kuvaavaH erranehtoollista ;

*) Katso myöskin Y. Koskinen, K ert. H:kyrön pitäjästä. Suomi 1851,
s. 89.

2) T ästä  kertoo Prof. Y. Koskinen (katso Kert. H:kyrön pitä jästä ; 
Suomi 1851, s. 98—9): Erinomaista kalua ei ole tässä kirkossa muuta kun 
rikkisahatun Kyrön sarven kappaleet ja toinen myöhemmin lahjoitettu juoma- 
sarvi. Vanhan sarven sanotaan jo pitäjän ensi ajoista Kyrössä olleen ja  
Viljakkalan valtakirkon ajalla pitkissä hopeavitjoissa keskellä kirkkoa killu
neen. Se oli hopeaisilla kiskoillakin varustettu ja  m aalattu (niinkuin kappa
leista vieläkin näkyy), suupuolelta siniseksi ja  peräpuolelta punaiseksi. En-
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tun tilasi; vähempi taulu vuodelta 1759, kuvaava K ristusta  r is 
tillä sekii toinen, joka kuvaa Profeeta Eliaan taivaasen m atkus
tusta. Siinä Elias istuu  vaunuissa, jo ita  tuli ym päröitsee, ja  jo 
tenkin korkealla; m aassa seisoo Elisa ja  vähän m atkaa hänestä 
m akaa joukko kuolleita poikanulikoita, jo ita  vielä kaksi karhua 
parhaillaan repelee. Kirkon arkistossa löytyy, paitsi m uita nuo
rem pia: Biblia Latina (Versio Vulgata) vuodelta 1543; Examen 
Concilii T ridentini per D. D. M artinum Chemnitium, F rankfurt 
å r 1578; Biblia, paiu. H enrik K ejseriltä v. 1642; Doctor Gezelii 
Bibelverk, vuodelta 1711— 1724; K arl II:uen kirkkolaki, v. 1686; 
K äsikirja kirkkoserem oniassa v. 1599; „Confessio fidei“, se on 
kristillinen uskontunnustus v. 1593; Upsalan kokouksen päätös v. 
1593; Turun Tuom iokapitulin K iertokirjeitä  vuosilta 1564— 1700, 
ynnä monta m uuta 18:nen vuosisadan alkupuolelta.

A s n t u s t a r i n o i s t a , jo tk a  sam alla koskevat koko kihkakun- 
nan aikaisem paa asu tusta , kertoo K irkkoherra Carlsson vainaja 0- 
„Jos“, sanoo hän, „nyt ensin antaum m e noihin m aassam m e k au t
taaltaan kuultaviin satuihin H iisistä  ja  Jättilä isistä  eli ,paholai
sista* ja  niiden asunnoista täälläkin, on se tosinkin sumuihin mene
mistä. M utta vaikkei historiam m e vielä ole vähäisesti niiden jälille 
päässyt, emme kuitenkaan voi vallan ylenkatsoa näitä  satuja, koska 
m uutam at näiden nim eä kantavaiset paikat täälläkin viittailevat 
siihen arveluun, e ttä  ennen Lappalaisten vissisti tiedettyä oleske

llen vanhaan oli tätä sarvea isosissa häissä kuljetettu, josta kirkolle mak
settiin määrätty vuokra. Mutta kolmattakymmentä vuotta tätä ennen veivät 
varkaat sen kirkosta ja sahasivat palasiksi, sillä tapaa muka sen hopeita 
riisuaksensa. Ainoastaan kappaleet löydettiin Kurjenmäcltä. Sittemmin lah
joitti muutama Turkuun muuttanut Kyröläinen uuden siloitetuu sarven, jolla 
on kansi ja jalat uutta hopeata. Tämä uusi, joka vetää tuopillisen, on pi
tempi ja suikeampi, mutta ei niin avara kun vanha sarvi. Muita vähempiä 
varustamattomia sarvia löytyy myös kirkossa, joitten i’ästä ei ole tietoa; 
saattavat nekin olla vanhanaikuisia kapineita. Mistä nämät sarvet alkuansa 
lienevät, en voi muutoin kun arvaten päättää ja jätän siis muitten tutkitta
vaksi, eikö niitä ehkä sopisi juontaa siitä, mitä Kyröläisten perisuvusta ja 
Pirkkalaisista (Birkarloista) ennemmin kirjoituksessani on puhuttu. Se vaan 
on tuttu asia että Kyröläisille näistä sarvista ,Kyrönsarven‘ pilkkanimi on 
syntynyt ja että heitä vieläkin tällä nimellä haukutaan ; mutta kun Kyröläistä 
,Kyrönsarveksi‘ soimataan, hän kohta kysymään: ,tahdotkos sinistä vai pu
llasta1, se on: sinistä pahkaa tai veristä haavaa, tarkoittaen sillä minkä- 
näköinen Kyrönsarvi on ja minkä näköiseksi se puskee“.

') Katso Entinen Ikalinen, s. 33—38.



104 Ikalisten kihlakunta.

loa täällä, joku  voimallinen ehkä harvalukuinen kansa olisi Suo
men avaria saloja asunut. Tällä taru ih in  peruste tu lla  arvelulla 
on sija historiassam m e, siksi kun se joko perättöm änä poistetaan 
sen palsto ista  tahi aikain kuluessa ehtii h istorialliseksi tosinecksi 
vakaantua. — Vaan m iks’ei toki voisi ajatella, e ttä  Suom essa en
nen Lappalaisia ja  Suom alaisten siirtym istä heidän asemillensa, 
tahi Lappalaisten sisäm aitam m e asuessa, Suomen rantam ailla vielä 
(niinknin J . F. Kajaani arvelee) asui joku historiallem m e tähän  
asti tarkem m in tuntem aton kansa, koska on maamme povesta kai
vettu  m onenkaltaisia m uistom erkkiä, jo tka  ovat ulkopuolella L appa
laisten ja  Suom alaisten historian piiriä. Se ei suinkaan estä  nii
den olleen tavallisia ihmisiä, e ttä  Suom alaisten taika-uskoiset ja  
satum icliset aivot ovat kuvailleet niitä ,paholaisiksi' ja  ,piruiksi', 
nähdessänsä niiden voimallisia tö itä  m onissa suurissa jäännöksissä".

„On ihan epäilem ätön asia, e ttä  Lappalaisia Ikalisten alalla
kin on asunut. Kyröön siirtyväisten H äm äläisten edellä pakeni
vat he Kyrösselän, Aureen lopen ja  Lahdenpohjan ta ’a Vahojär- 
ven, Parkanojärven ja  Kovelahden sekä Jäm ijärven tienoille, jo ista  
paikoista heidän, K yröstä tänne Kyrösselän ja  sen monien lah 
tien ym päristöille sekä Parkanojärven ja  Jäm ijärven sivuille n im ittä
väin Suom alaisten edellä vielä täytyi m uuttaa asuntoansa sille la
vealle keidas- ja  kangasm aalle eli Sydänmaalle, joka on Parkanon 
ja  K ankaanpään pitäjien kirkkoin välillä, idästä  länteen ja  P oh
janm aan rajan ja  Jäm ijärven välillä, pohjosesta etelään. Täällä 
he kauan kyllä rauhassa elelivät, jo sta  kohdakkoin enemmän".

„M utta toinen osa Lappalaisia, ne jo tk a  Parkanon nykyisen 
kirkon tienoilla siitä ylöspäin sen p itä jän  satalukuisten järvien 
rannoilla asuivat, luultavastikin pakeni ylös Suupohjaan niiden 
Häm äläisten edellä, jo tk a  pitkin V äärääjokea jo  aikaisin pyrkivät 
Parkanon vesille kalastelem aan ja  asuntojansa sinne istu ttam aan, 
ja  jä tti  onnensa ohjaan sen toisen osan heim olaisiansa, joka niin
kuin edellä m ainittiin länteenpäin m uutti Sydänmaalle. Näiden 
jä lk iä  Pohjan perille pyrkiessään emme voi seu ra ta ; s itä  vastaan 
on monia jä lk iä  n iistä Lappalaisista, jo tk a  tänne Sydänmaalle jä ivä t".

„Kuinka kauan L appalaiset täällä  asuivat ja  mikä heidän 
lopullinen kohtalonsa oli, s itä  on vaikea sanoa. Sen varm aan tie
dämme, e ttä  he vielä 15:nen sataluvun kuluessa saivat näissä sisä 
m aissansa rauhassa  oleskella; sillä vasta sanotun vuosisadan lo
pulla nähdään Suom alaisten ensim äisiä askeleita  K arvian kulm alla
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ja  entisen Ikalisten läntisellä osalla yleensä; idästäpäin eli P ark a
non puolelta ei taas luulisi Suom alaisten heitä  hätyyttäneen, kun 
heillä, niin harvalukuisina kun vielä m ainitulla aikakaudella olivat, 
oli ylen kyllä asuinpaikkoja, kalavesiä, laitum ia ja  muita nautinto- 
m aita Parkanon järvien rannoilla. J a  suo tta  ei suinkaan kenen
kään tehnyt mieli tälle ikävälle Sydän- eli ,Lapinm aalle1 tunkea. 
Vasta sitte  kun Suom alaiset jo  kauan aikaa olivat asuneet ja  vil
je llee t K ankaanpään järvien ja  jokien rannat sekä Parkanon jä r 
vien ja  Jäm ijärven ym päristöt, alkoivat he astua  kerro tun  Sy
dänmaan saloja silmäilemään ja  parem pia paikkoja niistä niitty- 
maikseen anastam aan ; m utta aikoja kului vielä ennenkun asunto
jansa  sinne ase ttiva t; sillä paitsi Karvian kappelia oli koko tuo 
,Lapinm aa1 aina viimeisen vuosisadan keskiväliin asti ihan ilman 
Suomalaisia asujamia. — Jos siis vielä kysyisimme, mikä näiden 
Lappalaisten lopullinen vaihe lienee ollut, niin arvelemme, e ttä  
heidän lukunsa vähitellen väheni ja  heidän sukunsa jäännös suli 
Sydänmaalle siirtyneitten Suom alaisten sekaan. N äistä seikoista 
on N. J. Juselius an tanut seuraavat valaisevat lausee t: ,Vielä
näinä vuosina on nevain saloilta löytty heidän kotielävänsä P eu 
ran sarvia ja  luita, ja  myös Lapinnevan ja  Niininevan välisellä 
harjulla on vielä suuria Lapinraunioita nähtävänä. E ttä  m uuta
m at alkuperäiset sukukunnat Sydänmaan kulm akunnalla tulevat 
Lappalaisiin on hyvin todennäköistä, sillä Kuusijärven, K ortteudcn 
ja  Jäm iänkeitaau seuduilla tapaa t todellakin koko sukukuntia (per
heitä) hyvin Lapin kansaan m uodostuvia11.

Kysymykseen m istä suom alaiset asukkaat ovat tänne tu lleet, 
löydämme vastauksen jo siitäkin kun enin osa kihlakunnan asuk
kaista näyttää  m uotonsa ja  luontonsa puolesta olevan Hämäläis- 
lieimoa. Vilh. Carlsson lausuukin tä s tä : „Josko nyt kävisimme
siirtolaistem m e jä lk iä  Kyröä edemmäksi etsim ään, m istä nim ittäin 
sinne olisivat tulleet, niin on ensiksi huom attava, e ttä  V iljakkalaa 
ja  Lem m akkalaa m ainitaan ensimäisiksi kyliksi siellä, molemmat 
itäisellä  puolella sitä  vettä, joka nykyisen Hämeenkyrön halki las
kee Siurunkosken k au tta  Kuloveteen. Näkyisi siis todenm ukai
selta, e ttä  H äm äläiset olivat tänne kaon puolelta tu lleet P irkka
lasta  Ylöjärven kautta, osa kai pitkin Pinsiön kangasta, toinen 
ehkä Sorvajärven ja  Lavajärven kautta , eli suorastaan Ylöjärven 
peräkunnasta Näsijärven rannalta Viljakkalaan, joka on hyvin vä
häinen matka. E ttä  se edellinen, Pinsiön kankaan täkäläiseen



106 Ikalisten kihlakunta.

päähän, Lem m akkalan, Palon, Sarkkilan, Sasin ja  M uotialan van
hastaan  vahvasti asuttuun paikkaan siirtynyt joukko oli juu ri sa 
nottua kangasta tänne samonnut, eikä sen oloista K arkun puo
lella tiedetty , siihen todenm ukaiseen arveluun 011 tuo tavallinen 
lastu ju ttuk in  avullinen. Kun, näet, alaisilla vesillä (Siuron pai
koilla?) nähtiin virran lastu ja  vievän, niin siitä vasta arvattiin 
asujam ia ylempänäkin olevan ja  lähdettiin  naapuria katsom aan. 
(Y. Koskinen H:kyrön kert. siv. 33). — Siksi kun tiedo t maamme 
kansaheim oin liikunnoista ja  asemilleen asettum isesta ehtivät vis- 
simmiksi varm istua, jääm m e siis siihen päätökseen, e ttä  Hämeen
kyrön ja  Ikalisten ensim äiset Suom alaiset asukkaat tu livat tänne 
vanhan P irkkalan Tam pereen tieno ilta“. — Kuten on m ainittu, 
ovat Viljakkalan kylä nykyisessä V iljakkalassa ja  Lem m akkala ny
kyisessä H äm eenkyrössä vanhim m at nykyisten Suomalaisheimojen 
asutusaioilta.

L ö y t ö j ä .  Numeroilla m erkittyinä lähetin  M uinaism uisto- 
Yhdistykselle seuraavat löydöt.

Л. Hämeenkyröstä :
N:o 7. Miekankahvasta alipuoli pontta ja  väistinrauta, mo

lem m at reikäkoristeisia, löyttyjä, kuten jo  edellä olen kertonut 
(kuv. 1), Heinäjärven kylän Y liraukolan talon m aalta.

N:o 8. Tasataltta m ustasta  dioriitista, ali
puoli tasanen, yläpuoli pyöreä; hienoksi h io ttu ja  
hyvin säilynyt. Löytty M uotialan kylän M urtonie- 
men torpan m aalta.

N:o 9. Tulikivi („Nuolen kovasin“) ukonki- 
vestä, jo lla  varhem m alla rau takaudella tu lta  isket
tiin (vrt. kuv. 8). Sen torppari M atti Ylinen noin 
50 vuotta sitte  oli löynnyt M ahnalan kylässä hy
vin korkealla törm ällä olevaa peltoa kyntäessään. 
— (Sam assa kylässä Sillanpään vaarilla sanottiin 
olevan sam anlainen tulikivi, vaan vähän pienempi, 
m utta en sa ttunu t tapaam aan ukkoa kotoa, vaikka 
pari kertaa  kävin tavoittam assa).

N:o 10. Pieni kirves san tak ivestä ; löytty 
tänä  suvena ojaa kaivettaessa  Lem m akkalan kylän 
Tarrin  talon m aalta noin 1 7 a  ja lk aa  syvältä ko-

K u v. 8. R o v au ie - g a v e g t a >
m e itä . % .
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N:o 11. Saman talon m aalta löytty venäläinen vaski-risti, 
kuparinen raha ynnä hopearaha (1687) K uningatar K ristiinan aialta  
sekä lyijynen kuula.

Paitsi näitä, on yllämainitun kylän m ailta joku vuosi tak a 
perin löytty miekka, jonka eräs seppä sittem m in on rikkonut. Niin
ikään on pyssynpiipun kappaleita ynnä kuulia usein löytty, vaan 
niitä ei enää ollut saatavissa. — Noista pronssisista solista ynnä 
kannuksista, jo ita  Kalmanmäestä M uotialan kylän M äkelän talon 
m aalta  on löytty, olen jo  kertom uksessani maininnut.

Sarkkilan kylässä Ju tilan  talon vaarilla on kauan ollut s a 
man talon m aalta löytty kivinen G tuum aa p itkä (luultavasti) kei
häänkärki, jo ta  hän aina kylväessään oli käy ttänyt kylvinvakassa, 
tietysti siinä luulossa, e ttä  se muka m enestystä kylvöille tuottaisi ; 
vaan kun m ainittu ukko kaksi vuotta takaperin  oli kuollut, ei enää 
tietty  mihin „ukkosen vaaja“ oli joutunut.

Niinikään on H erttuakin kylän Kirmon  talon m aalta 4 vuotta 
takaperin peltoa kuokkiessa löytty ja lan  syvyydestä hieno, kivinen, 
G tuum aa p itkä 2 t. leveä höylänterä, jonka löytäjä, eräs työmies, 
oli m ukanaan vienyt Mouhijärvelle, vaikka sanotun talon isäntä 
oli s itä  pyytänyt itselleen jä ttäm ään ; hän olikin sen jä ttä n y t vä
häksi aiaksi, vaan tu llu t noutam aan takaisin, vakuuttaen sen ole
van vallan mainion kaskea po lttaessa  *).

Viime vuosina on eräs itsellinen mies Salomon Vilskman 
Y listarosta Pohjanm aalla alkanut k e rä tä  m uinaiskaluja, varsinkin 
kiviaseita, H istoriallisen museon talteen, johon niitä hänen k au t
tansa on k arttu n u t m uutam ia satoja varsinkin Satakunnasta. Koska 
hänen kokoelm ansa eivät vielä ole museon luettelossa, emme tiedä 
m ainita m itä siinä on tä s tä  k ih lakunnasta koottua. Kuvaamme 
kuitenkin tähän  erään arvokkaan tammiarkun 1500-luvulta, jonka 
Vilskman sai Sasin kylässä lunastetuksi ja  toim itti museoon. Siinä 
on paitsi m uita veistokuvia aatelinen vaakuna ja  nimi: Maryreta 
Dressen (kuv. 9).

Kun K yröskoskea laskettiin , niin löyttiin  suvella v. 18G5 
noin 1,000 ja lk aa  kosken yläpuolelta seuraavat kivikapineet, jo tka 
insinööriluutnantti A. A. Thesleff syksyllä s. v. toim itti H istorialli
seen m useoon: Ohut leveäteräinen koiso eli kirves, joka tasaisesti

*) Sillä kun — kertomuksen mukaan — piirtää kolme kertaa ym
päri kaskeksi aiotun alan, ei tarvitse pelätä tulen tuhoja tekevän tällä teh 
dyn piirin ulkopuolella. — Mokoma keino!
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soukkenee varsipäätä  kohti; 2 kalsonnäköistä luonnollista kiveä, 
jo ita  m ahdollisesti 011 aseina käy te tty ; varsin pieni siististi hiottu 
katso; 2 leveää tasatalttaa, jo ista  toisen etupuoli 011 pyöreäksi 
hiottu  ja  siten m u istu ttaa  K arjalassa tavallisia kiv italtto ja (kuv. 12); 
2 leveäteräistä  tasatalttaa, jo issa varsiosa on lyhyt ja  hiom atoin;
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Kuv. 9:b. H äm eenkyrö, Sasi,

kaksi 7 '/a tuum an p itu ista  kou ru ta lttaa  (kuv. 11); kaksi erikokoista 
h io ttua kärkeä, jo issa poikkileikkaus on suunnikkainen; luonnon 
hioma p itkälän tä  kivi, jo ta  arvattiin  nuolenkärjeksi1); siististi h iottu, 

‘) Ilist. Arkisto II. kuv. 2—7 ja  9.
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soukka ja  ohut te räase  (luult. nykyaikana tehty), kuvattu  keihään- 
kärkenä :); ohut liuslcamaveitsi, jonka varsipää on kädensijaksi

K uv. 10. H äm eenkyrö, H aapaniem i. 2/s. K uv. 12. K yröskoskesta . '/,.

taikka vuodoksi m uodostettu ; tasakärkinen liuslcamaveitsi, jonka 
toisessa päässä on rihm areikä (kuv. 13); ohut rihm areijällä varus-

J) Hist. Arkisto II, kuv. 2—7 ja  9.
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te ttu  kiviliuska, jonka syrjät ovat yltympäri lovilla koriste tu t (kuv. 
15, vrt. kuv. 14); särm äinen tahkokivi madekivestä, skandinavilaista 
muotoa, usein erehdyksestä kuvattu  Rovaniemellä löydetyksi (kuv.

Kuv. 12. K esälah ti. 
'/*•

K uv . 14. K u rk ijo e lta . */,.

K uv. 16. K yröskoskesta. '/<

K uv. 15. K yröskoskesta. a/s*

16); suurellainen luonnon m uodostam a, poikkileikkaukseltaan suun- 
nikkainen kivi, jonka tasaisia  sivuja ehkä on hiomiseksi käytetty.

Paitsi näitä  on m useossa ennestään tallella: 1) Onsitaltta 
dioriitista, aivan outoa muotoa, se kun poikkileikkaukseltaan on
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melkein ymmyrkäinen ja  tavattom an paksu (kuv. 10); sen korjasi 
insinööriluutnantti A. A. Thesleff 1865 Haapaniem en to rpasta  Lava- 
järven kylässä. 2) Pieni varsireijällä varuste ttu  latuskainen soikea 
nuija ukonkivestä, löytty K yröskoskesta; m aakauppias V irtasen 
antam a 1866. 3) Tulikivi, jo lla varhem m alla rau takaudella  tu lta  
iskettiin , valkoisesta ukonkivestä, löytty perustu sta  kaivaessa noin 
3 kyyn. syvyydestä Isokauppilan talossa M ahnalan kylässä.

B. Viljakkalasta:
N:o 12. Kourutaltta  harm aan- ja  m ustansekaisesta kuutelo- 

liuskam asta, hyvin hiottu, pitkäjuovanen; ainoastaan yksi kulma 
hiukan lohjennut. Löytty Särkän  kylän Hietaniemen talon m aalta1).

N:o 13. Pieni soukka kivikalso, löytty Hietikon talon m aalta.
N:o 14. Virsikirja vuodelta 1659; sen sain Lukkari M. V.

P oussa’lta.
N:o 15. Bautakcihäs, varsiruotoinen, jo sta  jo  ennen on mai

nittu ; löytty Viljakkalan kylän Orasen talon maalta.
N:o 16. Kourutaltta  liuskam asta, löytty V iljakkalan kylän

Hirvikosken talon maalta. — Sam an talon m aalta on use ita  vuosi
kym m eniä takaperin löytty kaunis kivikirves, jo ta  talossa on ta lle
te ttu  aina viime vuoteen, jolloin eräs lyseolainen oli sen ottanut.

N:o 17. Kaksi ehjää ja  kaksi viallista pientä tasatalttaa,
löyttyjä Viljakkalan kylän Heiskan talon alla olevan torpan m aalta.

N äitä paitsi lähetin  sam aa tie tä  Yliopiston kivennäiskam - 
mioon Orijärven kuparikaivannossa löydetyn kappaleen rau takris- 
tallia, joka arveltiin olevan laatuaan ainoa Suom essa tavattu . Sen 
sain Pastori Jo h an sso n ilta  Häm eenkyrössä.

Olkoon tä ssä  myöskin m ainittu, e ttä  H äm eenkyrössä Kyrös
kosken paperiteh taan  Insinöörillä herra  H. Kaufmann’illa on mui- 
naiskaluin kokoelma, joka  lukuisuutensa suhteen vastaa vähäistä 
m useota. N äistä  m ainittakoon seuraavat: E rittä in  hyvin tehty
dioriitinen vasarakirves (kuva 17); harvinaisen hyvin hiottu  kirves

*) Mainitun talon haltioilta sain tämän kovan vastuksen perästä. 
Siitä ei ensin päätetty  luopua millään hinnalla, jonkatähden jo tein siitä ku
vauksen, vaan selitettyäni kuinka paljon etuisampaa olisi jä ttä ä  se M.muisto- 
Yhdistyksen talletettavaksi, päätettiin  siitä viimeinkin, muistaakseni 12 markan 
hinnalla, luopua; hinta toki sittemmin alentui 2:teen markkaan.
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(lioriitista (kuva 18), molemmat „veneenm uotoisia“ ja , ku ten  a r
vellaan, H äm eenkyröstä löyttyjä, sekä kaksi ta sa ta ltta a  kivestä. — 
R autakaluista m ainittakoon erittäinkin  rautainen kirves, te rä ltään  
15 tuum aa p itkä ; rautainen keihäs (kuva 20), kaksi vähem pää 
rau tak irvestä  ynnä 7 keihäänkärkeä ')• Vanhoja rahoja oli suuri 
joukko sekä paperi-, hopea- ja  kuparirahoja.

Mikä hänen kokoelm assaan erittäin  vetää  huom iota puoleensa, 
on eräs pergam entille k irjo tettu  aateliskirja (adelsbref) Niklas ja  
Elias Jerlström ’ille, k irjo te ttu  Lund’issa Helm ikuun 1 p. 1717 ja

Kuv. 17. H äm eenkyrö. ’/4. K uv . 18. H äm eenkyrö. % .

K aarlo 12:nen oman käden allekirjoittam a. Sinetti, joka 011 
painettu  vahaan, sorvatulle noin 17 % tuum an läpim ittaiselle ja  
pyöreälle puulevylle, 011 vallan hyvin säilynyt. Siinä on, paitsi 
latinaista reunakirjo tusta, kaikkien silloin Ruotsin valtakuntaan 
kuuluvain m aakuntain vaakunat. —  K irjateoksista m ainittakoon

') Kuvattuja: A. O. Heikel, Kertomus P irkkalan kihlakunnan Muinais
jäännöksistä, s. 53—4, kuv. 59—68. — M aisteri E . N ervander’ilta sai Yhdistys 
1881 lakkakopion herra  ICaufmann’in säilyssä olevasta „messinkileimasta“ , 
joka oli löytty Nokian koskesta (kuv. 19).
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ainoastaan saksankielinen täydellinen Kaarlo 12:nen eläm äkerta, 
käsittäen  sen hänen lapsuudestaan saakka (Karl X II, jeztregiren- 
den Kön. M aj:ts in Schweden aufrichtige Lebens-Beschreibung), 
vuodelta 1708; Lukem isto, rinnakkain Italian , Latinan ja  Ranskan 
kielillä, vuodelta 1690; C oncordiapio e t unanimi consensu R epetita  
Confessio, vuodelta 1725; M. Pauli S tockm annin  sanakirja, vuo
delta 1719. — Sanom alehdistä vanhim pia: „G ötheborgska Maga
sinet, och Ilvad N ytt i Staden, Tredje Å igången, eller För 1761“;

Kuv. 19. N okian koskesta.

Kuv. 20. L ö y töpaikka  tuntem aton.

Kuv. 21. Ik a lin en . '/,.

„Den Svenske A rgus“, vuosilta 1733—34 ja  „Den Svenske M er
k u riu s“ , vuodelta 1763. — P iirrustuksista  m. m. Bolognan ja  
N avarran Prinsessan Marian kuva vuodelta 1755; Tanskan kunin
kaan Christian IV:n kuva vuodelta 1755, ynnä joukko huom iota 
ansaitsevia, kauniita  maisemain kuvia ja  piirroksia, jo tk a  kuvaa
vat seutuja ja  rakennuksia Neapelin lähistöllä. — K errotun kokoel-
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m ansa lupasi Insinööri Kaufmann joko jä ttäessään  Suomen (hän 
on, näetsen, syntyisin Saksalainen) tahi kuoltuaan jä ttä ä  Suomen 
M uinaism uisto-Yhdistykselle.

Ikalinen
ynnä Jämijärven kappeli.

Täm ä pitäjä, joka sijaitsee Hämeen- ja  Pohjankankaan itä i
sellä puolella, on, paitsi Jäm ijärven kappelia, suurim m aksi osaksi 
tuon näillä seuduilla suurim m an veden Kyrösjärven ympärillä. 
Sen m onet lahdelm at, jo tk a  tunkeuvat korkeain kumpuili ja  vuo
rien väliin, tekevät p itäjän  erittä in  kauniiksi, vieläpä runolliseksi- 
kin. Samallainen on sen kappeli Jäinijärvikin ; sen keskellä kun 
sijaitsee tuo useilla lehtim etsää kasvavilla saarilla  kauniste ttu  
Jäm ijärvi.

P a k a n u u d e n  aika.  Kun Ikalisten kirkolta m ennään 5 virs
taa  Hämeenkyröön päin, on noin v irstan  verran m aantieltä vasem
malle, synkässä m etsässä Kolkon kylään kuuluva Lahden torppa, 
jonka läheisyydessä on kolme kivirauniota. N äistä kuitenkin on vaan 
kaksi näh täv issä; sillä m ainitun torpan om istaja Adam Lahti on 
yhdelle, torpan vieressä olleelle rauniolle perustanu t rakentam ansa 
saunan kiukaan. T ätä  vähän m ylläillessään oli hän siitä löynnyt 
yhden onsitaltan , jo tka, samoin kun m uutkin torpan m aalta hyvin 
vähäiseltä  alalta löydetyt 4 kouru talttaa , m etsästyskeihään ynnä 
sotakeihään (vrt. Löytöjä) näin Ikalisten  Nimismiehellä H erra  P a i
menella. Toinen raunioista, jo ta  kävin katsom assa, on tä s tä  noin 
150 sylen m atkalla korkealla mäen kum puralla, joka  vielä 50 vuotta 
takaperin on ollut veden ympäröimänä saarena. Täm ä oli alalleen 
10 ja lkaa läpim itaten; paksu m aakerros ja  rehoittava sammal peitti 
sitä, ja  kivien seassa oli 70—80 vuoden vanhain puiden kantoja. 
Vaikka tä tä  yhdessä O pettaja Okon kanssa vähän mylläilimme, ei 
siitä sa ttu n u t m itään huom attavam paa löytymään ; kivet, enimmäk
seen mukulakiviä, olivat ikäänkun tu lessa olleita ja  niiden seassa 
löytyi hiili- ja  tuhkasekaista m ultaa. Josko täm ä lienee L appa
laisten jäännöksiä taikka vanhem pia, on epätietoista. Paikalla 
löydetyt kiviaseet antavat kumminkin a ihetta  siihen luuloon, e ttä  
ne olisivat vanhempia, kivikauden aikaisia. Tosin täällä on Lappa- 
laistenkin jä lk iä  tavattu . Saman torpan läheltä  on m ainittu Adam
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Lahti, jälkeen  K yrösjärven laskemisen, lähelle to rppaa pistäyvältä 
lahdelm alta löynnyt poronreen (pulkan), joka ennen veden laske
m ista oli oliut sen alla, vaan hän oli sen, sen arvoa tun tem atta , 
polttanut. —  Kolmas ihan sam allainen kun viimeksi kerro ttu  kivi
raunio on taas tä s tä  noin 150 syltä olevalla R atisaarella  eli „Hiit- 
tensarvella“.

H iittensarvi on lähes virstan pituinen, K yrösjärveen pistäyvä 
kaitainen niemeke. Täm ä, ollen kumminkin nokan puolelta val
lan pienistä mukulakivistä, kerro taan  olevan H iitten eli Jä ttilä isten  
rakentam a. A ikom uksessa estää  järven vastaisella rannalla ole
vilta Röyhiön kyläläisiltä kirkossa käynnin ja  tukkia heidän ve
neillä kulettavan kirkkotiensä, alkoivat H iidet tä s tä  rakentam aan 
sillantapaista vallitusta selän poikki. Sillä välin kun itse Hiisi 
oli hakem assa edem pää vallin aineita, toi eräs Jättiläisäm m ä esi
liinassaan josta in  läheisyydestä sen rakennukseksi nuo nykyjään 
H iittensarvea m uodostavat kivim ukurat. Ukko Hiisi taas kantoi 
aineita selässään pitk in  H äm eenkangasta ; m utta  kova onni sattu i 
rikkom aan säkin m atkalla ja  seurauksena tä s tä  oli se, e ttä  kaikki 
rakennustarpeet rävähtivät m aahan. N äistä syntyi siten tuo noin 
500 ja lk aa  ylem pänä m erenpintaa oleva Vatulanharju. Tällaisesta 
hankkeesta  tiedon saatuaan, läh ti asianomainen pappi paikalle, 
„m anatakseen“ heitä  luopum aan yrityksestään. K alliota Kolkon 
kylän puolisella rannalla, jossa pappi „m anasi-“ Jä ttilä is iä , sano
taan  sentähden Papinsatamalesi. K uinka voim akkaasti siinä saa r
nata  paukuteltiin, tod istaa  se, kun pöydän ja la t — jonka vieressä 
pappi seisoi —  painuivat niin syvälle kallioon, e ttä  sija t vieläkin 
selkeästi näkyvät ja  käydäänkin tu o ta  kum m aa paikkaa vielä usein 
katsom assa. Papin palatessa heitti Hiisi, hän tä  tavoittaen, h ir
veän suuren kiven, jo k a  vieläkin on pienellä kalliolla Kivistön lah
della, noin pari v irstaa  P ap insatam asta  Ikälisiin päin, nähtävänä. 
S itä  kun u seat sanoivat om ituiseksi, kävin katsom assa, m u tta  m uuta 
om ituisuutta en siinä huom annut, kun e ttä  se vähem m ästäkin kopu
tuksesta  tah i kiveä sitä  vastaan heittäessä  kum isee niin helisten 
kun valo- eli tak k irau ta . Onhan m uuten kuten tavallinen kivi 
ainakin. —  H iitten m uka seudulla asustellen on paikka ollut pe
lottava, kolkko, jo sta  Kolkon kylä Suom alaisilta lienee saanut ny
kyisen nimensä.

Noin neljä v irstaa  edellä m ainitusta Lahden to rp asta  on 
OUinmäellä Sikurin kylän Isontalon m aalla sam anlaatuinen kiu
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kaan raunio, kun 11110 Lahden lähelläkin olevat; m aata ja  sam 
m alta 011 senkin päällä.

N iinikään on sam allaisia kiukaan raunioita Kirkonkylän Pappi
lan torpan m aalla ja  Jyllin kylän Hietaniemellä, lähellä Särkikos- 
kea, jonka k au tta  Jäm ijoki sam annim isestä jä rv estä  purkaa  vetensä 
Lahdenpohjan loppeen.

Rahkolan talon m etsässä, noin neljän virstan m atkalla Ika
listen kirkolta, kerro ttiin  myöskin eräällä Lampistenmäki nimisellä 
kalliolla olevan ylläm ainittuin kaltainen kiviraunio, vaan sitä  en 
käynyt katsom assa. N äitä kaikkia sanotaan seudulla „Jättilä isten  
kiukuiksi“.

Lähellä Ikalisten nykyistä kirkkoa, Raholanniemellä, on Läyk- 
kälän kylän K am raatin talon isän tä  20 vuotta takaperin sinne pel
toa raivatessaan tavannut kolme kivistä kyhättyä rauniota, vaan 
ne silloin tulivat hajotetuiksi. N äistä oli hän löynnyt muinais
jäännöksiä: 2 rau ta is ta  kirveentapaista, jo tk a  näöltään, vaikka 
ruostuneita, olivat olleet „merkillisen eriskum m aisia“, vaan sittem 
min arvottom ina pidettyinä hukkuneet (isännän puheesta  päättäen  
näy ttävät ne olleen jotenkin sam anlaatuisia, kun tuonnem pana ku
valla 26 m erkitty); 2 kaivoksilla hyvin koriste ttua  pronssirengasta 
(luultavasti rannerenkaita); yhden pronssisen juom a-astian kannen 
(kupurasolki?) joka niinikään oli ollut verrattom an kauniiksi ja  m er
killiseksi kaivoksilla ko ris te ttu ; näm ät pronssikalut olivat tu lleet 
käytetyiksi valamistöihin, kun eivät tienneet niiden muinaisarvoa, 
jo sta  kuultuaan isän tä  vieläkin paheksui ym m ärtäm ättöm yyttään 
niiden säilytyksen suhteen. M ainitusta rauniostosta löydetyistä 
oli siis jä le llä  ainoastaan 2 rau ta is ta  myöhemmän rautakauden ai
kuista keihäänkärkeä, jo tk a  sain sanotulta  isännältä ja  num erolla 
5 lähetin  M uinaismuisto-Yhdistykselle. Molemmat ovat leveä- ja  
pitkälehtisiä, toinen varsiputkella, toinen (ehkä tikari?) ruodolla 
varustettu .

Ikalisten kirkolta vähän m atkaa itäänpäin  on Kyrösjärvellä 
Kalman  kylään kuuluva Markkasaari. Sen eteläisessä päässä on kuv. 
22:den muotoinen, jotenkin pyöreä kehän tapainen kiviraunio, jonka 
halkasia on 30 jalkaa. Vaikka se aikain kuluessa on vierinyt ja  
kenties osaksi hajo tettukin , näy ttää  sen keskellä olleen korkeampi 
kivikyhäys, jo ten  täydellä syyllä voipi o taksua sen olleen paka
nuuden aikana pyhitetyn alttarin  eli uhripaikan. Josko pakanuu
den aikasissa uhrilajeissa lie ollut jo tain  m arkkanim istä, jo s ta  saari
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olisi saanu t nimensä, tah i m istä nykyisen rahayksikköm m e nimi 
jo  varhaisemmin on tu llu t kansan kesken käytettäväksi, on m i
nulle epätietoista. — M itään löytöjä ei sanotusta raun iosta  tie tty  
tavatun.

Yllämainitun M arkkasaaren vastapäätä  Kyrösjärven itäisellä  
rannalla, lähellä Röyhiön kylää saaressa, mikä nykyjään on yh
teydessä m antereen kanssa, on Arasalan  vuori, jonka korkein kallio- 
huippu on kumminkin 60 ja lkaa ylempänä K yrösjärven pintaa. 
Tuolla korkeim m alla huipulla 011 myöskin pyöreään muotoon ky
hätty  kivikehä, joka läpim itaten on 15 ja lkaa  ja  kehän korkeus 2 
jalkaa. Täm ä, kuten toisinaan koko saarikin, tunnetaan yleensä

nimellä: Talosenlinna. Sen 
sisäänkäyntiä varten 011 
jä te tty  parin jalan levyi
nen aukko. Seudun asuk
kaat arvelivat sitä  H iit
ten asunnoksi tahi heidän 
kirkokseen. K erro tu inpa 
vielä niiden, joilla täm än 
lähistöllä on viljelyksiä, 
kuulevan sie ltä  usein as- 
kartelem ista, ollen siis 
siinä luulossa, e ttä  Talo- 
senlinnassa vieläkin asus
kelee näkym ättöm iä olen- 
noita. M utta m itään mai
nittavaa ei tää ltäkään  ole 
löytty.

Isoröyhiön kylän Yliojan talon lähellä, noin 50 syltä talosta 
011 ollut kokonainen sarja  kiukaan raunioita, jo ista  vieläkin 11 
kappaletta  on nähtävissä, vaan kun ovat niin lähellä toisiansa lu u 
lisi niitä myöhemmän aikasiksi. Peltoa teh täessä  on niistä useita 
tu llu t hajotetuksi, jolloin m ainitun talon isän tä  oli kahdesta  sel
la isesta  löynnyt ruumiin luita, ja  näy ttävät siis siihen katsoen van
hoilta  pakanuuden aikasilta  hautaraunioilta . N iissä kenties olisi 
m uitakin jäännöksiä löytynyt, jos vaan olisivat tienneet niihin 
huom iotaan heittää. — Koko ala, ollen lähellä K yrösjärvestä p is
täytyvää lahdelm aa, on vaan noin runsaan sadan sylen pituinen 
ja  20 sylen levyinen mäen kum pura. Jälillä  olevat kivirauniot eli

Kuv. 22. K iviraunion  m uoto M arkkasaarella.
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kummut, tehdyt vähäisistä m ukurakivistä, ovat vähäisiä, alalleen 
noin 5— 6 jalkaa, parin ja  kolmen jalan  korkuisia ; ainoastaan poh
joisin, jonka lähellä on soikea 8 —10 ja lkaa  syvä hauta, on 20 
ja lkaa läpim itaten sekä 6 ja lkaa korkea. —  Mainitun talon isän tä  
kertoi saman kylän m etsäm aissa olevan useita sam anlaatuisia kivi
raunioita, jo tk a  yleensä tunnetaan H iittenkiukaiden nimellä. Niinpä 
kertoi myöskin saman kylän Hihkiön talon isäntä m aaltaan tavan
neensa ja  hajottaneensa sellaisen kiukaan raunion, vaan ei löynnyt 
siitä m uuta, kun hiilisekaista multaa.

Noin runsaan virstan m atkaa K yrösjärven rannasta  on vii
meksi mainitun kylän Laukkalan ja  Ison Iitun talojen välisellä ra 
ja lla  isohko kivi, jonka, tä s tä  m uutam an kymmenen sylen m atkalla 
olevasta Liinalammista olisi muka H elteen ja  Röyhiön kyläin H ii
det eli „ to n tu t“ tuoneet m ainittuun paikkaan rajapylvääksi; ja  
k erta  kerran  perästä  on tässä  H iidet ra jasta  riidelleet, kun, näet, 
kummankin kylän hiidet olisivat sitä  tah toneet siirtää, saadakseen 
alaansa laajennetuksi. Niinpä kerro taan  siinä vielä myöhempinä 
aikoinakin usein nähdyn jäännöksiä seudun m uinaisista H iisistä 
ison sarvipää pässin muodossa. — L iittyen kansan tarinoihin, lie
nee tällaisilla paikoillakin jonkinlainen m uinaisuuden m erkityksensä.

Jämijärvellä, Suurim aan kylän Jokisalon talon vainion takana, 
noin pari virstaa talosta, on kolme lähellä toisiaan' olevaa kivirau
niota, jo ista  jo m atkallani K ankaanpäässä M aisteri Sederholm tiesi 
kertoa. Näille ei seudulla tie tty  an taa m itään m erkitystä, vaikka 
selvästi näkyy, e ttä  ovat ihm iskäsillä tehtyjä. Kivien paljous ja  
niiden seassa oleva m ulta teki m ahdottom aksi niiden tarkem m an 
tarkastelun kaivam alla; ne ehkä sisältänevät arvokkaitakin m ui
naisjäännöksiä, jollaisia ne tosin päältänähden jo  itsekin ovat. 
M uodoltaan ovat ne jotenkin samallaisia, kun nuo ennen m ainitut 
rauniot Lehtiniemen luona Häm eenkyrössä, ehk’ei näiden ympä
rillä m ultapenkerettä  juu ri huomaa, eikä myöskään, kumminkaan 
päällä  päin, kuonaa, jo ta  toisessa viimeksi m ainituista on tavattu. 
K aksi näistä  on alalleen 15 ja  kolm as 10 jalkaa läpim itaten, kaikki
3—4 jalkaa korkeita.

Sam assa kylässä Pitkäkosken talon m etsässä, noin virstan 
verran Parkanoon vievältä tieltä, on myöskin kiukaan raunio, jonka 
eräs 70 vuoden ikäinen ukko kertoi hänen lapsuutensa aikana ol
leen 5 ja lkaa korkean ; jä le stä  on sitä  vähän purettu  ; hänen isänsä
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oli s itä  sanonut „Jä ttilä isten  k iukaaksi“ ja  paikkaa on vanhuudes
taan sen tähden nim itetty Kiukaanniemeksi.

Noin pitkän „sudenvirstan“ m atkalla viimeksi m ainitusta ky
lästä  K ruuuunm aalla on Pinm m äki niminen könkäm ä. T ällä  on 
niinikään kaksi vähem pää kivirauniota, jo tka  ovat melkein maan- 
tasalle hajotetu t. T iedusteltuani m istä mäki olisi saanut tuon 
omituisen nimensä, kerro ttiin  „pirun“ siellä satavuosia s itte  k iu
sanneen erästä  isäntää, tahtoen häntä p idä ttää  luoksensa. — M äeltä 
on löytty kivinen ta ltta .

M ajalahden kylän Jokiniem en torpan maalla oli kerran  u te 
liaisuudesta h a jo te ttu  sam allainen kiukaan raunio, jo s ta  kerto ja 
sanoi löydetyn pyöreän pallon sitkeää, pihkam aista ainetta. S itä 
kuitenkaan ei enää ollut saatavissa. Kansan kesken kerrotaan, 
e ttä  siihen olisi Jä ttilä inen  haudattu  ja  sen jäännöksistä  m uka oli 
tuo tali- tahi pihkam ainen pallo m uodostunut. — Sam allaisia k iu 
kaan raunioita  tiettiin  vielä olevan Jäm ijärven kylässä A lakosken 
torpan ja  Yihun kylässä Pihlajam äen torpan m ailla *).

Keskiaikaan luultavasti kuuluu kertom us Prakanhauclasta 
Ikälisissä. T ästä  kerro taan  seuraavaa: Silloin kun ei vielä ollut 
m itään jä rje s te tty ä  sään töä m aanja’on suhteen, sai jokainen va
lallaan vakuuttaa  om istusoikeutensa viljeltävään m aahansa. T ä tä  
tehdessään ei Prakan isän tä  ollutkaan tyytyväinen oikeaan osaansa, 
vaan näytti väärin rajansa suunnan. Vannoessaan seisoi hän k o 
valla kankaalla ja  välttääksensä kostoa, o tti hän om asta m aastaan 
m ultaa saappaisinsa, siten vakuuttaen „sen maan, mikä hänen jal- 
kainsa alla oli olevan omaansa. Sen toisin ollen saisi paikalla 
vajo ta“. M utta kostopa ei suvainnutkaan petosta , vaari väärin 
vannomisen rangaistus saavutti hänet heti. Hän, näet, vajosi pai
kalle kovaan kankaasen ja  rangaistuksen tod istajaksi jä i ainoas
taan  avonainen hau ta  am m ottam aan, eikä vielä tänäpäivänäkään 
nähdä sillä paikalla vähintäkään kasvin m erkkiä. T iettiinpä kerto 
mukseen vielä lisätä, e ttä  m ainitulla paikalla on usein, erittäinkin  
juhlaöinä, kuulunut huokauksia ja  toisinaan san a t: ,,0 ih ! Oikein 
tein, väärin vannoin, oih!, tä s tä  raja m enee“ .

Seuraava tarina kuulunee pakanuuden aikaan, m utta  kun 
siihen yhdistyy kirkon vaiheita, kerron sen tässä. —  Ikalisten ensi

•) Maineensa on ehkä jo  pakanuuden aikana saanut tuo suuri U hri*  
l ä h d e ,  jo sta  Carlsson kertoo, m. p., s. 11—2.
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m äistä kirkkoa oli, näet, a le ttu  rakentam aan Ilöytölän kylään poh
joispuolelle Kyrösjärveä, m utta  kun seudulla vielä asuskeli Hiisiä, 
niin voivatkos ne tä lla ista  työtä toim etonna katsella  —  m itäs vielä. 
— Kaikki, m itä päivällä saatiin rakennetuksi, rikkoivat H iidet 
yöllä. Kakentajain täytyi sentähden läh teä  rauhallisem paa paikkaa 
etsim ään; m utta kun tä lla ista  ei ennestään ollut tiettävissä, jä te t 
tiin täm ä sattum an valtaan ; — otettiin  siten rakennuksen aikeesta 
alimmainen hirsi, jonka toiseen päähän lyötiin merkiksi kiinni k ir
ves ja  laskettiin  niin vesille päätöksellä: „mihin se maalle pysäh
tyisi, siihen kirkko rakennettaisiin“. Toiset sanovat h irren  pysähty
neen ran taan  siinä, missä nykyinenkin kirkko on, to iset taas Vatu- 
lan kylään, jossa, kuten jälem pänä m ainitaan, kerro taan  olleen 
Ikalisten ensimäinen kirkko.

K i r k o l l i s i a  m u i s t o j a .  K uten jo  mainitsin, pidetään jo 
tenkin todenm ukaisena, e ttä  Ikalisten ensimäinen kirkko olisi ol
lu t Yatulan kylässä, joka 011 lähellä ennen m ainittua Vatulanhar- 
jua. Omituisen häm äriä ovat kuitenkin tosiperäisem m ät tiedot 
tästä . Paikan luonnolliseen kauneuteen ja  runollisuuteen katsoen 
näyttäisi se hyvinkin m ukavalta kirkon paikalta. T o tta  on, e tt’ei 
tää ltä  ole —  kumminkaan nykyisempinä aikoina — löytty kirkkoon 
kuuluvia jäännöksiä, vaan kun muistamme, e ttä  sen aikaiset ensi
m äiset k irkot koostaan ovat olleet silloisten olosuhteiden m ukai
sia, ei ole ihm eteltävä, jos myöhäisempi vaurastus olisikin täm 
möiset, luulon m ukaan vähäpätöiset, seikat pe ittäny t unhotuksen 
häm äryyteen. — Tukevana perusteena kirkon täällä  olemiseen lau- 

. suukin K irkkoherra V. Carlsson-vainaja1), e ttä  „V atulan k au tta  on 
ikivanha ainoa m aantie K yröstä Pohjanm aalle käynyt ja  siinä ka i
k ista  vanhin kestikievari ja  m arkkinapaikka ollut. Täm ä on siten 
paremmin sopinut kreivi B rahen poikkeuspaikaksi, kun Ikalinen, 
jonne ei tie tä  ollu t; jo s ta  sopii arvella Abraliami papin kappalai
sena ollessaan täällä  asuneen. Varma on kuitenkin, e tt’ei Ikalis
ten kylässä papin taloa ollut ennenkun 1647“. — Kun siis — ku
ten varm alta näy ttää  — pappila on ollut V atulassa, niin voipi 
täydellä syyllä otaksua kirkonkin täällä  olleen; eihän kansankeski- 
ncn kertom uskaan tä s tä  liene kokonaan tuu lesta  tem m attu.

Nykyinen kaunis kirkko sijaitsee n. s. Ikalisten niemellä, lä 
hellä Ikalisten kauppalaa. Vanhoista jäännöksistä  siinä ei ollut

‘) Kt. P itäjän kert. IV, Entinen Ikalinen, s. 28—29.
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jälellä  m uuta, kun vanha kellotapuli, jonka iästä  ei voinut saada 
varm aa selkoa. Sen seinässä oleva vuosiluku 1790 voipi olla jä - 
lestä  leikattu . Saman kellotapulin läpikäytävässä niinikään säily
tettiin  vanha, harm aalla pohjam aalauksella ja  m onenvälisillä koris- 
tusm aalauksilla ko riste ttu  saarnastuoli, jonka la iteessa  oli keskellä 
jo tenkin hyvin m aalattu  „M essias“, m erkittynä „Joh. 14 Cap: 6 
v.“ Täm än oikealla puolella Paulus, m erkittynä „Ilm. 2 Cap: 56 
v.“ sekä vasemmalla Esaias, merk. „Esaias 7 Cap: 14 v.“ Pääl- 
lyskoristeena tässä  oli 8-orsinen, ikäänkun kupera rattaanpyörä. 
— M uut jäännökset, P. Ehtoollista ja  R istiinnaulittua kuvaavat a lt
taritau lu t, 4 pyhäinkuvaa sekä m uistotaulun 1697-vuoden riem u
juh lasta  oli Tohtori Eancken V aasasta 1879 o ttanu t ja  lähettäny t 
M uinaismuisto-Yhdistykselle.

Löytöjä  on Ikälisistä ja  Jäm ijärveltä  kerä tty  melkoinen joukko. 
Niitä on lähetetty  sekä Helsinkiin e ttä  Pietariin.

A. Ikälisistä:
N:o 4. Hoikka kirves liuskakivestä; te rä  vähän pyöreä, löytty 

Vatalan kylän H akalan torpan maalta.
N:o 5. Leveälehtinen, varsiputkinen keihäänkärki sekä tu t

kaim esta katkennut, varsiruodolla varuste ttu  tikari, löydetyt Läyk- 
kälän kylän Kam raatin talon m aalta.

N:o 6. Tasataltta , löytty Kolkon kylän Lahden torpan m aalta.
Paitsi näitä, jo tka  ylläm ainituilla numeroilla lähetin  Muinais

m uisto-Yhdistykselle, m ainittakoon tässä  seuraavat M aisteri S eder
holm in kerääm ät ja  P ietariin  >) lähettäm ät-löydöt, jo ista  hyvän

*) Syksyllä 1878 ja  keväällä 1879 lunasti Yliopiston museo M aisteri 
Sederholm ilta 56 Ikalisten kihlakunnassa kerättyä kiviasetta, jo ista  kuiten
kin muutamat olivat kelvottomia (esim. kovasimia, siero jaja  7 varta vasten ta 
llottua asetta Jokiniemen to rpasta  Tykon kylää), ja  maksoi niistä vaaditun 
tavallista suuremman hinnan, kuitenkin m uistuttamalla e ttä  museo ei ylimal
kaan voisi maksaa enempää kuin korkeintaan 2 m. kappaleelta, jo lla  hinnalla 
luultiin kerääjän vaivat kyllin korvatuiksi, kokemuksesta kun tunnetaan e ttä  
Suomen rahvas ylipäänsä helpolla niistä luopuu, kun sille kertoo niiden m erki
tyksen maamme entisyyden selvittämiseksi. Alussa v. 1880 tarjosi h ra  S. kui
tenkin jälleen 31 kiviasetta lunastettavaksi 150:llä m arkalla. Kun Yliopisto 
tarjosi 2 m. kappaleelta, niin näkyy hra S. hankkineen itselleen ostajan ulko
puolella Suomen rajoja. Hän on siten tiettävästi ensimmäinen Suomalainen, 
joka on keksinyt e ttä  isänm aalliset muistomme kelpaavat vientitavaraksi ulko
maille. Isänm aalliset muistomme, historiamme, ovat kansamme kunnia, l i ra  
S hakee sille ostajaa ulkomailla! Toimitus
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tahtoisesti antoi minulle luettelonsa. Kaikki paitsi viimeinen ovat 
Valamäen kylästä ja  sen m ailta löyttyjä.

1. Vasarakirveen puolisko d ioriitista ; veneen muotoinen.

K uv . 23—4. T ik a r ia  P ih t ip u ta a l ta .  '/ff. K uv . 25. L im s iö k ä rk i
R o v a n ie m e ltä . ■/,.

2. Linlcohivi k iilto liuskam asta; pieni, m utta  hyvin säilynyt.
3. Taltta puhdasta tekoa silicificeratusta puusta, selvästi 

näkyvillä vuosisyillä.
4. Kaksi talttaa d ioriitista ; toinen hiukan vioittunut,
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5. Onsitalttu harm aasta kiiltoliuskam asta, ja tkuva kierum ai- 
seksi (spiralförmig) käreksi.

6. Keihäänkärki k iiltoliuskam asta; erittäin  hyvin säilynyt. 
Löytty Ikalisten  kauppalasta.

Helsingin Yliopiston museoon möi M aisteri Sederholm syk
syllä 1878 ja  keväällä 1879 Ikälisistä löyttyjä kiviaseita:

Kovelahden kylästä:
1. Kourutaltta  melafyristä, poikkileikkaukseltaan melkein 

puoliympyräinen.
2. Kalso  (kirves) m ustasta  kuuteloliuskam asta, poikkileik

kaukseltaan suunnikkainen.
3. Kalso  harm aasta kuuteloliuskam asta, poikkileikkauksel

taan suunnikkainen, te rä ltään  vioittunut.
4— 7. Tasataltta kuuteloliuskam asta, raakatekoinen ja  kes

keltä  haljennut; pieni varsiosaltaan soukkeneva tasataltta  diaba- 
sista, kaksi hietakivistä liiomakiveä; kaikki V ähätalosta.

Riitialasta :
8. Tasataltta porfyristä, pieni.
Sam assa m useossa on sitä  paitsi Ikä lisistä :
9. Tasataltta kuuteloliuskam asta, hyvätekoinen, löytty ihmis- 

luiden ohella kivirauniosta pellolla; V ärjäri S tröm gren’in lahjoit
tam a 1862 tarkem m itta tiedo itta  löytöpaikasta.

10. Tasataltta saviliuskam asta. Sen ja  seuraavat neljä k a 
lua lahjoitti Länsisuom alainen Y lioppilasosakunta S. K irjallisuuden 
Seuralle, joka jä tti m uinaistieteellisen kalustonsa museoon 1867.

11. Kivikuokan tapainen ase saviliuskam asta, kaksiteräinen ; 
poikkileikkaukseltaan suunnikkainen, varsireikä lävistetty.

12. Vasarakirves hyperitistä.
13— 4. Kaksi soikeata tulikiveä („nuolen kovasinta“) ukon

kivestä varhem m alta rau takaudelta  (vrt. kuv. 8).
15— 9. Pieni kalso d ioriitista, pieni tasataltta, toinen pää  

pyöreästä ja  su ippu terä isestä  kiviaseesta, toinen puolisko kivivali- 
mista ja  kiiltoliuskam aineu, molemmista pä istä  suippunen kovasin; 
lyseolaisen V erner Sederholm ’in antam ia.

20— 1. K aksi ohutta  tasatalttaa, löyttyjä kyntäessä Kolkon 
kylässä Kyrösjärvellä ja  22—6 numerojen m uassa Länsisuom alai
selta  O sakunnalta saatu ja  1879.

22. Soikea tulikivi ukonkivestä, sekin Kolkon kylästä.
23— 6. Leveäteräinen rautakirves, jonka ham ara on ruos-
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teestä  rikkoontunut, Kellokielen kylästä. S itä seurasi tarkem m itta 
tiedoitta  suuri ja  pienempi rautaveitsi sekä nahkuriraudan (?) puo
lisko.

Vihdoin seuraavat 9 kiviasetta, jo tka lyseolainen V erner Seder
holm möi museolle 10:stä m arkasta  1881 (paitsi näitä  1 kouru
taltan  K ankaanpäästä).

27. Vasarapuoli varsireijästä ka tkennu tta  vasarakirvestä Nik
kilän ta losta  Vähä-Eöyhiön kylää.

Kovelahden kylästä:
28— 9. Katson  varsipuolisko, huolellisesti h io ttu , ja  kappale 

kourutaltan terää, Välimäen talosta.
30. Leveä tasataltta , Saukon talosta.
Karkun kylästä:
31. Kaksi kouru teräistä  talttaa, toinen poikkileikkaukseltaan 

melkein pyöreä, Sällin talosta.
33. L eveäteräinen tasataltta, N iemenpään talosta.
34. Kourutaltta, Toivon talosta.
35. O hut tasataltta, N utilan talosta.
36. Varsin pieni kalson m uotoinen tasataltta, Tunturin  ta 

losta.
Noin 10 vuotta sitten  on Kirkonkylän Järvenpään torpan m aalta 

löytty erittäin  hyvin tehty dioriitinen kirves, keskellä varren läpi, 
vaan sittem m in se on jo u tunu t hukkaan, e tt’en sitä  saanut.

H öytölän kylässä on löytty eräältä  hietanum m elta ruumiin 
lu ita  ynnä m uita kapineita, jo tk a  kerrottiin  tulleen lähetetyiksi 
M .muisto-Yhdistykselle. Ei kukaan m uistanut varm aan m itä ka
luja löytö sisälti, m utta M uinaismuisto-Yhdistyksen kokouksessa 
Tammikuun 27 p. 1874 ilm oitettiin nimismies K. Palm én’in lahjana 
m. m. piiluntapainen kirves ja  varsiputkinen keihäänkärki (kuv. 26, 
27). Ne ynnä neljä m uuta kirvestä, jo ista  e rää t olivat to ista  muo
toa kun täm ä, ja  toinen sam allainen keihäänkärki löyttiin 15 vuotta 
s itä  ennen (1859?) m uutam asta Höytölän kylän pellosta, jo sta  jo 
ennen oli löytty m uutam ia sittem m in hävinneitä kirveitä ja  paikoin 
ihmisten luita. H erra Paimen sanoo silloin lähettäneensä nuo 4 
k irvestä ja  keihäänkärjen Yliopiston kokoelmiin. Ne eivät ole 
varm aankaan koskaan perille tu lleet. Nuo kaksi ase tta  ovat n äh tä 
västi suomalaisen pakanuuden aikuisia.

Kalman kylän läheisyydessä on 7 vuotta takaperin  löytty 
Kyrösjärven rannalta Lapinpulkka (poronreki), jonka M aanm ittari
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Sourander oli to im ittanut m atkalle Helsinkiin, vaan ku letta ja , ju o 
puen jo  ennen Tam pereelle ehdittyänsä, rikkoi tuon arvokkaan 
m uinaisjäännöksen.

Nimismies Palm én’illa Ikälisissä näin seuraavat 
löydöt. Paitsi edellä k e rro tu ita  Lahden torpan m aalta 
saa tu ja : kauppalassa löydetyt 2 onsita lttaa  sekä puoli
kas kivikirveestä, joka on o llu t d ioriitista  varsin hyvin 
tehty  ja  m uodoltaan sam allainen kun kuva 18. Edelleen

K u v . 26. Ik a l in e n ,  H ö y tö lä . '/a- \  K u v - 27* I k a '
lin e n , H ö y tö lä . ’/з-

Kolkon kylän m ailta löydetyt kaksi rau ta is ta  keihäänkärkeä sekä 
pieni santakivineu sileä kappale, jonka toisessa päässä  on läpi; 
sen m erkityksestä ei tie ttä  1).

Muinaismuisto-Yhdistyksen kokoukseen Joulukuun 9 p. 1880 saa
pui lahjoina nimismies Konst. Palmén’ilta : K iv ik a u d e l t a  leveä tasa ta ltta , 
teräpuoli varsireijästä katkennutta vasarakirvestä sekä kaksiteräinen kivi- 
kuokka Röyhiön kylästä Ikälisissä; pieni selvämuotoincn kivikalso, sivupuo-
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Iso-Röyhiön kylässä on 15 vuotta takaperin  Kuoppamäki ni
m istä m äkeä —  joka 011 noin 100 sylen m atkalla Kyrösjärven ra n 
nasta  — kaivettaessa löytty ihmisen luui ynnä rautainen miekka. 
Miekka sanottiin annetun eräälle miehelle, 
joka sen oli luvannut viedä Helsinkiin, m utta 
museoon se ei ole tullut.

V asta Tevaniemen kylässä sain kuulla 
seuraavan kertom uksen: Jo itaku ita  vuosia 
takaperin oli K artun kylässä eräs ukko, ol
lessaan kaskea v iertäm ässä (jäännöksiä polt
tam assa), sa ttunu t ukkosenilmaan, joka val
lan hän tä  likellä repi ison männyn säleiksi, 
nostaen sen viimein juuriltaan, e ttä  se kaa
tui. Ukkopa tuosta  ukkosilman voitettua 
hakem aan luultua „ukkosenvaajaa“ kaatuneen 
männyn ju u re lta  ja  niinpä löysi kun löysikin 
7 tuum aa pitkän, puheen mukaan erittäin 
hyvin hiotun kourutaltan. Tämäkös vasta 
vahvisti jokaisen uskoa ukkosen ilmassa len
televien „vaajain“ suhteen! T urhaa oh vait- 
tääkään  vastaan, e t t’ei juuri sama ta ltta  ollut 
se, m ikä männyn tuhosi. T alttaa, jo ta  s it
temmin on ahkeraan viljelty kaskea po ltta 
essa, en saanut nähdä, kun olin jo m atkus
tanu t paikan sivu. k q v . 28. ika iincu ,

Tällaisen mielipiteen yleisyyden tähden Kolkko. >/,.
kerron tä ssä  vielä seuraavan: Iso-Röyhiön kylässä kertoi Yliojan 
isän tä  ukkosen polttaneen riihen, tä s tä  noin runsaan suden virs-

lisko toisesta, '2 eheänlaista ja  2 hyvin viallista tasatalttaa, sekä kourutalt
to ja: 2 suurempaa ja  1 p ienem pi— kaikki Kankaanpään pitäjästä. V a rh e m 
m a l ta  r a u t a k a u d e l t a :  rautainen keihäänkärki tämän ajan muotoa sekä sen 
ohella (?) löytty kourutaltta  kuuteloliuskàm asta, K artun kylästä Ikälisissä. 
Tuosta löydöstä olisi tarpeellista saada tietoa: olivatko kalut niin likitysten, 
e ttä  yhdessä ovat täytyneet joutua maahan? M y ö h e m m ä ltä  r a u t a k a u d e l t a :  
väkäinen ja  varsiruotoinen keihäänkärki, tutkaim esta vähän viallinen, varsin 
alkuperäinen auranterä (kuv. 28) sekä rihm areijällä varustettu kovasin, löyt- 
tyjä (yhdessäkö?) Kolkon kylässä Ikälisissä; nappeja varten tehty valinkivi 
kiiltoliuskamasta, löytty Kartun kylästä, kauppalan likeiseltä saarelta. K e s k i
a j a l t a  ehkä: aikanaan kullattuna olleen hopeasormuksen, jonka kannassa 011 
alastomana seisovan miehen kuva; löytty Ikälisissä (kuv. 21).
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tan m atkalla olevassa Saukon to rpassa ja  e ttä  tuhontekijä, suuri 
„ukkosen vaaja“, iskettyään vielä aidan seipääsen, oli sen juure lta  
löytty ja  ta lle te ttu . Ollen utelias näkem ään m ainitunm oisia tu- 
hontekijöitä, lähdinkin tuo ta  kum m aa sanottuun torppaan omin 
silmin näkem ään. Siellä tuotiinkin nähtäväksi oikein „ukkosen 
vaajain“ iso-isä, ison porsaan kokonen ja  näkönen kivenmöhkäle, 
jossa  ei näkynyt vähintäkään m erkkiä ihm iskäden m uodostuksesta; 
olihan vaan tavallinen madekiven kappale. M utta ihan varm ana 
pidettiin e ttä  juu ri sam a kappale oli tuhotyön tekijä.

P idetäänpä vielä seudulla varm ana, e ttä  tu lta  voipi, paitsi 
ukkosen vaajoilla, sanoillakin hallita, vaikka vaan h arva t sen kei
non osaavat. K ertoipa vielä eräs isäntä, joka sanoi tapauksen 
omin silmin nähneensä, erään miehen valm istaneen leipää „pudon
neesta p ilvestä“ ja  kun kerran  kuivalla suvella halkopino syttyi 
palam aan, niin viskattiin kappale tuo ta  pilvileipää liekkiin, joka 
siitä heti suhisten sammui. —  M oiset m ielipiteet ovat siis laadul
leen huom attavia muinaisjäännöksiä.

B. Jämijärveltä:
Peijarin kylän Lepistön torpan m aalta on löytty iso linkokivi 

m adekivestä; sen lähetin  M uinaism uisto-Yhdistykselle molla 3.
M ainitusta kappelista on jo ennen löytty seuraavat löydöt, 

jo tk a  M aisteri Sederholm on lähettäny t a) Pietariin.
Jämijärven kylästä:
7. Onsitaltta p iikivestä (?) ; sen löytöpaikkaa ei ole tarkem 

min m äärätty .
8. Käsildvipari m adekivestä. N äistä on aluskivi (kuv. 29) 

löytty Pyytöniemen ja  päällyskivi (kuv. 30) Jäm ijärven kylän m aalta1).

K uv . 29. A lu s k iv i. K u v . 30. P ä ä l ly s k iv i.

Ne ovat hyvin säilyneet ja  om ituista näissä on se, e t t’ei niissä 
ollut m inkäänlaista läpeä kädensijaa varten. A luskivessä on kes
kellä noin kolmen tuum an korkuinen keilam ainên nykäm ä sam aa 
kiveä. Täm ä on sopinut päällyskivessä olevaan läpeen.

’) Samallaiset käsikivet on löytty Säynäjoen m aalta Oriveden pitäjästä. 
Niistä on kuva säilyssä. Kts. Muinaism.Yhdm kirjeitä 1877, s. 631.



Veijarin kylän m aalta:
9. Taltta dolomiitista, joka  on erittäin  hyvin säilynyt.
10. Tasataltta k iiltoliuskam asta, hyvin eheä.
11. Onsitaltta m ustasta  kuuteloliuskam asta, tavattom an hie

noa tekoa.
Majalahden kylän m ailta :
12. LinkoMvi m adekivestä; hyvin säilynyt, tavattom an pieni.
13. LinkoMvi m adekivestä, myöskin hyvin säilynyt.

Jämijärvi. 129

K u v . 31. K a lso  L e m p ä ä lä s tä . y 3. K u v . 32. T a s a ta l t ta  L e m p ä ä lä s tä . a/ , .

14. LinkoMvi dioriitista, vähän vaillinainen.
16. Tasataltta  diabaasista, jotenkin ehjä.
16. Tasataltta diabaasista, niinikään jotenkin ehjä.
17. Tasataltta  diabaasista, tavattom an pieni ja  erittä in  hy

vin säilynyt.
18. Tasataltta kiiltoliuskam asta, hyvin säilynyt.
Suurimaan kylän m ailta:
19. Tasataltta kiiltoliuskam asta, vähän vioittunut.
20. Veitsen muotoinen ase harm aasta kiiltoliuskam asta.

9
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21. Tasavinoinen työkalu k iiltoliuskam asta, varuste ttu  var
ren lävellä; k ä re t vähän kuluneet.

b) H e l s i n k i i n :
Kuusjoen kylän m ailta:
22. Tasataltta (pikemmin nykyajan kovasin) hienorakeisesta 

kiiltoliuskam asta, hyvin pitkä.
23. Tikarista katkennut kärki kiiltoliuska

m asta, löytty Vanhan talon m aalta.
24. Onsitaltta kuuteloliuskam asta, kaksite

räinen ; löytty saman talon m aalta kun edellinenkin.
Suurimaan kylän m ailta:
25. Kalso, 10 tuum aa pitkä ja  hyvästi säi

lynyt, harm aasta  kuutelo liuskam asta; y läpää muo
dostettu  varteen sovitettavaksi. Löytty kyntäessä 
Kallionkosken torpan pellosta 1877 (kuv. 33.)

Tykon ky lästä :
26. Tasataltta, leveäteräinen, m ustasta  kuu

telo liuskam asta; Suorsaluom an torpasta.
Vihun kylän m ailta:
27. Kaksiteräinen kourutaltta kuutelo liuska

m asta, löytty Jokiniem en talon m aalta.
28. Tasataltta  d ioriitista, löytty sieltä kun 

edellinenkin.
29. Kalso,  suu ri, Vioittunut; M ajalahden 

( =  Jokiniemi) löytöpaikasta.
Kierikan kylässä on niinikään joku aika ta 

kaperin löytty kivinen ta ltta , joka  sittem m in on 
hukkunut.

K uv . 33. J ä m ijä rv i ,
K a ll io n k o s k i. '/s-

Parkano.
Mitä täm än satajärvisen p itäjän  kehitys- ja  asu tushistoriaan 

tulee, on niistä  K irkkoherra V. Carlsson vainaja (katso P itäjän
kertom uksia IV, Entinen Ikalinen) an tanu t niin ta rk a t ja  valaise
vat tiedot, e ttä  lienee tarpeetonta  niitä tä ssä  toistella. —  Kerron 
siis vaan m itä tietooni sain suorastaan m uinaisjäännöksiin kuulu
vista seikoista; niistäkin on p itä jä  edellisiin verraten köyhä.

P a k a n u u d e n  ai ka .  Lapinnevan kylän Humalan m aalla on 
vähäinen mäen tönkäm ä, nim eltä Harjulammin pakka. T äällä  on
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useita kiukaan raunioita, jo tk a  kuitenkin ovat vallan puretu ita ; 
sanottiin „yhden ja  to isen“ niitä  purkaneen. Niinpä kertoi eräs 
rakennusm estarikin nuoruudessaan purkaneensa yh tä  näistä, vaan 
ei siitä lövnnyt m uuta, kun m uutam ia raudan, tahi oikeammin 
ruosteen kappaleita, jo tka  olivat olleet puukkom aisten keihään- 
kärkien muotoisia, vaan hajonneet käsissä. — Lapinnevan kan
kaalla tu tk i ja  kuvaili prof. G. R etzius’kin m uutam ia n. s. Lapin- 
raunioita, m utta  tuli siihen päätökseen, e ttä  ne olivat hajonnei
den p irttien  ta ikka saunain kiukaita *).

Vuorijärven kylän Isoviidan maalla olevassa Pirttiluom an 
haaran  salossa on niinikään löytty ru n sasta  v iittä  ja lkaa  korkea 
kiviraunio, jo s ta  sitä  ha jo tettaessa  noin 15 vuotta sitten oli löytty, 
paitsi kah ta kokonaan ruosteen syömää keihäänkärkeä, ihmisen 
sääriluut sekä pääkallo. Niitä toki löy täjät eivät uskaltaneet tal- 
leltaa eikä paikalleenkaan jä ttää , vaan kum m itusten pelosta veivät 
ne kirkkotarhaan. N äyttää raunio siis olleen pakanuuden aikainen 
hautakum pu. — Saman kylän Vanhantalon maallakin on tava ttu  
sam allaisia kiviraunioita, vaan niistä ei tie tty  m itään löydetyksi.

A laskylässä M ustalahden talon m aalla on myöskin kaksi H ii
den kinasta, jo lla  nimellä ne täällä  yleensä tunnetaan. K errottiin  
to isesta  noin 40 vuotta  sitten  löydetyn „erittäin  merkillisen kivi- 
p iipun“, jonka molemmin puolin oli ollut ihmisen kuvan m uotoiset 
kaunistukset. Se kuitenkin sanottiin jo  aikaa hukkuneen.

Samallaisia, kiukaita sanottiin olevan myöskin Linnan ja  lvuusi- 
järven kyläin maalla. —  Sydänm aan kylässä Takaviidari talon ti
luksilla on „kivinen uun i“, vaan ei siitäkään hajo tettaessa ole mi
tään  löytty.

H i s t o r i a n a i k a i s i s t a  m uistoista on m ainittu Carlsson vai
naja jo  kertonu t; siitä näemme, e ttä  täm äkin p itä jä  on saanut 
osaltaan m aistaa niin hyvin Nuijasodan kun Isonvihan ja  1808 vuo
den sodan rasituksia. — Ylioppilas h ra  Juselius kertoi seuraavan 
1808 vuotisen sodan aikaisen tapauksen: Noin puoli peninkulm aa 
kirkosta koilliseen päin on pieni Visurinjärvi, jonka etelärannalla 
on samanniminen mäki. Tälle mäelle on haudattu  kaksi „Koiran- 
kuonolaista“ (Kalmukkia), jo tka  oli Kanan entinen eli senaikainen 
isäntä omalla portillaan am punut. Ne kuitenkin pysyivät, vaikka 
haavoitettuna, hevostensa selässä sanotulle mäelle saakka, jossa

*) G. Retzms, Finska Kranier, s. 150—1, kav. 101—4.
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sittem m in kuolivat. K ukaan ei m uistanut ken ne hautasi, vaan 
haudat näkyvät vieläkin selvään ja  m ainittu  Juselius kertoi vielä 
hänen viimeisen kerran paikalla käydessään niiden olleen risteillä 
m erkittynä. Heidän aseensa on luultavasti hau taaja  anastanut, 
vaikk’ei niistäkään sen enem pää tietty.

P itä jässä  tava ttava t oudonlaiset nimet, niinkuu Lapinneva, 
Peurdkeidas, y. m. m uistu ttanevat Lappalaisten olinpaikkoja; K ih
niö *) (kylä) ja  erittäinkin  Alklda (Alkkiankeidas) lienevät L appa
la ista  kielim uotoa; Linna, Valli ja  Rcdutt m uistu ttanevat sota- 
varustuksia.

Kirkko, joka, kuten koko pitäjäkin eri kirkkokuntana, on 
vielä nuori, ei sadan vuotinenkaan, joten siellä ei ole m uita jä än 
nöksiä keskiajalta y. m., kun kaksi parin jalan  korkuista ptmknvaa, 
jo tk a  ennen ovat olleet alttarin  kaunistuksena, vaan nykyjään säi
ly tetään sakariston ullakossa; vanha öljyväritaulu, joka kuvaa Va
pahtajan  orjantappuraruunu päässä ynnä neljä m uuta henkilöä, 
joiden m erkitystä ei tiedetä, kun taulu on niin vanha, e ttä  kuvat 
vaan hyvin epäselvästi näkyvät. Minkä parhain siinä voipi eroit- 
taa, on e räs ta in tunu tta  sylissään pitelevä henkilö. Taulua arveli 
sikäläinen rovasti Juselius joksikin arvokkaaksi taideteokseksi, joka 
kenties ansaitsisi tulla kopioiduksi. Täm ä säilytetään kirkossa. 
Irtonaisista  m ainittakoon vielä vanha, vallan pyöreä num erotaulu 
sekä karttuuninen haavi, jo tk a  säilytetään ullakossa. — Seinä
m aalaukset, jo ita  siellä löytyy koko joukko, eivät myöskään ole 
vielä niin vanhoja, e ttä  ansaitsisivat m ainita. Olkoon vaan sivu
mennen sanottu , e ttä  kirkon län tisestä  ris tis tä  sisään vievän oven 
yläpuolella on jo tenkin hyvin m aalattuna kaikki kaksito ista  apos
tolia, jo ista  Filippus ja  Siimeon kantavat käsissään ristiä , Jaakoppi 
nuorem pi avonaista kirjaa, Judas Tadeus sahaterä istä  miekkaa, 
Andreas ristiä, Jaakoppi vanhempi miekkaa, Judas Ischarioth kukka
roa, Bartholom eus tikaria, Tuom as kirjaa ja  kynttilää, Johannes 
pikaria, P ietari kah ta  avainta ja  M athias kirvestä. — Neljä evan
kelistaa ovat m aalattuna saarnatuolin laiteesen.

L ö y t ö j ä  ei ole tää llä  tavattu  niin paljo kun kihlakunnan 
m uissa p itäjissä. N äy ttää  siis, e t t ’ei se, otaksuttavasti pohjoisem
man asem ansa takia, ole ollut kivikauden aikaisille asukkaille 
yhtä mieluinen, kuin edelliset eli eteläisem m ät p itäjät.

*) Vrt. tarinat Kihniöstä Peräseinäjoella. Suomi IX, s. 102—60.
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Linnan kylän Laurikaisen isännältä sain santakivisen leveä
teräisen tasataltan , jonka hän viime syksynä peltoa kyntäessä oli 
löynnyt. Hen lähetin  num erolla 18 M uinaismufsto-Yhdistykselle. 
— Soukka kirves santakivestä jo tenkin pieni on löytty Kuivasen 
talon m aalta. Sen niinikään lähetin M uinaismuisto-Yhdistykselle 
num erolla 19.

30 1). Linkokivi santakivestä, löytty Sydänmaan kylän Oja
järven talon m aalta; sen on M aisteri Sederholm  m. m. lähettänyt 
Pietariin.

Kankaanpään pitäjä
ynnä Honkojoen ja Karvian kappelit.

Vaikka täm ä kihlakunnan läntisin ja  uudemman asutuksen 
suhteen nuorin p itä jä  näyttää, löytöihin eli irtonaisiin m uinaisjään
nöksiin katsoen, -olleen kivikauden aialla tiheään asuttua, jos sil
loista asukkaiden majailua siksi voimme nim ittää, on se kuitenkin 
perin köyhää k iin teistä m uinaisjäännöksistä.

P a k a n u u d e n  a l a l t a  sain tietooni yhden kiviraunion, jo ta  
yleensä nim itetään Jättiläisten Iciukaaksi. Se sijaitsee Kiuasmäellä 
Korvalan kylän Järvenm äen talon maalla, noin virstan m atkan ta 
losta ; m utta sekin on jo  niin purettu , e tt’ei sen m uodosta saanut 
selkoa. — Niinikään kerrottiin, e ttä  Honkojoella K atkon kylässä 
olevalla Jätinmäellä on ollut oikein Jä ttilä is ten  pesä, vaan täs tä  
ei tie ttä  m itään löydetyksi; ha jo te ttu ja  kiviraunioita siellä on mo
niaita. —  K arviassa tarkasteli M. A. Castrén useam pia kiviraunioita, 
jo ita  löytyi Lapinlalcso nimisen nevan pienissä saarissa. Niitä sa
nottiin milloin Hütten hiukoiksi, milloin Lapinraumoiksi. Siellä 
myöskin puhuttiin  roukkiosta, jossa sanottiin olevan selviä seinäin 
jä lk iä- siinä oli Tuorin kuvaa säilytetty ja  palveltu. Sen likellä 
on Tuovila niminen talo 2).

M ainittakoon tässä  jo tain  tuosta  kuulluksi tu lleesta Kunin
kaanlähteestäkin, jo sta  jokainen jo tak in  tie tää . Sen kerrotaan saa
neen nimensä siitä, e ttä  Kuningas Adolf Fredrik m atkallaan täällä 
Suom essa 1752, oli H einäkuun 17 p. pysähtynyt tä s tä  ju o m aan 3).

*) M aisteri Sederholm’in kerääm ät merkitsen järjestysnum eroilla läpi 
kihlakunnan.

2) Valvoja 1882, n. 19.
3) V. 1755 painatti J. A. Rothovius K uninkaanlähteelle pystytettäväksi 

Suomenkielisen taulun (alk. „Käännä kasvos kulkevainen“), jossa ylistetään
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Y hdestä isom m asta ja  m uutam ista pienem m istä silm istä juokse
valla vedellään käy ttää  se nykyjään 7:mää suurenm oista jauho- 
myllyä, ja kerro taan siinä olevan rikkaan aarteen : vaunullinen ra 
hoja on m uka sinne lykätty vaunuineen päivineen; onpa joskus 
nähtykin täm än vaunun aisoja, vaan ei ole saatu  sitä  ylös. Lähde, 
johon ennen on rahoja uhrattu , on m aantien varrella, 7 virstaa 
K ankaanpään kirkolta Jäm ijärvelle tahi Ikälisiin päin.

Sodanaikaisista seikoista tie ttään  täällä  monioita ennestään 
tunnetu ita  seikkoja. — Niinisalon kylän m aalla K ankaanpäässä 011 
Pohjankankaalla hauta, joka tunnetaan nimellä Iiyssänkuoppa. K er
rotaan, e ttä  s itä  sodan aikana on käytetty  turvallisena piilopaikkana. 
Silm innähtävästi on se luonnon m uodostama, se kun on kumminkin 
sataa ja lkaa syvä, jotenkin jyrkkäreunainen syvänne. — T ästä  
m uutam an kymmenen sylen päässä on iso Yskälähde, jonka nimi 
joh tuu  siitä, kun sitä  vielä hiljakkoinkin on käytetty  yskän lää- 
kitsiänä. —  M ainittua Ryssänkuoppaa onkin kumminkin 1808 vuo
den sodan aikana tarvittu , sillä seudulla majaili silloin, kuten 
K irkkoherra Carlsson vainajakin kertoo, usein Venäläisiä. Ennen- 
m ainitulla Kuninkaanlähteelläkin n iitä  oli joukko m ajaillut suvella 
1808 useita viikkoja. Siellä olivat lie laitelleet hako- ja  lehtim a
joja, jo s ta  sitten  kävivät ym päristöllä ruokavaroja ryöstelem ässä. — 
Muualla täällä  en kuullut tapahtuneen kahakoita, kun K arvian 
K antissa talonpoikain ja  Venäläisten välillä. K antin vallituksista 
011 prof. J. It. Aspelin ju lkaissu t kertom uksen K yrö- eller Tavast- 
skans *), jonka suomennamme tähän :

„Tuo Kyrön saarron (Kyroskans) nimellä tunne ttu  paikka 
Häm eenkankaalla K arviassa on kirjallisuudessa usein m ainittu, 
m utta  kertom usta siitä ei ole tie ttävästi ju lkaistu . Seuraavat m at
kalla kym m enkunta vuotta sitten  tehdyt m uistoonpanot paikasta 
ansainnevat ehkä sentähden ju lkaisem ista“.

„Tarinan mukaan on varustuksistaan  nim itetty Kantiil talo van
hin K arviassa, sitä  lähinnä Iso-Karvia. Noiden talojen pellot oli
vat ensin ojattom ia ja  vaottom ia; vasta myöhemmin jae ttiin  vai-

Kuninkaan käyntiä lähteellä. Vrt. Slägten Rancken, s. 42, jossa se on uudes
taan painettu. — Lähteessä luullaan olevan samaa vettä kun U h r i l ä h t e e s s ä ,  
joka Jäm ijärven rannalla, Ikalisten puolella kangasta, heruu useista kuohupäistä; 
nuo välistä lakkaavat, välistä uudella voimalla kuohuvat. Suometar 1856, n. 
6 ja  36.

*) Morgonbladet 1878, n. 299.
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liiot sarkoihin. Nyt on Kantin talo, yhteensä */3 m anttalia, ja e ttu  
kahtia. Talot ovat K arvianjärvestä etelään päin laskevan Honko- 
joen itärannalla, korkean ehk’ei aivan jyrkän  törm än reunalla. 
Joen länsiranta on paljoa matalampi ja  siis kokonaan Kantin puo
lelta alttiina. Sekä tasanko itäisellä törm ällä, e ttä  läntinen ran ta 
maa ovat varsin tilavia ja  mukavia sotajoukkojen järjestäm iselle“.

„Kantin emätalon kohdalla on silta, jonka ylitse m aantie vie 
Kauhajoelle ja  Pohjanmaalle. Tie laskee oikealta puolen taloa ja  
tekee törm än vierteessä m utkan vasemmalle siltaa kohti. Tuosta 
tienm utkasta u lettuu  multavalli noin 250 syltää pitkin törm än vier
re ttä  etelään päin aina m uutam aan m etsäiseen m äkeen a s ti“.

„Törm ässä laskevan m aantien uran kohdalla, noin 25 askelta  
törm än reunasta  on vanha aitta, jonka oven yläpuolella sekä tak a 
seinän alim m aisessa h irressä on vuosiluku 1710. Oven päällä ole
vassa vuosiluvussa on loppunumero 0 nähtävästi nykyisin m uu
te ttu  ftksi. Aitan joenpuolisen etuseinän alipuoli on täynnä ki- 
väärinkuulan reikiä: tykin kuulasta ei ole yhtäkään jälkeä. Myös
kin aitan alla olevassa törm ässä löyttään usein kiväärinkuuloja, 
m utta  joen länsirannalta niitä ei ole löytty. Silloin kuin tuota 
so taa  taisteltiin  oli tarinan mukaan silta poltettu . K ertoja arveli, 
vaikka hän ei näyttänyt olevan aivan varm a asiasta, e ttä  R uotsa
laiset olivat olleet Kantin puolella“.

„Vanhin tieto tä s tä  varustuksesta  on Nuijasodan aioilta. Siinä 
kertom uksessa tuosta  sodasta, joka on ju lkaistu  Turun Sanomissa 
1778, sanotaan näe t e ttä  Klaus Fleming oli tee ttän y t Hämeen- 
kankaalle vallituksen (lå tit uppkasta en skans), jo ta  vielä sano
taan H äm eenkantiksi (Tavastskans). Jä lje t paikan varustuksista, 
kuten koko paikan asemakin, osoittavat e ttä  hyökkäystä odotettiin 
Pohjosesta eli Pohjanm aalta käsin, eikä etelästä, kuten Carlsson 
kertom uksessaan Ikalisten  p itä jästä  o taksuu“.

„Seuraava H istoriallisessa A rkistossa III ju lkaistu  tieto  va
ru stuksesta  H äm eenkankaalla on K ustaa II:sen Aadolfin aialta, 
jolloin eräs m ajuuri Yrjö Juhananpoika Svinhufvud sinne tee tti 
saarron, johon hän salpasi kruunun palveluksesta karanneita so ta
miehiä. Jos lausemuoto tässä  tiedossa on oikea, niin on tuo saarto  
m ahtanut olla to ista  laatua, kun yllä m ainittu vallitus x). Sitä to-

*) Tarkem pia tietoja näistä Svinhufvud’in toimista ilmaisi kandidaatti 
A. G. Fontell Historiallisen Seuran pöytäkirjoihin keväällä 1881.
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(listaa myöskin sekä se seikka, e ttä  Svinhufvudia sanotaan lin- 
nanisännäksi (kommendant), e ttä  seuraava tieto  kirjasessa От 
Hushållningen i Finland i älä tagit under Besor t  Finland i 
Österbotten a f  Erik Juvelius Bector Scholœ i Gamla Carlebg, 
Stockh. 1773, s. 10 ja  11. M atkallaan suvella 1773 Ilm ajoelta 
H äm eenkankaan yli, tuli Juvelius taloon nim eltä K antti (Skansen), 
joka on korkealla mäellä. ,T äällä näin“, sanoo hän, ,m ultavalleja 
siellä muinoin varuste tu sta  saarrosta  Minä lepäsin päivällisen 
yli täm än talonpojan luona, joka asui aika m ukavasti jokseenkin 
kauniissa huoneissa, vaikka oli to ista  lääniä, jossa  tavataan ai
noastaan p irtte jä . Kun kysyin miksi siihen ennen oli p eruste ttu  
saarto , niin vastasi talonpoika suom eksi: Kun oli hätäa ika  Ruot- 
sissa, niin e ttä  venäläinen pelkäsi R uotsia ja  Ruotsi venäläistä. 
L innoitus piti olleen varustettu  m ultavalleilla, joilla tykit lepäsi- 
vät, kahdella rautaportilla  ja  m uutam an (några) sadan miehen 
vartijaväellä“. T ää ltä  Juvelius m atkusti Ikälisiin ja  kertoo e ttä  
kankaan lopulla tie kohosi ,hirveän korkealle m äelle“, jo sta  kyyti
poika sanoi näkyvän Ikalisten, Hämeenkyrön, M ouhijärven, Ala- 
vuen ja  K ankaanpään k irko t“.

„Liekö saarto  Ison vihan aikana ollut varuste ttu , ei ole 
tietty, m utta  1808-vuoden sodassa siinä talonpojat ja  kasakat ta is
telivat, kuten  tarinan mukaan kerro taan  Suom ettaressa 1859, n. 
6 — 7, ja  C arlssonin  kertom uksessa Ikalisten pitä jästä . Sen kaha
kan m uistoja ovat ehkä kuulain lävet yllä m ainitussa a ita ssa“.

Parkanon Rovastin h ra  Juselius’en mukaan, joka oli shn kuullut 
Suomijoen poi’alta  Tuom aalta — „K ässyksi“ nim itetty, kerron 
tässä  seuraavan: Seudulla kerro ttiin , e ttä  Venäläiset toivat Vaa
sasta  ryöstetyltä tavaroita, joiden m uassa ei ollutkaan kasakoita, 
niitä kun cnite pelättiin. Kuormaston tulosta tuotiin K auhajoelta 
sana Karviaan. Sieltä sekä H onkojoelta kokoontui aseilla varus
te ttu ja  miehiä K anttiin, aikom uksessa ryöstää V enäläisiltä tuon 
kuorm aston. Kankaalle lähetettiin  erään nevan syrjälle etuvartioita, 
vakoomaan vihollisen tuloa ja  Kantin lähitse juoksevasta joesta  
purettiin  silta. Sam ate tehtiin  m aantielläkin. T ieltä nevan ka- 
peim m alla kohdalla purettiin  myöskin m uutam ia silloituksen kansi- 
puita. Mies, joka K auhajoelta sanaa toi, oli niinikään vartiajou- 
kossa. Vihollisen kuorm asto olikin sillä välin ehtinyt N um m ijär
velle. M utta sattum oilta  olikin kasaka t saaneet käskyn seura ta  
kuonnastoa kulettavaa jalkaväkeä, jonka, tullen jälessä, saavutti-
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vatkin Nummijärvellä tahi kankaalla lähellä sitä. Tavatessaan 
jalkaväen, tapahtu i tässä  se erhetys Venäläisten kesken, e ttä  kuor- 
m aston kulottajat luulivat kasakoita Ruotsin hevosmiehiksi, kun 
heillä ei ollut m itään tietoa kasakkain tulosta. Sentähden, lu u lta 
vasti ehtoohäm ärän tähden, rupesivat am pua pam auttelem aan lä
heneviä kasakoita kohden, jo sta  näm ät taas puolestaan luulivat 
kuorm aston ku le tta ja t paikkakunnan väijyileviksi talonpoijiksi ja  
am puivat vastaan. M utta kun pian huom asivat erhetyksensä yh
tyivät sam aan joukkoon. V artiat suonpartaalla, kuultuaan Venä
läisten pam aukset, sam m uttivat heti tulensa, ja  kun kuorm astot- 
kin, kasakat etunenässä, sam assa saapuivat, hyppäsivät hevostensa 
selkään ja  lähtivät käpäläm äkeen. M utta kun kasakoita oli koko 
neljäkolm atta kappaletta, saavuttivat he pian vartiat, joten heillä 
ei ollut m uuta pelastuksen keinoa, kun ajaa ka rau ttaa  hevosensa 
suohon ja  pötkiä m ättä itä  myöden pakoon. K asakat koettivat sa 
maa, m utta vajosivat. A inoastaan tuo K auhajokelainen tuli tässä  
ammutuksi. — „K ässy“, joka täm än oli kertonut, sanoi niinikään 
olleensa vartiain  joukossa ja  töin tuskin pääsi Suomijoelle, jo sta  
ei enää lähtenytkään nahkansa kaupalle.

Kun nyt vartiaväkeä ei alkanutkaan kuulum aan, menivät 
odotta ja t K antissa aikansa kuluksi saunaan kylpemään. Vaan juuri 
heidän vihtoessa ajaa karau ttavat kasakat K anttiin pitkin sillan 
ansaita, jo ten  kylpöjille tuli hätä  päästä  pakoon, kun m uutam at 
olivat vielä ilk i-alasti; pako toki onnistui niin, e ttä  ainoastaan 
kaksi jäi. Ne am m uttiin paikalla. N äistä toinen Karvialainen, 
toinen Honkojokelainen. V enäläiset huom asivat vehkeistä, e ttä  
ta lonpo jilla  oli pahaa hankkeissa, joten saatto ivat kuorm aston 
Niinisaloon; m utta palasivat sieltä takasin tu tk intoa pitäm ään. 
K arvialaiset olivat jä ttä n e e t Honkojokelaisen ruum iin tantereelle, 
eivätkä olleet s itä  tuntevinaankaan. M utta Karvialaisen ruumiin 
olivat he korjanneet K antin riiheen, jo sta  kasakat eivät sitä  löyn- 
neet, vaikka useat kerra t sivu menivät. J a  täm äpä seikka pelasti 
kostosta, joka m uuten heitä  odo tti; sillä kasakat, jo tk a  usein o li’ 
vat tä s tä  kulkeneet, tunsivat tämän paikan miehet.

Toisenkin kerran sattu i sam a Kässy seuraavaan kohtaloon. 
K erran olivat kasakat, väen poissa ollessa, tu lleet Suomijoen ta 
loon ruokaa vanhalta ja  sa iraa lta  äid iltä  tahtom aan. Kun väki 
täm än kuuli, ei kukaan uskaltanu t m ennä kotiin; m utta Kässy 
meni vanhaa äitiänsä pelastam aan. K ohtapa vaativat kasakat
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häntä heitä  viemään a ittaan ; m utta  kun ei Kässy ollut juu ri kii
reinen täyttäm ään heidän vaatim ustaan, niin alkoi kaksi kasakkaa 
lyömään hän tä  selkään sapeleillaan. N ytpä täytyi Kässyn ottaa  
aitan avaim et ja  läh teä kasakka kummallakin puolellaan aittaa  
kohden. Juu ri lähellä a itta a  sattu i tukeva kadikka jalkoihinsa; 
sen sieppasi hän äkkiä ja  yht’äkkiä veti sillä to ista  kasakkaa o t
saan, jo tta  se kaatui ja  sitte  to ista  ja  niin pakoon aitan avaimen 
kanssa. K asakatkin pahoin lyötyinä ja  ruokia saam atta  pakeni
vat. —  M utta jonkun aian ku lu ttua  Kässy, ollessaan myllyssä 
juu ri lähellä taloa, sai kuulla e ttä  kasakoita taaskin oli talossa. 
Kässy kyllä ensin pelkäsi näiden olevan samoja kasakoita, joille 
hän äskettä in  oli paukaukset antanut ja  siten hänet tuntevan. 
M utta saatuaan kalunsa käytetyksi, päätti hän tavallisella roh
kealla luonnollaan m ennä kotiin ja  teeskennellä itsensä toiseksi 
mieheksi. H eittäen  näin viljajauhosäkkinsä ruislaihoon piiloon, 
läh ti vetäm ään hom ppusäkkiänsä käsiratta illa  kotiin. Päästyään 
veljensä kanssa lähelle taloa, oli siellä jo  kaksi kasakkaa m aan
tiellä  vastassa; to iset talon portilla, heti tuntien Kässyn, huutele- 
vat: „n iet“, e t t’ei hänen veljeensä kajottaisi, vaan „tarn d a“ Kässyä 
tarkottaen . Kässy ymmärsi sen verran puheesta, e ttä  nyt oli 
selkäsauna tarjona, ja  kiireesti siis turvaam aan pakojalkaan pitkin 
m aantietä Kanttiin päin. Olipa toinen kasakoista juuri hänen saa
maisillaan kiinni, vaan Kässyn onneksi kom pastui sillalla, jo ten  
Kässy pääsi männistöön. Sieltä ei hän tu llu t näkyviin ennenkun 
kasakat olivat m enneet tiehensä.

Löytöjä.
A . K a n k a a n p ä ä s s ä  löyttyjä on M aisteri Sederholm  lä

hettänyt a) P ietariin:
Kankaanpään kylän m ailta:
31. Tasataltta kiiltoliuskam asta; eheä.
32— 4. Kolme talttaa  niin ikään kiiltoliuskam asta.
35. Tuntematon kivikalu santakivestä, uu rro ite ttu  (refflad).
36. Taltta  saviliuskam asta.
37. Taltta k iiltoliuskam asta.
38. Onsitaltta sam asta aineesta.
39. Vasarakirveen puolisko dioriitista, veneen muotoinen.
40. Tuntematon työkalu ukonkivisestä san tak ivestä; muo

doltaan säännöllinen suunnikas (parallelipipedisk) 8" X  4" X  4",
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yksi pinta „ ru u sa ttu “ jotenkin käsimankelin tapaiseksi ; haljennut, 
m utta m uuten hyvin säilynyt; Tapalan talosta.

41. Taltta kuuteloliuskam asta, vähän vioittunut.
42. Valinten puolisko kiiltoliuskam asta; varuste ttu  kaive

tuilla kehänm uotoisilla kuvioilla, m uuten hyvin eheä.
43. Tuntematon halu kiiltoliusksm asta; vrt. Aspelin, Mui

naisjäännöksiä Suomen Suvun Asumusaloilta, kuv. 34.
Niinisalon kylän m aalta :
44. Taltta diabaasista.
Vencsjärven kylän m aalta:
45. Vasarakirves trappkivestä (doloriitistäV); erittäin  hienoa 

tekoa ja  hyvin säilynyt, veneenmuotoinen ja  löytty Joensuun ruu- 
nuntorpan m aalta.

b) Helsinkiin:
Niinisalon kylän m ailta:
46. Vasarakirves, teräpuolisko, dioriitista, veneenmuotoinen, 

löytty Rajakosken talon m aalta.
47. Vasarakirveen vasarapuolisko dioriitiporfyyristä, löytty 

saman talon m aalta kun edellinenkin.
Vencsjärven kylän m ailta:
48. Tasataltta d ioriitista; soukkeneva varsipuoli vinoon ta it

tunut.
49. Kourutaltta  diabaasista, huononm uotoinen.
50— 1. Kaksi kourutalttaa diabaasista, toisen etusivu särm äi- 

nen, toinen pahasti kaupittu. Korpelan kruunun torpasta.
52. „Naputuskivi“ (knacksten) hienorakeisesta m adekivestä.
53. K also , selvämuotoinen, melafyyristä.
Pappilan  m aalta:
54. Kalso  diabaasporfyyristä, vioittunut.
Lempiin kylän m ailta:
55. Taltta kuuteloliuskam asta.
Vuorenmaan kylästä:
56. Vasarakirves melafyyristä; vasarapään toinen sivu loh

jennut.
57. Tasataltta m ustasta kuuteloliuskam asta.
58. Tasataltta kuuteloliuskam asta, leveäteräinen.
Vihtèljürven kylästä :
59. H uonosta vasarakirveestä vasarapuolisko, melafyyristä.
60. Kivikuokka kiiltoliuskam asta, kaksiteräinen, napa kum-
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mailakin puolen ahdasta  varsireikää.
61. Koiso  nauhajaspiksesta, selvämuotoinen.
62. Kalso  melafyyristä, selvämuotoinen.
63. Tasataltta porfyyristä, pieni.
64. Tasataltta k iiltoliuskam asta, vinoteräinen.
65— 6. Kaksi tasatalttaa m ustasta  kuuteloliuskam asta, to i

nen pieni.
67. Tasataltta melafyyristä, kalsonm uotoinen, pieni.
68. Tasataltta porfyyristä, varsiosa soukkeneva. 
Vencslcoskelta :
69. Kourutaltta tum m asta porfyyristä, teräpäinen katkelm a. 
Paitsi näitä on m useossa ennestään K ankaanpäästä.
1. Vasarakirves hyperitistä ; lehtori S. P. D ahlbeck’in lah 

jo ittam a 1870.
2. Kourutaltta  h ietakivestä, p itkä; Ju s 

silan ta losta  Kirkonkylässä. Lyseolaisen V erner 
Sederholm ’in tuom a 1881.

Lehtori Rosendal lupasi ensi tilassa  lä
he ttää  M uinaism uisto-Yhdistykselle hienosti 
hiotun kivikirveen, joka oli löytty K ankaanpään 
kylän pellosta.

B . Honkojoelta: Talolliselta Juho  Nie
m enm aalta sain kaksiteräisen kivikuokan h ar
m aasta  kiiltoliuskam asta; keskellä on soikea 
varrenläpi, sen kum m allakin puolen napa; hy
vin säilynyt (vrt. kuv. 34). Sen oli m ainittu 
isän tä  joku vuosi takaperin peltoa tehdessään 
löynnyt kivisestä m äestä kumminkin ja lan  sy
vyydestä. Sen molemmista käristä  oli jo  käy
te tty  kappaleet lääkkeeksi, eikä siitä hevin luo
vuttu. Viiden m arkan hinnalla sain sen ja  lä
hetin M uinaism uisto-Yhdistykselle (n. 1).

Linkokivi, ympyräinen latiska, sinertävästäxvuv. 04. Aiavuena. 1 * 1 ^
'/,. kiiltoliuskam asta, löytty Lauhalan kylän m aalta.

Sen lähetin  M uinaism uisto-Yhdistykselle (n:o 2).
Honkojoelta löyttyjä kiviaseita on m aisteri Sederholm  läh e ttä 

nyt Helsinkiin.
Hongon kylästä :



70. Kaunis ymmyrkäinen nuija santakivestä, jonka reikä ta 
saisesti soukkenee kum m altakin puolen (kuv. 35).

71. Varsireikäinen nuija vuolinkivestä ; latuskaiseksi ja  epä
tasaiseksi vuoltu.

Saunaluoman kylästä :
72. Kiclcka vuolinkivestä; toinen sivu tasainen, toinen h iu 

kan kupera.

K ankaanpää . 141

K u v . 36. H o n k o jo k i, H o n k o , ’/з»

Katkon  kylästä ')  :
73. Suuri kalso diabaasista, te rä  katkennut.
74. Tasataltta porfyyristä, leveäteräinen.

*) Kampinkosken m aalla Katkon kylässä on k iv i r a u n io ,  josta mais
teri Sederholm’in tiedon mukaan 011 löytty v e n e e n m u o to in e u  k iv iv a s a r a ,  
sekä muutaman sylen pituinen kuoppa, tunnettu nimellä P i r u n  h a u ta ,  llist. 
Museon kirjeitä 1878, s. 259 —GO.
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RynJcäisten ky lästä:
75. Suuri tasataltta  kiiltoliuskam asta; te rä  vioittunut.
Paholuoman ky lästä:
76. Kourutaltta  kellastavasta jasp iksesta , kaunis.
77. Pieni Jcalso harm aasta  kuuteloliuskam asta.
Anttilan  ky lästä :
78. Kourutaltta  m ustasta  kuuteloliuskam asta.
Alahonkojoen kylästä :
79. Pieni kalso m ustasta  kuuteloliuskam asta; tylsäteräinen.
80. Kiviaseen (?) liuska m ustasta  porfyyristä, käytetty  ko

vasimena.
C. K a r v i a l t a  löyttyjä on M aisteri Sederholm lähettäny t 

Pietariin:
Suomijärven kylän m ailta:
81. Tasataltta tun tem attom asta vuorilajista, arvellen m eto- 

m orfyyristä; vallan eheä.
82. Taltta harm aasta  piikivestä; pyöreä teräinen  ja  hyvin 

säilynyt.
L uetellusta näkyy, e tt’ei kysym yksessä olevan kihlakunnan 

alalta  ole, kumminkaan minun tietääkseni, tu llu t näkyviin juuri 
sanottavia historiallisen aikakauden esineitä. M utta s itä  vastaan, 
katsoen muihin ja  erittäinkin kiviaseisin, näyttää, e tt’ei maamme 
kivikauden aikaiset asukkaatkaan ole vaivatta leipäänsä syöneet. 
A suntoliikkeet näy ttävät m ainitulla aikakaudella olleen hyvinkin 
vilkkaita, erittäinkin kihlakunnan eteläisellä puoliskolla, jossa suh
teellisesti suurem pi osa edellä lueteltu ja kiviaseita on tu llu t nä
kyviin. Tähän kuitenkin löytyy helposti huom attava syy: Kun k a 
lastus ja  sen ohessa m etsästys olivat elinkeinoina, olivat asukkaat 
pako ite tu t valikoimaan vetisim piä ja  kalaisim pia seutuja olinpai- 
koikseen, näillä kun taisivat harjo ttaa  rinnakkain kum paistakin 
tointa. H uom attava on vielä, e ttä  noita tieteen, „veneenmuotoi- 
siksi kivikirveiksi“ nim ittäm iä kivikaluja on tavattu  — kumminkin 
useim m at —  ainoastaan kihlakunnan lounaisim m assa kolkassa. 
Sitävastaan pohjoisosassa ei ole tie tääkseni löytty ainoatakaan. 
M utta ehkä niitä sielläkin vasta  ilm aantuu, koska vielä E telä  
Pohjanm aaltakin tunnetaan useita vasarakirveitä  ja  yksi on kuvattu  
aina M uhoksesta (Suomi VII: 244); m uita kivikauden aseita  on saatu 
talteen aina Inarin Lapista, varsinkin Ivalojoelta.



Kultasormus 1500-luvulta.
A rvattavasti ’50-luvulla *) löydettiin m udasta, joka Turun 

linnan kohdalla oli noste ttu  Aurajoen pohjasta, kultasorm us, jonka 
kultaseppä В. T. Thuresson v. 1860 lahjoitti Yliopistolle. Sor
muksen kannassa nähtävä Madonnan kuva sekä sisäpuolelle 
p iirre ty t arap iala iset num erot, jo tk a  luettiin  vuosiluvuksi 1230, 
h erä ttivä t huom iota tutkijoissa ja  kalliista m uinaisjäännöksestä 
keskusteltiin H istoriallisen Osakunnan kokouksissa 26 p. Syys
kuuta  ja  31 p. Lokakuuta 1866. Niinkuin pöytäkirjoista, jo tka 
ovat painetu t H ist. Arkiston ILseen osaan, näkee, arveltiin silloin,# 
e ttä  sorm us ehkä olisi ollut Suomen pispain virkasorm us. S itä 
v ä ite ttä  vastaan, e ttä  arapialaisia num eroita ei vielä 13:llä vuosi
sadalla Pohjoism aissa käytetty , m uistutettiin, e ttä  Ita liassa  oli 
toisin ja  olisipa m ahdollista, e ttä  sorm us on Ita liasta  kotoisin. 
O sakunta p ää tti painattaa  kuva m erkillisestä esineestä sam alla 
kuin K öpenham inasta saa tu  kuva Suomenmaan sinetistä  v:lta 1457.

*) Ensikerran puhutaan sormuksesta Tammikuussa 1860 Åbo Undcr- 
rä tte lse r’issä. Siinä sanotaan, e ttä  kultaseppä Thuressonilla on johonkin 
yleiseen kokoelmaan lunastettava, vanha sormus, joka on aikoinaan („i tiden“), 
löydetty niinkuin tekstissä sanotaan.
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Hist. A rkistossa V löytyy m ainitun sinetin kuva ja  sen ohella to i
nen Schwerinistä saatu kuva sam asta sinetistä  v:lta 1386; m utta 
sorm uksen kuvaa ei ole painettu . Oliko päätös unohtunut, vai 
eikö sorm usta enään pidetty  niin h istoriallisesti tä rkeänä  kuin en
nen? Siihen en voi vastausta  antaa, m utta  toivon, e ttä  Muinais
m uisto-yhdistys loukkaam atta O sakuntaa, joka on Iiis t. Seuraksi 
m uuttunut, voi o ttaa  painattaaksensa sorm uksen kuva ja  lyhyt tu t 
kimus sen ijästä.

Sormus, joka on erinomaisen hyvin säilynyt ja  jo ta  ku lu 
m isesta päättäen  tuskin enemmän kuin pari kolme vuotta  on käy
tetty , painaa 4 5/s dukaattia  ja  on hienointa kultaa, niinkuin suu
rennuslasilla selvään nähtävä kirjoitus 2 3  k. ilm oittaa. Soukim- 
m alta paikalta, jo ssa  kisko on 7 mm. leveä, levenee se kantaa 
kohti, jossa leveys on 17 mm. Läpim itaten on sorm us 21 à 22 
mm. Sisäpuolella ei ole m uuta k irjo itusta  kuin rinnakkaisin neljä 
numeroa, jo tk a  jokseenkin selvään näy ttävät olevan 1230, ja  nii
den yläpuolella m ainittu  kullan hienouden osoitus.

Edelliset tu tk ija t ovat pääasiallisesti perustaneet arvelunsa 
tuohon luultuun vuosilukuun, m utta koska se näy ttää  hyvin epäil
tävältä , tahdon minä ensin ta rkaste lla  sorm uksen koristusta , jonka 
taide- ja  tekotapa varm aankin on luotettavin syntyajan osoite.

Sorm uksen leveim m ässä kohdassa nähdään ikäänkuin sen 
kantana seppelentapainen rengas, joka  jonkim m oisena kehänä ym
päröi puolinaiskuvan pyhästä neitsyestä lapsi sylissä. Halaillen 
kietoo lapsi käsivartensa äitin kaulaan. Madonnan takaa  pistää  
täysglorian sä tee t esiin. Kummallakin puolen tä tä  pääesitystä on 
k iharapäinen keruubi, jonka siivet ovat o jennetut ylöspäin, niin 

“e ttä  ne täy ttävä t tuon ympyriään kehän ja  kiskon reunojen muo
dostam a kulm at. K eruubit, jo idenka pään päällä näkee kaksi 
viisilehtistä ruusua, näy ttävät molemmin käsin pitävän kaksoishe- 
delmää, joka  nousee kaksinkertaisesta  kukkakuvusta. N äiden kas- 
viosien alem m at puolet u lo ttuvat jo  aivan lähelle to isiansa sor
m uksen soukimmalla kohdalla. Ympäri sorm usta juoksee molem
min puolin nuorakoriste kiskon reunana. K uvalliset koristuk
se t ovat siseloitut ja  juo ttam alla  kiskoon kiinnitetyt.

M itä nyt ensin M adonna-kuvaan tulee, niin tun tee  siinä kohta 
renaissancetaiteen esitys tavan, jossa äidin ja  lapsen sydämellinen 
yhdistys on pääasiana. Onpa se niin puh taasti Raphaelin tapai-
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nen, e ttä  s itä  tuskin voi a jatella  tehdyksi ennen sitä  aikaa, 
jolloin suuri Urbinolainen loi suloiset florentinilaiset Madonna- 
kuvansa. Jos vertaa kuvaamme ylempänä m ainittuihin Suomen
maan sinetin kuviliin, niin on jokaisen helppo nähdä, kuin
ka  suuresti to isistansa eriää varsinaisen keskiajan ja  renaisan- 
cen tapa kuvata N eitsyt M aariaa lapsen kanssa. Sinetin esitys 
011 juhlallinen Jum alan kruunatun äidin kuva, sorm uksen taasen 
on ihmisellinen laatukuva. Täm ä todistaa, e tte i sormus voi olla 
1500-lukua vanhempi, m utta  ellei m uuta m ääräystä saataisi, voisi 
sen lykätä vaikkapa seuraavaan vuosisataan, silla ajatella voisi, 
e ttä  silloinkin tahi vielä myöhemminkin olisi käytetty  renaissancen 
antam aa kaavaa. Hyväksi onneksi on vastakkainen m ääräys m ah
dollinen. Täysgloria ja  tuo esitystä ympäröivä kehä v iittaavat 
näet jälleen gotilaisen ta iteen  myöhimpiin aikoihin. Täysgloria 
tuli silloin tavalliseksi ja  kehä, jonka suikertelevan m uodostuk
sen kuvassakin näkee, on sen naturalism in luomia, johonka ijäs- 
tynyt gotilainen taidehenki vaipui ja  hävisi. Se näe t ta rko ittaa  
pilviä, jo issa Madonna väikkyy. Tämän todistam iseksi tarjoaa 
eräs Someron kirkosta museiimme tu llu t a lttarikaappi hyvän ver
tauskohdan. Siinä on nim ittäin keskikaapissa kuvattu  N eitsyt 
M aaria kruunu päässä, lapsi käsivarrella, seisovana kuun puolis
kon päällä, siniseksi m aalattu  pilvikehä ympärillä. Taivaan lial- 
lits ija ttarena väikkyy M adonna pilvissä, alhaalla maan päällä  ru 
koilevat h än tä  eri säätyluokkien edustajat polvillansa. Pilvikehä 
kaapissa on ihan sam alla tavalla m uodostettu  kuin sorm uksen 
kannassa. Täysgloria ja  pilvikehä osoittavat, e ttä  sorm uksen te 
kijä on tavoittanut sam aa esitystä kuin alttarikaapin  m estari, 
vaikka edellinen on säännöstä poikennut siinä, e ttä  hän on esittänyt 
pyhän neitsyen kruunuttom ana ja  puolinaiskuvassa. Sekä kaapissa 
e ttä  sorm uksessa on se epäsäännöllisyys, e ttä  lapsi on neitsyen sy
lissä, sillä taivaan k u n in g a ta ren a  oli hän oikeastaan yksinään kuvat
tava. K eruubit, jo tka  lentävät molemmin puolin Madonnaa, ylistävät 
häntä, jo ta  myöskin pidettiin  enkelein ku n in g a ta ren a . R uusut ta r 
koittavat pyhän neitsyen ilon- ja  kärsim yksenhetkiä. N etk inovat go
tilaisen ta iteen  tunnusm erkkejä, sillä n. s. ruususeppel-veljeskuntain 
perustam inen (1475) synnytti 15:llä vuosisadalla „ruususeppelku- 
via“, jo issa M adonna milloin milläkin tavoin kuvattiin ruusujen 
keskellä. M itä kukkakuvut hedelm ineen osoittavat, en voi ta r 
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koin sanoa, m utta  luultavasti ovat nekin joinakin eduskuvina p i
dettävät.

Sorm uksen M adonna-esityksessä nähdään siis ihan selvästi 
renaissancen vaikutus to iselta  ja  katoovan gotilaisen taiteen  
jä lk iä  to iselta  puolen. K oska renaissancetaide joko hävitti 
tahi saatti harvinaisiksi vanhem m at esitysm uodot (esim. säde
kehät), niin voi hyvin luotettavasti m äärätä  sorm uksen syntyajan 
1500-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin. Someron alttarikaappi 
on myöhäisimpiä sentapaisia taidejäännöksiä m aassam m e. Ihan 
sam aan aikaan on epäilem ättä sormuskin tehty. M uuten teko
tapakin sam aa todistaa, sillä se oli ju u ri gotilaisen taiteen 
viimeisinä aikoina kuin kulta- ja  hopeasepät rupesivat pienimmis- 
säkin teoksissaan jälittelem ään  kuvanveistäjäin ja  m aalarien teok
sia, jonka k au tta  juottam isen käytäntö  erinäisten pienien osien yh
distäm iseksi tuli tarpeelliseksi ja  en tistä  yleisemmäksi. Tek
nilliseltä kannalta katsoen ei sorm uksella liene varsin m ainittavaa 
arvoa. Aika oli näet semmoinen, jolloin taideteollisuus oli erin
omaisen kehittynyt ja  jolloin semmoiset hienot teokset kuin pu
heena oleva sormus olivat aivan tavallisia. P aitse ijän m ää
räystä  voi kuvallisesta koristuksesta  vielä jo h taa  senkin päätök
sen, e ttä  sormus nähtävästi ei ole I ta lia s ta  kotoisin. Siellä ei 
enään niin m yöhään tavata  semmoisia vanhemman taiteen  jälk iä 
kuin tässä  sorm uksessa. L uultavasti on se Saksassa tahi Poh
joism aissa tehty.

Nyt on aika tarkastaa num eroita sorm uksen sisäpuolella. Tar- 
koittavatko ne vuosilukua vai jotakin m uuta? Jos ne edellistä 
osoittavat, niin on varma, e ttä  niitä tähän saakka on väärin lu
ettu . Toinen numero ei voi olla 2, vaan 5. V äärinkirjo itusta ei 
sovi ajatella, m utta  m ahdollista on, e ttä  tuo 2:n m erkiltä näyt
tävä numero kuitenkin on 5:n num eroksi luettava. Myöhemmällä 
keskiajalla, kun arapialaisia num eroita ensin ruvettiin  käyttäm ään, 
ja  vielä 16:nella vuosisadalla k irjo itettiin  näe t 5:n m erkki vallan 
vaihtelevasti ja  usein hyvin sam aukaltaisekseksi kuin nykyinen 2:n 
num ero (katso esim. G atterers Abriss der Diplomatik, G öttingen 
1798, Tab. III, ja  Ilandb. d. bild. u. gewerbl. Künste, Leipzig 
1877, s. 123). Vuosiluku 1530 osoittaa juu ri sam aa aikaa, johon 
kuvallisen koristuksen ta idetapa suorasti viittaa. Jos sormuksen 
ikä olisi yksistänsä numerojen johdosta  m äärättävä, niin olisi pää-
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tös sangen vaikea; m utta  kun ta idetapa  täydellensä vahvistaa 
num erojen lukemisen vuosiluvuksi 1530, niin on m inusta kylläksi 
taa ttu , e ttä  kirjoitus siten on oikein luettu  ja  käsitetty .

Edellisessä luulen antaneeni tyydyttävän vastauksen kysy
mykseen sorm uksen ijästä. Tutkim uksen päätöksestä  käynee sel
väksi, e tte i sorm usta voi arvata  pispain virkasorm ukseksi, sillä v. 
1530 ei sem m oista enään olisi meillä tarv ittu . M ahdollista on 
kuitenki, e ttä  sormus on ollut jonkun arvon tahi kentiesi hengel
lisen veljyyden tunnusm erkki, vaikk’ei sitä  suinkaan tarv itse  v ä lttä 
m ä ttö m äs i olettaa. Yksityisilläkin katolisilla on näet aina ollut ja  
on vieläkin tapana p itää  koristuksia, jo issa Madonna tah i joku 
pyhimys on kuvattuna. Yhtä m ahdotonta lienee sen vuoksi saada 
tietää, kenen kallis sormus alkuansa on ollut, kuin arvata  milloin 
se on jou tunu t Aurajoen pohjaan.

Eliel Aspelin.





Gabriel Peldan’in 
Kirjeitä ja Kertomuksia

Suomen entisyydestä.

Kun tutkim us meidän aikana yhä karttuvilla  apukeinoilla 
valaisee kansamme entisiä vaiheita, älkääm m e unohtako niitä mie
hiä, jo tka  muinoin apukeinojen p u u te tta  kärsien ja  valittaen  yhtä 
palavalla isänm aanrakkaudella, kuin mekin työskentelivät histori
amme ja  m uinaistutkintom m e alalla. N oita vanhan ajan tutk ijo ita  
oli Gabriel Peldan, vaiheistaan ison vihan aikana tunnettu  Ilm a
joen provasti, jonka kirjeitä ja  kertom uksia Suomen entisyydestä 
tä ssä  julkaisem m e lisinä m uinaistutkim uksem m e historiaan, n iistä  
kun saamme jokseenkin selvän kuvan tutkim uksen kannasta viime 
vuosisadan alkupuoliskolla.

V. 1875 lähetti ruukin om istaja H enrik Sjöberg M uinais
m uisto-Yhdistykselle erään G. Peldan’in kädellä k irjo itetun vih
kosen, johon tä ssä  ju lkaistu t pohjalaisille ylioppilaille T urussa ja  
U psalassa sekä kirjastonhoitaja H. Brennerille lähetety t kirjeet 
ovat kootut. N iitä seuraa vihossa B. VhaeTin tunnettu  valitus- 
runo, joka m uutam issa kohden on poikkeava painetuista toisin
no ista ; Via brevis sima ad solidam sapientiam, sisältävä neuvoja 
ylioppilaille, — Peldan’in kirjoittam a ehkä, kun v. 1712 ja  1713 
oli Pohjalaisten k u raato rina; Compendium Gramatices Germanicce 
Svennonis Tilliandri; lyhyt selitys synonymeistä kreikan kielessä; 
pari ruo tsalaista  ja  saksalaista  runokoetta ja  m aantieteellisten 
kartto jen  luettelo. T uota lähetystä  seurasi myökin Peldan’in käyt
täm iä ja  m uistoonpanoilla varuste ttu ja  alm anakkoja v:ilta 1713, 
1715, 1716, 1722, 1727, 1731 ja  1734. Vaikka nuo muistoon- 
panot varsinkin isonvihan aioilta m onessa suhteessa ovat oloja 
valaisevia, niiden julkaisem inen ei kuitenkaan tässä  sovellu.
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M ainittujen kirjeiden ohella julkaisem m e sen niissäkin m ai
nitun kertom uksen Suomen m uinaisista vaiheista, jonka Peldan 
k irjo itti ruhtinas Galitzinin käskystä 1721 ja  jo sta  ainoastaan al
kupuolisko sitä  kappaletta , jonka Peldan oli ruhtinaalle  om istanut, 
on meille säilynyt Porvoon lukion kirjastossa. Turun yliopiston 
kirjastossa löytyi käsikirjoitusten joukossa täydellinen kopio tuosta  
kertom uksesta nimellä Noctes Aboënses, sive lucubrationes de F atis  
et Antiquitatibus Fennia, una сит specilegiis rerum Russicarum  
in H istoria Svecana occurrentium, anno Christi 1721. Tuolla n i
m ellä näkyy Peldankin nim ittäneen kertom ustansa. K irjallisuu
tem m e historiassa ison vihan aioilta se on merkillinen m uinais
muisto, joka sellaisena ansaitsee säilyttäm istä.
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Præclare atque Politiss. B:ne Johan Erwast.
Animum tunm ad illustrandam  Botniam nostram plus quam Cimmeriis 

suis tenebris obvolutam, et ad Antiquitates ejus eruendas promtum, gratula- 
bunda mente agnosco de literis de d. X III mensis præteriti ad me transmissis. 
Fateor inde a teneris, et ante hæc V quidem L ustra illam a me materiam 
animo volutatam : primum scil. Encomio Botniœ  jam tum anno hujus seculi VII 
in Patrio ad Auram Lyceo pro Stipendie proclamato: Idem sub Botniœ Anti- 
quœ venerabundo titulo A:o MDCC1X apud Bibliothecam Upsaliensem longe 
celeberrimam prolixiori cura ac penitiori åy%ivåiu elaboravî: tandemque ante 
lios très, e t quod excurrit, annos, valedicturus Musis Aboënsibus, tertium 
recoxi. Nec ullum præ terea tempus au t occasionem intermisi, quin idem ru- 
minarem. Rem tamen verbo complectar: profundo, quod ajunt, Democriti 
puteo immersas nostras Antiquitates sensi, in quibus investigandis oleum 
cum opéra perditum iri reor.

Verum enim vero si aliquid adtentare fas, in tres p ræ terpropter ætates 
omne nostrum ante nos tempus dispescendum e rit: Paganum, Papisticum et 
Reformatum; seu quod eodem recidit: aSrjlov, pv&iy.bv x«i larooixov; et hinc 
Botnia Vêtus, Media ac Nova.

(N) Ad illud quod attinet, spissa caligine obsidetur; et facem vel 
minimam, qui præferat, invenias neminem. Auctor nostras ne unus qui
dem; nulla primævæ hujus æ tatis monimenta; ac ne vix vestigia. Sed nec 
longius deducendæ Origines Nostræ, ne fabulando cum aliis certare videa- 
mur, e t si qui cani N ostrates fuerint, Lapponum instar ac Fennorum Taciti, 
feram atque duram exegisse vitam censendi. E st attam en in vicinis Suecis 
Scriptoribus, subobscura horum injecta m entio; dubiæ indaginis reliquiæ. 
Consuluntor omnino Auctores in Rebus nostris Patriis, cum auctoritate citari 
soliti: Eddœ Islandicœ; Norvagi scriptores Snorro Sturlesonius cum tribuli- 
bus; Historiæ Svionum antiquissimæ, Sagor dictæ, cum adcuratissimis Notis 
Verelii; Fratres Magni; Jornandes, Kranzius, Adamus Bremensis, Ericus Upsa- 
lensis; Vexionius, Loccenii plurima. Adduntor penu xai nàvv  Antiquitatum 
Hyperborearum Tomi Atlantici: nec præ tereundi Polyhistores ex teri; Plinii 
Historia Natural, multa recondita prodit; Tacitus in aureo de Germania 
Libello. Inspici quoque m erentur Geographi antiqui Ptolomœus, Pomponius 
Mela, Strabo etc. P ræ ter cæteros amavi Tormodum Torfœum Danum, in Chro- 
nologia nostra ut versatissimum, ita  adcuratissimum : Amavi profundissima 
Magni illius Polyhistoris Hugonis Grotii Prolegomena in Procopium: queis 
Usus etiam præ  reliquis Celeberrimus Biblioth. et Theologus Upsal. jam
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Episcopus Gotlieburg. Reverendiss. D. Erieus Benzelius in Coll. Mis. lite- 
ratissimo. Solus, quantum mihi innotuit, Clariss. Messenius Scond. lllustr 
Tom. X nostras in specie tetig it res: cui jungenda eruditissima Dissert. 
Celebr: Mag■ Dan. Juslenii de Aboa Vei. et Nova, aliæque de rebus Patriæ  
quamplures. Nec secus liabendi nostri Fasti Libris Fenn. Psalmodicis præ- 
figi soliti, sub vernaculo titulo: Ajan tieto. Nec plane despiciendus D. Bång  
in Bist. Eccles. Suio Goth. quamvis fingendo et refingendo iste sibi magis 
placeat quam aliis.

In his, inquam, aliisque numero pluribus comperi communes nobis cum 
Finnis origines, eodemque res nostras antiquiores subobscuro digito tactas. 
Inprimis autem hos titulos observavi: Jotna- vei Jœttaheim; Cimmerii, Budini 
Berodoti, Amazones earumque Patria a Rudbeckio, Biarmia  cum Templo Jumala 
u ti Sagorna; Skid-, Skik- l. Scritofinni Jornandis et M agni: Sunt, qui Finnos 
Israëlitas origine de X  tribubus Israël hue suum seil', in Arsareth transportâtes 
volunt, u t Rudbeck. fil. in Specim. Lingues Goth addita analogia Linguæ Finno- 
nicœ cum Bungar. Ups. 1717. ed. p. 83, 84. Cananitas Enakœos Verelii ut 
taceam. Nec de Bunnis loquar primoribus Scandinaviæ incolis, ab Asis et 
Odino II:do inde expulsis, quorum extra Patriam  Posteri e t videntur Mari atque 
Czeremissi ad Paludem Moeoticam ab nostro Celeberr. Brennero observati; Hun- 
garia vero eorundem tixa denique sedes.

Maximum tandem argumentum est lingua ipsa Finnica Ebraizans anti- 
quissima, nullis fere mutationibus tu rbata : Communis ante Asarum adventum 
sermo hyperboreus, Ilunnis, Suecis ac Finnis primitivus ; quæ plenius in Ora
tions nostra citata, eique adjectis collectaneis explicata sunt ; quæque in Com
pendium missa, prœfatio Grammaticæ Finnicœ B. Vhaëlii præmissa, brevi typis 
evulgabit.

(3 )  Tempus intermedium Papale itidem caliginosum, præ ter quædam Loca 
Messend Tomis Scondiat lllustr. X-.mo inprimis inserta. Yidi et verbum aliquod in 
Vexionio : forsan e t alibi apices quidam, sed valde rari ac tenues, sedulo 
adtentoque scrutatori sese aperient. Multum e t sæpe desideravi Runos nostros 
(Poëm ata ilia rustica quidem, sed multum antiquarum e t absconditarum rerum 
resouantia) neglectos esse. Optarem illi sedula aure adtentaque manu apud 
vulgus colligerentur : multum illi lucis rebus, spero, deperditis affunderent. 
Ideo vero rjvfhx'ov hoc tempus nuncupavi.

( j )  Tempus esset Reformatam Bolnice nostrœ astatem, aliarum instar 
regionum luce sua corruscare: sed nescio quis sopor, quæ socordia, nostra- 
tes semper in caligine retinuit. Solus ille sæpius laudatus, quem dura sors 
ad nos advexit, Clarissimus Messenius, paucula adnotavit. Nos omnes hodie- 
num in utramque aurem dormimus: Patriæ  nihil discimus, nil damus. Sunt 
in templis nostris quædam, ipse vidi, annotata; sed nec ullus tantum sibi aut 
curæ aut laboris, aut officii, Communi Parenti Patriæ  debiti, assumere dignatus 
est, u t ilia qualiacunque, itenere per Botniam curioso, legeret. Coepi ego 
aliquid opellæ per partes, e t si visum Summo Numini! in Scholari hoc munere 
continuabo. Bistoriola matris тесе Ilmoilensis Paroeciœ, sermone rudi a Scholari 
nostro vere præ terito proclamata est. De famosissimis Borealium nostrorum,
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Seculo penultimo motibus Sigismundo-Polonicis, Klubbe-Krig dictis, ut et ul
tima Ruthenorum invasione, hoc intervallo perorabitur*). Catalogum Topar- 
charum nostrorum alicubi sub pulvere inveni, e t is metrice in laudem Mo
derni Gubernatoris Generosissimi, P atris P atriæ  Optimi, sub manibus sudat. 
De Paldamoënsi Ecclesia cum destrictu Cajanœburgensi**) est ad manus Mscr. valde 
inelegans. Ista  e t plura Tecum Præclare Vir, si mereri videntur, communi- 
cabo. Tu modo perge et insta coeptis. Gratulor ad pedes, in bis adcura- 
tissimi omnium nostratium Præpositi e t Pastoris Vestri Dn. Mag. Er. Frosieri, 
quem hoc nomine maxime novimus et suspicimus, sedenti. Eum et meis 
officiis promtissimis salutatum, Lacesse, quæque pluribus annis observavit ac 
collegit, extorque, ne cum illo mortua doleantur, ut ilia apud Senem Saloën- 
sem Peizium amissa. E t istud nobis largiaris, per otium et vacationes ab 
Academicis, aliquot hebdomadas Patriæ  donato; Templa nostra invise; si 
quid servatum require; aut per literas exposce in Borealioribus in primis. 
Ego ab hae parte Australiori nostros fatigabo Præsules, aliosque quotquot 
novi eruditos ac curiosos. Itä  denique sub manibus crescet opus ; ita aliquid 
invenietur. Veilem dein per Holmiani rem eares, ibique apud Antiquarios, 
eorumque Collegium anquirendo scruteris, quod ad propositum Tuum, rem- 
que nostram communem quam maxime faciet. Qui præcipuas ac maximi mo- 
menti Antiquitates nostras obtinet, est Generosissimus, antehac v. Præsidis in 
Summo Regio Judicio Aboensi, jam  emeritus Gubernatoris ni fallor titulo 
inclitus Senex Leijonmarck. Si quid ex illo scilice elici posset, oquam apprime 
e re esset. Hisce jam supra modulum Epistolæ  crescentibus, subsiste. Si 
quæ placuerint; si quid desideretur, u ltra me sciscita, e t habebis ut animo 
promtissimum, ita responsis fidelem ac sincerum

Den underrättelse min K. B:r uppâ studiosi D:ni Matth. Hallenii an
modan, af mig eskar, ang:de framflutne Ryske olycks handlingar, tillstår mig 
nhr minnet fallit samt med deras åminnelse; dock vill mig ci undandraga, 
at betiena publicum, så vida mig något infallet, och iag det

*) E r ä ä s s ä  M u in a ism u is to -Y h d is ty k s e llä  o le v a ssa , S .I I a n n e l iu s ’en  la a tim a s s a  j a  T u ru n  
S a n o m issa  1785 s e k ä  A h d is sa  1879 k ä y te ty s s ä  k e r to m u k s e s sa , jo k a  p e ru s tu u  o s it ta in  G. P e l-  
j l a n ’in  a lk a m a a n  H isto rien  D e sc r ip tio  Paroeciœ  I lm o la  (k ts . V aasan  S an o m a t 1878), m a in ita a n  
lä li te in ä  O ratio  M ag. L a u r . Stenbeck d e  I lm o la  ite m  O ratio  D :n i E sa iœ  R a v a n d r i d e  f id e l ita tc  О. В. 
*» R egem  e t P a tr ia m , u b i  de K lu b b ek rig  etc. su b  in sp ec t. e t  m oderam . R e c to n s  tu n c  tem p o ris  
G abr. P e ld a n i h a b it, qiue in  Archivo Sch. T r iv . Vas. in  M sc. s e rv a n tu r .  V r t. s. 161.

**) P a lta m o n  p ro v a s ti  J u h a n a  C a jan u s ’en  k e r to m u s , jo t a  s e k ä  P . N . M a th e siu s , 
e t tä  E . C as tré n  o v a t k ä y t tä n e e t .  V rt. s. 161. — S e u ra a v a ss a  m a in it tu  P u d a s jä rv e n  p ro v a s ti 
E r ik  F r o s te ru s  k ir jo i t t i  v. 1705: B rèves O bservationes a d  A n tiq u ita te s  O strobo th n icas sp e c ta n te s ,  
jo k a  p ä ä o sa l ta a n  on s ä ily s s ä  G o ttlu n d in  k o k o e lm a ssa  V a lt io a rk is to s s a .

Dab. Vas. d. VII Id. 
Sept. A:o MDCCXXVII. 

à  Uhleå et Kemi.

Tuique Præ clari Nominis 
studiosissimum 

G. II. P :

Til B:r Mag. Isaac Peldan.



156 Gabriel Peldan.

l :s ta  ang:de finner på en lapp annoterat, (let under samma hårda 
öfVerväldet uti Storfurstendömmet Finland, som hörde till Åbo Gouvernement, 
skildt ifrån Wiborgske Commendantskapet, Ryssarne skattskyllige varit, efter 
angifvande, mantahl, som föllier:

af hvilka hvart mantahl sin soldat 1720 om våhren utgiorde, förutan under
officerare, R yttare och Soldater, som af Finske Armeen hemma blifvit, så at 
utsatte m antahls summan närm ast utgick och bortfördes långt in i Ryssland 
bak om Moskva till Casan och A stracan; derifrån någre få bland fångarne 
efter sluten frid hemkommo. Våhren derefter 1721 utrustades en häst af 
hvart mantahl, samt partie T rotskärror af hvart lähn, a lt öf:r de ordinarie 
då påbudne utlagor, rationer och contributioner, efter Landshöfdingens ell. 
närm are vice Gouverneurens (Ty Ammiral General Upraxin var General 
Gouverneur öf:r alla ifr:n Svärige conqueterade provincier) Grefve Gustaf 
Douglas illsinnnado angifvan, at medelst utblåttande på manskap och ägen- 
dom, giöra landet vid évacuation till Svänska Cronan alldeles vahnmächtigt ; 
många dessutan fast omildare förslag, angående visse orters totale afbrän- 
nande och förhärjande, hisce oculis cum horrore vidi, som den trolösa han
den memorialvijs uppsatt, dem sielfva fiendteliga grymheten ei velat aggreera, 
hvaröfver czarens egenhändiga resolutioner läsit.

2:o finner äfven in Noctibus Aboënsibus pl. 1. § 6 det andra quæsitum 
anbelangande, desse ord annoterade : S. Benrici ossa in Sacrario Templi Ca- 
thedralis Aboensis interiori servata, duobusque sacculis viridibus inclusa, una 
cum pane rotundo vilioris farinœ , in memoriam /amis, qua vexata est Finlandia, 
cum prima illius primariœ ædis sacra fundamenta jecerint Majores, invenit A'.o 
M D C CXX d. X V I  Octobris Cornes Custavus Douglas, Gubernator Finlandiœ a 
Ruthenis constitutus, abstulit et Petropolin transferri curavit ad mandalum Сz are ce 
Majestatis e Collegio supremœ Cancellariœ. Marmoreum Baptisterium et aliquid 
e choro primo violentiæ tempore exemtum est.

Samma åhr var oändeligit sökande efter antiquiteter öf:r hela  Stor- 
furstendömet, hvarom ordres och expresser på alla o rter och kan ter expe
dierades efter Czarens expresse befallning, som der med ville illustrera  det 
uti Petersburg då inrättande Antiquitets och R aritets Cabinettet. Anledning 
och tillfälle dertill här i landet skall varit, som jag  mig påminna vill, en viss 
General Major R. if:n Svärige till Ryssland depecherad, anten 1719 eller 
1720 om memini om vinteren, som under sin resa  i Tavastehuus slott*) en steen

*) Y r t. a s ia s ta  A n tiq v ite te r  f u n n a  i  T a va s teh u s  å r  1719. H :fo rs  T id n . 1889, n . 10. K a ik e ti  
ta rk o i te ta a n  E .  B re n n e r ’in  k u v a a m ia  ta u lu ja .  O ta v a  I ,  t a u lu t  X Y 1I j a  X IX . L im n e ll, De 
T a v a s tia  I I ,  s . 9—13.

J  Åbo L ä h n .....................
Biörneborgs D:o . . .
Nylands D : o .....................
Tavasthus och Borgo D:o 
Österbotn D:o . . . .

743 m.
666'/4.
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478«/«.
^09. 22423/ ie
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vahrse blifvit med en märckelig inscription, den han utbegärt, vera an falsa 
narrem, ipse nescio, a  Russis subaudiisse videor, hvar om på Tavasthuus a t 
correspondera meriterade. Men der af, som mig tycker, fingo de vederkorn, 
a t nösia efter allt, lik t och olikt, så a t iag nog plåga o besvär hade, för 
det man mig för studerad ansåg. Bland annat öpnades ' ikyrckian med alla 
grafvar: inscriptioner af alla Tabulis, Statuis et Locul ulle afskrifvas med 
mehra, så a t iag ei slapp för än under fatiguer och pr< er något prospecie, 
de Statu Finniœ antiquo et moderno, sub specioso No n Äboensium titulo, 
till Commenderande Rysk'a Generalen Knees Michael chaëlowitz Gallizin 
dedicerat 1721 in Januario offererade.

3:o Czar P eter Alexiowitz haar 2:ne gångor va .Å bo 1713 och 1718 
om sommaren, som iag mig påminna vill, och logerat Handelssman Gustaf 
W itfots huus, som hela den tiden hölts och kallades Jzarens qvarteer (Ty 
i alla städer i Ryssland är så maneerligit), men 17 9 var hans Maij:t på 
flottan i Åhland, och kom mot hösten till Hangu d, då M agnates if:n 
Åbo voro dit, a t afläggia sin underdåniga upvachtnii g. Datum W asa d. 6 
Maji 1730.

G. H. P.

E ric  Cajanus.
Ilöglärde H:r Candidat.

H ela denne höst haar iag bekaijad varit med kalla flusser, som en- 
kannerl. synen med ögonen svåra angripit, så at iag med möda afvachtadt 
dubbla scholæ sysslan, som mig oförmodel. till last läm nat; beder förty om 
günstig ursächt, a t iag ei prom tare kunnat eller efter önskan förmår up- 
fylla H:r Candidatens ädla nöje och beröml. upsåt, som des hedervärde under 
d. 6 hujus till mig aflåtne, å nyo förtroligen vid handen gifver. Vill för- 
denskuld med någre ord till närm are efterforskande nämna.

(N) I  anledning af cap. post. § 1 uti öf:r sända planen till Disputation 
de Regionis nostrœ, s. soli ipsius Antiquitate, förmodar man, a t ingen med ra i
son der om tvifla kan. Vore någon, anten så afvug, eller a lt för curieux, 
möter honom.

(or) Inter Physicalia Geographica res notoria e t evidentissima, a t Maris 
Balthici littora å alla  kanter (hvar om vår store Physicus D. H iärne i sine 
flockar myckit plausibiliter raisonerat) fullan aflöpa uttorckas och upplanda: 
idque mehra och anseenligare, ju  lågläntare kusten är. Nu är östra stran
den af Sinu Botnico af naturen öfver alt mehra jäm n och låglagd, än den 
parallela västra sidan: derföre skönies ock här m ehra tillänningar än der. 
Men så veta Mathematici, huru insensihiliter et land sig uphöijer; ja  sielfva 
ögnemåhlet uptäcker det hoos hvar och en, som med eftersinnande anseer 
de otal. forssar i våra floder och strömm ar: så at man inom någre fåå 3 à 4 
seculis tilbaka, ei får för långt segla samt stranda up i landet hoos oss mehr 
än annorstädes. Kyrö i Österbotn, så väl som Haliko och Uskela i Åbo 
lähn, disputera med de andre i Fin- och Tavastland i sin cultur om ålder,



158 Gabriel Peldan.

änskönt låga ängen inunder varit siöbotn: a t iag ei må fram draga alla  de 
flere strandorter i Nyland, Åbo- och Biörneborgs läbner, som lika raiso- 
ner hafva.

(/?) Inter Bistorica haar (a) åhretalet sin fasta grund på  Storkyro 
östra-gafvel i stenmuren öf:r a ltarfönstret ; der läses tydel. 1304, då denne 
der ännu stående kyrckia är bygd och uppmurad. (b) Hoosgående Kong 
Magni, ni fallor ll:d i alias Smek dicti af åhr 1348 gl. Seglations Privilegier, 
förvisse dem som der om tvifla, a t Österbotn då redan varit dehlt i '2-.ne 
Probsterijer, och på Stranden haft flere sochnar, förutan andre oppe i landet, 
cfr. alligat. Geriko Skylde fougt i Österlanden (Ö sterbotn utan tvifvel) ei öf:r 
villa diur eller fiskar, utan öf:r folck, ordentel. invåhnare och undersåtare: 
en Commendant öf:r Korsholins Castell, och Gouverneur öf:r landet. Caroli 
Vll:mi A lberti M egapolitani, och Gustavi 1 utgifne Privilegier går iag denna 
gång förbij. (c) B etygar Scond. lllustratæ  Auctor infelix apud nos Tom. X 
p. 9 circa a. Chr. 1249 a t Ericus Rex Suecice (eo n:ne XI 1. rectius III Balbus 
scil. ille et Claudus) Finnonum Borealium (Ostrobotniensium) Piralica provo- 
catus, transmisso illuc exercitu, per affinem Birgerum Jerl directo, plerosque 
Ostrobotniensium ad arma convolantium, prosternit; his novos ex Suecia colonos 
sufjicit : Ethnicos ad Christum convertit superstites, in binas cum Srecis divisos 
parochias, Pederborensem scilicet (Petarsarensem ) et Musarensem (M ustasarensem) 
occasionemque rebellandi erepturus illis, præsidium erigit Korsholmense, sub quo 
et civitas deinde (W asa) consurgit. De som på Sjiiröfverij foliro, grepo till vapn 
och motstånd, blefvo slagne, sedan till Christne tron omvände, samt i 2:ne 
sochnar fördehlte, får man ei af gissning och blotte hypothesibus ei förneka 
varit till. Ja , man fick förnimma, a t de gl. åboer, som hedningar voro, Fin- 
nones procul dubio, cum conterraneis suis et natione et sermone coævi, vore 
äfven i Österbotn af gammalt till, då slott och värn emot dem och för deras 
skuld upbygdes. Och såssom (d) in Korsholmiæ mentionem ex accidenti inci- 
dimus, vil iag lika vählment bifoga desse gambla Messenii, som iag mehnar, 
verser, derföre iag dem sub A:o 1709 i Upsala finner mig erkändt och anno- 
te ra t, cfr. Lit. B. («) Vår curieuse landsman och Antiquarius H:r Assessor 
Elias Brenner haar af långl. erfarenhet, efter dess djupa inseende uppsatt en 
Relation om Wasa Stads Begynnelse*), hvar af Transs. föllier sub. Lit. C.

Pluribus hae vice supersedeo, sufficiunt forsan liæc fide digna, reor, 
testimonia. Den detta  ei tillfyllestgör är för hårdt præoccuperad præpostero 
sui suorumque amore, samt Botniæ nostræ  a lt för omild. Hafva icke Christna 
här redan varit ö00 åhr tillbaka? Hvad vill man dä säija, om äldre tiderna, 
då tiocke hedna mörckret öfverhöljde Polen, och sin svarta tökna förlängt 
utspridde, a t Kongar, store D rottar och Ja r la r  des Magiske konster med så 
stor möda och lifsfahra sökte? Jag  skulle sielf tro ligast hålla, at våre gamla 
Norfinnar af början ei varit Agricolæ, utan Silvestres ; framför andre Skidmän, 
Skidfinnar, som deras uhräldste skyldemän, än för tiden befindtel. Lappar;

*) Å bo  T id n . 1786, H ill., в. 64. E . U rc n n e r 'i l lä  o li  m y ö sk in  o l lu t  te k e il lä  k e r to m u s  
P o h ja n m a a s ta , jo k a  ei k o s k a a n  v a lm is tu n u t . V r t S uom i 1841, s . 42.
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samt Tact ti finnar, i villa marcker r ä t  sä väl här som der, rä t sådana, som 
bemälte auctor dem i sin tid beskrifvit.

Hvad vill man säija om Jotnaheim i anledning af gl. Sagor, samt våra 
undervärde finsko Runor 1 Vore till önskande, at någon oppe i Cajania, och 
närm ast in till gräntsande Savolax kanter, ville hafva mödan ospard, at sambla 
deras äldste sånger, sä torde man en hoper igenfinna, hvad om Jättar, Cim- 
merits, och Amazonibus, samt andre gl. saker, a f Rudbeck och Verelio med 
flere skarpsynte Antiquariis, nostratibus nomine et omine Hyperboreis tilläg- 
ges. A t Jättegrafvar, och andre sådane lämningar hoos oss finnas, vill iag 
denne gäng ei operose disputera, emedan den m aterien ei rubriceres. Mig 
undrar a t man ei e ller vid detta tillfället rubricerar om Biarmia Jumala 
Tempel: mån det ei säkrast uppsökes i Cajania?

(3 )  I anledning ab ej. cap. § 2 skulle välment påminna, med all be- 
täncksam försichtighet at handla om Amazonum Originibus, Quenlandia och 
Känugardia, ehuru Oedipus noster Rudbeckius nog tillfälle dertill gifver. 
Stor raison tyckes mig Smohlen hafva något deraf sig a t tillmähla. Jäm väl 

(.1) om Hunnorum sedibus primis, dem iag med andre våre Finnar 
(nb. Finni e t Hunni idem fere sonant) af Odino ll:do  vid Christi tid  håller före 
ifrån Svärige till Finland utkörde, hvar om för dette mine tanckar, med 
allehanda skähl och motiver uti præfation till Sahl. P robst Vhaëls Finska 
Grammaire y ttradt. Skulle deraf något till tienst synas, vill iag minnas, 
a t D:nus Laurent. Stenbäck medan han hoos oss frequenterade, tagit 
excerpta: i vidrigt fall ä r iag redebogen a t communicera det mehra, som 
hoos mig finnes.

Jag  seer a t detta, mot förmodan, under händerna vuxit, vill förden- 
skuld sluta med betygan, a t iag ifrån longl. tider haft tycke för våre gl. 
saker, dock så a t fabulosa och nimis longe petita ei nånsin funnit hos mig sit 
förmehnta värde. In re nostra Chronologica haar danske Thormod Tor/æus 
mig beskedeligast förekommit. Hug. Orotii Prolegomena ad Procopium gofvo 
mig stor anledning, innan iag fick D. Erici Benzelii Colleg. Mss., som nu mehra 
nndiquaque behagar. Ilvad iag kunnat, haar iag i Upsala och Åbo, samt 
sederm era samblat: tänckte äfven, då iag sidst var i Åbo, a t edera något 
de Botnia Antiqua et Nova; men det vanckar så litet i detta måhl tillförlåte- 
ligit, som iag ännu kunnat våga under de lärdes ögon. F rangas tamen 
quæso glaciem; nec désisté coeptis. G ratulor et gratulabor, ad ulteriora 
quævis officia

Tibi, Tuoque Clarissimo Nomini 
Dab. Vasæ raptim  Paratissim us
Fer. Sim. et Judæ  MDCCXXX. G. II. P.

P. S. Min ödmiuka vördnad nedlägges hoos Hans Magnificence H:r 
Prof. Scarin, med bctygan, a t iag skylligst erkänner den ynnestfulla åhuga 
om våra H istorier, och vill gärna contribuera, om något vore, som kunde 
t.ill uplysning. Mine ringe tanckar, samt plan till en Diseurs om Botnia 
haar iag 1727 in Septembri H:r Mag. Johan E rvast tydel. notificerat uppå

11
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dess befrâgan ifrån Kemi; som efterspörjas kunde, emedan iag der å intet
svar till dato hördt e ller sedt. Vale e t fave!

Lit. A.
Österbotns Södre Probsteriets Privilegiä af åhr 1348 

(kts. Joukahainen II, s. 5).

L it. B.
Botnia, quæ rutilo, Plioebi protensa sub ortum, Climate bis binis urbibus 

illa micat.
Utraque Carlepolis Gustavi condita jussu. Qui modo Suecorum fulgida scep- 

tra  gerit.
Sed P a te r Uloniam, Vasamque forensibus ornat Juribus, hæc regio stemmate 

nomen habet.
Acropoli quondam pagus fuit iste superbus, Armipotens Pukii, quem mode

ra ta  manus.
Forsitan huc quondam devexit Classis Ericum, Benricumque Dei qui pia verba 

ferunt.
Christicolûm priscis hic seclis fessa carina, A cruce defixa Nomina donat humo.

Lit. C.
Relation om Vasa Stads Begynelse (kts. Åbo Tidn. 1785 Bihang, s. 54).

T ill H:r Assessoren och Kongi. Bibliothec. Henric Brenner.
D et H:r Assessoren ei behagar glömma uppå vårt arma fosterlands 

obscuritet a t tänckia, erkänner iag med flere rätsinnade Patrio ter aldravörd- 
samst, och gratu lerar hierteligen, önskandes der till all lycka och framgång. 
Vore i synnerhet curieux at see raisonerne till Derivationem Nominis F in- 
landiæ à  Fandland: Bekänner mig här till p lausiblast fallit af Venedis, efter 
som Messenius det leder. Men a t för Asarnes ankomst med Odino lI:do kort 
för Christi födelse, Svänske och finnar varit et folck, och sålunda de uhräldste 
Byperboreorum nostratium språk Finskan, efter som Sahl. B :r Assessor El. Bren
ner synes hafva ledt modernarum Vocum Sueticarum origines; och vår store 
Antiquarius furtiden D. Ericus Benzelius, som det uti sit profundissimo Collegio 
Ant. Suet. Mss. anförer, ei eller så olikt håller, synes vara den störste ra i
son a t efterspana. At Bunni varit tåre Landsmän, och kanskie desamma 
som Czeremissi, som sig Maros kalla, härstamma. D eras vestigia torde ock 
vara i Büngern och Böhmen, samt i deras språk och antiquiteter a t scutera.

T i l l . det förra hörer a t Finnar af gl. än finnes i Svärige op emot 
fiällarne: finstad, finners härad, Fionia insula Danica etc. T ill det senare 
Bunneberget i Svärige, Hunnerstad. Torde hända man kunde finna Ilunnos 
exiisse 1. ante Odinum II:dum 1. ab eodem expulsos. Quidquid sit, digna 
videntur, in ea anxius et adcuratius ut introspiciatur. Jag  reser nu med 
första till Österbotn, och far Finland, så myckit iag hinner, med flit igenom 
i synnerhet Ö sterbotn, efter iag der till ledig är. Mig tycker at Origines
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cum Estonibus communes, leda mig tili den orten, der gl. familier och tö r 
hända curieust gammalt folck än finnes. Jäm te finske Grammaire arbetet, 
lärer iag tänckia pâ et Lexicon Trilingue, Finnicum, Lappomcum et Estoni- 
cum. F ie t quod summo placuerit Numini! etc.

Åbo d. 11 Junii 1724. G. H. P.

T ill H:r Pet. N. M athesius à Upsala.
Fuimus Troes! Fuimus inquam! F ateo r Historica mihi inter delicias 

juveniles fuisse, in primis Patria, sed peciiliari ju re  et affectu Botniæ nostræ  
plus quam Cimmeriis Tenebris obsepultæ. M ature equidem auimum liisce 
adplicui, manumque admovi A:o 1707, oratione Aboæ pro Stipendie habita, 
in Laudes 0 :  Botniœ : quam sub 0. Botniœ Antiquœ venerabundo titulo A:o 
1709 apud Bibliothecam Upsalensem longe celeberrimam prolixiori cura, 
penitiori àyxtvolu élaboravi: tandemque ante hosce 9 annos, valedicturus Musis 
Aboensibus, tertium recoxi. Nec ullum præ terhac intermisi tempus, quin 
eandem ruminarem, colligerem, et in futuros usus seponerem. Verum enim 
vero non ea erunt fata nostra Academica, u t aliquid publicæ liuic darem: 
sed nec digna hactenus visa sunt, profundo namque, quod ajunt, Democriti 
puteo immersæ sunt nostræ antiquitates; quibus investigandis oleum cum 
opera perditum iri vereor. In tres [sine] dubio æ tates H istoria nostras com- 
modissime dispescitur: Paganam , Papisticam, et Re/ormatam, seu quod eodem 
recidit: Tempus ccdrjkov, pv&tnbv, nai iotoqlhov: et hinc Botnia Vêtus Media e t 
Nova ilia spissa caligine obsidetur, nec nisi in Sacanis sveticis parcissime 
emicat. Ista apud Messenium paucis bine inde locis, et in Runis antiquis 
(Runor) antiquitate plenissimis. Haec accuratiori cum Vateranis nostratibus, 
quorum paucissimi supersunt, commercio anquirenda, de quibus mentem pie 
nius, prolixa ad Clariss. Dn. Mag. Joh. E rvast epistola, ante senennium aperui. 
Non nego collectanea quædam adesse; coepi enim renovato nisu per Scholares 
elaborare, quorum specimen erit istud loco responsi de Paroecia llmoilensi: 
additur alterum de Paroecia Nerpensi. H abita quoque oratio [de] lidelitate Ostro- 
botniensium in Regem et Patriam  a  nostro Esaia Ravandro A:o 1728, quæ 
Bella Sigismundo-Polonica (klubbe krig) ac nupera Ruthenica perstringit. 
Adest aliquid de W asa et Korsholm Msscr:ti Eliæ Brenneri: de Cajana et 
Paldamo senioris Præpositi Cajani; nec non de Gammel Carleby, et circum- 
vicinis nostratibus, in quibus plenius colligendis ac elaborandis perrexissem, 
si per valetudinem licuisset. Tantum ad prima et ultima Memorialis.

Ad mediana de schola nostra Triviali non multis edissero; nullum 
enim apicem ab antecessoribus accepi; nec postea expiscari potui: inveni 
tamen in Diplomatibus curiæ W asensis (kongi. Resol. pâ Stadsens Enskijlte 
Besvär) Pædagogiam heic fuisse A:o 1642 de A:o 1646 d. 3 Julii, appellatur 
idem Rector, Schola vero Trivialis primum fundata est NeoCarlepoli, et inde 
A:o 1684 transportata Wasam, cum quiuque Docentibus, Rectore, Conrectore, 
2 Collegiis et Præ ceptore s. Apologista, Uppâ den ännu åhrl. ifrån Stads
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Contoiret öfverstyrande stat æs assignation tituleres Trivialen för Ny-Carleby, 
hvar å opföres Reetori 150 D:r, Conrectori 100 D., 1 Collegæ 78 D., 1 Præ- 
ceptori 50 D:r, a lt S:mt. 1 Collegæ löhn dela 2:ne sin emellan, der af stor 
trångsmåhl, grähl och Lam entationer alla  tider varit, Rectores hafva sedan 
flytningen varit: Carolus Ringius, Johannes Saarman, Mag. Georgius Æ nelius, 
Mag. Jacobus Hideen, Mag. Andreas Kemmer, Mag. Jacobus W ikare, Mo
dernus G. H. P. Conrectores W asenses Saarman, Æ nelius, Barthold Vhael, 
Mag. E ric Wallenius, M artin Haustramnius, Kemmer, W ikar, Mag. Ilindric 
Carlborg, Mag. Esaias Fellman. Collegas, Præ ceptores et Apologistas enu- 
m erare prolixum, Moderni sunt, D:n Joh. Mæxmontanus, Zacharias Dahl, et 
Apologista Directorque cantus Ericus W æstring. Cum suscepi 1726 numerus 
e ra t Discentium 40, qui jam  accrevit ad 150 crescitque in dies, ut quo Te 
vertas cum to t paucis Docentibus, nescias, nova cum ordinantia regia sua 
pluribus dictitet pensa. Fundata  est eodem anno cum Uhloensi, cujus æram 
Dn. Hornæus aperiet; habet enim instrum enta et documenta in salvo omnia, 
quæ nobis abstulit infesta manus. Tantum et de hac schola, cujus splendida 
ædes cum tribus cogitationibus et 5 auditoriis Gymnasium magis quam scho- 
lam refert: adde 2 caméras nec u ltra  requirere possis.

Adornavi proxime præ terita æstate på en förnämlig mans begiäran 
från Stockholm en noga omständelig berättelse om Ryssarnes invasion till 
Ö sterbotn, Kyro-Slag, och alt hvad som förelupit 1714 ejusque continua- 
tionem promisi. Plurim a v. collecta habehit Mag. Ericus Cajanus junior, 
qui disputationem de Botnia nostra conscripsit gradualem, nondum editam; 
Is me consuluit, quem si fas consules. Ilisce excusatum jam habeas, quæso, 
Fuimus Troes, Fuimus inquam. E t passi graviora, dabit Hic quoque finem! 
Toto lioc autumno morbo pressus maligno detabui nec hebetes, sed coeci 
prorsus eran t oculi. Pythagonia nostra magis ac Platonica Philosophia erat, 
jugis цеХкг] тог 9avtizov: P a tria  magis coelestis, quam terrena in animo; Quæ 
genuina quoque caussa est, quod ad litteras Tuas responsa dare nequiverim. 
Splendet denique post longa nubila Phoebus: coepit cum Novi anni auspiciis 
Nova spes effulgescere ; quam si summus Jova, nostras qui disponit sortes, 
e t m ala medetur, perennem esse voluerit, e t Tibi et pluribus non deero. 
Hisce excusatum habeas etiam atque etiarn rogo: Officiaque mea déféras, 
obsecro, inspectori nostro pristino, vestro Seniori liter. Dn. Nesselio; eadem 
et F ra tri Tuo Clarissimo viro transm itto ; saluta meos Dnn. Menandrum, 
W ikar, Arenium, Malmsten e t Ross, hisque ultimis meo nomine gratias agito 
pro litte ris; referam  e t ipse dum licuerit et potero. Vale et fave.

Clarissimi Nominis Tni 
Vasæ d. 16 Jan. 1734. Æ stum atori officioss.
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Contenta operis.

Pars prior de Finniä.
Prooemium contiuet causas suscepti 

operis, inopiam temporis et auctorum 
insinuât Scriptoresque Sveticos prima- 
rios enumerat.

§ 1. Antiqvitates et Scriptores Fin- 
nicos nullos præ ter unicum Ajantieto 
inveniri ostendit, totum tractatum  dis- 
ponunt.

§ 2. Nominis Finniæ et Fennorum 
origines deducit.

§ 3. De nationibus et lingua Fen
norum.

§ 4. Antiqvitatem Fennorum pro
bat.

§ 5. Regnum fuisse docet antiqvi- 
tus et reges quosdam Finniæ enu
merat.

§ 6. Periodum Finniæ 2:dam Chri- 
stianam aperit cum conversione gen- 
tis et Subjugum Sveonum missione, 
ubi H istoria S. Henrici quoque enu- 
meratur.

§ 7. Conversio Ostrobotniensium, 
Tavastorum e t Careliorum.

§ 8. Reformationem religionis con- 
tinet.

§ 9. Descriptionem Finniæ cho- 
rograpbicam ejus insigne et divisio- 
nes generales explicat.

§ 10. De Finniis stricte dictis Sep- 
lentrionali e t meridiouali, cum Alan
dia agit.

§ 11. De Tavastia et Nylandia.
§ 12. De Carelia e t Savolaxia.

§ 13. De Cajania s. Ostrobotnia.
§ 14. De forma regiminis politica.
§ 15. De statu  Ecclesiastico, aca- 

demia Aboënsi et scholis Finniæ.
§ 16. De armis et militia Fenno

rum antiquorum.
§ 17. De antiquo Calendario Run- 

staf s. baculo runico.
§ 18. T ertia periodus Finniæ sub 

armis ltussorum.

Pars posterior.
§ 1. Præmonita quædam habet ubi 

de Odino Svecorum ejusque filio Boo 
Russiæ principe.

§ 2. De Hervito Russiæ principi et 
famoso pirata russico R hotera sub R. 
R. Valandro.

§ 3. H othebrodus R. s. victor Rus
siæ.

§ 4. H otheri Regis Sveciæ bellum 
cum Boo R. P.

§ 5. Rodrici R. S. et D. bellum 
cum Rutenis.

§ 6. Haldanus rex Sveciæ subsidia 
accepit a Rutenorum Principe.

§ 7. Alverus R. S. Russos subjun- 
git et notabile sub Ingone R. S. du- 
ellum.

§ 8. Ingo II R. S. dévastât Rus
sos.

§ 9. Olaus Skotkonung filiam lo- 
cat Jarislao Russ. principi.

§ 10. Ingo l i i  et Halstanus R. S. 
i bellum gerunt cum Russis.
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Auctores
Sveticæ
Historia?

Pars Prior.
Prooemium.

De Fatis et Antiquitatibus Finniæ.

Scilicet instar infelicis illius Priami, dum desveta indtiere arma, injunc- 
tum milii video, dum calamum acuo, materiæque applico antiquitate sua de- 
svetæ, ad mandatum vestrum, Serenissime Princeps, cui refragari religio est, 
antiqvitates nostræ Fenniæ, investigare injunctum est, nec refragari possum; 
ingenue tarnen in ipso limine fateor, in medium offerre me non posse; qvippe 
quod in profundo, u t ajunt Democriti puteo immersæ sunt antiqvitates nostræ , 
nec nota harum aut vestigium а сапа antiqvitate ad nos servatum, transmis- 
sumve est. Hane itaque Spartam tanto magis instruction cuidam et otiosori 
ornandam optassem, si fas esset. Otia qvippe reqvirit injuncta nobis m ateria 
in pervestigandis, otia e t tempus in colligendis, otia tempus e t subsidia in eden- 
dis antiqvitatibus. ПагкипорсндеХод ego sesquialterum ultra lustrum a 
multis abalienatus, quæ cum sudore didici, cum moerore dedidici. Enervatæ  sunt 
vires, cxcidit ingenium; curis admotus publicis, a  meta studiorum meorum 
alienus, secessum et otia non invenio; desunt et deerant auctores antiqvita- 
tum Patriæ  optimi qvivis debitique nec aniles, si quæ in vulgi ore feruntur, 
in medium protrudere possum F abulas; Solus ad manus est Wexionius qui 
postea nobilitatus Gyllenstolpe vocatus. Epitomen descriptionis Svecioc, Gothiœ, 
Fenningia, et subjectarum provinciarum  edidit Aboæ 1650. E t Loccenii H i
storia rerum svetiearum, nec non Puffendorfii introduetio in historiam svecanam. * 
In lingua Svetica. D esunt Edda Jslandica antiqvissimum inter monumenta 
historiarum Svecanarum scriptum, desunt fratres Johannes et Olaus Magnus, 
desunt Tomi Atlanticorum  accuratissimi lludbeclcii. D eest Krantzius, Ad. Bre- 
mensis, Ericus Upsaliensis, Snorre Sturlaon, Verelii notæ profundissimæ. Deest 
Scandia illustrata Messenii in qua integros Tomos de Finlandia et Cajania me 
legisse memini, dum omnes hos laudatos autores in Biblioteca Upsaliensi 
lustravi. Ne succenseas igitur, Serenissime princeps, quod armis hisce omni
bus destitutus hanc arenam hucusque incrmis subterfugerim miles, curis to- 
tus quantus sum miser immersus, sed pro vestra incomparibile dem entia, 
Sereno vultu adspice Spicilegia vilissima antiqvitatum Fennicarum, quæ 
non ut debui, sed ut potui, collegi.
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SECTIO PRIOR. § 1.

Antiqvitates autem qvid loquor Fennicas, quæ nullæ sunt: e t quæ si fue- 
rint, quod prorsus neganti fides negatur, fuerunt illæ, perierunt nec ullæ videntur. 
Scilicet! Déplorant nationes aliæ sua fata, queruntur populi suas vices, dé
fient eruditi injurias temporum, quod genuinas et vetustissimas non possi- 
deant antiquitates suas superstites. Nationes sc. et populi, quibus antiqvum 
studiorum lumen affulsit, déplorant nihilo minus quod in Fibulis et Columnis 
incisas inscriptiones eväsit antiqvitas, bella devastarint incendiaque devo- 
carint genuina et pretiosissima eorum monumenta; quæ tarnen in scriptis 
eruditorum adbuc vivunt, spectantur, conservantur e t æ terna permanent. Pria- 
mus, Agamemnon, Hector, Cyrus, A lexander, Romulus, Cæsar et quæ sunt 
antiqua cum honore notissima nomina, longe jam diu sepulta, vivunt in suis 
Ilomcris, Xenophontibus, Polybiis, Curtiis, Liviis et Virgiliis. Templum Sa- 
lomonis e t Dianæ, Colossus Rhodi, mûri Babylonis et quæ fuerunt oracula, 
columnæ statuæ , rostra, spectantur adbuc in Scriptoribus, tum sacris tum pro- 
phanis. De nostra Finniä quid dicam? Unde antiquitates inveniam? ü b i 
scriptores et Historicos? Scilicet quod dixi, fuerunt, et num fuerint liaud 
scio. E a  quæ centum ante annos fuerunt, vix et tantum  novimus, qvantum 
apud Svecos invenimus Scriptores. Num fuerint populi, qui fuerint mille 
ante annos, penitus ignoremus. nisi per fragmenta Sveticorum Scriptorum 
conservata esset, sola eorum memoria cum nomine solo, qvippe quod ad 
seculum usque proxime præterlapsum nullum literarum  lumen affulsit, in te- 
nebrosis hisce sub arcto regionibus, sed omnia plus quam Cimeriis tenebris 
sepulta jacuerant, adeo ut tenebras Cimerias bine e nostris regionibus nomen 
traxisse probent auctores liaud sequioris notæ. Dixi u ltra  centos aut ducentos 
annos nullam de regione nostra Fennica, lirmam rerum memoriam extendi posse, 
quoniam firmum e t invictum ejus rei Testimonium perhibet unicum illud in fin- 
nieo sermone de Fenniæ fatis scriptum domesticum, Ajantieto nominatum, 
latine annales dixeris, in frontispicio Salteriorum Fennicorum excudi sollicite 
ab omnibus leguntur; ubi liaec ex tan t: A:o Christi 1430 Paloi Kuston L in
na, josa myös paloit duomiokirkon kirjat. A:o nominato exusta est arx Ku- 
stoënsis, ubi simul cxarserunt libri Templi Chatedralis Aboönsis. Arx haec 
sesquialtero milliari ab Aboa distat, cujus rudera latentia a regia via con- 
spiciuntur in insula a sinistra Aboam proticiscenti a templo paroeciali Piikis. 
E t si quid demum huic incendio functo superesse potuit antiquorum monu- 
mentorum, utique cum metropoli regionis Aboa toties a rapidis vulcani flam- 
mis deleta, periit. Itaque ad propositum B. c. D. accedam, et in hae nostri 
tractatus parte priori de Fennia ejusque antiqvitatibus jux ta  morem erudito
rum, exponam origines Fennorum antiqvissimas, cum nomine e t regibus eo
rum, quæ prima est Fenniæ periodus gentilis. Secunda sub regno Sveo- 
gothico Christiano, ubi vita S. Henrici, conversio gentis, antiqva eorum in
strum enta militaria, Baculus runicus, divisio Fenniæ in suos ducatus e t comi- 
tatus, cum eorum insignibus exponuntur. T ertia  sub imperio russico, cuj 
annectitur pars posterior continens excerpta impressionum russicorum in Sve-

A utiqu ita tos 
ot Scriptores 

Fenni nulli.
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ticas regiones, qvantum inopia tem poris et auctorum mg tv  nagoSto obser- 
vare licuit.

§ 2.
Nomon Fenno- Nomen Finni et Finniä sive ut Tacitus ille Romanus Historicus Fenni

nndo. et Feningia unde derivandum sit, non convenit. Sunt qvi ab Ebræo n  JE
aspexit unde n jD  angulus sive extremitas, qvia in angulo e t extrem itate 
mundi sitä est regio. Alii dérivant a Svetico vocabulo finna, invenire au t a 
fiende, liostis, quod magis plausibile est, qvia ju rati qvasi hostes Svecorum 
antiqvitus erant, et multas in Sveca littora invasiones fecerunt. Quod si vero 
communes Fennorum cum Russorum nomine natales dederim, rem baud in- 
gratam facturum, spero. Vocamus Fennica lingua Russiam W enäiä et 
Rutenos W enäläiset, quod a fluvio Russiæ Tanai Europæ e t Asiæ limite

Communes habet defluxisse credo, is namque Vana E lf  tractusque circumiacens Vanaheim. 
origines cum

W enäjä et Wc- Gothica olim lingua dicebatur, ut qvinto abhinc seculo famigeratissimus Scrip-
n ala ise t. (-01. Norvegicus Snorre Sturleson scriptum reliquit. An m. hinc regnum Vannia-

num, de quo Tacit. annal. Lib. 12 et Plin. Lib. 4 cap. 12 memorant, deri- 
vandum sit, haud tem ere negaverim. Saltem abhinc natales ducere nomen 
W enäiä et W enäläiset primo posse, W aner et W äner, demum W andalos, 
W enedos et Wendos, tandem Teutonico dialecto, Fennos et Fenniam pro- 
pullulasse, arb itrari fas est. Sufiicit hisce paucis ostendisse communia russo
rum cum Fennis; pluribus differens Yexionius in descript. Sveciæ, Gothiæ, 
Fenniæ, Lib. 2. Cap. 6, 7, 8 et Disput. Dan. Jnslenii hab ita  Aboæ de Ahoa 
a pag. 30 ad 36.

§ 3.
Nationes Fennorum.
Fennorum omnes nationes, quibus nunc Tavastos, Savolaxos, Carelios, 

Cajanios, irao Ingermannos et Esthos annumerare licet, latissime patent, una 
tamen Lingua, iu varias tantummodo Dialectos flexa utuntur. Lingua est anti-

Lmqva Feuno- . . ,
rum antiqvis- quissima et matrem suam ignorât, unde ejus natales ad ipsam linguarum con-

fusionem et Turrim Babylonicam revocant. E st arte copiosa e t emphatica
lingua adde et peculiaris, qvia cum vicinis nihil commune habet, пес inter 
Europæas linguas uliani majorem cum matre omnium linguarum E bræ a aftini- 
tatem  habet in flexionibus et conjugationibus : cum græca autem in vocibus, 
quod plurimis exemplis ostendere possem, nisi brevitatis ratio  habenda esset.

§ 4.
Res autem plane evicta inter omnes Historicos antiqvissimos esse po- 

pulorum Septentrionalium origines, Adami posteri, Noachi nepotes, audax
u t poëta loqvitur, Japheti genus, Magogetæ sunt Finni. Quod vero Magog

AFonnorumS 0Jse suls pedibus Finningiam calcaverit aut in Svecia regnaverit assertum
qvidem a pluribus Sveticis Historicis, optandum autem esset, quod ita hæc pro- 
bassent, u t exterorum quoque fidem et calculum invenirent. Qvicquid vero 
horum sit, sufficit mihi canam satis e t altam Finnorum vetustatem probasse. 
Notissimi sunt Tacito Scriptori Romano, qui primis a Nat. Chr. seculis vixit,

sima.
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Fenui et Fennorum nationes e t mores in libro ejus, qucm inscripsit de mo- 
ribus germanorum et hae de Fcnnis tnitpovrjaH clausit. Securi adversus ho- 
mines (Fenni) securi adversus Deos rem difficillimam adsecuti, u t illis ne 
voto qvidem opus sit. Noti sunt Ptolomæo duvvoi in descriptione Sarm atiæ;
Jornandæ Screto Fennæ e t Fennaithæ ; Procopio et Paulo Diacono Scrito- 
fionni. Nec Plinius in sua Natur. H istor hæc ignorât dum scribit. Nec 
minor opinione Fennica ad Vistulam atqve Fluvium, a Sarmatis, Venedis,
Schytis et Hirris tradunt. Hæc de antiqvitate gentis exteriorum Scriptorum 
Testimonia in medium afferre voiui: p lura qui desiderat, adeat scriptores 
Sveticos, et habebit testimonia plus ultra et satis.

§ 5.
Regnum fuisse Feuniam antiqvitus, suosque habuisse reges evidentis- „Fiu“ia regnum

f  , ,  - ,  1 1 ,  Л. Л ' ■ f a i t - Eric. Unsal.simum est, quorum plures ad Olavum sedisse credo, quam qvos hodie uovi- Шз4. pSg. ». 
mus. Memoratur Rostiophi, qui post mortem m. a Svecis divino honore affec- 
tus est; Ferniochi Rex Fenniæ memoratur Regis Gilfonis abavus fuisse: F ro
sti R. F . ab Ingemaro s. Anno vel Agno Sveciæ rege devictus et cæsus, quod 
a clarissimo Loccenio sic n arra tu r: in Finnonia ipsi (Agno) belluin fuisse 
cum Frosti aut Frostone istic rege memoratur, cujus terris passim vastatis 
dives spoliis abiit, et inde secum in Svetiam abduxit Skialvam, Frostonis 
tiliam, quam postea sibi matrimonii sociam adjunxit, ingratus, ut res docuit 
sibi conciliata, aut amicitiam aut simulant! nimis fidens. Cum enim in Sve- 
ciam rediisset et quidem ad locum Stocksundiam, tune ita dictam a lignis et 
trabibus, quibus fretum adversus incursum hostilem clausum erat, tentoriis 
in proximo nemore fixis in memoriam defuncti soceri, ut uxor ejus deside- 
rarat, epulas funebres, vel ut alii ferunt convivium nuptiale vel adventitium, 
plurimis invitatis solenniter institu it; Hospitibus opipare exceptis, rex bene 
potus dormi t um it. Uxor Skialva vero monile aureum, quo ornatus e ra t bene 
adservare jubet, ne per ebrietatem  am ittat. Rex_nihil doli suspicatus, illud 
arete colle alligat, et in utramvis aurem dormit, cum ille stertit, uxor ejus 
exuta omni amore, imo tota conjuge, funiculum monili submittit et inde la- 
queum regi nectit ad arborem, quae tentoriis solis ex umbræ faciendæ caus- 
sa imminebat eique gulam frangit, inde sæva bestia cum sociis navi ad- ' 
fugit ad suos. Agnus vero rex arbore detractus, istorum temporum ritu, cre- 
matus est in dicto loco vel insula, quæ Agnefitiæ nomen ab eo tulit, ubi 
post multos Stockholmia exstructa fuit. Quidam nefas illud in isto Holmiæ
loco, ubi nunc est curia urbis admissum credunt. Hactenus ille. Porro ,, . „

• • E ric  Pomor.
Sumbli R. F . cujus msignis pugil desponsarat sibi Sveciæ Regis Sigtrudi cit. loc. pag. 7.
tiliam (Cujus Sigtrudi antecessor Humilius fuerat coævus Davidis Israëlitarum
régi, ipseque sic Salomoni) ut a Gramo Daniæ rege in tercepta est eadem
virgo Svetica Gro nomine. P ræ terea Signer Sumbli tiliam elocutam Henrico
Saxoniæ régi, etsi promissa fuerit Gramo Dano, qui eam vindicarat. Ultimo
memoratum invenis qvendam Svionem Fenniæ regem, istiusque tiliam Drivam Sakosiæ 2)
nuptam fuisse W alandro Sveciæ régi e t ex ea genitum Wisbur. A t cum post p- «■



170 Gabriel Peldan.

decennium monitus ad eam in Fenningiam non rediret, filium rem ittens ipsum 
Joh. M agn. L. opera veneficiæ Huldæ interemit. Unde ab incubo dormiens suffocatus per* 

2. c. 5 otc. Vandalorum et Wendiæ regis filiam Drivam vocant Vendiama
(germanice Fendiam). P lu ra  Finniæ regum, quos plures fuisse nemo facile ne- 
gabit, non succurrunt nomina.

§ 6.
Hæc prima fuit Fenniæ periodus sub regibus, quam obscuram dixeris, 

gentilem e t idolatricam. Etenim habebant Deos, quos ritu profano colebant 
e t longa serie enumeratos apud Reverendiss. Episcopum Wiburgensem D. 
Petrum Bång in hist, ejus Eccles. Sveogoth. me legisse memini olim, quam 
ad manus nunc non habeo ; sed et arctioris cum cacodæmone commercii accu- 
santur, ob incantationes ceteras. Postquam vero divina affulgente gratia, 
victricibus regis Sveonum Erici IX armis subjugata est Fennia, in provinciam 
abiit Sveticam et simul expulsis gentilismi teuebris, Christian* religionis 

N. B. Fennones luce illustrata per Henricum natione Anglum Episcopum Upsaliens. Hic 
v ic tonoso  devic- Erico regi victori Finnorum comes, armis eos vicit spiritualibus, populumque 
s ta tem Sredactos idolatricum ad puriora convertit sacra. Incidit vero hæc regis E rici in Fenniam 
circa a:m Chr:i expeditio, adventusque Henrici Finnorum Apostoli e t primi Episcopi in an
otPuffcud. p. il. num Chr:i 1156 jux ta  communem omnium historicorum sententiam. Hinc 

Henricus in reformationis opere constitutus, doctrinam coelestem miraculis 
confirmatum ab ethnico Nobili in Kiulå träsk, lacu, cui paroecia Kiulo adja- 
cet, ab Aboa 10 milliaribus Boream versus distante, hieme trucidatus est. 
N arratur ad nobilem illum hominem Lalli cum comitatu suo venisse Episc. 
Henricum, cumque ipsum domi non inveniret nec a famulatu cibum im petrare 
potuit, depositis in mensa pecuniis exigi jussit; domum veniens Lalli et a suis 
informatus, quibus absens usus fuerit hospitibus, exacerbatus valde tam 
præsenti, in illius sententia, violentia, prioribusque in memoriam revocatis 
Episcopi increpationibus ob homicidium, equum ascendit arm atus, abeuntes 
perseqvitur ferox, et in nominato loco eos assequitur, confestimque Deo per- 
mittente aggressus virum Dei, ferro trucidavit, acceptoque pileo ejus trophæi 
instar victor ovans domum revertitur. Uxor male suspicate indignata factum, 

• his maritum salutare fertur Custa Lalli lakin sai, paha mies hyviin hytyrän. 
Unde L alli pileum accepit, malus vir bonum capitium. Is insultantis fœminæ 
e t conscientiæ meudacii fastidio pileum abjicere voluit; ast quid accidit, in- 
digni homicidæ pili cum cute pileum seqvuntur, nudumque et crudum in mc- 
ritam  poenam rem anet cranium ; fert quoque traditio, abscissum ejus pollicem, 
annulo ornatum, tumque in nive deperditum, die Joh. Baptistæ  æstate a 
cæco quodam in lintre sedeute, super frusto glaciei natantem  visum e t e le
vatum esse, quo facto glacies statim in aquam soluta est, coecus vero visum 
amissum recuperavit. In perennem rei memoriam in Sigillo Consistorii Ecclesi- 
astici Aboënsis, adbuc pollex hic annulatus conspicitur. Stat hodienum do
mus ejus in Nousis, in qua quarta paries reparatione eget sæpius, reliquis 
absque omni labe per tôt- secula firmis. Visitur quoque in petra ibidem prope 

^  templum in quo humatus est, accuratissima serpentis effigies, quem morsum
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calcaneo ejus nudo minitantcm, ab ipso maledictum lapidi immersum esse 
ajunt veteres, quorum omnium testem oculatum se venditat d a r . Mag. Dan. 
Jusleen in disp. sua de Aboa veteri e t nova p. 3G et 37. U terque horum 
rex Ericus et Henricus Episcopus in Catalogum Sanctorum a Romana E c
clesia canonizati sunt. Servantur ossa et reliquiæ Regis Erici im Templo 
Cathedrali Upsaliensi, ad sinistrum latus altaris, in loculo pretioso et cancellis 
ferreis bene munito, quem ipse vidi et tractavi. Sancti vero Henrici reliquiæ 
e sepulcro ejus in Templo Nousensi, ad templum Cathedralem transacta sunt 
e t Sacrario hactenus servata, testis est laudatus mag. Juslenius in Disp. cit. 
p. 12, quæ pro iis cognita et cum suis sacculis duobus d. XVI octobr. A:o 
CIüIOCCXX inventa atque a celsissimo Comité Douglassio moderno Fin- 
landiæ gubernatore exemta, Petropolimque transm issa sunt ad mandatum 
Sacræ Czareæ M ajestatis ex Collegio Supremæ Cancellariæ.

§ Г
Cajaniot nostros sive Botnienses credo una cum maritimis Finnis me- 

lioribus sacris e t coelesti unda tinctos, quod testatur Celeberrimi Sticsenii 
descriptio Botniæ orientalis metrica ubi refert praedium illud regium prope 
ad W asa Korsholm i. e. insula crucis dictum, quod sedes fuit gubernatoris 
Svetici, jam castrum Commcndantis Ruthenici, hue nimirum classe sua appu- 
lisse regem Ericum cum Henrico Episcopo, erectoque crucis signo liane tune 
temporis insulam mumisse in Asylum nuper conversis contra oppressiones 
barbarorum christianis. Tavastios vero administratör regni svetici Birgerns 
Jerl tum adhuc paganos et infestos hostes, devictos in fidem accepit, incolu- 
mitatem vitæ e t fortunarum illis pollicitus, si christianam fidem amplecte- 
ren tu r; quod et factum; pertinaces autem e t seditiosos carceri e re visum est 
publica, u t desinerent coelestis verbi doctrinam præfracte impedire, ac sta- 
tum publicum petulanter turbare; Quod ne autem auderent, Birgerus cxstructa 
arce Tavastensi Tavasthuus vel Tavastborg dicta e t praesidiis aueta, eos in 
obedientia tenuit, incidit id, in a:o Christi 1229 (Loccen. Hist. L. 3 p. 87 
et annales Fennici). Carelii denique armis Torchilli regis Sveciæ Canuti 
mareschalli subjugati, et opéra F.piicopi Arosiensis Petri, quem comitem ex- 
peditionis habuit, conversi sunt circa annum Christi 1293 annoque se- 
quenti Wiburgum nunc nobile Careliæ emporium et caput in munimentum 
contra Ruthenornm et Sarmatarum impressiones fundatum est ab eodem 
Torchillo castrumque Kexholmiœ Russis ademtum (Locc. L. 3 p. 99 et 
annales Fenniæ). P ræ ter hæc invenio iu laudatis auctoribus castrum Lands- 
eronani ab eodem Torchillo in ter duo fluenta Nivam e t Nigram fundatum, ut 
esset propugnaculum et receptaculum militum adversus russos, idque factum 
a:o Chr:i 1298, q. tn. hanc Noteburgum esse videsis ap. Benz, in Coll. p. 96. 
Landscrona eodem anno a Russis occupata et funditus deleta nullibi adparet 
amplius.

§ 8.
Sub bac periodo notabilis est reformatio religionis per universam Sveciam 

sub rege 6:o m. Oustavo I ; pertæsus enim dominus abominandre depravationis
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papisticæ per D. Marthinum Lutherum Datum aiiuo 1483 primam in Germanica 
sanioris doctrinæ facem suscitavit, quæ mox a:o 1524 Sveciam e t hinc F en 
niani nostram illustrabat. Sacra Biblia tenebris papalibus hactenus scpulta, 
in linguas cuique nationi vernaculas translata sunt e t in nostrum q:dem Fen- 
nicum sermonem primo Novum Testamentum A:o 1554, post integra Biblia 
A:o 1642 (Annales Finn). Quam divinam clementiam in lingva nostra nobis- 
cum loqventem, nosque erudientem, gratissim a mente agnoscimus, et patri 
luminum gratias agimus.

§ 9.
Fenningia, quam suos olim habuisse reges, et ad Vistulam usque se 

dilatasse, testis est Ptolomæus, postquam regno Sveogothico adunita est 
Magniducatus honorem in titulo regio meruit. Insigne habet Leonem coro- 
natum, dextro pede strictum gladium vibrantem, sinistra acinacem conculcan- 
tem, 9 rosis ornatum, plures sub se complectitur Principatus s. Ducatus, nimi- 
rum Pinniä proprie sic dicta, Tarastia, Carelia utriusque, Comitatus Cajania 
s. Ostrobotnia, Nylundia, Alandia  et Savolaxia. Quæ omnia immédiate coronæ 
Sveticæ subjecta erant e t a 4 Gubernatoribus regiis, svetice Landshüfdingar 
dictis, regebantur, quorum unus Aboœ, alter Helsingforsii, tertius Wiburgi, 
qvartus Wasa residebat.

§ 10.
Finniä presse dicta ante annos 571 Svecis subjecta ad orientem Ta- 

vastia et Nylandia, ad meridiem et occiduam plagam mari, ad aquilonem 
Ostrobothnia, partim e t Tavastia cingitur, dividiturque in meridionalem e t 
septentrionalem, per fluvium Aurajoki, qui metropolin ejus Aboam in duos 
partes secat. Septentrionalis Finniä svetice Norrfinland insigne habet, Ur- 
sum erectum, dextro pede auratum tenens ensem binis in campo intermedio 
deaurato Stellis ornatum. ïe r r ito r ia  ejus sunt Satacundia superior et inferior, 
Territorium Maskoënse et Wehmoënse. Urbs prim aria est Aboa, caput totius 
magniducatus, et nobile antea emporium, arce, fundata 1154 una cum Templo 
Rändämükiensi circa initia reformationis fundata (excerpta Messen. Tom. X 
circ. 6 a.), Dicasterio s. supremo Judicio regio svet. Ilofrätt, Academia, Sede 
Gubernatoris et Episcopi, Templo Cathedrali, antiquitate, magnitudine et 
nitore suo memorabili, e t senatoribus. Urbs antiqua, adeo u t genuina ejus 
principia ignorentur. Insigne ejus est Lit. A quatuor rutilantibus in circuitu 
Liliis decussatim positis. Oppida sunt Björneborg, Raumo e t Nystad cum 
oppidulo Nàdenduhl lat. Wallis gratiæ , olim coenobio, nunc artificiosa linteo- 
rum tibialium tex tura  notissimum. Meridionalis Pinniä Söderfmland insigne 
habet auratam galeam, coronam duobus cæruleis vexillis, cum deaurata cruce 
in simili solo. T erritoria ejus duo sunt Piikis e t Haliko. Hic quoque jacet 
Baronatus Kiraito ubi marmor cæditur, columnas templi, arcis Holmensis, 
aliaque magnatum palatia exornans. Oppida] præ ter dimidium Aboæ nulla, 
Kustoënsis arcis rudera vix adparent.

Alandia, insularis provincia, mari velut amnibus intersecta, in ter Sve
ciam Fenniamque sita, et quamvis liuic vicinior, Svecos tarnen incolas habet.
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Insigne du« dainto inter 9 rosas, constatque ex insulis perplurimis et sola arce 
Castelliolm antea notabilis jam Iractatibus Alandicis.

§ 11.
Ducatus Tavastiæ ante annos fere qvingentos Sveciæ subditus, mediter- 

raneus est, et ad ortnm Savolaxiam, a meridie Nylandiam, ad circium Finniam 
Septentrionalem, ad Septentriones Ostrobothniam habet. Insigne ejus 'est 
Lynx tribus superne stellis, inferne rosis in rubicundo solo decoratiis. Terri- 
toria habet Borgoënse, Superiin et inferius Hollense, Superiin et inferius Sexmtl- 
kiense. Oppidum Borgo, cujus insigne igniarium; arx sola Tavastehus, de 
qua supra § 7.

Nylandia, comitatus maritima est olimque a Finnis habitata, qui Svecis 
e t Ilelsingis cesserunt. Insigne fert cymbam deauratam inter duo ftumina. Ad 
ortum æstivum Carelia, ad austrum mare, ad africum Fennia meridionalis, ad 
Septentriones Tavastia terminus est. T erritoria duo Superiue et inferius Rase- 
burgense habet, quibus rectius 3:um annumeratur Borgoënse una cum oppido 
Borgo cui adduntur Helsingforsia e t antiquum Ekenäs. Gubernator Svecus 
Nylandiæ Tavastiæque Helsingforsiæ residebat.

§ 12.
Carelia, Ducatus Fenningiæ extrema ad ortum regio, a Karja (pecudi- 

bus) dicta putatur. Insigne habet bina in solo puniceo brachia, alterum 
acinace, alterum gladio, coronæ in medio positæ minitantia. Ab ortu ingeuti 
lacu Ladoga e t Moscovite finibus antiquis, ad austrum fluvio Nilva et mari, 
ad africum fluvio Kymmene, ad Septentriones Tavastia et Savolaxia late cir- 
cumdatur. Dividitur communiter in Vareliam Fennicam cui dictum insigne 
competit, et Kexholmiam, cujus insigne: Arx triplici muro ftrmata, cum duabus 
superne rosis. Haec oppidum habet cum arce munitissima Kexholm, Castrum- 
que Taipal. Rubinos m. Kexholmia et Riddila gignit. Careliæ Fennica' caput 
est Wiburgum, antiqua urbs cum arce munitissima. Lamlscronœ castellum 
non invenitur de quibus supra § 7. Emporia reliqua numerantur Lappstrand, 
Mola et Vekelax. Wiburgensi castellano parent, præfectura Kymmenegårdensis, 
(Kymmenegårds lähn) cum territoriis Lappcesensi, Jœskensi, Euræpœmsi et 
Strandensi.

Savolaxia a mari semotior, dulcibus undiquaque aquis intersecta et 
quasi a fumigante sinu dicta. Insigne habet, агент deauratum  sagitta  impo- 
sita minitantem in fusca planitie. Ad orieutem Kexholmensi ditione, ad meri- 
diem Carelia, ad occidentem Tavastia, ad Boream Lapponia Moscovitica con- 
tinetur. Dividitur in Sarolaxiam majorera et minorent arcemque habet muni- 
tissimam Nyslott. Utraque Carelia cum Savolaxiis Gubernatori VViburgensi 
subditæ erant.

§ 13.
Cajania comitatus, maritima est fere tota, Sinus Bothnici accola, unde 

e t Bothnia orientalis vulgo Österbotn dicitur. Ad ortum habet Savolaxiam 
et Tavastiam, ad meridiem Finniam presse dictam, ad Septentriones Lappo-
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niain et fines Muscoviticos in dorso terræ  M aanselkä dicto. Terminus a Svc- 
cia distinguens antiqvus flumen Ula fuisse dicitur, nunc vero orientalis Bothnia, 
ab occidentali paulo u ltra  fluvium Kemiensem separatur. Incolæ maximam 
partem  Sveonum soboles sunt quorum lingua quoque utuntur. Sex mustelæ 
insigne sunt. Dividitur in partes australiorem et Borealiorem, quarum utraque 
duas præfecturas liabet, quibus superadditur qvinta præfectura Cojanaburgica 
Svet. Cajanaborgs lähn. Emporia habet numero octo, quorum nobiliora sunt 
Vasa caput regionis et sedes Gubernatoris, Oamle Carleby et Uhleâ. Minora, 
N y Carleby, Jacobsstad, Braheslad, Cajana et Christina. Arces duas Uhlaborg 
e t Cajanaborg. Paroeciæ ejus pastorales in universum num erantur viginti 
e t novem.

§ 14.
Form a regiminis Fenniæ (quae partim  ex regiis, partim  illustrium et nobi- 

lium, Osterbothnia sola regiis, constabat praediis) sub regno Svetico administra- 
tu r a Gubematoribus regiis, Landshöfdingar, quos supra enumeravimus; horum 
cuivis adjunctus e ra t cum Secretario, Camerarius, qui redituum regiorum ra- 
tiones calculabat, Qvæstor s. Thesaurarius (R entm estare); Præ tores vero, 
quos fougdos vocant, exactores eran t tributorum regalium, quos inter et rusti- 
cos omnesque rurales ordinati eran t ad rationes conferendas, Scribæ Territoria
les (häradsskrifvare), cuivis denique Paroeciæ suus Lœndsmannus, venationis 
et pontium intendentes ordinati sunt. Justitiæ  vero administratio ab executio- 
nis officio plane distincta erat, cujus supremum moderainen ad Dicasterium s. 
regium judicium aulicum  svetice Hofrätt, a quo ad solum regem adpellatio 
erat. Præses in hoc judicio unus erat e Senatoribus regiis, cui adjunctus 
erat viee Preesidens cum 12 Adsessoribus, Secretarius, Advocatfiscalis, Notarii, 
Actuarius, Scribæ (Handlingsskrifvare) et Advocati. Proxima huic inferior 
instantia est Judicium provinciale cui p rxsidet Judex Provincialis (Lagman), 
unus in quavis gubernatoria provincia (Höfdingedöme) e t adscitis duodecim 
viris prudentiorum ruralium, omnes actiones dijudicat per adpcllationem devolu- 
ta3 ab infima instantia, cui præsidet Terrilorialis Judex (Häradshiifding) e t cum 
suis 12 viris (Tolfmän s. nämbdemän dictis) in omnes ruricolarum controversias 
inqvirit, eas dirimit dijudicatque ad tenorem Legum Svethicarum. In urbibus 
e t oppidis prima instantia in curia inferiori coram Kemnerio est, hinc ad 
curiam ipsam adpellatur, ubi consul (Borgmestare) cum suis senatoribus inter 
cives omnes lites dijudicat, unde ad aulicum Judicium  (H ofrätten) immédiate 
adpellatur. Telonia ceu vectigalia ab bis omnibus distincta erant, e t in 
provinciis per inspectons Provinciales observabantur, quibus adjuncti sunt in 
singulis urbibus et oppidis peculiares Telonarii (T ullnärer) e t Telonii scribæ 
(Tullskrifvare) cum visitatoribus (Besökiare), omnes autem eorum rationes ac 
lites de Teloniis ad solum Generalem inspectorem Holmensem deferuntur, prout 
hæc singula in legibus Sveticis, ordinantiis et rescriptis regiis clare et distincte 
præ scripta sunt depositaque.

§ lö.
Quantum ad ecclesiam et ecclesiastica supremus eorum praesul erat epi- 

scopus, quorum duo in Finniä fuerunt: Aboi'nsis fipiscopus, cui Finniä stricte
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dicta, pars Nylandiæ, pars Tavastiæ cum Österbothnia tota concredita erant, 
reliqua Epiicopo YViburgensi. Illi vero omnes de sacris e t matrimonialibus 
controversias dirimunt in Capitule suo (Domcapittel) sive Consistorio Ecclesia- 
stico. Assessores Episcopi Aboënsis erant Professores ex statu Academico Theo- 
logi: Wiburgensis Gymnasii ibidem Lectores cum notariis. Sacerdotuin ordines 
non plures sunt quam Prœpositus (Svet. Probst), qui suam ecclesiam habet, alio- 
rumque in suo contractu (Probsterii) inspectionem habet. Cuivis Ecclesiæ s. 
Paroeciæ suus p im est, Pastor et cum suis Sacellanis (svet. Capellan) atque com- 
ministris s. adjunctis Ecclesiastica curat; omnes autem actus Sacros pari ordine 
administrant, mortuos sepeliunt, sponsos copulant, sacramenta adm inistrant et 
verbum Dei docent. In quovis denique Templo Æ dituus (Klåckare) et exi- 
tator (Kyrckioveckare).

Academia Aboënsis fundata est a  regina Christina Aro 1640. Summum 
ejus moderamen dependet a Cancellario, qui unus fuit e senatoribus regiis, 
Procancellarius Academiæ fuit Episcopus loci. Professores habuit XII, Très 
Theologos, unum juris consultum, unum ifedicum, Septem Philos-.iæ professores. 
Ilis honore æqvalis e ra t Bibliothecarius, cui suus vice Bibliothecarius ad- 
junctus erat. Quœstor Academiæ, Secretarius Consistorii academici, cum suo 
vicario, additis duobus adjunctis, Magistrorum optimis; totus denique status 
academicus duobus servis, quos Pedelles vocant, Custodiæ magistro et cuslo- 
dibus academicis, clauditur. NB. Præ terhæc Gymnasium era t Wiburgi re- 
gium cum schola Cathedrali, Schola item Calhedralis aboënsis. Scholœ Tri
viales, Ilelsingforsensis, Tavasthusensis, Bioerneburgensis, Vasensis et Uloën- 
sis, in qvibus 6 ad 7 Ludimagistri. Supra hæc Pædagogiæ in quovis oppido 
erant. Ludim agistri s. doccntes in iis omnes stipendio regio gaudentes.

§ 16.
Sed antequam calamum de antiquioribus Finniæ rebus averto, hancque 

sccundam Finniæ periodum intermediam finio, succurrit memorabilis Olai 
Magni locus, Lib. II  c. 12, 13, De artnis et mililia Finnorum antiquorum, quod 
nimirum securibus dolabrisque usi fuerunt adversus lalrocinanles mu - - - -

T ähän päättyy  jälillä oleva puolisko G. Peldan’in kertom uk
sesta. Säilyneestä sisällysluettelosta huomaamme kuitenkin e ttä  
suurin osa hävinneestä puoliskosta on sisältänyt tunnetu ita  asioita 
Skandinavian sadustosta.

Peldan näkyy myöskin jä ttän een  jä lkeensä latinankielisiä 
m uistoonpanoja eläm ästänsä, jo ita  vielä J. Tengström  käy tti k ir
jo ittaessaan  Juli. Gezelius norm, eläm äkertaa, m u tta  nekin m ah
toivat häv itä  Turun palossa 1827.
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Okaistava:
Sivu 7, rivi 35 on Sonkaisten lue: Soukaisten

11 8 11 3 » Я Я )!
11 12 » 4 »  Я 11

Я Я Я 6 „ saari saarelta 11 saaren saaressa

Я 13 Я 12 „ Unikankarille 11 U nikankareelle

11 15 я 5 „ Salmia 11 salmia

11 Я я 6 „ kau tta 11 k au tta  mereen

Я Я я 7 „ väliltä lue: väliltä, sekä myös
hiukka lyhemmältä Porslahden B isaträsk-kuljun k au tta

Sivu 15 rivi 26 on Suudomille lue: Sundomille

я 16 я 26 muka Я kuitenkin

Я Я ?» 36 „ ulkom aalaisista „ ulkom aalaisilta

77 18 я 34 „ bjerd Я bjerdn

Я Я я 36 „ Pärniön Я Pärniän

Я 20 я 6 „ Horn H attu la Я H orn-H attula

Я 23 я 8 „ næsiâ Я næsiæ-

Я Я я 20 „ (Strömby), oli Я (Strömsby) oli

я 28 я 3 „ tuntem attom assa „ tuntum attom assa

» Я я 32 „ tubbre, maine я tubbre-m aine

я 29 я 32 „ Lepaan я Levän

я 30 я 29 Я  Я я Я
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