
FINSK A KO UN MINNESFÖRENINGENS

TIDSKRIFT.

S U O M E N  M U I N A I S M U I S T O - Y H D I S T Y K S E N

AIKAKAUSKIRJA.
X V .

H E L S IN G IS S Ä ,  1896.



Sanomalehdistössämme vuoteen 1860
olleita Suomen heimokansoja koskevia kirjoituksia.

Uti vå r tidningsliteratur till å r 1860
förekommande den Finska folkstammen rörande uppsatser.

Om inflyttningar till Finland och utflyttningar derifrån. Finlands 
Allmänna Tidning 1852, n:o 268.

Eiköhän Suomenmaassa ihm isiä ollut ennenkuin Suomalaiset tänne 
tulit? Maanmiehen Ystävä 1844, n:o 2.

Ett qvinnoland i Finland. Helsingfors Tidningar 1839, n:o 3.
B ref från Lappmarken (En Amazon-jägarinna). C. A. S. Wiborg 

1857, n:o 101.
Sananen Suomettarelle (Tietoja Kainulaisista). Ojanen. Oulun Viikko- 

sanomia 1859, n:o 12.
Om Jämerna. Borgå Tidning 1839, n:o 76; Helsingf'. Morgonbl. 1839, 

n:o 39—41 ; 1843, n:o 98; 1844, n:o 14.
Jatulin kansa. I. Fellman. Hels. Tidningar 1830, n:o 84, 86.
Jättiläisistä ja Väki-turiaisista. Turun Viikkosanomat 1822, n:o 48—51.
Om Qvänerna i Norrige. Eur—s. Finlands Allm änna Tidning 1858, 

n:o 239.
Sisarukset Mynämäellä (Satu jättiläisistä). G. W. L —g. Sanomia 

Turusta 1859, n:o 3.
Viitasaaressa kutsutaan Pohjalaisia Kainulaisiksi. S. Tuunder. Suo

metar 1858, n:o 52.
Missä oli se Kainun maa? Suometar 1858, n:o 47.
Birkkalaisista (Tietoja Kainulaisista ja Birkkalaisista). Eur—s. Suo

metar 1858, n:o 45.
Mitkä Suomalaiset ovat? Maamieh. Ystävä 1844, n:o 1.
Muinoinen Suomenmaa ja vanha Finlandi. Mehiläinen 1840, huhtik.

vihko.
Miksi kutsutaan kotimaatamme Suomeksi? Oulun Viikkosanomat, 

1840, n:o 39.
Om Finnarnes forntid. Morgonbladet 1845, n:o 55.
Miksi kutsutaan kotimaatamme Suomeksi. —je —. Mehiläinen 1839, 

marrask. vihko.
Suomen muinaishistorioitsialle mietinnäksi. Mehiläinen 1839, tam- 

mik. ja  helmik. vihko.
Suomalaisten entisistä asuntopaikoista. Sanansaattaja W iipurista 

1833, n:o 3.
Muutamia lyhykäisiä tietoja Suomalaisten Esivanhem mista ja heidän 

entisistä asuntopaikoistansa. Turun Viikkosanomat 1820, n:o 26.
Suomen kansan siirtym inen nykyisille asumilleen. ***. Suomen 

Julkisia Sanomia 1857, n:o 36—39.
Om Finlands fordna namn, Finska Folkets ursprung och fordna 

hemvist m. m. a f Professor Algoth Scarin, Suomi 1843, 1 vihko, s. 46.
Om Ungrarnes stamförvandtskap mod Finnarne. T>. E. D. Europæus. 

Morgonbladet 1853, n:o 42.



TIDSKRIFT.

S U O M E N  M U I N A I S M U I S T O - Y H D I S T Y K S E N

AIKAKAUSKIRJA.
X V .

■+-o~+-

H E L S I N G I S S Ä ,

J. Sim eliuksen perillisten  k irjapaino  osakeyhtiö  

189 6.





Siv.
Muinaismuistoja Kuortaneen kihlakunnan eteläisestä puolesta, kirj.

J. F. Ullinen...................................................................................................  1.
Käärmeet vanhan kansan käsityksessä, kirj. J. R. A spelin ........................101.
Borlinin museo-oloista suomalaisen museokysymyksen valaisemiseksi,

kirj. Eliel Aspelin............................................................................................. 110.
Reinhold v. Beckerin lisäyksiä ja oikaisuja Gananderin Mythologia

Fennica’han, julkaissut A. W. Forsm an ................................................ 125.
U ebersicht..................................................................................................................... 176.
Muinaistieteellinen kartta Kuortaneen kihlakunnan eteläosasta ja  10 kuvaa.

In n e h å ll. —  S isä lly s .





M u in a i s m u i s to ja

Kuortaneen k ih lakunnan

e t e l ä i s e s t ä  p u o l e s t a ,

kertonut

J . F . O llinen.

Mr-—

H e l s i n g i s s ä ,
J. Sim eliuksen perillisten k irjapaino osakeyhtiö, 

1893.





Muinaismuistoja Kuortaneen kihlakunnan 
eteläisestä puolesta.

Kertonut 

J. F . O l l i n e n .

Maantieteellinen silmäys.

Tässä kirjoituksessa käsitellään Keuruun, Multian, W ir- 
tain, Ätsärin ja  Alavuden pitäjiä sekä Pihlajaveden ja  
Töysän kappeleita. Näistä kuuluu neljä ensin mainittua 
pitäjää, ja  Pihlajaveden kappeli Y lisatakuntaan ja täyttävät 
lukuun ottamatta pohjoisinta kolkkaa, Hämeen- ja  Suomen
selän tekemän kulman. Eteläpohjanmaahan taas kuuluvat 
Alavuden ja  läntisin osa W irtain pitäjästä sekä Töysän 
kappeli Suomenselän rinteillä.

Tämän alan suurin leveys idästä länteen on noin 12 
penikulmaa ja  pituus 7. Sen rajana itäpuolella Laukaan 
kihlakuntaa vastaan ovat Hämeenselän harjut. Eteläpuo
lella Ruoveden kihlakuntaa vastaan ei ole luonnollisia rajoja. 
Sama on laita lännen- ja pohjanpuolellakin.

Maa on yleensä alhaista ja  tasaisenpuolista, vaikk’ei 
pienemmistä kummuista ja  kukkuloista ole puutetta. Se 
nousee niin vähitellen mainitulta selänteitä kohden pohjoi
seen päin ett’ei virroissa ja  salmissa ole suurempia pudotuk
sia. Niiltä saavat kaikki Lounaisen vesistön pohjoisesta 
tulevat haarat alkunsa milloin vuoren rinteellä pulppuavasta 
lähteensilmästä ja  itse harju lla päilyvän metsälammen va
luvasta vedestä, milloin taas harjun juurelle pysähtyneen 
järven nestevaroista.

Keurusselkä, joka on suurin järvi näillä seuduin, saa 
vetensä pohjoispuolelta tulevasta Koppelonjoesta Hämeen-
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selän rinteillä. Tähän yhtyy Isoliesjärvi, Sinerväjärvi ja  
Multiajärvet tullen idän puolelta ennenkuin se laskee Tarha- 
pään pitkään ja  kapeaan järveen. Siitä kulkevat vedet pientä 
jokea myöten Tarhianjärveen, mistä Lapinsalmi johtaa Keu- 
russelkään. Tämä saa koillispuolelta useita pieniä järviä 
vielä lisäkseen Elämän ja  erään toisen pienen joen kautta 
sekä luoteispuolelta lukuisia, vähäpätöisiä järviä ja  pieniä 
jokia lukuun ottamatta, Kuren ja  Kolhon selän vedet.

Pihlajaveteen laskee pohjoispuolelta Liesjärvi lisävesi- 
nensä ynnä muutamia muita pieniä järviä ja  lampia. P ih 
lajavedestä juoksee vesi sitten lukuisia selänteitä ja  salmia 
myöten Tarjanneveteen.

Enemmän kuin kumpaankaan edellisistä kuuluu vesiä 
Ätsärin tai kuten Ätsäriläiset itse murteellisesti sanovat Ä h
tärin reittiin. Suurin vesi tässä on Ätsärin jy lhä  järvi, joka 
on noin 3 peninkulmaa pitkä, ja  sijaitsee Suomenselän itäi
sellä vierteellä. Tämä pitkä, kapea ja  kaloista köyhänpuo- 
linen järvi on yhteydessä Väliveden kanssa, mistä juoksu 
käy Hankaveteen. Tähän laskevat koillispuolelta Kivijärvi, 
Pemunjärvi, Niemisvesi ja  Moksujärvi pienine lisävesinensä. 
Tästä virtaa vesi lyhyttä jokea myöten Ouluveteen ja  siitä 
Pärännesjärveen. Tästä päästään sitte jokea ja  pieniä järviä 
myöten vähän iloisemman näköiselle Toivedelle tai kansan 
puheen mukaan Toisvedelle, jonka aallot huuhtelevat Maan- 
selän itäistä kylkeä. Kun vielä kuljetaan etelää kohden, 
niin saadaan lännen puolelta lisävettä Yermasjärvestä, jonka 
jälkeen päästään eloisammalle ja  paljoa edellisiä kauniim 
malle Vaskivedelle, m inkä pinnalla usein kyllä näkee kii
täviä höyrypursia välittämässä liikettä Tampereelle.

Kun nyt vielä mainitaan Suomenselän pohjoispuolella 
olevista vesistä Lapuanjoki, joka saa alkunsa Sapsolammesta 
mainitulla selällä ja  joka juostuansa suoraan pohjoiseen ja  
Alavuden järven läpi, saa vasemmalta lisävettä Kuivasjär- 
vestä, oikealta ensin Ponnejärvestä ja  sitten Töysän järvestä, 
jonka läpi Töysänjoki juoksee, niin olemme maininneet tär
keimmät kaikki. Paitsi ny t lueteltuja vesiä löytyy vielä 
monilukuisia pieniä järviä siellä ja  täällä kaikkialla niin 
että kyllä havaitsee liikkuvansa tuhatjärvisessä maassa.



Keuruu. 3

Vuorista ovat tälle alalle tunkeuneet Hämeen- ja Suo
menselkä. Näistä on edellinen Keuruun pitäjän itärajalla 
matalampi, vaan nousee yhä korkeammalle Multiaa kohden, 
jonka koillisosassa se kohoaa joksikin komeana penger pen
kereitä ja  tekee sen, että maa siellä on koko joukon ylhäi- 
sempää kuin Keuruulla. Multian pitäjän pohjoista ja koil
lisosaa kulkiessani oli koko vaikeaa useinkin helteisenä 
kesäpäivänä retustaa matkareppuansa korkealle, jyrkkään 
nousevalle vaaralle, missä mutkaisen metsäpolvun varrella 
näki ihmisasunnon ikäänkuin kotkan pesän. Suomenselän 
harjanteet taas tuntuivat olevan koko paljon loivempia ja  
ehkäpä muutenkin matalampia, ainakin tuntui niin m atkus
taessani Ätsärinjärven länsirantaa kulkevaa tietä, käydes
säni Sapsolammilla ja  kulkeissani Atsäristä Töysään vievää 
maantietä.

Keuruun pitäjä.

Tiedot tämän pitäjän vaiheista ja  menneisyydestä eivät 
uletu kauemmaksi kuin 15:n vuosisadan loppuun. Vanhem
milta ajoilta kertovat vaan muinaismuistoesineet tieteen va
loon päästyänsä entistä viljelystä. Myöhempiin oloihin 
saamme selittäviä tietoja kielen aarteista ja  kansan muis
tissa säilyneistä taruista, kunnes alkaa historiallinen aika.

Todistettu on, että lappalaiset ovat ennen asuneet pal
joa etelämpänä nykyisiä asuinsijojansa. Varmaa niin-ikään 
on, että he muutama vuosisata sitten porolaumoinensa kul
jeskelivat nykyisen Kuortaneen kihlakunnan eteläosiakin 
harjoittaen kalastusta ja  metsästystä. Muistoina heistä on 
näille paikoille jäänyt lukuisia kivikasoja tai n. k. lapin- 
raunioita, joiksi Keuruulla niitä nimitetään, sekä lukuisia 
lappi-sanasta syntyneitä paikkain nimiä, jommoisista mai
nittakoon Lapinkangas, Lapinsalmi, Lapin talo ja  Lapinlahti 
K euruu lla*), Lappi-niminen talo W irtain ja  Kurun rajalla. 
Selkäsaarelle Jussilan talojen maalla Ätsäriä sanotaan hau

*) Suomi 1847 siv. 48.
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datun Sipilappalaisia1). Lappalaisista muistuttaa niin-ikään 
Peurakumpu, Porosenmaa y. m .2). Milloin he ovat näiltä 
seuduilta siirtyneet tai hävinneet, ei tiedetä, se vaan on var
maa, että keskiajan viimeisellä sataluvulla heitä vielä liik
kui Satakunnan pohjoisimmissa osissa. Suomalaiset surma- 
sivat viimeiset Lappalaiset Keurusselän Lapinlahdella, jota 
nykyään nimitetään Vihriälänlahdeksi, sen vuoksi etteivät 
ne tahtoneet vastaanottaa kristinoppia, jota heidän maan
miehensä etelämpänä tunnustivat3). Toisen tarinan mukaan 
näyttää riita syntyneen kalavesistä4).

Kun Keuruun seudut näin olivat jääneet ilman vaki
naisia asukkaita, kului kauan ennenkuin yksityisomistus 
pääsi valtaan. Sillä nyt alkoi lähellä olevain asutettujen 
pitäjien väestö lähetellä keskuudestaan pieniä retkikuntia 
sinne. Niiden toimena oli kalastus, metsästys ja  kasken
poltto. Elinkeinojaan harjoitellen viipyivät he näillä retkil
lään koko kesän, kooten saaliinsa yhteen paikkaan, josta se 
sitten talven tultua kuljetettiin kotiin. Näitä sanoo Anders 
Indrenius, joka oli kappalaisena Ruovedellä Kurun kappe
lissa, ja  joka on Åbo Tidningissä vuodelta 1776 numeroissa 
8 —10 julaissut kirjoituksen: A nm ärkningar om Keuru Soc
kens fordna och nuvarande tilstând, kansan nimittävän 
„M unkkilaisiksi“. Saman lähteen mukaan olivat nämät 
kalastajat kotoisin Pirkkalasta, Karkusta, Lempäälästä, Kan
gasaita, Saariosta (nyk. Urjala), Sääksmäeltä y. m. Näistä 
n. k. erämaanretkistä on kansankin muistissa säilynyt hä
märiä tietoja. Niinpä kerrottiin Pirkkalaisten käyneen hal
meita pitämässä näillä seuduin, ja  Sääksmäkeläisten tehneen 
kalaretkiä Pyhtösen järvelle Kolhon kylän maalla. Teiskon- 
silta K ankaanpään torpan ja Valkeeniemen talon välillä 
sanotaan saaneen nimensä siitä, että Teiskolaisten kalatie 
oli tästä k ä y n y t5). Vielä tiedettiin, että Jutilan  talosta Teis
kossa oli käyty Jukojärvellä kalastam assa6). Ja  niistä ajoista 
alkaen on erästä mainitun järven lahtea nim itetty Jutilan-

‘) Suomi Ц; 2, siv. 148. г) A. Warén, Keuruun pitäjän historia 
siv. 1. 3) Suomi 1847 siv. 48. *) A. W arén, Keuruun pitäjän historia 
siv . 2. 5) Muinaismuistoyhdistyksen „Paikkain nimiä ja  paikallistarinoita“ 
siv . 549. •) V:rtaa edell. siv. 546.
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lahdeksi. Näitä aikoja niin-ikään muistuttaa tarina Keurus- 
selän nimen synnystä, jonka mukaan se on „tullut siitä, kun 
Hämäläiset ennen kulkivat täällä Maanselän seutuvilla met
sästämässä ja  niillä matkoilla tulivat kiertämään tätä selkää, 
niin sanoivat sitä Kierrosseläksi“. Toinen tarina kertoo, että 
Hämäläiset nimittivät sitä Köyryseläksi, josta nykyinen Keu- 
russelkä sittemmin olisi muodostonut1). Liukon kylään pi
täisi asukkaat tulleen Savosta, josta sen nimikin juurensa 
johtaa. Alkuasukasten kotiseutulaiset sanotaan ensin käy
neen sillä paikalla kalastamassa siten, että keväällä talvi- 
kelin aikana tuotiin pyydystäjät sosiminensa, suoloinensa 
sinne ja  vasta toisena talvena haettiin pois. Kalastajat ra
kensivat saunan asunnokseen ja  viimein jäi siihen joku ai
naiseksi eläm ään2).

Tiedot Keuruun vakinaisesta asutuksesta lainaamme 
tähän A. W arénin edellä mainitusta kirjasta.

„Hämäläiset olivat jo vuosisatain kuluessa viljelleet 
erämaitaan, mutta kuitenkaan eivät he olleet halukkaita 
asettumaan niille vakinaisiksi asukkaiksi. Kukaties kuinka 
pitkiksi ajoiksi ne olisivat jääneet asumattomiksi, ellei Kus
taa W aasan kaikkialle ulottuva huolenpito olisi tehnyt pe
rinpohjaista muutosta erämaan oloissa. V. 1542 julisti hän 
kaikki asumattomat erämaat ruunun yksityiseksi omaisuu
deksi. Sen jälkeen jakeli hän erämaan kappaleita mielensä 
mukaan jokaiselle, joka sitoutui vakinaiseksi asukkaaksi 
rupeamaan ja  ruunulle veroa maksamaan. Tämän julistuk
sen kautta tuli myös mahdolliseksi sellainen ilmiö, että 
Keuruun ensimmäinen vakinainen asutus on jokseenkin puh
taasti savolainen, siitä huolimatta, että nämä seudut olivat 
Hämäläisten omia jo ikivanhoista ajoista“.

„V. 1550 oli Kustaa W aasa erikseen kehoittanut Hä
meen miehiä muuttamaan uutisasukkaiksi erämailleen, koska 
muka entisestään asuivat liian ahtaalla. Hämäläiset eivät 
silloin siihen suostuneet ja  saivat siis syyttää itseään, jos 
muut perivät heidän oikeutensa. Savolainen heimo sitä vas
toin oli erittäin uuttera tässä uutisasutustoimessa. Se levis 
kohta sen jälkeen kuin Kustaa W aasa oli mainitun julis-

') Edell. siv. 546. -) Palkkain nimiä ja  paikallistarinoita 1879—82 siv. 547-
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tukeensa antanut, myös Hämäläisten erämaille, Pohjoishä- 
meeseen, jonne siten syntyi Rautalammin pitäjä. Samaten 
Savon miehiä m uutti Satakunnankin pohjoiskulmaan, jossa 
jälkeenpäin Keuruun pitäjä syntyi“.

Y llä mainitussa kirjoituksessaan sanoo Indreniuskin pu
heenalaisten uutisasukasten tulleen Savosta Rautalammin ja  
Laukaan savolaisista pitäjistä ja lisää ett’eivät Keuruulai
set sietäneet Hämäläisen nimeä vielä hänenkään aikanaan.

Hämäläisten asutuksen mainitsee W arén ylipäänsä ole
van paljon myöhäisemmän ja  ja tk aa1): „Ensimmäiset hämä
läiset uutisasukkaat asettuivat Keuruulle vasta aivan 16:n
vuosisadan lo p u l la .--------------Suuresti lisääntyi hämäläinen
asutus 16-sataluvun ensimmäisinä vuosikymm eninä.----------
Vielä nykyään voi kansan puhekielestä huomata että heimo- 
eroitus on pääpiirteissään aina meidän päiviimme asti säily
nyt. Pohjoisessa ja  itäisessä osassa pitäjää tuntuu kansan 
kielessä aivan selvään jäännöksiä Savon murteen ominai
suuksista; eteläisessä eli n. k. Vesi-Keuruulla vallitsevat 
taas pääasiallisesti hämäläiset ainekset. Suurimmaksi osaksi 
ovat ne kuitenkin tietysti sulanneet yhteen, ja  juuri tämä 
savolaisten ja  hämäläisten kielivarojen yhteensulautuminen 
lieneekin syynä siihen, että Keuruun kieli on erittäin rikasta 
ja  kaunista, joista ominaisuuksistaan se varsinkin viime ai
koina on suuren maineen saavuttanut“.

Hallinnollisessa suhteessa oli Keuruun pitäjä jaettu 
kahteen osaan, joista pohjoinen kuului Satakuntaan, Turun 
ja  Porin lääniin, eteläinen Hämeeseen ja  Hämeenlinnan lää
niin. Satakunnan puolinen osa luettiin Kangasalaan ja  kuu
lui samoin kuin täm äkin Ylisatakunnan kihlakuntaan. V 
1571 eroitettiin tämä osa Kangasalasta ja  siihen yhdistettiin 
P irkkalan pitäjän pohjoinen osa, ja  näin syntyi Ruoveden 
hallintopitäjä, josta Keuruun pitäjä v. 1636 halkaistiin. Kun 
Sääksmäen kihlakunta, johon Keuruun Hämeen puolinen 
osa kuului, v. 1640 jaettiin, tuli tämä sen yläseen osaan yh 
distetyksi ja  kuulum aan Längelmäen hallintopitäjään2). Uu
dessa lääninjaossa v. 1775 tulivat molemmat mainitun pitäjän 
osat kuulumaan samaan hallintopitäjään ja  W aasan lääniin.

*) Keuruun pit. hist. siv. 7—8. 2) Tiedot A. W arénin mukaan.
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Kuvaillessaan Keuruulaisten elämää kertoo Anders 
Indrenius, että ruoka on huonon puolista, koskapa osan 
kansasta täytyy hyvinäkin vuosina sekoittaa leipäänsä pe- 
huja, kauroja ja  pettua l). Hän sanoo kumminkin, että niillä, 
jotka hyvin hoitavat talouttaan, on runsaasti viljaa, jota huo
noina vuosina vedetään Pohjanmaallekin. Saapa varak- 
kaimpain aum at seisoa vuosikausia pitelemättä.

Kaskenpolttoa, joka näillä mailla vieläkin on tavallista, 
kertoo Indrenius erittäin uutterasti harjoitettavan niin että 
jy rkät mäetkin tehdään halmeeksi, kasvakootpa kuinka 
suurta metsää hyvänsä. Tästä syystä täytyi maanviljelyk
sen pysyä alhaisella kannalla.

Muistoja entisistä yksinkertaisista ajoista on kansassa
kin säilynyt joitakuita.

Kun papit sattuivat vieraaksi taloon tulemaan, niin ei 
muuta kuin tehtiin lohnaan keskellä pirtin lattiaa vaan 
sija, ja  nuku siinä. Ja  kun pappi oli illallisella, niin söi 
hevonenkin kiukaan kulm alla samassa huoneessa appeitansa.

Kun taas nähtiin rautaisen hevoskengän sija tiellä, niin 
tiedettiin heti, että „tästf on herroja kulkenut'4, sillä siihen 
määrään oli rauta harvinaista ja  kallista, ett’ei sitä joka 
miehellä ollut. Niinpä olivat rattaat esim. kokonaan puusta. 
K un sellaisilla ajokaluilla täytyi pitemmille matkoille lähteä, 
niin tervapönttö akseliin kiinni ja  sudilla voidetta kappoihin, 
kun savu rupesi käymään.

Nyt ovat olot parantuneet suuresti, vaikk’ei maanvilje
lys esim. ole likimainkaan niin korkealla kuin monessa 
muussa paikassa maatamme. Sama on laita karjan ja  met
sän hoidon.

Tähän yleiseen katsaukseen sopinee vielä liittää eräs 
ennenkin monesti kuulemani kummallisuus.

Suomessa on nim. useissa kohdin kuultavana se omi
tuinen tapa, että kunkin pitäjän, kappelin vieläpä kyläkun
nankin asujamilla on oma, yhteinen ja  tavallisesti pilkallinen 
nimitys tai „költti“, kuten Keuruulainen sanoo. Niinpä on 
arvattavasti jokaisen kirkkokunnan asujamilla niissäkin pai
koissa, joita tämä kirjoitelma käsittelee, vaikk’en juuri kai

') Åbo tidn. 1785 siv. 146.
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kissa tätä asiaa tullut tutkanneeksi. Niinpä sanottiin Keu
ruulaisia yleensä omalla paikkakunnallakin saatikka muissa 
kylisä „karhun soutajiksi“.

. Tämän koltin synnystä kerrottiin seuraava juttu.
Kun Keuruun akat kerran soutaa jutkistivat Keurus- 

selkää, niin sattui karhu uimaan samalla ulapalla. Se vä
syi luultavasti kumm inkin liikkuessaan vieraassa valtakun
nassa, koska nousi akkojen veneeseen. Eukko parat säikäh
dyksissään eivät tohtineet puhua mitään. Ja  rauhallisena 
istui karhuhin tähystellen rannalle. Vihdoin eräs akoista 
arveli: „sinne hän kahtoo, johonka hän tahtoo“. Nyt alkoi
vat akat soutaa maata kohden, ja  lähelle rantaa päästyään 
hyppäsi karhu veteen, ui maalle ja  vapautti näin avuliaat 
akat ankarasta pelvosta. Tästä tapauksesta aikain on Keu
ruulaisia kutsuttu karhun soutajiksi.

Yhteydessä tämän kanssa lienee paras mainita seuraa- 
vatkin koitit.

Multialaisia sanottiin „keltiäisiksi“. Tämä nimitys on 
nähtävästi saanut alkunsa pitäjän nimestä Multia, jonka 
kansa johtaa multa-sanasta. Koska keltiäiset taas elävät 
multaisella, tai hiekkaisella maaperällä, niin nimitetään Mul- 
tialaisiakin keltiäisiksi s. o. mullassa (Multiassa) eläjiksi.

Töysäläisiä nimitetään „tervakouriksi“ silloin kun ei 
kehdata rumempaa nimitystä käyttää. Tämä koitti on saa
nut epäilemättä alkunsa siitä, että Töysässä harjoitetaan suu
ressa määrässä tervanpolttoa.

Pihlajavesiläisiä taas nimitetään „närheiksi“. Tämän 
koltin kerrottiin tulleen siitä, että pitäjän asukkaat ennen 
viljelivät paljon huhtia, joilla närhitkin mielellään käyvät 
tähkiä ravinnokseen noukkimassa. Usein syntyy näiden 
kesken aika mellakka ja  meteli, kuten kerran Pihlajavesi- 
läistenkin välillä tapahtui. Heille oli tu llu t rajoista riita ja  
niin ankara, että tappelun tuoksinassa yksi sai surman is
kun. Muassa tällöin oli myöskin talollinen Somppi. Kun 
asiasta nostettiin kysymys oikeudessa, sai Somppi, joka oli 
vanhin joukossa, „sen ajan lain mukaan“ vastata kaikista, 
mitä tapahtunut oli. Keräjissä tuomittiin hän mestattavaksi, 
mutta pyövelin kirves ei pystynytkään Sompin päähän, sillä 
se oli ollut lujauskoinen mies. Sitten oli Somppi lausunut,
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ett’ei hän tahdo kantaa tuomittua päätä ja  pyysi pyövelin 
vielä kerran koittamaan, ja  heti ensi iskulla putosi pää 
maahan.

I. Löytöjä.

Kivikaudelta.

I. 1801. l) Suurehko poikkikirves kuuteloliuskamasta. 
Löydetty Koukuusaaresta Kaunismäen talon maalla.

II. 1802. Musta, hyväksi tahottu tasataltta. Löydetty 
Mannisen tilalta Kallion kylässä.

III. 1803. Hyväksi tahottu tasataltta. Löydetty Liu- 
kon talon mailta.

IV. 1804. Lyhyt ja  leveä tasataltta, joka on löydetty 
Könttärin talon pellolta.

V. 1805. Kivikirves, jonka hamarapuoli on suipen- 
nettu. Aseessa näkyy koristuksen alkua. Se on löydetty 
Päkärin torpan pellolta pappilan maalla.

VI. 2029. 165. Tasataltta amphibooliliuskaa, 73 mm. 
pitkä, toisesta päästä 34 mm. toisesta 16 mm. leveä, 14 mm. 
paksu; on molemmista päistä terällä, yltä yleensä silitetty 
ja  hyvin säilynyt, niin että yhdessä laidassa vaan on pieni 
lolikeama; poikkileikkaus a ;  löydetty Suolahden kylästä 
Lammasahon talon maalta. Kerännyt A. L. Nyman olles
saan kesällä 1880 Muinaismuistoyhdistyksen stipendiaattina 
Laukaan kihlakunnassa.

VII. 2029. 166. Eeikälcivi pienimuruista gneissiä, vä
hän kulmikkaaseen vivahtava, toisinpäin noin 94, toisin 125 
mm. läpimitaten, paksuus nousee yli 60 mm. ja  yksi kulm a 
on melkoisesti ylempänä; keskellä on reikä, joka suusta on 
kumm altakin puolelta noin 42 mm., keskeltä asetta noin 17 
mm. läpimitaten; löydetty Uotilan talon vanhaa huoneusta 
purjettaessa. Kerännyt A. L. Nyman kesällä 1880.

V ili. 2029. 167. Eeikäkivi pienimuruista gneissiä, pyö
reähkö ja  noin 100 mm. läpimitaten ja  50 mm. paksu (yksi 
laita korkeammalla); koko kivi on ikäänkuin vinossa ja  rei-

•) N:ot 1801—1805 viittaavat Färlingin luetteloon. 2) Seuraavat nu
merot viittaavat Museon uuteen luetteloon.
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kakin kulkee siinä vinoon ; se on toiselta puolen päältä noin 
40 mm., toiselta 32 mm. läpimitassa, ja  keskeltä yli 20 mm.; 
löydetty Valkeaniemen maalta Mäntymäen torpan luota lä
hellä Keurusselkää. Kerännyt A. L. Nyman kesällä 1880-

IX. 2634. 470. Veitsi ta i' kaavinkivi, p. 128,5 mm., 1. 
48 mm., pks. 18 mm. Löytänyt Ollilan torppari Olkkola 
Hakojärvestä. Kerännyt Salomo Wilskman.

Yhteydessä kivikauden löytöjen kanssa sopinee mainita 
seuraavakin tieto.

Omia Keuruulla ja  M ultialla keräämiäni muinaismuis- 
toisia esineitä kohtasi kova onni. Kun maisteri Aksel W a
rén ystävällisesti lupasi viedä keräämäni kalut syksyllä 
matkustaessaan Helsinkiin, niin jätin  ne hänen haltuunsa 
päästäkseni kuljettamisvaivoista. Kesällä sitten olivat pesu- 
akat korjanneet ne roskatavarana pois. Myöhemmin on 
niitä ollut mahdoton löytää, vaikka parasta on tehty. Esi
neissä oli muutamia kivikaluja, vanha, rautainen vikahde, 
joka oli löydetty muutama ja lka maan alta, ja  maalöytöinen 
veitsi raudasta. *)

Rautakaudelta.
Soikea tuluskivi ukonkivestä, löydetty Hautalan torpan 

maalta Riihimäen talon tilalla.

II. Lapinraunioita.
Keuruulla on joku aika sitten äärettömän paljon löy

tyny t eräänlaisia kivikasoja, joita kansa tavallisesti nimittää 
lapinraunioiksi, mutta myöskin kalastajan kiukaiksi ja  jätti- 
läismuureiksi. Näitä raunioita on A. W arelius noin puoli- 
vuosisataa sitten tarkastellut ja  kirjoittaa seuraavaan tapaan. 
(Suomi 1847 siv. 40 seur.).

„Näissä on pari kolme isoa kiveä ja  niiden ympärillä 
ja  päällä joukko pieniä. Muutamissa tavataan sellaista sora- 
kiveä, joka muodostuu kuumuudessa, ja  nähdään jonkun 
vanhan riihen tai saunan uunin sijalla. Nämät rauniot ei
vät uletu maan sisään, vaan on santa korttelia nykyisen 
maanpinnan alla ihan puhdasta ja  ym pärillä olevan kal-

') Myöhemmin on museoon lähetetty kivikautisia esineitä, joista  
yhden tässä julkaisemme, kuva 1. Se on harvinainen, typistetty muodostus 
skandinavialaisesta vasarakirveestä; löydetty Moijosjärven rannalta Keu
ruussa. Mus. luett. N:o 2746. Toim. lisäys.



Kuva 1. Kirves Moijosjärven rannalta. 
Keuruu. 2/a -
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täistä. Siis näyttävät nämä rauniot aikoinansa olleen tulen- 
sijoja, mutt’eivät nykyisten kiukaiden kaltaisia, joissa on 
paljon enempi kiviä, vaan paljoa yksinkertaisempia, jom- 
moisia vielä näkee vähävaraisten käyttävän kodanlietenä“.

Nämä n. k. lapinrauniot, joita esim maisteri V. Löfgren 
oli Keuruulla tavannut toista sataa *), ovat nykyään niin 
hävinneet, ett’ei tavallisesti saata sanoa missä seinämät ovat 
käyneet, vielä vähemmin minkä muotoisia ne ovat olleet. 
Syynä tähän on kaskenpoltto ollut. Joka kerta, kun uusi 
kaskeksi kelpaava metsä on ennättänyt kasvaa halmemaalle, 
on se uudestaan hakattu ja  poltettu. Kaskenviljelyksen vuoksi 
on maa tullut moneen kertaan muljatuksi, ja  kivikasat pois 
tieltä tasoitetuiksi. Näin on käynyt monin paikoin. Missä 
ennen oli kymmenittäin kiviläjiä ja maakumpuja siinä nyt 
on sileä kangas. Varmana saa pitää, ett’ei monta vuosikym
mentä ennätä kulua ennenkuin tämä laji maamme muinais
muistoista Keuruulla on kokonaan kadonnut, jos ne vaan 
vast’edeskin häviävät yhtä suuressa määrässä kuin viimei
sinä aikoina.

Puheena olevain roukkioiden tarkoituksesta ja  synnystä 
on lausuttu eroavia mielipiteitä samoin kuin kansallakin on 
niille eri nimiä, jotka ilmaisevat mikä sen käsitys niistä on.

Tärkeä ratkaistaessa näiden raunioiden alkujuurta on 
huomata millaisilla paikoilla ne sijaitsevat. Ne, mitä tämän 
kirjoittaja on tavannut, ovat kaikki olleet lähellä kalavettä 
vieläpä järven saaressakin muutamat. On siis hyvin toden
näköistä, että ne ovat jonkun kalastusta harjoittaneen kan
san tekemiä. Raunioiden entisestä muodosta taas saamme 
tietoja kahdenlaisia. Toiset niistä ovat nelikulm aisia2), toi
set pyöreitä, keskeltä kuopalle vajonneita, ja  niiden lähellä 
on aina kuoppapaikkoja3). Puheena olevat rauniot sopivat 
siis varsin hyvin olemaan edellä mainittujen erämaanretkei- 
lijäin majapaikkain jätteitä. Sillä nuo nelikulmaiset kivi- 
läjät ovat ehkä juuri heidän uuninsa sijoja, ja  pyöreät, päästä 
alaspainuneet ovat samanlaisia riistan säilytyspaikkoja kuin 
ne, joita vielä käytetään Kemin saaristossa4).

*) Suomi II; 9, siv. 139. a) Suomi II; 9, siv. 139. s) Suometar 1853, 35.
*) Hjalmar Appelgren, Suomen muinaislinnat, siv. LXIV.
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M ainittuani tämän mielipiteen asiasta käyn luettele
maan niitä lapinraunioita, mitä onnistuin löytämään.

Isomoijasen talon maalla Joenniemen torpan pellolla on 
kaksi „kalastajan kiuvasta“ noin 250 askelen päässä asuin
rakennuksesta lounaiseteläisellä suunnalla. Pohjoisempi näistä 
on 15 m. ympärinsä ja  0,3 m. korkea. Se alenee vähitellen 
reunoja kohden ja  on kokoonpantu pienehköistä kivistä, 
Torpan isäntä on ajanut tästä pois paljon kiviä riihen kiu- 
kaaseen ja  muihin tarpeisiinsa, joten se nykyään on paljon 
matalampi kuin muutamia vuosia sitten.

Noin kahden sylen päässä edellisestä eteläänpäin on 
toinen limppumainen kivikasa, jonka ympärys tekee 11 m. 
korkeus taas 0,5 m. Siitäkin on torpan isäntä ajanut pois 
kiviä ja  purkaessaan löytänyt teräväpäisen kiven, jota oli 
kovasimena ruvennut käyttämään. Sen hän oli löytänyt 
kuten sanoi, „suuren taakkakiven alta“. K un pyydettyäni 
sain nähdä puheenalaisen esineen, niin en saattanut ensin
kään sanoa oliko se ollut kiviase vai ei, sillä niin pilalle 
oli se hiomisessa kulunut.

Näitä kiukaita en tu llu t piirtäneeksi, koska ne, ollen 
ensimmäiset mitä retkelläni tapasin, olivat siksi tavallisen 
kiukaan muotoiset, päättäen niistä vähistä jätteistä, mitä pai
kalla enään oli, että olin valmis luulemaan niiden ennen 
kuuluneen samaan torppaan, koska isäntä sanoi kerrottavan, 
että se ennen oli sijainnut juuri tällä paikalla.

„Salon saaren“ pohjoisessa päässä oli ollut „kalastaja- 
koppelin“ kiuvas, mutta kun torpan entinen isäntä oli laa
jentanut „tehtaitansa“ (tehnyt uutta peltoa) oli hän hävittänyt 
sen. K iukaan sijalta ei ole mitään muinaiskalua löydetty; 
ainoastaan maa on mustaa niiltä kohdin. Kansa arvelee, 
että Moijasen talo olisi alkujaan ollut joko tässä paikassa 
tai edellä mainitun torpan maalla olevien kivikasojen luona.

Kuva N:o 2 a, b sisältää Kopareen niemen ulkopuolella 
olevassa Papin saaressa sijaitsevaa lapinraunioa. Se on hy
vin sam m altunut nelikulmainen kivikasa niin että ainoas
taan muutamia pienehköjä kiviä näkyy peitteen alla. Rau
nion paikka on tasaisella maalla, noin 30 m. päässä saaren 
lounaisrannasta. Sen pituus ja  leveys on kolme metriä, ja  
korkeus noin 0,3 5 m. Seinämien väli on vähän korkeam-



Kuva 2 a, b. Raunio Papinsaaressa. 
Keuruu.
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Kuva 3 a, b. Jättiläisraunio Majojen valkamassa. 
Keuruu.

Kuva 4 a, b. Halkoniemen Jättiläisraunio. 
Keuruu.
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Kuva 5. лЧ
Lapinraunio Löytänenlahden 

aholla. Keuruu.
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maila maan rajaa, kivipeitteinen, sammaltunut, ja  siinä kas
vaa kolme pientä mäntyä. Opas on ennen ollut kasaa kan- 
kimassa jonkun maisterin kanssa, mutta muuta kuin hiilen 
jätteitä ei siitä ole löytynyt.

Kopareen niemen vastaisella, pohjan puolella olevalla 
niemellä piti oleman useita „jättiläisten muureja“, mutta 
niitä emme oppaan kanssa kumm inkaan löytäneet, vaikka 
kyllä koetimme etsiä. Hän sanoi niiden olevan alaltaan vä
hän edellistä pienempiä, mutta korkeampia.

Lapinraunioita piti olla Laksinlahden tienoillakin Kai
vannon kankaalla; niitä emme kuitenkaan oppaan kanssa 
enään saattaneet löytää.

Lietun talon maalla Majojen valkamassa, joka on noin 
venäjän virstan päässä mainitusta talosta kaakkoon päin, on 
„jättiläisten raunio“ noin 30 m. päässä järven rannasta ja  
13 m. päässä lähettyellä olevasta kiekkakentästä. (Katso kuva 
3 a ja  b). Se sijaitsee tasaisella järven rantatöyräällä. Ki
vet ovat hajallaan noin 1,8 m. leveydeltä ja  2,8 m. pituu
delta. Korkein kohta on 0,4 m. Kivet ovat pahasti sam
malen peittämiä ja  niiden välissä kasvaa pieniä vesoja sekä 
ympärillä nuorta metsää.

Penkelman eli Aution salmesta koilliseen päin olevassa 
Kullitun niemessä Markkulan talon Aholan torpan maalla on 
ollut „kalastajan kiuvas“, mutta iäkäs oppaani ei sitä enään 
löytänyt; lieneekö sitten jo hajoitettu, vai maatunutko.

Penkelman eli Aution salmen koillispuolella, noin 400 
askelta pitkin rautatietä, on ennen ollut „kalastajan kiuas“, 
mutta se hajoitettiin rautatietä tehtäessä, joka juuri tuli käy
mään sen ylitse. Purettaessa löydettiin siitä kaksi vaski- 
rahaa, joista ei kumm inkaan tietty sanoa minne ne olivat 
joutuneet tai miltä ajalta ne olivat olleet.

Kuvat 4 a ja  b esittävät Halkoniemen jättiläisrauniota 
Lietun talon maalla. Se on noin 60 m. länteenpäin Halko- 
niemen lahden rannasta ja  18 m. itäänpäin eräästä kivipyy- 
kistä. Maa ym pärillä on vähitellen idästä länteen nousevaa 
ja nuoren metsän vallassa. Tämäkin raunio on suureksi sam
maltunut. Korkeimmasta kohdasta on se 0,7 metriä maan 
pinnasta ylhäällä ja  alenee vähitellen luodetta ja  länttä 
kohden.
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Häkkisensalmen Aarresaaressa Keurunselän varrella pi
täisi olla lapinraunio, jossa erään vanhan eukon puheen mu
kaan viisi kuusi vuosikymmentä sitten oli neljä paalta niin 
asetettu, että ne muodostivat isonpuolisen kattilan kokoisen 
pesän 1).

Häkkisen kylässä Suutarinselän rannalla on paljon lap
palaisten raunioita (C. A. Gottlund Antiqv. ant. IV siv. 197).

„Juurikkaniemen nokassa Pappilan maalla tavataan pal
jon pajankuottaa, joka on hyvin raskasta. Niinikään havai
taan jä lk iä pajasta. Lähettyellä on myös muureja tai jätti- 
läisraunioita, missä nyt kasvaa 500 vuoden vanhoja hirsi
puita.“ (C. A. Gottlund Antiqv. ant. IV  siv. 198). Näistä 
raunioista kerrottiin tämän kirjoittajallekin, vaikk’en itse 
paikalla käynyt.

Jämsänniemen „lapinraunio“, on Lietun niemen kalliolla 
Uotilan maalla. Lähemmin sanoen on se 30 m. päässä jä r
ven rannasta. Ympärys on 15 metriä, leveys ja  pituus 3,8 
m. sekä korkeus 0,7 m. On ollut siihen aikaan, kun ei jä r
veä vielä ollut kuivattu, ihan veden rannalla. Maaperä, joka 
kasvaa pientä männyn vesaa, on m ukulakivistä kalliopoh
jalla.

Pahansuon läntisellä rannalla on myöskin lapinraunio. 
Se on Kesäkuussa noin 50 m. järven lahdesta, joka kesäisin 
kuivuu. Maaperä on tasaista. Itse raunio on kovin sam
maltunut niin että ainoastaan muutamia kiviä siitä pistää 
peitteen alta esiin. Sen pituus on 3,5 m., leveys 3,2 m. ja  
korkeus 0,5 m. Tämäkin kasa on hajotettu. Viimeiseksi 
sanoi Uotilan isäntä vieneensä siitä suuren paaden pois.

Parosen rannalla sijaitseva lapinraunio on tasaisella, 
vähitellen kohoavalla ja  mäntymetsää kasvavalla paikalla 
noin 26 m. järven rannasta suoraan maallepäin. Vielä lä
hemmin määrättynä sijaitsee se eräästä suuresta kivipyykistä 
lukien 22 m. päässä kaakon puolella. Raunion muoto on 
hyvin epäselvä, koska kivet suurimmaksi osaksi ovat pak
sun sammalen peitossa. Kooltaan on se edellisten suuruinen.

Se raunio, jonka pohjariirros näkyy kuvassa 5, on 28 
vuotta sitten ollut 1,2 m. korkuinen. Siiloin siinä oli ollut

’) Suomi 1847, siv. 53.
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eheä, holvattu ja  savella muurattu pesä. Pesän edessä oleva 
kuoppa oli ollut ihan puhdas kivistö, mutta nyt ei ole mi
tään, joka todistaisi muurin muurauksesta. Raunio sijaitsee 
Löytänen lahden aholla Kollian maalla 48 m. pohjoiseen päin 
Pahkaselän rannasta. Sen nykyinen leveys on 4,8 m., pi
tuus, kuoppakin siihen luettuna, 5,5 m. Kuopan pituus on 
1,7 m., leveys 1,6 m. Pesän pituus 2 m. sisältä, ja  leveys 
0,8 m. samoin sisäpuolelta luettuna. Korkeus on korkeim
malta kohden 0 ,45.

Tämän lapinraunion läheltä, noin pari syltä kuopasta, 
on heljä vuotta sitten löydetty ymmyrkäinen reikäkivi, josta 
ei kumm inkaan tiedetty minne se oli joutunut.

Keurusalon saarella Mänttän maalla pitäisi olla lapin
raunio („hyväreilanen m uuri“) saaren pohjoisella rannikolla, 
lähellä vettä.

Isontarron saaressa sanottiin olevan pieni uuni. Tästä 
sain kuulla sitten vasta, kun jo olin niin kaukana, ett’en 
enään saattanut takaisin palata.

„Lyhenniemenu (Lyhdeniemen) talon Alkulan torpan 
riihestä 10 m. „luojetta“ kohti on ollut lapinraunio, joka nyt 
on niin hävitetty, ett’ei siitä muuta ole jäljellä kuin muu
tamia kiviä. Torpan nykyinen isäntä sanoi ajaneensa rau
niosta kiviä riihen kiukaan perustukseen. Kun hän oli niitä 
ruvennut ajamaan, oli muuri vielä ollut haamussaan, vaikka 
pesä jo oli ennättänyt vajota kokoon. Kertoja ei sanonut 
löytäneensä kivien seasta muuta kuin koivun tai lepän hii
liä. Kooltaan oli tämä raunio ollut edellisten suuruinen. 
Muurauksessa oli käytetty savea siteenä.

Saman kertojan mukaan oli Parosen lahden varsilla 
ainakin ennen löytynyt 6—7 lapin- tai jättiläisten raunioa. 
Niistä oli kolme ollut isompaa, muut pienempiä. Kentiesi 
ovat näm ätkin joutuneet hävityksen alaisiksi kasken vilje
lyksen vuoksi, kosk’ei oppaani siellä niistä mitään tietänyt.

Majaniemen pellolta, Alasen- Valkeaniemen maalta on hä
vitetty kaksi jättiläisraunioa niin perin pohjin, ett’ei ole jä 
tetty kiveä kiven päälle. Molemmat ovat ne olleet erään 
mäen eteläisellä rinteellä, joka vähitellen kohoaa järven ran
nasta. Läntisemmän läheltä on peltoa tehtäessä löydetty
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kaksiteräinen, runsaasti korttelin pituinen, kolmisulkainen 
veitsi, joka oli raavaasti kahta sormea leveä.

Saman roukkion lännen puolelta tavattiin niin ikään 
peltoa tehtäissä valkaman puita veneen vesille työntämistä 
ja  maalle vetämistä varten. Puut olivat olleet molemmista 
päistä teräviä. Kertoja ei kumm inkaan voinut sanoa oli
vatko ne teräkalulla veistetyt vaiko poltetut.

Hulpion saaressa Keurusselän rannalla kerrottiin olevan 
lapinraunioita. Oppaani ja  Aution torpan asukkaat eivät 
kuitenkaan tietäneet niistä mitään, ja  sen vuoksi oli niitä 
mahdoton löytääkin.

Aution torpan isäntä näytti erästä talon tonttipaikkaa, 
josta oli löytänyt vanhan, ruostuneen avaimen ja  veitsen, 
minkä lappeella oli ollut „tämppeli.“ Sam alla tontilla oli 
Liukon talo ollut vähän toista sataa vuotta sitten, kuten 
kerrottiin.

Sillä saarella, missä viimeksi mainittu talon tontti
kin oli, piti löytyä useita lapinraunioita, mutta seudun asuk
kaat ja  oppaani eivät sanoneet tietävänsä niistä mitään, vie
läpä epäilivät niiden olemassa oloakin.

Jaakon saaren lapinraunio on 15 m. Roukon selän ran
nasta Majasalmen luonta lounaista kohden. Lähemmin sanoen 
on se melkein keskellä mainittua pientä saarta, tasangolla 
saaren luoteisella niemellä, joka kasvaa pientä koivua ja 
mäntyä. Raunion pituus on 5,3 m., leveys 3,2 m., korkeus 
noin 0,6 m., ja  ympärys 10,5 m.

Lapinrauniot, jotka kuvasta (6) näkyvät, ovat muuta
mia satoja syltiä Roukon selästä pohjoiseen päin.

Roukkio A on 3 metriä pitkä ja yhtä leveä. Sen kor
keus on 0,7 5 m. .

Rauniosta A raunioon С on 10,6 m.
С-raunion pituus on, luettuna idästä länteen, 3,6 m., 

leveys, luettuna pohjoisesta etelään, 3,2 m., korkeus 0,75 m.
Rauniosta В raunioon С on väli 25 m. pitkä.
В-raunion pituus, luettuna idästä länteen, on 3 m., le

veys, luettuna pohjoisesta etelään, 3 m., korkeus 0,7 m.
Rauniosta A raunioon В on taas 21 m.
Jokaisen raunion muoto on nykyänsä pyöreä, vaikka 

ne alkuaan nähtävästi ovat olleet nelikulmaisia.



Kuva 6. Jättiläisten raunioita Majaniemen aholla. 
Kuvattu raunioitten pohjoispuolelta.
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Näistä rauniot A ja  С ovat rakennetut suurehkojen paa
sien päälle ja  kylkeen. Kuten asema piirroksesta, joka on 
otettu pohjan puolelta, näkyy, sijaitsevat ne tasaisella maa
perällä, jota usein on kaskena viljelty. Kuten luonnollista, 
ovat nämät, niinkuin muutkin, tästä suuresti kärsineet ja  
saaneet vallan toisellaisen muodon, ett’ei edes voi päättää 
missä seinämät ovat kulkeneet, vielä vähemmin saada sel
ville niiden alkuperäistä muotoa, sekä ainetta, millä kivet 
ovat toisiinsa liitetyt.

Taipaleen järven rannalla А таЛ о-nimisellä paikalla on 
niinikään eräs lapinraunio. Tarkemmin määräten on sen 
asema 112 askelta ylös mäkeä länteen päin mainitun jä r
ven rannasta. Ihan sen vieressä kaakon puolella on kar- 
keakarinen, nelikulmainen, noin kahta metriä pitkä ja  yhtä 
leveä, melkein ihan paljas paikka, jossa ei kasva edes ka
nervaakaan. Tästä rauniosta on muutamia vuosikymmeniä 
sitten löydetty kivikaluja. Opas ei kumminkaan tietänyt sa
noa millaisia ne olivat olleet. Näyttää tässä kohden olleen 
kaksi raunioa aivan toistensa vieressä, joiden nykyinen 
pituus yhteen luettuna on 3,8 m., leveys 1,7 m. ja  korkeus 
0,35 m. Nämätkin rauniot ovat niin hajallaan ja  sammal- 
tuneet, ett’ei niiden entisestä muodosta selvää voi saada.

Eräs toinen lapinraunio on edellisestä noin pari sataa 
askelta pohjoista kohti. Sen pituus, luettuna pohjoisesta 
etelään, on 4,3 m., leveys, luettuna idästä länteen 3,2 m., ja  
korkeus 0,6 m.

Samalla Kiviaholla tahtoi oppaani muistella tavanneensa 
muitakin edellisten tapaisia raunioita, mutta kun metsä oli 
saanut suuren vallan, maa kovin sammaltunut ja  kanervoit- 
tunut, niin ei hän voinut niitä löytää. Arveli kumm inkin 
sellaisia esiin tulevan kunhan metsä taas kaskeksi hakataan 
ja  poltetaan.

Ampialan kylässä sain kuulla, että Riihiahon torpan lä
hellä Saaren talon maalla on „jättiläismuuri.“ Arveltiinpa 
samoilla paikoilla olevan enempikin niitä, koska kansa Am-

2
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pialan kylästä on sodan aikoina käynyt pako- ja  piiloret- 
k illä  samoilla seuduilla. Näitä jättiläisten muuria selittää 
rahvas esi-isäinsä tekemiksi.

Vielä näytettiin erästä jättiläisraunioa Sammalismäellä 
ihan Mäkelän torppaan vievän ratastien varrella. Se ei ole 
järin  etäällä Sammalisjärven rannalta ja  sijaitsee nuorehkoa 
metsää kasvavalla, tasaisella kankaalla. K iviläjän pituus, 
luettuna pohjoisesta etelään, on 3,5 m., leveys, luettuna idästä 
länteen, 3,8 m. ja  korkeus 1 m. Ympärimitaten on se 12 m.

Eteläpuolella edellistä ja  sen vieressä on toinen saman 
kokoinen ja  näköinen raunio, jonka huipulta edellisen hui
pulle on 5,5 m. Tämän pituus taas, luettuna pohjoisesta ete
lään, on 4 m., leveys, luettuna idästä länteen 4,3 m. ja  kor
keus 1 m.

Kahdesta edellisestä 23 m. länteen päin on paljon pie
nempi jättiläisten muuri. Se on hyvin sammaltunut ja  si
jaitsee keskellä nuorta metsää. Tämän raunion pituus poh
joisesta etelään on 1,6 m., leveys idästä länteen 2 m. ja  kor
keus 0,5 m. Maaperä, missä kivikasa on, on samallaista 
kuin kahden edellisenkin pohja.

K aikki nämät kolme viimeksi mainittua raunioa ovat 
keskeltä korkeampia ja  reunoille alenevia. K aksi edellistä 
ovat osaksi hiekankin sekaisia. Tavallista paremmin ovat 
nämät kolme jättiläism uuria säilyneet, sillä näyttää siltä 
kuin ei kenenkään uteliaan käsi olisi niitä paljon pidellyt.

Halmemäellä Pohjoslahden kylässä Ala Heikkilän maalla 
on hyvin suuri kiviaitaus. Valtiopäivämies Riihimäki, joka 
ennen oli ollut paikkaa katsomassa maisteri Löfgrenin kans
sa, tuli minuakin sinne viemään. Niiden muutamien vuo
sien kuluttua, joina hän oli ollut siellä käymättä, oli se niin 
hävinnyt ja  nuoren metsän valtaan joutunut, että oli sangen 
vaikea sitä tuntijankaan löytää. K un opas kertoi, että mais
teri L. paikalla käydessään oli piirtänyt, mitannut ja  kar
toittanut aitauksen kokonansa sellaisena kuin se niihin ai
koihin oli o llu tl), niin en ruvennut sitä piirtämään, koska

18 Kuortaneen kihlakunnan eteläosa.

*) Kun kysyin maisteri Löfgreniltä hänen piirrustuksiansa ja muis
tiinpanojansa tähän kiviaitaukseen, n iin  sanoi hän antaneensa kaikki 
semmoiset professori J. R. A spelinille, jolta ne taas olivat kadonneet,
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toivoin saavani häneltä paremmat kuvat kuin nyt olisi ollut 
mahdollista tehdä. Niihin aikoihin, kun maisteri L. oli ai
tausta käynyt tarkastamassa, oli se ollut erittäin selvä ja 
eheä, mutta nyt ei parhaalla tahdollakaan voinut sanoa 
mistä se ennen oli käynyt. Sen mukaan, mitä opas entisiltä 
kerroilta muisti, onnistui aina vähän väliä löytää aidan k i
vitystä ja  muita raunioita, m itkä siinä olivat olleet. Muu
tamin paikoin olivat ne vieläkin erittäin selvät, vaikka kas
ken viljelys kovin arveluttavassa määrässä oli niitä hävit
tänyt. Jos nyt vielä samalla aholla viljellään kaski tai pari, 
niin ovat loputkin rauniot auttamattomasti hukassa.

Puheena oleva aitaus on alisesta s. o. läntisestä päästä 
24 m. leveä. Sen pohjoinen sivu on 99 m. pitkä ja  idän- 
puolinen 32 m. Eteläisestä seinämästä oli hyvin vaikea saada 
selvää, sillä se muodosti m utkan. Toinen osa siitä oli 14 m 
pitkä kulmaan asti, josta se kääntyy lounaiselle ilman suun
nalle ja  ulettuu 38 m. pitkälle. Sitten kääntyy se länteen
päin ja  ulettuu samalle taholle 29 m. Siihen aikaan, kun mais- 
seri L. oli kulkenut tällä paikalla, oli puheenalainen kehys 
oppaan puheen mukaan ollut yli kolmen korttelin korkea, 
ja  seinämät olleet erittäin hyvin tehdyt. Eteläisen seinämän 
kulman kohdilta oli käynyt poikki-aita siten, että alapuoli
nen s. o. läntinen osa oli ollut ylä-osaa suurempi. Ylä-osassa 
oli ollut kymmenkunta kivikasaa, joista vieläkin on jätteitä 
olemassa. Näitä nimitti opas hautakummuiksi. Yhden sem
moisista on joku „tutkija“ hajoittanut ja  kaivanut noin 
kyynärää syvän kuopan, mutta mitään ei hän siitä ollut löy
tänyt. Jokaisen näiden pienten kivikasojen päällä on ollut, 
kuten opas kertoi, suippeneva kivi. Eräs torppari, joka on 
tarkastellut maata tämän kehyksen sisäpuolella, sanoo sitä 
pellon mullan kaltaiseksi.

Keskisen talon maalla, Polun kydössä on noin i y 2 neliö- 
sylen laajuinen lapinraunio. Tätä en ollut tilaisuudessa itse 
näkemään, sillä sain siitä tietää sitten vasta, kun olin jo 
kulkenut pitkät matkat ohitse.

kuten hän arveli, Castrén-vainajan paperien muassa suureksi korvaa
mattomaksi vahingoksi näiden seutujen muinaisuuden tutkim iselle, sillä  
niissä oli ollut muistiinpanoja y li  100 lapinrauniosta, joista n yt enään 
on osattu neuvoa ja  tiedetty kertoa ainoastaan muutamia kymmeniä kap
paleita ja  nekin ovat olleet suuremmaksi osaksi maahan jaotetut.
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N iin-ikään sain vasta ohi päästyäni kuulla, että Wal- 
keisjärven rannallakin pitäisi oleman lapinraunio. Sen koosta 
eikä muodosta ei saatettu varmuudella sanoa enempää kuin 
edellisestäkään.

Keuruun kirkon kylässä kerrottiin Kotajärven rannalla 
olevan lapinraunio, mutta paikalla eläjät eivät siitä mitään 
tienneet.

Suutarin maalla Haukkavuorilla oli ennen mailmassa 
löytynyt lapinraunio, kuten seppä-Matti, „jolla oli ollut sem
moinen muisti, kuin alm anakka“, oli kertonut.

Buotemäen talon maalla Lähteenkorvan sivussa mainit
tiin olevan vanha muurin sija. Itse en paikalla käynyt.

K un kulkee Hinkkasen torpan luonta Salosjärvelle ja  siitä 
Buotemäen talolle, niin pitäisi sillä välillä löytyä jos jotakin: 
hautoja, kiukaita y. m. s. Kun tämän sain kuulla, olin jo 
Jyväskylästä tullessani ennättänyt kulkea niin paljon mai
nittujen paikkojen ohitse, ett’en enään saattanut palata sinne.

III. Hautakuoppia.

Sammalisen järven „Kuolion“ saaressa mainittiin olevan 
sodan aikana kuolleitten hautoja. Toiset sanoivat niitä taas 
ruttoon menehtyneiden hautakuopiksi. Saatuani oppaan me
nin sinne katsomaan ja  tapasin viisi pientä syvennystä eräällä 
vähäisellä saarella. Niistä kävi yksi pohjoisesta etelään, yksi 
lounaasta koilliseen ja  kolme luoteesta kaakkoon. Yhdestä 
niistä tapasin ihmisen pääluun palasia ihan maan päällä. 
Ne olivat tulleet maan pinnalle sen kautta, että eräs suuri 
noita — oppaan puheen mukaan — oli ollut siellä temppu
jansa tekemässä ja  kaivanut ne haudasta ylös. Osan piti 
noita vieneen mukanansa, olipa niitä kerskaillen muillekin 
näytellyt ja  sanonut saaneensa, mitä oli halunnutkin.

„Selksaaressa“, jota ennen oli nimitetty „Multsaareksi 
Ukonselälläj kerrottiin olevan useoita hautakuoppia. Niihin 
sanottiin haudatun Ison Vihan aikoina ruumiita.

Nykyään ei enään näitä hautakuoppia voi löytää, ell’ei 
opas ihan tarkoin osaa niitä näyttää. Syynä siihen on se, 
että mainittu saari on moniaita kertoja hakattu kaskeksi,
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viljelty halmeeksi ja  sen ohessa kynnetty ristiin rastiin, joten 
kuopat ovat vähitellen menneet umpeen. Kun nyt taas nuori 
metsä ja rehevä kanerva on ruvennut kasvamaan saaressa, 
niin on vielä vaikeampi löytää hautakuoppia ja  kumpuja.

Vehkun kylässä eräässä järven saaressa on kaksi suurta 
ihm islailla täytettyä hautakumpua. Tarinan mukaan ovat 
ne ajoilta, jolloin ei näillä seuduilla vielä löytynyt kirkkoa 1).

Nurmenkankaalla Loilan kylässä pitäisi löytyä „Jätti
läisien hautoja“ 2).

IV. Kirkolliset muistot.

Keuruun kirkkopitäjän varhemmista vaiheista on kah
denlaisia tietoja. Toisen mukaan pitäisi se ensin kuuluneen 
K arkkuun 3), jolloin siihen myös P irkkalakin  sanotaan kuu
luneen toisen mukaan taas Pirkkalaan, jossa tapauksessa taas 
K arkku on kuulunut Pirkkalaan. Kun Pirkkalasta sitten 
v. 1571 tuli oma kirkkoherrakunta, joutui Keuruu kuulumaan 
tämän alle kunnes se v. 1628 pääsi kappeliksi4).

Ensi aikoina nimitettiin Keuruun seurakuntaa „Lapin- 
salmen pitäjäksi“, vaikka sitä myös ,,Keuru“ksikin sanottiin, 
joka nimi jäi sen tultua omaksi kirkkoherrakunnaksi v. 
1643. Mitä tähän asti on Keuruun seuduista kirkollisessa 
suhteessa sanottu koskee vaan Satakunnan puolista osaa, 
sillä Hämeen puolinen, joka hallinnollisessa suhteessa kuu- 
kui Sääksmäkeen, kuului ainakin vuoteen 1604 asti kirkol- 
lisessakin suhteessa sen alle. Epätietoista on milloin se 
sitten eroitettiin Sääksmäestä, varmaa vaan on, että se ensin 
kuului Ruoveden yhteyteen nim. ennen kuin Keuruusta tuli 
kappeliseurakunta.

Sen jälkeen kun Keuruusta tehtiin oma kirkkoherra- 
kunta, on sen ala paljon supistettu, sillä Multiasta tuli oma 
kirkkoherrakunta v. 1872 ja  Pihlajavedestä kappeli v. 1832. 
Näitä paitsi liitettiin vielä Kivijärven ja  Niemisveden kylät 
Ätsäriin.

*) C. A. Gottlund Antiqv. ant. IV  siv. äOl.
2) Paikk. nim. ja  paik. tar. 1879—82; siv. 548.
’) Suomi II; 2, siv. 134 ja II; 9, siv. 162.
*) Nämät ja  seuraavat tiedot kirkollisista vaiheista W arénin mukaan.
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„Ennenkuin Keuruulle kirkkoa rakennettiin, oli siellä 
jo jonkinlaisia saarnahuoneita, joissa papit käydessään piti
vät jumalanpalvelusta. Kansa kertoo niitä olleen useampia
kin, vaan muiden kuin yhden paikkaa ei muisteta; sen sa
notaan olleen jossakin Saukon talon pellolla. Ensimmäinen 
kirkko rakennettiin „vähän ennen v:tta 1625, pohjoispäähän 
Keuruun 1. Keurusselkää, josta pitäjä on nimensä saanut 
Lapinkangas-nimiselle hiekkakankaalle, länsipuolelle Lapin- 
salmea, joka eroittaa Tarhianjärven Keurusselästä“, niinkuin 
Indrenius sen paikan määrittelee. N ykyään käytännössä 
olevaan kirkkoon verraten oli sen paikka noin 70 kyynärää 
suoraan eteläänpäin, siis nykyisellä kirkkokankaalla, eteläi
sen läpikäytävän vieressä. Tätä ensimmäistä kirkkoa kut
suttiin „Pyhän Mikaelin kappeliksi“, joka nimi esiintyy 
kerran Yli-Satakunnan kihlakunnan tuomiokirjassa v:lta 
1628. Mutta se kesti vaan lyhyen ajan, v:teen 1656, jolloin 
se revittiin. Silloin rakennettiin toinen aivan lähelle tätä; 
nykyisestä oli se noin sata kyynärää itäänpäin eli puolivä
lissä kirkon ja  hautausmaan Lapinsalmenpuolisen aidan vä
lillä, jossa vielä nytkin voi nähdä seinäin perustukset. Tämä 
kirkko oli käytännössä noin sata vuotta v:teen 1758, jolloin 
nykyinen valmistui. Entistäkään ei kuitenkaan silloin vielä 
purettu; se seisoi vielä pystyssä aina vuoteen 1799. Silloin 
pidettiin Elok. 4 p:nä kirkkoraadin kokous, jossa kirkon 
kohtalo ratkaistiin. Asiasta on pöytäkirjaan m erkitty näin 
kuuluva päätös: „Koska vanha kirkko nykyään on aivan 
lahonnut sekä katon että seinäinsä puolesta; ja  jotta ei ku
kaan tulisi onnettomaksi, kun sinne kokoutuu usein juh la
päivinä varsinkin nuorisoa harjoittaen kaikenlaista vallatto
muutta; sen estämiseksi päätettiin että mainittu kirkko on 
sysättävä kumoon (!)“.

„Kumpikaan ensimmäisistä kirkoista ei ollut rakennettu 
ristin muotoon, niinkuin nykyinen, vaan ne olivat samaa 
mallia, kuin yleensä Suomen vanhimmat kirkot, suoraseinäi- 
siä ja  jyrkkäkattoisia. Molemmat olivat ne puusta sekä 
kooltaan jokseenkin pieniä. Myös haudattiin niihin kumpaan
kin ruumiita, niinkuin ennen aikaan oli tapana. Ensim
mäiseen haudattiin m. m. Keuruun ensimmäinen kirkkoherra,
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Aksel Theodorinpoika; jälkimmäistä käytettiin siihen tarkoi
tukseen vielä v. 1776“ 1).

Keuruun kolmas tai nykyinen kirkko on rakennettu v. 
1758 kuten jo mainittiin ja  kuten seuraava sen lännenpuoli- 
sen pääoven yllä oleva taulukirjoitus osoittaa:

Keurun 
Emäkirkko 

Kun: Adolph Fredrikin 
ai Kana 

w. 1758 valmistettu 
on 

\v. 1785 
Suri w. Kuningan 

Gustaf. III. 
hallitesa 

maalatu alaKirjoitetulda 
Joh: Tilen

Se on 48 knr. pitkä, 38 knr. leveä ja  12 knr. korkea 
katon rajaan. Ikkunat, 14 luvultaan ovat pyöreäkaarisia. 
10:llä niistä on 143/* knr. korkeus ja  2 V2 knr. leveys, y h 
dellä 2 7 t knr. korkeus ja leveys, kahdella 2 knr. korkeus 
ja  3Д leveys. Viimeksi m ainitut ovat lehterin yläpuolella 
kirkon lännenpuolisessa päässä.

Sakasti, joka on rakennettu 1831, on 12 V2 knr. pitkä 
11 7 a knr. leveä ja  6 1/2 knr. korkea sekä varustettu kolmella 
yhtä suurella ikkunalla.

Kirkon yhteyteen on rakennettu 51 knr. korkea, kuk- 
koviirillinen kellokasten.

Kirkko kellokasterinensa on varustettu paanukatolla.
Mitä kirkon sisustukseen tulee, niin sopii mainita, että 

saarnatuoli lepää laudoista tehdyllä jalalla ja on maalattu 
vaalean sinisellä öljyvärillä. Siinä olevat peilit ovat kulta- 
reunaiset ja  jokaisessa peilissä on nähtävänä kuva seuraa- 
vassa järjestyksessä: E: Marcus, E: Mattheus, Jesus Christ: 
E: Lucas, E: Joanes.

*) A. Waren, Keuruun pit. hist., siv. 22—23.
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A lttaria koristaa 7 1/2 kyynärää korkea ja  5 knr. leveä 
taulu. Tämä kankaalle tehty öljymaalaus on jaettu kahteen 
osaan, alempi kuvaus esittää Herran ehtoollisen säätämistä, 
ylempi taas Kristuksen ristiin naulitsemista. Taulusta puut
tuu tekijän n im i1).

Maalauksen puitteet ovat kullatu t ja  pilarit marmoree- 
ratu t öljy värillä.

Samanlaatuiset ja  kokoiset kuvat kuin koristavat saar
natuolin ulkosivuja koristavat kirkon lehterinkin reunoja.

Läntiseen lehteriin on eri tauluille kuvattu seuraavat 
henkilöt: mies ja  vaimo, joilla nähtävästi tarkoitetaan Aada- 
mia ja  Eevaa, Noach, Melchicedelh, Moses, Josua, K: Samuel, 
Job, K: David, K: Salomo, P: Esaias, P: Jeremias, P: Hese- 
kiel, P: Daniel, P: Häseas, P: Joel, P: Amas, P: Obadia, P: 
Jonas, P: Micheas, P: Nahum, P: Habakuk, P: Zephanias.

Pohjoisen lehterin sivu on koristettu seuraavilla, niin
ikään eri tauluille m aalatuilla henkilöiden kuvilla: Esra, 
Nehemia, P: Haggai, P: Zacharias, P: Malachias, P: Andreas, 
S: Petrus, S: Jacobus, S: Philippus, S: Thomas, S: Bartho- 
lomeus, S: Jacobus, S: Simon, S: Judas Jacobi, S: Matthias, 
S: Paulus.

Huomattava on, että kaikki tässä mainitut nimet ovat 
sellaisessa muodossa kunkin kuvan alle merkityt kuin itse 
maalauksissakin ovat ja  että kukin taulu on rintakuva en 
face. Kirkon sakastissa vetää ensin huomion puoleensa jon
kun kotimaisen seinämaalarin tekemä vanha, realistinen 
alttaritaulu, joka on noin 2 V2 knr. korkea ja  3 1/г knr. leveä

Ylhäällä, maalauksen keskellä istuu Jum ala maa astin
lautanaan. Hänen ympärillään enkeleitä, joista viisi puhaltaa 
tuomiopasunia ja  kaksi heittelee pitkäisenleimauksia kado- 
tettuin joukkoon helvetin synkeydessä. Omituisinta taulussa

*) Tekijäksi sopinee jollakin varmuudella otaksua edellä mainitun  
J. Tilenin, joka muutkin maalaukset kirkossa on suorittanut. Alttaritaulu  
on kyllä huomattavasti parempaa tekoa kuin muut henkilöitä esittävät 
pienemmät, vähäpätöisemmät ja vähemmän huomattavat kuvat puupoh- 
jalla, mutta mahdottomana ei voi pitää, että sama „taiteilija“ olisi voinut 
alttaritaulunkin maalata suuremmalla ja  huolellisemm alla vaivannäöllä. 
Tätä mielipidettä vahvistaa vielä sekin seikka, ett’ei maalaajan nimeä 
mainita edes missään kirkonarkistonkaan papereissa.
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on se, ett’ei taivaassa ole ainoatakaan naishenkilöä, lukuun
ottamatta neitsyt Mariaa, eikä helvetissä muuta kuin pal
jaita vaimoihmisiä.

Sakastin katossa riippuu eräs viime vuosisadan puoli- 
paikoilla valmistettu messinkinen kynttiläkruunu. Siinä on 
luettavana seuraava kirjoitus:

Jacob Hasterus sacrum sai van tis Jesu
Heic pasiens verho vivificante gregem
Margaris Xconiunx Rosenschmidt pectore grato
Huic (ae)di sacrum me voluere sacrae 

Anno 1740.

Näitä paitsi on sakastissa vielä eräs viiden neliökyy- 
närän suuruinen kullattu-puitteinen maalaus. Sen on v. 1824 
lahjoittanut entinen kirjanpitäjä Turun läänin lasaretissä 
nimeltä Matts Gillstén.

Kirkon sakastissa säilytetään niin-ikään suurta, raudalla 
päällystettyä ja  nastoille hakattua arkkua vuodelta 1640. 
A rkku, joka puheiden mukaan on Färling-suvun eikä kirkon 
omaisuutta, arvellaan olevan kotoisin Saksasta ja  joutuneen 
Suomeen kolmenkymmenvuotisen sodan kautta.

Kirkon kuoriseinällä on kankaalle maalattu öljykuva, 
jota ennen on käytetty alttaritauluna. Siinä esitetään Kris
tusta pesemässä opetuslastensa jalkoja. Samaan kehykseen 
on piirretty seuraavat sanat: Lären af mig, ty  jag är mild 
och ödmjuk af hjertat. Jag  hafver gifvit Eder efterdömelse, 
att såsom jag gjorde Eder, så skolen I och gjöra. Math. 11 
v. 29. Joh: 13: v. 15. Joh. Bachman. 1701. Puheena olevan 
taulun korkeus on 1 knr. 7 tuumaa ja  leveys 1 knr. 3 tuumaa.

Kuoriseinällä on vielä toinenkin öljymaalaus, missä 
kuvataan Vapahtajaa ristiinnaulittuna ja  hänen polvilla olevaa 
äitiänsä ristin juurella itkemässä. Tekijää ei ole mainittu 
enempää kuin maalauksen ikääkään.

Katosta kirkon keskellä riippuu 2 p 2 leiv. painoinen 
messingistä tehty kynttiläkruunu. Siinä on nähtävänä k ir
joitus: Jum alalle kunniaxi, Keurun kirkon kaunistuxexi, 
ovat Keuruun pitäjän nuoret miehet tämän lahjoittaneet vuonna 
1791. Tehty Turuusa sinä 14 päivänä Maalis Kuusa 1792. 
Simon Granberg.
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Kirkossa säilytetään vielä viime vuosisadan alussa yh
delle kynttilälle tehtyä kynttilän jalkaa, mihin on piirretty 
tämä kirjoitus: Philiph Ersson — thenna ljustaken till mo
derkyrkan i Keuroo socken Anno 1711.

Kellokasterissa on kaksi kelloa, joista suurempi on 1 
knr. 2 tuum aa syvä, 1 knr. 5 tuumaa leveä, 3 knr. 19 tuu
maa ympärimitaten ja  painaa 40 lei v., pienempi 22 tuumaa 
syvä, 22 tuumaa reunasta reunaan, 3 knr. 9 tuumaa ympäri
mitaten ja  painaa 31 leiv.

Pienen, lännen puolella olevan, kellon eteläisellä sivulla 
on kirjoitus:

Es: 2. 3 Tulcat, astucamm 
Ylös Herran vuorelle, Jaco
bin Jum alan huoneseen 
ette hän opetais meille hä
nen teitäns, ja  me vaellaisim- 
me hänen polguillansa.

Saman kellon pohjoispuolisella sivulla on kirjoitus:
Är efter Christi Börd 1765, dâ 
H:r Abrah: Indrenius var Keuru 
församlings Kyrkoherde, H:r 
Michael Chalanus Comminister, 
och H:r Joh: Kingelin adjunct 
är denna klocka guten af G: Meyer, 

i Stockholm.

Itäisemmän s. o. isonkellon yläosan ympäri käy seu- 
raava latinankielinen kirjoitus:

Gloria, in. excelsis. Deo. et. in. terra. pax.
Saman kellon alareunan ympäri käy kirjoitus:
Laudate. Dominum, in. cymbalis. in. cymbalis. bene. 

sonantibus. Holmiae. me fundebat. Johan. Meyer. Anno 1678.
Kirkon arkistossa, joka viime sodan aikana tuli vihol

listen kautta hävitetyksi, ei ole viime vuosisataa vanhempia 
käsikirjoituksia.

Ennen nykyistä kirkkoa oli siihen tarkoitukseen käy
tetty erästä latomaista puurakennusta, joka oli sijainnut jos
sain Keurusselän varrella. Mainittu lato arveltiin vielä ole
van jäljellä jos kohta perin kukistuneenakin.



Keuruu. 27

Toinen kirkonkello oli sodan jaloista piiloitettu Pä- 
kärinsalmen itäpuolella olevan suuren kuusen alle. Täällä 
se säilyikin ja  sai akseliinsa muistiksi pakoretkeltään tikan 
hakkaam an kolon, jota ei vieraalle unhoteta näyttää.

V. Muita muinaisjäännöksiä.
Tämän päällekirjoituksen alla luetellaan sellaisia haja

naisia muinaismuistoja, jotka eivät ole sopineet edellisten yh
teyteen.

Keuruun kirkolta noin virsta Waasaan päin kulkevaa 
maantietä on niin kutsuttu „Herkmannin poikain kaivanto 
Sen olivat he kaivaneet yhtenä ainoana yönä estääksensä 
Ryssiä pääsemästä niemelle, missä Keuruun kirkko seisoo. 
Hauta on kaivettu eräästä Tarhian järven lahdesta Keurus- 
selän Ketvelen lahteen muutamia syltiä leveän ja  viisi kyy
närää korkean kannaksen poikki. Kaivanto kerrottiin en
nen olleen paljoa syvempi kuin nykyään, sillä vuosien 
vieriessä on se vähitellen tukkeutunut. Nytkin vielä on se 
niin syvä, että tarvitaan silta sen ylitse.

Kopareen talon pihalla on maantasainen kallio, jossa nä
kyy vuosiluku 1212. Talon isäntä kertoi, että sitä oli „ti
kattu“ syvemmäksi kuin se alkuaan oli ollut. Lieneekö tik- 
kaaja sitten vaan .osannut kulkea entistä uraa, vaikka kyllä 
siltä näyttää?

Eräs Lappalaisten pirtiksi nimitetty niittylato, joka nyt 
sijaitsee läheisellä Häkkisen rannalla, sanotaan sinne muute
tun Aarresaaresta noin 100 vuotta sitten tai niin, ett’ei seu
dun vanhimmat asukkaat muista muuttamista, vaan puhu
vat siitä ikäänkuin esi-isäinsä aikana tapahtuneesta. Lato 
nähtävästi on hyvin vanha ja  ulkopuolelta niin ilman pu
rema, ett’ei ainoatakaan kirveen jälkeä saata nähdä“ 1).

„Kun Keuruun järveä laskettiin, niin löydettiin salmi 
täynnä pyydyksiä. Samassa pitäjässä on myös kiukaita, 
joissa järvenpohjasta saatua rautaa on sulatettu, ja  vielä en- 
tisvuonna 11848) löytyi eräässä rauniossa suuria sylen kan-

*) Suomi 1447 ; siv. 53—54.
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natta via raudan kappaleita. M uinaiskaluja ei ole niissä löy
detty muuta, kuin joku läpi poltettu vaskipala“ 1).

„Erääsen Ampialan taloon kuuluvan ladon seinään on 
leikattu vuosiluku 1537. Että tämä lato on vanha todistaa 
sen ulkomuoto; aurinko on polttanut hirsien päät nurkista 
melkein kokonaan pois, ja  itse puu on käynyt säikeiseksi 
kuin niinipuu ja  niin kovaksi, että tuskin kirves pystyy, 
Mahdollista on että se on vielä noita hämäläisten kalasta- 
jain rakentamia kesämajoja“ 2).

„Jukolan talossa on eräs toinen vielä vanhemman nä
köinen lato tai aitta, jonka seinässä on vuosiluku 1321; sen 
alkuperäisyyttä uskoo kyllä kansa, mutta vaikea on sen syn
nylle antaa mitään hyväksyttävää selitystä“ 2). (Vrt. C. A. 
Gottland Antiqvariska ant. IV  siv. 198).

Salonsaaren torpan seutuvilta on peltoa tehdessä löy
detty ikivanhoja katiskan paaluja kuivalta maalta. Niistä 
ei kumminkaan enään ollut ainoatakaan jäljellä eikä kukaan 
voinut sanoa miten ne olivat olleet teroitetut.

Pohjaslahden Savon mäessä pitäisi eräässä kivessä olla 
kirjoituksia, joita ei osata lukea. Paikalla en itse päässyt 
käymään.

VI. Tarinoita.

Asutustarinoita.
Haapamäen talo on vanhin siinä kyläkunnassa.

Ampialan talo Huttulassa on vanhimpia asumuksia Keu
ruulla. Tarina kertoo sen useampia kertoja olleen autiona 
kun asukkaat ovat kuolleet sukupuuttoon 3).

Kertoessaan Keuruulla vuosina 1695 ja  1697 vallin
neesta nälästä kirjoittaa W arén seuraavaan tapaan 4).

») Muinaismuisto.Yhdistyksen Verifikatsionikirja 1879- 82, siv- 865-
2) A. W arén Keuruun pit. bist., siv. 3.
3) Paikkain nim iä ja  paikallistarinoita 1879—82, siv. 545.
*) A. Warén, Keuruun pitäjän historia, siv. 13.
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„Ampialassa asui näihin aikoihin Lappajärveltä vasta 
muuttanut Tervasen suku. (Vertaa Suomi 1847, siv. 84). Heitä 
oli alusta kolme veljestä; ensin tappoi nälkä heistä yhden, 
toisen jä tti kolmas tuvan pöydälle kuolemaa tekemään ja 
pakeni itse takaisin kotipitäjäänsä, joten talo jä i sillä kertaa 
autioksi. Vasta aikojen kuluttua tuli sinne asukas muualta, 
ja sai ensi töikseen korjata luut pöydältä. — Eräs toinen taru 
kertoo, että H uttulan talon isäntä oli ennen nälkävuosien 
tuloa lähtenyt Ruotsiin herrainpäiville. Hänen siellä olles
saan kuoli suuri osa hänen kotiväestään, ja  toistenkin täytyi 
myös erota talosta hautaamatta edes kuolleita, niin että hän 
palattuaan näki luita asuinhuoneessa. Hänkin läksi silloin 
pois koko seudulta, ja  kun hän muutaman vuoden päästä 
palasi takasin, korjasi hän luut läheiseen Sammalissaareen“ 
(vertaa sivua 20). _________

Loilan talo on ennen ollut Markkula-mminen. Nimi 
tullut Pirkkalasta.

Pollari on torppa Kolhon kylässä. Asukkaat ja  nimi 
tulleet Kauhavalta l).____ _________

Hinkkasen torppaan Ampialan talon maalla Huttulan 
kylässä sanotaan asukkaan ja nimen tulleen Jämsästä*).

Moijasen nimi ja  asukkaat kerrottiin kotiutuvan Sääks
mäestä.

Haikka, Haikkasalo taloja Keuruun kylässä. Ensimmäi
set asukkaat ja  nimi nähtävästi tulleet Pirkkalasta*).

Kiesisen talon sanottiin olevan vanhimman Liutun  nie
men asumuksista. Asukkaiden sanottiin saapuneen Savosta 
toisen tiedon m ukaan Sääksmäen Siekisestä.

Kolhoon puhuttiin ensimmäisten asukkaiden tulleen 
Turkutien varrelta Konhon kartanosta.

*) Paikk. nim., 1879—82, siv. 548.
2) « » •> »» 545.
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Liettuun kerrottiin asutuksen tulleen jostain Turkutien 
varrelta joko sitten Längelmäeltä, Eräjärveltä tai Pälkäneeltä.

Lietun asuttamisesta on seuraava tarkempikin juttu. Nimi 
ja  asukkaat tulleet Lietusta Sääksmäellä. Talon perustaja oli 
Л и т -niminen mies, joka vaimonsa tapettuaan ja  rantatien 
varrelle ruumiin haudattuaan palasi Sääksmäelle ja pani 
veljensä Lietua asumaan i).

Kuljun asukkaat ja  nimi tulleet nähtävästi Pirkkalasta 2).

Loilan kylän Postin taloon, jonka nimi ennen on ollut 
Lemola, on ensimmäinen asukas tu llu t Pirkkalasta.

Haaviston talon nimi Haapamäen kylässä on luultavasti 
tullut Pirkkalasta l).

Mäki-Loilan eli entisen Yrjölän talon ensimmäinen asu
kas sanotaan tulleen Savosta 3). Toisen tiedon mukaan pitäisi 
tämän talon perustaja olleen Yrjö Karjalasta.

Huttulan kylän ensimmäinen asukas sanotaan tulleen 
Vesilahden Wilusesta, mutta se suku on siitä hävinnyt kaikki 

ja  sitten on asukkaita sinne tullut Rautalammilta, ja  ne ovat 
tuoneet nykyisen nimen tälle kylälle. M utta sekin suku on 
jo ennättänyt kuolla ja  nykyinen sanotaan saapuneen Kopo- 
lan talosta Multian pitäjässä 1).

Hauhonlampi ja  Hauhonmäki ovat Ampialan talon maalla 
Huttulassa. Ampialassa sanotaan ennen isännöinneen mies, 
joka oli kotoisin Hauhon kylästä Ruoveden pitäjää ja  hänestä 
ovat mainitut nimet alkunsa saaneet *).

„Manniskyläläiset kerrotaan pitäneen viljelyksiään kah
den peninkulman päässä kotoaan Kopolan talon maalla. Toi
sia halmeita oli heillä vielä kauempana Nikaranperällä Mul-

*) Paikkain nimiä j. n. e. 1879—82, siv. 545.
5) S:ma m a  s:ma siv. 547.
*) S:ma m a  s:ma siv. 548.
*) Sana m a  sana siv. 545.
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tian puolella, jonne oli m atkaa neljättä peninkulmaa; sitä 
todistaa se, että vielä nytkin eräällä siellä olevalla mäellä on 
nimenä Mannismäki *).

„Ampiaisilla mainitaan myös olleen viljelyksiä toisella 
taholla, Kopolan maalla, samoin kuin ManniskyläläisiUäkin“. 2 )

„Pihlajavedellä on Paiskin maalla „Mänttän a/i0“-niminen 
paikka; se sanotaan saaneen nimensä siitä, että Mäntän 
asukkaat kävivät sitä viljelemässä. Näiden paikkain väliä 
on yli kolme peninkulm aa“. 2) (Vertaa Suomi 1847, siv. 84).

„ Pihiäjaveteläislen kerrotaan usein käyneen ryöstämässä 
valmiita aumoja toisten pelloilta. Kerran olivat he Haapa- 
mäen kylän viljelyksiltä ottaneet salaa viljan ja  lähteneet ku l
jettamaan sitä kotiinsa. Murtomäen talon väki huomasi kui
tenkin varkauden ja  läksi ajamaan heitä takaa. Se saavut
tikin heidät matkalla, ja silloin, syntyi verinen tappelu, jossa 
Pihlajaveteläiset pääsivät voitolle ja  surmasivat Murtomäen 
isännän ja  rengin. Mutta he eivät jääneet rankaisematta, 
sillä asia vedettiin oikeuden eteen, ja  Rekolan isäntä ynnä 
eräs toinen mies tuomittiin mestattavaksi.“

Mäntän talo on vanhin siinä kylässä.

Koskela oli Kiesisen torppa vuoteen 1838.

Häkkisen ensimmäiset asukkaat mainitaan tulleen Pirk
kalasta. Niiltä ajoilta muistona on säilynyt seuraava lau
selma: „Kelpaasi Keuruussa kaloja pyytää, kun oli vaan 
kaakko pyytäjänä.“

Ollilassa ja  Mannisessa mainitaan asuneen kaksi ylhäistä 
naista, jotka olivat olleet joko sisaruksia tai muuten suku
laisia. Heidät erotti toisistaan vaan kapea Pohjoslahden 
lahti. Mainitut neidit olivat keskenänsä alituisessa riidassa

*) A. Warén Keuruun pit. hist. siv. 78. 
J) A. W arén Keuruun pit. hist. siv. 79.
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ja  haukkuivat törkein sanoin (haista jne.) toisiansa. Kun ei 
tällainen elämä juuri m iellyttävältä tuntunut muutti toinen 
paikkaa.

Pättiniemi oli Kiesisen torppa vuoteen 1838.

Paikallistaruja- aarre- y. m. juttuja.
Tässä osassa luetellaan tarumaiset puheet, m itkä kansan 

suussa elävät ynnä kansan etymoloogiset sanat mikäli mi
hin huomattavampi taru liittyy.

Keuruun selän nimi pitäisi oikeastaan olemaan Kierros- 
selkä. Tämä nimi kerrotaan johtuneen siitä, kun Lappalainen 
sitä kerran lähti kulkemaan ja  tutkim aan eikä tahtonut en
sinkään selville tu lla eikä ympärin päästä, vaikka jo kauan 
oli kierrellyt. Kotirantaan ehdittyänsä oli hän lausunut: 
„siinä on sata saarta ja  tuhat nientä.“

Niiltä ajoilta, kun Keuruu oli P irkkalan yhteydessä, 
on kansalla säilynyt muutoin tarinoita. Niinpä kerrottiin, 
että kirkolle palkattiin käymään aina joku seurakuntalainen 
kuulutuksista tietoa ottamassa. Tällaisesta toimesta maksettiin 
karpio jyviä joka kerralta palkaksi. Kerran oli Jaakko 
Nalli tällaiselle tehtävälle lähtenyt, mutt’ei ehtinytkään 
edemmäksi Villilää, kun tässä jo kirkkoväki tuli häntä vas
taan. Asia kun täten jä i toimittamatta eikä N allilla siis 
ollut toivoa palkinnosta, sanotaan hänen murheissaan lau
suneen: „Herra maksa, Herra muista, N alli-Jaakon jalka- 
juonet!“ 4  Erään toisen kerran, kun muuan Keuruulainen 
palasi kirkolta ja  tapasi toisen, joka edellisenä vuonna oli 
samannimisenä sunnuntaina siellä käynyt, kysyi jälkimäinen: 
„mistä siellä nyt puhuttiin“ ja  kun tämä vastasi: „yhdestä 
kiusatusta miehestä“, niin lausui jälkim äinen: „vieläkö siellä 
nyt on sama asia jupakassa“.

Ison Vihan aikana, kuten kerrottiin, oli kirkonkello upo
tettu Päkärinsalmeen, ett’eivät viholliset olisi sitä sotasaa
liiksi voineet ottaa. Jäljestäpäin on sitä kyllä monta kertaa

*) A. Waréen, Keuruun pit. hist., 19—20.siv.
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yritetty saada järvestä ylös, joka kumminkaan ei koskaan 
ole onnistunut. E räänä talvena, kun taas mielittiin koettaa 
nostaa kelloa järvestä, nousi se jo kelluville veden pintaan, 
m utta  kun eräs vanha eukko huomasi sen edempää ja huusi: 
„jopa vanha Kaisa nyt tullee“, niin samassa solui kello ta
kaisin järveen eikä sitä sen koommin ole nähty.

Aarresaaressa Häkkisensalmessa Keuruun selkää sanotaan 
olevan aarre m aahan kätkettynä, sillä toisinaan öistä aikaa 
palaa siellä tuli.

„Abraham, Keuruun kappalainen, ilmoittaa, että siellä 
on eräällä paikalla, nimeltä Koheinen, seisonut vanha puu- 
risti, jota rahvas on kunnioittanut ja  myös tiettyinä aikoina 
lähettänyt tai vienyt sinne uhria; tämän ristin ovat papit 
muutamia vuosia sitten hakkuuttaneet poikki, mutta rahvas 
on uudelleen pystyttänyt uuden ristin ja  kulkee sinne karja- 
onnea etsimään“ *)•

Keuruun kirkolta noin kolme virstaa kaakkoon päin on 
„Enbergin mäki“, johon liittyy seuraava kertomus.

Samaan aikaan, kuin Herkmannin pojat elelivät ja  tais
te livat kotiseuduillaan, oli siellä suomalaista sotaväkeäkin 
Enbergin komennettavana. Paikalla viipyessään rakastui hän 
onnettomuudekseen tyttöön, jota eräs Herkmanninkin poika 
lempi. Luonnollisesti syntyi tästä viha ja  kateus kilpakosi- 
jain mieleen, kun ei kum pikaan taipunut tytöstä hevillä luo
pumaan. Herkmannin pojan yllyttämänä ampui pappilan 
renki Enbergin sillä paikalla, missä mainittu „Enbergin mäki“ 
nyt kertoo murhatyöstä.

Pöyhölän nimi kerrotaan jollain tavalla syntyneen hei
näin pöyhimisestä. Itse tarua ei kertoja enään muistanut.

Tarina kertoo, että kirkkoonmenijät ennen vanhaan pu
k iv a t kirkkovaatteet päällensä ja  taas palattuansa riisuivat 
ne pois Kaunissaaressa Keurunselällä2).

■) A. Waren Keuruun pit. h., siv. 98.
*) Paikk. nimiä 1879—82, siv. 546.
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Papinsaareen Ukonselällä pitäisi papin olevan haudatun l).

Pitkäkaulankorpi Kolhon maalla sanotaan saaneen ni
mensä eräästä venäläisestä päälliköstä, joka kerrotaan siihen 
kuljettaneen sotaväkensä Ison Vihan a ik an a2).

Moijasjärven Kirkkolaliti Keuruun kylässä on saanut ni
mensä siitä, että sen paikkakunnan ensimmäiset asukkaat 
kulkivat mainittuun lahteen Sääksmäelle kirkkoon mennes
sään 3). _________

Kippavuori Keuruulla Pohjaslahden kylässä on kuuluisa 
sen vuoksi, että kun siihen kalauttaa jollakin kovalla esi
neellä esim. puulla erääsen tasaiseen kohtaan, niin seuraa siitä 
kaiku, joka ei kuulu ainoastaan paikalle, vaan vielä kovem
min etäälle, melkeinpä yli koko pitäjän, jonka vuoksi sitä 
1808 vuoden sodan aikana käytettiin hätämerkkien antami
seen 4)._________________ _________

V. 1646 hukkui Keuruun pitäjän ensimmäinen k irk
koherra Aksel Teodorinpoika Palander Tarhian järveen Keu
ruun kirkon pohjoispuolella. Kerrotaan että hän talostansa 
Suolahden kylässä oli isäntänä lähtenyt seuraamaan kahta 
pappia, joista toinen oli Saarijärven kirkkoherra, heidän koti
matkallansa, kun eräs ylioppilas, joka suuttui pappien pila- 
puheista, heilutti venheen kumoon. Kaikki papit hukkui
vat, mutta ylioppilas pelasti itsensä uiden Papinniemelle, 
joka tuosta tapauksesta sai n im ensä5).

Ampialan kylän Rahikkalan talon pellolla on kalliolla 
useita neliösyliä laaja paasi niin löysässä, että se, kun astu
taan toiselle syrjälle, lyö kumisten kallioa vasten niin,

*) Paikk. nimiä 1879—82, siv. 548.
2) Paikk. nimiä 1879—82, siv. 548.
’) Paikk. nimiä 1879—82, siv. 546.
*) C. A. Gottlund, Antiqv. saml. I, siv. 308.
5) Biografinen nimikirja, siv. 529.
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että jym y kuuluu laajalle ympäristölle. Tätä kiveä sano
taan Jylhän kiveksi ja  nykyään käytetään sitä merkkiä pai
menille takamailla annettaessa. Mutta Ison Vihan aikana 
käytti vihollinen sitä sotamerkkien antam iseen1). Toisen 
tiedon mukaan on mainitun paaden nimi Jylkkykivi2).

Mänttän talon maalla Mänttän vuorella on suuri 2V2 knr. 
pitkä ja  2 knr. leveä, päältä tasainen kivi, joka lepää tois
ten päällä siten, että kun sille nousi, niin saattoi soittaa 
niin, että ääni kuului k au ak si3).

Wehun kylässä pitäisi olla kaivo, jonka sanotaan ole
van jättiläisten tekemä ja joka on muodostettu niin tavatto
man suurista kivistä, ett’ei kukaan voisi nostaa n iitä4).

Sotakertomuksia.

Ison Vihan ajoilta on kansa muistissaan säilyttänyt 
näennäisesti tarkkojakin tietoja Herkmannin poikain seik
kailuista, kun sen sijaan ovat kokonaan unohtaneet kapteeni 
Salomo Enbergin rahvaan avulla saavuttaman voiton Venä
läisistä5). Enbergin nimi tosin kyllä tunnetaan sen vuoksi 
että siihen liittyy tarina, joka koskee samalla yhtä noista 
„neljäkyynäräisistä“ Herkmannin pojista, mutta sen enempää 
ei hänestä enään tiedetä.

Mainitut kansan tarujen suosimat miehet olivat silloisen 
Keuruun kirkkoherran Yrjö Härpmanin, kuten hän itse ni
mensä aina kirjoitti, poikia. Nykyään puhuu kansa paikoin 
kahdesta, paikoin kolmesta Herkmannin pojasta. Indrenius 
mainitseee) heitä olleen kolme ylioppilasta, jotka sisseinä

‘) Helsingfors Tidningar 1851 p. 417.
2) C. A. Gottlund, Antiqvariska samlingar 1, siv. 160. A. Warén 

Kouruun pit. hist., siv. 41.
3) C. A. Gottlund, Antiqvariska samlingar I, siv. 160.
*) C. A. Gottlund, s:ma s:ma I, siv. 192.
*) Koskinen. Suomen kansan historia, siv. 335.
6) Åbo Tidningar 1876, siv. 165.
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hätyyttelivät vihollisia, kertoopa heidän lopullisen kohtalon- 
sakin. Niin olivat Herkmannin pojat olleet raavaita, että hei
dän luittensa suuruisia, joita Keuruun kirkolla oli ollut nähtä
vinä, harvoin, jos koskaan, nähdään. Voimiakaan ei tuol
lainen kookas vartalo puuttunut. Hevosen kenkiä taivisteli- 
vat ja  oikoivat he paljain käsin enemmän, kuin 100 seppää 
olisi takomaan ennättänyt. Melkein yhtä helppeesti pitelivät 
sellaisten kenkäin kantajia eivätkä ensinkään kavahtaneet 
käydä kontion kimppuun noin vaan ilman pyssyä.

Kun sodan leikki läheni Keuruun kunnahia, niin vel
jekset innostuivat maatansa puoltamaan ja  jättivät niin oppi
neen uran valiten sen, mikä heidät teki kuolemattomiksi 
syntymäseutujensa historiassa.

Yksinään eivät Herkmannin pojat aina liikkuneet eivätkä 
yksinomaan Keuruun pitäjässä. Useasti keräytyi heidän 
johtonsa alle reippaita Keuruulaisia, joista lukkari nimen
omaan mainitaan lieneeköhän vaan sitten siitä syystä, että 
kansan taruissa ja  saduissa niitä miehiä erittäin suositaan.

Ensinnä on mainittava se seikkailuretki, minkä veljek
set valiojoukkoinensa tekivät Längelmäelle, koska se siirsi 
sotatapaukset Keuruulle. „He tapasivat siellä lähellä Vilk- 
kilän ja  Länkipohjan taloja venäläisen kuormaston, tappoi
vat sen kuljettajat ja  ryöstivät itselleen suuren saaliin, kolme 
kuormaa kuparisia looturahoja, jotka he toivat mukanaan 
Keuruulle. Kostoksi lähtivät Ryssät heitä heti takaa ajamaan 
ja  saapuivat Keuruulle pian heidän jäljestänsä. Tämä tapah
tui luultavasti kesän alussa v. 1715 4 .“

Nyt tuli Herkmannin poikain näyttää, minne kelpasivax, 
sillä heidän täytyi ruveta puolustamaan kotiseutuansa niin 
hyvin, kuin voivat. Luonnon puolesta oli se mitä sopivin 
sissisotaan, missä; tuli vähillä ja  tottumattomilla voimilla 
pitää kurissa ja aisoissa melkoisesti väkevämpää vihollista, 
sillä teitä ei löytynyt semmoisia, että suurempia joukkoja 
varustukseensa olisi edukkaalla tavalla saattanut niitä myö
ten kuljettaa. Seudun tuntijan oli helppo päästä karkuun 
rämeiden taakse, mäkien turviin ja  kulkea lukuisia vesiä 
myöten minne mieli.

A. Warén, Keuruun pit. hist., siv. 39 seur.
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Ensi tehtäväkseen kalvoivat he tuon kirkkoniemen luo
teisella puolella olevan kannaksen poikki (katso siitä lähem
piä tietoja sivulla 27) ja sulkivat siten Ryssiltä tien kirkolle. 
Saman kohdan tekivät he vielä lujemmaksi linnoittamalla ja  
vallittamalla, jommoisista jätteitä vielä joku aika sitten oli 
n äk y n y t1). Turhaan eivät veljekset olleet varustustaan teh
neet, sillä pian saivat Ryssät siinä kärsiä tappion. Tätä 
paikkaa he sitten pitivät aina hallussaan ja onnistuivat var
jelemaan kirkkoniemen Ryssäin hyökkäyksistä, sillä kun 
Tarhian yli Koivuniemen kohdalta käyvä silta hajoitettiin 
oli niemeke sen puolisilta hyökkäyksiltä täydellisesti suo
jattu.

Niemeltä tekivät veljekset tavan takaa hyökkäyksiä 
Venäläisten kimppuun ja  harva se viikko, jona ei kahak
kaan jouduttu. Neuvokkaisuudellaan onnistuivat Herkman
nin pojat kumminkin aina näistä selviämään ja  antamaan 
monelle ruskeapartaiselle Ryssälle pikaisen kyydin toiseen 
maailmaan. Näistä seikkailutaisteluista ovat kertomukset 
ennättäneet jo unohtua. Kerrotaan kumm inkin eräästä suu
remmasta ryskeestä Pohjanlahden kylässä syyskesällä, missä 
veljekset suurella hengen uhalla kunnollisesti tupuloitsivat 
Ryssiä saatuansa heidät tukalaan asemaan houkutelluiksi.

Kun viholliset näin saivat kärsiä selkäsaunan ja  tap
pion toisensa perästä, kävivät he yhä tylymmiksi kansaa 
kohtaan. K ylät suitsuivat savuna, karjat ryöstettiin ja  lihoja 
paistettiin talojen hiiluksilla. Kukaan ei ollut varma hen
gestään eikä vangiksi joutumisestaan. Siksipä pakeni kansa, 
minkä kykeni, minne ei vihollisen ,,koirankuonolaisetkaan‘‘ 
osanneet. Rahvas Keuruulla kertoo heistä samalla tavalla 
kuin monessa muussa kohden maatamme, kuinka he olivat 
olleet verenhimoisimpia kaikista Venäläisistä ja samalla 
peljättävimpiä. Heidän herkkuansa oli ollut pienten lasten 
liha, josta hurmeen halukkaasti metsäkoirain innoin imivät. 
Nimensä saivat he aistiensa tarkkuuden vuoksi. Erittäin 
haju oli heillä ollut erinomaisen herkkä vieläpä parempi kuin 
koirain vainu. Muulla tavalla ei käynyt jälkiänsä tuntemat
tomaksi tehdä, kuin perässään kuusenkarahkaa vetämällä.

*) A. Reinholm, Historiallinen arkisto IV, 124.
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Toisella nimellä mainitaan heitä „Kalmunkeiksi“ ja arvellaan 
hyvin ilkeiksi munkeiksi. Tämä kansanetymolooginen nimi 
tietysti ei ole muuta kuin väännös Kalmukki-sanasta.

Yksi Ison Vihan aikuisista pakopaikoista on Ampialan 
luoteisella takalistolla noin viiden kuuden kilometrin päässä. 
Suullisen kertomuksen mukaan sijaitsee se holjuisen vaaran 
itäpuoleisella sivulla siten, että luolan seinämänä pohjan ja 
lännen puolella on noin pari syltä eheää kallioa, idän puo
lella kaksi korkeata kiveä, kun etelää kohden ei ole min
käänlaista luonnollista suojaa enään, vaikka sillä puolella 
näyttää, jätteistä päättäen, olleen puuseinä. Katto, joka 
peitti tätä viiden sylen pituista ja  kolmen sylen levyistä 
suojusta, oli ollut havupeittoinen ja  harjaksien kannattama. 
Nykyään on se ennättänyt kasvaa vahvaa metsää.

Kun lähiseutujen asukkaat olivat tänne pakonsa otta- 
taneet, täytyi kirkkoherra Härpmaninkin siellä turvaa hakea, 
koska Venäläiset rupesivat häntäkin poikainsa vuoksi ahdis
telemaan luullen hänen kuuluvan samaan sissijoukkoon tai 
ainakin edistävän heidän toimiansa. Hänen muassaan täy
tyi Saarijärven kirkkoherran Carpelånin tyttären, joka sattui 
olemaan vieraisilla Härpmanin luona, tehdä seuraa maini
tulle pakopaikalle. Mutta eipä hullummin käynyt. Neiti- 
semme rakastui Huttulan sorjaan Jussiin, joka avoimin sylin 
talon perillisenä kihlasi ja  nai hänen. Niin tuli kirkkoher
ran tyttärestä onnellinen talonpoikaisemäntä, jonka jälkeisiä 
vielä kuuluu elävän viidennessä polvessa.

Toinen piilopaikka näinä perin rauhattomina aikoina 
mainittiin olleen Ukonselällä Selkäsaaressa (katso siv. 20 ) 
missä silloin oli kasvanut vankkaa metsää. Tällaiset kätköt 
olivat tietysti mahdolliset käyttää ainoastaan kesäisellä ajalla, 
mutta talveksi oli turvauduttava syrjäisiin asumuksiin, ja  
koetettava yhteisin voimin puolustautua. Lainaamme seu- 
raavan kohdan W arénin edellä mainitusta kirjasta, koska 
hänen on onnistunut saada siitä seikkaperäisemmät tiedot 
kuin mitä itsellämme on.

„Joulun seutuun v. 1715 tuli Härpman pakoretkiltään 
Ampialan taloon. M ukanaan oli hänellä kolme tytärtään 
(Maria, Regina ja Katarina), joista vanhin, Maria, oli nai
misissa hänen apulaisensa Simon Soliniuksen kanssa, joka
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myös oli samassa seurassa. Myöskin hänen poikansa luo
puivat hetkeksi levottomasta elämästään, rauhassa viettääk
seen kallista joulujuhlaa yhdessä sukulaistensa kanssa. Vä
linpitämättömäksi vihollisista ei saanut kuitenkaan joulun- 
aikaan jäädä; aina piti olla vartija, joka Ampialan korkealta 
harjulta tähysti joka puolelle, ja  antoi merkin, jos vaara oli 
tarjossa. Tähän tarkoitukseen käytettiin erästä Ampialan 
mäen etelärinteellä olevaa kiveä, jota sanotaan jylkkykiveksi 
eli jylkkykelloksi. Se on laaja, 6 kyynärää pitkä, kolmikul- 
mainen paasi, jonka toisesta päästä on lohennut 2 ‘/2 kyy
närää pitkä ja toista korttelia paksu kappale. Tämän loh
jenneen kappaleen alle asetettiin pyöreä kivi navaksi, ja 
kun sitten mies astui sen toiselle reunalle ja  rupesi sitä hei
luttamaan, syntyi tavaton kumina, niin kova, että se sopi
valla ilmalla oli kuulunut Kuivasmäkeen Petäjävedelle, 
jonne on matkaa runsas penikulma“. (Vertaa siv. 34).

„Tämä joulujuhla tuli heille kaikille turmioksi. Venä
läiset olivat, Härpmanin poikia kauan turhaan tavoitel- 
tuaan, vihdoinkin saaneet käsiinsä erään noitamiehen Turun 
puolelta, nimeltä Kuuliais-Tapani, jonka he saivat opasta
maan itseään peljättyjen vihollistensa olinpaikalle1). Am- 
pialassa oli jonakin joulun jälkipäivänä vietetty rengin häitä, 
jossa tilaisuudessa Keuruun lukkari oli varoitukseksi kerto
nut nähneensä unta, joka ennusti onnettomuutta. Siihen oli 
vanhin veljeksistä vastannut, että „joka unia uskoo, se tuulia 
takaa ajaa“, eikä ottanut varoitusta korviinsa. Muu hääväki 
uskoi kuitenkin ja  meni yöksi saunaan, mutta veljekset jäi
vät tupaan makaamaan, kirkkoherra tyttärineen asettui jo
honkin tuvan viereiseen huoneesen. Lukkari tahtoi nähdä 
kuinka kävisi ja  kiipesi tuvan lakkaan“.

„Aikaisin aamulla Joulukuun 29 p:nä syöksi jylkyttä- 
jäksi jäänyt mies kiivaasti kartanolle, huutaen: „Sissit2) on

*) Toiset kertovat, että tämä mies oli kotoisin Keuruulta Kuuliaisen  
torpasta, ja että hän oli ennen ollut Härpmanin poikien sotatovereita 
mutta nyt pettänyt heidät. Tämä luulo on kuitenkin väärä, sillä mitään 
torppaa, nim eltä Kuuliainen, ei Keuruulla Ison Vihan aikuisen rippikirjan 
mukaan tähän aikaan ollut.

2) Sissiksi sanottiin sekä suomalaisia että venäläisiä joukkoja, jotka 
kulkivat hävitysretkillä.
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täällä:“- Hän oli huomannut viholliset vasta aivan lähellä 
taloa kun oli jo liian myöhä. Venäläiset ympäröivät heti 
tuvan ja hyökkäsivät heti sisään. Herättyään sieppasivat 
Härpmanin pojat aseikseen halkoja ja  mitä vaan käsiinsä 
saivat, ja moni Ryssä sai vielä surmansa heidän pitäessään 
puoliaan sankarin tavoin. Mutta ylivoimaa ei heidänkään 
jättiläisvoimansa kestänyt. Yksi heistä kaatui kahakassa 
Venäläisen pyssynluodista, nuorin joutui tuvan porstuassa 
niin ahtaalle, ettei voinut enää käsiään käyttää, ja  siinä 
saivat Venäläiset hänen vangiksi. Vanhin, Juhana, näki 
kuinka toisille kävi kiipesi laipiolle ja sieltä lakeisen kautta 
katolle, luullen sitä tietä pelastuvansa. Venäläisiä oli maassa 
joka puolella tupaa, ja  lukemattomia kuulia vinkui heidän 
verivihollisensa ympäri, mutta ei ihmeeksikään yksikään 
osunut. Siitä arvasi Kuuiiais-Tapani, joka itse oli noitamies, 
että hän oli noiduttu. Hän painoi hopeaisen napin pyssyynsä, 
tähtäsi ja  laukasi, ja  silloin vasta sankari heitti henkensä. 
Kirkkoherra ja kaikki saunassa olijat antautuivat vangiksi 
vastustusta yrittäm ättä“.

„Venäläiset tekivät sitten tulen tuvan lattialle, aikoen 
polttaa sitä, mutta lukkari, joka oli piiloittautunut lakkaan, 
sammutti sen aina heittämällä siihen multaa laipion aukosta. 
Siitä huomasivat he hänet ja  pakoittivat tulemaan alas sur
man suuhun“ ').

Jätämme tähän Ison Vihan surkeat ajat seuraamatta 
kauemmaksi vangittujen kohtaloita, kosk’ei kansallakaan 
niistä suuria ole kerrottuna. Sen vaan tietävät, että Siperi
aan joutui Härpman perhejätteinensä, palasipa vielä entisille 
sanankuulioillensakin Keuruulla lausumaan lunastusta. Näin 
suotuisa ei ollut kaikkien kohtalo sillä suurin osa vangi
tuista kansan seassa katosi ijäksi päivää.

Vielä elää kansan muistissa eräs tarina, josta myös 
näkyy kirkkoherra Härpman palanneen omillensa vierailta 
mailta. Kerrotaan näet, että hän oli palveliansa Taavetin 
hoimiin uskonut nuo runsaat rahavarat, mistä edellisessä jo 
mainittiin puhuttaessa Herkmannin poikain sissiretkestä 
Längelmäelle. Taavetti ei enää luullut isäntänsä sinä il-

’) A. Warén Keuruun pit. hist., siv. 41 seur.
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moisna ikänä näkevän Keuruun kunnaita. Tämänpä vuoksi 
päätti hän käyttää rahoja, kuten omiansa ja osti Ruokosen 
talon. Mutta kirkkoherra palasi kun palasikin omillensa ja 
haastatti tuon väärän palvelian oikeuteen, kosk’ei hän muu
ten taipunut luopumaan rahoista. Ruokonen ei oikeuden
kaan edessä omistanut saaneensa mainittuja rahoja, tekipä 
vielä puhdistusvalankin, jonka johdosta vapautettiin kan
teesta. Näin oli hän syytöin maailman silmissä. Mutta 
tulipa kuolemanhetki ja  kahta synkeämpi väärän valan teki
jälle. Nyt ei saanut Ruokosparan henki rauhaa missään. 
Haudan mullasta nousi se öistä aikaa peltotöihin, huusi ja 
valitti, jott’ei muutkaan saaneet rauhaa. Toistamiseen oli 
hauta siunattava. Eikä sen erän perästä enään Ruokosta 
nähty ei kuultu.

1808—1809 vuosien sota oli Keuruulla paljon turvalli
sempaa laatua kuin Iso Viha. Olisipa taidettu päästä hy
vinkin vähällä, ellei kaksi talonpoikaa olisi ryhtynyt hätyyt
tämään Venäläisiä Pohjaslahden kylässä. Tästä tapauksesta 
sai tämän kirjoittaja tosin vaillinaisemmat tiedot kuin 
esim. W arénilla on ollut käytettävinä, mutta koska ne ta
vallansa täydentävät edellisiä, niin mainitsemme ne tässä 
kumminkin toisintoina.

Nuo kaksi talonpoikaa asettuivat väijyksiin venäläistä 
kuormastoa Keurusselän rannalle siinä paikassa, missä vesi 
ulettuu ihan maantien varrelle asti. Kun edellä kulkevat, 
kuormastolle turvaksi määrätyt ratsumiehet tulivat, pysyivät 
miehet vaan piilossaan ja  antoivat heidän rauhassa matkata 
ohitse odotellen itse kuormastoa. Se kun paikalle saapui, 
tekivät talonpojat hyökkäyksen ja  surmasivat tuokiossa nuo 
muutamat kuljettajat. Yritys oli onnistunut mainiosti. Mutta 
se tuotti paljon haittaa perästä päin näille seuduille ja  etu
päässä Pohjaslahden kylälle. ' Talonpojat eivät olleetkaan 
näet täydellisesti kuolettaneet yhtä Venäläistä. Heidän saa
lista korjatessaan oli tuo puolikuollut virvonnut vedessä, jonne 
oli kaatunut tappelun tuoksinassa, ja  pääsi hiljakseen liik
kumalla sävistöön piiloutumaan. Lopun päivää oli hän pii
lossaan ja  illalla vasta tohti lähteä sieltä tovereillensa tietoa 
viemään. Nämä löysi hän kirkon kylässä kuormastoa odot
telemassa ja kun saivat kuulla, että kuormaston ryöstäjillä
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oli „vinskin musikkamekko päällä4*, niin rupesivat he ahdis
telemaan eritoten talonpoikia. Edellä mainitun kylän viisi 
voimakasta taloa poltettiin poroksi, kahdesta otettiin isännät 
vangiksi, mutta toinen niistä pääsi Längelmäellä karkaamaan 
ja  saapui vihdoin kovin väsyneenä ja nälkiintyneenä ko
tiinsa Lintulan taloon.

Saivatpa Venäläiset kiinni erään Kvistin, jolta löysivät 
kuormastossa kuljetettua leipää 1. „nalleja44, kuten niitä nimi
tettiin. Mies parka hirtettiin ja ristiinnaulittiin ryöstöpai- 
kalla, pistettiinpä vielä „nalli44 hampaisiin varoitukseksi 
muille.

Jopa pelättiin Ison Vihan aikain taas tulevan. Murhat 
tosin eivät olleet päivän tapahtumia. Sanotaanpa vielä, ett’ei 
muita surm attukaan koko sodan ajalla Keuruulla. Sitä vas
toin oli ryöstäminen hyvin tavallista, johon vielä tuli varas
taminen lisäksi. Tästä tosin arveltiin „ett’ei Venäläinen itse 
ole varas, vaan sinelli44. Siksi näyttivät ajat kumminkin 
rauhattomilta, että paljon ihmisiä etsi turvaansa Jämsän 
metsissä.

Venäläiset luulivat, että Keuruun silloinen kirkkoherra 
„Ruusempakki“ (Rosenback), joka sittemmin, kertojan pu
heen mukaan, joutui Taivassalon provastiksi kyllä tiesi ketkä 
olivat ryöstäneet edellä mainitun kuormaston; olipa ehken 
itsekin ollut yrityksessä osallisena. Sen vuoksi koettivat he 
saada hänen ilmaisemaan kaikki. Tämän tähden istutettiin 
häntä muurahaispesissä ilki alastomana, aiottiinpa pahem
piinkin kidutustoimiin ryhtyä, se kumminkin jätettiin. 
Pahin  oli kuitenkin Ruusempakin vielä kärsimättä.

Venäläiset ottivat hänen vangiksi ja  lähtivät kuljetta
maan Jäm sää kohden. Kirkkoherra sidottiin ratasten aisaan 
kiinni ja  tee seuraa, minkä voit. Matkaa oli seitsemän peni- 
kulmaa. Ihmetellä täytyy mitenkä hän saattoi kestää tuol
laista tunnotonta rääkkäystä, mutta perille pääsi vaan 
hengissä. Jämsään tultua ajettiin hän juhtain kanssa 
sidottuna seisomaan. Pappilan piika näki onnettoman ja 
kertoi isännälleen, mikä katsomaan mennessään tunsi vanki- 
raukan. Heti tahtoi hän lunastaa kirkkoherran ja pyysi 
saada auttaa tätä tukalassa tilassaan. Töin tuskin taipuivat 
Ryssät siihen. Lunnaiksi täytyi Jämsän kirkkoherran sitten
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antaa leikata peltonsa ja jä ttää vihollisille siitä tuleva vilja. 
Tunnottomasta kidutuksesta tuli kirkkoherra kipeäksi, 
joutuipa vielä mielenhäiriöönkin. Sekä sielun että ruumiin 
taudeista parani hän kumminkin jonkun ajan kuluttua.

Multian pitäjä.

Tämä pitäjä liittyy niin läheisesti vaiheinensa Keuruun 
pitäjään, että mitä siitä huomattavampaa olisi, se on jo edel
lisessä sanottu, kun oli puhe Keuruun pitäjästä.

Maanlaatu M ultialla on paljon hedelmättömämpää ja 
karumpaa kuin K euruulla sekä muuten paljoa ylhäisempää, 
josta seurauksena on, että talven sanottiin olevan ainakin 
puolen kuukautta pitempi kuin eteläisessä rajapitäjässä. 
Pitäjän itä- ja  pohjoispuoli ovat hyvin harvaan asuttuja 
syystä, että ne kohdat ovat peräti hedelmättömiä ja  ylhäisiä. 
Kerskaillen sanovat Multialaiset asuvansa keskellä maata, 
toisinaan taas maan navalla.

Hallinnollisessa suhteessa kuului Multia ennen vanhaan 
Satakuntaan, Turun ja  Porin lääniin, luettiin Kangasalaan 
ja  Yli-Satakunnan kihlakuntaan. Kangasalasta eroitettiin se 
v. 1571, josta aikain kuului Ruoveden hallintopitäjään. Tästä 
se eroitettiin v. 1636 ja oli sen jälkeen Keuruun pitäjän yh
teydessä kunnes vuonna 1872 pääsi itsenäiseksi.

Lääninjaossa 1775 määrättiin tämän pitäjän seudut 
kuulum aan W aasan lääniin.

I. Lapinraunioita.

E. S—n (Eero Salmelaisen) retkeillessä Multialla ker
rottiin hänelle „niillä seuduin löytyvän useoita Lapinrau- 
nioiksi sanottavia muinaisjätteitä, joista ei seudun asukkaat 
tietäneet minkä aikuisia ne olivat“. Saatuansa oppaan, joka 
oli halukas hänelle näyttämään näitä raunioita, kävi hän 
niitä katsomassa. Tarkastuksestaan kertoo hän 1853 vuoden 
Suomettaren 53 numerossa seuraavalla tavalla.
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„Näitä raunioita sanovat täällä milloin Lappalaisten, 
milloin Hämäläisten jättäm iksi, eivätkä tee nimissä mitään 
tarkkaa erotusta. E rittäinkin on niitä Pajumäen kylän 
maalla pari ruotsin virstaa Soi’inmäeltä länteen päin Luoto- 
järveä ja  Sammalista yhdistävän salmen kohdalla. Tähän 
salmeen pistää pitkän-suipukka niemeke, jota pitkin kulkee 
tasaharjanen maakangas. H arjun niskoilla ja  hartioilla har
vassa hongikossa havaitaan useampaa tämmöistä rauniota. 
Ne ovat ymmyrkäisiä kivikokoja noin 3 kyynärää joka kul
malle; keskeltä on raunioiden laet vajonneet kuopalle, että 
luulisi uuninpaikkoja niissä olleen, ja  kivetkin ovat niistä 
kohti palaneen näköisiä. Muuten ovat tavallisista möykky- 
kivistä rakennetuita“.

„Että nämä rauniot ovat ihmisten tekemiä, näkyy muu
tenkin koko heidän rakennuksestansa yleensä; vaan sitä 
todistaa myöskin se, ett’ei koko kankaalla, joka on pelkkää 
multa-maata, muualla kuin raunioissa ole yhtä ainoata kiveksi 
sanottavaa. Ei käy siis muuta uskominen kuin että nämä 
kivet ovat muualta tähän kerätyt ja tuodut, ehkä salmen 
toiselta puolen, jossa näkyy kivikko-maata olevan. Itse salmi 
on noin kymmenen sylen laaja ja  niin matala, että kahlaa
malla ylitse pääsisi. — Yhdestä rauniosta, jota näyttää kai
vetun, näkyy kun olisi keskellä ollut isompi kivi, josta sitte 
pienempiä on ladottuna aina reunaan asti; niin muodon olisi 
piirin sisus ollut jaettuna kahteen osaan eli kammiohon. 
Raunioita lähellä on aina kuoppapaikkoja, joita oppaamme 
sanoi Lappalaisten haudoiksi. Monessa kohti on kuoppien 
reunat jo vierreet alas, ett’ei kaikista enää eroita, minkäko- 
koisia ne ennen saattoivat olla; vaan muutamat kuitenkin 
ovat siksi vielä säilyneitä, että jotensakin arvaa reunatkin. 
Siihen nähden olisivat noin neljän kyynärän pituiset ja  kah
den kyynärän laajat. Näitä hautoja on niin tiheässä, että 
harjan vietteet ovat ikäänkuin yhtenä kalmistona vaan. — 
Vielä on täällä toisenkinlaisia jätteitä, nimittäin ympyriäisiä 
m ultakukkuloita, joille ei oppaamme tiennyt muuta nimeä, 
vaan sanoi heitä kummuiksi. Muuten ovat yhdenkokoisia 
kuin rauniotkin, vaan paljon tiheämmässä“.  -----------

„Sammalisen eteläpäässä A lapihan talon maalla Paju- 
mäen kylää on ihan yhtäläinen raunio kun jo m ainitutkin; 
samatse on kaksi semmoista Vanhanmäen maalla likellä
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Mekoistenmäen mökkiä, kuten myös Soi’inlammin itäisellä 
rannalla seisoo tämmöinen raunio vähäisellä harjulla. Ki- 
minginjärvellä on heitä useampiakin, sanalla sanoen, täm
möisiä muinaisaian jätteitä havaitaan täällä yltänsä taka
mailla, varsinkin kalakkaiden järvien ranteilla, jossa liene
vät muinoiset asukkaat aina kalastaessansa majaelleet“.

-------------------- „Aikamme liupeni päivä päivältä yhä
katsellessa näitä raunion paikkoja, jotka kuitenkin yltänsä 
näillä seudun olivat ihan yhdenlaisia“.

Tässä mainittuja hautakuoppia ja raunioita en ole ta
vannut enkä luulisi niiden Multian pitäjässäkään olevan, 
sillä siellä ei tietääkseni ole Sammalisen järveä.

Jos tällä taas tarkoitetaan Keuruulla olevaa Sammalis- 
järveä, niin olen jo edellisessä maininnut mitä muinaismuis
toja sen rannoilta olen löytänyt.

Seuraavista lapinraunioista on tämän kirjoittajan onnis
tunut saada tieto.

Kangasjärven kankaalla Kallio-Nikaran maalla noin 
venäjän virsta suoraan yli järven „meriiänttä“ s. o. lounasta 
kohden on jättiläisraunio, jota emme kumminkaan oppaan 
kanssa löytäneet.

Sipilän kruunun metsävartian alueella Partajärven itä
puolella on ainakin kolme jättiläisrauniota kertomuksen mu
kaan kaikki ainakin 15 syltä lähempänä rantaa. Yksi niistä 
pitäisi oleman ihan järven rannalla.

Palojärven länsirannalla Kiviniemellä on jättiläisraunio, 
jota kansa arvelee saunan kiukaaksi.

Noin sadan sylen päässä edellisen länsipuolella on toi
nen „jättiläisautio“.

Nämä molemmat ovat kovin maan sisään painuneet ja 
niin sammaltuneet, että sitten vasta, kun peitteet olivat pois 
kaavitut, havaittiin niissä uunin jätteitä. Kummassakin ovat 
kivet levällään noin kahden sylen laajuudelta. Niiden ase
mana on louhuinen kallioperä ja  nuorta metsää kasvaa kivi
kasojen ympärillä.

Löytöjä näistä ei ole tähän asti tavattu.
Linnan  talon maalla K ulhapään rannalla on kaksi jä t

tiläisrauniota. Toinen on lammen itä- ja  toinen länsipuo
lella. Veden rannasta on lännenpuolinen noin kymmenen 
syltä, idänpuolinen taas noin kolmekymmentä. Seutu on lehtoa.
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Sarrilahdessa Sarvilähteen likettyellä noin neljänkym
menen sylen päässä sen itäpuolella on jotenkin hävinnyt 
jättiläisraunio.

Niemijärven talon maalla Kukkeen mäestä länteenpäin 
ja „Melitokivestäu noin x/2 venäjän virstaa pohjoista kohden 
piti oleman kaksi jättiläisrauniota, joita en kumminkaan 
oppaankaan avulla voinut löytää.

Rouvasen kylän ja järven itärannalla on kaksi „jätti- 
läisautioa4' noin kahden sadan askeleen päässä veden ran
nasta. Ne sijaitsevat halmemailla.

„Täällä löytyy“, kirjoittaa G. A. Reinholm vuoden 1864 
Suomettaren 180 numerossa, „Lappalaisten raunioita“. „Ku
kaan ei ole niitä tutkinut tieteellisesti. Kerran minä yhtä 
siksi luultua kaivoin ja  sieltä löytyi palaneita kiviä ja  hiiliä 
ei muuta. Usiampia en ole ollut tilaisuudessa nähdä, eräs kivi 
on täällä, jonka pituus on 9 ja  korkeus 4 kyynärätä. Tätä 
kutsutaan „Hämeen kiveksi“, sen sivussa on muurin jään
nökset ja  kivessä suuri palanut kolo muurin kohdalla, kiven 
senpuolinen sivu on pystysuora ja  siloinen. Luultavasti on 
se ollut yhtenä seinänä sille joka siinä on asunut; tämän 
kiven asuja lienee ollut Hämeestä eli luultu sieltä olleen, 
kun kivelle on antaneet „Hämeen“ nimeksi“.

II. Hautakuoppia.

Yehkoojärven saaressa on vanhoja hautakuoppia. Ne 
sijaitsevat saaren korkeimmalla kohdalla keskellä kivi- 
peräistä kumpua. Nykyään voi niitä löytää ainoastaan 
kuusi, vaikka niitä ennen on ollut monta näkyvissä. Sillä 
kun saarta on viljelty halmeena vieläpä osaa perunamaana
kin, niin on kuopista moni hävinnyt. Jäljellä olevat ovat 
likekkäin toinen toisiansa ja  kaivetut eri ilman suunnille. 
Paikalta, jonne on helppo löytää, sillä mainitun järven pii
riin ei kuulu muita saaria, ei ole löydetty mitään muinais
muistoista esineitä.

Oppaan puheen mukaan oli Pökkö-Jussi eli Huttus- 
Jussi näistä kuopista kaivanut ihm isluita esiin nimittäin 
pääkallon ja muita pienempiä, jotka olivat olleet hyvin 
matalalla. Kaivaja oli ollut noitamies ja  ammattitoimiansa
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varten kai hän mainitulta luitakin tarvitsi. Hetken niitä 
tarkasteltuansa oli poppamies pannut luut paikoillensa.

Nikaran eli Sahrajärven Kuoliosaaressa pitäisi olla vanha 
hautausmaa. En saanut opasta, joka olisi osannut met
säpolkuja sinne kulkea, joten olisin päässyt penikulmalla, 
kun sitävastoin parempia teitä kiertäen olisi matka tullut 
noin kolmen penikulman pituiseksi, jommoista matkaa en 
enään ennättänyt kulkea Kansanvalistusseuran Jyväskylässä 
lähenevän vuosijuhlan tähden, jossa välttämättömästi täy
tyi ollani saapuvilla. Näin jäi mainittu hautausmaa tarkas
tamatta.

Peuralan talon maalla „Mannisen mäen“ aholla Korte- 
suon itäisellä rannalla on 5—6 vajonnutta hautakuoppaa. 
Maa on niiden kohdalla vierteistä, kivettömän näköistä 
Kuopat kulkevat linjassa samaan suuntaan ja  ovat kaivetut 
etelästä pohjoiseen. Löytöjä ei ole näistä tavattu.

Siltä varalta, ett’ei Laukaan kihlakunnassa liikkunut 
Muinaismuisto-yhdistyksen stipendiaatti olisi sattunut kuu
lemaan, tahdon mainita, että Kuitulan talon maalla on noin 
sata syltä kylästä länteenpäin olevalla niityllä kolme hauta- 
kuoppaa lähellä toinen toistansa.

Multakynnäässä lähellä Multian kirkkoa Jyväskylän 
tien likettyellä on hautakuoppia, joista on löydetty suuria 
luita vieläpä niinkin suuria, ett’ei nykyajan ihmisissä sellai
sia olekaan.

Arpomäen maalla Lauttajärven saaressa on niin-ikään 
kuopalle vajonneita hautakuoppia. Niitä on luvultaan 3—4 
kappaletta ja  sijaitsevat saaren itäpohjoiskulmalla multa- 
kynnäällä.

III. Kirkolliset muistot.

Multian kirkkopitäjään kuuluvain seutujen vanhemmat 
vaiheet ovat olleet samat kuin Keuruunkin kirkkopitäjän, 
joista jo ennen on ollut puhe. Lisättävä enään on että se 
v. 1795 tuli saarnahuoneseurakunnaksi, v. 1831 kappeliksi ja  
vihdoin 1872 kirkkoherrakunnaksi. Oman kirkkoherran sai 
se kumminkin vasta 1886.



48 Kuortaneen kihlakunnan eteläosa.

Multian kirkko rakennettiin v. 1798 1), vaikka lupa oli 
saatu jo huhtik. 16 p:nä 1795, ja  siihen kuuluva torni val
mistui v. 1808.

Kirkossa ei ole vanhempia muinaiskaluja.
Tornin pienemmän kellon reunassa on seuraava kir

joitus:
K aikki janovaiset tu lkat vetten tykö, tekin 
joilla ei ole rahaa tulkaat, ostakaat ja  syö- 
käät tulkaat ostakaat ilman rahata ja  ilman 
hinnata viinaa ja  rieskaa. Etsikäät Herraa, 
koska hän löytää taitaan. Es. 55: I ja  6.

Multian kappelin kirkon kello.
W aletu Stockholmissa v. 1842.
Kristuksen syntymän jälkeen.
Fr. Seipelin & J. G. Liljendahl luona

Kirkon arkistossa ei säilytetä mitään vanhempia asia
kirjoja eikä kirjastossa huomattavampia painotuotteita.

IV. Tarinoita.

M ultialla „löytyy vanhain puheitten jälkeen hyvinkin 
vanhoja taloja, aina pakanuuden ajoista asti“.

„Niistä säilyneet tiedot kertovat heidän käyneen kirkkoa 
P irkkalassa saakka, ne olivat olleet mahtavan rikkaita 100 
nautaa rautakytkyissä, kuten tarina kertoo. Kerran kysyi 
poika isältään „saisiko Jum ala meitä häviämään“, johon isä 
vastasi „m ikäpä juurtuneen pajupuskan hävitti“, mutta ker
rotaan että ukkonen löi karjan laitumelta, josta syystä mai
nittu laidun vielä kutsutaan „Karjamäki“ sekä poltti talon 
tuhaksi; vasta ukko lienee arvellut „on se herra herrallakin2)“.

*) G. A. Reinholmin mukaan 011 se rakennettu v. 1796 kuten hän 
eräässä Multian kirjeessä Suomettaren 180 numerossa vuodelta 1864 mai
nitsee.

2) G. A. Reinholm, Suometar 1864. numero 180.
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P ih la ja v e s i.

Tämän miltei vielä harvempaan kuin Multia asutun 
seurakunnan vaiheet liittyvät nekin niin läheisesti Keuruu- 
sen, ett’ei lisiä tarvita.

Maa on jokseenkin samallaista kuin Keuruulla. Laajat 
metsät peittävät suuria aloja, joista paljon voisi vähällä vai
valla muuttaa hedelmälliseksi pelloksi. Nämä seudut ovat 
niin vähän viljellyt, ett’ei maantietä edes ole katsottu sopi
vaksi tehdä kauemmaksi kuin keskellä kappelia sijaitsevalle 
kirkolle, jo h o n  loppuu. Jos mielisi esim. käydä hevo
sella Virtain kirkolla, jonne Pihlajaveden kirkolta suoraan 
olisi noin 3 peninkulmaa, niin saa ajaa 4 à 5 kertaa tuon 
määrän perille tullakseen. Tosin saattaa Virroille vesiäkin 
myöden päästä, mutta pitkäksi venyy tie senkin kautta.

Hallinnollisessa suhteessa on Pihlajavesi seurannut emä- 
kirkkoansa.

I. Lapinraunioita.

Pihlajavedellä ei ylimalkaan tiedetty lapinraunioista. 
Syynä siihen ehken on tuo jo mainittu seikka, että ne seu
dut ovat vielä perätin harvaan asuttuja ja vähän viljeltyjä. 
Mutta varmaksi voi otaksua, että niitä kyllä ilmaantuu niin 
oivien kalavesien varsilla jahka viljelys vaan ennättää saada 
enemmän jalansijaa, sillä nykyään piillevät ne vielä paksun 
sammalpeitteen alla maatuneina ja  synkkien metsien vallassa.

Ainoastaan seuraavista harvoista onnistuin saamaan 
tietoja.

Pihlajavedellä Karan salmen rannalla on Salmentaustan 
venekoppelin takana 3,8 m. pituinen, saman levyinen ja 0,з 
m. korkuinen jättiläisraunio. Tämän länsilounaisessa päässä 
on maakuoppa samaan tapaan kuin Löytänen lahden aholla
kin Kolhon maalla olevassa lapinrauniossa. Vielä likemmin 
määräten sijaitsee puheenalainen raunio Karansalmen län
tisellä puolella vähitellen kohoavalla rantapenkereellä, joka 
kasvaa nuorta metsää.

Keltasalon saaren länsirannalla on kiuvas jäljellä P irk
kalaisten kalapirteistä. Pirkkalaisten kerrottiin ennen lähet
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täneen muutamia keskuudestaan kalastelemaan koko kesäksi 
näille seuduin. Saalis kuljetettiin vasta talven tultua kotiin.

Parannuksen järven rannalla Ruoveden puolella sanot
tiin olevan neljä jättiläisrauniota. K aikki ne kuuluvat ole
van kruununtorpparin Kangasniemen eli Seppälän mailla. 
Kaksi on Riihipellon syrjällä toiset kaksi taas metsän puo
lella „luojetta kohden särkkään päin“. Kooltaan ovat nämät 
rauniot 2—4 krtt. korkuisia ja  noin 3 knr. läpi mitaten.

Pihlajavedellä Piilinjärvestä noin venäjän virsta pohjoi
seen päin on Pittimäen talon maalla Lätin  mäellä liki taloa 
jättiläisroukkio, joka varmaan on 2 knr. korkea ja  vähintään 
4 knr. läpi mitaten.

Kahdessa viimeisessä kappaleessa mainituille raunioille 
en saanut opasta näillä perätin harvaan asutuilla seuduilla, 
sillä täysikäiset olivat kiireessä heinän teossa, eikä nuorista 
kukaan osannut johtaa minua niille.

II. Kirkolliset muistot.

Pihlajaveden vaiheet ovat välittömästi liittyneet Keu
ruun vaiheisin. Lisäksi mainittakoon, että edellinen v. 1821 
sai oman seurakunnan paimenen ja 1831 tehtiin kappeliksi.

Pihlajaveden vanha kirkko on rakennettu v. 1780, päät
täen kellotapulin viirissä olevasta vuosiluvusta. Kun uutta 
kirkkoa rakennettiin, vietiin vanhasta kelpaavia rakennus
aineita, nim. lattia kokonaisuudessaan ja  penkit. Tämä risti- 
kirkko, joka on kokonaan rappiolle joutumaisillaan, on 29 
knr. pitkä, 22 knr. leveä ja  6 knr. korkea katon rajaan 
luettuna. Teon puolesta ansaitsee huomiota omituinen nurk
kain salvamistapa.

Kirkon kaluista oli paikoillaan enään maalaamatoin 
saarnatuoli ja  huono numerotaulu.

Kirkossa on alkuaan ollut viisi isoa ikkunaa ja kolme 
pientä. 1842 hakattiin lisää iso ikkuna kummallekin puo-
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lelle alttaria. Ne ovat yleensä pieniä ja  pieniruutuisia sekä 
varustetut lyijypuitteilla. Uudet ikkunat ovat kumminkin 
puupuitteisia. Isompain suuruus on 2 neliöknr., pienem- 
päin 1 7 *-

Seinissä ei ole minkäänlaisia maalauksia, eikä välika- 
tosta saata mitään maalauksiin nähden tietää, koska se on 
hävitetty.

Kellokasten, joka on rakennettu läntisen ristin päähän 
10 7 2 knr. korkealle jalalle, on 19 7a knr. korkea katonrajasta 
kelloihin. Tästä ja tkuu tapulin yläosa 9 knr. korkealle. 
Tapulin pohja on 8 neliöknr. laaja.

Sakasti, joka muodostaa pohjoisen ristinhaaran, on 7 
knr. pitkä 7 7» knr. leveä. Valo tähän tulee 1 74 neliöknr. 
suuruisesta kalterilla varustetusta ikkunasta.

Itse kirkkoon vie kaksi ovea: eteläinen ja läntinen, 
jotka ovat 4 knr. korkeita ja  3 leveitä.

Muutama vuosi sitten rakennettiin Pihlajavedelle uusi 
kirkko. Sen pituus, sakastia lukematta, on 33 knr., leveys 
27 knr. Sakastin pituus on 7,5 ja  leveys 11 knr. Kirkon 
korkeus kivijalasta katonrajaan on 12,5 knr. Katon korkeus 
on 4 knr., kivijalan 6 krtt. ja tornin 35 knr.

Kirkossa ei ole muita muistomerkkiä vanhemmilta 
ajoilta, kuin vanhan kirkon tapulista sinne m uutetut kellot 
luvultaan kaksi. Iso kello painaa 40 leiv., ja  siinä on luet
tavana seuraava kirjoitus ulkoreunassa:

Mitt liud från Zions muhr, 
med klang i luften dehlar,
till siälaro, och cur, för dem, som kundskap fehlar. 
min röst är: kom och kom, till herrans bönehus 
altså bed Gud der om.
Gif exemplariskt lius.
2 M. B. 15 v. 17. Led them 
in och plantera them 
på tins arfvedels berge.
Upp: b. 5 c. 12 v. säjande med höga röst.
Lambet, som dödat är, 
thet är värdigt att hafva 
kraft och rikedom och vis
dom och starkhet, och äro. 
och pris och låf.
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Kellon vastaisella reunalla on kirjoitus:
Uti Konung Gustaf den III tid 
genom Handelsman i Nycarleby
And. Juthes för anstaltande är denna Klocka till Keuru Sockens 
capell Pilavesi uti Österbotten 
guten af Johan Jacob Mårtens 
son i Stockholm 1781.

Pieni kello painaa 3 lei v., ja  siinä on seuraava kirjoi
tus: Soli Deo Gloria E: A: Molander on tämän källon os- 
tanud. Güten af P: Nordberg i Borgo åhr 1802.

III. Asutustarinoita.

Baiskin talon maalla oleva „Mänttän a/w“-niminen paikka 
pitäisi ennen kuuluneen Mänttän taloon Keuruulla, ja  sieltä 
piti ennen sitä viljellynkin, josta se nimensäkin puhutaan 
perineenx)._____________ ___

Liesjärven kylän Välkyn taloon mainitaan ensimmäiset 
asukkaat tulleen Bautalammilta2).

Sällin talo on vanhin paikkakunnalla kansan kerto
muksen mukaan.

*) Paikk. nim. ja  paikallistarin. 1879—82 siv. 548.
2) Paikk. nim. ja paikallistarin. 1879—82 siv. 549.
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Virtain pitäjä.

Epäilemättä ovat Lappalaiset olleet näidenkin seutujen 
asukkaina jotakuinkin samaan aikaan, kuin Keuruulla, sillä 
Suomenselän harjanteilla, jotka käyvät läpi pitäjän, ei luu
lisi äkkiä kenenkään heitä ahdistelleen. Täällä ei tosin 
kansalla ole heistä niin paljon kerrottavaa, kuin Keuruulla, 
mutta kuuleepa sitä aina sentään puhetta Lappalaisistakin. 
Niinikään on heistä perinnöksi jäänyt muutamille paikoille
kin nimitys; esim. Peuran ja  Lapin talot. Näihin ehkä vielä 
saattaa lukea Kotalammin ja kaksi Kotalahden nimeäkin.

Hyvällä syyllä saattaa otaksua varmaksi että näillekin 
seuduille on tehty erämaanretkiä. Ne tosin ehkä ovat olleet 
varhaisempia, kuin ennen puheena olleet, koska ovat jo en
nättäneet kansan muistista haihtua. Nyt en tavannut näiltä 
ajoilta muita muistoja, kuin mitä rahvas täällä nimittää 
„Munkkilaisten muureiksi“ s. o. samallaisia kivikasoja, kuin 
Keuruun lapinrauniot, ja  ,,Munkinsaari“-nimisen paikan. 
Nämä todistukset pitävät paikkansa ainoastaan siinä tapauk
sessa, että mainitut muurit todella ovat Munkkilaisten teke
miä, ja  että viimeksi mainitulla nimityksellä tarkoitetaan 
erämaaretkeilijöitä *)•

Nykyisen Virtain pitäjän seudut, ollen yhteydessä Ruo
veden kanssa, kuuluivat ennen, samoin kuin sekin Porin 
lääniin, mutta v:sta 1775 alkaen Vaasan lääniin.

Kieli täällä on varsinaista Hämeen murretta etenkin 
eteläisessä osassa ja  todistaa, että asutuskin on hämäläinen, 
pohjoisessa taas pohjalaista.

Kaskenpolttoa ei tietääkseni näillä mailla enään harjoi
teta, sillä metsät ovat hyvässä hinnassa. Useasti näkeekin 
suunnattoman suuria halkolotjia höyrylaivan perässä tekevän 
matkaa Tampereelle. Kesäistä aikaa ovat liikeneuvot puu
tavaran kuljetuksen vuoksi niin hyvät, että esim. samalla 
vuorokaudella, kun Helsingistä on lähtenyt, saattaa päästä 
Virroille asti.

Rakennustapa poikkeaa siinä edellisistä, että asuinhuo
neet tehdään kaksikerroksisiksi, kunhan vaan varat sallivat.

*) Vertaa Suomi 1847 siv. 55.
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I. Kivikauden löydöt1).

I. 2519. 245. Kourutaltta, kouru pitkä ja syvä, p. 139 
mm., 1. 46 mm., pks. 30 mm. Löydetty Ilomäen kylän Mus
talahden talon pellosta. Tuonut Salomon Wilskman.

II. 2038. 19. Leveä ja  latuskainen liuskamasta tehty 
tasataltta, joka on epätäydellisesti hiottu. Sen p. on 207 mm.;
1. 72 mm. terän suulta; suurin vahvuus 15 mm. Löydetty 
noin v. 1875 Kaarteh-talon tiloilta. Tuonut Salomon W ilsk
man.

III. 2101. 206. Kappale kivikirvestä, jossa näkyy pu- 
rattu varren reikä. Löydetty Tulijoen Ollilan maalta. Tuo
nut Salomon Wilskman.

IV. Varsivavia kiiltoliuskamasta Vermaisen talosta. 
(Katso Holmberg, Finska fornlemningar siv. 24 kuv. 35).

V. Paikkikirves kuuteloliuskamasta Syvälahden talosta 
(Katso Holmberg, 1. c. kuv. 28).

VI. Tasataltta kuuteloliuskamasta Luodespohjan talosta.
VII. Nuolenterä talkkiluiskamasta viimeksi mainitusta 

talosta. (Katso Holmberg 1. e. kuv. 39).
VIII. Tasataltta kuuteloliuskamasta Pihlajajärven ta

losta.
IX. Kiviase, jonka käyttöä ei vielä ole ymmärretty, 

saviliuskamasta. Saatu Morrin talosta.
X. Osnitaltta kuuteloliuskamasta. Härkösen talosta.
XI. Onsitaltta kovasta talkkiliuskamasta, Yriälän ta

losta.
XII. Onsitaltta kuuteloliuskamasta Wuolen talosta.
X III. Kivikirves kuuteloliuskamasta.
XIV. Tasataltan lahjoitti talollinen Aappo Patala. Tämä 

esine muisteltiin löydetyn Patalan talon mailta. Kirjoittajan 
keräämä.

XV. Reikäkivi, jonka lahjoitti Santeri „Levveelahti“ 
Mainittu esine oli löydetty Saarelaisen lahdesta veden ra
tasta. Kirjoittajan keräämä.

*) Kolme ensimäistä esinettä lueteltu Hist. museon kataloogin 
ja  seuraavat IV—X III Suomikirjan II; 9 mukaan.
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2634. 480. Viivoilla koristetun, paksun savipadan pohja- 
puolisko ja palasia. Löydetty kuuden korttelin syvyydestä 
saven sisästä. Jähdyspohjan kylästä Sikalan pellosta ojaa 
kaivettaessa. Hist. museon luettelon mukaan.

III. Munkkilaisten muurit.

Kuten jo edellä on mainittu nimitetään Virroilla saman
tapaisia ja näköisiä kivikasoja, kuin Keuruulla sanottiin La- 
pinraunioiksi, M unkkilaisten muureiksi. Kansa luulee niihin 
olevan haudattu „M unkkilaisia“. Täällä tavattavista kivirouk- 
kioista ovat ne, joiden keskellä on santaa ja  jotka muuten
kin ovat lanttopäiset, kenties olleet tavarain ja  riistan säily
tyspaikkoja metsän petoja vastaan1)- Sellaisia löysin useoita 
Oraniemen kalliolta Vaskiveden rannalta.

Seuraavat Munkkilaisten muurit, joille vaihtelevaisuu- 
den vuoksi muitakin nimityksiä olen käyttänyt, sain nähdä, 
vaikka niitä näillä seuduilla enemmänkin piti löytyä, aina
kin vanhojen puheen mukaan.

Munkinvuoren jättiläisraunio sijaitsee Vaskiveden varrella 
Salmen talon maalla. Se on pituudeltaan, luettuna idästä 
länteen, 8,2 m. mitattuna siitä kohden, mihin seinämät alku
ansa näyttävät ulottuneen. Ruokkion leveys pohjoisesta ete
lään on niin-ikään 8,2 m., ja  sen suurin korkeus, mitattuna 
kasan keskellä olevasta kuopasta, on 1,3 m. Ruokkio sijait
see lähemmin sanoen 16,8 m. Waskiveden rannasta kallio
perällä.

Kurjenkylän Seinäjärven rannalla pitäisi olla „lappalais
ten kiuvas.“ H

Kurjenkylän Lapinlahden rannalla pitäisi niin-ikään olla 
„lapinkiuvas.“ 2)

Eräs jättiläisraunio sijaitsee Oraniemen kalliolla Waski
veden rannalla, (kts. kuvaa) Sen pituus luoteesta kaakkoon

*) Hj. Appelgren, Suomen Muinaislinnat siv. LXIV.
2) C. A. Gottlund, Antiqv. saml. I  siv. 38.
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on 9 m., leveys koillisesta lounaseen on 8,3 m., korkeus 1,7 
m., m itattuna järven puolelta. Ruokkion asema on 40 m. 
päässä rannalta.

Edellisestä rauniosta, joka on suurin, etelään käsin on 
monta kovin hävitettyä pienempää rauniota. Edellistä lähin 
on 5,6 m. pitkä, luettuna idästä länteen, 6,3 m. leveä, luet
tuna pohjoisesta etelään, ja 0,9 m. korkea raunio, joka on 
keskeltä kuopalla. Tämänkin perustana on kallio, ja se on 
melkein yhtä kaukana vedestä, kuin edellinenkin.

Viimeksi kerrotusta 7 m. päässä kaakkoa kohden alkaa 
taas jätteitä eräästä toisesta rauniosta, jonka pituus, luettuna 
idästä länteen, näyttää olleen 3,6 m. ja leveys 4,6 m. Ruok
kion nykyinen korkeus näyttää olleen 0,3 m.

Kun tästä kuljetaan 10 m. lounasta kohden tullaan 
taas paikalle, jossa näyttää olleen raunio, vaikka se nyky
ään on hyvin hävinnyt ja  muodoton.

Samasta rauniosta ja yhtä pitkän matkan päässä, kuin 
edellinenkin, mutta melkein suoraan etelään, on niin-ikään 
kovin hävinnyt ruokkio. Sen pituus, luettuna etelästä poh
joiseen, on 3,6 m., leveys 2,6 m., luettuna idästä länteen, kor
keus 0,5 m.

Viimeksi mainitusta 4 m. kaakkoon päin on raunio, 
joka on säilynyt vähän paremmin, kuin kolme edellistä. 
Sen leveys, luettuna koillisesta lounaasen, on 3,5 m., pituus, 
luettuna luoteesta kaakkoon, 4 m. ja korkeus 0,5 m.

Edellä mainitusta 4,4 m. länteen päin on pieni ruokkio, 
joka ehken myöskin on ollut edellisten kaltainen. N ykyään 
on se ihan muodottoman näköinen, kivi siellä, toinen täällä.

Vähän runsaammin, kuin metrin päässä pohjoiselle 
ilman suunnalle viimeksi mainitusta on vielä pieni raunio, 
jonka pituus, luettuna pohjoisesta etelään, on 4,2 m., leveys, 
luettuna idästä länteen, 2,8 m. ja korkeus 0,4 m.

Siitä isosta rauniosta, jonka kuva tässä on nähtävänä, 
on eräs raunio, 10 m. päässä lounasta kohden. Tämä on
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hyvin matala. Sen pituus luettuna luoteesta kaakkoon, on 
3,8 m., leveys, luettuna koillisesta lounaasen, 3,з m. ja kor
keus ylhäisemmältä kohdalta 0,3 5 m.

Luettuna samasta rauniosta, kuin edellinenkin, 16,8 m. 
pohjoiseen päin on nelikulmainen kehys. Tämän muodostaa 
kolmelle puolelle lasketut isommat kivet, jotka jättävät nel
jännen puolen avoimeksi. Näyttää siltä, kuin olisi tätä paik
kaa käytetty jonkunlaisia kokouksia varten, sillä kiviä on 
nähtävästi käytetty istuimina, päättäen niiden asemasta. Ne 
ovat nim. asetetut niin, että niillä on mukava istua. Näyt
tääpä puheenjohtajaakin varten olevan erityinen, muita suu
rempi ja korkeampi kivi, keskellä peräseinämää. Että pu
heena olevilla kivillä on ollut joku tarkoitus ihmisten toi
missa ja ett’eivät ne ole sattumoilta luonnon asettamia, näkyy  
siitä, että usean kiven alle on asetettu pienempiä, jotta ne 
niiden avulla on saatu pysymään halutussa asemassa. Ei
käpä olisikaan tällainen kivien keskinäinen asento mahdolli
nen korkeanpuoleisella sileällä kalliolla ilman ihmiskäden 
apua. Tässä mainittua ajatusta vahvistaa vielä sekin seikka, 
että nämät kivet ovat kaikki jotakunkin yhtä suuret. K ehyk
sen pituus luoteisesta kaakkoon on 4,9 m., leveys koillisesta 
lounaasen 2,4 m. ja seinämäin suurin korkeus 0,6 m.

Vastamainitusta kivikehyksestä 30 m. pohjoiseen päin 
on lähellä vettä jättiläisraunio, jonka pituus idästä länteen 
on 6,6 m., leveys pohjoisesta etelään 4 m. ja suurin korkeus 
0,7 m. Tälläkin on kallio perustana, ja se on muuten 
jotenkin paljon hävitetty.

Huomattavaa tämän paikan raunioissa on se, että ne 
tavallisesti ovat kuopalla keskeltä, jossa tavataan multaa, 
vaikka muuten ovatkin rakennetut paljaalle kalliolle.

Minkäänlaisia muinaislöytöjä ei näistä roukkioista ole 
tavattu. Puhuttiin tosin eräästä isonlaisesta muodottomasta 
vaskilevystä, joka kerrottiin W askiveden rannalta löydetyksi 
muutamia vuosia sitten, mutta itse levystä ja löytöpaikasta 
ei tiedetty mitään varmuudella sanoa.

Murtolan maalla Saarilahden niemellä piti puheen mu
kaan oleman lapinraunio. Paikalle päästyäni ei siitä mi
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tään tiedetty, emmekä tiedon antojen mukaankaan sitä osu
neet löytämään.

Samalla kohtaa järven (Toisveden) vastaisella puolella 
kerrottiin niin-ikään olevan Herralan talon maalla Muurin- 
niemellä lapinraunio. Kummallista kyllä sain tästä kuulla 
vasta Ilomäen talossa kaukana raunion vastaisella puolella 
järveä ollessani, joten ei enään kannattanut palata sitä pii
rustamaan ja  lähemmin tarkastamaan. M ainitulla niemellä^ 
joka nimensäkin on saanut lapinraunioista, joita myöskin 
nimitetään kalastajan muureiksi, arveltiin olevan muitakin 
kiviroukkioita.

IV. Kirkolliset muistot.

Vanhimpina aikoina ovat tämän pitäjän seudut kuulu
neet joko vanhan P irkkalan kirkonpitäjään tai K arkkuun 
kunnes v. 1571, jolloin Ruovesi eroitettiin omaksi kirkko
herrakunnaksi, joutuivat sen yhteyteen. 1651 saivat maini
tu t seudut kappelin oikeudet ja  edut. Vasta v. 1859 tehtiin 
niistä W irtain kirkkoherrakunta.1)

Ennenkuin W irroilla oli omaa kirkkoa, kerrottiin, oli 
sieltä kirkkoa käyty Kyrössä, jonne ruumiitakin oli kulje
tettu. W irtain ensimmäinen kirkko, joka vuoden 1651 paik
keilla oli rakennettu, sijaitsi Sepposen naurisaholla, missä 
nykyinenkin2) ja  oli tehty puusta. Lähempiä tietoja tämän 
kirkon kohtalosta ei kertynyt.

W irtain nykyinen kirkko on puusta ja  rakennettu v. 
1774. Sen pituus on 56 knr., leveys 55 72, korkeus, luettuna 
lattiasta katon rajaan, 18. Vuonna 1842 koroitettiin sen kaikki 
17 ikkunaa ja  tehtiin pyöreäpäisiksi, 6 7* knr. korkeiksi sekä 
3 leveiksi. Saarnatuoli on koillisristin kulmassa ja  lepää 
sorvatulla jalalla. Sen korkeus on luettuna lattiasta ylä
reunaan 1 7* knr. ja leveys 2. Katos eli „taivas“ saarnatuolin 
päällä on saman levyinen, jossa ennen on ollut kullattu 
voitonlippua kantava karitsan kuva, jota nyt säilytetään 
kirkkopuodissa.

K. G. Leinbergin Finlands territoriala Församlingars ålder, utbild
ning och utgrening.

*) Suomi II , 9 siv. 170.
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Alttaritaulu on 3,6 m. leveä, 5,9 m. korkea öljymaalaus 
ja esittää alimmaisessa osassa Herran ehtoollisen perusta
mista ja  keskimmäisessä Kristuksen kuolemaa ristin puussa 
sekä ylimmäisessä Jesuksen taivaasen astumista.

Kesällä 1884 sisustettiin ja  maalattiin kirkko sekä va
rustettiin urkuparvella ja  uudella kivijalalla. Ennen olivat 
ikkunan puitteet siniseksi maalatut, alttarin reunusaita ja 
penkit ruskeita, ja koko kirkko sisäpuolelta laudoitettu, maa
lattu vaalealla vesivärillä ja  koristettu karkeilla seinämaa
lauksilla „med aktningsvärd humor i“. l)

Porstua eteläisellä ovella on 6 knr. pitkä ja leveä, 7 ’/2 
korkea.

"Vuonna 1843 laudoitettiin ja maalattiin kirkko ulko
puolelta sekä varustettiin paanukatolla, joka sitten vuonna 
1874 uudestaan rakennettiin.

Sakasti rakennettiin 1859 itäisen ristin päähän 5 knr. 
pitkäksi, 4 leveäksi, 8 korkeaksi ja  varustettiin neljällä 3 
knr. korkealla ja  2 knr. leveillä kaariikkunoilla.

Kellotapuli, joka on erinään kirkosta, rakennettiin sa
mana vuonna, kuin sekin kuuden kyynärän etäisyydelle 
läntisestä kirkon ovesta, on 52 knr. korkea. Siinä on kaksi 
kelloa, joista isompi on sisäpuolelta mitattuna 1 knr. 2 y 2 
tuumaa syvä sekä 1 y 4 knr. levyinen suusta. Sen toisella 
reunalla on luettavana seuraava heksametrille tehty kirjoitus: 

„Iouckohon ioutua tänn’, cosc cutzun huonehen herran 
sielu sä toivon toimesa rienn’ sit palcka on kerran 
valaian taitoa tai, mun kielen, kehua taita, 
kielelä mielelä ain’, tuo luoian cunnia laitan“ 
Vastaisella sivulla on seuraavat sanat:

Wirdois församling 
tilhörig 

guten af Gerh: Meyer 
i Stockholm åhr 1750.

Pieni kello on sisäpuolelta mitattuna, laskien pohjasta 
alareunaan, 22 V2 tuumaa syvä ja  suun halkasija 23 3/4 tuu
maa. Sen painoa ei tunneta enämpää kuin ison kellonkaan.

*) M uinaismuisto-yhdistyksen Verifikatioonikirja 1879—82 siv. 300
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Tämän kellon yläreunassa on sanat:
Hindrick Tammasson Anno 1657.

Sen alareunassa taas luetaan seuraava latinalainen lau
selma:

Si Devs pro nobis qvis contra nos.
Kirkossa olevat kruunut ovat kaikki vasta hiljan lai

tetut, jotta ei niistä ole mitään muinaistietoja saatavissa.
Kirkkopuotissa säilytetään useita puusta veistettyjä ku

via, luvultansa 8. Niiden joukossa on Kristus ristinpuussa 
ynnä useita enkelin kuvia. Samassa paikassa näin erään 
vanhan taulun, jossa mainitaan kirkko rakennetuksi jo vuonna 
1772 eikä 1774 kuten edellä mainittiin. Näkyipä romun se
assa sekin kullattu  kyyhkysen kuva, joka ennen oli riippu
nut saarnastuolin paikkeilla kirkon katossa.

Sakastissa säilytetään kirkon vanhaa alttaria maalauk- 
sinensa, joista päätaulu kuvailee Kristusta ristin puussa ja  
pienempi Herran ehtoollisen jakamista. Molemmat nämät 
taulut ovat huonosti tehtyjä öljymaalauksia törkeine virhei- 
neen. Tekijän nimi sekä vuosiluku puuttuu kummastakin.

Sakastissa niin-ikään säilytetään erästä kolmatta taulua, 
joka kuvailee Kristusta Grethsemanessa. Ajan hammas on 
kovin sitä raastellut, jotta se nyt on hyvin rikkein. Tämän 
maalauksen on aikoinaan lahjoittanut W irtain kappalainen 
Johan Grorg Länghjelm, joka oli syntynyt 1722 Lok. 18 päi
vänä ja  kuollut 1782 Syysk. 29 päivänä.

Taulu on noin 1,8 m. korkea ja  1,3 m. leveä asiaan kuu
luvine symbooleineen. Sen alla on raamatunlause:

Och Honom syntes en engel af Himmelen 
och stryckte Honom. Och Han wardt 
och Han var betagen af en mächta stor 
Ångest, och bad länge. Och Hans Svett var 
såsom Blod Droppar löpande neder (?) på Jor- 
dene. Luc. (13: 4) Förärt af Johan Långhjelm 1752. 
Itse taulusta antaa eräs kronikeri (pastorin apulainen 

Iaak. Imm. Perdén) v. 1827 seuraavan nykyään hauskalta 
kuuluvan arvostelman: „Taflan är en ibland de bäst lyc
kade i det ämnet!“

Sakastissa säilytetään vielä ihmeen kauniisti laitettua 
kirkon lippoa, joka on ruskeata samettia, varustettu nahka- 
sisustalla ja  ommeltu runsaasti hopealankakoristuksilla. Se 
on tehty „Anno 1706.“
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Kirkon arkistossa ei säilytetä mitään vanhoja asiakir
joja menneiltä ajoilta. Painotuotteista siellä mainittakoon 
eräs suomalainen käsikirja inqvarto 1600-luvulta.

V. Tarinoita y. m.

Kurki pitäisi oleman vanhimpia taloja W irroilla. l )

Seinäjärven talon ala ulettui ennen aina Sulkavanjär- 
velle, missä vielä näytetään Wirtolaisten nauriskuoppia. 
Asutus järven ympärillä ei ole kahta sataa vuotta vanhempi.2)

Pispa on vanhin talo, ja  siihen on asukas tullut Pirk
kalan Pispasta, josta nimikin juurensa johtaa.2)

Linnan  talon nimi on maanjakajain antama. Kun 
tuossa on Pispa niin pannahan tähän Linna olivat arvelleet, 
eikä muuta perää nimellä o le .2)

Seinäjärven taloa asutettiin Tohnin aikaan.2)
Leppäsestä ynnä muista taloista Wirroilla, kerrotaan 

Kuortaneella, oli ennen käyty Kyrön kirkkoa, jonne ruu
miitakin sieltä kuljetettiin. Vielä näytetään Leppäsen vainiolla 
muinoinen vihitty hautamaa, kymmenkunta syltä kanttiinsa, 
jota pidetään peitettynä pellosta otetuilla k iv illä .3)

Sulkavanjärvellä, joka ennen kuului Seinäjärven taloon, 
näytetään vielä Wirtolaisten nauriskuoppia. 3)

Raunion salmessa kehuttiin olevan aarre nim. viinapannu
rahaa täynnä. Se on useasti nähty veden pinnalla kellutte-
levan, mutta ei ole saatu ylös, kun ei tiedetä mitä lunnaita 
tarvitaan, että se saataisiin maalle.

Murtolan talon maalla lähellä maantietä on pellon syr
jässä pieni kumpu, jossa lähde kuohuu ruosteista vettä. Läh
dettä kun koetta seipäällä silmään, niin kuuluu sieltä ku
mina ja  sen vuoksi luulee kansa lähteessä olevan kätkössä 
rahoja.

’) Suomi II ; 9, siv. 16(i.
2) Suomi II ; 9, siv. 170.
8) Suomi II; 9.
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Pirun kerrottiin usein mellastavan Torisevan vuorella; 
olipa se toisinaan muka nähtykin siellä.

Matkustaessani Pihlajavedeltä vesiä myöten Wirroille 
näytettiin kuivettunutta mäntyä muutaman salmen ääressä 
olevan jotenkin jyrkän saaren rannalla, missä näkyi puu
hun leikattu vuosiluku. Sitä en saanut pitkän ja  ankaran 
sateen vuoksi merkittyä muistikirjaani enkä liioin salmen 
nimeäkään. Tässä sanottiin kumminkin jonkun Suomalaisen 
ampuneen erään jäätä myöten ratsastavan venäläispäällikön. 
Varmaan en muista vuosilukua, mutta Ison Vihan aikuisia 
lienee se ollut.

Ätsäri („Ähtäri“)-

Tämä vesirikas pitäjä Suomenselän itärinteillä on ver
rattain köyhä kiinteistä muinaismuistoista ja  vanhoista ju 
tuista. Lappalaisia tiedettiin kyllä seudulla asustaneen mies
polvia sitten, mutta tarkempia tietoja ei ollut säilynyt mil
loin ja  millä tavalla he olivat hävinneet. Heidän mainiosta 
metsästystaidostaan ja  muotonsa muuttamiskyvystä kyllä 
osattiin kertoa täällä niinkuin tavallisesti muissakin pai
koissa. Kuten Virroilla niin sanottiin Atsärissäkin erään
laisia kiviraunioita „M unkkilaisten muureiksi“, joihin luul
tiin munkkeja olevan haudatun. Tärkeätä asutushistorialli
sessa katsannossa olisi tietää ovatko nekin erämaaretkeilijäin 
aikuisia jätteitä, kuten nimestä päättäen sopisi otaksua.

Tämäkin pitäjä, ollessaan Ruoveden yhteydessä, luettiin 
Porin lääniin vuoteen 1775 asti, josta pitäen se on kuulunut 
W aasan lääniin.

Näilläkin mailla näkee toisinaan saman yleisestä ta 
vasta poikkeavan omituisuuden talonpojan rakennustavassa, 
mistä Virtain pitäjässä huomautettiin, sillä asuinhuoneet teh
dään kaksikerroksisia varakkaammissa paikoissa.
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I. Löytöjä.

Kivikaudelta.

I. Lähes naulan painoinen poikkikirves, mustaa kivi
lajia, 8 tuumaa pitkä, leveämmästä päästä 32/3 tuumaa leveä, 
toista puolta soukempi. Oikoinen puoli on melkein koko
naan tasaiseksi hiottu, toinen puoli taas ainoastaan terälle. 
Saatu v. 1861 Rämälän talosta. Tämä esine löytyi T:ri Eme- 
lén kadonneessa kokoelmassa Waasassa. Ktso Suomi II; 
9 siv. 11.

Historiallisessa museossa säilytetään:
II. 2112. 1. !) Vasarakirveen tekele, kummastakin päästä 

lohottu 140 mm. p., keskeltä 61,5 mm. 1., 34 mm. pks. silmä 
eheä; löytänyt talonisäntä Herman Israelinp. Rämälä Kivi
järven kylästä Autiojoen suusta Punun järvestä 10 kyyn. 
rannasta, 2 kyyn. syvästä. Lahjoittanut Ylioppilas Nikolai 
Gejtel.

III. 2112. 2. Kummastakin päästä rikkoutunut kiviase,
202 mm. p., 46—39 mm. 1., 36 mm. pks. Löydetty Pärän-
teen kylän Aution pellosta, läheltä kartanoa. Lahjoittanut 
Ylioppilas Nikolai Gejtel.

IV. 2218. 8. Suurellainen varsiosaltaan vaillineisesti
hiottu poikkikirves, 205 mm. ptk., 80 mm. lv., 28 mm. pks., 
terän kulm at lohjenneet. Lähettänyt 21Д 61 Pietarsaaren 
kauppias Mellberg, joka sanotaan saaneen se talolliselta 
Hedman (?) Abrahampoika Räm älältä Ätsäristä. Kerännyt 
C. A. Gottlund. (Antiqv. saml. II. s. 141. Kuva n:o 89).

V. 2446. 211. Löytämisen jälestä kaaputettu kiviase,
jonka terä on kahdeksi kärjeksi koverrettu. Näistä on kum 
minkin toinen katkennut. Löydetty Päränteen kylän Sep
pälän talon pellosta. Tuonut Salomo W ilskman.

VI. 2446. 212. Tuura, jonka terä on hyvin teroitettu, 
p. 325 mm., 1. 47,5 mm. pks. 46,5 mm.; poikkileikkaus neliön 
tapainen. Löydetty Ätsärin kylästä Mytkäniemen tilalta 
Kolunlahden rannalta peltoa kuokittaessa. Tuonut sama 
kuin edellisenkin.

*) Tämän ja  seuraavien esineiden arapialaiset numerot viittaavat 
Historiallisen museon luetteloon.
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VII. 2446. 213. Tasataltta, minkä teräpuoli ainoastaan 
on hiottu; terän lasku kupera; p. 119,5 mm., 1. 45,5 mm., pks.
23,5 mm. Löydetty Pakarin kylästä Isopakarin talon pel
losta sitä kuokittaessa. Tuonut sama kuin edellisenkin.

VIII. 2446. 214. Kourutaltta, m inkä teräpää on hyvin 
hiottu, kouru suuri, terän lasku taitteinen, p. 161 mm., 1. 42 
mm., pks. 27 mm. Poikkileikkaus puoliympyrän tapainen. 
Löydetty Alataipaleen kylästä Saviniemen talon maalta jär
ven rannasta. Tuonut sama kuin edellisenkin.

IX. 2446. 215. Tasataltta, joka on hyvin hiottu, vaikka 
siinä onkin pieniä hiomattomia paikkoja; terän lasku vähi
tellen kaareuva ja  taitteinen; p. 110 mm., terän 1. 46 mm., 
suippeneva, pks. 17 mm. Tavattu Päränteen kylästä. Tuo
nut sama kuin edellisenkin.

X. 2446. 216. Tasataltta, jonka terän lasku on kaa
reva, p. 77,5 mm., terän 1. 41,5 mm., kovin suippeneva, pks. 
16 mm. Löydetty Päränteen kylästä Haapaniemen talon 
pellosta. Tuonut sama kuin edellisenkin.

XI. 2446. 217. Tasataltta, jonka terän lasku on tait
teinen; terä ympyräin en, p. 117,5 mm., terän 1. 48 mm., runko 
kapeneva, pks. 18,5 mm. Löydetty vesiheitosta Haapajärven 
rannasta Päränteen kylän Haapaniemen talon maalta. Ke
rännyt sama kuin edellisenkin.

Rautakaudelta.
2446. 221. Pyöreä, kierroskoristuksinen pronssisolki, va

rustettu neljällä nupilla keskikohdassa ja  neljällä laidetta 
pitkin. Löydetty Ouluveden kylästä Pappilan (Ortalan) 
maalta Oulunjärven ja  Sappiojoen välisestä mäkimaasta kol
men kyynärän syvyydestä. Löytäjä torppari Herman Jus
sila. Salomo W ilskman tuonut yliopiston museoon.

II. Munkkilaisten muurit.

Kuten jo mainittu nimitettiin Ätsärissä Lapinraunioiden 
tapaisia kivikasoja yksinomaan „M unkkilaisten muureiksi.“ 
Näistä tiedettiin kyllä kertoa, mutta neuvoa ei varmuudella 
osattu muuta, kuin yksi ainoa, ja  sekin oli niin maatunut, 
ett’ei siitä varmuudella mitään sanoa saata.

Päränneksen järven Sarkalan saaren luoteisessa päässä, 
noin 4,4 m. veden rannasta lukien, on lapinraunio, joka on
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ihan sammaltunut ja  mullittunut. Opas kertoi isänsä ja 
isänisänsä puheiden mukaan siinä ennen olleen hevosen
kengän muotoisen raunion, m inkä tekijöitä ei tunneta. Vielä 
maatuneenakin on sillä sama muoto. Kun seipäällä sysää 
maahan, löytää siitä helposti kiviä, mutt’ei ainoatakaan sel
laista ole nähtävissä. Raunion korkeimmalta kohdalta on 
maa kohollaan 0,6 5 m. Tämän maanalaisen raunion pituus, 
mikäli sitä mitata voi, on noin 4,2 m., luettuna idästä län
teen, ja  leveys noin 5,7 m., luettuna pohjoisesta etelään. Maa 
jolla raunio seisoo, on alhaista ja kasvaa nuorta metsää. 
Niinpä versoo itse rauniossakin nuori mänty ja sen pohjoi
semman osan kulmassa on suurehko kuusen kanto.

Lapinraunioita pitäisi löytyä Pakarin kylän maalla ja 
Sarkalan saarella Jussilan talon maalla ')•

Ahlbergin „vekselin“ likettyellä sanottiin olevan Hiiden- 
kiuvas, ja  neuvottiin sitä lähemmin tiedustelemaan sepältä, 
joka siellä asui. Häntä en kumminkaan saanut puhutella, 
sillä hän oli m atkustanut Waasaan ja  kun ei kukaan muu 
hänen perheestänsä tietänyt puheena olevaa roukkiota osoit
taa, täytyi lähemmän tarkastuksen jättääni.

III. Hautakuoppia.

Pärännes-järven Selkäsaaren pohjoisessa osassa on noin 
40 m. päässä luoteisrannasta nykyään hyvin epäselvästi nä
kyviä hautakuoppia. Opas kertoi kerran ylioppilas K. Wich- 
mannin kaivaneen kahta näistä löytämättä kumminkaan 
mitään. Niinikään oppaan puheiden mukaan pitäisi kuop
pain näkym än maan halmeena ollessa hyvin selvästi. Van
hat muistelivat hautakuoppia olleen seitsemän kappaletta. 
Nykyään kasvaa niiden ym pärillä nuorta männikköä.

K un kuulin että Ähtärin selällä oli Ruumissaan nimi
nen luoto, menin sinne katsomaan. Täällä en kumminkaan 
löytänyt muuta, kuin pari kolme haudan kuopan muotoista 
syvennystä, vaikka nimestä päättäen voisi saada aihetta luu
loon, että sinne ennen on haudattu kuolleita. Kansalta ky
seltyäni sanottiin, ett’ei niillä seuduin ainakaan enään ole 
ollut puhetta siellä mahdollisesti löytyvistä hautakuopista 
tai hautakummuista.

*) Suomi II: 2 siv. 147.
5
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IV. Kirkolliset muistot.

Ätsärin nykyisen pitäjän seudut olivat nekin ennen 
yhteydessä P irkkalan tai toisen vähemmän luotettavan tie
don mukaan K arkun kanssa. Kun Pirkkalasta sitten v. 1571 
eroitettiin Ruovesi omaksi kirkkoherrakunnaksi joutui pu
heenalaiset paikat kuulum aan siihen. V. 1657 tehtiin Ät- 
säristä kappeli, sai oman papin vasta 1686 ja  kirkkoherran 
1859. Alaltaan on se saanut olla jotakuinkin samanlaisena, 
sillä ainoastaan pieni lisäys annettiin sille, kun Keuruun 
pitäjästä tähän liitettiin Kivijärven ja  INiemisveden k y lä t1).

Samaan aikaan, kuin Ätsäri sai kappelin oikeudet, lie
nee sen ensimmäinen kirkkokin rakennettu, mutta ehkäpä 
on sitäkin ennen jo seuduilla ollut rukoushuone olemassa. 
1771:n vaiheilla paloi edellä mainittu kirkko kaikkine siellä 
säilytettyine tietopaperinensa ja laskuinensa vahingonval- 
keassa, jonka uhriksi pappilakin joutui. Tämän palaneen 
Herran huoneen sijalle rakennettiin toinen, joka vanhentui 
niin pian että jo v. 1846 rakennettiin uusi.

Sen pituus on 4472 knr., leveys 241/2 ja  korkeus katon
rajaan 121/2. Lehterit ympäröitsevät koko kirkon kuoriin 
asti noin 5 knr. korkealla lattiasta jättäen kumminkin alt- 
tarinpuolisen seinän paljaaksi.

Sakasti, joka on 143/4 knr. pitkä, 93Д leveä ja  63Д kor
kea, on rakennettu kuorin päähän.

Kirkon päässä on torni ja  siinä kolme kelloa. Isom
massa on pohjanpuolella kirjoitus:

Tulcat, cumartacam ia polvilleni lan- 
getcam, ia mahan laskecam Herran 
Meiden luoian eteen Psalm : 95. v. 6.
Guten af Grerh, Meyer i Stockholm.

Saman kellon eteläpuolella nähdään kirjoitus:
För Etzare Capell i Rovese Sokn 
är denna kläcka af Församlingen 
upkiöpt ar 1768 
Comminister Eric Perander.

!) K. G. Leinbergin Finlands territoriala Församlingars ålder, u t
bildning och utgrening.
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Keskikello on valettu Osbergin tehtaassa Helsingissä 
vuonna 1888.

Pikkukellon pohjoisreunalla näkyy seuraava ruotsin-ja 
latinankielinen kirjoitus:

Abraham colin iohan maxu 
Matz sippilu Christer safwola 
i från etzare capel 1732 
me fecit Gerh: meyer Holmiae.

Kirkon sakastissa on säilynyt:

Ezäri kyrkans 
Communion Book, som tager sin 
början ifrån år 1754 med följande 
åren — och slutar med 1761 år.

ja  kirkonkirja vuodesta 1762 alkaen, jossa tehdään selkoa 
syntyneistä, kuolleista, kastetuista, vihityistä j. n. e. Näitä- 
paitsi on arkistossa pöytäkirjoja pitäjän kokouksista vuosilta
1756, 1759, 1775, 1776, 1779 ja  1800, kirkonkokouksista 1781, 
1797 ja  piispain keräjistä vuosilta 1750, 1752, 1757, 1762, 
1778, 1812. K aikki nämät sisältävät hyviä aineksia pitäjän 
kertomuksen laatimiseen. Vielä löytyy arkistossa iso kasa 
piispain ja  hallituksen lähettämiä kiertokirjeitä, joista mai
nittakoon 12 p. tammikuuta 1726 annettu kielto uskonnol
listen kokousten pitämisestä (n. s. konventikkeli-plakaatti) 
Tämä on suomen kielinen, ainoastaan muutamat kohdat ruot
siksi selitetyt. Piispain kiertokirjeitä on Johan Gezeliuksen 
antama 17 p. lokakuuta 1706, Browalliuksen 7 p. marras
kuuta 1750, 4 p. huhtikuuta, 16 p. lokakuuta 1753, 10 ja  
13 p. huhtikuuta sekä 11 p. syyskuuta 1751; piispan poissa 
ollessa 15 p. lokakuuta 1751, 23 p. kesäkuuta 1752 y. m.; 
Haureuksen, Chytræuksen, Salvoviuksen y. m. antamia; C.
F. Mennanderin antamia 14 p. syyskuuta ja  20 p. lokakuuta
1757, 22 p. toukokuuta 1758, 11 p. heinäk. 1759, 16 p. heinäk. 
1760, 3 p. elok. 1763, 27 p. tammik. 1767, 3 p. heinäk. 1762, 
6 p. kesäk. 1768 y. m.; Magnus Beroniuksen antama 3 p. 
elok. 1762.

Hallituksen lähettämiä kiertokirjeitä on muun muassa 
vuosilta 1756, 1757, 1759, 1769, 1770 sekä uskollisuusvalan
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kaava suomeksi Kustaa Adolfin ajoilta ynnä useita hänen 
plakaattejanasa.

Vielä mainittakoon

Etzeri kyrcko Räkning 
Book

öfver inkomsten och utgif
ten med inventarium etc 
upprättad år 1771,

joka kestää v. 1798, ja  jossa sivuilla 1—15 tehdään selkoa 
kirkon inventareista, sivuilla 15—300 laskuista, 300—333 
viinistä, siv. 333—349 vihityistä, siv. 349—511 syntyneistä ja 
kastetuista ja  sivusta 511 eteenpäin kuolleista ja  haudatuista.

Vanhemmista painotuotteista mainittakoon virsikirja v. 
1667. Tästä on nimilehti poissa. Ja  sen yhteydessä on:

Ewangeljumit 
ja  Epistolat
Ouin Suomes cunakin Sunnun
taina, Juhlana eli Pyhäpäivänä coco 
Ajastajas luetaan. Nijn myös Collecta ia Rucous 
cuhungin Evangeliumin sowitettu.
Nyt ahkerasti catzotut ia P. Biblian jälken 

ojetut 
Präntätty  Turussa 

Peter Hannuxen Pojalda, W uonna 1667.
Biblia,
Se on:

Coco Pyhä Ramattu,
Suomexi. 1642.

Sama käsikirja, joka löytyy W irtain kirkon sakastissa, 
on täällä niinikään säilynyt sekä „Kongi. Förordningar“ 
vuosilta 1771—1790 ja 1791—1808.

Sakastin seinällä riippuu perätin harvalle kankaalle 
tehty öljymaalaus, joka ehkä on ollut ennen koristamassa 
vuonna 1772 palaneen kirkon alttaria. Se kuvaa Kristusta 
ristin puussa, jonka juurella on kaksi naista sekä ilmassa 
leijuvia pääkalloja sääriluisten siipiensä avulla nähtävästit 
sillä muuten ei ole mahdollista käsittää kuinka ne voisivat 
pysyä korkealla maasta. Taulun yläreunassa on kirjoitus:
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Sii herlig hetenes herre är korsfäster: 1: cor. 2:
See hwar min Jesus hänger til min wälsignalese.
Tämän maalauksen korkeus on 1,18 m., ja leveys 0,94 m. 

puitteetkin siihen luettuina. Tekijän nimi, ja  valmistusvuosi 
puuttuu, vaikka taulu muuten on ihan eheä.

V. Muita muinaisjäännöksiä.

Ähtärin salmen keskikohdan itärannalla näytettiin ve
den rajaan asti ulottuvaa kivillä laskettua kohtaa, jota ni- 
nitettiin „Tanelin padoksi“. Minkäänlaisia muita tarinoita 
ei siihen ollut liittynyt.

Lähellä Ollikaisen taloa on Ätsärin selällä Särlckä-nimi- 
nen saari, jossa puheiden mukaan pitäisi olla useita kuo
palle painuneita hautakumpuja.

Näihin sopinee lukea seuraavakin lainattu tieto. ,,At- 
särinjärven itärannalla näytettiin Jättiläisten asuntopaikka 
Suniniemen eteläpuolella. Paikalle on jo asuttu pelto, jota 
tehdessä hajoitettiin joitakuita kiuas jäännöksiä. Meidän ko
koisia asukkaita oli jo Jättiläisten aikana asettunut niemen 
pohjoispuolelle“ *).

VI. Tarinoita.

„Selkäsaarelle Jussilan talojen maalla Ähtärin pitäjää 
sanotaan ennen haudatun Sipi-lappalaisia“ 2).

Wuoriniemen vuorella sanotaan pirun nähdyn ja  kuul
lun 3).

„Kun „ennen vanhaan“ jättiläispoika Rämälästä oli met- 
sästysretkellänsä tullut niille paikoin, missä nyt Pihlaisten 
kirkko on ja jossa „jättiläisten halmeita“ silloin löytyi, löysi 
hän sieltä kyntämästä jättiläisten maita muutaman suomalai
sen ukon „tätä nykyistä kansaa“. Poika suuttui tästä ukon 
omavaltaisesta menettelystä, sieppasi hänen hevosineen, aat-

') Suomi II; 9 siv. 178.
2) Suomi II; 2 siv. 148.
3) Suomi II; 2 siv. 148.
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roineen hartioillensa — sitä paitsi tietää taru hänellä jo olleen 
suuren kontion kannettavana — ja vei kaiken tämän saa
liinsa sitten kohonsa Rämälään isänsä nähtäväksi ja  ukko- 
kääpiön kovasti rangaistavaksi teostansa. — Mutta vanha 
jättiläinen, joka oli viisas mies ja  tunsi Suomen tulevaisuu
den, sanoi silloin pojallensa: „älä tee, poikani, mitään pahaa 
tuolle ukolle, vaan kanna pois pieni mies paikollensa jä l
leen, sillä tuollaista väkeä on se kansa, joka meidän jälkeen 
tähän maahan tulee asumaan!“ Ja  poika totteli“ 1).

Alavus.

Tämänkin, maan luonnon puolesta tasaisen ja alhaisen 
pitäjän mailla ovat lappalaiset ennen porolaumoinensa kier
relleet. Todistuksena ovat muutamat Lappi-sanasta johtu
neet paikkainnimet, kansan muistissa säilyneet ju tu t heistä ja  
ehkä myöskin maasta löydetyt peuran sarvet. Lapinraunioita 
en tavannut ainoatakaan, eikä sellaisista tiedetty kertoakaan, 
loput museon luettelon mukaan.

Asutus on kansan puheiden mukaan pääasiassa tapah
tunut pohjaisesta päin, vaikka johonkin yksityiseen taloon 
ovat ensimmäiset asujamet tarun mukaan toiseltakin ilman 
suunnalta tulleet.

I. Löytöjä.

Kivikaudelta.

Historiallisessa museossa säilytetään seuraavat esineet; 
N:ot I—X X X III luetellaan Suomi kirjan II, 9 osan mukaan, 
loput museon luettelon mukaan.

I. Lyömäase kiiltoliuskamasta, noin puolitoista kortte
lia pitkä, näöltään kuin kivikuokka, mutta jokseenkin pyö
reä varreltansa, kum m altakin puolen keskellä olevaa pitkä-

1) M uinaismuistoyhdistyksen kokoelmista (?)
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läntää reikää pistää peukalon kokoinen napa sivulle, joihin 
ehkä varsi hihnoilla kiinnitettiin. Se on laatuansa varsin 
erinomainen. (Katso: Holmberg, 1. c. kuv. 45). Se löydet
tiin Ruotsinkoskella.

II. Kärki keihään terästä, katkennut, löydetty läheltä 
Alavuuden kirkkoa. Pastori B. H. R. Aspelinin lahjoittama.

III. Poikkikirves vihertävää kiveä; enin osa vartta puut
tuu, 15 mm. paksu, 39 leveä terältä. Löydetty Kohriluh- 
dalta Kahran talon maalta.

IV. Onsitaltta, limsiöntapainen lohko, 104 mm. pitkä, 
21—30 leveä, 20 paksu; ruskean värinen, hiotulta pinnal
tansa tavattoman hieno. Löydetty rintapellosta kirkonky
lässä.

V. Kirves kiteemmäistä liuskakiveä, 174 mm. pitkä, 
67 leveä, 29 paksu; painaa Р /2 naulaa. Terä ei ole suora 
kuten tavallisesti pienemmissä kirveissä, vaan pyöreä. Löy
detty Kiuvasjärveltä, veden rajasta Kierin-niemen nenältä.

VI. Nuijakivi, noin 130 mm. ristiinsä, 53 mm. paksu; 
reikä toiselta puolen noin 34 mm. ristiinsä, toiselta 23. Reikä 
on lävistetty luonnon muodostamaan kiveen. Löydetty Suo- 
mulan torpasta Huhtalan maata Sapsalammin kylää.

VII. Onsitaltta kalliopiitä, 100 mm. pitkä, terän koh
dalta, 36 leveä, 24 paksu; väriltänsä harmaa, limsiöntapai
nen lohko. Löydetty Salmen talon vainiosta.

VIII. Nuotan paino (0, noin 100—110 ristiinsä, 46 paksu; 
luonnon muodostama pyöreä kivi, johon on alettu kummal
takin puolelta reikää tekemään, vaikka se tuskin puolivä
liin on valmistunut. Syvempi reijän alku on 31 mm. ris
tiinsä suulta ja  noin 15 mm. syvä. Mutta poikkipuolin on 
tuohon reikään kiinnitetty rautalanka, josta paino — onko 
se sitten nuotassa vai missä käytetty — on ripustettu. Löy
detty maakamaran alta Isolahden torppaa perustettaessa.

IX. Tasatalttaa kappale, kiteemmäisestä saviluiskamasta, 
rikottu lääkkeiksi. Löydetty kirkonkylässä.

X. Aseainetta kappale, ruskean väristä kiveä, varrelta 
hiottua; löydetty saarelta Alavuuden järvessä.

XI. Kirves sekanaista vuorilajia, 145 mm. pitkä, 58 le
veä ja  42 paksu; terältä pyöreä melkein samoin kuin n:ro V. 
Löydetty Sillanpään torpan pellosta Selkämaan talon maata.
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X II. Kovasin (?) kalkkikivestä, neliskanttinen, 82 mm. 
pitkä, paksummasta päästä noin 26 mm. leveä, joka kantil
tansa, soukemmasta 20 ja  24. Molemmat päät ovat tasaiseksi 
hiotut, mutta kaikki kantit pyöreälle. Aivan omituinen laa
dultansa. Löydetty Mursulan torpan Pikkutuvan pellosta 
Töysänjärven rinnalta ja  käytetty partaveitsen harstina.

X III. Kirves sinertävää kiveä, 100 mm. pitkä, 65 leveä 
terältä, josta soukkenee varrelle päin, 18 mm. paksu. Löy
detty peltoa tehdessä Koskelan talossa. Löytäjän aikomus 
oli halaista kirves kahdeksi vikahteen tikuksi, josta ura toi
sella sivulla.

XIV. Tasataltta liuskakivestä, nykyisessä tilassaan 105 
mm. pitkä, 42 leveä ja  15 paksu. Löydetty samasta paikasta 
kuin edellinenkin.

XV. Onsitaltta harmaanväristä kiveä, 84 mm. pitkä, 
16 leveä, 13 paksu. Löydetty samasta paikasta, kuin edel
linen.

XVI. Veistä kappale, sarvikiillukasta, katkennut mo
lemmista päistä; nykyisessä tilassaan 100 mm pitkä, kärjen 
puolisesta päästä 33 mm. leveä, 7 paksu harjanteen kohdalta, 
varrenpuolisesta päästä 43 mm. leveä ja 10:ttä paksu, Löy
detty samasta paikasta, kuin edellinen.

XVII. Veitsi kloritiliuskumaa, sekin katkennut kum 
mastakin päästä. Kappale on 94 mm. pitkä, noin 6 paksu 
harjanteelta, kärkipäästä 21 leveä, varsipäästä 40. Samasta 
paikasta, kuin edelliset. N:rot X III—X V II ovat kaikki löy
täjän, Koskelan isännän, antamia.

X VIII. Veitsi saviliuskamaa, katkennut varsipäästä; 
nykyisessä tilassaan 90 mm. pitkä, katkelman kohdalta 42 
mm. leveä ja  keskilevyltä 7 paksu. Löydettäissä oli veitsi 
toista vertaa pitempi. Tässä veitsessä ei ole keskellä sivuja 
sellaista selvää harjannetta, kuin edellisessä. Löydetty eräältä 
Pyylam min niemeltä Nurmen talon likeltä.

XIX. Onsitaltta jotakuta parfyrilajia, 124 mm. pitkä, 
21 paksu, 31 leveä terältä. Pintaa on aika syönyt. Löydetty 
Teikarin niemeltä Nurmen talon likeltä.

XX. Poikkikirves kiteemmäistä saviluiskamaa, 142 mm. 
pitkä, 50 leveä, 34 paksu. Löydetty Nurmen talon vainiosta.

XXI. Poikkikirves vihertävää kiveä, 92 mm. pitkä, 40 
leveä ja  20 paksu. Saatu Pyylam m in talosta.
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XXII. Onsitaltta kiteemmäistä saviliuskamaa 140 mm. 
pitkä, 48 leveä ja  12 paksu. Löydetty Pyylam min talon 
maalta.

X X III. Taltta viheriäiskivestä tai dioritistä, kaksiteräi
nen, toisesta päästä onsi, toisesta tasataltta tai pikemmin 
poikkikirves terästä terään 93 mm. pitkä, 14 paksu, onsital- 
tan terältä 36, poikkikirveen terältä 37 leveä. Löydetty se
kin Pyylammin maalta.

XXIV. Veitsi, 126 mm. pitkä, korkeintain 26 leveä ja 
8 paksu harjanteen kohdalta. Ulkonäöltään nuolenterän ta
painen. Löydetty Pispan talon vainiosta Sulkavan rinnalta.

XXV. Keihäänterä vihertävää liuskakiveä (?); se on ken
ties ollut kärjellä kummastakin päästä, mutta kumpanenkaan 
ei enään ole eheä. Nykyisessä tilassaan on terä kuitenkin 
221 mm. pitkä, keskeltä 58 leveä ja  harjanteen kohdalta 21 
paksu, josta soukkenee ja  ohenee kumpaankin päähän päin 
samalla tavalla. Hionta on hyvin säännöllistä varsinkin toi
sella syrjällä. Se on löydetty Pispan talon vainiosta.

XXVI. Tasataltta tai poikkikirves 61 mm. pitkä, 38 
leveä ja  noin 11 paksu. Löydetty Vuorilammin talon maalta.

XXVII. Onsitaltta kiteemmäistä saviliuskamaa, perä- 
päästä „puoli toista tuumaa“ katkottu; nykyisessä muodos
saan ,158 mm. pitkä, 48 leveä ja 18 paksu. Löydetty Tepoon 
talon maalta.

XXVIII. Tasataltta serpentinistä, 61 mm. pitkä, 13 paksu, 
39 leveä terältä, 42 varrelta. M erkillinen sen puolesta, että 
poikkipuoleen vartta on kaivettu yra nuoralle, jolla terä si
dottiin varteen kiinni. Löydetty Pöngän talon rintamaalta.

XXIX. Veitsi ruskeanharmaata kiveä, 152 mm. pitkä, 
josta 103 terää, loppu vartta; terän juuresta 29 mm. leveä, 
josta soukkenee melkeen tasaisesti tutkaimeen saakka, 6 mm. 
paksu. Vielä selvempi kuin edellisissä veitsissä on tässä 
syrjien hionta. Löydetty Rantalan torpan pellosta, Ilomäen 
talon maalta.

XXX. Tasataltta terältä rikottu; nykyisessä tilassaan 
91 mm. pitkä, 33 leveä ja  15 paksu. Saatu Linnan talosta.

XXXI. Poikkikirves sarvikiillukkaa(?), 114 mm. pitkä, 
48 leveä ja  21 paksu. Nähtävästi on toistakin päätä alkuaan 
kirveenä käytetty. Löydetty savesta ojaa nevaan kaivettaessa
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Perälän talon maalta. Sitä oli ruvettu käyttämään vikah- 
teen tikkuna, mutta moitittiin kovaksi.

X X X II. Kirves rattaista liuskakiveä, tavattoman te
rävä; 100 mm. pitkä, 13 paksu, terältä 66 leveä, mutta souk- 
kenee siitä varrelle käsin. Löydetty Lamminpään torpan 
pellosta Koskimäen talon maata.

X X X III. Nuotan paino (?) gneis’istä, varsin raakaa te
koa, eikä siis liene kivikauden aikuinen; reikä kummastakin 
suusta noin 35 mm. ristiinsä, keskeltä ainoastaan 14. Löy
detty 2:den korttelin syvyydestä maasta, sammaleen otossa 
Pukkilan talon maalla.

XXXIV. 1951. Litteä, toiselta puolen pyöreä, toiselta 
tasaiseksi vuoltu, pyöreäreunainen nuijakivi 109—114 mm. 
läpimitaten, 72 mm. pks. varsireikä kapenee tuntuvasti toi
selle puolelle. Löydetty Maijansaarelta Kuorusvedestä. Lah
joittanut Provasti G. Fr. Sahlberg.

XXXV. 2112. 3. Tasataltta, 82 mm. p., 12 mm. pks., 
33 mm. 1., poikkileikkaus o  muotoinen, teränsuu kaareva, 
laidasta lohjennut. Alavuuden Rantatöysän kylän Seppoo- 
sen Jaskan talon pellosta. Lahjoittanut Ylioppilas Nikolai 
Gej tel.

XXXVI. 2112. 4. Pieni tasataltta, 51 mm. p., terältä 
31 mm. 1., 11 mm. pks., laskee loivaan terälle, jonka suu on 
jotenkin suora ja eheä. Saman kylän Hautalan talon pel
losta. Lahjoittanut sama kuin edellisenkin.

Salomon W ilskmanin keräämiä ovat: N:ot X X X V II— 
LXIII.

XXXV II. 2343. 51. Tasataltta, terän lasku kovin jyrkkä, 
pit. 60 mm., terän 1. 51 mm., runko kapeneva, pks. 16 mm. 
Saatu Alavuden kylästä. Löytänyt Aaprami Ruotsinkoski 
ketomaasta.

X XX V III. 2343. 52. Tasataltta tai kaavin, pieni, p. 45 
mm., terän lv. 24, kapeneva, pks. 6 mm. Löydetty Pahan- 
joen kylästä Raiskilan talon pellosta.

X XX IX . 2343. 53. Keihäänkärki, ohut, p. 114 mm., 1. 37 
mm., paks. 7. Löydetty Sepän talon pellosta.

XL. 2343. 54. Kaavin, ainoastaan terä hiottuna, pit. 
47 mm., terän 1. 40 mm., kapeneva, pks. 13 mm. Löydetty
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Sulkavan kylästä Pönkän talosta kuuden korttelin syvyy
destä läheltä savea. „Paikalla on ollut palaneita hiiliä“.

XLI. 2343. 59. Neliskulmaisen ympyräinen reikäkivi, 
160x145; reikä enemmän toiseen päähän päin. Löydetty 
Rantatöysän kylästä Koskelan talon pellosta.

XLII. 2343. 59. K iillukkaluiskam asta hiottu veitsi, 0, i з 6 X 
0,325. Löydetty Sepposen torpparin -Jaska Rantalan pellosta 
Rantatöysän kylässä.

XLII1. 2343. 60. Reikäkiven puolisko, syrjä terävä, p. 115,5 
mm. Löydetty „Lampinmäen“ talon pellosta.

XLIY. 2343. 61. Melkein ympyräinnen reikäkivi 88—83 
mm. Löydetty Linnan talon peltoa tehtäessä.

' XLV. 2343. 62. Pyöreä pauläkuurnalla varustettu kivi. 
Tavattu Alavuden kylän Jaakkolan talon peltoa tehtäessä.

XLYI. 2392. 94. Keihään kärki, p. 111 mm., 1. 34,5 
mm., pks. 8. Löydetty Alavuden kylän „Alaruotinkosken 
maalta“ pellon ojaa kaivettaessa.

XLVII. 2442.158. Tasataltta, yläpuoli vaillinaisesti hiottu, 
terän lasku taitteinen, p. 89 mm., 1. 30, varsipää kapeneva, 
pks. 12,5 mm. Tavannut Heikki Yaisoja Alavuden kirkon
kylän metsästä puusta.

XLVIH. 2442. 159. Tasataltta, terän lasku jy rkkä ja kaa
reva, varsipää vinoon taittunut, p. 72,5 mm., 1. 40 mm., pks. 21 
mm. Pellosta löytänyt Alavuden kylän Asunmaan torppari 
Erkki Nokia.

XLIX. 2442. 160. Keihään- tai nuolenterä, päästä taittunut, 
p. 92 mm., 1, 22 mm., pks. 7,5 mm., toinen sivu kärjen puo
lelta harjava. Löydetty samasta paikasta kuin edellinenkin.

L. 2442. 161. Vaillinaisesti hiottu tasataltta, terän lasku 
pitkänlainen ja  tasainen, p. 92,5 mm., 1. 36 mm., varsi
pää vähän kapeneva, pks. 20,5 (varsipuolella). Tuurin ky
lästä Puuttasen talon pellosta löydetty; myöhemmin hioma- 
kivenä käytetty.

LI. 2442. 162. Kourutaltan teräpuolisko; kouru hyvin 
matala; p. 62 mm., 1. 53 mm., pks. 19 mm. Löydetty Lah- 
denkylän Isonhärkösen pellosta.

LII. 2442. 163. Haljennut ja  taittunut kiviaseen palanen, 
toisessa päässä tuntuu terän laskua. Tavattu samasta pai
kasta kuin edellinenkin.
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LIU. 2442. 167. Soikeanympyräinen reikäkivi, toinen 
puoli tasainen 149X139, reikä keskeltä jokseenkin pieni. Löy
detty Alavuden Pohjalan pellosta kirkonkylässä.

LIV. 2442. 168. Pyöreä reikäkivi, toinen puoli tasoi
tettu, toinen pyöreä, 142,5—138, jokseenkin paksu, reikä iso 
ja vino. Tavattu kuokkam aalta Lahden kylän K ahran talon 
maalta.

LV. 2442. 169. Ympyriäinen vaan hyvin raakatekoi- 
nen reikäkivi, jonka toisesta syrjästä on molemmin puolin 
lohjennut kappaleita, 146,5—144,5 mm. pks. Löytänyt Juho 
Tuuri Tuurin kylästä peltoa tehdessään.

LVI. 2446. 207. Keikäänkärki, p. 109 mm. pks. 7,5 mm., 
1. 31 mm. Löydetty Rantatöysän kylästä Ruuhelan talon 
pellosta.

LVII. 2446. 208. H yvin ja  kauttaaltaan hiottu tasataltta, 
vaalean vihreää kiveä, p. 148, terän 1. 51,5 mm., runko suip
peneva, pks. 21 mm. Löydetty Rantatöysän kylän Sepposen 
talon pellosta.

LVIII. 2446. 209. Korkea kourutaltta, p. 121 mm., 1. 35 
mm., pks. 28 mm. Löydetty samasta paikasta kuin edelli
nenkin.

LIX. 2446. 210. Kourutaltta, kouru pitkä, p. 109 mm,
1. 29,5 mm., pks. 21,5 mm. Löydetty samasta paikasta kuin 
edellinenkin.

LX. 2446. 219. Reikäkivi, nuijanpää(?), 140x123,5 mm., 
pks. 55,5. Löydetty Kalmonniemestä Rantatöysän kylästä 
Saaren talosta.

LXI. 2519. 244. Tasataltta, jonka terän lasku on ku
pera, runko suippeneva; p. 135 mm.; terän 1. 52 mm., pks.
18,5 mm. Löytänyt Ilkan torppari Pulmamaa Sapsolammin 
kylästä peltoa tehdessään.

LXII. 2610. 453. Tasataltta, terän lasku kaareva, p. 58 
mm., terän 1. 31 mm. suippeneva, pks. 10,5 mm. Löytänyt 
Sapsalammin kylän Ikkalan torppari Paloranta pellosta.

LXIII. 2610.454. Tasataltta, terän lasku loivaan kaareuva, 
ain. osaksi pinnalta hiottu; p. 112 mm., 1. 63,5 mm., varsipää 
suippeneva, pks. 30 mm. Löytänyt Nurmen torppari Haan
pää pellosta Sapsalammin kylässä.

Alavuden kansakoulussa säilytetään seuraavat kivika- 
lut, joiden löytöpaikkoja ei sikäläinen opettaja tuntenut.



Kuva 9. Veitsi kivestä Sepposen maalta. 
Alavus. XLII. Vs-

Kuva 10. 
Kourutaltta. Sepponen, Alavus. 

N:o LIX. a/s.
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Niistä jä tin  kuvat luonnollisessa suuruudessa Muinaismuisto
yhdistykselle.

LXIV. Beikäkivi, joka on 125 mm. läpimitaten ja 60 
mm. paksu.

LXV. Beikäkiven puolikas, joka on 35 mm. paksu ja 
noin 70 mm. leveä.

LXVI. Kourutaltta, jonka vahvuus on noin 37 mm. 
ja pituus noin 195 mm.

LXVII. Tasataltta, jonka paksuus on noin 10 mm. ja 
pituus noin 128 mm.

LXVIII. Kourutaltta, jonka paksuus on 23 mm. ja  pi
tuus noin 195 mm.

LXIX. Kourutaltta, jonka paksuus on noin 17 mm. ja 
pituus noin 159 mm.

II. Hautakuoppia y. m.

Hautoja 1808—1809 vuoden sodan ajoilta on Ollilan ta
lon maalla Biihimäellä sekä Ollin ojan penkassa.

Tulijoen maalla Killimäellä kuuluu niinikään olevan 
„ryssänhauta“.

Tulijoen talon riihen seuduilla kerrottiin olevan viisi 
ryssänhautaa viime sodan ajoilta.

Kun kuljin Alavuudesta W irtain pitäjään, niin näytet
tiin noin penikulman päässä Alavuden kirkolta vasemmalla 
puolen tien ohessa erästä hautakumpua, johon sanottiin joku 
ryssän upseeri haudatun.

III. Kirkolliset muistot.

Alavuden pitäjä oli alkuansa yhteydessä Isonkyrön 
kanssa, vaan tuli sittemmin kuulumaan Ilmajokeen. Vuonna 
1701 sai se kappelin nimen ja v. 1707 oman kappalaisen. 
Vuodesta 1798 alkaen kuului se Kuortaneen alle, mutta teh
tiin v. 1835 emäkirkoksi. Tällöin nimitettiin sitä Kuorta- 
neksi, vaikka entistäkin emäkirkon seurakuntaa kutsuttiin 
samalla tavalla, ja  tuli Alavuden s. o. Kuortaneen kappe-
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liksi. Vuodesta 1859, jolloin Kuortane siitä eroitettiin omaksi 
kirkkoherrakunnaksi, ruvettiin sitä kutsumaan A lavudeksi1 ).

Ennenkuin Alavudelle rakennettiin oma kirkko oli sieltä 
käyty Pohjanm aan Kyrön kirkkoa. Varmaan muistettiin 
Sepposen, Olkkosen ja  Tusan kirkkoretkiä.

Alavuden ensimmäinen saarnapaikka sanottiin olleen 
saaressa nykyisen kirkon alla, missä piti löytyä vanha sen 
aikuinen hautausmaakin. Sanoa ei osattu onko mainitulla 
saarella ollut saarnahuonekin, missä Jumalanpalveluksia pi
dettiin.

V. 1677 rakennettiin kirkko luultavasti samalle paikalle, 
missä nykyinenkin seisoo. Se oli ehkä ensimmäinen A la
vudella. Lieneekö tämä sitten ollut käytännössä niin kauan, 
että nykyinen tuli sen lähinnä seuraajaksi en saanut kuulla.

Uuden kirkon ikä näkyy seuraa vasta kirjoituksesta sen 
lännenpuolisen oven yläpuolella:

Tämä 
Herran huone 

on
Rakettu W uonna 1825.

Kejsarin Alexanderin I-n 
aikana.

Henrik Kuorikoskelda,
Maalattu ja  A ltari Taulun kansa 

kaunistettu W uonna — 1826 
Kejsari Nicolai I:sen 

aikana
Andreas Nordström’ildä.

Se sijaitsee idän puolella valtamaantietä, joka vie Hä
meenlinnasta Orihveden ja  Ruoveden pitäjien kautta Poh
janmaalle, pienen matkan päässä Alavuden järven pohjois
puolella, vähän kohonevalla kankaalla ja  on rakennettu 
puusta. Muodoltaan on kirkko tehty pyöreähköksi, 12-nurk- 
kaiseksi, joiden väli on noin IOV2 knr. Rakennuksen kor
keus on 15 knr. katonrajaan. Katto on tehty pyöreäkupui- 
seksi, ja  sen yliosassa on auringon kuva. Tähän viihdyttä
vään huoneeseen tulee valoa kahdeksasta 5 knr. korkeasta

}) K. G. Leinberg, Finlands territoriala församlingar.
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ja  3 knr. leveästä pyöreäkaarisesta ikkunasta, joita paitsi 
löytyy vielä kaksi pientä ikkunaa toinen eteläisen, toinen 
pohjoisen oven yllä.

Kirkossa on ristikäytävät sekä helpomman penkkiin 
pääsemisen vuoksi käytävä ympäri kirkon seinän vierustalla.

Tavallisuudesta poiketen on tässä kirkossa kaksi saarna- 
tuolia, yksi kummallakin puolella alttaria, joihin käytävä 
vie kappelituvasta. Ne ovat koristetut veistetyillä kuvilla, 
maalatut ja  kullatut.

Sakasti on rakennettu kirkon ulkopuolelle niin että yksi 
sen idänpuolella olevista seinistä on samalla sakastin seinänä. 
Sakastin lattia on lOVa neliöknr. ja  varustettu kahdella sa- 
mallaisella ikkunalla kuin kirkkokin.

Tämän yllä on yhtä suuri kappelitupa, minne portaat 
sakastista johtavat.

Vastapäätä sakastia, kirkon lännenpuolisen seinän ulko
puolelle, on tehty eteinen niin että kirkon seinä on sen yh
tenä seinänä. Tämän suuruus on sama kuin sakastinkin.

Kirkon torni on rakennettu keskelle kirkkoa, on pyö
reä, 11 knr. korkuinen paanukattoineen ja  ristineen.

Kellotapuli on rakennettu puusta erilleen kirkosta sa
man mestarin johdolla, kuin itse kirkkokin v. 1825. Sen 
korkeus on 49 knr. Siinä on kaksi kelloa, joista isompi pai
naa 2 кй- 5 Ш 18 № ja pienempi 1 k #  11 №. Edellisen ylä
reunassa luetaan:

»

Minä olen huutawan äni corves, walmistacat Herran 
tjetä? Joh. 1: 23.

Sen pohjoispuolella on rintakuva ja  sen alla kirjoitus: 

Alawo
Fusa 1734. Refusa et aueta 1749 

A. G: Meyer Holmiae.

Ennenkuin tämä kello valettiin uudestaan oli samalla 
puolella vielä ollut:

Adolphus Frid: et L: Ulrika 
Opt. principes.
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Saman kellon eteläisellä puolella on seuraava tiedon anto:

Pastor Gab: H: Peldan,
Sacellan: Ioh. Kreander.

Ympäri alareunan näkyy raamatun lause:

Tule sisälle Herran siunattu, mixis seisot ulkona Gen. 
24 v: 31.

Pienen kellon yläreunan ympäri käy latinankielinen 
lauselma:

Deo Gloria in excelsis.

Sen pohjoisessa laidassa on kaksi kuvaa ja  näkyy seu- 
raavat sanat:

Fred: Rex Sve: Ulr: Eleon: Reg: Sw:
Vastaisessa laidassa luetaan:

Gubern: Dn: Reinholt W ilhelm von Essen.
Past. Mag: Andreas Menander.
Sacell: Dn: Gabriel Lagus.

Tämän kirjoituksen alla on:

Giuten i Stockholm ano 1725 
af Mester Iohan Andreas Kros.

Kellon alareunan ympäri käy:
Bewara tin fat när tu går til 
Guds hus och kom til at hœra 
Prov. 5. v. 1.

Kirkon kalustosta mainittakoon 19 @:n painoinen vas
kinen kynttiläkruunu, joka on ostettu vuonna 1759 sekä 
neljä kynttilän jalkaa, jotka taas ovat ostetut 1753. Vanha, 
noin naulan painoinen, kanneton kalkki, jonka venäläiset 
sotilaat 1808—1809 vuosien rauhattomina aikoina varastivat 
ja  möivät, ja  joka lunastettiin 1810.

Kappelituvassa säilytetään Kolminaisuutta esittävää tau
lua punaiseksi maalatuissa ja  kullatuissa puitteissa, joiden 
yläosassa on maalattu kruunun kuva. Sen korkeus puittei- 
nensa on 1,8 m. ja  leveys niinikään puitteinensa 0,9 m. Maa
lauksessa näkyy seuraava mustalla värillä tehty kirjoitus:
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A:o 179.
Mad. Beata Bladh 

Ifrån Wasa, har förärat till Her
rans hus prydnad denna Tallan.

Tämän jälkeen on kullatuilla kirjaim illa kirjoitettu:

TU H ERRE blir EW IG, ock sâsom Tu äst,
Thet HÖGSTA GODA. ALSMÄKTIG tlier näst.
Tu ALL MIG blifver ock ALLESTÄDS NÄR,
Tu STYRER ALL-W ISLIGT, har SANNINGEN kiär. 
RÄTTFÄRDIG Tu äst, FÖRBARMAR ос-k Tig, 
FÖRLÅTER oss syndena NÅDELIG.

Tämän kirjoituksen jälkeen seuraa itse maalaus, jonka 
neljällä kulm alla on enkelin pää. Ympäri koko kuvan löy
tyy vielä 12 torvea, joiden päähän piirretyt kirjoitukset kuu
luvat:

1. Halleluja,
2. Lofver Gud i hans 

helgedom Psalm. 150.
3. Lofver honom uthi 

hans machts! fäste
4. Lofver honom i

hans dråpeliga gerningar
5. Lofver honom i 

hans stora härlighet
G. Lofver honom 

med basuner.
7. Lofver honom med 

Psaltare och harpor
8. Lofver honom med 

trummor och dantyer
9. Lofver honom

med stränge och pipor.

Maalauksen alaosassa on maisema, jonka peräosalla nä
kyy kaupungin torneja ja rakennuksia. Osan tästä peittää 
keskellä oleva kehä, jossa on kirjoitus:
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Priser med 
mig HERRAN ;
och låter oss med hvaranan uphöb 
ja  hans NAMN

Psal. 34 v. 4.

Kappelihuoneessa on vielä kaksi isonpuoleista jotenkin 
sievää kukkakoristuksellista kynttiläj alkaa sekä vanha ku l
lattu tuntilasi, josta eheänä on ainoastaan kolme lasin ala- 
päätä säilynyt. Kapine on sangen vanhan näköinen ja  va
rustettu rautaisella jalalla.

Vastapäätä P. Kolminaisuutta kuvaavaa taulua on toi
sella seinällä maalaus, joka suuruudeltaan on hiukan edel
listä isompi. Siinä kuvataan Kristusta ristinpuulla.

Taulun puitteet ovat tehdyt samaan tapaan, kuin edel
lisen maalauksenkin. Puitteiden yläosassa on kruunu, ja  sen 
alla, kuten vastamainitunkin, vuosiluku 1761, jonka jälkeen 
niinikään maalauksen yläpuolella seuraava kirjoitus:

Katzo,
Jum alan Caritza, jo-
ca pois otta Mailman Synnin.
En minä itziäni pitänyt teidän sea-
sanne mitäkän tietäväni, ai-
noastans Jesuxen Cristuxen, ja  sen Ristinnaulitun.

Tämän alapuolella on itse maalaus, jonka ristillä lue
taan:

Jesus Nazarenus rex iudaeorum.

Taulun alaosassa taas on kirjoitus:

Hän on yhdellä U hrilla Ijancaikisesti 
täydellisexi tehnyt ne, jotca Pyhitetän. Ebr. 10: 14

Ioh. A. Backman Pinxit.

Samassa paikassa riippuu seinällä vuonna 1750 Carl 
Reinin Ilmajoen kirkkoherra Tri Gabriel Peldanista pitämä 
muistopuhe, joka kokonaisuudessaan kuuluu seuraavalla ta
valla:
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Monena mies eläisänsä,
Suuren Herran hallitsevan 
Yli-lsän ihmellisen 
Että Opetus osaxi 
W ijsahan wiemisen alla :
Kitoxexi cuuluisaxi,
Opetusta ottaville

Yxinkertaisudes muistuteldu,
Cosca ennen tätä Kirckoherra Ilm a
joen Pitäjäs, Oorkiast hyvin Cunnioi- 
tettava ja  Corkiast Oppinut Herra 
D:r. Gabriel Peldan,

Ioca sinä 5. Päivänä Marras-Cuusa 
Herrasa pois nuckui, cuolleen Ruu- 
mins puolesta Lepokammions 
saateldijn, saman Pitäjän Emä 
Kirkos, sinä 13. P. Joulu-Cuusa, Wuon
na 1750.

Monena mies on eläisänsä,
Sanan lasculla sanomme 
Äitin kieles keskenämme.
Tällä tutkeit taitavasti 
Endiset Esi-Isämme,
Julkisten Jum alan teiden 
Kijtoxexi kirckahaxi,
Cuinga curjat culjettapi 
Maan päällä matelevaiset 
Ihmisest ihmisten lapset, 
Wiisaudesa wisusti 
Muodottomis muutoxisa.
Otta oma andamaxi 
Lihan tahto taipumatoin,
Cosca wiepi wijsahasti 
Herra heicoin Hallitzia,
Isoi ihmisten Isändä 
Monen muutoxen läpitze:
Toiset talutta tasaisen 
Polvun päällä pitkän ijän,
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Menosa menestywäsä, 
Ihanas ilosa aina;
Toiset suunsa suruisa 
M itkä aivan alastoinna 
W aratoinna waiwauduwat; 
M itkä rij stall, rickaulla 
W äkewäxi wahwistuvat. 
Toinen nouse nopiasti 
Cunniahan cuuluwahan, 
Toiset pahnasa pehusa 
Pilcas pitkäldä pysyvät.

Odot’: oudommat osotan 
Taiwan toimet taitawimat, 
Että ihmiset ijäsä 
Yhdengin ylöllisesti 
Monet mutcat, mulcauxet 
Hawaitahan hallitzewan: 
Nyt on onni ohjaxilla, 
Nytpä waiwat wastuxina: 
Nyt on täynnä tawaroista, 
Äveriäs ääretöinnä;
Toisti taaskin lyhjendynyt, 
Köyhtynynnä köyhäisexi, 
Nyt on terweys teräwä, 
Ruumis raitis rautaisembi, 
Toisti wuosix wuotehelle 
Cumoon caattu catkeroisa 
Kitisemähän Kiwuisa.
Nyt on käynyt kewiästi 
Cunniahan cuckulalle 
Yxin ylistettäwäxi,
Nyt on nyhty nöyrytetyx, 
Hahvennehexi havaittu ; 
Muuna ilos ilmeilesä, 
Muuna mustas murehessa. 
Eipä täsä tarwittane 
W ahwistuxia walita,
Tätä totutta todexi 
Näyttäxeni nähtäwätä, 
Todistuxia tuhansin.
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Ympäristöll yldäkyliä. 
Ajatelcam arwollansa, 
Muistutelcam mielellämme 
Kijwast Kircko-Paimendamme, 
Horjuwaisesta hopusa 
Eroitettua elosta;
Mitkä menot muutuwaiset, 
Oudot eläisä olennot 
Hällä ollehet osana.
Nuorna ombi ollesansa 
Kijsten Kirjan curkistanut; 
Jaloimman Jumalan tunnon, 
Pyhän on Pyhim än p el wo n 
Saawuttanut saalihixi. 
Tiedämme todesa Mielien 
W ainollisten w(agu)masta 
Salainnehen säädunsackin 
Poikes Perindö Nimensä, 
Muuna Miesnä muucalaisna 
Oleskelleen omillansa.
Kärsei ryöstöt, ryöwäyxset 
Paljastettuna peräti;
W äsyi waiwast wangiutten, 
Jalcapuisa jämeisä.
Turun tornin tuscat tunsi, 
Pidetty pimiäs paicas;
Custa cuolon cammiosta 
W edetähän wäliälle,
Ylös-otettu ohelle 
Waldamiesten woimallisten, 
Geuverneureitten kerällä 
Cansan parast catzomahan: 
W ielä wijmein wjeckahasti 
Pietarborijn pacotettu. 
Tunsimme todesa Mielien 
Waiwoistansa wapahdetun 
Tehneen työtä täydes toimes 
Coulu-cansan caitzemises, 
Suuttumata suuren joucon 
Lapsia luettaisa.
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Tunsim’ Miehen toisialda 
Kircon kiiwasna Isänä 
Olleen omas cansasansa. 
Tiedän sengin selkiästi, 
Cuing’ on cokea cowimmat 
Surus saanut sairaudet, 
Tundenut tuhannet taudit, 
Cuucausin cumoja maannut, 
Wuosicauden wuotehella 
Kiusauxis kipiöisä, 
Ahdistuxis ahtaisa.
Täspä taidat tuttawasti 
Yhdessä ylöllisesti 
Esimerkisä edesäs 
Tämän täydexi todexi 
Asian sanotun saada,
Että oudot onnen retket, 
Monena Mies eläjsänsä.

Toinen on asia täsä 
Todistusta tarvitzeva 
Jopa joucko, jolle ju lki 
Herran tahto taivahasta 
Ombi oikein opetettu 
Sadoin saadusa sanasa, 
Pitäis tuta tunduvasti 
Jum alansa johdatuxet; 
W aan on wäkewä wälillä 
Epäusco estehenä,
Sepä sielun sowaisepi 
Tyhmäx tunnossa Jum alan 
Tuosta tunvamattomuskin 
Waiwain alla waiwaisella 
Synnin orjilla olewa. 
Tästäpä asia tämä 
Todistusta tarwitzepi:
Ettei oudot onnen eljet 
Cowat keinot coettavat, 
Elämäsäm ensingänä 
Tapaturmasta tapahdu, 
W aan on walda waldialla
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Luojalla lykyn awaimet, 
Joca tietä tarpeixi 
Mitan cullengin mitata,
Joco waiwast waillisemman 
Eli ilosta isomman:
Taicka suuremman suruista, 
Taick’ei annest ollengana. 
Caicki cuitengin cokepi 
Armahtawas aicomises, 
Ajatuxis auttavaisis 
Käätäxensä kowudetkin 
Lapsillensa laupiasti, 
Neuwos wihdoin wijsahasa 
Ilianaisexi iloxi.
Jo sijs mutkat moninaiset 
Itcum alhos istuisamme, 
Matelee Moni monena 
K yllä cowasa codosa,
Muista muutostes menoista, 
Tutki tuota tarkemmasti, 
Ettei pesää pysywäistä 
Catomatoind’ Caupungita, 
Tällä taita tarjonneita;
W aan on Taiwasa talomme; 
Muuttumattomas Majasa 
Toivottu tavara tarjos. 
Taiwaan tahto tarcoittakin, 
Wiedesänsä wijsahasti 
Laituimensa lambaita 
Teitä tietämättömiä;
Että menoins mulkauxis 
Monena Mies ollesansa, 
Suuttuis syndijn sydämestä, 
Löytäis Luojas laupiasa 
Tytymyxen, täyden tunvan.

Mutta muutostens menoja 
Ei nyt muisa muistutella 
Suita Suru-Huonehemme, 
Ombi omasa osasa, 
Murheellises muutoxesa
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Ajatusten ainehita.
Sijtä sullotut suruhun,
Sjtä syöstyt sywimmälle:
Oudoxuwat omiansa,
Caipaisansa Caitziata,
Parast Päätä; Paimendansa.
Mutta iteuis ikäwisä,
Caipauxis catkeroisa 
helpotta se hellettämme,
Cosca caikis catzelemme 
Uscalluxen urhoulla 
Isän teitä taiwahasta,
Cuinga taiten tarcoittapi 
Autuitamme alituista 
On sijs oikein onnellinen 
Joca turwall tuskisansa 
Paina päänsä Paimenensa 
Herran helmahan sywähän,
Sijnä toiwos totisesa,
E ttä saatta sangarimme 
Poistaa poies pilwi-päiwät 
käätä caicki catkeratkin 
Maljat medex makiaxi:

Carl Rein.

Turusa, Prändätty Direkteurildä, 
ja  Cuning. Ас-ad. Kirjan-Prän- 
täjäldä, Jacob Merckellildä,
Wuonna 1751.

IV. Tarinoita.

Seuraavat tarinat lainaan J. R. Aspelinin kirjoituksesta 
„Kokoilemia muinaistutkinnon alalta“. Suomi II, 9 osa.

„Mursulan taloon Töysäjärven ääressä Eantatöysän ky
lää sanotaan tulleen asukas Pohjasta Mursu nimisestä ta
losta. Likeinen Wanha Pohjola on myös Pohjasta päin asu
tettu“. *)

') Suomi II: 9, siv. 177.
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„Jämsän Pänkäliistä tuli Tasalle vävy, joka asutti silloi
sen Pänkälä-nimisen torpan“. ’)

Sepposen talon sanottiin vanhimmaksi niillä seuduilla.

„Rantatöysän kylässä Alavuella juteltiin, että ennen oli 
tu llu t kalastajia Kyröstä Työsänjärvelle ja  tehneet kala-aitan 
saarelle“. 2)

„Kuurtaneesta Töysään sanottiin menneen polkumainen, 
vielä hyvin näkyvä käytävä, jota mainitaan papin tieksi 
Sitä olivat papit ennen kulkeneet Töysään. Välillä on järvi,
jonka yli oli heitä ruuhella saa te ttu .-------------Se on ehkä
sama kuin Tohnin kirkkotie“. 3)

„Sapsalammin kylässä Alavuudella on talo nimeltä Olk
konen, josta akka jutellaan olleen osakas Kyrön kirkon ra
kennuksessa ja  kantaneen Simsiöltä kiven kirkolle. Olkko
nen olisi ollut ainoa talo, jolla kirkon rakennuksessa oli pur
kista leipää syödä. Olkkosen vanhuudesta en kuitenkaan 
kuullut missään muualla puhuttavan. Siitä vaan muualla
kin tiettiin, että akat kantissaan olivat kantaneet kiviä kir
kon rakennukseen.“ 4)

„Alavuelta Virtoihin kulkevasta tiestä jutellaan, että 
sen on ensin Sepposen siat polkeneet. Nuo olivat ennen 
käyneet Tulijoella ja  kun toisen kerran lähtivät röhkien 
metsän halki menemään, kulki Sepposen isäntä pilkaten 
jälissä“. s)

„Kuin Tohni kerran palasi Kyrön kirkolta, näki hän 
tuoreita lastuja Kuurtaneen joella. Lähti tiedustelemaan ja  
löysi Sepposen uudisasutuksen joen varrelta. Jopa nyt oli 
suhta pois, kun kuusi virstaa Tohnista asutettiin taloa. Kui
tenkin sai Sepponen Tohnin sopimaan, kun lupasi, ett’ei 
asuta maita Töysään päin.“

*) Suomi II: 9, siv. 172.
2) Suomi II: 9, siv. 186.
3) Suomi II: 9, siv. 172.
*) Suomi II: 9, siv. 164.
*) Suomi II: 9, siv. 174, 175.
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„Sepposesta (vrt. Muinaismuisto-Yhd:n kokoelmia) tuli 
mainio talo, jonka kasket paloivat aina Virtain ja  Ätsärin 
seuduilla. Virtain kirkkokin kehutaan seisovan Sepposen 
naurisaholla. Kun Sepponen oli parhaillaan, oli talossa kaksi
toista perhekuntaa, jotka asuttivat noita laveita tiluksia ja 
kokoontuivat kaikki ainoastaan kahdesti vuodessa, Jouluna 
ja  Mettu-Maarina, Sepposeen juhlaa viettämään.“

„Niin oli talo mahtava, että kerran, hääjoukon pala
tessa Kyrön kirkolta, kun kysyttiin muorilta, joka oli men
nyt saunan lavitsalle istumaan, mitä hän antaa miniällensä 
huomenlahjaksi, vastasi tämä: „Taivaan ja  maan tältä koh
dalta“.

Sepposen talo seisoi kosken alla korkealla törmänie- 
mellä. Eräänä mettumaari-ehtoona, kun kaikki perhekunnat 
olivat koossa, oli karjasta jäänyt härkänen vasikka metsään- 
Tuota lähti muori yötä vastaan etsimään. Kun palasi, oli 
talo kadonnut, mutta koski kuohui entisellään. Keski-jokeen 
oli vaan ilm aantunut saari, jota vielä sanotaan Sepposen 
pihaksi. Vesi oli kaivanut törmän alustan ja  tuo kerran 
mahtava Sepponen oli ikipäiviksi vajonnut jokeen. Vieläkin 
kun tämä törmä vuosittain vierii, löydetään sieltä tavatto
man kovia tiiliä, vieläpä rautapelliä, huoneenpiitä y. m. Nyt 
on Sepposia kaksi muutaman askelen päässä kosken par
taalta, mutta entinen mahtavuus on kadonnut.“ ')

Seuraavat tiedot Sepposen talosta löytyvät Muinais
muistoyhdistyksen koloelmissa.

„Alavuden Sepposen kylän vieritse, jossa nykyänsä on 
4 samannimistä vankkaa taloa, juoksee Risujoki. Tämän joen 
keskessä löytyy noin 40 syltä pitkä ja 20 syltä leveä ruo
hoinen saari, jonka nykyinen ihmispolvi Sepposessa tietää 
syntyneen siten, että vanhaan aikaan, kun Sepposen talo oli 
aivan mainitun joen partaalla, tämä vieryi jokeen ja hau
dattiin ihmisineen päivineen saaren alle. Talo silloin oli 
niin mahtava, että siinä asui 12 eri perhekuntaa. Yksi ai
noa henkilö, jonkun näiden perhekuntien emäntä, joka sat
tum alta onnettomuuden tapahtuman aikana oli metsässä ek
synyttä vasikkaansa hakemassa, jäi eloon. — Kansa kertoo 
talon olleen olemassa niin „harmaassa muinaisuudessa“, ett’ei

*) Suomi П : 9, siv. 170, 171. Vrt. Suomi II: 2, siv. 152.
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kirkkoakaan silloin löytynyt likempänä, kuin Isossa K y
rössä ja  talon naurishalmeitakin pidettiin niillä paikoin saak
ka, joissa nyt seisovat Virtain ja  Pihlajaveden kirkot. Li- 
kimpään naapuritaloon Töhniin saavuttiin, kun siitä aiheesta, 
että Risujoessa havattiin lastuja, sitä pitkin mentiin ylöspäin 
Töysään noin 4 penikulmaa. — Tarun todenmukaisuutta pi
tävät Sepposen asukkaat tänäkin päivänä selvänä, syystä, 
että melkein joka kesä saarta niitettäessä sieltä nousee vii
katteeseen raudan- ja nokisia kivenkappaleita uunin sijoilta.“

Uskali on eräs maanpaikka pohjoispuolella kirkkoa, 
jonka nimen kansa kertoo tulleen siitä, kun ison vihan ai
kana viholliset asustivat kirkon tykönä, niin eivät ihmiset 
uskaltaneet tulla sen lähemmäksi kirkkoa, kuin Uskaliin 
asti.“

„Sormikiven Pyhtäsjärven rannalla pitäisi jättiläisen vis
kanneen noin puolen nykyisen virstan päästä olevalta Kai
vannon kankaalta.“ x)

„Vuoripeikkojen tai „metsänväen“ asumapaikka on luo- 
lainen Penkkivuori. Sinne hoetaan ennen tyttöjä ja  poikia 
haastetun. Kuuluupa Tusan isäntäkin kerran joutuneen kot
vaksi aikaa peikkojen pideltäväksi.“ 2)

Lampimäki sanottiin ennen löytäneen Lapin rahan, josta 
kansalla on puhumista. Lappalainen, kuultuansa sen, tuli 
ja  uhkasi viedä Lampimäen pojan sen pitkän tien, jos ei hän 
antaisi rahaa takaisin. Lampisen täytyi kun täytyikin eritä 
Lapin rahasta .3)

Alavuden kirkolta noin kilometri etelän puolelle on 
Alavuden järven rannalla Mäkelän talon maalla v. 1808— 
1809 sodan aikana taisteltu siinä, missä eräs ojanne käy jär
veä kohden. Venäläiset olivat siihen asettuneet ja  ampu
malla ojanteesta ahdistelleet suomalaisia kirkon seuduilla. 
Mutta kun suomalaiset olivat huomanneet missä ryssät oli
vat suojaa etsineet, niin kiersi osa heistä metsää myöten

■) Muinaisin.-Yhd:n paikkainnimikokoelma, siv. 549.
*) Suomi II; 9, siv. 225. 
a) Suomi II; 2, siv. 152.
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Alavuden järven itärannalle ja  rupesivat sieltä lennättämään 
luotejaan pitkin mainittua ojannetta. Silloin oli Ryssää 
kaatunut niinkuin heinää. Muinaismuisto-yhdistykselle tuo
mani lyyjykuulat ovat epäilemättä Suomalaisten ampumia, 
sillä ne ovat löydetyt vastamainitun ojanteen paikkeilta pel
losta. Samasta paikasta on niinikään saamani rautainen kei
häänkärki.

Saman sodan ajoilta on muistona säilynyt Mäkelän ta
lon riihi, jonka seinässä näkyy kiväärin luodin reikiä. Niitä 
näkyy myöskin Härkösen talon ikkunassa kahdessa kohtaa.

Töysä.

Töysän seudut ovat maan luonnon puolesta ylhäisempiä, 
kuin emäkirkolla ja  runsasmetsäiset. Mutta metsän viholli
sista vaarallisin ja  kuluttavin on tervanpoltto, jota näillä 
mailla sangen suuressa määrässä harjoitetaan, ja  siitä kai 
ovat Töysäläiset saaneet edellä mainitun költtinsäkin.

Asutus on jotakuinkin vanha ja  tullut pohjoisesta päin, 
jos saa luottaa kansan taruihin.

Lapinraunioita en tavannut, johon luultavasti on syy 
etsittävä siitä, ett’ei niillä paikkeilla ole hyviä eikä laajoja 
kalavesiä.

I. Löytöjä kivikaudelta1).

I. Veitsi tai nuolenterä vihertävää kiveä 148 mm. pitkä, 
josta noin 93 on ollut terää, loppu vartta, 7 paksu, terän 
juurelta 34 leveä, josta soukkenee tutkaimeen saakka. - -  — 
Löydetty hietakuopasta Jokiahon mäestä.

II. Kirves serpent inistä (?), 96 mm. pitkä, 45 leveä, 21 
paksu, puhtaasti hiottu. Löytty kaskesta purossa, joka läh
tee Housujärvestä, Housun talon maalla.

*) Numerot I—IX  ovat luetellut Suomi-kirjan II: 9 mukaan.
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III. Veitsen tutkainta kappale, löydetty Puiralan torpan 
pellosta Viitamäen maalta, on kadonnut.

IV. Kirves ruskeata kiveä, terältä rikottu; 154 mm. 
pitkä, 65 leveä ja  23 paksu. Löydetty Vuorenmaan talon 
maalta.

V. Poikkikirves raitasta liuskakiveä, 83 mm. pitkä, 52 
leveä ja  19 paksu. Löydetty Pennalan talon maalta.

VI. Onsitaltta, jokseenkin pyöreä varreltansa, 153 mm. 
pitkä, 34 leveä ja  32 paksu. Löydetty Huutoniemen talon 
rintamaalta.

VII. Tasataltta kiteemmäistä saviliuskamaa (?) 61 mm. 
pitkä, 48 leveä ja  noin 9 paksu. Löydetty Huutoniemen 
rintapellosta.

VIII. Tasataltta harmaata kivilajia, 93 mm. pitkä, 37 
leveä terältä, josta vähitellen soukkenee varrelle. Löydetty 
kalliolta Riihoon talon alalta.

IX. Tasataltta terältä pyöreä, 16 mm. pitkä, 32 leveä 
ja  13 paksu. Vähän epäiltävältä näyttää, eikö löytäjä ole 
terää muodostellut. Löydetty Riihoon talon pellosta.

X. 2442. 164.*) Tasataltta, terä kaareuva ja taitteinen, 
p. 83,5 mm., 1. 42,5, pks. 14,5 mm. Löydetty Töysän kirkolta 
Erkko Huttoniemen pellosta. Tuonut yliopiston museoon 
Salomo Wilskman.

XI. 2442. 170. Soikean ympyräinen, latuskainen reikä
kivi kiiltoliuskaa; toinen puoli on haljennut, 120X98. Löy
detty Töysän kylän Kukkomäen talon maalta eräästä mäestä 
kolmen korttelin syvyydestä. Tuonut sama kuin edelli
senkin.

XII. 2446. 220. Pyöreä reikäkivi 89X83,5 mm, pks. 27,5 
mm. Löydetty peltoa kuokittaessa Jokikylästä Peltomäen 
talon maalta. Tuonnut Salomo Wilskman.

II. Kirkolliset muistot.

Vanhempina aikoina kuului Töysän kappeli Mustasaa
reen. Myöhemmin joutui se Isonkyrön yhteyteen, kunnes 
siitä eroitottiin Lapua omaksi kirkkokunnaksi 1581. Kun 
Lapuan kirkkoherrakunnasta sittemmin eroitettiin Kuortane

’) Arapialaiset numerot viittaavat Historiallisen museon luetteloon.
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v. 1798 omaksi kirkkoherrakunnaksi1), joutui Töysä kuulu
maan sen alle. Viime mainitusta vuodesta alkaen kävivät

*) Liitän tähän hallituksen päätöksen asiasta.
Kongi: Majsts

Nådiga Resolution uppå Böndernes Matts Pennalas och Eric Pavolas, å 
egne samt de fleste öfrige Y li- och Perä-Töysä Byamäns i Lappo Sockn 
af W asa Län vägnar, underdånigst gjorde ansökning, att, i  anseende till 
deras aflägsenhet ifrån Cuortane Capell, hvartill de nu höra, och de svå
righeter dem således möta, ej mindre vid Gudstjenstens bivistande, än 
vid barndop och begrafningar samt andra tillfällen, då presterlig hetjening 
erfordras, så inom deras eget distrikt å den så kallade Pennala Backe 
för sig  uppbygga egen Kyrka, och därvid äfven erhålla särskild präst, 
emot den förbindelse de, efter sinsemellan träffad förening och enligt 
Socknestämmo Protocollet af den 25 Iunii nästlidet år, ingådt, nämligen, 
att de skulle till en sådan särskild präst i årlig lön betala Tjugu Tunnor 
Spanrnål, och i fu llt stånd sätta en prästgård, såväl till hus, som ägor, 
samt äfven årligen utgifva Fem mark K ött och Smör, Bröd och ostar 
ifrån hvarje gård, utom vanliga små persedlar: att, så vida präste gårdens 
åkrar och ängar icke i början kunna bringas til fullkom ligt stånd ersätt
ning derföre borde lemnas med en skrinda hö af hvarje gård, och presten 
förses med öfrige behof: att nyssnämnde Tjugu Tunnor Spanrnål kommo 
att fördelas emellan de gamla Åboer och de Nybyggare, för hvilka fri
hets åren utgådt ; hvarförutan de öfrige nybyggare, efter frihetsårens slut, 
äfven hade att proportionaliter betala samma Spanrnål, som då blefve en 
tillökning i Prästens lön: att Byamännen inom Femton år skulle up- 
bygga och i laga stånd sätta alla nödiga hus, samt uparbeta sex Tunne
land åker och äng til ett skrindland efter hvarje vakland åker, utgörande 
tillsammans Fyratioåtta Ski-indland; och ändtligen att de borde förse 
prästen med nödige boningsrum, intill dess prästegården blefve fullbyggd: 
Gifven Haga d: 31 Ianuarii: 1798,

Kongi. Majst. har tagit danna underdånige ansökning, tillika med 
Landshöfdinge embetets i W asa och Consistorii Ecclesiastici i Åbo dor- 
öfver afgifne yttranden, under öfvervägande, samt dervid, i  anseende til 
hvad af den underdånigste blifvit anfört, i nåder bifallit, att Y li- och 
Pärä Töysä Byamän måge, efter deras underdåniga begäran, å den så 
kallade Pennala Backen få för sig uppbygga egen kyrka, samt derwid 
dertill Gudstjenstens förrättande med andra prästerliga göromåls bestri
dande, erhålla särskild Präst, ener de sig  derom behörigen anmäla; äfven 
som Kongi: Majst. funnit, att med denna Präst aflöning bör förhållas lik- 
mätigt den af Byamännen ingångne samt här ofvan upptagne förbindelse. 
Och som dem, i följe deraf, äfven åligger, att inom Femton år, till hus, 
åker och äng, för prästen hafva inrättadt ett Laggiltigt B oställe; så äger 
Kongi: Majsts Befallningshafvande och Consistorium Ecclesiasticum, att, 
efter billigheten, utstaka de förmåner, som Prästen emellertid, och in till 
dess B ostället kan blifva fullkomligen i stånd satt, komma att bestås. 
Iöfrigt har Kongi: Majst. pröfvat skäligt, det måge de Fem hemmans
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papit siellä pitämässä muutamia Jumalanpalveluksia joka 
vuosi, kunnes se v. 1800 sai oman saarnaajan. Vuonna 1835 
joutui Töysä kuulumaan uuteen Kuortaneen kirkkoherrakun
taan, jossa Alavuus kuitenkin pidettiin emäkirkkona, vaikka 
sitä nimitettiin kappelin mukaan Kuortaneen kirkkoherra- 
kunnaksi. Kun tämä kirkkoherrakunta v. 1859 sai nimek
seen Alavus, jäi Töysä sen kappeliksi2).

Vuonna 1800 rakennettiin Töysän kirkko puusta Pen
nalan mäelle. Se on 45 knr. pitkä, yhtä leveä ja  12 knr. 
korkea. Sen honkalaudoista tehty kattoholvi on 12 knr. kor
kea. Kirkkoon tulee valo 9:stä 4 knr. 3 korttelia korkeista, 
2 knr. 3 korttelia leveistä ikkunoista.

Kirkosta päästään l-ikkunaiseen maalaamattomaan sa
kastiin, joka on 15 knr. pitkä, 6 knr. leveä.

Kesällä 1841 vuorattiin ja 1852 maalattiin kirkko si
sältä valkoisella vesimaalilla.

Keväällä v. 1826 rakennettiin kahdeksankulmainen torni 
erilleen kirkosta. Sen jalkaosa on 12 knr. korkea ja  15 knr. 
leveä. Jalasta kelloihin on 10 knr., kelloista torniosaan on 
8 knr. ja  tornin huippuosa on 21 knr. Torni on katettu paa- 
nuilla ja  siinä säilytetään kahta kelloa, joista pienempi pai
naa 1 k8" 7 Ш 6 U. Sen toisessa laidassa on kirjoitus:

Tämä källo 
on yli täusä cappelin seura kundalta 
Lappon pitäiäsä Wasan Länisä andanut 
udesta tehdä vuona 1800 koska 
gustaf IV adolph oli kuningas ruotsisa 
carl fredr: krabbe man herra wasasa 
iacob gadolin pispa Turusa, iohan 
Gumerus seura kunnan kirckoherra

ia Iacob Hedberg cappalainen.

âboer i Töysä by, som, enligt livad Socknestämmo Protocollet tilika in
nehåller, ej med Byamännen ingådt förening om besagde kyrka och präst, 
åläggas, i  händelse deraf vilja sig  begagna och förmån njuta, att äfven i 
Kyrko byggnaden så väl som prästens underhållande deltaga. Hvilket 
fördenskull vederbörande till underdånig efterrättelse länder. Datum ut 
supra.

Gustaf Adolf. ,
(L. S.)

2) Tiedot K. G. Leinbergin edellä mainitun teoksen mukaan.
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Saman kellon vastaisella puolella on lause:

Guten
af

Ion: Theod: Bremer 
Stockholm.

Isommassa, Pietarista v. 1829 ostetussa kellossa, joka 
painaa 2 кй , 4 1Й, 17 Й ja  maksaa 1082 ruplaa ei ole mi
tään kirjoituksia, ainoastaan kaksi Jumalan ja  neljä enkelin 
kuvaa.

Kirkon pääsemän oven yläpuolella on taulu, jossa ku
vaillaan Kristusta ristin puussa. Sen juurella on nainen 
kumm allakin puolen ja  alla näkyy kirjoitus:

Hän on yhdellä uhrilla Ijankaikk- 
isesti Täydellisexi tehnyt ne jotka 
Pyhitetän Hep 10= 14= 1834.

Tekijän nimeä en löytänyt mainituksi.
Kirkon arkisto ei sisällä mitään vanhempia asiakirjoja. 

Kirkon kalustokin on verrattain uusi, eikä siinä ole mitään 
erityistä huomiota ansaitsevaa.

Ш . Muita muinaismuistoja.

„Tohnin tykönä oli ennen ollut raunio, joka nimitettiin 
ristiraunioksi, sillä kivet siinä olivat riitatut ristiin. Kes
kellä ristiä oli Jum alan kuva, jolle uhrattiin kaikista esi
koinen. Kun saatiin jyviä pellolta, ensimäiset jyvät sille. 
Kun lehmä kantoi, ensimäiset maitopisarat sille. Rahaakin 
oli sille uhrattu. Kuva oli suuren miehen kokoinen ja  mie
hen muotoinen, hongasta tehty, suuret rautarenkaat korvissa. 
Se äijä riepu poltettiin, raunio hajotettiin ja  riihi rakennet
tiin sen sialle. Unessa oli kyllä kielletty talon isäntää tä
hän rakentamasta, mutta ei hän huolinut siitä, rakensi vaan. 
Ei riihi ollut kauan valmiina, kun rangaistukseksi paloi elo- 
nensa päivinensä. Nyt ei siihen enää kukaan uskalla ra
kentaa.“ (Suomi II; 2. siv. 153).

J. R. Aspeliniita lainaan seuraavat lisätiedot tuosta ku
vasta:

„Toista sataa vuotta sitten seisoi vielä likellä Tohnin 
pihaa pienellä kivirauniolla puusta tehty kuva, jota sanot-
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tiin Tohnin epäjumalaksi. Tuon hävitti Lapuan nimismies, 
jonka piiriin Töysäkin ennen kuului. Rauniota kutsuttiin 
ristinaunioksi. Kun se noin kuusikymmentä vuotta sitten 
hajotettiin, löydettiin vielä osa kuvaa, jonka sisällä oli hopea
raha, ja  raunion sisästä pieniä ristiä ja ikäänkuin sormuk
s ia ')• (Suomi II; 9. siv. 171. Vertaa Muinaisin, yhdistyk
sen Verifikatioonikirjaa siv. 112).

„Töysän puolella puhutaan Muukilaisten nimellä josta
kusta muinaisesta kansasta2). Muukilaisten tervahaudat Töy
sän seuduilla ovat noin kolme syltää ristiinsä. Muukilaisten ra- 
jamerkkiä taas ovat nuo vähäisellä kivijalalla seisovat väki- 
kivet, joita ei miehissäkään tähän aikaan voida huiskuttaa. 
Tuollaisia rajapylväitä on pari Tohnin likellä.“ (Suomi II; 
9. siv. 178).

„Kuortaneesta Töysään sanottiin menevän polkumainen, 
vielä hyvin näkyvä käytävä, jota mainitaan papin tieksi. 
Sitä olivat papit ennen kulkeneet Töysästä. Välillä on järvi, 
jonka yli on heitä ruuhella saatettu. Tämän kulkua en tiedä 
tarkemmin. Se on ehkä sama, kun Tohnin kirkkotie“, sanoo 
Aspelin (Suomi II; 9. siv. 172).

„Ponnenjärven itärannalla Töysässä on Huutoniemi, joka 
on saanut nimensä siitä, että muinoin kaikki Atsäristä ja 
idästä päin kulkijat siinä huutivat venettä. Vastapäätä Huu- 
toniemeä oli Ojanperä niminen vanha torppa, jossa asuvalla 
kalastajalla oli tuo ylisaatanta ammattina. Siitä luultavasti 
kulki tie luoteista suuntaa T öhniin3), josta Tohnin n. k. 
kirkkotie vei soiden välisiä kankaita Ranta-Töysään, Kätkän 
taloon, siitä metsän halki Kuurtaneen joelle tai Kuhalam-

’) „Nähtävästi pystyttivät talonpojat paavinuskon aikana jonkun  
suojeluspyhän kuvan kartanolleen ja  veivät sen muuttaessa muassaan. 
Vielä vuonna 1559, kun Venäläiset Ruotsin hallitukselle valittivat uudis
asutuksesta Oulujärven rannalla, kertoivat he että uudisasukkaat ensin pys
tyttivät veistokuvia (träbeläten) asuttavain talojen sijalle. Gottlundin  
kokoilemista v:lta 1559 Suomen Valtio-Arkistossa.“

2) „Luultavasti on tuo nim i muodostelma tavallisemmasta Munkki- 
lais-nimestä, joka esim. tavataan Jämsässä. AVarelius. Suomi 1847; 51.“

:1) „Toinen polku meni kenties Alavuelle, josta — Olkkosesta puhu
matta — ainakin Tusa on Kyrön kirkkoa käynyt.“

7
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mille, josta polku kulki järvien ja jokien rantoja Lapualle.“ 
(Suomi II; 9. siv. 171).

„Ensimmäinen, joka pani katkotut koleet, sen pituisina, 
kun heitä nyt käytetään, tervahautaan, kehutaan olleen köyhä 
talollinen Töysän kappelista, joka ei ollut niin varakas, että 
voi halkoa tervaksensa niin pieniksi, kun siihen aikaan oli 
tavallista, vaan pani koleensa tervahautaan sen pituisina kun 
olivat katkotut metsässä ja  sai poltostaan saman hyödyn 
kun toisetkin.“ (Suomi II; 9. siv. 177).

IV. Tarinoita Toimista y. m.

Itse kuulemani ja  muistiinpanemani tarinat Tohnista 
ovat pääasiassa yhtäpitäviä prof. J. R. Aspelinin keräämien 
kanssa, jotka tähän kokonaisuudessa lainaan, koska ne ovat 
omiani täydellisemmät. Minulle kerrotut poikkeavat muu
tamissa kohden niistä niinkuin esimerkiksi siinä, että sano
taan asukkaan Töhniin tulleen Isosta-Kyröstä ja  lisäävät tä
hän todistukseksi sen seikan, että Tohnilaiset vielä pari mies
polvea sitten kävivät sukuloitsemassa siellä. (Vrt. Suomi II; 
9. siv. 171).

„Tohnin talo on korkealla mäellä, jolla ei hallan sanota 
koskaan panneen ja jolta muuan isäntä, kun häntä metsä- 
kyläläiseksi paneteltiin kehui joka huomen näkevänsä „viiden 
pitäihen savut“. Tohninmäkeä kutsuttiin ennen Rissanmäeksi, 
kun arvellaan tuon mainion Tohnin tulleen Rissasta, joku 
paikka itäpuolella Suomea. Nuijasodan aikana jäi talo au
tioksi ja uusi „Suomesta“ tu llu t asukas Matti Suomalainen 
m uutti nimen Töhniksi. Kun talo taas Ison vihan aikana 
jäi autioksi, tuli Raiskin suku, joka puolestaan hävisi ja  myi 
talon uudelle suvulle, jonka hallussa talo nykyaikoihin asti 
on ollut.“ (Suomi II; 9. siv. 168).

„Kovin raavaita miehiä oli entiseen aikaan asunut Töh
nillä. Kun Kyrön kirkkoa rakennettiin ja  Töhninkin täytyi 
mennä samaan työhön, otti hän olallensa kiven, joka kuu
lui hänen alallensa, ja  lähti viemään sitä määrätylle pai
kalle. Mutta tiellä nousi kova riita naapuri-talon isännän 
kanssa. Tohni tappoi tappelu-kumppaninsa kivellä. Ei sitte
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vienyt tämmöistä veressä tahrattua pyhän kirkon seinään, 
vaan heitti sen pois ja  tuli ottamaan kotomäeltä toisen vielä 
paremman, ajatellen: hyvä on tulla omillansa aikaan.“ (Suomi 
II; 2. siv. 153).

„Sama Tohni teki kerran kauppaa Waasassa. Raho
jansa lukiessa varastettiin hänen hevosensa. Mitäs tästä — 
ei Tohni kauppaansa tänne jättänyt, otti 2 tynnyriä suoloja 
selkäänsä, monta kymmentä kannua vetävän padan päähänsä 
ja  kepikseen kymmenen leiviskän rautakangen.“ Suomi II; 
2, 153).

Sama tarina kerrotaan niinkin että Toini kävi Musta- 
saaren kauppapaikalla1). „Siellä osti hän kotimatkalleen puo
len tynnyriä suoloja selkäänsä, padan päähänsä lakiksi ja 
leiviskän painavan rautakangin sauvakseen. Lähti niin aa
mulla, kun karjat Mustasaaressa päästettiin laitumelle, Töy- 
sään päin ponnistamaan, söi puolipäiväseksi Lapuan Huh- 
takoskella lampaan liemenensä ja  kapan puuroa ja tuli Löy
sään ennen auringon laskua.“ (Suomi II; 9. siv. 169).

„Paljo söi Tohni, mutta kovasti hän työtäkin teki. Kun 
tervakoleita kaadettiin, niin Tohni kaatoi kuudelle miehelle 
katkoa. Kuitenkin rupesi talo köyhtymään. Nyt päätti Tohni 
heittää pois m urkinanki ja  syödä vaan aamuisin ja  ehtoisin. 
Kokosi niin toisten m urkinalla ollessa mitä tervaksia siihen 
asti oli hakattu. Mutta eipä sekään kannattanut. Tohni 
kuoli nälkään.“ (Suomi II; 9. siv. 169).

„Lienee moni muukin seikka ukkoa murehuttanut ja  
saattanut hautahan. Niin oli ruvettu Lapualla Huhtakosken 
taloa asuttamaan, vaikka Tohni sitä kovasti moitti ja  varoitti 
„ettei hänen sikoovallillensa tehdä taloa.“ Eräänä päivänä 
taas näki hän mäeltään savun nousevan W irtain puolella

') Seuraavaa toisintoa säilytetään M uinaismuistoyhdistyksen pai- 
kallistarinoissa, saatu Alavuudelta:

Tohnin asukkaat olivat „hamaassa muinaisuudessa“ niin väkeviä, 
että kun muuan Tohnin isäntä kerran lähti käymään suola-satamassa me
ren rannalla (W aasassa?), toi hän sieltä tullessaan selässänsä kotiin tyn
nyrin suoloja, 5 1® rautakanki keppinä kädessä ja suuri muuripata lak
kina päässä. — Kolme suurta eväsleipää oli ukolla laukussaan jälellä, kun 
hänen nälkä matkalla tapasi, vaan koskei hänellä enään ollut kuin muu
tamia peninkulmia kotiinsa ei hän kehdannnt ruveta „niin vähän evään 
tähden“ seisattelemaan kulkuansa, semminkin kun emäntä hänen tuloansa 
suoloineen odotteli puuropadan ääressä.
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metsästä. Siellä asuttiin Seinäjärven taloa. Tohni päätti 
lähteä noita perämaitansa puolustamaan, mutta eksyi ja  jä tti 
sen erän perästä Seinäjärven asutuksen moittimatta.“ (Suomi 
II; 9. siv. 169).

„Tohnin mainioin työ on hänen kirkonrakennuksensa 
Kyrössä. Simsiöllä oli hänellä matkoillaan tapana istua 
muutamalle kauniille kivelle lepäämään. Kiven kehutaan 
olleen noin kymmenen nykyisen miehen pideltävä. Tohni 
otti kiven kainaloonsa ja vei sen mennessään kirkon muu
riin, jossa sitä nykyaikoihin saakka oli näytetty n. k. Toh
nin akkunan ääressä. A kkunata muodostellessaan oli hän 
kehunut sopivaksi siitä katsella pitkin keskikäytävää. Kun 
päätyä noin miespolvi sitten purettiin, hävisi tämä Töhnin
kin työala“ *)•

„Toinen kerta, kun Tohni palasi Kyrön kirkolta, näki 
hän tuoreita lastuja Kuurtaneen joella. Lähti tiedustelemaan 
ja  löysi Sepposen uudisasutuksen joen varrelta. Jopa oli 
suhta pois, kun kuusi virstaa Tohnista asutettiin taloa. Kui
tenkin sai Sepponen Tohnin sopimaan, kun lupasi, ett’ei asuta 
maita Töysään päin.“ (Suomi II; 9. siv. 170).

Ensimmäinen (torpan) savu Töysässä on Ponnejärven 
luoteisessa päässä pieni matka Ahon talosta eteläänpäin. Sinne 
kuuluu asuja tulleen Härmästä.

7) Suomi II; 9, sivu 170.
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Sivu 5 rivi 4 alhaalta on levis, lue levisi
n 8 n 3 ylhäältä 11 kyiisä 11 kylissä
n 11 11 10 11 karhuhin 11 karhukin
11 9 11 7 11 Koukuusaaresta 11 Koukunsaaresta
n 10 11 2 alh. 11 Moijosjärven n Moijasjärven
11 12 11  ̂ n 11 sisältää 11 esittää
11 13 11 16 ylh. 11 kiekkaken Iästä 11 hiekkakentästä
n 11 11 4 alh. n suureksi »7 suureksi osaksi
11 14 n 3 ylh. n paalta 11 paatta
11 15 n 2 „ » kivistä 11 kivistä
11 11 11 i  * 11 Kolhan n Kolhon
11 21 n 14 alh. Г) kui 11 lui
11 11 11 * a 11 äOl 11 201
11 25 n 7 ylh. 11 Hasterus „ Hosterus
11 28 n 16 „ n Gottland 11 Gottlund
11 32 n 16 „ 11 muutoin 11 muutamia
11 i i 11 1 alh. n Waréen 11 Warén
n 46 11 1 ylh. 11 Sarrilahdessa 11 Sarvi lahdessa
11 i i 'i l 8 „ 11 Rouvasen 11 Ruovasen
11 54 11 18 „ n talkkiluiskamasta 11. talkkiliuskamasta
n 55 11 13 ja 15 alh. „ Ruokkio n Roukkio
11 56 11 2 ylh. 11 11 11 11

11 i i 11 11 alh. 11 ruokkio 11 roukkio
11 57 11 20 „ »1 jotakunkin 11 jotakuinkin
11 61 11 7 „ 11 koetta 11 koettaa
11 63 11 14 ylh. 11 Punun r, Pernun
11 i i 11 18 alh. 11 vaillineisesti n vaillinaisesti
11 68 11 2 n n plakaattejanasa 11 plakaattejansa
11 i i 11 3 „ 11 nähtä västit n nähtävästi,
11 70 n 18 ylh. 11 pyyhittävä pois sanat : loput museon luette-

lon mukaan.
11 n n 8 alh. 11 esineet: n esineet.
11 71 11 17 ylh. 11 Kiuvasjärveltä 11 Kuivasjärveltä
n i i 11 21 * 11 Sapsalammin 11 Sapsolammin
n n 11 7 alh. 11 saviluiskamasta 11 saviliuskamasta
i i 72 n 21 ylh. 11 10:ttä n 10:tä
n i i 11 23 „ 11 kloritiliuskumaa 11 kloritiliuskamaa



Painovirheitä.

Sivu 72 rivi 7 alhaalta on parfyrilajia lue porfyrilajia
n n 71 4 „ 77 saviluiskamaa

71 saviliuskamaa
71 73

11 4 ylh. 71 tai
71 eli

71 75
11 6 „ 1* kiillukkaluiskamasta 1' kiillu kkalius kamasta

71 71 11 n  „ 11 ympyräinnen
11 ympyräinen

77 76
77 12 „ 77 Eeikäänkärki 11 keihäänkärki

71 77 11 7 ja 3 alh. *7 Sapsalammin
11 Sapsolammin

71 89
71 3 ylh.

11 talon
71 taloa

71 71 71 5 „ 11 Työsänjärvelle 11 Töysänjärvelle
71 71 71 14 „ 71 Sapsalammin

71 Sapsolammin
71 11 11 H  » 71

pu-
11 ru-

71 90
11

15 alh. 11 koloelmissa 71 kokoelmissa
71 92

11 4 ylh. 11 lyyjy kuulat
11 lyijykuulat

71 93 ’ 71 8 alh. 11 Tuonnut 71 Tuonut
71 99

71 9 ylh. 71 Suomi 11 (Suomi
Ensimmäisen kuvan alla on Moijosjärven, lue Moijasjärven.



Käärmeet vanhan kansan käsityksessä.
(H. A. Reinholmin muistoonpanojon mukaan).

Syrjääniläiset kertovat että perkele tahtoi ihmisestä ai
kain kaikin tavoin pilata Jum alan luomistyötä, m yrkytti 
paljon kasveja, siitti käärmeitä ja muita turmiollisia eläviä. 
Kun enkelit huomasivat kalojen joukossa hauen ja  mateen, 
jotka perkele niinikään oli luonut, niin he veivät nuo kalat 
Jum alan tykö ja kysyivät mitä niiden kanssa oli tehtävä. 
Jumala, kun näki että niillä oli risti päässä, antoi heille siu
nauksensa, jonka johdosta nekin kalat nyt ovat hyviä ja 
ihmisille hyödyksi (Castrén I: 276). ßamaa käsitystä ehkä 
muistuttaa käärmeen suomalainen liikanimi ahohauki (Sa
kari I) ja  Lappalaisten kirouksissa on käärme (kirbma) per
keleen veroinen (Högström, 160). Käärmeen kauhistuttavaa 
luonnetta suomalaisessa käsityksessä kuvaa myöskin puhut
telu: »Olekkos konnan kuola kalliolla, olekkos aattara aidan 
vittois?» (Ikalinen).

Käärme, kun synnyttää sikiönsä, kiipee puuhun ja  pu
dottaa ne sieltä maahan, kohta päästäksensä niistä vapaaksi, 
muuten ne söisivät emänsä (Kirj. Kkl. 1871: 168, Sav. Karj.). 
Käärmeen sanotaan elävän maasta ja  myöskin syövän linnun 
munia ja  poikasia (Heinjoki). Jos sattuu näkemään että 
käärme yrittää syödä sammakkoa ja  eroittaa ne tarttumalla 
käärmeesen toisella ja  ojakonnaan toisella kädellä, niin saapi 
sellaisen voiman käteensä, että sillä voi kaikellaisia tautia 
parantaa. Niinpä paranee keltatautia sairastava juomalla sel
laisesta kädestä vettä (Heinonen).

Käärmeet asuvat enimmiten käärmeenluolissa; niiden 
johtaja on Valkonen (Karkku). Muija näki kerran kalliolla 
valkoisen käärmeen, joka kiilsi päivän paisteessa kuin ho
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pea (Messukylä). Joka semmoisen käärmeen saa, se saa pal
jon hyvää, se saa tietää linnun kielet, käen kukunnan y. m. 
(Pusula). Vanha ukko ajoi tietä myöten, kun Valkonen 
käärme tuli kahden puun välistä, ja  pyysi päästä edemmäs. 
Ukon ei tehnyt mieli suostua, vaan sanoi: »ehkä sinä puret 
minua?» — »Päästä vaan, niin annan sinulle sellaiset vaat
teet, että tulet kuninkaaksi, mutta sinun pitää seurata mi
nua kamariini». Silloin ukko suostui ja  seurasi käärmettä 
ja  sai semmoiset vaatteet, joilla hänen piti tu lla kuninkaaksi. 
Niihin kun oli puettuina sai hän aina mitä vaan halutti. 
Kerran ukko vietettiin saunaan ja  kun hän oli riisunut, pu
keutui toinen hänen vaatteihinsa ja  tuli kuninkaalliseksi, 
jopa tappoikin ukon. Ukon verestä tuli varsa. Surmamies 
tappoi varsan, mutta sen verestä kasvoi puu. Hän hakkasi 
puun kumoon, mutta lastusta tuli lintu. Kun vaatteet sitten 
alkoivat kulua, riisui mies ne päältänsä. Silloin tuli lintu 
ja  pukeutui niihin jälleen ja muuttui samaksi mieheksi kuin 
ennenkin.

Käärmettä, joka on pistänyt, eivät muut käärmeet enää 
laske luolaan (Uusikaup.). Sen pyrstössä on niin monta juo
vaa, kuin se on aikanaan ihmisiä pistänyt. Käärmetten kä- 
räjissä, joissa pitävät pyöreätä kiveä päittensä välissä, tu tk i
taan kenen pyrstössä on enin juovia, s. o. kuka enin on pa
haa tehnyt, ja  sen toiset syövät (Göös, Sav. Karj.). Nilsiässä 
kerrotaan että käärmeillä on käräjissä pyöreä litteä kivi, 
jonka keskellä on ymmyrkäinen reikä. Sen reijän reunalle 
kaikki käärmeet kurkoittavat päitänsä. Suurimmalla käär
meellä on kruunu päässä. Kruunupäinen, kerrotaan Sot- 
tungsbyssä, on keskellä, toiset kehänä sen ympärillä. Ker
ran nähtiin Heinjoella käärmeet käräjissä; ne olivat vihku- 
rassa ikään kuin kattilassa ja  kihisivät riivatusti. Sarven 
Matti ampui siihen ja monta aikaa perästäpäin haisi koko 
paikka. Kallioilta ja kuopan pohjasta, jossa käärmeet ovat 
käräjiä pitäneet, löydetään käärmeen käräjäkiviä, joilla pai
seita painellaan ja  jotka ovat hyvänä apuna käräjätuvassa. 
Käräjiä käärmeet pitävät keväällä (Pusula) ja  lähtevät kärä- 
jistänsä elonaikana. Hyvänä tenhottimena käräjätuvassa on 
myöskin se heinäkorsi, jota käärme uidessaan aina pitää 
suussa ettei uppoisi. Se korsi pystyy kovimpaan rautaan
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(Castrén I: 68). Käärme tietää pahaa, kun pihaan tulee 
(Messukylä), mutta kruunupäinenkin käärme on joskus tullut 
tupaan pahaa tekemättä (Uusikaup.). Kruunu on tehokas kalu 
monessa tapauksessa, mutta sitä ei ole helppo saada; se menee 
rikki ja kruunukäärme ajaa takaa (Pusula). Kerran kuin mies 
sieppasi kruunun käärmeen päästä, niin tämä läksi pyöreänä 
kuin vanne ajamaan takaa. Mies pääsi pihalle, käärme kiek- 
kana perässä. Mies tupaan ja  pyysi päästä arkkuun piiloon. 
Pääsikin, mutta jo oli käärmekin lattialla. Vimmoissaanko, 
kun ei miestä löytänyt, vai miksi siihen halkesi ja  mies jäi 
henkiin (Messukylä). Kaskessa mies tappoi paljon käär
meitä, ensin pienempiä sitten isompia. Kun ei loppua tu l
lut, mies vihdoin vihoissaan huusi: »Noh, tulkaa tänne kaikki 
p—leet!» Tulipa jo itse kruunupäinen, paksu kuin hirsi. Se 
ei muuta, kuin kiersi häntänsä miehen ympäri ja  veti oman 
kasken valkiaan. Siihen mies menehtyi (Messukylä).

Pernovassa kerrotaan että pääkäärmeellä on punanen 
harja kuin kukolla. Pieni käärme on viroksi uss, mutta pa
rin kolmen sylen pituinen on mato. Eräässä Vironmaan 
metsässä oli asuskellut varmaankin 10 sylen pituinen käärme, 
joka paloi metsävalkiassa. Silloin saatiin nähdä sen paksut 
selkäluut. Sillä oli ollut punanen harja, kankea kun ahve
nella (Jyrjän kert.). Laatukastakin nousi kerran suuri 
käärme (vrt. runojen vesikyy). Sattui kylässä olemaan rää
täli, joka kesän aikana, ovi seljällään, istui tuvassa ompele
massa. Kun käärme kävi ovesta sisään, niin räätäli siitä 
niin säikähtyi, että särki akkunan ja  lähti sitä tietä pakoon. 
Käärme tuvassa söi 7 tekeillä olevaa vuonan nahkaa ja  meni 
sitten pellon poikki näreikköön. Puuttui tulemaan kylään 
kasakoita, joille miehet kertoivat tuosta kummasta. Kasa 
koista lupasi yksi mennä käärmettä tappamaan ja ajoi hevo
sensa selässä näreikköön, jossa käärme makasi kippurassa. 
K asakka löi huim ahutti käärmeen keskikohdalta poikki. 
Siitä hyvästä käärmeen pääpuoli ajoi kasakkaa takaa 7 virs
taa ja  häntäpuolikin eli vielä 6 päivää (Heinjoki). Yhdek- 
sänpäinen käärme keikkuu vielä kolmella yhä (Lönnrot).

Velkuassa luullaan vedenhaltijoita oleskelevan laivoissa 
taikka niiden ympärillä. Ne ilmaantuvat pyöräin kaltaisina tai 
suurina käärmeinä, jotka kiertyvät koko laivan ympäri. Vam-
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maskosken korvalla oleskeli muinoin käärme. Se oli paksu 
kuin hirsi, korvat suuret kuin lehmällä, silmät kuin härjän. 
Sitä hyvin peljättiin, se kun söi vasikoitakin. Käärmeen 
tappoi sotamies hevosen seljässä. Se ajoi vielä miestä takaa 
pitkin V:n siltaa, mutta tämä pääsi vihdoin pakoon riutta- 
läjään koskessa. Vihanen käärme ajoi kerran »pahasta suo
masta» miestä takaa. Tällä oli hyvä hevonen, joka oikosi 
yli kohtaavan ojankin. Kun käärme tuli ojalle, niin sekin 
loikahti pitkälleen yli ojan (Messukylä). Kerran taas kun 
mies, joka lähti monta käärmettä pakoon, heitti pois viit
tansa, niin käärmeet sen möyhyivät ihan pieniksi (Heinjoki).

Kuka käärmeen tappaa, saa 9 syntiä anteeksi (Halikko, 
Pöytyä). Jos käärmettä lyödään, eikä isku siihen satu, niin 
käärme väijyy ihmistä 7 vuotta, saadaksensa kostaa (Ah
venanmaa). Jos taasen isku sattuu, eikä kuoleta, vaan vi
hastuttaa käärmettä, niin se vihastuneena kuolee päivänlas
kussa (Halikko). Jos on haastanut käärmettä yhtym ään 
kanssansa määrätyllä hetkellä ja  paikalla, niin pitää olla 
tarkka. Käärme ei ole silloin vaarallinen, vaan makaa ai
van levollisena ikäänkuin kuolemaansa odottaen. Mutta sille, 
joka ei tule määrätyllä hetkellä, käärme on hyvin kiukkui
nen. Itse se aina tulee sovitulla ajalla. Ruovedellä oli saari 
vallan täynnä käärmeitä. Noitaäijän piti mennä niitä hä
vittämään. Saareen tultuansa teki hän valkian, lumotak- 
sensa siihen ja polttaaksensa kaikki käärmeet. Mutta mies 
ei tiennyt Valkosesta käärmeestä. Se tuli viimeksi ja pa- 
koitti miehen itse valkiaan palamaan. — Jos löytää käär
meen pesän* ja tappaa käärmeet, niin pitää jättää yhden — 
»pääkäärmeen» — tappamatta. — Keppi, jolla on käärmeitä 
tapettu, pannaan kaalimaahan; se karkoittaa kaalimadot 
(Kalajoki, 37).

Mies Heinjoella sanoi olleensa paimenessa, kun näki 
kaksi käärmettä yhdessä, kuin väännetty vitsa, ja  löi niitä. 
Ne lähtivät pyörinä ajamaan häntä takaa. Hän olisi, sanoi, 
pian ollut hukassa, jos ei paimenkoira olisi käärmeitä hä
tyyttänyt. »Vempeleinä kun tulivat, ei vemmel parin syl-

* Pietarsaaressa tapettiin aikanaan kerrassaan 440 käärmettä. Åbo 
Tidn. 1853: 100.
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Iän välillä maata koskenut.» Halikossa sanoi mies kerran 
nähneensä käärmeen »kiireessä;» se kiiri mahdottoman pi
kaisesti. Kun käärme kiireessä tulee ihmisen taikka eläi
men päälle, niin sen vihainen myrkky tappaa kohta. Käärme 
on nähty pyöränä kiirivän häntä suussa (Halikko) ja  sa
moin valkoinen käärme nähty rattaana kiirivän alasmäkeä 
(Sottungsby).

Käärme on mennyt monen ihmisen sisään, mutta ei 
mene semmoiseen ihmiseen, joka polttaa tai pureskelee tu
pakkia (Kiv.). Eräällä tytöllä oli kaksi kosijaa, joista toi
nen sai rukkaset. Häissä sai hyljätty morsiamen nielemään 
oluttuopista 5—6 tuuman pituisen käärmeen. Viisi viikkoa 
oli morsian siitä vuoteen omana, kunnes poppamies jollakin 
keinoin sai käärmeen ulos Valkoselle vuoteen lakanalle. — 
Se pyssy, jonka piipun läpi käärme on käynyt, tappaa eh
dottomasti (Uusik., Rauma).

Mies oli lähteestä »aarnihautaa nostamassa.» Haltia- 
käärmeet tulivat miehen kimppuun ja  vaikka hänellä oli 
säämyskähansikat varokeinoina, piti hänen yhtäkaikki läh
teä pakoon (Kiv.). Haltiakäärme tästä nähden vastaa ruotsa
laista aarteen kaitsijaa lohikäärmettä (drake). Tämän syn
nystä löytyy seuraava muistoonpano. Ranbovuoressa Mon 
pitäjässä Helsinglandissa nähdään joskus rotkossa makaa
vana kiivaasti läähöttävä lohikäärme. Se on suuren siivillä 
varustetun käärmeen kaltainen. Tuo lohikäärme, joka ennen 
aikaan, kuten monet muutkin, oli käärme, muuttui lohikäär
meeksi seuraavalla tavalla. Useita käärmeitä kokoontui ja  
alkoivat ruiskuttaa muihettä jonkun käärmeen päälle. Käärme 
muuttui siitä pian pieneksi kiveksi. Sitten kaikki käärmeet 
kiirehtivät likeisimpään lätäkköön vettä noutamaan ja se 
joka ensin ehti valaa vettä kivelle, tuli käärmeitten kunin
kaaksi eli lohikäärmeeksi. Kun lohikäärme pitkän ajan ku
luttua kuolee, valitaan toinen samalla lailla. Mutta jos ih
minen ennättää ottaa tuon pienen kiven, ennenkuin se on 
vedellä valettu, niin tuottaa sen omistaminen hänelle kestä
vää menestystä. — Haltiakäärmeistä antaa kansa itse ikään
kuin ivallisen selityksen kertoen näin. Kun eräs mies nosti 
aarnihautaa, niin nousi härkä suurilla sarvilla. Mies vaan
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veti vetämistään ja  aarnihauta nousi. Hän oli luullut aar- 
nihaudan eli padan korvia härän sarviksi.

Ihminen, joka astuu vaskimadon päälle, mätänee ja  jos 
vaskimatoa lyö, niin se menee rikki pieniksi paloiksi, jotka 
kuitenkin jälleen yhdistyvät (Heinonen). Jos kuparikäär- 
mettä ärsyttää, niin se tulee tulipunaiseksi, eikä sen pure
maa haavaa voi parantaa (Lohtaja). Kyykäärmeestä sanoo 
sananlasku: »ei anneta hullulle miekkaa, eikä kyykäärmeelle 
silmää.» Kaikista kauhistuttavin on lentomato, jonka luul
laan osaavan lentää. Se on noin vaaksan pituinen, mutta 
voi venyä pitemmäksi; sen näkee välistä maan päällä, aina 
siirollansa niinkuin А-kirjain ja kuhisevia eläviä täynnä 
(Lohtaja).

Tuikullansa eli pilalla torui kerran toinen toista: »käärme 
sinun puree!» Tämä tuosta »panentu» ja  käärme häntä puri 
vielä samana päivänä (Teisko). Kun käärme on purrut, niin 
se menee ojaan, mutta jos purtu ihminen ehtii ojaan ennen 
käärmettä, niin ei ole haavasta haittaa (Heinjoki). Haava 
näet on kohta vedessä virutettava. Käärme taasen tulee itse 
kipeäksi jos purtu haava paranee (Kirj. Kkl. 1871:168; Hauho, 
63). Käärmeen puremaa parannetaan rasvalla,* joka ote
taan käärmeen päästä, jos suinkin siitä käärmeestä, joka 
on purrut, taikka luvuilla (Pernova). Löytyy käärmeen lu- 
moojia (Messukylä). Tavallisesti parannetaan käärmeen pu
remia siten että pajupensaasta kiskotaan hampain eli kynsin, 
mutta vaan ei veitsellä, kuorikaistale. Se sidotaan lujasti 
sen kohdan yläpuolelle, jota käärme on purrut (K. K. 1871; 
168). H eikurilan maalla Heinjoella on käärme usein pistä
nyt ihmisiä. Toinen veli kun ojitti, niin toista käärme pisti, 
kun meni siitä 10 sylen päähän putkia noutamaan. Sil
miänsä huikahti, tuli vanhimman veljensä luo ja  sillä vä
lillä oli hän turponut niin paksuksi, ettei silmiäkään enää 
nähty, ja  iho käynyt tykkänään siniseksi. »Sarven ukko

* Käärmeen rasva on ylipäänsä hyvin tehokasta; jos sitä ottaa 
käärmeen selästä, niin se  viepi vihat pois (Heinjoki). Jos käärmeen 
suolta murennetaan hevosen ruokaan tai juomaan, niin se p ysyy  hyvissä  
lihoissa. Kurkkutautia noita parantaa valuttelem alla vettä käärmeen suu
nahan läpi sairaan suuhun (Castren I: 68).
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luk ’ siihen ja  paransi.» Myöskin K—n kylässä oli hyvä 
käärmeen lukija. Käärme oli purrut poikaa jalkaan; se tur
posi ja  lääkärin piti sahata ja lka poikki. Kun lukija, joka 
sattui olemaan kapakassa, sai siitä tiedon, kiirehti hän pai
kalle ja  kirosi: »Mitä sie p—e teet'? Tulepas nyt katsomaan, 
sie tohtori, miten mie sen parannan!» (Heinjoki). Lukiessa 
vedetään sormella piiri maahan ja sanotaan:

»Maa pidätä matoo,
Pyhä henki perkelettä,
Piru pientä kärmettä,
Että mä suittet suuhun saan,
Ohjat oikeeseen käteen.» *

Messukylässä luulee rahvas että käärmeet eivät voi va
hingoittaa ennen Vapunpäivää. Käärmeparveu ympärille 
kivisen kankaan rinteelle vedetään tervalla piiri. Inkerissä 
taasen käytiin pääsiäisaamuna terävällä aseella kolme ker
taa talon ympäri, jotta käärmeet karkoitettaisiin kesäksi 
(Sjögren), ja  Valkjärvellä kaadettiin maitoa kannoille ja  ki
ville, ett’ei käärmeet lehmiä purisi (Salenius).

»Näin käärmeen kerran luovan takkunsa; se oli vaan 
yksi riuskaus, kun se läksi siitä ulos» (Halikko). Jos käärme, 
joka on purrut, saadaan tapetuksi, niin on sen nahka nyl
jettävä, kuivattava ja  murennettava maitoon haavoitetulle 
juoda (K. K. 1871: 168). Käärmeen nahalla myös hierotaan, 
kun vaivaa säilästäjä. — Siitä, joka saa käärmeen hampaan 
suuhunsa panna, tulee hyvä loihturi (Heinävesi) ja  sillä hän 
loihtiessaan painelee kipeitä kohtia (Castrén 1: 68). Ham- 
paankipua parannetaan ennen käen kukuntaa keväällä tape
tun käärmeen lihalla, jota poltetaan uudella piipulla (Hauho 
s. 63).

Ennen *kun talot Heikurilassa Heinjoella vielä olivat 
ryhmässä niemen päässä, oli elättikäärmeitä** joka talossa. 
Kun käärmeet lasten syödessä tulivat ja  tahtoivat syödä las
ten ruokaa, niin nämät viskasivat heitä päähän. Ne käär

* Vrt. Mnemosyne 1820, s. 86; Kirj. Kkl. 1871, s. 168.
** Hiitolassa: elatuskäärmeet., Tapio 1861: 15, Kiteellä« lyylikäärmeet
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meet olivat mustia, vaikka elättikäärmeitä oli usiampaa laa
tua. Kerran, muisti mies (1850), kohotti käärme päätänsä 
lattian reijästä. Kissa oli väijyksissä, sihtasi käpälällänsä, 
iski päähän ja  samassa olikin käärme lattialla tapettuna 
(Heinjoki). Tallinnan seuduilla Virossa tulivat tarhakäär
meet maitoa lakkim aan kiuluista. Noista käärmeistä, joilla 
oli harmahtava karva ja  keltaset korvat, riippui talon me
nestys. Samoin kerrotaan että Virolahdella ennen on ollut 
läävissä uhrikäärmeitä, joille aina annettiin kaukaloihin lyp
settyä lehmän maitoa ruoaksi. Jos joku käärmeistä olisi ta
pettu, niin olisi huomen aamuna suurin lehmä ollut kuol
leena könänä. Nykyään (1840) ei niistä enää ole muuta tie
toa, kuin vihasta nostettuja puheita, vaikk’eivät naapurukset, 
eivätkä muutkaan ole niitä nähneet. Puheet tulevat siitä, 
että toisella karja hyvästi menestyy ja  antaa vähemmistä 
lehmistä enemmän maitoa ja  voita, sekä siitä etteivät päästä 
naapureita karjahoihinsa, peläten että tenhisivät ja  pilaisi
vat karjan onnen ja  menestyksen. Menestyvän karjan an
tina on voi punaisempaa; valkiata voita sanotaan Paran 
kantamaksi (Ranssi).

Kirvussa olivat, kerrotaan (1848), mustat palveluskäär- 
meet vielä aivan nykyisin yleisiä. Nuori talonpoika Ant- 
reasta oli käynyt lankomiehenä Kirvussa sukulaisiansa ter
vehtimässä ja  sanonut että niitä löysi kaikkialla, jopa vuo
teissakin. Savitaipaleessa oli piirimaanmittari Calonius eräässä 
kylässä joutunut taloon, jossa oli tarhakäärmeitä, eikä us
kaltanut nukkua huoneissa, vaan teetti vuoteensa paikka
kunnalla tavallisiin nelirattaisiin keskelle pihaa. Toukonie- 
men kylässä Luumäellä oli niitä saunassa ja  sen ympärillä. 
Lapvedellä tuli kanttori Rehell’in isä noin parikymmentä 
vuotta sitten taloon ja  pyysi maitoa. Emäntä meni maito- 
liuoneesen, mutta jätti oven raolle, josta vieras j iä k i  kuinka 
käärmeet matelivat maitokehlojen ympärillä. Hän kertoi 
asian kauhistuneena provastille, joka haastatti emännän oi
keuteen. — Säkjärven ja  Luumäen rajamailla oli ennen pi
detty kesyjä käärmeitä, joille syötettiin ensin lypsetty maito 
vaimoiltakin. Kun lapset pihalla söivät velliä vadista oli 
käärmekin tullut sitä syömään. Lapsi oli silloin lyönyt 
käärmettä päähän ja  sanonut: »Syö lusikalla, älä kielellä 
syö!» (U. S. 1886: 210).
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Venäjän Karjalassa sanotaan (1849) olevan tarhakäär
meitä, jotka syövät maitoa talon lastenkin seurassa (maa- 
mitt. Addens). Samoin käyttivät vielä miesmuistoon Perno- 
van seudun Virolaiset tupakäärmeitä (toa kärm). Ennen ai
nakin oli heillä ollut sokea tarhakäärme käytännössä. Vielä 
1826 tavattiin eräällä purjehtivalla Saarenmaalaisella onte
lossa arkunkannessa elävä tupakäärme. Niin kauan kuin 
käärme oli purressa, vakuutti mies, tiesi h ääm atk an sa  me
nestyvän. Se hankki hänelle tuulta ja  suojeli häntä kai
kesta onnettomuudesta (v. Luce). Pakanuuden aikana käär
meet usein makasivat samassa vuoteessa lasten kanssa ja 
söivät maitoa samasta hulikasta (Fabritius). Jo Adam Bre
meniläinen tiesi kertoa että Liiviläiset ja Virolaiset palveli
vat käärmeitä, uhraten niille ihmisiäkin, joita ostivat kaup
piailta, varomalla ett’ei mitään pilkkua saanut olla uhratta
van ruumiissa.

Samoin kertoo Olaus Magnus että pohjoismaiden kan
sat pitivät käärmeitä talojensa suojeluspyhinä ja ruokkivat 
niitä lehmän tai lampaan maidolla. Ne leikittelivät lasten 
kanssa ja  niiden vahingoittamista pidettiin rikoksena. Vielä 
Linnékin huomauttaa matkakertomuksessaan Öland’in ja 
Uottland’in saarista, että karjan menestykseksi pidetään käär
meitä. Ei ole sen kummempaa siis että tarhakäärmeitä suo
sittiin aikanaan Uudellamaallakin. Vesterkullassa oli ennen 
ollut suuri tarhakäärme, joka piikojen lypsäessä kiemuroitsi 
heidän helmoillansa odotellen lämmintä maitoa. Toinen oli 
Nackbölen alisessa G—a’n torpassa, jossa kiemurteli maito- 
kehlojen ympärillä. Uudet asujamet kummastellen huomasi
vat sen kesyksi.

Todisteita kuinka yleisesti käärmeitä on palveltu ja  
suositeltu kaikkina aikoina ja  kaikissa maan osissa kokoili 
jo Lauri Poppius väitöskirjaansa Ophiolatria C. F. Mennan- 
derin johdolla v. 1752. Täydellisimpiä tietoja sisältänee eräs 
englanninkielinen Ophiolatreia : an account of the rites and 
mysteries connected with the origin, rise, and development of 
serpent worship in varions parts of the world, pain. 1889.



Berlinin museo-oloista
suomalaisen museokysymyksen valaisemiseksi.

Kansalla, joka niin myöhään kuin Suomen kansa on as
tunut sivistyneitten kansallisuuksien kilpailutantereelle, on 
paitse uupumatonta toimeliaisuutta vaan yksi keino, jonka 
avulla se voi seurata mukana ja kenties joskus todella — kil
pailla. Se on käyttää hyväkseen toisten kokemusta, siten mah
dollisuuden mukaan välttääkseen ajan ja  voimien hukkaa. Tuo 
vanha totuus virkosi jälleen mielessäni, kun käydessäni Ber
linin mahtavissa museoissa muistelin, että kotimaassa juuri 
näihin aikoihin jälleen on puheeksi tuleva tuo pulmallinen ky
symys, miten meilläkin muinais- ja kansatieteellisille sekä 
myöskin — t:ri Anteil vainajan lahjoituksen johdosta — tai
teellisille kokoelmille on toimittaminen niiden arvoa vastaavat, 
riittävät suojat, samalla kun niiden hoito ja käytäntö järjes
tetään tiedettä ja yleisöä hyödyttävimmällä tavalla.

Tehdäkseni jotakin asian hyväksi, päätin kirjoittaa ly
hyen esityksen täkäläisistä museo-oloista. Miten erillaiset vaa
timukset ja kyky niitä tyydyttää meillä lieneekään, niin ovat 
tämän sivistystarpeen perustukset, tarkoitukset ja  ehdot kui
tenkin kaikkialla samat. Sentähden uskallan toivoa, ettei se 
valaistus, jonka täkäläiset olot ja kokemukset ovat omiansa 
luomaan Suomenkin museokysymykseen, ole ylenkatsottava.

I .
Siinä historiallisessa katsauksessa Berlinin kuninkaal

listen museojen syntyyn ja hoitojärjestelmään, jonka niiden 
nykyinen kenraali-tirehtööri, salanouvos Richard Schöne, kir-
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joitti laitosten 50-vuotis-juhlaksi 3 p. Elokuuta 1880, ottaa 
hän esityksensä lähtökohdaksi kuningas Fredrik Wilhelm III:n, 
Preussin valtion suurimman ahdingon aikana, v. 1807 lausu
mat sanat: „valtion täytyy henkisillä voimilla korvata, mitä 
se on ruumiillista voimaa kadottanut“. Jo niin aikasin näet 
heräsi Preussissä ajatus kuninkaallisissa linnoissa hajalla ole
vain taideteosten kokoamisella laskea perustus julkiselle taide
kokoelmalle. Kumminkin kului pitkiä aikoja ennenkuin asia 
edistyi toteuttamiseen saakka. Aikojen tukaluus ensin ja  sit
ten monet muut erinäiset asianhaarat, joidenka tarkempi ker
tominen jääköön siksensä, hidastuttivat sen menestymistä, 
vaikkei ajatus koskaan näy kokonaan unohtuneen.

Museorakennus-kysymys oli tietysti kaikista vaikein. 
Toinen ehdotus oli tehty toisen perästä jonkun vanhemman 
rakennuksen laajentamisesta ja  muodostamisesta museotar- 
vetta varten ja  jo osaksi toimeen pantukin, kun Schinkel v. 
1823 teki sen ratkaisevan ehdotuksen että erityinen, uusi ra
kennus rakennettaisiin n. s. „Lustgartenin“ alalle, vastapäätä 
kuninkaallista linnaa. Kuningas hyväksyi täydelleen nerok
kaan arkkitehdin suunnitelman ja määräsi noin 700,000 thaleria 
tarkoitukseen käytettäväksi. Peruskivi laskettiin 1825, ja 
ylempänä mainittuna päivänä 1830 avattiin komea, n. s. „Al
tes Museum“ ensikerran yleisölle. Rakennus ei ollut ainoas
taan komea, vaan suurikin, mutta huomattiin kuitenkin kohta 
ahtaaksi kokoelmille. Sentähden rakennettiin jo vv. 1843—47 
toinen rakennus pohjoispuolelle entistä, niin lähelle sitä, että 
rakennukset voitiin yhdistää suljetulla, niiden välitse käyvän 
kadun yli johdetulla, käytävällä. Uusi rakennus, „Neues Mu
seum“, sisustuksineen tuli maksamaan yli 1,300,000 thaleria.

Ne kokoelmat, jotka näihin rakennuksiin sijoitettiin, 
muodostivat seuraavat kuusi pääosastoa: 1) maalauskokoelma, 
2) veistokuvakokoelma, 3) vaskipiirroskokoelma, 4) antiqva- 
rium (kreikkalaista ja  roomalaista pienoistaidetta ja taide
teollisuutta) ja  rahakammio, 5) egyptiläiset muisnaiskalut, ja  
6) kotimaiset ja  pohjoismaiset muinaiskalut sekä kansatieteel
liset esineet.

Mitä näihin kokoelmiin tulee ja  varsinkin niiden kartut
tamiseen ostoksien kautta, pantiin ensi aikoina pääpaino taide- 
osastoihin. „Museon tarkoitus“, sanoi rakennustointa ja  museo-
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olojen järjestämistä varten asetetun toimikunnan päämies W. 
von Humboldt v. 1833 kirjoittamassaan lausunnossa, „on sel
västi taiteen edistäminen, taideaistin levittäminen ja  sen nau
tinnon tarjona pitäminen. — Kuvanveistotaide ja maalausko- 
koelmat ovat sentähden olevat laitoksen ydin, ja oikeastaan 
itse koko laitos (ja, eigentlich die ganze Anstalt ausmachen), 
ja tulee hoitojärjestelmänkin etupäässä tarkoittaa sitä ja  sen 
tyydyttämistä“. Kuningas hyväksyi tämän näkökannan, joka 
määräsi taidekokoelmat etusijaan ja muut lapsipuolen ase
maan; mutta pysyväiseksi se ei sittenkään voinut tulla. Hra 
Schöne arvostelee W. von Humboldtin lausuntoa seuraavaan 
tapaan: Ei käy kieltäminen ettei sellainen museon tarkoituk
sen rajoitus ollut omavaltainen. Jo itse asiassa on se Preus
sissa, niinkuin kaikissa sivistysmaissa, itsestään ja tarpeen 
vaatimuksesta, murrettu. On laajoja aloja historiallista tie
dettä, jotka yhtä vähän kuin eläin- ja  kivennäistieteet voivat 
menestyä ilman kokoelmia. Rahatiede voi kehittyä ja  tuot
taa tuloksia ainoastaan ison rahakokoelman nojassa; n. s. an
ti qvariumin kokoelmat muodostavat laajain arkeologisten tu t
kimusten perustuksen, ja  ovat ne saaneet erityisen arvon sen 
jälkeen kuin taideteollisuus on palannut menneiden isojen ai
kakausien tuottamiin esikuviin; vaskipiirroskokoelma ei ai
noastaan hyödytä taidehistoriallista ja sivistyshistoriallista 
tutkimusta, vaan tarjoaa sitä paitse taidenautintoa ja opetusta 
sekä yleisölle että taiteilijoille; kansatieteelliset ja historian- 
takaiset kokoelmat, jotka vielä 50 vuotta sitten ehkä taisivat 
näyttää pelkiltä outojen kummallisuuksien läjityksiltä, ovat 
aikojen kuluessa kohonneet yhtä arvokkaaksi tutkimusaineeksi 
kuin mitkä tieteelliset kokoelmat tahansa ja lupaavat välit
tää tietoja, joiden mahdollisuutta ennen ei ole voitu edes ar
vata; ja  lopuksi on sekin huomioon otettava, että museoilla 
on olemassa tärkeä tehtävä aivan ulkopuolella sitä hyötyä4 
jota ne tuottavat nykyajalle, — ne muodostavat laajoihin aloi
hin nähden arkiston tulevia sukukuntia varten. Suurin osa 
kokoelmia on helposti häviävää tavaraa; yksityisten käsissä 
joutuisivat esineet ennen tai myöhemmin häviön alaiseksi, 
ainoastaan se osa, joka joutuu museon turviin, säilyy varmaan 
jälkeläisillemmekin. Kaikessa tapauksessa on vaarallista tah
toa sitoa niin rikkaan ja monipuolisen laitoksen tehtävää ja
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tarkoitusta tarkkojen rajojen sisään: jokaisen sentapaisen lai
toksen velvollisuus on aikaansaada kaikkea mahdollista hyö
tyä sekä ylipäätään noudattaa taiteen, tieteen ja sivistyksemme 
vaatimuksia. Sen tulee palvella hengen eläviä voimia, ja  yk
sistään tämä palvelus voi antaa sille itselle elon- ja  kehitys- 
voimaa.

Samoin kuin W. von Humboldtin mielipide museon tar
koituksesta hyväksyttiin, samoin pääsi hänen mielensä pa- 
raimmasta hoitojärjestelmästäkin voitolle. Laitos tuli kuulu
maan kirkollis-, opetus- ja medisinaali-ministeriön valvonta- 
alaan ja sen päähän asetettiin n. s. kuninkaallisten museojen 
kenraali-intendentti (ensiksi kreivi Brühl) ja hänen rinnalleen 
taiteellinen toimikunta (artistische Kommission), jolla oli 
päätösvalta osto- ja  (toisintojen eli duplettein) myynti-kysy
myksissä ja joka myöskin määräsi taideteosten esille pane
misesta ja korjauksista. Varsinaista hoitoa varten tuli kulle
kin osastolle yksi tirehtööri eli johtaja ja yksi tai useampi as
sistentti eli apumies. Paitse näitä virkamiehiä oli vielä ole
massa yksi restauraattori (taideteosten korjaaja) ja  tirehtöörin 
arvoinen „Museon arkeoloogi“, jonka asiana oli välittää antii- 
kisten kokoelmain täydentämistä sekä niitä valaista ja tunne
tuksi saattaa julkaisuilla ja esitelmillä.

Tällä kannalla voi sanoa Berlinin museo-olojen ainakin 
pääpiirteiltään pysyneen 1870-lukuun saakka. Tosin oli kol
mattakymmentä vuotta, kreivi Brükl’in seuraajan entisen le- 
gatsionineuvoksen I. M. von Olfers’in aikana, se muutos voi
massa että kenraali-tirehtööri (siksi muutettiin museojen pääl
likön arvonimi 1839) säännöllisesti yksin päätti ostoksista, 
joihin silloin kuningas (Fredrik Wilhelm IV) suorastaan itse 
antoi vahvistuksensa: mutta v. 1868, vuosi ennen Olfersin 
eroamista, uudistettiin alkuperäinen määräys, että päälli
kön tuli ratkaista semmoiset kysymykset yhdessä asianym- 
märtävän toimikunnan kanssa; Kokemus oli näet kylliksi to
distanut, ettei väliaikainen menetystäpä ollut tyydyttävä, sillä 
miten olisikaan yksi mies kyennyt oikein arvostelemaan niin 
erilaisia asianhaaroja kuin monenlaatuisten kokoelmain kar
tuttaminen vaati.

Uusi aika koitti museoille v. 1871, josta alkaen kaikkien 
toimien päämääränä on tehdä Berlinin taide- ja  tieteelliset
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kokoelmat Saksan keisarikunnan pääkaupungin arvoisiksi. Jo 
Heinäkuulla main. v. nim itettiin silloinen kruununperillinen 
valistunut ja  jalomielinen Friedrich, laitosten suojelijaksi (Pro
tektor) ja niiden tarpeisiin käytettävät varat enennettiin pian 
suuremmoisesti. Siten korotettiin v. 1873 kokoelmain kar
tuttamiseksi määrätyt varat 16—20,000 thalerista 108,000 tha- 
leriin, jota paitse yksityisiä osastoja varten tilapäisesti annet
tiin milloin pienempiä milloin suurempia summia — satatu- 
hansiin saakka! W. von Humboldtin käsitys museon päätar
koituksesta oli unohtunut. Nyt, kun varoja ei puuttunut, ei 
enään kokoelmain erityistarpeita toisiinsa verrattu; katsottiin 
vaan että ostokset olivat hyödyllisiä ja  edullisia kysymyksessä 
olevaan yksityisen osaston omituiseen tarkoitukseen nähden.

Lähin seuraus uudestaan heränneestä, virkeästä toimeli
aisuudesta museojen hyväksi oli tietysti se, että tarvittiin 
uusia rakennuksia, entisissä kun ei ollut tilaa yhä kasvaville 
kokoelmille. Eikä kauan vitkasteltu, ennenkuin kaksi uutta 
suurta museorakennusta oli päätetty rakennettavaksi König- 
grätzer-kadun varrelle, toistensa viereen, mutta aivan toisessa 
osassa kaupunkia kuin entiset, sillä näiden läheisyydessä ei 
enään ollut käytettävää alaa. Toinen, „Kunstgewerbe-Museura“ 
eli taideteollisuus-museo, valmistui 1881 ja  toinen, „Museum 
für Völkerkunde“ eli kansatieteellinen museo, v. 1886. Näi
hin uhkeihin rakennuksiin siirrettiin nyt Lustgartenin mu
seoista taideteollisuus-esineet (paitse kreikkal. ja  roomalaisia) 
sekä muinais- ja  kansatieteelliset kokoelmat, jotka ensiksi ylen
katsottuina nyt oli huomattu niin tärkeiksi, että niille oli toi
mitettu omat laajat, loistavat suojat. Mutta myöskin hoito
järjestelmä muutettiin uusien perusjohteiden mukaan. Kokemus 
osotti näet pian että kenraalitirehtööri toimikuntineen ei pys
tynyt tehtäväänsä. Yhtä vähän kun päällikkövirkaan oli saa
tavana mies, jolla olisi ollut niin monipuoliset tiedot, että hän 
olisi voinut kaikkia kysymyksiä tyydyttävästi arvostella ja 
ratkaista, yhtä vähän oli senlaisia toimikunnan jäseniä tar
jona. Sentähden hävitettiin entinen toimikunta kerrassaan 
v. 1878, ja  sen tehtävät tulivat osastojen johtajille eli tireh
tööreille, niinkuin alempana tulen lähemmin kertomaan.
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П .

Luettuani sen historiallisen kertomuksen, jonka pääkoh
dat olen esitellyt, kävin minä salaneuvos Schönen luona saa
dakseni tarkempia tietoja museojen nykyisestä hoitojärjestel
mästä. Suurella alttiudella noudattaen toivomuksia antoi hän 
minulle hektografeeratun kappaleen kahdesta voimassa ole
vasta asetuksesta, toinen 25 pdtä Toukokuuta 1868 ja toinen 
13 p:ltä Marraskuuta 1878, joista jälkimäinen sisältää jo mai
nitun muutoksen johtajien asemassa ja tehtävissä.

Näiden asiakirjain sekä saamieni suullisten tietojen mu
kaan yritän tekemään selkoa museojen hoitojärjestelmästä.

Kuninkaallisten museojen nimityksellä tarkoitetaan kaikki 
pääkaupungin taide-, muinais- ja kansatieteelliset kokoel
mat, jolleivät ole jonkun erityisen laitoksen säilytettäviksi 
tai käytettäviksi annettu, taikka toisin sanoen, tätä nykyä 
kaikki ei ainoastaan Lustgartenin museoissa vaan myöskin 
taideteollisuus- ja  kansatieteellisessä museossa olevat koko
elmat.

Museojen hoito kuuluu, niinkuin jo ennen on sanottu, 
kirkollis- ja opetusministeriön valvonta-alaan.

Museolaitoksen (Institut der Museen) etupäässä seisoo 
kenraali-tirehtööri, jolle on uskottu museojen hoidon ylitar- 
kastus johto. Museojen kaikki virkamiehet ovat lähinnä hä
nen käskynsä alaisia, ja on heidän kaikissa virka-asioissa ensi 
kädessä kääntyminen hänen puoleensa. Kurinpitoon nähden 
on hän varustettu virkakunnan päällikön vallalla.

Koska kenraali-tirehtöörin erinäiset tehtävät pääasiassa 
ilmenevät alempana luettavasta esityksestä osastojen johtajista 
ja  heidän suhteestaan päällikköön, on niiden luetteleminen 
tässä tarpeeton. Olkoon vaan sanottu, että hän kaikessa on 
museojen ja hallituksen välittäjänä. Rinnallaan on hänellä 
yksi kenraali-sihteeri, joka johtaa kenraalihallinnon virkatoi- 
mistoa. Kenraali-sihteerin samoin kuin koko taloutta (Haus
wesen) varten asetettu Rakennus- ja huone-inspehtorin (Bau- 
und Haus-inspektor) nimittää kenraali-tirehtöörin ehdotuksesta 
ministeri; kaikki muut joko toimistoa taikka kokoelmia var
ten tarpeelliset apumiehet vahtimestarit ja  palvelijat nimittää 
kenraalitirehtööri. — Paitse näitä virkamiehiä ja  alempana



erittäin mainituita puhutaan 1868 v:n asetuksessa vielä tau
lujen restauraattorista ja  hänen assistentistaan, ja  sanotaan 
heidän olevan samassa asemassa kenraali-tirehtööriin nähden 
kuin osastojen johtajat ja  assistentit.

Vanhemman asetuksen muut voimassa olevat pykälät jä 
tän vähemmin tärkeinä siksensä, rientääkseni 1878 v:n asetuk
seen, jonka sisällys ansaitsee täyttä huomiotamme ja jonka 
sentähden tahdon seikkaperäisesti esittää.

A. Johtajat (Direktoren) ja apumiehet (Assistenten). Mu
seojen yksityisten osastojen hoito on uskottu johtajille, joilla 
kullakin on tarpeen mukaan yksi tai useampi assistentti rin
nallaan. Nämä virkamiehet kenraali-tirehtöörin ehdotuksesta 
ja ministerin esityksestä kuningas nimittää. — Johtajain sa
moin kuin assistenttein virkatunnit ovat kl. 10:stä kl. 3:een.

Johtajain velvollisuuksista ovat seuraavat erittäin mainittu. 
Heidän asianaan on: a) esineiden esillepano ('Aufstellung) ja 
kokoelman järjestyksen ja  turvallisuuden valvonta sekä käsi
kirjaston ja työtarpeiden täydentäminen ja hoito; b) valvoa 
puhtautta ja  siivoa huoneissa; e) tehdä kokoelman käytäntö 
(Benützung) mukavaksi ja  valvoa sitä: d) valvoa vahingoittu
neiden esineiden korjaamista ja  kokoelmain kartuttamista eri
tyisten määräysten mukaan ; e) pitää tarkkaa inventariluetteloa 
(Accessions-Journal) sekä toimittaa täydellisiä luetteloja, yksi 
laajempi, hoitokunnan ja tutkijain käytettäväksi, ja  toinen 
lyhyempi, yleisöä varten; f) inventarinumerojen ja  selittäväin 
ilmoitusten kiinnittäminen esineisiin; g) pitää erityinen luet
telo mahdollisesti ilmaantuvista dupleteistä (toisinnoista); h) 
neuvoa assistentteja ja  määrätä heille työtä. Assistenttein 
virkavelvollisuutena taasen on: a) auttaa johtajaa, lähimpää 
päällikköään, kaikissa hänen toimissaan ja  siinä noudattaa hä
nen määräyksiään; b) johtajan poissa ollessa hoitaa hänen vir
kaansa. Jos on useampia assistenttejä on jälkimäinen velvol
lisuus virassa vanhimman osana, ellei johtaja toisin määrää 
Johtajan virkaa hoitavan assistentin tulee myös ottaa osaa 
johtajankokoukseen ja olla puheenjohtajana osaston ostolauta
kunnassa.

B. Johtajain kokous (Direktorenkonferenz), kerran kuu
kaudessa ja kiireiden asiain sattuessa useamminkin, jos yksi 
jäsen sitä vaatii, kutsuu kenraali-tirehtööri, esimiehenä, osas-
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tojen johtajat neuvotteluun. Esimiehen estettynä ollessa mää
rää ministeri hänen ehdotuksestaan sijaisen hänelle ; kenraali- 
sihteeri laatii pöytäkirjan. Keskustelujen sisällys on virka
salaisuutena pidettävä (!).

Kokouksen ratkaistavaksi asetetaan seuraavat kysymyk
set: a) uusista rakennuksista ja  suuremmista rakennusten muu
toksista; b) kaiuista muutoksista museohuoneissa, jotka kos
kevat enempää kuin yhtä osastoa; c) kirjaston hoidosta ja  
kirjaduplettein myynnistä; d) kaikista vararahaston käytäntöä 
koskevista ehdotuksista; e) muutoksista museojen avoinna pi
tämisestä ja  käytännöstä; f) ohjemääräyksistä (Instruktionen) 
rakennusmestarille, kirjastonhoitajalle sekä alemmille virka
miehille; g) kaikista, museokokoelmia koskevista tieteellisistä 
yrityksistä, julkaisuista j. n. e.; h) vuotuisista kulunkiarvioista 
joiden mukaan osastojen kesken jaettavaksi määrätyt varai 
jaetaan.

Jokaisella kokouksen jäsenellä on oikeus, jos hän joutuu 
vähemmistöön, antaa lausuntonsa pöytäkirjaan ja jos asiakir
jat menevät ministerille, vaatia että lausunto seuraa myötä

Joka vuosineljänneksen ensimäisessä kokouksessa tulee 
kunkin johtajan esittää yleiskatsauksen osastoonsa, josta näh
dään mitä lisiä siihen on tullut, millä kannalla luettelo, esille
pano- ja  numeroimis-toimi on, mitä korjauksia on tehty, ja 
miten paljo osastossa on ollut kävijöitä; jäljennös kertomuk
sista liitetään asiakirjoihin. Kenraali-tirehtöörin tulee kaksi 
kertaa vuodessa (halbjährlich) lähettää nämä kertomukset sekä 
niiden johdosta tekemänsä muistutukset ministerille.

C. Asianymmärtäväin toimikunnat (Kommissionen der 
Sachverständigen). Joka osastoa varten on olemassa erityinen 
toimikunta, johon, johtajan esimiehenä ollen, kuuluu kaksi 
tai neljä muuta asianymmärtävää, jotka säännöllisesti valitaan 
museovirkamiesten ulkopuolelta. Jäsenet ja  varajäsenet ni
mittää kuningas ministerin esityksestä, joka puolestaan on pe
rustuva tai huomioon ottava osaston johtajanja kenraali-tireh
töörin mielipiteet asiassa. Nämä toimikunnat käsittelevät ja 
ratkaisevat johtajain ehdotuksia museoesineiden ostamisesta, 
duplettein myymisestä sekä esineiden korjaamisesta.

8
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Maalauskokoelman toimikunnan istuntoihin tulee restau- 
raatorin ottaa osaa, silloin kuin taulujen korjauksesta on 
kysymys.

Toimikunta on päätöskelpoinen kun paitsi esimiestä kaksi 
jäsentä, jotka eivät ole museon virkamiehiä, on saapuvilla. — 
Johtaja kutsuu toimikunnan kokouksiin tarpeen mukaan ja 
tulee hänen sitä ennen kysymykset käsiteltäviksi valmistaa. 
— Johtajalla on oikeus, jos hän katsoo tarpeelliseksi määrätä 
toimikunnan kokoukset säännöllisiksi. — Pöytäkirjan tekee 
vuorottain joku osaston assistenteista. — Kaikista ostoksista, 
jotka pysyvät osaston kartuttamiseksi myönnetyn rahamäärän 
sisällä, päättää toimikunta lopullisesti; johtajan kirjoittamaan 
maksumääräykseen on pöytäkirjan ote liitettävä — Toimi- 
kunnalla on oikeus antaa johtajalle, taikka hänen ehdotukses
taan, assistentille valtakirja ostaa museoesineitä huutokaupoissa 
taikka matkoilla ollessa; siten tehdyt ostokset ovat ensi ko
kouksessa ilmoitettavat toimikunnalle. — Jos asia on kiireel
listä laatua, on johtaja, muita toimikunnan jäseniä kuulematta, 
oikeutettu käyttämään korkeintaan 1,000 R. M.; kuitenkin on 
hän velvollinen viipymättä esittää asia toimikunnan lopulli
sesti hyväksyttäväksi. Jos toimikunta kieltää hyväksymisensä 
on kysymys esitettävä kenraali-tirehtöörille, joka saattaa sen 
ministerin ratkaistavaksi. — Johtajan ehdotukset duplettein 
tai muuten tarpeettomien esineiden myymisestä tai vaihtami
sesta ovat ensin toimikunnassa käsiteltävät. Jos toimikunta 
yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen, tulee johtajan kenraali- 
hallinnon välityksellä hankkia siihen ministerin vahvistus. 
Ainoastaan kun vaihtaminen on kysymyksessä, ja asia on 
kiireellinen, on johtajalla oikeus yksistään toimikunnan myön
nytyksellä ratkaista asia, mutta sittenkin on se kuitenkin 
ilmoitettava kenraalihallitukselle ja ministerille. Jollei toimi
kunta yksimielisesti kannata johtajan ehdotusta, on se jä te t
tävä sikseen. — Johtajalla on valta muissakin osastoaan kos
kevissa asioissa vaatia toimikunnalta neuvoa ja myötävaiku
tusta.

D. Varojen käyttämisestä. 1) K o k o e lm a in  k a r t u t 
ta m in e n .

Niistä varoista, jotka ovat määrätyt „kokoelmain kartut
tamiseksi“, on yksi osa vuosittain jaettava yksityisille osas-
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töille käytettäväksi. Jaettavan summan sekä kullekin osastolle 
tulevan rahamäärän suuruuden vahvistaa ministeri ehdotuksen 
mukaan, jonka kenraalihallinto tekee kuultuansa johtajain 
kokouksen mieltä. Säästöt jäävät tulevaksi vuodeksi sen 
osaston käytettäväksi, jolla säästö on syntynyt. — Toinen osa 
näitä varoja muodostaa v a r a r a h a s to n ,  jota käytetään suu
rempia ostoksia varten, joita on vaikea maksaa juoksevista 
varoista. Tilivuoden lopussa jälellä olevat varat siirretään 
seuraavaksi vuodeksi. — Kysymykset vararahaston käyttämi
sestä tulee johtajan asian ymmärtäväin toimikunnan suostu
muksella esittää kenraalihallinnolle, joka taasen kuultuaan 
johtajainkokouksen mieltä esittää asian ministerin ratkaista
vaksi.

2) M u ita  m e n o ja . Niiden varojen käytäntöön nähden, 
jotka ovat määrätyt „kaikkien osastojen juokseviin menoihin“ 
tulee kenraalihallinnon ennen tilivuoden alkua kuultuansa 
johtajainkokouksen mieltä tehdä kulunkiehdotus, joka, kokouk
sen lausunto siihen liitettynä, lähetetään ministerille hyväk- 
väksyttäväksi. Arviota tehdessä on huomioon otettava, 1) 
että kullekin osastolle tulee sopiva rahasto pieniä juoksevia 
ja  säännöllisiä menoja varten; 2) sitä paitse on silmällä pitä
minen mitä suurempia tehtäviä toisella tai toisella osastolla 
vuoden kuluessa on suoritettavana, ja  tulee niitä varten mää
rätä tarpeellisia varoja sen mukaan kuin riittää.

Epäilemättä olisi ollut hyödyllistä saada tietoja rahaniää- 
räyksistä ja  niiden suhteellisesta suuruudesta eri tarpeisiin 
nähden y. m. siihen kuuluvasta, mutta siinä kohden ei ken
raali-tirehtööri katsonut voivansa myöntyä pyyntööni. Omi
tuista kyllä näyttää siltä kuin pidettäisiin kulunkiarviota 
virkasalaisuutena. Kuitenkin selveni minulle, että kenraali- 
hallinnolla on erityisiä varoja muun muassa lisäapumiesten 
palkkaamiseksi, milloin työt vaativat enennettyjä voimia. Hra 
Schöne kertoi näet että nuoria tiedemiehen alkuja useasti 
tarjoutuu työskentelemään museoissa, ja on hänen tapa mak
saa heidän työnsä asian haarain mukaan.

Edelleen sanoi hän käyttövaroistaan tarvittaessa anta
vansa varoja tieteellisiin julkaisuihin. Semmoisiin määräsi
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joskus ministerikin erityisesti apurahaa; mutta enimmät tä 
mänlaiset kustannukset tulevat yksityisten kirjankustantajani 
asiaksi, jotka vapauttavat museolaitosta omituista kustantaja- 
tointa ajamasta.

Asetuksissa ei mainita mitään muita virkaanpääsö-ehtoja 
kuin että kysymykseen tulevien täytyy olla kykeneviä tehtä
väänsä. Assistenteilta ja mainituilta lisäapumiehiltä vaadi
taan kuitenkin käytännössä, että he ovat jonkun yliopistolli
sen tutkinnon (tavallisesti lisensiaattitutkinnon) suorittaneet. 
Johtajat ovat poikkeuksetta tiedemiehiä, jopa osaksi maailman 
kuuluja. Kenraalitirehtööri itse, salaneuvos Schöne, on hän
kin etevä tiedemies ja samalla taiteentutkija. Hän opiskeli 
näet ensiksi maalaustaidetta Prellerin atelierissa ja  antautui 
sitten klassillisen arkeologian alalle, jolla hän, ennenkuin ny
kyiseen virkaansa nimitettiin, julkaisi useita, varsin eteväksi 
arvosteltuja teoksia. Schöne oli ylimääräinen professori ar
keologiassa Hallen yliopistossa, kun hän kutsuttiin taideasiain 
esittelijäksi ministeriumiiu, josta virasta hän 16 vuotta sitten 
muutettiin nykyiseen paikkaansa.

Hra Schöne on sen hoitojärjestelmän luoja, jonka pää
kohdat olen ylempänä kertonut. Kun uskalsin kysyä, onko 
hän siihen täysin tyytyväinen, sanoi hän tosin olevansa jäävi 
vastaamaan kysymykseeni, mutta vakuutti samalla että pitkä 
kokemuksensa on osottanut järjestelmän olevan kaikin puolin 
tyydyttävän. Museot ovat hyvästi edistyneet ja  laitosten toi
minta on ollut alati virkeää ja  rauhallista samalla kertaa. 
Asetuksissa, jatkoi hän edelleen, löytyy paljo pikkumääräyk- 
siä, joita ei kirjaimen mukaan noudateta, mutta se onkin tar
peetonta. — Tämän lauseen tarkoituksen selitti muuan tiede
mies, joka itse oli jäsen yhdessä asiainymmärtäväin toimikun
nassa, siten, että hra Schöne, itse tiedemiehenä, aina on 
ymmärtänyt antaa osastojen johtajille sen vapauden heidän 
toimissaan, jota ilman tieteellinen into ja  harrastus laimenevat.

Enemmän kuin kiitoslauseet osottaa kuitenkin Berlinin 
museojen nopea kasvaminen, erinomainen järjestys ja  niihin 
perustuvan tieteellisen tutkimuksen kauniit tulokset, että niitä 
johtava henki on oikea.
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III.
Edéllistä kirjoittaessani en ole voinut olla ajattelematta 

miten Berlinissä tehdyt kokemukset ja  museojen hoitojärjes
telmässä esiintyvät perusjohteet olisivat meidän oloihimme 
sovitettavat. Sallittakoon minun viitata muutamiin kohtiin.

Rakennuskysymys on meilläkin vaikein, mutta myöskin 
kaikista tärkein. Ilman museorakennusta, jossa kokoelmat jä r
jestettyinä esille pannaan yleisön nähtäväksi ja oppineitten 
tutkittavaksi — ei museota ole olemassa! Meillä on jo verra
ten rikkaita muinaistieteellisiä ja historiallisia kokoelmia, 
mutta niin kauan kuin ei tila myönnä niiden esille panoa, ovat 
ne verrattavat maahan kaivettuun, korkoa kantamattomaan 
aarteeseen. Kuinka tosi se väite on, ettei ole museoa ilman 
rakennusta, siihen antaa „Suomi 19:llä vuosisadalla“ tuoreen 
esimerkin. Loistava teos ei tiedä mitään niiden kokoelmain 
pääosastosta, joita varten vuosikausia erityistä rakennusta on 
puuhattu! Tämä tietämättömyys on semmoiselle teokselle an
teeksi antamaton — olkoon se sitten tahallinen taikka unoh
dukseen perustuva; — jos museorakennus olisi olemassa, niin 
olisi moinen tietämättömyys ollut mahdoton.

Museorakennus on siis välttämätön, ja  toivottavasti on 
sen tarpeellisuus jo niin yleisesti tunnustettu, että säädyt 
yksimielisesti ja  pontevasti tekevät tehtävänsä sen aikaan 
saamiseksi. Joka vuosi, joka kuluu ilman että toimeen ryh
dytään, tuottaa vahinkoa sivistyselämällemme, vahinkoa, jonka 
jälkimaailma kyllä osaa arvostella.

Mitä rakennussuunnitelmaan tulee opimme täkäläisistä 
kokemuksista, että rakennusta ei saa ajatella yksistään het
ken tarvetta varten. Vasta silloin kuin museo^on todellisuu
dessa olemassa rupeavat kokoelmat kasvamaan. Yksityiset 
ja kunnat alkavat näet vasta silloin halusta tekemään lahjoi
tuksia museolle, kun he saavat nähdä esineensä näytteille 
pantuina — niin on kaikkialla laita ollut. Rakennus on siis 
tehtävä niin tilavaksi, ettei kohta tarvitse uutta ajatella, niin
kuin täällä on käynyt. — Muuten olen minä vielä samaa 
mielipidettä kuin vuosia sitten kirjoittaessani kirjasen „Suo
malainen kansallismuseo“, että näet ryhmäjärjestelmä olisi pa
ras. J a  olisihan Tähtitornivuoren rinteellä sijaa useammalle



kuin yhdelle rakennukselle. Tästä en kuitenkaan nyt tahdo 
sen enempää puhua, koska se johtaisi ulkopuolelle edelliseen 
esitykseen liittyvää aihejaksoa.

Hoito-järjestelmä kysymys on rakennuksen jälkeen tä r
kein, sillä siitä riippuu, tuleeko museo-laitos virkeäksi, elin- 
voimalliseksi laitokseksi, joka todella tuottaa kaiken sen hyö
dyn, jota siltä voi odottaa vai viralliseksi, hengettömäksi ko
neistoksi. Tämän kysymyksen selvittämiseksi tarjoo täkäläi
nen järjestelmä hyvän esikuvan, siinä kun on täytpen valtaan 
päässyt ainoa, oikea perusjohde, se nimittäin että museojen 
johto pääasiassa on uskottu niille, joille tämän tehtävän täy
tyy olla kallis, ja jotka, suoraan sanoen, yksistään ovat siihen 
kykenevät, laitosten omille virkamiehille ja  asiaa ymmärtäville. 
Minusta tulisi meilläkin toimeen panna yhteinen keskustoi
misto julkisten kokoelmain johtoa varten, samalla kuin yksi
tyisten osastojen päähän asetettaisiin johtajia, jotka varuste
taan samantapaisella vaikutusvoimalla kuin täällä.

Ne osastot eli erityismuseot, jotka meillä lähinnä voi
vat tulla kysymykseen, ovat: 1) taidemuseo, johon yhdistettäi
siin taideyhdistyksen ja Antellin taidekokoelmat sekä ken- 
tiesi Cygnaeuksen galleria (eri alaosastona, sillä eihän se 
ikuisia aikoja säily rappeutuneessa puuhuvilassa) ja yliopiston 
kipsivalelmakokoelma (jonka säännöllinen kartuttaminen olisi 
taidetutkimisillemme varsin tärkeä); 2) suomalaiset ja  suomen
sukuisten kansain alalta kootut muinaiskalu-kohoelmat, s. o. var
sinainen arkeolooginen osasto; 3) historialliset kokoelmat ylio
piston entisestä museosta; 4) Antellin rahakokoelma sekä ylio
piston rahakammio; ja 5) kansatieteelliset kokoelmat.

Kullakin osastolla olisi oma johtajansa ja tarpeen mu
kaan apumiehiä eli, niinkuin meillä tavallisesti sanotaan, ama
nuensseja. Johtajain avuksi ja  tueksi tulisi edelleen valita 
asianymmärtäviä. jotka ratkaisisivat osastojen kartuttamista 
tarkoittavat ehdotukset. Vaikkei asianymmärtäviä joka puussa 
kasva, en epäile niitä meilläkin tarpeeksi löytyvän jo nytkin 
ja  vast’edes tietysti aina runsaammin. Ohimennen muistutan, 
että tämä perusjohde jo on toteutettu taideyhdistyksessä, joka 
vuosittain valitsee asianymmärtäviä „osto- ja  palkintolauta
kuntaan“ johtokunnan kanssa päättämään muun muassa os
toksista yhdistyksen kokoelmiin.

122 Berlinin nimeo-vloisla.
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Ylijohtoa varten olisi meillä valtioarkeoloogi lähinnä. 
Sitä vastaan voidaan ehkä muistuttaa, että taide ei kuulu hä
nen virka-alaansa sekä myöskin että hänen päätoimensa ase
tusten mukaan ei ole niinkään museojen johto kuin Suomen 
kiinteiden muinaisjäännösten turvaaminen. Näitä väitteitä 
vastaan sopii kumminkin huomauttaa, ettei ylijohtoon paraim- 
massakaan tapauksessa voi toivoa miestä, joka olisi joka alaan 
yhtä perehtynyt. Se, joka on etevä taiteentuntija on harvoin 
etevä arkeoloogi taikka etnoloogi ja  päin vastoin. Eihän esim. 
hra Sohönekään täällä ole etnoloogi eikä numismaatikko eikä 
arkeoloogi pohjoismaisella alalla. Ja  onhan puolustamani jä r
jestelmän ansio juuri siinä, että kunkin osaston pääjohto on 
sen omalle johtajalle uskottu. Se tekee, että asiat voivat mennä 
hyvin, jos vaan ylijohtaja on siksi ymmärtäväinen mies, ettei 
hän tarpeettomasti pane esteitä johtajien vapaalle toimin
nalle. Mitä taasen tulee valtioarkeoloogin erityisiin tehtäviin 
kiinteiden muinaisjäännösten turvaamiseen katsoen, niin on 
tuskin syytä epäillä ettei ne tulisi tyydyttävästi hoidetuksi, 
jos niitä koskevat ehdotukset olisivat johtajain kokouksessa 
käsiteltävät.

Samoin kuin asianymmärtäväin toimikunnat olisi nimit
täin johtajain kokouksetkin toimeenpantavat täkäläisen esiku
van mukaan. Johtajat, valtioarkeoloogi esimiehenä, muodos
taisivat siis kuusimiehisen toimikunnan, joka käsittelisi ei 
ainoastaan museon hoitoa ja  johtoa koskevat asiat, vaan myös
kin ne erityiset, jotka kuuluvat valtioarkeoloogin toiminta-alaan 
museolaitosten ulkopuolella. Ja  kävisi tämä sen paremmin 
päinsä, jos tässä toimikunnassa, ainakin kaikissa lainopillisia 
tietoja kysyvissä asioissa, sanavalta olisi myönnettynä myös
kin lainopilliselle sihteerille, joka myöskin olisi museojen yli- 
toimistossa välttämätön.

Seuraus tästä olisi nykyisen arkeoloogiseu toimikunnan 
tarpeettomuus. Mutta sen mukaan kun asioita tunnen, ei se 
juuri ole osottanut itseään välttämättömäksi. Siinä on istu
nut ja istuu vieläkin hyvin oppineita miehiä, mutta useim
milta, jollei kaikilta, on puuttunut juuri se ansio, joka osas
tojen johtajilla on olemassa, se nimittäin että se toimi, jota 
varten he ovat toimikuntaan valitut, olisi yhteydessä heidän 
jokapäiväisen ja varsinaisen elämän tehtävänsä kanssa. Jos
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ratkaisuvalta kaikissa asioissa on semmoisten käsissä, jotka 
tilapäisesti ja kuivakiskoisesti suovat esiintuoduille ehdotuk
sille virallisen huomionsa, ilman että asioiden todellinen me
nestys koskaan voi tulla heidän omakseen, niin ei siitä voi 
ajan pitkään odottaa muuta tulosta, kun innon ja harrastuk
sen lamauttamista.

Jos meillä tälläkin alalla todella tahdotaan edistymistä, 
niin en luule muuta neuvoa olevan, kun järkevien, kokemuk
sen kautta oikeiksi nähtyjen perusjohteiden tunnustaminen ja 
noudattaminen.

Berlinissä 23 p. Tammikuuta 1894.

Eliel Aspelin.
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Reinhold v. Beckerin

L isä y k s iä  ja Oikaisuja

Ganander in  Mythologia Fennica ’han.
Julkaissut 

A. V. Forsman.

Järjestäessään H. A. R einholm vainajan käsikirjoitus- ja  
muistoonpano-kokoelmia on valtioarkeloogi, prof. J. R. A spelin 
niiden joukosta tavannut erään tekijänsä ilmoittamattoman 
vihon tarullisia, muinaishistoriallisia ja  kansatieteellisiä ainek
sia, jotka nähtävästi olivat aikoinaan olleet aiotut täydennyk
seksi Gananderui v. 1789 julkaisemaan Mythologia Fennica’han. 
Kokouksessaan Maaliskuun 16 p. viime vuonna päätti Muinais
muistoyhdistys mahdollisen julkaisun varalta jä ttää  tämän 
löytykäisen allekirjoittaneen tarkastettavaksi.

Mitä siinä olevien muistiinpanojen teko-aikaan tulee, sel- 
visi ensi silmäyksillä, että ne viittasivat tämän vuosisadan 
alkupuoliskoon. Ajanmääräyksiksi sopivia ohjauksia ei puutu. 
Semmoisia ovat eri kohdissa tavattavat viittaukset Z. T ope
lius vanhemman tunnetun runokokoelman l:seen vihkoon, joka 
ilmestyi' v. 1822, sekä J udénui v. 1818 julkaisemaan kokoel
maan Valittuja Suomalaisten Sanan laskuja, joka teos sano
taan hiljan ilmestyneeksi. Tähän aikaan näyttää siis puheena 
oleva kirjoitelma syntyneen —mutta kuitenkin ennen Kalevalan 
ilmestymistä v. 1835, sillä muussa tapauksessa sisältäisi se siitä 
saatuja tarullisia tietoja sekä samalla viittauksia itse teok
seenkin. Mutta mahdollisesti voipi tuon etisen aikarajan siir
tää vielä taammaksi, nim. siihen saakka, jolloin LÖNNROTin 
Kantele vv. 1829—31 tuli julkisuuteen, sillä sitäkään ei läh
teenä milloinkaan mainita. Luultavaa on siis, että nämä 
muistoonpanot on tehty tämän vuosisadan kolmannellakym-



126 Tillägg och Rättelser till Gananders Myth. Fennica.

menolla, jonka ohessa joku yksityiskohta on voinut myöhem
minkin tulla lisätyksi. Päättäen niistä vajavaisuuksista, jotka 
lauseiden muodollisessa rakenteessa toisinaan ilmestyvät, sekä 
oikeinkirjoituksen epäjohdonmukaisuudesta ja  kirjavuudesta, 
kävi selville, että puheena oleva kyhäelmä ei ollut tekijäl
tään jäänyt julkaisuvalmiissa muodossa. Osan näistä virheistä 
saattoi kuitenkin lukea toisen henkilön laskuun. Käsikirjoitus- 
vihko ilmeisesti ei ollut alkuperäinen, vaan siitä tehty kopia, 
joka näytti lähteneen jokseenkin tottumattomasta kädestä, 
vieläpä jääneen tarkistelemattakin. Siinä määrässä on oikein
kirjoitus kirjava, sanat väärinymmärryksen tai huolimatto
muuden kautta useinkin runneltuina, jotta täytyi otaksua 
vieraan käden tässä olleen kynän varressa. Sitä paitsi joskus 
('siintyvät kreikkalaiset sanat on taitamattomasti ja  hapuile
malla kirjoitettu, joka seikka sekin oli omansa vahvistamaan 
sitä otaksumaa, että löydetty käsikirjoitus oli vaan kehno 
jäljennös.

Mitä tekijään tuli. saattoi selvästi huomata hänen olleen 
Itä-Suomalaisen. Se näkyi seuraavasta. Puheeksi otetut asiat, 
mikäli näet ne sisältävät lisiä Gananderui esittämiin muinais- 
tieteellisiin tahi paikallishistoriallisiin tiedonantoihin taikka 
hänen mainitsemiinsa taikatapoihin, olivat enimmäkseen Itä- 
Suomesta saatuja, kuten nimenomaisista paikanilmoituksista 
oli nähtävissä. Edelleen suomenkielisessä asussa esiintyvät 
sanatkin monasti olivat itävoittoiseen muotoon kirjoitettuja 
tahi suorastaan itäsuomalaisia, esim. mäne, sehi, kummitteleik- 
sen j. n. e.; ja  niistä vielä oli joku sana, esim. lceitinselkä (kts. 
Vinka), joka sekin ehkä ainoastaan Itä-Suomessa tunnetaan, 
mikäli luulin tietäväni, kentiesi ainoastaan Mikkelin ympä
rillä olevissa pitäjissä käytetty. Nämä edellä mainitut seikat 
jo nekin puhuivat itäsuomalaisen kirjoittajan puoleen.

Kuka kirjoituksen alkuperäinen tekijä oli. selvisi seu- 
raavista asianhaaroista.

Puheena-olevassa vihossa esiintyi varsin usein Mikkelin 
seutuihin ja  nimenomaan Kangasniemen pitäjään kohdistuvia 
tiedonantoja. Tämmöisiä on esim. seuraavien nimien alla: 
Brahelinna, Hiisi, Kekri, Kokko, Kyykäärme, Linnansalmi, 
Linnansaari, Taika, Toukoleipä, Toukopisara. Jo siitäkin saat
toi mitä suurimmalla todennäköisyydellä otaksua, että tekijä
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(‘i ollut kukaan muu kuin tunnettu Suomenkielen tutkija Rein
hold v. B ecker, joka, niinkuin tiedetään, oli Kangasniemestä 
kotoisin. Tämä beckerperäisyys yhä varmistui niistä viittauk
sista, jotka kirjoitelmassa tavataan Pohjois-Pohj an maalle teh
tyihin matkoihin, jommoisilla tiedetään BECKERin olleen v. 1819, 
ennenkuin ryhtyi kirjailijatoimeensa (kts. Biografinen Nimi
kirja). Tuommoisia matkustuksia osottaa käsikirjoituksemme 
kahdessa kohden; kts. kappaleita Kainulaiset ja  Kokko. Lopuksi 
t n kesi käsikirjoituksen alkuperästä esitettyä mielipidettä se 
omituinen seikka, että В ескеи1п kieliopista löytyi esimerkki
lauseista seuraavat harvinaiset nimet, jotka edellisessäkin 
tavataan : Kuurtakko (s. 262) vrt. käsik. Hurrikas-nimen koh
dalla Kurtacka by (luultavasti =  Kurtakko Kolarissa) ja  suku
nimi Kutainen (ss. 174—5, kahdesti) vrt. käsik. Ruta-nimen 
alla sama nimi. Jo edellä mainituiden syiden nojalla saattoi 
siis pitää todennäköistä todempana, että kysymyksen-alaiset 
lisäykset GANANDERin taru- ja  muinaistie teelliseen nimikirjaan 
olivat v. BECKERin tekemät, vaikka eivät olekkaan hänen käsi
alallaan kirjoitetut, niinkuin näkyi verratessa hänen todellista 
kirjoitustaan käsikirjoituksessa esiintyvään. Sittemmin kun 
näiden muistoonpanojen painattamiseen jo oli ryhdytty, huo
mautti minulle t:ri K. Krohn, että S. Kirjallisuuden Seuran 
arkistossa löytyy (Lönnrotin runokeräelmiä sisältävässä Q- 
kotelossa) samanlaisia muistoonpanoja kuin nämä tässä ju l
kaistut. Tarkastellessani niitä huomasin heti että mainittu 
E. LÖNNROTin käsialalla kirjoitettu vihkonen Mythologiska An
teckningar ss. 1—49, 4:o sisällykseltään sanasta sanaan vas
tasi REiNHOLMin kokoelmista tavattua käsikirjoitusta, joka sil
minnähtävästi on siitä tehty huono kopia. Molempien alku
teokseksi selveni eräs v. BECKERin muistutuksilla varustettu 
välilehtinen „Mythologie Fennica“, joka niinikään löytyy sa
man seuran kokoelmissa. ')

У Tarkastellessa tätä BECKERin välilehtistä Mythologia Fennica’a huo
maa selvästi, että hän on aikonut julkaista korjatun ja lisätyn laitoksen 
GANANDERin teosta. Siinä tarkoituksessa on hän uudestaan muodostellut 
monta nimikappaletta, toisia hän on lisännyt omien tarullisten runokerä- 
elmiensä perustuksella ja pyyhkinyt pois useita kappaleita, joilla ei ole 
tarullista merkitystä. Sen ohessa hän tarullisten asiain valaisemiseksi on 
aikonut lisätä suuren joukon saamiansa runoja sekä oikeinkirjoituksen puo-

/
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R. v. BECKERin alkuperäisen työn mukaan korjattuna 
nyt tässä julkaistakoon nämät muistiinpanot monine vajavai
suuksilleen, monine vanhettuneille tuumineenkin. Toimitustyö 
011 supistunut ainoastaan siihen, että eri kappaleet on saatettu 
tarkempaan aakkosjärjestykseen, jonka ohessa julkaisun poh
jana, olevaan kopiaan on alkuteoksesta otettu muutamia runon 
ruotsinnoksia niiden lisäksi, jotka siinä olivat ennestään.1) 
Keskeneräisessäkin kunnossaan 011 täm ä keräelmä oleva ansi
okkaana lisänä hartaan suomenkielen ystävän muihin kirjal
lisiin tuotteisiin, jotka aikoinaan vaikuttivat niin monta ylly- 

' kettä kansallisen kielemme ja  kirjallisuutemme edelleen elvyt
tämiseksi. Erittäin huomattakoon ne tässä tavattavat muinais- 
runon käännökset, jotka lienevät aikaisimpia, mitä runomuo
toon on ruotsiksi tehty.

Koska kirjoitelma itsekkin on ruotsinkielinen, annettakoon 
sille seuraavassa samankielinen nimityskin.

lesta korjata alkuperäisen tekijän panemia runoja. Näin uudistettu teos 
ei kuitenkaan koskaan tullut julkisuuteen, johon nähtävästi oli syynä se, 
että Kalevalan ilmestyminen teki hänen työnsä turhaksi, koska se kai
kissa tapauksissa olisi jäänyt riittämättömäksi selitettävien asiain ylön- 
paltiseen runsauteen nähden.

*) Joskus on ollut pakko tekstiin lisätä sananen pari, jolloin lisä
yksen osotuksena on käytetty hakasia []. Niinikään on tavallisilla sulku
merkeillä ilmaistu Gananderin nimistöön nyt tehdyt viittaukset.



Tillägg och Rättelser
till

G a n a n d e r s  M y t h o l o g i a  F e n n ic a .
E fter läm nad e  a n te c k n in g a r

af
R einhold v. Becker.

Anmärkning: Finnarnes och Lappames mythologi hafva 
löga slägtskap och likhet med hvarandra; hvilket äfven be
visar att dessa folk varit i långa tider särskilda nationer: 
endast något mythologiskt namn, såsom Jubmel och Jumala, 
Päive och Päivä äro i båda språken samfålta: men i Lapp
ska mythologien förekomma äfven Svenska eller Göthiska 
namn, såsom Storjunker, Lilljunker; Rota omtalas både i Gö- 
thiska mythologien och i den Lappska. Dock hafva Finnarno 
lärt af Lapparne en hop häxerier.

Finnarnes mythologi är till sitt ursprung: l:o Karelsk; 
denna del är den förnämsta och hufvudsakligaste ; 2:o Tavast- 
ländsk, 3:o E n blandning a f hedniska och papistiska Supersti- 
tioner: äfvensom någon af Lapparne inhemtad magi.

Så äro mytherna om Väinämöinen, Ilmarinen, Ukko, 
Joukkavainen, Kekri, Tapio, Ohto elfer Uuhto, Pohjolan Eukko, 
Mehtola, Luonnottaret, Karilainen, Louhiatar, Mehiläinen m. 11. 
samt Rauan-sulku, Veren-sulku, Mehtimiehen sanat och de så 
kallade synnyt, lumoukset m. 11. af karelskt ursprung. Tavast- 
länningarne synas deremot mytherne tillhöra om Hippa, Sukka- 
mieli, Pitkäinen. Till blandning af hedniska och papistiska 
religionsbegrepp höra åtskilliga häxerier, t. ex. de på ss. 63, 
64 [i Gananders mythologi] emot Björnl), och i allmänhet så-

Viitattu kohta sisältää esityksen niistä rukouksista, joilla koetet
tiin estää karhua vahingoittamasta karjaa, sekä edelleen Kuopiosta saa
dun Ohdonsynty-runon.
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dana, der Jungfru Maria, Jesus eller något annat till Chri
stendomen hörande namn förekommer. — Af Lapparne sy
nas Finnarne fått begrepp om Tuonela, om langeta loveen, 
noiat, Kalma.

Aarni (cfr Ganander) detsamma som aarret, enl. Ganan- 
der ock det samma som aarteen haltia. — Då skatten nedla- 
des, gömdes ofvanpå någon yxa eller annat dylikt, som kal
lades uhri. Aarteen haltia tros vissa högtidsnätter, såsom 
natten för Pingst och i synnerhet för Johannisdag och Jul 
öppna sina skatter och låta möglet och ärgen af skatten i 
blå låga afbrinna; hvarföre skattsökare pläga sådana nätter 
bege sig på tak af gamla hus, hälst sådana som blifvit 3 
gånger flyttade, för att från dem upptäcka den brinnande 
skatten: de tro att om de då hinna springa dit, och kasta 
ett eldstål i skatten, innan den af sin haltia blir släckt, skall 
densamma ej mera kunna af honom täckas, utan fås då af 
dem. — Haltia sågs vid dylika tillfällen ibland under skepnad af 
en räf leda skattsökaren från skatten, tills den hunnit slockna 
och täckas.

Ahava, vårvind, som bränner hyn, personifierad såsom 
plågornas fader:

Portto Pohjolan emäntä 
perin tuulehen makasi, 
persehin pahahan seähän: 
teki tuuli tiineheksi,
Ahava kohulliseksi.

AhohauM, ett namn, som ges åt ormen af Kuoharit och 
trollkarlar, hvilka sägas, då de tidigt om våren finna en orm, 
piska den, tills dess gift, såsom de inbilla sig, gått ur krop
pen i stjerten eller hufvudet, hvilka sedan af huggas: derefter 
ormen rensas, saltas och torkas samt ätes af dem.

Ahtolainen och Ahihainen (cfr Gan.) äro ett diminutiv af 
Ahti och utan tvifvel samma varelse.

Ajattava (cfr Gan.) synes varit en slags mara (eller gast), 
som red kreatur, i synnerhet hästar nattetid: namnet déri
veras från a ja a  (köra, rida).

Akka (cfr Gan.) är ett nomen appellativum, som betyder 
en gammal gumma: det gafs åt äldre Gudar af qvinnkönet,
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till epithet, alldeles på samma sätt, som namnet Ukko åt 
äldre gudar af mankönet: småningom har A k k a  fått en 
något mindre ansedd bemärkelse af k ä r in g ,  och derföre hai
man sedan mera vördsamt kallat äldre Gudinnor i Finskan: 
Eukko, Emäntä, Emonen, Emä. Finnarne hade den öfverty- 
gelse, att alla mera märkvärdiga ställen hade sin rå, den de 
någon gång trodde sig sett, än lik en karl, än lik en qvinna, 
och som de ej kände deras namn, kallades de vanligen Hiisi, 
Hiien akka, Haltia. — (Se Hiisi).

Alvajärvi (cfr Gan.) synes fått sitt namn af Lapparne, 
hos hvilka aina, ahv, gen. ahven betyder horror, tremor, så 
att namnet betydde detsamma som hirvittävä järvi (sjö som 
väcker räddhåga), hvilken bemärkelse ganska väl öfverens- 
stämmer med mythen om Aluenjärvi. Också äro Finnarne 
ännu i närvarande tid benägna att hafva ett slags supersti- 
tiös fruktan för vissa ödemarksinsjöar, der de ofta tro sig 
varse blifva, att hiisi, paha, haltia spökar (k u m m itte le ik -  
sen ); derföre är ock ej underligt, att tlere träsk af detta 
namn kunna förekomma, på samma sätt som Pyhäjärvi är 
ett namn på tlere insjöar i Finland.

Annikka Tapion emäntä befrämjade Björnfångsten. — 
(Se Pieniä Runoja 2 vi k ho.)

Arvuutukset, gåtor, utgöra finska ungdomens tidsfördrif, 
och äro författade i runstil: Olla arvuutuksilla betyder att 
täfla med hvarannan i gåttydning. Först förelägger den ena 
af de täflande ett visst antal gåtor att tydas af den andra, 
som åter i sin tur förelägger lika många; kan någondera ej 
tyda ett visst antal af de föresatte gåtonie, sjunges åt honom 
<m löjlig smädevisa, som börjar så här:

Hyi hyi Hytelään
Hy tel än koirat haukkumaan;
Ketä sieltä tuloo 

o. s. V.

Exempel på Finnarnes arvuutukset är: Pitempi pitkiä 
puita, matalampi maan ruohoja ? [=  landsvägen] ; — Sika röhkii 
sillan alla, minä hännästä pitelin f [=  smörkärning] ; — Yksi 
silmä Yrjänällä, selli seipään nenässä ? |=  kirveensilmä].
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Auttarinen masc. och Autteretar fem. (cfr Gan.), Läke
doms Guden och Gudinnan; söktes af Pinnarne nästan endast 
i badstugan, der man hoppades bot for alla sjukdomar: nam
net kommer af vb. a u t to o  (hjelpa, bota) eller bällre af lapp. 
a u to t ,  ä u to t  bruka imbad.

Brahelinna är ett af RiksDrotset och Gen.-Guvernören i 
Finland Pehr Brahe år 1640 anlaggdt, dock troligen allrig 
färdigt byggdt slott uti Christina Socken af Savolax, nära 
Christina kyrka, på ett berg invid stranden af Sainien; 
innom dess ännu ansenligen höga taklösa m urar växa stora 
björkar.

Cajana slott (cfr Gan.) pa ett stengrund i Kajana eller 
Ämmä fors, litet ofvanom Ämmä vattufall. Dess skapnad 
har varit ungefär följande:1) — Den på öfre sidan af ström
men belägna flygeln har varit litet större.

Ehkäys, veren ehkäys, blodets stämmande.
Eräpyhä (cfr Gan.) betyder den afskildt belägna helge

domen (ödemark); är ett af de få minnesmärken, som ännu 
finnas qvar af forntidens sociala inrättningar i Finland. 
Denna fornlemning finnes på en udde framför Eräjärvi, inom 
Eräjärvi kapell af Orihvesi Socken, till hvilken udde man 
ifrån flera Socknar kan komma sjöledes och som man troli
gen derföre i gamla tider valt till sammanträdesplats. Udden 
hänger vid fasta landet på södra sidan, höjer sig småningom 
och slutas i en plan, som på norra sidan åt sjön är ganska 
hög, och berget, som här blir bart, är ganska brant, men 
som i öster har en mera lång sluttning, der likasom trapp
steg från stranden upp äro formerade. Öfverst pä slätten 
funnos för någon tid (75 år) sedan famnshöga lemningar l:o 
af en rund stenbyggnad, något mer än en famn i diameter, 
2:o af en stenbyggnad, hvars längd dock ej var större än en 
vanlig båts, och hvars form äfven något så när liknade en 
båt eller en något bred lins. C' ^

Väster derom finnes ännu 3:o en stor jemn, circa 2 alnar 
hög samt parallellepiped-formig sten, så lång och bred som 
den största karl, öfvertäckt med fin svart mossa, hvarunder 
finnes finstött kol och hvarpå man förmodat att lik fordom

*) Käsikirjoituksessa kyhättynä linnan kuva ja pohjapiirros.
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blifvit brända. Såvida ännu vid Svenskarnes ankomst till 
Finland Lappar funnos i de närmast till Eräpyhä belägna 
trakter oeh socknar, är det troligt att de der beflnteliga lem- 
ningar äro ifrån Lapparnes tid. Hos Lapparne skola sådana 
höjder kallas passeväre. 1)

Etelätär (cfr Gan.) fem. gen. (af e te lä  söder; vi vocis en 
Austerid), Sunnanvädret, allegorice ansedt såsom en ung, vän 
mö; anropades af hästgällare att svalka luften medelst ett 
kylande duggregn. Bönen till henne lyder så här:

Etelätär neiti nuori, 
iätäk iästä pilvi o. s. v.

Halliparta, Gråskägg, ett epithet för Skogsguden; hans 
skägg ansågs likna trädlaf.

Haltia (cfr Gan.) betyder egentligen Husbonde, Styresman.
Hammasmato, tandmask, ansågs vara orsak till tandverk, 

som botades genom läsning af Hammasmaon synty: Runan 
om Tandmaskens födelse; äfven nyttjades genom slik läs
ning kraftiggjorda Hammassuoloja, tandsalt.

Hattara (cfr Gan.). Synes och beteckna molnfläckar, 
pilven-hattara =  molnfläck; p e i t t i  p i lv e t  ju o k s e m a s ta ,  
h a t ta r a t  h a se r ta m  ast a. Run.

Hela (cfr Gan.), som Tavastlänningarne säga, och He
ia ntai, som i Savolax är det enda namn på Pingst, är utan 
tvifvel formeradt af sv. ordet h e lg , h e lg ed ag .

Helvetti (cfr Gan.) är ett ord, hvilket äfvensom ideen 
derom med Christna läran kommit till Finnarne från Sverige; 
är sammansatt af h e l. som betyder död, de dödas rike, och 
v it. v ite  straff.

Herhiläinen eller Heriläinen, Höriläinen (cfr Gan.) här- 
ledes från ordet h ö r is tä  surra och betyder urspr. en sur
rande, men sedermera ett bi; detta namnet synet dock före
komma nästan endast i poesi, ty annars heter biet mehiäinen, 
mesiäinen, mehiläinen, kimalainen.

Hiisi (pl. Hiiet) och Hiien väki, Hiisis folk (cfr Gan.) 
synes vara namnet, hvarmed Finnarne betecknat ett folk, 
hvilket före dem bebott Finland, och som varit Trogloditer

*) Käsikirjoituksessa Eräpyhän ja sen ympäristön asemapiirros.
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d. v. s. bodt i jordkulor och bergsskrefvor. Att sådana under 
namn af Troll, Jotnar, Thjassar, Thussar m. tl. funnits i 
Sverige och Norrige liar afl. Prof. N eikter i Upsala uti sin 
der 1793 och följande åren i ilore delar utgifna Disputation: 
de Gente antiqua Troll, satt utom allt tvifvel, och att Fin
land, hvarigenom de må hända inkommit i Sverige och 
Norrige, kanske redan förut ägt några sådana vildar, är åt
minstone icke otroligt: de många fabler om Hiisi, om hans 
folk, hans boskap (harja), häst, elg (lirien or/h, hiiestä hevo
nen, vuoresta valjo varsa), om Hiisis tillhåll i berg, vid öde- 
marks-sjöar, i höga backor o. d. ge anledning att tro det, 
liksom Trollena i Sverige, ett gammalt, nu länge sedan ut
gånget folk, som bott i berg och jordkulor, äfven Hiisinä 
varit ett dylikt sliigte i Finland. På samma sätt som Troll- 
slägten fruktades af de sednare inkomna Svearne, och flydde 
dessas umgänge, samt sedan de hunnit försvinna blefvo an
sedde för ledamöter af den ondas rike, förhöll sig troligen 
äfven med Hiisinä i Finland. De myther man har om dessa, 
säga att Hiisinä eller Hiisi bodde i bergshålor eller grottor, 
gjorda i högre jordbaekor, att de voro af man- och qvinnkön, 
aflade barn, ägde tämda hästar och elgar, äfvensom fåglar, 
hundar och kattor samt boskap, ja  till och med kyrka och 
slott. De fiskade i insjöar och lögade sig i solsken m. ni. 
Häri finnes ingenting, som ej träffar ganska väl in pä men- 
nislcor. — Berättelserna om Hiien väki likna så mycket dem 
om Trollena, att i allmänhet kan lämpas på de förra, hvad 
N eikter i ofvannämnda Disputation sagt om de sednare. — 
Ännu må tilläggas, att när Oden kom in i Skandinavien, 
bodde äfven enligt S turlesson der, hvar Odens folk satt sig 
ner, några af det slägte, som kallades Thiassar, Thussar, af 
h vilka en del sägs bott vid Riphæiska bergen, som derföre 
kallades Rimthussa bjargir(?). — Möjligtvis kunde namnet Hiisi 
vara formeradt af Thiasse, Thusse efter samma lagar i språ
ken, hvarefter man i stället för th e n , th ä n , sade h in , hon, 
fennice hän  (ille, illa) och i lappskan tja b b e  för hem pee i 
finskan.

I Finland förekomma ganska mänga namn i synner
het på berg, backar och insjöar, i hvilkas sammansättning 
ordet hiisi ingår. 1 Kangasniemi Socken, i Savolax, på Hiien-
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niemi udde är ett bergras, Hiienvuori kalladt, der under ber
get finnas åtskilliga stora grottor, liknande rum, med nmll- 
botten; i dessa säges Hiisi bott, och derur kommen ut, for
dom någon gång blifvit sedd. Berget skall fordom gått per- 
pendiculärt opp från sjön, men nedrasat en Julnatt för längre 
tid sedan. — Mestendels uppehöll sig Hiisi vid aflägsna sjöar, 
förmodeligen för att fiska i dem. — I en ödemark i Kangas- 
niemi finnas 2:ne insjöar, kalladt1 Hmlampi, och ett bergras 
nära till kalladt Hiienvuori: i Randasalmi finnes en högre 
jordås, kallad Hiisharju, i hvars högsta nordliga ända en 
trollkona säges bott, som bestulit och stundom mördat dem 
som färdats den der förbi gående vägen. På Aland i Sunds 
Socken finnes ett berg, Renberget kalladt, der en stor håla 
såsom ett hus finnes. Huhmarjoki och Rautavuori uti Kala
joki Socken äro märkvärdiga för sina grottor, underjordiska 
gångar och Jättegrytor. Uti llmola socken finnes en ganska 
hög backe, Lauhamäki kallad, hvarest åtskilliga minnesmär
ken förekomma, såsom stenkummel, Lapphögar med renhorn 
uti. Laihela socken hyser inom sig öfver 200 forntids sten- 
rösor, af hvilka somliga tros hafva fordom varit begrafnings- 
ställen. De äro mest i rundel lagde med stenfot, midtuppå 
insänkte, hvarest legat kol och brända menniskoben, samt 
gammalmodiga hästprydnader, gullringar, svärd, kedjor och 
gullflikar. En del mena att de äro grafkummel öfver vikin
gar. På en holme i Hauho Socken vid Witsielä by äro stora 
ättehögar, under hvilka blifvit funna åtskilliga stora ringar. 
Kammiovuori i Luhango kapell vid stranden af Päijäne har 
många underjordiska hålor, ibland hvilka 12 äro större; ur 
dessa hålor uppstiger ofta en underjordisk värme och lyseldar 
visa sig dervid. Piisavuori och Kinahmi i Kuopio s:n hafva 
(isynnerhet den sednare) hvar sin grotta, äfvenså Ryöskin- 
vuori i Randasalmi Socken; — skall hafva sitt namn af en 
röfvare, Ryöski vid namn, som sägs haft sitt tillhåll i en stor 
i detta berg befintlig grotta. ') — På en liten rund holme uti 
Juolavesi insjö i Mändyharju skall enl. not. c. i Deseriptio pa- 
roecice Mändyharju 2) p. 18 vara ett stort stenkummel, som tros 
vara lemningar af ett kasteli. Invid Halikko kyrka finns i bo-

') Tässä muistuttaa tekijä: „Kalmistot i  Karelen borde undersökas“.
г) Tämän väitöskirjan jälkimm äisessä osassa; kts. s. 142 muist.
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mäki berg en grotta med tlere gömmor och kamrar, der någon 
mythisk varelse Halli förmenas bott, men som sedan tjent till 
äfven annat folks gömställe. (Afl. Mag. Doc. B. J. Ignatii1) Disp. 
De paroecia Haliko p. 3 et 4). — Uti Ithis Socken på Kimola 
Rusthålls ägor emellan Kimola gård och Uimila by finnes 
ett berg, hvari finnes en grotta, smalare uti ingången, men 
rymligare inuti, kallad Vuohen kirkko, för att gettren ofta 
äfvensom deras herdar besöka den; äfven tjufvar skola der 
fordom uppehållit sig. fin half mil från Sordavala fins äfven 
Hiienniemi och Hiienvuori. Hiienkallio i Pelkäne invid Kan- 
gais by har grottor. Hiienvaara förekommer i Caj ana län 
österom Cajana; i Puolanko finns Hiienvaara; Hiismäki finnes 
österut i Paltamo, Hiienniemi å Manaman salo söderut („päi
vän puolella“) .2) (Se [vidare] Gananders berättelse om de i Lai- 
hela Socken i Österbotten befinteliga sten-och ättehögar, införd 
i Abo Tidn. för 1782, pag. 221; densammes Bref om Lapp- 
grafvar i Siikajoki.)

Hvad Lapparne berättat om Saivo-olmaj, Saivonejder, 
Saivoserva och Saivolodde eller om bergmenniskor, -flickor, -fä, 
-renar, synes äfven angått något fornfolk, som bott i bergs 
klyftor, och vara detsamma, som Finnarne kalla Vuorenväki 
(bergets folk). Se hos Gan. Saivo, Turilas, Vuorenväki, Juutas.

Hiisi bodde ofta i berg, höga kullar, ödemarks insjöar 
och under stora trän: och då åskan slog ned i dem, sades 
åskguden, och i de Christna tiderna Jungfru Marias son för
följa honom; ja  sagorna förmäla, att man i bland funnit Hiisi, 
under skepnad af en förfärlig jätte, ihjälslagen af åskan.

Äfven smidjor, badstugor etc. hade sin Hiisi eller gud
dom etc., som hämnades det våld eller den kränkning, som 
tillfogades ett sådant ställe.

Hiippa, en vårtiden öflig lek för ungdomen i Tavast- 
land, är icke af Savolaxare och Karelare känd eller brukad.

Hiitola, Hiisis hem.
Hiitto och Hiittolainen (diminutiver af Hiisi), troll af 

samma art som Hiisi, (cfr Gan.)

1) U lvilan, aikaisemmin Halikon tunnetun kirkkoherran Pentti 
Jaakko Ignatiuksen samanniminen poika, f  1816.

2) ARWiDSSONkin luettelee useimmat yllämainitut paikat (Finland o. 
dess Inv. II, s. 172—3).
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Hillervo (cfr Gan.), deriveradt forte a H ille r , Tav. mus- 
tela sylvestris.

Hippu (cfr Gan.); ordspråksvis: Juoksee кит Hippahiki1) 
hiien helvetin väliä“.

Hirmu (cfr. Gan.), förskräckelsen personifierad.
Hittavainen (cfr Gan.), dim. af H iisi.
Hitu (cfr Gan.), ett af ormens poetiska binamn, taget af 

den likhet en ringlagd orm har med ett långt i ringlar med 
lcnif afskuret rofskal (på finska liitu kalladt). Tropen blir lätt 
begriplig genom tillsatta epitheter i runan.

Hongas (cfr Gan.) af h o n k a ,
Hongatar (cfr Gan.), förmodl. densamma som Hongas.
Honkela Skogsgudinnans hemvist, =  Tapiola.
Hurrikas (och Sav. H urtin puu), små ofvanom ingången 

till fremmanrummets förstuga på yttre sidan fastspikade, med 
hufvud och bål försedda merendels rödmålade, qvarterslånga 
bilder, eller trädstycken, till åminnelse af någon märkvärdig 
främling, som gjort der, hvar hurrikas uppsattes, ett besök2). 
Sådana funnos i Kurtacka b y 3).

Hyryitär (cfr Gan.), förmodl. af h y ry  dån (strepitus, 
sc. ignis).

Hyyttö (cfr Gan.), deriv. af hyy snö och vatten, som 
håller på att öfvergå till is; deraf är vb. h y y ty ä  stelna.

Hörhöläinen, iir ett poetiskt namn på biet, som i Seid- 
runor anmodas att hemta boning till att smörja såret. (Se 
Neityt Maria Emonen.)

Ihan  (cfr Gan.): 
llkiä 1 barin koski Stygga forsen vid Ihari
saatti Sarsan vaivaiseksi, sänkte Sarsa uti armod,
piiat poijat paimeneksi, flickor, gossar blefvo vallhjon,
vähät lapset lampuriksi. smärre barnen fåraherdar.

Ilmarinen 1. Ilmari (cfr Gan.), af ilm a. Rådde öfver 
luften och synes äfven haft magt öfver elden och åskan, ty 
runan säger om honom:

*) Pitänee olla: Hippa-Heikki; — niin ainakin Etelä-Pohjanmaalla 
sanotaan. — Mnemosynessä 1820, n:o 36 B e c k e r  kirjoittaa: juoksee kuin Hippa 
hiien helvetin väliä.

*) REixHOLMin käsikirjoituksessa kuvantapainen : |____ I ,  joka alku
peräisestä teoksesta on nähtävästi nidottaessa hävinnyt. !____I

3) Kts. Esipuhe, s. 127.
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Iski tulta Ilmarinen, Ilmarinen slog eld,
välähytti Väinämöinen Väinämöinen ljungade
pimiässä Pohjolassa. i mörka Norden.

Bisk. A gricola säger äfven att Ilmarinen gaf fred samt 
vackert väder ooh skyddade resande:

(„Ilmarinen rauhan ia ilman tei, 
ia matkamiehet edhesvei“.)

Ilmarinen anses ock hafva först lärt Finnarne konsten att 
tillverka jern, ty i runan Rauan synty (jernets födelse) säges 
jernet vara tillverkadt i hans smidja. (Se rauan lu'ut).

Inari (cfr Gan.), dériveras förmodl. a f in a  en liten ström- 
not. Der vid Utsujoki finnes äfven Kolmikanta, der Danska, 
Finska och Ryska råerne mötas och der de största trollkarlar 
troddes bo.

Intomiehet (cfr Gan.), af in to  ifver, ecstase och m ies 
man. — Allmännaste namnet på Finnarnes häxmästare och 
trollkarlar är Tietäjät (eft. orden vetare): en af deras för
nämsta kunskaper var att kunna läsa en runa om det ondas 
eller den skadandes upphof och födelse. En sådan runa kallas 
Synty  (origines, födelse), t. ex. rauan synty, kärtneen s., tulen 
s., riien s. — Rauan synty (runan om jernets upphof) skulle 
läsas öfver jernskador; tulen s. öfver brännsår o. s. v. Visste 
ej Loihtia eller Tietäjä, hvaraf det onda härrörde, borde han 
läsa en sådan synty, deri alla förmodade skadeorsakers (plå
gors) upphof förtäljdes; till sådana hör t. ex. kipujen s. (se 
Pohjolan Eukko): ty om icke upphofvet till sjukdomen kunde 
uppges, vek det onda ej tor Tietäjä; men så snart denne med 
behörig into och haltia hade uppläst det ondas synty, måste 
det onda vika. En Tietäjä plägade gemenligen ha en gene
rell ingress, der han tilltalte plågan i allmänhet och hotade 
den, sen lästes det ondas synty och sedan dess besvärjelse, 
samt anropades någon gudamagt att läka skadan. En dylik 
ingress är t. ex. denna:

En puhu omalla suulla, Ej ur egen mun jag  talar,
mut puhun Jumalan suulla, med Guds egen mun jag  talar, 
Herran hengellä hyvällä, jag  med Herrens goda ande, 
lämpimällä läikyttelen: varma ande högljudt talar:
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Mänt; tuonne, kunne käsken, Hädan vik dit jag dig bjuder
Pohjan pitkään perään upp till Nordens långa botten,
Lapin laajaan saloon. upp till Lappens vida dalar.

o. s. v.

Men härrörde plågan af trolldom, så kom det an att 
veta, huruvida trollskaperna (taigat) funnos någorstädes ned
satte, eller blott en besvärjelse var gjord. Trollskaper att 
skada en annan till lit" och helsa voro: likben, gömda idens  
boningsrum, åt hvilken skada åsyftades, eller tiennes hår, 
gömde i en likkista å kyrkogården m. m. Dessa trollskaper 
skulle uppletas och under vissa ceremonier borttagas. Vid 
besvärjelsers häfvande kom derpå an, hvilkenderas, antingen 
besvärjarens eller den besvärjelsehäfvandes, trollkraft och rå 
var starkare.

.Tatulin kansa, ett föregifvet fornfolk i Finland.
Jauhorunot sjöngos af qvinnfolk, dâ de malade med 

handsten, ett arbete som i gamla tider tillhörde endast qvinn- 
folkct. Stundom voro de af vidskeppligt innehåll och nytt
jades att jointe målning i motsolen, hemtrolla en bortfaren 
älskare.

Jortana (cfr Gan.), Jordans flod, hvarom Finnarne genom 
Christna läran fått kunskap antingen af Svenskarne eller 
kanske ock af Ryssarne, hvilka sednare med mycken hög
tidlighet begå Jordansfesten, och hvars namn sedermera in
blandades i troll runor. Detta är icke den enda tillväxt Fin
ska mythologien fått af påfviska läran: se t. ex. Koin luku, 
Maon synty.

Joukkavainen (cfr Gan.), synes egentl. betyda en som 
bålas, en yfvare; kallas äfven Joukamoinen och Joukas, gen. 
•Toukkahan. Se T opelius, 1. D. sid. 21. och följ.

Joululeipä, Julbrödet, detsamma som Toukoleipä, ett 
stort bröd, som framsattes Juldagarne på bordet högtiden till 
heder, men förtärdes först om våren, då vid första utsånin- 
gen en liten fest, kynnön àtkajaiset kallad, firades. Joululeipä 
svarade mot Svenskarnes Julgalt, som var ett i egen form 
hakadt bröd, och på samma sätt som Finnarnas Joululeipä 
plägade juldagarne framläggas å bordet, men först vid första 
vårsådden förtäras, och hvaraf portioner åt hästen och kar
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len, h vil ka plöjde, äfven plägade då utdelas. Några andra 
julseder hafva jemväl Finnarne gemensamt med sina fordna 
bröder Svenskarne, t. ex. att bära in halm Julqvällen i stu- 
gorne, att sticka skomakarn (,,pistee suutarin silmä puhki"), 
draga handkafvel (..v et ее väk'karttua“). Dessutom bruka Sa- 
volaxarne kasta halm i taket, med den afskurna ändan uppåt; 
ju  mer halm med axen nedåt hängande fastnar i taksprin- 
gorne, dess bättre växt spår man sig nästa år.

Juhanuspäivå, Johannisdag, plägade vidskepligt folk 
hemta med sig till kyrkan en bulla (Icoakku), som vanl. 
kallades karrakoakku, för att dit skola hafva blifvit satte 
några hår af boskapen, bakad i mjölk af en ko, som första 
gången kalfvat, hvilken bulla, innan man gick i kyrkan, 
gafs åt de fattiga, som stundom undfägnades äfven med 
andra små slika gåfvor. Detta skedde i äldre tider Mariæ 
Bebådelsedag (Etingköpäiränä), men sedan den blef mindre 
högtidlig, Johannisdagen. Johannisqvällen afbrännes äfven 
i Savolaks kokko, hvarom ses på sitt ställe l).

Juutas (cfr. Gan.) kunde anses vara ett med Christna 
läran i finska mythologien inkommet namn; samt hafva i 
början betecknat Aposteln Judas, hvilken genom sitt förrä
deri emot Frälsaren skulle i de Christnas mun blifvit en 
vederstyggelse ; och för nychristne, om sanna förhållandet 
föga kunnige, en ond ande, som bedrog Christus: Juutas pet
täjä Jumalan.

Juutas nyttjas nu synonymt med piru, hiisi, pahalainen, 
perkele; andra mena att Juutas, som äfven nyttjas i pl. och der 
heter Juuttaat, kunde vara detsamma som Jote, Jotnir, som 
är namnet på ett gammalt folk, hvilket bott i norden under 
den fabelaktiga tiden, detsamma, som sedermera af Svenskar 
kallades Jättar, samt att detta folk, som fordom bott äfven 
i Finland och varit mycket vildt, af de okunniga och super- 
stitiösa småningom blifvit ansedt för onda varelser och andar, 
på samma sätt som Svenskarnes Troll och Finnarnes Hiisir.

') Toisessa paikassa käsikirjoitusta sanotaan samasta asiasta suo
meksi : „Ennen tuotiin Etinkopäivänä ja sitten kun se poisheitettiin saar- 
naamattomaksi Juhannuksen päivänä [kiihkolle] ensimmäisen kerran poiki
neen hiehon maijosta tehty vaivasten koakku, joka ennen kirkkoon menövä  
annettiin vaivaisillen“.
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— Denna mening synes vinna deraf styrka, att äfven Esterne 
tala om Juutas, Juuttaat, och beteckna dermed onda väsen
den, eller djefvulen och dess anhang. Pinnarnes sagor om 
Juuttaat äro nästan enahanda som deras mytherom Hiisirne, 
men mera få. Juuttaat anses ock ho i berg. 1 lappskan 
betyder Judas, Juhdan, grym förskräckelig, Judas olma, vir 
torvus. Troligt är att, som hedningarnas Gudar till stor del 
varit forna af dem ärade och älskade välgörare, hafva äfven 
de onda varelser, deras myther omförmäla, fordom varit 
sådana deras fiender, hvilka injagat fasa och förskräckelse 
hos dem.

Kahujainen, se Kuhujainen och Toukopisara.
Kainu (cfr Gan.). Se härom framl. Canc. Rådet och 

Ridd. H enr. Gabr. P orthans Dissert, de cvntiqua Gente Queno- 
rum utg. i Abo, samt Canc. Rådet Ihres Diss. de Quenlandia 
un tiqua, utg. i Uppsala 1767. N eikters Diss. de vestigiis Hu- 
norum in Svecia et aliis Septentrionalibus Regnis Ups. ed. 1791. 
Ejusd. Disquisitio ulter. de vestigiis Huniexe Gcntis in plagis 
Europœ Septentrionalibus, Ups. ed. 1794 p. 11. Uti Periplo 
Ottari et Volfstani kallas Quenerna Grena, Cuena och Bottni
ska viken mare Chu ense (N eikter 1. c.). Namnet Kuener, 
Quener, härleder sig ganska troligt från Lapparne (P orthan,
1. c. p. 17), hvilka synas bildat det af Han, Chun, ty ett i 
detta ändrade uttal sig företeende vokal-byte är ganska vanligt 
i Lappskan, der man säger kufi]m  och qweim (sv. när), q reis 
(sv. qvesa), f. koi: kuopsa <£■ qireps (sv. mjölken hos fiskar); 
Finska ordet kuusi (gran) heter på Lappska kuosa och qwesa, 
q tresats. — Då det finnes knappt något ord i Lappskan, hvil- 
ket begynner med bokstäfverna qn-e och icke i finskan igeil- 
finnes samt har k i st. för q, och någon vokal i st. för ve, 
sa har man stark anledning att tro, det namnet Quener är 
en Lappsk brytning af Chuner (Hunner); hälst Lapparne synas 
hafva haft närmaste olägenheten af Hunerne och först fört 
deras namn och kunskapen om dem till Svenskarne. Se sista 
pag. af företalet till Ihres Glossarium. Huruvida man vid de 
i finska besvärjelserunor förekommande orden:

Mäne tuonne kunne käsken,
Pohjan pitkään perään,

10
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Lapin loajaan saloon,
miehen syöpähän kylään:
sioir on sukuus, sieir 011 mantuus,
siellä muutkin murhamiehet,
vuoressa pahan tekiät

eller med namnet Kuonolaiset, Koiran-kuonolaiset (Cynoce- 
phali) bör förstå Hunnerna, om h vilkas begifvenhet på men- 
niskokött samt hundlika utseende älVen andra folkslags my- 
ther förmäla, är svårt att afgöra. — Enligt livad linska bön- 
derne öster om Torneå elf (Väylä) berättade, kallas de Sven
skar för Cainulaiset, som bebo de delar af Västerbotten, som 
gränsa närmast till Torneå, eller den så kallade Helsinga 
strand, der Qvenerne eller Hunerne, sedan de utvandrat från 
Norra Finland, synas bott.

Kajana (cfr Gan.). Dialekten i Kajaneborgs län, såsom 
i Paltamo, Hyrynsalmi, samt deras kapell Säresniemi, Kianto, 
Suomussalmi samt Puolanko och Kuusamo är Savolaksisk. 
1 trakten af Hyrynsalmi är språket isynnerhet rikt, rent och 
sitt lynne troget. — Namnet Kajana, hvaraf först den i Ämmä 
anlagde fästningen kallades Kajaneborg, och sedermera sta
den benämndes Kajana, synes först tillhört elfvens mest for
sande ställe och betydt den dånande orten, det dånande 
stället samt deriverats från Lappskan, der kajanes betyder 
ljud, genljud, dån, item dånande ställe, på finska k a ju , 
k a ja a n in e n . I Carl den ll :s  tid berättas inyånarene i Kajane
borgs län dött ut, samt att i anledning deraf en befallning dä 
kom ut, det ur hvart hemman i Savolax, der fyra karlar fun- 
nos, skulle en flytta till Kajana Län, der Savolaxska dialek
ten derföre bibehölls. Om Kajana se Confirm. bref för Caj ana 
boerne i Paldamb och Sotkamo socknar på några punkter. 
Stockholm den 11 Januari 1683. (Gahm, 215. 14 del. pag. 
230). — [Se Caj ana.\

Kalma (cfr Gan.) kallas i trollrunor den Gudamagt, som 
innebodde och omsväfvade de aflidnes ben och kroppar, be- 
grafningsplatser, orter der mord blifvit begånget, öde lemnade 
bonings- och offerplatser samt andra dystra och rysliga orter; 
den väckte hos menniskor som besökte dem en öfvernaturlig 
eller hemsk fruktan och fasa : tycks betyda en remanation af



de dödas andar. Kalma egde i sin magt 011 oräknelig mängd 
små andar, Keijuiset vid namn, om hvilka här framfore. — 
Kahne betyder i Lappskan graf. — Den rysning och liklukt 
Finnarne kände, då de besökte sådana grafställen, lär lodt 
hos dem superstitionen om Tcalma:

Se kalma kauhistava, Den forskräckeliga kalma,
kalma kaikista vihaisin. kalma argast ibland alla.

Kamulainen (cfr Gan.), af samma dérivation som kam m o.
Kapo, gen. Kuron, förekommer som fem. och är det 

samma som Kare. gen. Каре,en.
Karehtia (af K areh ; hvadan olla kareissansa), nästan 

synonymt med Loihtnlaulaja, intomies.
Karilan nosto, en besvärjelse, hvarmed Björn upphetsas 

att fälla en fiendes boskap: lyder så här:
Nouse karhu kankahasta, 
hiekasta hevosen syöjä, 
viiasta vihanen kissa.

Karva-koakku, små bröd, i hvilka några hår af boskapen 
sägas blifvit inbakade och hvilka såsom ett slags offer ut- 
deltes åt fattige en viss högtid i början af soimmaren. (Se 
.hihanuspäivä.)

Katrinatar (Se Gan.). -  [Bönen till henne hos Ganander 
lyder i svensk öfversättning:]
Catharina väna Gumma! ej af starka stormen rubbad, 
sätt upp fort en järn-gärdsgård att min boskap må få fredligt 
omkring mina egodelar, denna Jesu sommar vandra,
ömsesides 0111 min boskap, på Guds långa varma [års|tid. 
att den styggas son ej rör den. utan rädsla smärre klöfven, 
Nattens mö, skymningens tärna, utan fruktan kalfvarne! 
fem du pigor underhålle, Må de mina likna stenar, 
sex befallningshörare må min vackra bli en stubbe
att min boskapshjord bevara, inför munnen af den glupskt*! 
Väna mor, Jungfru Maria, Lof begär af Skaparen 
sätt från jorden upp en gärds- och förtröstan utaf Gud

gård, under denna Jesu sommar 
ej af kalla vädret kullstjelpt, att min hjord må få gå fredligt.1)

‘) Selvästi näkyy, että tämä ruotsinnos on jäänyt viimeistelemättä.
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Kattilaviiori, ett brant berg vid Rantavesi uti Gustaf 
Adolfs Socken, der man berättar att ett Bergsråä en natt 
kastat en kopparkittel uti en fiskares båt, hvaraf namnet pä 
berget är taget; äfven i sednare tid påstå några sig der hafva 
sett nattetid eld, som hastigt försvunnit.

KauTco-mieli, en mythologisk man, bekant för sitt besök 
i Maanala eller Tuonela för att afhemta en nafvare (ora, 
vääntiö) och för sin troIIkun nighet .

Kaappi betyder Jakob och anmärkes såsom ett prof pä 
Finnarnes sed att efter sitt uttal ändra ur andra språk lånta 
ord. Deraf äro namnen Kaapin päivä (Jakobs dag) och Kaap
piin (ett af Jakob bebodt hemman) tagne.

Keitolainen 1. Kiotolainen (cfr Gan.). Kiotolainen synes 
komma af k ie to a  linda, laga i ring, och derföre äfven vara 
tagit af ormens vana att ringlägga sig. Keitolainen är der- 
emot ett diminutiviim af Keito, Koton, hvaraf äfven Keijniset 
dériveras.

Kokko, Kokon, antingen någon jätte, ty kekkokivet kallas 
stora, ofantliga, runda stenar, hvilka liksom med mennisko- 
händer tyckas uppstaplade på bergsklackar, eller är detta 
namn taget af Lapparne, hos hvilka kedke betyder sten, ur 
hvilket ord d enligt språklynnet utgått.

Flere orters namn i Finland dériveras eller härleda sig 
från Lappskan, t. ex. Mallas, en insjö med mycket steniga 
stränder, från Lappska ordet m alo , som betyder stenig strand. 
Päijäne är också icke ett finskt namn, utan synes böra här
ledas från Lappska orden p a i ja n e t ,  höja sig, p ä i je ,  pa i- 
je n ,  supemus, ty för underbyggare låg den högre (eller ock 
höjde vattnet sig der märkligen vissa tider); i allmänhet kan 
ock sägas att Päijänne ligger 110g högt, ty dess vatten gör 
många ansenliga fall, förr än det kommer i hafvet.

Kekri (cfr Gan.). Enligt berättelse af Landbonden ä 
Kurkis hemman i Hirvensalmi Kapell af St. Michel, Matts 
Laitiainen, som sjelf såsom gosse bivistat Ceremonien, skulle 
herden i fähuset liggande på knä äta menuna; han väntade 
dit äfven främmande (men ingen bjöds dock), hälst någon 
gosse från andra gården; han trakterades då med öl och 
menvma, och borde vråla som en oxe, ty detta skulle åstad
komma god ox-lycka. All tractering (äfven annat än memma
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och öl kunde hafva vankats) borde i fähuset förtäras; för
mådde ej menniskorna förtära det, skulle detsamma ges ät 
boskapen.

Kemi, — älf och Socken i Österbotten, kallas i gamla hand
lingar Kym, Kim. Troligen har och sagd»1 älf förr hetat sä; 
к y m e, k (»m i, kum o  och k a m a  betyda egent. flod. Inbvg- 
garene i Kemi och dess Kapeller samt i Tonnai hafva, enligt 
hvad språket föranleder att tro, härstammat från Archangel- 
ska Gouvernementet i Ryssland, der man liksom i Kemi och 
Tornea säger m ie, s ie , tie  för m inä , s in ä , |te].

Kiesiin. Under detta namn förekommer Frälsaren uti 
några under Catholska tiden författade runor, t, ex. i den 
följande, hvari Han omtalas såsom den, hvilken kunde bota 
en vrickad hästfot:

Kiesus kirkkohon ajaavi suonia sovittamaan
hevosella hiirevällä, jäseniä jatkamahan. —
kalahauvin karvasella, Mist’ on luuta luiskahtanut,
lohen mustan muotosella: siihen luuta liittyköhön;
Ajo siltoa sinistä, mist’ 011 liutunut lihoa,
moata maksan karvallista, siihen liittyöön lihoa;
hiveltyi hevosen jalka mist’ on suonta suljahtanut,
kivisellä kirkkotiellä, siihen suonta solmustelle (?)
vahasella vainiolla: ehommaksi ennellistä,
Kiesus moahan rattahilta paremmaksi muinallista.

Synes svara mot den af Cancell. Rådet och Ridd. Ihre 
anförda (Diss. de Superstitionibus hodiernis ex Gentilismo resi- 
duis Ups. 1750 & 1752 ed. p. I  & II , resp. Moman):

JEsus red på sin fåla; Blod mot blod
Hans fåla wred sig; Lade la i la
Satte led mot led Hot som åt är gjordt. *)
Sena mot sena,

Om Kiesus se vidare under Katrinatar och Neityt Maria 
(hos Gan.).

Killan-keto (cfr Gan.) orätt; bör vara Kihlan-keto (förlof-

‘) Vrt. De superst. Vet. Fennorum, H en r. G abr. P o r th a n î Opera 
selecta, IV, s. 111, muist. 6.
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ningshed). — Om Finnarnes kroppsöfningar se R. v. R eckers 
Diss. de. Ludis priscorum Scandianorum palœstricis.

Kilkka (cfr Gan.) förmodl. af k i lk k a a  skallrar, ljuder.
Kipinätär (cfr Gan.). — En annan konst med 2:ne växande 

af vädret med knarkande hopgnidim trän.
Kipujen synty. Se Luuhiatar eller Lovehetar (hos Gan.).
Kirki skulle upptända kärlek. Derom heter det:

Nouse kirki kiimalleis, valkeena vi|lk]kumaan. —
perähöngky hyörylleis — Oo! Li|i]k|k]u linnat,
kirkiä kiinittämään huoju hongat,
västäräcki rauniosta, vuoret vaskiset vapisi! —
kypenenä kytemään, miks’et sinä kumma li|i]ku.

Kivekäs, pl. Kivekkäät kallades under forna krigsorolig- 
heter en hop löst bondfolk, hvilka ställde sig i bakhäll i sko
gar och anföllo mindre partier af fiendens folk: dessa snapp- 
hanar plundrade sedan landets egna invånare. Dessa kivek- 
käät, som funnos isynnerhet under de krig kejsaren Peter 
d. l:ste förde med Carl den 12:te, hade troligen sitt namn 
deraf, att de ofta i brist på andra vapen nyttjade stenar (kj- 
v iä); ty kivekäs betyder den som bär, har stenar, liksom 
s a r  v ik a s  af s a r v i  (horn) betyder cornutus. Orätt säger der
före Magister Korsström R dem ha namn af en viss Kivikas, 
att förtiga det sjelfva namnet Kivikas, såsom Korsström skrif- 
ver det, låter ofinskt.

Kohda, Kohdes kallas Lapparne den Spåtrumma, hvarpå 
de vid anställda häxerier plägade slä samt kasta en ring 
och efter de tecken på trumman, pä hvilka den föll, göra 
spådomar. Ostiakernas äfvensom andra i Sibirien boende 
folkslags mager bruka vid sina trollerier likadana trummor.

Kohata betyder egenteligen möta, men nyttjas mest om 
onda i jorden boende andars möte; deraf är kohtaus (ondt 
möte) formeradt, äfvensom talesättet: se kokattiin siinnä (han 
fick der ondt möte). — Kohtaus ansägs ofta verka att hän
dernas eller fotternas längd på en menniska blef olika; häf-

*) F r e d r ik k i K o rsströ m , s. 1787, maist. 1815, Vestanfjärdin saar
naaja, f  1823. Julkaissut toisen osan väitöskirjaa Diss. Acad. Historiani 
Descriptionemqvc Paroeciœ Mändyharju sistens. Turussa 1812. — Edellisen  
osan julkaisi samana vuonna D a v id  B e r n e r .
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des af gamla käringar genom badning och mätning (mit- 
tuleminen) samt derunder skedd läsning och välsignelse.

Koi, morgonrodnad, kallas ock Gud : ennen Koi-jimalan 
koittamista.

Koin sanat: Kiesus kävi tietä myöten etc. (ur P orthans 
Diss. de Fama mag'm Fennis attributw). Att denna Loihtu- 
runo iir en fri öfversättning frän en Svensk „Var Herre. Christ 
och Sancte Pehr gingo“ etc., gjord såsom den oruniska sty- 
len nogsamt visar af nägon Tavastländsk andelig Katolik, 
faller lätt i ögonen.

Kokko. Så kallas isynnerhet i Savolax den kring ett 
träd eller en lång stång uppstaplade samling af torra.bränn- 
bara ämnen, hvilken midsommarnatten på någon höjd antän
des och afbrännes under skjutande, drickande och hurrarop 
af bygdens deromkring samlade ungdom. I Wiborgs Län 
kallas och en hop i form af en Con eller ett rundt tält upp- 
stälde sotige trän å sveder (rangot, telat) för kokko. Ordet 
dériveras troligen från koko  acervus. — En skjutsgosse om
kring 3 mil ofvanom Neder-Torneå sade att äfven der brän
des kokko midsommarsqvällen, men Director musices P or- 
TiiiN l) i Öfver-Torneå, der han är född, sade der ej sådant 
brukas.

Kokkola är det finska namnet af Gamla Karleby; man 
berättar orten deraf fått sitt tinska namn att 2:ne Jägare, 
som voro bröder och af hat till hvarandra valt sig skilda 
boningsplatser, den ena i trakten af Wasa, den andra i trak
ten af Himango eller Lohteå, här under jagtfärden råkats 
och utan att veta af hvarandra riktat tillika sina skott pä 
en örn (ко сko), som suttit i en fura, der nu Gamla Karleby 
iir belägen, hvarefter den ene brödren mördat den andra vid 
en stor sten, som än vises.

q Tätä sukua vieläkin Torniossa. Tohtori L. I. P r y tz ,  joka ke
sällä 1819 teki luonnontieteellisen tutkimusmatkan Tornion Lappiin sekä 
sioltä eteenpäin Ruijan kautta Nordkapiin, alkupuolella matkaa mukanaan 
v. B e c k e r , kirjoittaa Portinista, joka oli Yli-Torniossa urkurina: „Det 
var förvånande att här träffa en utmärkt skicklig organist, vid namn 
P o r t in ;  en man med mänga praktiska kunskaper, isynnerhet Physiska 
och Naturalhistoriska“. Mnemosyne 1821, palsta 148.
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Kuhujainm  (af k u h u ,  k u h i la s ,  torrhalm. skyl), ett af 
bränvinets epitheta ornantia. Se Toukopisara.

Kuippana (— Hippa) synes vara densamma som Slavo- 
nernes Kupalo, jordalstrens Gud1).

Kulervo Kalevan poika, känd af ett af skedstal till sina 
föräldrar, då han for till Karelen. Se G o ttlu n d , Pietilä Uu
noja 2 del.

Kuninkaan pöyät kallas några på en holme utanför Kym
mene elfs utlopp i en ring stälde, ofvanpå släta stenar, hvaraf 
den medlersta är störst, hvarpå tvenne latinska C i kors 
finnas inhuggne. Man tror att detta monument är gjordt 
af Svenska Kungen Carl, då han här vid lag lag med 
sin flotta.

Kuoharit (cfr Gan.), af k u o h u a  fraggas, jäsa, svälla. 
Equi genitalia vocantur k u o h a im e t, quia tument, liksom 
man i svenskan säger frodlem.

Kuola 1. Kuolajärvi, af Lappska K uolle  (Kala).
(Kuonolaiset) Koiran-Kuonolaiset (cfr Gan.). Det är be

kant att Hunnerne fordom vandrat genom Ryssland öfver 
norra Karelen och Österbotten samt Torneå till Västerbotten 
och inåt Sverige; dessa tyckas Finnarne kallat Koirankuono- 
laiset; de kallas i gamla Svenska Sagor för Hundingar. Hun- 
ner, Chuner. Se Kainu.

Kuusto, (cfr Gan.), contraheradt af Kuusisto (abietum), 
som ön fordom hette, af den myckna granskog der i äldre 
tider växte.

Knutar (cfr Gan.), Efter orden Maninna (af kuu måne).
Kyntökoakku och kynnön alkajaiset. Se Joulu- och Touko-

leipä.
Kyrön-sarvi, ett namnkunnigt dryckeshorn, som fordom 

skall funnits i Tavastkyrö kyrka, men blifvit derifrån bort
stulet. — Nb. från Tavastkyrö härstamma invånarne i Stor- 
kyrö, dit Tavastkyröboerne först begåfvo sig att tiska, och 
der de snart upprättade sig på flodstranden fiskarehyddor, 
men sedermera småningom upptogo äfven åker och äng, och

2) Ayöpett-nimenkin kohdalle on kirjoituksen tekijä asettanut ver
rattavaksi ylläm ainitun slav. tarunimen, muistutuksella: NB. R y s s a r n e  
b a d e  en  G u d  K u p a lo .
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upptogo sig mer stadigvarande boningsplatser, hvilka sedan 
alltmer utbreddes; deraf likheten mellan Österbottniska och 
Tavastliindska dialekterne.

Kyykärme synes vara en vattuorm. Ordet k y y  förekom
mer i namnet Kyyvesi.

Kyynäläinen, Kyynäläinen (cfr Gan.), hvilken mindre 
rigtigt synes kallas Kytölaman och Kyytöläinm  samt anses 
för särskild frän Kytöläinen; sägs vara bror till Kämöinen. 
Bådas namn tyckes beteckna vattenande och dériveras frän 
ett gammalt ord kyy(?), hvaraf koy , k hö, som i Ostiaki- 
skan betyder ström, kam, kama, hvilket i Wotiakiskan beteck
nar detsamma, och kumi, kymi, kemi (hvadan Kämöinen), och 
kyynele tär (närmaste stammen till Kyynäläinen) i finskan 
äfvensom kadniel (lacrima) och kadnielet (rigare) i Lappskan 
— synas vara härledde: kanske Grekiska vb. xvw , х е ш  tumeo, 
unde XV y a fluctus, eller y£w, yyvw fundo, unde ywyci \y£y«] 
tlumen kan anses för stammen till dessa finska ord. — K yy
näläinen torde således betyda irrigator och vara den välgö
rande Gud, som vattnade träna medelst rägn och vattukana- 
ler; som vid dessa canaler växte täta vide- och häggbuskar, 
der ormarne uppehöllo sig, och troddes skapte af sistnämnde 
trä, sä var ormen Kyynäläisen kyntöruoska.

Kyöpeli och Kyöpelinvuori (cfr Gan.) var det ställe, dit 
gamla flickor skulle komma och där straffas dymedelst, att 
de der mäste bära en sandsäck pä ryggen och svinskinn pä 
hufvudet: såsom följande i en gammal flickas namn diktade 
runa utvisar:

Voi mua rau kkoa rasia1), että varvut varistuisvat —
kuin o|o]n pantu kuorman ala: rasit tuleen leimahtuisvat: 
santasiikki selkähäni, sitten siirtys siannahka,
siannahka peähä-äni. santa selässäin sulasi;
Tuo Jumala lämmin tuuli, vielä sitten vihottasin,
pouta hyvä pohjosesta, laihon kauniist’ kasvattasin.

Kares, Käärme,tien Emua (cfr Gan.). Se Keärämöinen.

*) Kastiisi kutsutaan Savossa polttamatta jätettyä toisvuotista kaskoa 
sekä siitä siirretyllä merkityksellä hyljättyä morsianta t. vanhempaa sisa
rusta, joka nuoremman jo mentyä miehelle vielä 011 jäänyt ottamatta.
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Käreitär, ketun emun (cfr Gan.). — Om räfvens skrikande 
finns en dikt. som börjar så här :

Repo itki ill titteli, papin paian kauluksina,
alla vuoren voivotteli: pispan pitkinä hihona,
tuoli’ on poikani polosen opettajan olkapäinii.

Käärämöinen (cfr Gan.), af k e ä rö , något hoprulladt, 
ringlagdt; här förstås dermed omien. [Keärämöinen = ]  or- 
marnes och ödlornas patron, ormen.

Lalli (cfr Gan.). Orsaken hvarföre bonden Lalli (om 
detta namn ej blott är ett skällsord) mördade Biskop Henrik, 
berättar hans legenda varit, att Biskopen ville med kyrkans 
straff näpsa Lalli för ett mandråp, och denna uppgift iir tro
ligare än den, som förekommer i den bekanta runan, hvilken 
enligt hvad språket röjer är sammansatt af någon Tavast- 
ländsk bonde; också är poesien der icke i den Savolaksiska 
och Karelska smaken. — Den som önskar läsa en utförli
gare beskrifning om St. Henrik, finner den uti Juustkns  
Chrunicon Episcoporum finlandensium, utg. af P o rth a n .

Lappi, Lappalainen. Dessa namn synas vara gifna af 
Finnarne åt Lapparne» hvilka såväl af Svenskar, som af Nor
skar, Danskar och Tyskar i äldre tider kallades Finnar: hvil- 
ket namn sedan af Svenskar och andra folk blef gifvit åt 
dem, som intogo Lapparnes förra hemvist, Finland. Nu kalla 
Finnarne ofta en tietäjä, noita, d. v. s. en Spåman, för Lap
palainen. — Namnet tyckes utm ärka granne, af l a p e  (latus, 
confinium). Annars har man försökt många derivationer af 
detta namn.

Laskiainen (cfr Gan.). Så kalla Finnarne Fastlagen; 
synes vara deriveradt af finska verbet l a s k e e ,  som egentli
gen betyder s l äppa ;  laskee mcikee och elliptice blott laskee, 
lasketella, betyder skrinna ned för backor. Man har antagit 
denna dérivation i synnerhet derföre, att hos Finnarne är en 
urgammal sed att skrinna, isynnerhet på skidor, under fast
lagen. — Huruvida denna högtid kan vara en qvarlefva af 
den som omtalas i Fundin Noregur, der det heter, att Qve- 
nerne offrade åt Thor för godt skidföre, är svårt att säga.
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Såsom Nie. H a h n 1) uti sin i Abo 1703 utgifna disp. de Sacris 
antiqv. Hyperhoreorum berättar, skall samma tid som fastla
gen firas, blifvit af Carelare slagtadt och ätit ett får. Kuopio- 
boerne hafva än i sednare tider slagtat en Villavuonna.— Skid
löpning hör till Finnarnes äldsta och förnämsta kroppsöfnin- 
gar (Se de Ludis priscorum Scandianorum palcestrim3). — 
Fastlagsrop: hienoa, pitkee, hienoa, p itkee ! (långt och fint, långt 
och fint! neml. lin).

Laurinlähe (cfr Gan.). — Wattialaiset (Wattlänningarne) i 
trakten af Litland och Ingermanland offrade ock vid en helig 
källa kallad Elian Lähde. [Kts. Åbo Tidn. 1802, N:o 65].

Lemmes (cfr Gan.). — Kesken lemmestään är ett ordstäf 
att beteckna det någon slutat midt i företaget.

Lemmetär (cfr Gan.) är utan tvifvel detsamma som Lem
mas; synes vara i anseende till både befattning och namnets 
likhet, beslägtad med Lempo.

Lempo (cfr Gan.), ett ofta ondt väsende af mindre slaget, 
omtalas i runor såsom skicklig i konsten att smida skott 
och kastspjut, samt att skjuta med pilar, som stundom voro 
eldröda. I en runa heter det: Noita nuolia vanuupi, Lempo 
lehtikeihäitä och i ett ordspråk: Ei vanha viatak kuole, akka 
Lemmon ampumatta. Lemmon lento (trollskott, slag) omtalas 
i en runa så här:

Tulkoon tuli punainen, sinun, kumma, kulkkuhuisi,
Lemmon lento lentäköhön, sinun ilkeä, sisiiisi.

Lempo beskrifves såsom försedd med brokiga vingar uti en 
runa, der orden lyda: Lähes lempo lentämähän, kirja-siipi 
kiitäviähän.

Linnasalmi kallas ett sund i Puumala Socken af Savo- 
lax, dervid Linnavuori ligger, som är ett högt berg, temligen 
jem nt ofvanpå, till 60 à 70 alnars vidd, brant åt sjön, men 
långslutt åt landssidan; der förmenas ett fästningsverk vara 
tillämnadt innan Nyslott anlades.

Linnasaari (Slottsholme), en holme uti Christina Socken 
och Louhuvesi sjö, 300 aln vid pass från fasta landet; på

*) N ic o la u s  H ahn, Turun prof:n Pietari Habnin poika, ylioppilas 1693, 
maisteri 1703, kollehtori Turun koulussa 1711.

3) Kirjoittajan oma julkaisem a väitöskirja (v. 1813).
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hvilken fordom något fästningsverk varit anlagdt, sasom de 
der i rundel satta, nu nedfallna stensättningar utvisa, Emel
lan fastalandet och denna holme skall ock en stenbro varit, 
hvaraf nu endast lemningar synas.

Loihtia, Loihtii. — Loihtulaulaju, en som plägade utöfva 
häxeri genom läsning eller sjungande af trollrunor. — Fin
narnos besvärjelser voro alltid åtföljda af tlere ceremonier, 
dem Besvärjarn vid sjelfva handlingen måste uttaga. Be- 
svärjarene sätta alltid mycken vigt på dessa lexor(?), oftast 
meddela de lättare orden än dessa ceremonier. Ufverhufvud- 
taget äro de dock ej mycket upplysande. Likgiltigt tyckes 
det i alla afseenden vara att veta, det de vid besvärjelsen 
för skott l:o blåste först i vänstra och sedan högra näsboren 
och sist 3 gånger i örat, att de vidare [2:o] ifrån båda örlap- 
parne och rumptången togo blöd, att de sedan 3:o ingäfvo 3 
små grå flintbitar uti brödstycket, Likaså vid Tulen synty 
bära de i fickan menniskomjölk, qvicksilfver och kirsiheinää1). 
Vid hivellyssunat (?) blåsa de 3 gånger pä ringfingret och 
tänja ut (hiveltää) ådern eller senan 2).

Louhi eller Louhiatar (cfr Gan.), Värdinna i Pohjola 
(Norden), der Loaus var Husbonde (Isäntä). Henne tilläggas 
järnvantar, med hvilka hon, lik den Eddiska Thor med sina 
jernhandskar, handterade elden, hvars brännande kraft hon 
kunde förtaga; hon anropades derföre af dem, som handterade 
(‘Iden, såsom följande runofragment utvisar: Louhi Pohjolan 
emäntä, T u k o s  rautarulckaseisi o. s. v. — Louhi och Louhiatar 
synes vara benämnd af lo u h i, lo u h u  remua, skrefva (i stenar 
och berg), hvaraf äfven orden k iv i lo u h u , lo u h e ik k o  och

1 i Eriopkorum, L ö n n ro t, Sanakirja.
•) Tätä kappaletta, sanoista „Finnarnes besvärjelser“ alkaen, ei löydy 

BncKERin alkuperäisessä käsikirjoituksessa, vaan se on tähän pantu R ein -  
HOL.viin keräelmiin kuuluvasta käsikirjoituksesta, jossa se jatkuu seuraa- 
valla tavalla: „Vid karjan mänestys: Jouluaamuna rualle istuissa sytytet- 
tään kyntteli, joka jällen sammutettuna kannetaan kirkkoon, jossa se taas 
sytytettään palamaan. Kotia tultua vietään mitä siitä jälellä 011 kohta
navettaan i lm a n ............... ennen v ie m ä tä .................  Navetassa pannaan se
vuor[ilaudan] rakkoon josta se karjan uloslaskiissa otetaan ja pyyhitään 
sillä kynttilällä sitte kellokasta lähtein ja  y lise sutitaan kätellä eläntäin [!] 
vasemmasta olkapäästä karvoja y li eläimen ja pannaan juomaan. K ynt
tilä vaan pannaan entiselle.“
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troligen äfven lo h e ta , 1 o h a s t a (lo h v e ta , loh v as ta ) härstam
ma; lo v i, som är mera brukligt, betyder detsamma; hvaraf kan 
finnas att Louhintar och Lovehetar är samma person ; hvilken 
man förmodligen trodde ho lovessa eller i bergsskrefvor. Kan
ske betydde äfven langeta loveen (efter orden falla i en håla, 
remua) egentligen att besöka den mythiska person, som bodde 
i en nunna (lovessa).

Lumous (cfr Gan.) proprie döfning.
Luonndttaret (cfr Gan.). Deras namn härledes af L uon to  

(n a tu r ,  den in n e b o e n d e  n a tu rk r a f te n )  och betyder n a 
tu r k r a f t e n s  d ö t t r a r ;  voro 3 och sägas frambragt jernet 
så, att den ena mjölkade hvit, den andra röd, den tredje 
svart mjölk ; af hvar olika färgad mjölk blef olika slag [af | jern, 
neml. af den första kallbräckt jern, af den andra stål, af den 
tredje stångjern, mjukt jern. — De hedras derföre ock med 
namn af Hauvan haltiat, o. s. v. De voro äfven alstrarinnor 
af menniskan. Jfr runan hos Gan.

Maahinen (cfr Gan.), af m aa , jord. — När man kom 
till ett främmande land eller boningsställe, borde man, innan 
man satt foten derpå, offra deråt någon metallbit, som kasta
des på marken, och säga: Terve maa, terve manner, terveem- 
mät tervehtiät!

Moanotar — Pohjan eukko, — se Lmihiatar.
Maantartunnaisen sanat:

Mesimarja moasta nousi, 
neiti pellosta kohosi o. s. v.

Tre runda små jordtortjvoij tas lös från jorden, pä hvar torf 
läses detta och dermed tryckes och slätas det sjuka stället, 
3 gånger spottas på såret; så nedtrycktes torfven i sitt förra 
ställe i marken, med vänstra hälen; nb. Loihtia spottar 3 
gånger i torfven och den sjuka till slut 3 gånger; nb. lika 
sker med hvar torf. Ceremonien börjas med läsning af Fa
der vår och slutas med Herrens välsignelse.

Maaria (cfr Gan.). Till all läkning och häxkur, „joka 
lu’un päälle“, kunde följande runo, der Neityt Maria och 
Hörhöläinen anropas, af en Puoskaroihtia eller Loihtia upp
läsas : Hörhöläinen ilman lintu, lennä tuonne etc. — Hör hä
täinen — mehiläinen (?).
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Maariatar är detsamma som Neityt Maaria, h varåt 
man blott gifvit dem fem. ändeisen -tar; ehuru några hafva 
trott, att dermed skulle menas en diktad dotter till Jungfru 
Maria. Namnet förekommer i följande Seidruna:

Mariatar kaunis vaimo [se Clan. p. 56].
Mamma (cfr Gan.). Är utan tvifvel tagit från Svenskan 

hvari med m a m m a  betecknas moder =  Emonen, så att 
Mamma maasta är densamma som maan Emonm, hvarom se 
hos Gan.

Mammelainm (cfr Gan.), nomen deriv. formae diminu- 
tivæ af det näst föreg. Mamma.

Mammotar (cfr Gan.), af Mamma.
Manala (cfr Gan.), formeradt af m aa  jord och ala under; 

betyder således ett underjordiskt ställe; dock borde enligt 
denna dérivation a vara långt aa i första stafvelsen (jfr dock 
manalle a mana?).

Manalan Matti (cfr Gan.), ett poetiskt namn på döden, 
liksom Tuonen Tuomas.

Maon synty: kallas runan om ormens födelse, hvarom 
tlere myther förekomma. Enligt en borstade eller kammade 
en Trollqvinna vid stranden af ett sund sitt hår, då en tinn 
(eller en börst) af borsten flög i sjön. Denna börst spottades 
af sjön tillbaka och var då en orm eller mask. Uti ett runo- 
fragment heter det härom:

Akka salmen korvallinen pii harjasta pirahti
oli peätään sukiva, lavialle lainehelle,
hapsiahan harjaileva: selvälle meren selälle etc.

En annan förmodl. under påfvetiden uppkommen myth säger 
att då Frälsaren gick med aposteln Petrus, och de sågo en 
svart sotig käfling, gaf Jesus på Petri begäran lif åt den
samma, som då bief en orm: derpå syfta orden i en runa:

Äsken Herra hengen anto 
käskyn Pietarin perästä.

Emot ormbett och skrämsel för trollskap läses:

Kärmet itki kalliolla, silmistä sinertävistä
heitteli hikivesiä kulmista ala-kurosista (?).
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Kyllä tiiän noian synnyn, hakosella vuotehella,
kusa noita, noita tehty (?): kivisellä päänalalla.
Pohjan penkereen takana

Mato betyder vanligen mask, ehuru längst i Österbotten 
äfven flugor kallas matoja, men i runan förekommer ormen 
oftast under detta namn. Verbum ma to o af m a a , och be
tydande krälla längs jorden, är radix till namnet m a to , 
hvaraf det svenska m a sk , som i äldre tider hette m a tk  
äfven dériveras. (Lapparne säga m atok.) — Se maon synty.

Mehiläinen (cfr Gan.) föddes ur jorden, då den halte 
Karilainen med sin tå deri gräfvit.

Mehtolan emäntä (cfr Gan.) är utan tvifvel densamma 
som Tapiotar, Tapion vaimo och kanske jemväl Tapiolan 
tarkka neito, hvarom ses vidare under Tapio.

Mehtän neito (Skogsmön). Lockar stundom vandrande 
till älskog. Skall lik som en annan Sirén med fagert tal 
ställa sig för dem vid sådant tillfälle. Som de, hvilka jag 
hört att de sett denna person, icke låtit sig förmås af hennes 
retelser, så vet ej jag  om vidare effekter häraf. -  En karl, 
som ofta kyrkotiden om sommaren gått i skogen att plocka 
bär, hade en gång äfven mött mehtän neito. Han tog det 
för eu varning att framdeles icke begifva sig sådan tid till sko
gen och hade hals öfver hufvud sprungit hem utan att veta 
vidare, än att han sett denna.J)

Metelit kallas ställen, der ett slags stenmurar [finnas].
Miehen syöjät (cfr Gan.). Se äfven livad här framföre 

är anfördt under Hiisi och Kainu.
Navetta-tonkka. En liten orm, som uppehåller sig i fähu

sen; öfver dess bett läses följande navetta-tonkan synty:

Nunnoseni lintuseni Valkonen, hyvännäköinen
kanaseni, kaunoseni, lumenkarva luikeroinen o. s. v.

Neitonen norosta: (cfr Gan.). [Till henne sjöngs:|

Nouse Neitonen norosta Statt upp, Däldens tärna! lenma
vuotetulta hyisen pojan, snö-glopp-höljda gossens läger,

*) Y llä olevaa kappaletta ei ole BECKEitin käsikirjoituksessa, vaan 
on tähän otettu REiNHOLMin kokoelmiin kuuluvasta kopiasta.
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jäisen lapsen lappeasta, isbeklädda barnets sida,
jun^k' on huntu huutehessa, hvilkens mössa rimfrost täcker,
iho-liivi iljanneessa, undertröja svallis hyser,
paian kaulus kalkkalassa: skjortas linning isad skallrar:
Veä viittasi vilusta, Drag din kraftupp ur det kalla,
hamehesi hallan alta, upp din kjortel undan frosten,
heitä pohoillen potevan, bred dem pâ den sjukas vador,
katoovallen katteheksi, åt den tynande till täcke,
jo tt’ei poikasi potisi, att din son ej måtte qvida,
katovaisi kannettuisi. den du burit ej borttvina.

Nai an nuolet, lyseldar och lyktgubbar, troddes vara ut
skickade af noiat, för att antända deras nötter och hus m. m. 
hvilka de ville skada.

Noita, besvärjare. Äfven Lapparne kalla sine trollkarlar 
och spåmän nåite, och tyckes detta namn vara i synnerhet 
hos Lapparne inhemskt, hos hvilka dess bemärkelse är vid
sträcktart' än hos Finnarne. Se Tntomiehet, Tietäjät.

Nommtolainm  (Romentolainen ?) mies nuori.
Näkkä (Necken), en Sjörå (cfr Gan. Näkki). — Mythen der- 

om synes Finnerne fått af Svenskarne eller Lapparne, hvilka 
sednare kalla Necken Ni,k, Niik, och sedermera infÖrlitVat med 
sina mythologiska begrepp 0111 Veen-Emäntä, -Emo, -Eukko, 
-Akka, -Haltia, Meritursas; dock kan ock tvertom hafva händt 
att Svenskarne fått namnet Necken från Finnarne. — Sneckor 
kalla Finnarne Näkän kengät eller för Neckens skor.1) — Näkkä 
plägade blåkrama och dränka simmande, men troddes fly för 
en bit stål eller jern, stucken i vatten, hvarföre simmande ofta 
ännu pläga, innan de gå i vatten, lägga en knif, yxa, eller 
eldstål i vattnet. Bölder och svullnader bortsväras till Xäkkas 
boning i torsames stengölar, sålunda:

Minä otan kotkalta kourat, Jag tar af örnen näfvarne,
linnulta lihanpitimet, af fogeln kötthållarene,
havu kaita hoarakynnet, af höken greniga klorna,
joilla ma kovia kopristan, med hvilka jag  kramar härd

heter,

*) LÖNNROTilla ei ole sanakirjassaan mitään Näkkä-nimeä Näkin 
merkityksessä: ainoastaan näkkä snäcka.
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painan paikkoja pahoja. trycker elaka ställen.
Tviii, tvui, tvui, tvui!• Tfi, tfi, tfi, tfi! (härvicl spottas)
Mänetuonne,kunnekkäsken: Gå dit bort, hvart jag  bjuder: 
kosken kupuhin kovihin, — i forsens hårda gölar, — 
siellä sinut kotkat koppajaa, der skola (sjö)-örnarne hugga dig, 
siellä sinut Näkät neäkkäjää. der Näcken illa medfara dig.

Ohto (cfr Gan.). I några traditioner af runorne om björn 
kallas den icke Ohto, utan Uuhto, hvilket namn, detsamma 
som Puho, skulle vara ett smeknamn, ty det betyder lam; 
Björnens ulliga och täta hår äfvensom hela gången[?] af de till 
björn addresserade runorne, i hvilka afsigten är, att förmå 
den till fromhet, och der den sägs född af ullflagor, som tlöto 
pii vattnet ( -  der skummet ofta plär kallas för hvita lam —), 
göra sistanförde skrifsätt af ifrågavarande epitet för Björn 
ännu mera antagligt.

Ongerma („Ongermoilla“), ett aflägset land, förekommer 
i gamla runor.

Osmotar, en qvinna i runorna, berömd såsom god 
ölbryggerska. Runan om henne; Osmotar olven seppä etc. 
Samma runa något fullständigare uti Z. T opelii Suomen kan
san vanhoja runoja etc. 1 osa, sid. 5—9.

Paha och med diminutifändelse Paholainen (cfr Gan.) 
eller Pahalainen bemärker Hin onde. Runan maon synty 
säger att han hade ormar till brisk och skjortband.

Painaja (cfr Gan.), egent. tryckare, af vb. p a in a a  trycka. 
Anfaller ofta personer under sömnen. Den kommer då såsom 
någon oftast bekant person, för karlar såsom qvinnspersoner 
och tvärtom, trycker med sina händer uppå bröstet, så att 
den lidande ofta är i fara att qväfvas. Utan att kunna röra 
den minsta lem, är det enda hopp för honom, att painaja 
skall atlägsna sig åter, sedan han tröttnat att trycka, hvilket 
lyckligtvis alltid är fallet. Händer det att någon nämner 
den under painaja varande person vid sitt namn, under det 
han plågas, skall painaja genast bortgå; men ännu besyn
nerligare är, att dä den betryckta förmår så mycket, att han 
kan be painaja att upphöra med sitt arbete och bestämmer 
honom någon tid att besöka sig följande dagen, skall den 
menniska då komma, under hvilkens skepnad painaja före
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tett sig. Detta har någon likhet af fenomenerna under det 
animalmagnetiska tillståndet, och lärer eljest blifva oför
klarligt. Ännu må nämnas att painaja icke anfaller andra 
än dem, som sofva uppå ryggen, och att de anfallna efteråt 
alltid försäkra, att de medan painaja plågade dem voro 
fullvaknaJ).

Pannahainen (cfr Gan.). Namnet synes vara ett dimi
nutiv af panta gen. pannan, en ring eller bindel, gjord af 
vidja, hvarvid ormen ofta plär liknas. Någre hafva härledt 
detta namn från hann och velat tro, att det betyder f ö rb a n 
n a d , hvilken härledning äfven låter höra sig; ty begrepp om 
bann fingo Finnarne under Catholska tiden: det heter ännu 
i ett ordspråk :

Ei panna paeta anna, Bann tillåter ej att bortfly,
murha mennä muille maille, mord — att gå till andra länder.

Peijaiset (nedläggningsfest) hölls åt nedgjorda större 
skogsdjur, isynnerhet åt Björn; om tillgången dervid är an- 
fördt under Kovon päälliset, [hos Ganander],

Peijakas. En ond och ofta blott skälmaktig personage; 
namnet synes vara härledt ifrån p e i ta ta  slå ned, lägga till 
jorden (Lapponice p ie je t  lägga, sätta; h a u ta i  p ie je t  sepelire, 
p ie jo  kula, lustrum) och betyda antingen en, som skall ned
läggas, eller den, som håller sig i jordkulor, hide.

Perkele (cfr Gan.) torde man härledt af Piru, som Rys- 
sarne kallade Perun, ty -kele, är blott en formel ändelse, van
lig äfven i andra ord, t. ex. r ä tk ä le  af r ä t t  i. Denne tyckes 
vara den värsta ibland de onda Andarne: samt äfven haft 
att göra med elden. När Finnarne vilja svärja rätt tappert 
svärja de vid perkele, t. ex.: Viekööt sinut tuhat' tulimmaista 
perkelettä! Perkele sisäis! Perkeleen vietävä ja  syötävä!'1) Per
keleen pihkanoukka! Perkeleen elävä enkeli! Ne orat pääper- 
keleitä! Vanhurskas perkele! Perkeleen otava! homo pessimus 
o. s. v. Tavastlänningarne svära mera vid piru, i Savolaxa- 
res och Karel ares öra låter perkele vida bättre och kraftful
lare. Perkeleen vietävä betyder den förbannade. Man anför

1—2) Otettu REiNHOLMin käsikirjoitus-kappaleesta.
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detta, emedan, såsom E. M. A rndt ‘) (i sin resa genom Sve
rige) ganska riktigt anmärker, dessa för öfrigt föga vigtiga 
talesätt ofta litligt karakterisera hvart och ett folk. — Per
kele torde närmast dériveras af p iru , liksom r ip a le  af r ip a ; 
ro ik a le  af ro jo ; k a ik a l  e af k a ik a  etc., betyder djefvul. 
Lapponibus perkale (Rnssis perkun). Perkele brukas och plu- 
raliter. — Pirv förmodligen samma ord som Mongolernas och 
Tatarernas Pir, herre, och samma Gud som Ryssarnes Perun 
(eil. Perkun). Nu för tiden betyder Piru äfvensom Perkele en 
ond Gudamagt, Osterländningarnes Schaitan, Judarnes och do 
Kristnas Satan. Om Piru alltid varit så illa ansedd hos fin- 
narne, «-llor om han genom de kristna lärarenas bemödande, 
att göra deras hedniska gudar afskyvärda, blifvit det, är svårt 
att bestämma. Ryssarnes Perun synes snarare svarat emot 
Assyriernas Bal än emot deras Schaitan. Möjligen kan Fin- 
narncs besegrande af och fördrifvande af Ryssarne föranledt 
Finnarne att anse Piru eller Perun, som var Ryssarnes för
nämsta Gud, för Ryssarnes gynnare ock sin fiende.

Pimentola (cfr Gan.), af p im e ä  mörk, betyder: en 
mörk ort.

Pitämyspuut kallades gamla heliga trän invid gårdar, 
källor och på åkrar, vid hvilka offrades, och dem det var 
olofligt att nedhugga, emedan en gudomlighet, som bodde 
invid dem och under deras rötter, gjorde den galen eller lytt, 
som vågade nedhugga en pitämyspuu. Sådana gudamagter 
anropades stundom att hjelpa laborantes utero puellas. 1 en 
runa heter det:

Puun Jumala, maan Jumala, Trädens Guddom, Jordens Gud
dom,

kuusenjuurinen Jumala, under granar gömda Guddom,
peästä piikoo pintehestä, fräls dock flickan från dess

plågor,
vaiiiioo vatan veäntehestä. qvinnan ifrån krystningarne.

Äfven Svenska allmogen vördade sådana pitämyspuut, som 
de kallade Tomteträn, och hade samma tro om derunder bo-

*) Tunnettu saksalainen isänmaan-ystävä ja vapauden-intoilija 
E r n s t  M o r itz  A r n d t, joka m yös on julkaissut useita matkakuvaelmia. 
m. m. Reise durch Schweden, Berlin 1797, 4 nid.
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onde gudomligheter. (Iiires och Momans Dissert.: do Su per- 
stitionihus hodiernis ox Gentilismo résidais. Ups. 1750). — 
Finnarne plägade äfven nedlägga små offer vid slika träns 
rötter.

Pohjan Eukko (cfr Gan.) kallas äfven i någon runa 
Maanatar.

Pulma är ett gammalt ord, som förekommer i runor 
och betyder skada, lyte, vank, ondt; ofta sådant som blifvit 
menniskan åbragdt af jern, eld o. s. v. eller ställen, der något 
skadligt väsende hade sitt tillhåll: så heter det i en runa:

Kust’ on pulma puuttununna: 
kivestäkö kannostako, 
vai ko vatturauniosta ?

Puol-Jumala är äfven ett namn för Finnarnes siare.
Puoskaroija, Puoskari betyder detsamma ungefär som 

tietäjä, poppamies, men sägs äfven om qvinnor.
Pyhä betyder egente ligen helig och i närvarande tid 

äfven helgdag i stället för pyhäpäivä. Ordet pyhä förekom
mer i namn på åtskilliga orter och isynnerhet på sjöar och 
strömmar, såsom: Pyhämaa, Pyhitty, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, 
Pyhäkoski, Pyhäselkä, Pyhävesi, Eräpyhä m. tl. Sådana orter 
och vatten förmodas i gamla tider hafva njutit någon super- 
stitiös dyrkan, hvartill äfven ännu i sednare tider några spår 
funnits.

Päivitä, jonka pioissa miehet mettä juovat etc. etc. 
T op. 1 d. sid. 13, 14, 15, etc.

Päivätär betyder solens eller dagens dotter (eller Sol
gudinna, egentligen Solinna), ty ordet är formeradt genom 
tillsats af fem. ändeisen tär1) af p ä iv ä , som icke blott bety
der dag, utan i Karelska och Savolaxiska dialekten i syn
nerhet Solen; denna bemärkelse har utan tvifvel varit hos 
Finnarne den första af detta ord, som äfven hos Lapparne 
och Estländningarne förekommer i bemärkelse af Sol, som 
sedan per metonymiani kommit att beteckna dag. Om man 
besinnar att Finnarne, som icke kunna uttala f  och h, nyttja 
i deras ställe p  och tv, samt att Grekerne åter ej hade w,

•) I Iisalmi nyttjas också tom. ändelse på tar (tär), (v. B kckkr )
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utan nyttjade b i dess ställe, så finner man att ordet päivä med 
mycket sannolikhet dériveras af Græc. ordet (VoTßoc, Solens 
och äfven Snillets Gud hos Grekerne. — Enligt Sidenius1) 
hafva Lapparne offrat ät päive för boskapsskötselns lycka 
samt för brist på förstånd. Huruvida häruti må finnas någon 
likhet med den dyrkan Phoebus hos Grekerne njöt och med 
de Grekiska mytherna om honom, är icke här stället att un
dersöka. I några herdesånger (paimenenlaulut) addresserar 
herden sin bön till solen, att hon måtte skina och visa sina 
ögon, m. m., t. ex. i denna:

Xäytäp päivä silmäiisi, Kulup päivä kuusikollen,
longottele luomiaisi, viere vehmaskoivukollen,
onko siniset, vain punaiset karkaja katajakollen,
vainko kellan-karvalliset. peästä paimenta kotiini etc.

Rauta, järnet, h vars j. tillverkning och bruk ifrån älsta 
tider varit af Finnarne kändt, har i anseende till sin svåra 
tillredning) och mångfaldiga nytta, äfvensom för de skador 
me nn iskor deraf ofta tillskyndats, ådragit sig finska runoför- 
fattares synnerliga uppmärksamhet. L)en runa de läsa öfver 
jernskador (rauan haavoin) lyder på följande sätt:

Haut’ on poika Vuolahinen,2) 
Vuo lah att are n tekemä, 
Lemmettären liekuttama, 
Tuulettaren tuuvittama,
Emä Rauan Ruöjuatar.

’) L e n a r t  S id en iu s, tansk. lappalaiskäännyttäjä. Kts. G a n a n d er, 
Myth. Fenn. esipuhe.

*) De i denna runa fårekommande Deastrar beskrifvas under sinä 
egna namn. s) valotti lät flyta (effundi fecit) a f valoo. *) kolmansi är don 
äldre reguliera nom. sing., hvarföre man vanligast säger kolmaas (den 3:dje).

Kolm’ oli neittä Luonnotarta: 
yksi lypsi mustan maion, 
toinen valkian v a lo tti,a) 
kolmansi *) punasen maion.
.loka valkian valotti, 
siit’ on tehty reäkyrauta; 
jokapa punasen puotti, 
siit' on tehtynä teräkset;

Tre voro mörna Luonnottaret: 
svart mjölk mjölkade den ena, 
hvit mjölk klämde fram den andra, 
röd mjölk strittade den tredje.
A f den mjölk, som hvit framklämdes, 
äro spröda jernen gjorda; 
af den mjölk, som röd framflödde, 
hafva stålen blifvit gjorda;
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joka lypsi mustan maion, 
siit’ on tehty m ellot rauat. —  
Ei rauta paha olisi 
ilman kärmeen kähytii, 
maon mustan muojuitak.
Hos sinua! rauta raukka! 
etpäs siilon ollut suuri, 
etpä suuri, etkä pieni, 
etpä kovin koreekaana, 
kuinsas heilut hettehessä, 
kuinsas suosta sotkettiin, 
vetelästä vellottiin, 
kuin sa tuotihin pajahan, 
kuin ma sun ahjoon ajelin, 
kuin sa maitona makasit 
nuoren neitosen nisässä, 
kasvannaisen kainalossa, 
venyt vehnätahtahana,l) 
nousit nuorra taikinana 
Sepän Ilmarin pajassa.

Moan alta Moanalan poika 
löysi suosta ruosteheinän, 
teräsheinän hettehestä; 
veipä Ilmarin pajahan.
Ite Seppä Ilmarinen 
pani orjat liehtomahan, 2) 
painamahan palkkalaiset.
Orjat liehto löyh ytte li,3) 
liehto päivän, liehto toisen, 
liehto kolmannen perästä. 
Päivänä jo kolmantena  
kahto ahjonsa alusta:
»Mitä mun tuleni tuopi?
»kuta ahjoni ajaapi?»
Rauta tungeiksen tulesta, 
iso rauta lähtehestä, 
emä rauta veen navoilta.4) 
Kahteloo, keäntelöö:
»Hölmä tulesta tuloopi».

af den mjölk, som svart framvällde, 
mjuka jernen äro gjorda. —
Jernet icke skadligt vore 
utan ormens hväsande och 
svarta maskens stygga ringlar.
Tvi dig jern, du elendige ! 
icke var du då betydlig, 
ej betydlig eller ringa, 
icke heller alltför fager, 
då du gungade i gyttjan, 
då du östes upp från kärret, 
måkades upp ur det blöta, 
då du inbars uti smidjan, 
då jag dig i ässjan föste, 
då du såsom  mjölk än sofde 
uti unga tärnans tissar,
[uti barmen på den vuxna], 
då du såsom  hvetdeg töjdes, 
pöste lik en syrad deg, i 
Smeden Ilmarinens hytta.

En ur jorden kommen gosse, 
fann ett rostgräs utur kärret, 
stålgräs utur gungflyn, och det 
bar i Ilmarinens smidja.
Sjelf nu Smeden Ilmarinen 
satte tjenarne att pusta, 
drängarne att bälgen trycka.
Pusten svajande de drogo, 
drogo en dag, drogo tvenne, 
drogo tredje dan derefter.
Men på tredje dagen redan 
han besåg sin ässjas botten:
»Hvad är det min eld frambringar? 
»hvad utdrifves ur min ässja?»  
Järnet tränges ut ur elden, 
stora järnet ifrån källan, 
järnets mor från vattugrunden.
Han beser, han vänder om det: 
»Tackjern flyter fram ur elden».

*) Andra läsa: vehnässä tallassa =  vehnäsenä tahtaana. 2) Andra läsa: 
pani p iia t liehtomahan, satte pigorna att pusta. 3) löyhytteli ötversättes min
dre rätt af G a n a n d er  med ordet flåsade. D ess betydelse är egentligen: 
fladdra, svaja, fläkta (jemför versen 102). 4) veen navoilta, ötversättes af 
G a n a n d er  med vattudjupen, men veen пара (efter orden : vattnets natle) 
synes blott vara ett poetiskt namn på källsprång.
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Hos sinua rauta raukka, 
rauta raukka, kuono [?] koito, 
teräs tenho päivällinen! 
Poikasi teki pahoa, 
lapseis tuhoa ') työtä.
Tule työsi tuntemahan, 
vikasi parantamahan.

Mariatar, kaunis vaimo, 
tuu[o]s pikku kattilaisi, 
jolla kuuta2) keitetähän, 
jolla ma hurmeen tymeen, 
veren vuotamattomaksi, 
punasta putoamatak.

Jos rauta pahan tekööpi, 
teräs hieno hilpasoopi,
Neityt Maria Emonen, 
pistä sormesi sulonen 
reikään revenneeseen, 
hienot helmasi kokoak.

Isäni ikunen Jesus, 
esivanhemman Jumala !
Tuolta ma apua anon,
Isältäni Jesukselta,
Emoltani Moarialta 
näihin töihin työlläisihin.

Helka vaimo hempiätär,J) 
tule tänne: tarvitahan 
suonia sovittamahan, 
jäseniä jatkamahan, 
suuret suonet suuta-suuksin, 
pienet suonet peätä-päiksin.
Tukis multaturpehilla, 
moan saroilla sammaltele 
reikee revennyttä, 
peitäp pienillä kivillä, 
ettei maito moahan peäse, 
puna peltoon putoa.

Tvi dig, jern du elendige! 
jern du arme, slagg du usle! 
stål du spröde, alldaglige! 
nu din son har gjort det onda, 
barnet ditt en skadlig gärning. 
Kom din gärning att betänka, 
hvad du skadat till att bota.

Du Maria, sköna qvinna, 
hemta hit din lilla kittel, 
hvari salvor sjudas måga, 
dermed flödet jag skall hämma, 
att ej någon blod bortläker, 
något af det röda dryper.

Görs en skada utaf jernet, 
sårar hastigt tunna stålet,
Lilla mor, Jungfru Maria, 
sticke Du dilt ljufva finger 
i det sär, som våldsamt öppnats, 
samla på din fina kjolfåll.

Evige min faders Jesus,
Gud af mina forna fäder!
Dädan vill jag hjelp begära, 
af min egen fader Jesus, 
af min egen mor Maria 
uti dessa svåra sysslor.

Helka, prydeliga qvinna, 
hasta hit: Du här behöfves 
ådror att i ordning ställa, 
lemmar att tillsammans skarfva, 
stora ådror mot hvarandra, 
små mot sm å [att] sammanfoga. 
Täpp med torf och mull förenta, 
mössja till med jordens tåtel 
detta sår, som våldsamt öppnats, 
täck det med små knapperstenar, 
att ej mjölken nederflyter, 
spills det röda ner i åkern.

‘) G a n a n d er: —  tihoa työtä. 2) G a n a n d er  läser verta (blod)
i stä lle t för kuuta (oasus partivus sing, a f gam la finska ordet kuu), som  
betyder smörja, fett. 3) hempiätär adject. fem in inæ  term ination is, derive- 
radt a f  hempu (prydnad), som  sy n es vara sam m a ord som  det forngöthi- 
ska timpa, timp, tympa; L appska adj. tjabbe p u b lier  sy n es äfven dermed 
vara detsam m a.
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Ty[y]sty ennen Turjan koski, 
vesi Jortanan väsähti —  
mikset sinä kumma tyysty (kunehuk)! 
Seisok kun seinä, asuk kun 

a ita !*)
Seisok kun miekka m eressä seiso! 
Ellys märille männö!
Ellys visvolle viruo! —

Karilainen kaita poika 
kaivo moasta kannallahan, 
varpahallaan vatusti:
Mehiläinen moasta nousi 
Karilaisen kannan tiestä. 
Mehiläinen, ilman lintu, 
lennä tuonne löyhyttele 
ylitse meren yheksän, 
meren puolen kymmenettä, 
tuo mettä Mehtolasta, 
simoa Tapiolasta 
kipehillen voiteheksi, 
vammollen paranteheksi.
Lennä tuonne, kunne käsken, 
ylite kuun, alati päivän, 
taivon 2) tähtein taate,
Otavaisen olkapäite.
Lennä Luojan kellariin, 
kammioihin Kaikkivallan; 
pistä siipesi simahan, 3) 
kasta kaapusi metehen, 
höyräytäk höyheneesi; 
tuo simoa siivessäisi, 
kanna mettä kaapussaisi, 
voiteheksi, paranteeksi 
rauan rahnein pahoin.

Turjas fors ju fordom stannat, 
Jordans flod att flyta tröttnat —  
hvi ej dii du underlige!
Stå som en vägg, sitt qvar som en 

gärdsgård ! 
stå såsom svärdet stod i hafvet! 
Våga ej att börja varas !
Akta dig att suppurera!

Karilainen halta gossen  
grof med hälen uti jorden, 
krafsade med tårna sakta:
Biet flög opp ifrån jorden  
efter häln af Karilainen.
Bi, du luftbefarna fågel,
dit bort hädan flyg och fladdra
öfver nio oceaner
och det tionde till hälften,
bär från Mehtola bit honung,
balsam ifrån Tapiola,
att på sjuka ställen smörjas,
för att sårnaderna hela.
Flyg dig bort, hvart jag dig bjuder, 
öfver månen, under solen, 
bakom himlafästets stjemor, 
öfver Karlavagnens axlar.
Flyg i Skaparns källare, i 
kammarn af den Allsmägtige ; 
stick din vinge der i balsam, 
doppa der din drägt i honung, 
gjut dess doft i dina fjädrar; 
bär hit balsam i din vinge, 
hemta honung i din klädnad 
till att smörja, till att hela  
svåra skadorna af jernet.

Rauta Rehki, kulta-kilpi! 
tie mullen iku-sovinto, 
vanno vaka-veljekseisi, 
vaston syöntäin sylöäk [?], 
vahtoaini vannottele.

') Den eostase, Iivari skalden kommit i denna och de 2:ne följando 
verser, har bragt honom att glömma den vanliga metern och fördärfva 
den genom dactyler. 2) Taivon gen. sing, a f gamla formen taivo; hvaraf 
dim. toivonen. 3) Sima, gammal finska, synes egent. betyda honung, (v. 
B e c k e r .)
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Äfven kan härtill läsas Kipujen sanat (orden för sveda 
och värk).

Ristikannot (cfr Gan.). Lyytikäinen berättas sedan farit 
ikring såsom tiggare och tyckt sig oupphörligt vara förföljd 
af ett slags hämnande korpar 1).

Ruho (cfr Gan.) Det är märkligt att de som handterade 
jernet och handterade bågen hafva fått namnen Ruho, Rampa, 
Peri-sokia och Ruojuatar, som betyda lam, halt, alldeles blind, 
felaktig i rona, liksom hade de varit ofälige såsom Vulkanus.

Ruskon kivi (cfr Gan.) kallas en i Muhos socken befint
lig stor sten, som fordom skall utgjort ett råmärke emellan 
Ryska och Svenska Rikena, och hvarå skall funnits inhuggno 
ett kors, en krona och en hammare, hvilka numera äro bort
nötta. Dessa märken skola föreställt Rysslands, Sveriges och 
Lapplands vapen.

Rutian koski (cfr Gan.). Omnämnes i en runo kaikkiin 
liikuin peälle, som lyder här:

Tuonne ma kipuja panen, tuonne ma kipuja panen 
tuonne mustaan jokeen; Rutjan koskehen kovaan

o. s. V.

Nb. Ruija  i Öfver-Torneå, der t ofta utesluts, t. ex. 
piiis pro pitäjäs, [tyär pro tytär].

Ruta  förekommer i sammansättningar af finska namn, 
såsom i Rutapohja, Rutalahti, Rutakoski, Rutanen etc. Detta 
ord är Lappska och betyder dos, opes, divitiae (brudlösen, 
gods).

Rutto (cfr Gan.), pesten, var eldröd och visade sig i lik
nelse af en tupp, troddes uppkomma af en röd eller alldeles 
svart tupp, hvarföre man ansåg farligt att hafva sådana. 
Dess besvärjelse längst upp till Norden eller till Norige ses 
under Hiijen Hevonen. Namnet Rutto, Ruttotauti tyckes komma 
från Rutjja, Norrige, derifrån, som bekant är, Digerdöden 
först öfverkom till Sverige och Finland.

Saivo-olmai (cfr Gan.) =  Bergmänner. Omtalas af Lap-

1 Lukkari Paavali Lyytikäinen oli, niinkuin Åbo Tidning 1772, N:o 
14 ja  sen mukaan G a n an d er, Myth. Fenn. s. 78 tietää, v:n 165ti:n vaiheilla 
Kuopiossa hävittänyt useita ristikantoja. Y llä kerrottu henkien vaino oli 
siitä seuraava kosto.
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parne och synas vara de samma, som Finnarne kalla Vuoren 
väki (bergets folk) samt Svenskarne för Bergstroll (se Hiivi, 
Vuoren väki, Turilas).

Sako Serva (cfr Gan.) tyckes svara mot Hiien hirvi.
Salo (cfr Gan.) betyder holme eller ö, och förekommer 

i flere finska namn, ehuru det i skären stundom fatt en 
svensk brytning, t. ex. i namnet Ruissalo (rågö), som Sven
skarne kalla Runsala.

Sanan lasku, Sanan pars, Puheen pars, betyder ordstäf, 
— Af sådane hafva Finnarne en stor rikedom; också äro de 
rätt sinnrika. Prosten i Sääksmäki Laurentius P etri *) på
började i medlet af 1600-talet en samling af dem [Liber Pro- 
verbiorum FennicorumJ, hvilken sedan fortsattes af hans son, 
kyrkoherden i Lohja, Mag. Gabriel T ammelin. 2) samt af kyr
koherden i Paimio H enrik F lorin senior,3) som äfven 1702 
iitgaf dem genom trycket i Åbo. Utgifvaren har icke varit 
någon kännare af grundfinskan, och derföre är språket i 
dessa ordspråk ofta mera dåligt. Sjelfva insamlingen är icke 
hvad man kallar vald, ty den innehåller, jemte många vackra 
och ägta finska ordspråk, äfven en hop sådana, som både till 
sin oruniska sammansättning och sitt innehåll röja, att de 
äro öfversättningar från Svenskan. En ny upplaga deraf har 
nyligen4) blifvit i Wiborg utgifven af Magistrats Secreterarn 
derstädes J ac. J udén. Dock kan man icke skylla den af 
Florinus utgifna samlingen för att hysa egna tillsatser af 
auetor.

Satu, gen. saun, betyder saga, af hvilket ord äfven nam
net synes vara deriveradt.

Sissit voro ungefär dylika partigängare som Kivekkäät, 
om hvilka ofvanföre är nämndt.

Taika, pl. taikoja voro ett slags otfer eller trolldom, som 
nedlades på vissa ställen, för att dermed skada fienden eller

‘) L a u r i P ie ta r in i» . (A b oicus) oli, n iink uin  tiedetään, kirkkoherrana 
T am m elassa, jo sta  hänen jä lk elä isen sä  o ttivatk in  n im ekseen  Tatnmelinm. 
H änen kuolinvuodekseen arvellaan v. 1671.

5) f  1695.
*) f  1705. Hänen poikansa Henrikki Florinus junior oli Kemiön 

kirkkoherrana
4) Valittuja Suomalaisten Sanan laskuja, v. 1818.
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ock åstadkomma någon öfvernaturlig verkan sig till ny tta.1) 
— Enligt berättelse af Matts L aitiainen från Knrkis i Hirven
salmi var i hans barnaår brukligt, att, då boskapen första 
gången utsläpptes om våren, lägga under (eller tätt utanför) 
fähuströskeln gärdens nycklar samt klyfva en ifrån skogen 
med rötterna tagen lång rönnvidja, så att den kunde lik en 
stor ögla fästas framför fähusdörren, sedan såväl rot- som 
skatändan deraf blifvit med rödt garn omvirade, samt att 
boskapen, vid hvilkas horn en tapp hö borde vara fästad, 
kunde utvandra genom öppningen af denna vid,ja, som der- 
efter kastades på fähusvinden eller mellantaket, utan att der- 
efter vidare frågades.

Talvitoukan eli matäjaisen, talvi lon synty:

Kyhjö istu kynnyksellä, itse Kullero perässä.
Yähjö moassa väännätteli, Kysy Kyhjö kynnykseltä:

o. s. V.

Framför denna runa äfven som framför alla andra syn
nyt lästes Fader vår och efter de samma Herren välsigne oss.

Tapio (cfr Gan.). — Mehtämiehen runo, som sjöngs me- 
hille männessä och der Tapio åkallas, lyder så här:

Minä hiihän hipsuttelen ettei ämmät äkkäjäisi,
hallaoamuna varaini, koukkuleuvat kokkajaisi

o. s. v.

Dessutom lästes en särskilt runa för hvart villbråd, då 
man deråt gjorde giller: t. ex. Jäniksen vipua tehessä lästes 
följande Jänisluku:

Jänis jäppä juppaniska, 
juokse notkon noroja myöten 
painakkeeta |!| painattele o. s. v.

Rihmaisia linnuille pannessa läses:

Sinijalka siiperoinen, kullan kännissä keränä
punajalka puiperoinen, kule kohin rihmojaini!
hopiaissa sykkyränä, Kuin liet laiska etc,

J) Tästä eteenpäin kappaleen päähän asti otettu käsikirjoituksen 
lopusta, jossa se esiintyy ilman eri otsakirjoitusta.
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Teien risti (väga kors). På sådana plägade de som fått 
någon invärtes sjukdom på visst föreskrifvit sätt vältra sig 
för att blifva qvitt sin sjukdom.

Tietäjä pl. Tietäjät, (cfr Gan.), mag, efter orden vetare, 
är ett af de vanligaste benämningar för finska häxmiistare. 
Samojederne kalla sina mager Tadyb, hvilket namn tyckes 
vara af samma dérivation som tietäjä, nemligen af ordet 
tu ta ,  tietää [?], Lap. t i e t e t ,  te te t ,

Tor den (cfr Gan.). — Enligt S idenius synes meningen ej 
vara att Lapparne kallat denna Gud Torden, utan att åskan, 
hvilken Sidenius såsom Dansk kallade Torden, dyrkades som 
en Gud.

Tornio (cfr Gan.). Förekommer äfven inåt Archangel 
och i Randasalmi.

Toukoleipä (cfr Gan.). Detta bröd, hvaraf äfven hästen, 
som skall plöja, i Savolax plägar få en andel, kallas i sistnämnde 
ort vanligen kyntökoakku, för att den ätes kynnön alkajaisiksi, 
och Joululeipä, för att den plägar framsättas Julqvällen på 
bordet (der efter Savolaksarns plägsed flere på hvarannan stap
lade bröd utgör bordets heder och ett slags plat de menage), 
ehuru det icke då förtärdes. Det hände i Kangasniemi, att en 
tjuf bortstal julqvällen detta bröd: deröfver sjöng en af gästerne, 
Т онка vid namn, genast en runa, hvari värdinnan uppmanar 
sin man att förfölja tjufven, ibland annat med dessa ord:

Jo vei joululeivän — etkös juokse Juomaratti!
kyntökoakun kynsissänsä; etkös hiiliä hiivahattu!

Toukopisara, ett poetiskt namn för brännvinet, som utgör 
ett af finska Siarenas förnämsta läkemedel. Savolaxare och 
Karelare supa alltid gästerna till, i förtroligare lag ofta med 
denna runiska helsning till brännvinet :

Kuhujainen, kahujainen, Skylens ättling båsets foster,
mesimarja, toukopisara! åkerbär, du tår af skörden!
Lähes kulta kulkemahan, Gif dig nu, mitt gull, att vandra
hopia vaeltamahan silfverlika till att färdas
kultasta kujoa myöten ner längsmed den gyllne gränden,
hopeista tietä myöten, ner långsåt den silfvervägen,
jost' on kuus kulkenunna, der ren sex förutgått hafva,
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viis vasta vaeltanee: fem ännu framvandra skola!
Lapset nälkee näkemästä, Måtte hungern barnen skona,
pere piinoo pitämästä! nöden från mitt husfolk vika!
Karsi kateen silmään, Sot i afundsamma ögon,
tiili noian sieramiin! blixt i trollets näsborr gånge!
Eipä pysty noian nuolet, Ej mig kunna trollskott träffa,
eikä vastuksen vasarat.1) eller motgångs-hamrar hinna.
Kyllä vetää juojan suolet (mi- Nog inrymmer drinkarns 

nun suoloin). mage.
Kirnipsis, karnapsis! Kirnipsis, karnapsis!
Soakees tiistii! Jag  super Er till!

Tunturi pl. Tunturit (på Lappska Tuoddar). Är förmod
ligen samma ord som Celternes d u n (collis) Anglo-Sachs. 
dun , d u n e  (mons), Angl. dow n, Gall. d u n e s  (montes arenosi). 
— Tunturin vuoret kallas Norska fjellarne. Gammalt folk veta 
berätta huru finska Soldater under retraiten, efter Kung Carl 
den 12:tes död, på Tunturin vuoret fröäo i hjäl, eller förkylde 
sina händer och fotter.

Turilas pl. Turilaat (cfr Gan.). Starka Jättar eller Troll, 
som gungade stora stenar och hällar, enligt en runa, der 
orden lyda:

Musta mies väki-Turilas, 
sepä kiikutti kiveä, 
vaaputti vahan neneä.

Måhända är Finnarnes Turilas och Svenskarnes Tnill, 
Trott detsamma, det sednare näml. en contraction af det 
förra. Trollen voro ett vildt sliigte, hvilket såsom Troglodi- 
ter bodde i Sverige före Oden, och med hans folk låg i strid; 
tunnos äfven i nordligaste Finland Trollbotten kalladt. Nam
net synes dériveras från L appskan ----------------— 2). Efter
samma analogi, hvarefter man i finskan (som i början af or
det ej tål tvenne omedelbart på hvarannan följande konsonan
ter), säger p o a rm a , sv. b ro m s  (crabro); fen. p o r ra s , lapp. 
p o rre  och b å r r e ,  svet. b ro  (pons); lapp. p u o re  (bonus), 
fen. comparât, p a re m p  (melior), sv. b r a  etc. — kan Turilas

’) Oikeammin: vasamat.
*) Käsikirjoitus tässä turmeltunut.
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och Troll anses vara samma ord. Denna dérivation af Troll 
vinner äfven deraf styrka, att Ihre i sitt Glossarium icke vet 
uppge någon annan sannolik dérivation äfvensom Ihre icke har 
något rätt lämpligt etymon för ordet T rä l ,  om icke Hesychii1) 
ord, som innehålla att Trattes (Toct/J.nc) hafva varit /udVotfo-
oovc &QÙxctç. г  ov ç lo ïç  ftu tS iksvtii l ù i  cpovixàç yvïgieç T tk y y o v r ia ç
(dier (‘tt slags Tracer, som läto lega sig af Konungar att af- 
lifva brottslingar; detta tyckes mig antyda att T r ä l  och 
T r o l l  fordom betecknat samma folkslägte; emedan en del 
af trollen neml. servonim munere fungebantur. — Liksom 
Svenskarne beskrifva sina troll större än vanliga menniskor, 
säga äfven Finnarne ordspråksvis: paksu kuin tur ilas. — Tu
ri Im betyder i Gajana län: en räkling, ett långt fä.

Turja och Turjan maa (cfr Gan.) kallas Norrige uti gamla 
runor.
Ukko Turjasta tuloo, syltä housun lahkeista,
Pitkä mies Pimentolasta, puolta toista polven peästä,
täynnä hyytä, täynnä jeätä, kahta syltä kaatioilta:
i hvilken några trott åskan, den Finnarne kalla Ukko, Ukko
nen, Pitkäinen, besk ri f vas, äfvensom de tyckt att någon lik
het var mellan Ukko Turjasta och den Skandinaviska Лака 
Thor. — Äfven andra ovanliga varelser kommo från det fabel- 
aktiga Turjan maa (som icke alltid lärer betecknat endast 
Norige), t. ex. en ovanlig fogel Tuli Kokko Turjan maalta etc. 
— kanske en allegorisk beskrifning på ett skepp.

Turri, Turras (cfr Gan.). -  Att Thor i äldsta tider skulle 
varit en tinsk Gud, hvars dyrkan var äldre i Norden än 
Odens, hafva flere fornforskare ansett för afgjordt; se t. ex. 
Danska Just.-Rådet T horlacii af handling uti Scandinavisk 
museum, för 1802, 4:de häftet, kallad: Noget om Thor och hans 
Hammer etc., och A brahamssons - - — — — 2). — Den äldre 
Thor kallades Лики Thor eller Tyr och svarade mot Finnar- 
nes Ukko, Ukkonen, eller åskgud.

Tuoni (cfr Gan.). Tuona, tuone, tuon, död (mors), före
kommer ock i Lappskan, och synes vara beslägtadt med gre
kiska verbet Q av Hv och det svenska dåna.

*) H e s y c h i o s , alaksandrialainen sanakirjailija 6:11a vuosisadalla j. Kr.
2) Lause käsikirjoituksessa jäänyt kesken.
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Tuulikki: Tuulikki Tapion neiti,
hoikka Honkolan miniä,
Salakaarron kaunis vaimo, 
istu ilman vempeleellä, 
taivon kaarella kajotti:

en skogsmö, tili hvilken Väinämöinen friade. Top. 1 d., sid. 18.
Ukko (cfr Gan.). Ukko betyder ingenting annat än on 

gammal man, och är ett hedersnamn, som gafs alla äldre 
och mägtigare gudar af mankönet, liksom Grekerne och Ro- 
marne samt Götherne kallade* sådana Guder лащц, p a te r ,  
fa  dii r : i synnerhet kallas åskans Gud hos Finnarne nästan 
alltid så; det är klart att Ukko, Ilmarinen och Tavastlännin- 
garnes Pitkänen, allt betecknar samma Gudomlighet.

Unikakkiaiset, ett slags ov/.m oveiqot, voro små sömn- 
och drömgudar, hvilka plågade* ibland med svåra drömmar, 
eller en ovanlig, stark sömn.

1 'anka,moinen (cfr Gan.). Namnet synes härstamma från 
v a n k o , välterkrok, som nyttjas vid svidje- och kolbränning.

Veen-knningas och Veen-emäntä (cfr Gan.). — Bön till 
Ilats-Frun hos Gan. lyder sä här: (Öfvers.)

Vattnets milda Gifvarinna, dem ej sanden nånsin gnidit,
vattnets Matmor gagneliga, dem ej dagen nånsin skådat.
I)u bland qvinnor tadelfria, utur djupa böljans botten,
mig med abborrar begåfva. ur de fiskbebodda vikar,
Led till mig de llottryggige, ur ditt visterhus det vida.
hitför dem med toma magar,

Mythen om den |hos Gan. omnämnda vattenrå, som xaF  
è'io/tjv kallas Uros l. Ukko] är blott en allegorisk berättelse 
af poeten om den ur sjöbotten uppfiskade jcrnmalmen, som 
sag i skaldens tycke nog besynnerlig ut och med tillhjelp af 
hvilken, sedan den blifvit förädlad, elden uppllintades. [Om 
honom heter det:] (Öfvers.)

Svarta karlen steg ur hafvet, vackrare än den försvunne; 
mannen reste sig ur böljan, skor af sten på föttren bar han, 
som i höjd var trenne linger, hjelm på hufvudet af hällen, 
fyra tum i längd utgjorde, håret på hans hälar hängde, 
litet bättre än den döde, skägget framtill bröstet täckte.
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Vero betyder nu skatt, men betydde i gammalfinska, 
liksom i Lappskan, offer. P orthan förmodar redan att vero 
ock haft sistnämda betydelse.

Vihat (pl. af v ih a , onska, fiendskap) kalla Finnarne orsa
ken till sveda och inflammation. Gå de i bad och badhettan 
åstadkommer inflammation af ett sår, heter det att löylyn 
vihat gingo i såret; likaså tala de om tuulen vihat, tulen vihat, 
rauan vihat o. s. v. Dessa vihat anses kunna häfvas genom 
läsning af runor.

Vinka (cfr Gan.), betyder detsamma som keitinselkä, ett 
sotigt trä, ställdt pä tvenne styltor och med ena ändan sla
gen i jorden; på andra uppstyltade ändan hängde man gry
tan. och som detta träd af röken blef sotigt och svart, dik
tade poeterna, att det var ormens far.

Viro och Viron maa. Så kallade Finnarne Estland. I en 
Finsk runa heter det:

Kukko laulo Kuurin maassa, (i Kurland)
Kana kaakatti Virossa.

Vuoren-väki (cfr Gan.). Trogloditer eller i bergshålor, 
grottor och jordkulor boende menniskor af en äldre och mera 
vild menniskorace i Finland, funnos i synnerhet uti Sverige 
och Norige samt äfven några i norra delarna af Finland (Poh
jan  pitkässä perässä, joss’ on muutkin murhamiehet, vuoressa 
pahantekiät). De plägade, af fruktan att blifva röjde och af 
ovana vid dagsljuset, mest vandra ut om natten. Måhända 
härleda sig derifrån Finnarnes många sagor om den onda, 
som mest nattetid spökat i bergen, hvilka åskan krossade 
för att nå deras boningar m. fl. (Se Hiisi). Att det funnits 
folk, som bott i bergsgrottor, tyckas Finnarne äfven sjelf er
känna, och påsyfta med ordstäfvet: Ollaan vuosi vuoressakiin, 
ajastaika aian tykönä.

Väini, gen. Vähien (cfr Vainen hos Gan.) =  Väinämöinen.
Väinämöinen (cfr Gan.). En enskild national-Gud för 

Finnarne eller den största af deras heroer. [Hans spel:]
(Öfvers.)

Gamla fader Väinämöinen harpan uppå helleberget. 
Glädje-instrument sjelf gjorde, Hvadan gjordes harpans kupa ?
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Af den masurrika björken. 
Hvadan gjordes harpans skruf- 

var? —
U t af ekens släta qvistar. 
Hvadan gjordes harpans strän

gar? —
Af den stolta hingstens tagel, 
taglet utaf Lempos fåle, 
håret utaf Hiisis flicka,

Sjelf nu gamle Väinämöinen 
mante mörna, mante gossar 
harpans harmoni att pröfva: 
samljud saknade musiken, 
harmoni hans harpas toner; 
mante han ogifta svenner, 
mante äfven gifta männer: 
samljud saknade musiken 
harmoni än harpans toner.

Sedan gamle Väinämöinen 
sjelf sig ned till grepet satte, 
tog sig an nu strängaspelet; 
i sitt knä han instrumentet, 
harpan under handen vände. 
Slog så an den gamle V äini1): 
först musik nu ljöd musiken — 
klungo harpans ljud harmoniskt. 
Icke någon fanns i skogen 
löpande på fyra fötter, 
skänglande på långa bakben, 
hvilken icke lopp att lyssna, 
när till glädje fadren väckte, 
Väinämöinen slog på harpan. 
Björnen sjelf sprang upp på 

gärdsgåln, 
tjust af Väinämöinens toner.

’) Käsikirjoituksessa alkujaan

Icke någon fanns i skogen 
ilande på tvenne vingar 
fogelflock af första slaget, 
som ej kom lik snön som yrar. 
Icke någon fanns i hafvet, 
som framfärdas med sex fenor, 
eller vandrar der med åtta, 
hvilken icke kom att lyssna. 
Hafsfrun sjelf, lik fällda timret, 
vrok med bröstet sig på hvas

sen,
på en häll i vattnet drog sig, 
mödosamt på magen klängde. 
Utur sjelfva Väinämöises 
ögon tårarna nedflöto, 
såsom tranbär, men dock större, 
såsom hjerpägg, dock mer 

trinda,
på hans bröst, det vördnads

värda,
ifrån bröstet ned på knäna. 
Dädan på hans starka fötter 
strida tårarne nedrunno, 
genom vepor fem af ylle, 
genom åtta vadmalsrockar.

Hof nu gamle Väinämöinen 
upp förträffeliga sången, 
käften rördes, hufvu’t ristes, 
fästet rördes, trän sig böjde, 
skälfde sjelfva kopparbergen, 
stenarne på stranden sprucko, 
hällarne på berget tjöto, 
himlahvalfvets fästen brusto, 
när han sjöng den gamle 

V äini1).

Väinen; vrt. muist s. 174.
12
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l:o) Om Väinämöinens namn. Vanligen kallas han Väi
nämöinen, äfven i genit. Vainen af nominativen Väini (icke Vai
nen, som icke förekommer1); -möinen är blott en formativ 
ändelse (som ofta plär vidhängas nomina, i synnerhet nomina 
appellativa, hvilkas betydelse derigenom stundom intenderas; 
t. ex. af sen , te ä n , v a n k a , k e ä rä , h a p a n ; s e m m o in e n , 
tä m m ö in e n , v a n k a m o in e n ,  k e ä rä m ö in e n , h a p p a -  
m o in e n  etc.).

2:o) Om hans slägt och födelse. Väinämöinens födelse 
är underbar, liksom åtskilliga andra ryktbara mäns ifrån forn
tiden. Men ännu underbarare var hans fars. Fadren, som 
kallas Kaveh (hvilket ord i gamla runor och gamla savolax- 
ska och österbottniska finskan betyder: menniskor eller djur 
(gen. kapeen; såsom qvinnobenämning förekommer kapo — möj
ligen beslägtadt med s k a p a , creare, ty betydelsen tycks vara 
lika med creatura —), kallas Nordens åldrige herre, det urgamla 
starka trollet (Turilas), således af det nordiska fornfolk, som 
bekrigades af skandinavernas forna gudar eller heroer (Se Ta
rdas och Isländska myther). Han låg 30 somrar i sin moders 
lif (berget, grottan?), den han slutligen sprängde och hvarur 
han i fu ll. ryttare-rustning utgick. Anledning till förmodan 
att med moderslifvet bör förstås hans tillhåll i berget, hai
man deraf, att Trollen äfvensom Finnarnes Turilaat, som jag  
anser för samma namn, berättas vistats i bergen. Väinämöi
nen sägs både varit född och uppvuxen om natten — månne 
i en mörk grotta? Någongång kallas .Toukas (genit. .Tonkkaan) 
eller Joukkavainen (Joukkamoinen) hans bror; men en annan 
runa, der Joukkavainen lofvar honom sin syster till brud, 
tyckes motsäga denna slägtskap.

3:o) Om Väinämöinens kläder och vapen. Poëten hänförd 
af sitt ämne, då han beskrifver Väinämöinens förtrollande 
musik, låter honom vara omgifven af 5 yllevepor och 8 val-

*) Nojautuen Gananderiii esiintuomaan väärään nominatiivimuotoon 
Vainen, tekijä ensimmältä on johtanut nimen Väinämöinen 1. „ Väenemöi- 

nen“ seuraavalla tavalla: „Namnet synes vara deriveradt från finska subst. 
väki, gen. väen, contr. väin, hvaraf Täinen är ett vanligt adjectif, som be
tyder Den starke; -möinen är blott en formatif ändelse.“ — Tämän mieli
piteen hän sittemmin on muuttanut, huomattuaan, että ,,Väinenu ei ole 
muuta kuin genitiivi nimeä Väini, jota hän kuitenkin nominatiivissa näyt
tää pitävän käyttämättömänä.
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marskaftaner; men i runor, som icke tala hyperbolice, till- 
lägges honom m  k oft (kaftan ('lier kauhtana) oeh en vepa, 
hvilken kunde skydda för skott och den man önskade i krig 
till sköld för sig. Dessutom var han omgjordad med ett 
bälte, hvarunder han kunde bära åtskilligt (enligt Finnars 
ännu vanliga sed), och derföre anmodar en runläsare biet att 
rvcka en i honing eller smörjelse doppad vinge underifrån 
Väinämöises bälte, hvilket Ganander oriktigt uttydt, såsom 
skulle Väinämöinen varit bevingad liksom Mercurius eller 
klädd i en fjäderdrägt liksom en American. Deremot var 
Väinämöinen utstyrd med en hjelm, och hans svärd, hängande 
vid bältet, var i synnerhet ryktbart. Det var längre än andra 
hjeltars, på dess spets var månen afbildad, midt på svärdet 
sag man en sofvande hund, på fästet deraf lyste solens bild, 
och dess knapp afbildade en jamande katt. Huru lätt han 
dermed afhögg hufvudet af Nordens söner, far jag  framdeles 
omnämna.

4:o) Väinämöinens epiteter äro: Ukko (gammal man, oldt- 
far, farfar), Isä (far), Laulaja (sångare), sällan Kuningas (kon
ung) och Jumala (Gud); vaka (justus, klanderfri), pyhä uro 
(den helige hjelten).

Väinämöisen viitake (efter orden Väinämöises lie) är be
nämningen på Constellationen Orion. Huruvida Väinämöinen 
äfven lärt Finnarne att observera stjernornes lopp, och der- 
före blifvit förevigad genom denna Constellations benämning, 
kan i brist af säkrare anledningar till denna gissning icke 
af göras; men visst är att Finnarne ifrån äldre tider i synner
het efter rörelsen af denna Constellation äfvensom af Otava, 
Venään otava, Senlainen (i. e. Ursa major, Ursa minor, Pleja- 
des) noga kunna bestämma huru långt det, är lidit på natten.

Arjämöinen (cfr Gan.), af ä r jy ä  ryta.

[Anmärkning.] Finska mythologien innehåller, liksom 
den Grekiska, Finnarnes äldsta Naturfilosofi; den yttrade sig 
som poesi.



U e b e r s i c h t .
Die Altertümer des südlichen Teiles des Härad Kuortane

beschrieben von J. F. Ollincn.

S. 1—3. Geographische Uebersicht: Das Forschungs
gebiet umfasst die Kirchspiele Keuru, Multia, W irtaa, Ätsäri, 
Alavus, Pihlajavesi und Töysä im Süden des Gouverne
ments Wasa.

S. 3—43. Das Kirchspiel Keuru.
Auf die frühere lappische Bevölkerung weisen viele 

Ortsnamen hin. Als die Lappen noch diese Gegend bewohn
ten, unternahmen die Bewohner weitentfernter Orte im süd
lichen Tawastland Jagd- und Fischzüge dahin, wobei der Sage 
nach schlieszlich die Reste der Lappenbevölkerung, da sie 
sich nicht taufen lassen wollten, von den Finnen totgeschlagen 
wurden. Auch nach Vertreibung der Lappen wurden diese 
Jagdzüge fortgesetzt, wobei auch manchmal W ald zum Acker 
ausgeschwendet wurde. Im W inter kehrten die Jäger regel- 
mäszig in die Heimat zurück. Erst als Gustaf I alle Einöden 
als Eigentum der Krone erklärt und begonnen hatte sie an 
Kolonisten zu verteilen, erhielt diese Gegend eine seszhafte 
Bevölkerung. Doch waren die ersten Bewohner (um 1550) 
nicht Tawasten, obgleich diese alte Ansprüche erheben konn
ten, sondern Sawolakser. Tawastische Kolonisten liessen 
sich erst gegen Ende des 16-ten Jahrhunderts hier nieder.

Von den ursprünglich recht einfachen Zuständen in dem 
Kirchspiele erzählt die Tradition unter anderem Folgendes: 
Fand man auf der Landstrasze ein Hufeisen, so hiesz es, „hier 
ist ein Herr vorübergefahren“, denn Eisen war ein seltener 
und teurer Artikel. Selbst die Wagen wurden ausschlieszlich 
aus Holz gebaut.
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S. 9—10. I. Funde. Steinzeitliche: Steinäxte (eine =  
Fig. 1), Schm al—und Breitmeiszel, runde durchbohrte Steine, 
Steinmesser oder Schaber. Eisenzeitliche: ovaler Feuerstein.

S. 10—20. II. .,Lappengräber“ (Steinhaufen). Die mei
sten dieser Steinhaufen sind so zerstört worden, dasz ihre 
ursprüngliche Form schwer zu erkennen ist. Eine viereckige 
und eine runde Grundform lassen sich unterscheiden. Sie lie
gen gewöhnlich an einem See oder auf einer Insel und kön
nen teils als Reste von Herden, teils als primitive Vorrats
räume der alten Tawasten angesehen werden. Auf Fig. 2—6 
sind derartige Steinhaufen abgebildet. Drei gut erhaltene 
Steinhügel hatten folgende Dimensionen a) Durchmesser 
3,5—3,8 m, Höhe 1 m; b) D. 4—4,3 m, H. 1 m; c) D. 1,6—2 
m, H. 0,5 m.

S. 20/21. III. Durch längliche Vertiefungen gekenn
zeichnete Skelettgräber. Sie werden als Gräber aus dem 
„Grossen (Nordischen) Kriege“, Gräber der Riesen u. s. w. 
bezeichnet.

S. 21—27. IV. Kirchliche Denkmäler. Um 1625 wurde 
in Keuru die erste Kirche gebaut, und seit 1628 bildet Keuru 
eine selbstständige Gemeinde, nachdem es vorher teils zum 
Kirchspiel P irkkala oder K arkku teils zum Kirchspiel Sääks
mäki gehört hatte. Die jetzige Kirche ist im Jahre 1758 
erbaut worden. Beschreibung derselben.

S. 27—28. V. Sonstige Denkmäler. Ein tiefer Graben 
auf der Landzunge, auf welcher die Kirche von Keuru steht, 
wird der Graben der Söhne Herkmans genannt. Er soll von 
diesen Parteigängern in dem „Grossen Kriege“ aufgeworfen 
worden sein um die Kirche gegen die Russen zu verteidigen.

S. 28—-43. VI. U eh erlief er ungen und Sagen, a) Ueber- 
lieferungen die Besiedelungsverhältnisse betreffend, welche 
auf Einwanderung aus Tawastland und Sawolaks hinweisen.
b) Ueberlieferungen über den Ursprung einiger Ortsnamen.
c) Ueberlieferungen aus den Kiiegszeiten. Die Heldenthaten 
und der Tod der Söhne Herkmans, einiger finnischer Partei
gänger in dem „Grossen Kriege.“ Erzählungen aus dem Kriege 
von 1808—1809.

S. 43—48. Das Kirchspiel Multia.
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S. 43—46. I. Lappengräber“ (Steinhaufen). Von ihnen 
gilt dasselbe, was über die „Lappengräber“ im Kirchspiel 
Keuru gesagt worden ist. In einem dieser Steinhügel fand 
der Pastor G. A. Reinholm Kohle und durch Feuer ge
schwärzte Steine.

S. 46/47. II. Durch längliche Vertiefungen gekennzeich
nete Skelettgräber. Es finden sich solche, zum Teil in Rei
hen geordnet, an einigen Stellen. Beigaben sind in diesen 
Gräbern nicht gefunden worden.

S. 47/48. Kirchliche Denkmäler. Die Kirche von Mul
tia ist im Jahre 1798 erbaut worden und enthält nichts Be
merkenswertes. Im J. 1872 wurde Multia ein selbstständiges 
Kirchspiel.

S. 48. IV. Ueberlieferungen. Einige alte Bauernhöfe 
sollen aus der Heidenzeit stammen.

S. 49 -  52. Das Kirchspiel Pihlajavesi.
S. 49/50. I. „Lappengräber“. In dem dünn bevölkerten 

Kirchspiel trifft man nur wenige solcher Denkmäler aus der 
Vorzeit an. Ein Steinhügel hat einen Durchmesser von 3,8 
m u. eine Höhe von 0,3 m.

S. 50—52. II. Kirchliche Denkmäler. Die alte Kirche 
ist im J. 1780 erbaut worden. Bei dem Baue der neuen 
Kirche wurde sie teilweise niedergerissen.

S. 52. Ueberlieferungen über die Besiedelung des Kirch
spiels. Einwanderung aus Rautalampi und Keuru.

S. 53—62. Das Kirchspiel YVirtaa.
S. 54. I. Funde aus der Steinzeit: Schmal-, Breit- u. 

Hohlmeiszel, Steinäxte (eine abgeb. bei Holmberg, Finska 
fornlemningar, fig. 28), eine Pfeilspitze aus Schiefer (sieh 
Holmberg 1. c. fig. 39), durchbohrtes Hackwerkzeug (sieh 
Holmberg 1. c. fig. 35), ein runder durchbohrter Stein.

S. 55. II. Fund aus der Eisenzeit? Der Boden eines 
Thongefäszes, in einer Tiefe von 75 cm in einem Acker 
gefunden.

S. 55—58. III. „Die Mauern der M unkkilaiset (Mönche)“ 
werden hier jene Steinhaufen genannt, welche in den oben 
beschriebenen Kirchspielen den Namen „Lappengräber“ füh
ren. Einige niedrige mit Steinen bedeckte Erdhügel sind 
vielleicht von den tawastischen Jägern und Fischern als Ver-
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wahrungsortc für Lebensmittel benutzt worden. Ein Stein- 
hiigel hat einen Durchmesser von 8,2 m bei einer Höhe von 
1,3 m. Ein anderer, der auf Fig. 7 abgebildet ist, hat einen 
Durchmesser von 8,3 — 9 m u. eine Höhe von 1,7 m. In der 
Nähe einer Gruppe von Steinhügeln befindet sieh eine vier
eckige Steinsetzung (Länge 4,9 m, Breite ‘2,4 m, Höhe 0,6 m), 
auf welcher einige grössere Steine so aufgcstellt sind, dass 
sie Sitzplätze gebildet zu haben scheinen. Funde sind in 
den Steinhügeln nicht gemacht worden.

S. Г.8—61. Kirchliche Denkmäler. Die erste Kirche 
wurde im J. 1651, die jetzige im J. 1774 erbaut. In der Vor
rats-Kammer der Kirche werden einige alte Holzsculpturen 
verwahrt, darunter ein Krucifix und einige Engelsbilder. 
Ebenso befinden sich hier einige grob ausgefühlte Altarge
mälde aus dem 18:ten Jahrhundert.

S. 61/62. Uebenlieferungen u. Sagen.
S. 62—70. Das Kirchspiel Ätsäri.
S. 63/64. I. Funde, a) Steinzeitliche: Gerade Meiszel u. 

Hohlmeiszel, steinernes Hackwerkzeug mit gut gearbeiteter 
Schneide, eine querschneidige Steinaxt, eine Hammeraxt aus 
Stein, Fragmente von Steinwerkzeugen, b) Eisenzeitliche: 
Eine runde Scheibenfibel aus Bronze (vergl. Fig. 8).

S. 64 65. II. „Mauern der M unkkilaiset“ (vergl. oben). 
Die Anzahl dieser Steinhaufen ist hier sehr klein.

S. 65. III. Durch längliche Vertiefungen gekennzeich
nete Skelettgräber. Auf einer Insel des Pärännes-sces befin
den sich 7 solcher Gruben ; doch ist es zweifelhaft, ob sie 
Gräber enthalten.

S. 66—69. IV. Kirchliche Denkmäler. Um 1657 wurde
die erste Kirche in Ätsäri gebaut. Nach ihrem Brande wurde
in den 1770:er Jahren eine zweite Kirche aufgeführt. Die
jetzige Kirche, ist im J. 1846 erbaut worden. In der Sakri
stei ein altes Ölgemälde, die Kreuzigung darstellend, wahr
scheinlich aus dem 18 Jahrhundert. — V. Sonstige Denkmäler.

S. 69. VI. Sagen. Auf dem Wuoriniemi-berge soll der 
Teufel sich zeigen. — Ein Riesen jüngling aus Rämälä fand 
einst an der Stelle, wo jetzt die Kirche steht, einen Bauern, 
der auf dem Felde der Riesen pflügte. Der Jüngling brachte 
ihn mit Pferd und Pfluge zu seinem Vater. Der aber befahl
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seinem Sohne den Bauer unversehrt zurückzubringen, denn 
so wie er wäre das Volk beschaffen, das nach den Biesen 
das Land bewohnen würde.

S. 70—92. Das Kirchspiel Alavus.
Auch Alavus ist wie diese ganze Gegend früher von 

Lappen bewohnt gewesen. Die Besiedelung des Kirchspiels 
ist nach den Ueberlieferungen zu schliessen hauptsächlich 
von Norden aus vorsichgegangen.

S. 70—77. I. Funde. Steinzeitliche: Ein Hackwerkzeug 
aus Glimmerschiefer, durchbohrt, mit zwei Vorsprüngen zu 
beiden Seiten des Schaftloches, (abgebildet bei Holmberg 1. с. 
fig. 45), Lanzenspitzen aus Stein, gerade Meiszel u. Holil- 
meiszel (einer abgebildet Fig. 10), Steinäxte, runde durch
bohrte Steine, runde Senksteine, ein länglicher vierkantiger 
Schleifstein, Messer aus verschiedenen Schieferarten u. ande
ren Steinarten (ein solches abgebildet Fig. 9), ein Schaber, 
der nur an der Schneide geschliffen ist, ein runder mit einer 
ringsum laufenden Furche versehener Stein.

S. 77. II. Durch längliche Vertiefungen ausgezeichnete 
Skelettgräber. Einige von ihnen werden als Gräber aus dem 
Kriege von 1808/9 bezeichnet.

S. 77—88. III. Kirchliche Denkmäler. Im J. 1677 wurde 
die erste Kirche gebaut. Die jetzige Kirche stammt aus dem 
«1. 1825. Altargemälde vom 18:ten Jahrhundert.

S. 88—92. IV. Ueberlieferungen über Entstehung von 
Ortsnamen, Besiedelungsverhältnisse, Kriegsereignisse u. s. w.

S. 92 — 100. Das Kirchspiel Töysä.
Das Kirchspiel ist den Traditionen nach von Norden 

aus besiedelt worden. „Lappengräber“ (Steinhaufen) scheinen 
hier nicht vorzukommen.

S. 92/93. I. Funde aus der Steinzeit: Eine Pfeilspitze 
aus Grünstein, Steinäxte, Fragment eines Steinmessers, gerade 
Meiszel, ein Hohlmeiszel, runde durchbohrte Steine.

S. 93—96. II. Kirchliche Denkmäler. Die Kirche ist im 
J. 1800 erbaut worden, im J. 1826 erhielt sie einen Glok- 
kenturm.

S. 96. Iil. Sonstige Denkmäler. Der älteste Hof in 
Töysä soll der von Tohni sein. Hier soll vor 100—200 Ja h 
ren auf einem kreuzförmigen Steinhaufen ein Götzenbild
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gestanden sein, dem die Erstlinge der Ernte, sowie andere 
Produkte und Geld geopfert wurden. Das Bild war von 
der Grösze eines groszgewachsenen Mannes, aus Fichten
holz geschnitzt und mit eisernen Ohrringen geschmückt. Als 
der Steinhügel vor etwa 80 Jahren zerstört wurde, fand man 
ausser kleinen Kreuzen und Ringen noch Reste des Holzbil
des vor, in dessen Innern Silbermünzen staken. Prof. Aspe
lin nimmt an, dass die Bauern in der' katholischen Zeit 
Heiligenbilder neben ihren Höfen aufstellten. Noch im J. 
1558, erzählten die Russen, als sie sich bei der schwedischen 
Regierung über die Kolonisierung des Uleåseegebietes be
schwerten, dass die Ansiedler Holzbilder bei ihren Gehöften 
aufrichteten.

In Töysä spricht man von früheren Bewohnern, die den 
Namen M uukkilaiset trugen. W ahrscheinlich ist der Name 
M uukkilaiset eine Nebenform für M unkkilaiset (sieh oben).

S. 98—100. IV. Sauen über den starken Tohni. Tohni 
hieszen die Besitzer des gleichnamigen Hofes. Einer von 
ihnen war wegen seiner ungeheuren Stärke berühmt. Folgen 
einige Anekdoten, die die Kraft des starken Tohni schildern.

Die Schlangen nach der älteren volkstümlichen Auffassung.
Von J. R. Aspelin. '

S. 101—109.
Der Aufsatz enthält eine Zusammenstellung der von dem 

verdienstvollen Forscher H. A. dteinholm (über den litera
rischen Naclilasz desselben sieh Globus 1892, Bd LXI, S. 204) 
gemachten Aufzeichnungen über die mythischen und aber
gläubischen Vorstellungen des finnischen Volkes über die 
Schlangen, deren Wesen und Natur, über Schlangentribu
nale, über verschiedene Arten von Schlangen, die Mittel 
sie zu bezwingen, Heilmittel gegen Schlangenbisz u. s. w 
sowie schlieszlich einige Traditionen und ältere Angaben' 
über zahme Hausschlangen und über Schlangencultus. Noch 
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts scheint man im 
südöstlichen oder dem s. g. „alten Finnland“ Hausschlangen 
aufgezogen zu haben.
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Derselbe Aufsatz ist in schwedischer Sprache in dein 
Monatsblatt der Finnischen Altertumsgesellschaft F inskt 
Museum, 1895 Heft 11 u. 12 erschienen.

Die Organisation der Berliner Museen.
Ein Beitrag zu der finnischen Museumsfrage.

Von Eliel Aspelin.
S. 110-124.

Ergänzungen und Berichtigungen zu Gananders Mythologia
Fennica.

Hinterlassene Aufzeichnungen von Reinhold v. Becker 
nebst einem Vorwort von A. W. Forsman.

S. 125—175.

Erklärung zu der Karte
vom dem Härad Kuortane.

О Ein Fund \ aus der 0  Skelettgrab.
0 +  Mehrere Funde/Steinzeit. 0 +  Mehrere Skelettgräber.
Д  Ein „Lappengrab“ (Stein- H -j- f  Steindamm.

häufen). □  Steinhaufen innerhalb einer
Д +  Mehrere dito. steinernen Einzäunung.

ь о > * -  >4 —



M erk k ien  sel i tys .
O  muinaiskalu  s
Q* useita muinaiskaluja f 
Д  lapinraunio.
Д* icseita lapinraunioita.
□  raunioita kiviaitauksessa. 
©  hautakuoppa.
Q* useita hautakuoppia. 
i+H kivipato.

kivikaudelta.



Finska Folkstammarna. Rask. Mnemosyne 1821, decembr. häft.
Tutkistelemuksia Suomalaisien esi-isistä ja niiden asumapaikoista 

Suometar 1817, n:q 1—4, 8.
Savakot ja Äyrämöiset Wiipurin läänissä. Suometar 1854 n:o 32—3.
MitGliläiset. Aamurusko 1859, n:o 4.
Suomalaisten muinais ajoista. Oulun Viikko-Sanomat 1858, n:o 12 

--13, 30, 32.
Om Savo och Savolaxarnes forntid. Kuopio Tidning 1856, n:o 10 

— 13, 20—22.
Suomen kansa, Aamurusko 1857, n:o 1.
Pohjanmaan Asuttamisesta. Y. K. Suomi 1857, siv. 111.
Om Finska stammens race. J. V. S. Litteraturbladet 1857. n:o 12.
Om 'de fordna Birkarlarna. Johan Adolf Lindström. Åbo Tidningar 

1,859, n:o 98, 100.
Suomenmaan asukkaista ja niiden tavoista. Lukemisia Maanmie- 

helle 1850, vihko III, siv. 83.
Literatur: Johan A dolf Lindström, Försök att bestämma tiden, ifrån 

hvilken Finnarna innehaft sina nuvarande boningsplatser. E -s . Helsingf. 
Tidningar 1850, n:o 49; Åbo Underrättelser 1850, n:o 71—72, 74. Helsingf. 
Tidningar 1850, n:o 82; Åbo Underrättelser 1850, n:o 92—93.

Om finnarne i Värmland (Protokoll vid svenska riksdagen). Mnerno • 
syne 1823 s. 237, Bihang s. 61.

Om finnarne i Värmland. G—nd. Mnemosyne 1821, sept. h. 1827, 
sept. h. Bihang.

Anhållan om finska biblars försändning till finnarna i Värmland. 
Mnemosyne 1821, nov. h.

Ruotsissa ja Norjassa asuvista Suomalaisista. Turun Viikkosanomat 
1821, n:o 48.

Om Finnar i Trosa och Lunda. W. G. L. Helsingf. Tidningar 
1838, n:o 8.

Om en ansenlig Folk-utflyttning från Vermland til Österbotten. Åbo 
Tidning 1794, n:o 27.

Om de i åtskilliga landsorter på Svenska sidan boende Finnar. Åbo 
Tidning 1793, n:o 5—8, 10, 13—14, 32. 49, 52.

Finnarne vid Kaafjordens Kopparverk i Norrige. Helsingf. Tidnin
gar 1841, n:o 13, 15; Borgå Tidning 1841, n:o 13.

Bidrag till upplysning om de i Norge bosatta Finnar. Wasa Tid
ning 1839, n:o 47, 52.

Minnen efter Finnars bosättning på Skandinaviska halfön. J. A. 
Lindström. Åbo Underrättelser 1852, n:o 76—77, 96—97.

Något om inbyggarnes belägenhet i norra Wermlands Finnbygd. 
Finlands Allmänna Tidning 1852, n:o 122.

Wermlands Finskogar. Finlands Allmänna Tidning 1852, n:o 171—2, 
174—6.

Ett och annat om Finnarne i Wermland. Borgå Tidning 1851, n:o 60—61.
Om Lapparnes fordna hemvister i Finland. Er. Lencqvist. Åbo Tid

ningar 1778, ss. 140—3, 148—50, 155—8.
Joitakuita sanoja Lappalaisista. Maanmieh. Ystävä 1844, n:o 52.
Lappalaisten hävittäminen. Maanmieh. Ystävä 1849, n:o 2.
Lyhykäisiä tietoja Lappalaisista. Turun Viikkosanomat 1820, n:o 21.
Ruijan Lappalaisista. Maanmieh. Ystävä 1845, n:o 46—7.
Lapin Alku (Satu Ilomantsin pitäjästä). Suometar 1848, n:o 22.
Lappalaisten alkuperä. A. A. Suometar 1857 n:o 18.
Lapparne i Norge. Finlands Allmänna Tidning 1858, n:o 39.
Miten Lapinmaalle ensimmäiset asujamet joutuivat (vanha tarina). 

M. T—e. Sanan Lennätin 1856, n:o 44.
Om Lapplands forntid. Finlands Allmänna Tidning 1852, n:o 234.
Suomalatset kansat nykyisessä Wenäjän maassa. Sanansaattaja Wii- 

purista 1833, n:o 6.



Suomalaiset Pietarissa. Suom. 1846, 11:0 14—15, 21—23.
Finska kolonien i Ryschkova. Borgå Tidning 1842, 11:0 16; H el

singf. Morgonbl. 1844 n:o 35—6.
Finska Folkstammar i Guvernementet Kasan. Helsingf. Morgonbl. 

1842, n:o 62, 64, 69—71, 83, 85, 89.
W irolaiset. Turun Viikkosanomat 1820, n:o 31—2, 31—5.
Om W otiakerne och Tscheremisserne. Finlands Allmänna Tidning 

1839, n:o 90, 98.
Om W ogulerne af Reguly. Borgå Tidning 1844. n:o 28.
Om Samojederna af Archimandriten Platon. Helsingf. Morgonbl. 

1832, n:o 85.
Ethnograflska noticer angående befolkningen i Gouvernementet Ka

san. Finlands Allmänna Tidning 1841, n:o 274—76, 284, 280.
Finska Urinnevånare i Liftland och Kurland. —bbe. Litteratur

bladet 1854, n:o 7.
Tietoja Itä-Siperian lutherilaisista asujamista. Suomen Lähet. Sano

mia 1859. n:o 4.
Bjarmalaisien vanhasta kalmistosta. N. Basilefski. Suometar 1847, 

11:0  21.
Erinringar om Biarmaland. Warofftschikoff. Borgå Tidning 1840, 

11:0 52.
Bjarmaland och Pohjola. —11—n. Helsingf. Morgonbl. 1839, n:o 53—4.
Permalaiset eli Bjarmalaiset. Sanansaattaja w iipurista 1833, n:o 

12, 18.

S u o m r n  M u i n a i s m u i s t o - !  l id is t .vksen a i k a k a u s k i r j a .  — 
f i n s k a  F o r n m i n n e s f ö r e n i i i K f n s  t i d s k r i f t .
vihko, häft. I, hinta, pris 2 mk 50 pi.

„ „ II—X I „ „ 3 mk vihkolta, per häfte
„ „ X II, X III „ „ 5 mk „ „

„ XIV „ „ 3 mk.
F i n s k t  M n s c i l in , F. Fornminnesfören:s månadsblad 1 ,1894 pris 6 m.

' „ „ „ II, 1895 „ 2 m. 50 p.
S u o m e n  M n s e n , S. Muinaisin. Yhd:n kuukauslehti 1 ,1894 hinta 6 m.

„ „ „ „ II, 1895 „ 2 m. 50 p.
Suomen Museo ja  Finskt Museum ovat vuodesta 1895 alkaen eri sisältöä. 
Finskt Museum och Suomen Museo ha från och med år 1895 olika innehåll.

H in ta  .'i m a rk k a a .


