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uomen useo.
5uomen ^Muinaismuisto-Yhdistyksen fymkauslehti.

N:o 1. 1 8 9 4  •*- Tammikuu.
T ila u sh in ta  p o s t ik o n t to r e i s s a  on 

2 m. 50 p. vu o d essa . M uinaism .-Y hd:n 
vakinaiset jä s e n e t  s a a v a t  lehden  
ilm aise k si, jo s  lä h e t tä v ä t  Y hdistrlle  
o so tte e n sa  j a  lä h e ty s k u s ta n n u k s e t , 
1 m., p o s tim e rk e issä  ta h i r a h a s s a .

Päätoimittaja: 
V Ä I N Ö  W A L L I N .

H e l s i n k i ,  
H is to ria llin en  m useo.

L eh ti ilm es ty y  k e r ra n  k u u k a u d e ssa  
yh d en  a rk in  k oko isena .

K aikk i lä h e ty k s e t o so te ta a n  
Suom en M uinaism u is to -Y h d is ty k sen  

s ih te e r il le  H els in g issä .

L u k i j a l l e .

j^ /Ju inaistiede laajassa merkityksessä koettaa selittää sitä 
kansan muinaista aineellista ja  henkistä viljelyskantaa, 

jota eivät kirjoitetut aikakirjat ensinkään valaise, taikka ainoas
taan vaillinaisesti käsittelevät. Muinaistutkimus sen vuoksi tar
vitsee käytettäväkseen runsaita ja erilaatuisia aineksia, jotka 
ovat omiansa valaisemaan menneiden sukupolvien työtä ja  
käsityskantaa. Sen tulee käsitellä kaikkia jätteitä entisiltä 
ajoilta, oli ne maan pinnalla tahi sen povessa olevia näkyväisiä 
muistomerkkiä, kuten esim. rakennusten rauniot, kalmistot, 
pyhät palveluspaikat, vanhat työaseet ja  koristukset, taikka 
tavoissa ja kielessä säilyneitä muistoja, niinkuin juhlamenot, 
yhteiskunnalliset tavat, kansantarinat, innot y. m. Aineksia 
on ja  niitä on runsaasti, mutta edistyvä viljelys ja uuden ajan 
aatevirrat niitä hävittävät tieltään. Miten ne voitaisiin saada 
suojelluiksi ja  kerätyiksi tutkimuksen varalle?

Totta on, keräyksiä on jo tehty kauvan ja paljonkin. 
Mutta kaikki tutkimusainekset eivät ole tulleet samassa mää
rässä huomatuiksi ja kootuiksi. Kansan kieli- ja runovarat 
jo aikaisin saavuttivat puoleensa tutkijoiden huomion ja 
ovat — jos kohta eivätkään vielä riittävässä määrässä —  
tulleet kerätyiksi. Ja edulliset ulkonaiset olosuhteet ovat 
myöskin antaneet niihin liittyville tieteille voimallista virikettä.

Toisin taas on aineellisten tutkimusaineksien laita. 
Muinaiskalut ja  kansatieteelliset esineet saivat vasta myöhään 
tieteellisen merkityksen ja  katsoen siihen että muinaistiede
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tarvitsee verrattain paljon aineksia voidakseen tehdä johto
päätöksiään, ovat kokoelmat tällä alalla vielä ala
kynnessä.

Suurimmat muinaiskalukokoelmat löytyvät Helsingissä 
valtion nykyisessä historiallisessa museossa, johon, sen ollessa 
yliopiston omana, Turun palon jälkeen v. 1827, on tullut 
useimmat tallelle saadut löydöt ja  muut muinaisesineet kai
kista maan osista. Vuodesta 1870 ovat nuo kokoelmat lisään
tyneet rivakasti. Muinaismuisto-Yhdistys, joka silloin perus
tettiin, on näet olemassa olonsa lähes 25:nä vuotena stipen
di aattiensa kautta järjestään tutkinut suurimman osan Suo
menmaata. Tuo työ on kuitenkin ollut ainoastaan alusta
vaa laatua; se on tarkoittanut kiinteiden muinaisjäännösten 
ilmaisemista, luettelemista ja kertomista kihlakunnittain, 
niiden kuvaamista ja  kartoittamista sekä muinaiskalujen 
keräämistä. Sitä paitse on Yhdistys varustanut retkikuntia  
kuvaamaan maamme kirkoissa ja kartanoissa löytyviä tai
teellisia jätteitä historialliselta ajalta sekä tehnyt muita 
paikkakunnaasta muinaistietoa koskevia keräyksiä. Yhdis
tyksen keräämät muinaiskalut lasketaan nykyään noin 
10,000:een, kuvia on vielä useampia ja  arkistossa on ker
tomuksia melkein kaikista kihlakunnista, paikkain nimi- 
kokoelmia, historiallisia tarinoita y. m. — Myöskin ovat 
Muinaistieteellisen Toimiston virkamiehet valtion nimessä 
viime vuosina suorittamillaan hautatutkimuksillaan tuoneet 
museoon erittäin tärkeitä tutkimusaineksia. —  Valtion  
nykyiset kansatieteelliset kokoelmat, jotka alkuaan ovat 
ylioppilaiden luomat, ovat samoin vuosi vuodelta lisäänty
neet ja  milloin yhdessä, milloin toisessa maan osassa on 
viime aikoina perustettu paikkakunnalleen historiallinen 
museo, joka häviön alta korjaa talteen ne irtonaiset kapi
neet, jotka muistoina entisestä viljelyksestä paikkakunnan 
väestöllä tavataan.

Mutta jos kohta nuo kokoelmat ovatkin siihen mää
rään karttuneet että vertailevia tutkimuksia menestyksellä 
voi panna alulle, ovat ne kuitenkin vielä aivan riittämättömät 
selittämään niiden kansaheimojen vaiheet, jotka historian 
takaisina aikoina ovat maassamme asuneet.
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Suomen saloilla löytyy tuhansittain kiinteitä muinais
jäännöksiä, jotka tieteellisesti tutkittuina voisivat kertoa 
maan vakinaisten asujainten olosuhteista, vaan niitä hävite
tään hiljaisuudessa, kysymättä, ,joutavina kiviroukkioina“, 
peltoa raivatessa ja  kaskea polttaessa. — Maa kätkee 
povessaan lukemattomia muinaiskaluja, joissa tutkijan silmä 
voi huomata eri kansaheimojen käsialoja ja  eri aikakau
sien rajamerkkejä. Niitä tuo maamiehen kuokka ja  aura 
ehtimiseen näkyviin, vaan puuttuva tieto niiden arvosta vai
kuttaa ettei niitä talleteta.

Asetus „muinaisaikaisten muistomerkkien rauhoittami
sesta ja suojelemisesta“ on tosin olemassa, vaan kokemus on 
osottanut että sitä ei tunne kansa, eivätkä aina nekään 
virkamiehet, joiden tulisi sitä noudattaa. Kansamme puuttuu 
tietoa muinaisjäännösten merkityksestä tieteellisinä todistus
kappaleina. Ja täm ä tiedottomuus on yhtä suuri sivisty
neessä luokassa kuin rahvaassakin.

Muinaistiede riippuu enemmän kuin mikään muu tiede 
kansalaisten valistuneesta harrastuksesta ja etenkin maan
viljelijäin myötävaikutuksesta. Jokainen pellonraivaaja, 
kuokka- ja kyntömies, kanavankaivaja taikka muussa maa
työssä oleva henkilö voi muinaistieteelle tehdä mitä suurinta 
palvelusta huomauttamalla viranomaisia, missä kiinteä mui
naisjäännös on hävityksen vaarassa ja  lähettämällä museoon 
löytämiään muinaiskaluja.

On sen vuoksi katsottu tarpeelliseksi saada toimeen 
lehti, jonka tarkoituksena olisi kansalaisten kesken sanoin ja  
kuvin levittää tietoja muinaisjäännöksistämme ja niiden hoi
dosta, elvyttää harrastusta muinaisuutemme tuntemiseen, 
sekä halukkaille kerääjille antaa neuvoja ja osviittoja. Vaan 
sen ohessa tulisi lehden yleistajuisesti esittää muinaistutki- 
muksen tuloksia sekä pitää palstansa avoinna sellaisille pie
nille tiedoille ja huomautuksille kaikilta sukutieteiden aloilta, 
joita tutkijat tavallisesti saavat sivutuloksena laajempia kysy
myksiä käsitellessään.

Näitä tarpeita pyytää Muinaismuisto-Yhdistys tämän 
lehden kautta täyttää. Samoin kuin historiallisissa museois
samme löytyy paljon erilaista pientä tavaraa menneiltä
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ajoilta, tulee myöskin Suomen museo sisältämään pieniä 
muinaisuutemme aineellista ja henkistä viljelystilaa koskevia 
poimintoja ja kertomuksia.

Lehteen tulee siis otettavaksi kirjoituksia ei ainoas
taan varsinaisen muinaistieteen sekä taidehistorian ja kansa
tieteen, vaan myöskin historian, kansantaruston, -runouden 
ja kielitieteen aloilta. Suomen museo toivoo kaikissa kan
sanluokissa löytävänsä sitä kannatusta, jota Suomen Mui
naismuisto-Yhdistys harrastuksissaan aina on nauttinut.

Toimitukselle ovat apuansa luvanneet lukuisa joukko 
valtion museon ja paikallismuseojen hoitajia maassamme 
sekä asian harrastajia eri tieteiden ja taiteiden aloilta. Niitä 
ovat: Jac. Ahrenberg, Hj. Appelgren, E Aspelin, J. R. 
Aspelin, Of. Cygnaeus, Ernst Lagus A. Hackman, Axel Hei
kel, V. Högman, A. V. Forsman, O. A. Forsström, F. I. 
Färling, K. Killinen, K Krohn, E. Nervander, M. Schjerfbeck, 
Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. Tikkanen, M Waronen.

Lehti tulee ilmestymään kuukausittain yhden arkin 
eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja maksaa tilat
taessa postikonttoreissa 2 m 50 p. vuosikerralta. Suomen 
Muinaismuisto-Yhdistyksen vakinaiset jäsenet, jotka ovat suo
rittaneet täydellisen jäsenmaksun, mies 25 ja  nainen 20 mark
kaa, saavat lehden ilmaiseksi, jos lähettävät Yhdistykselle osot- 
teensa ja lähetyskustannukset, 1 markan, postimerkeissä tahi 
rahassa.

Toim itus. ■»-----

Muinaismuistoja Naantalin luostarista.
Kirj. E. Nervander.

I.
Kuta kauvemmaksi katoolinen aika Suomessa kului, sitä tuntu

vammaksi tuli tarve saada toimeen naisluostari. Kun vihdoin tuo 
hurskas, toimelias ja valtakunnan neuvostossa suurta kunnioitusta 
nauttiva Maunu Olavinpoika Tavast tuli Turun piispaksi, sai hän 
päätetyksi, että naisluostari dominikalaisen järjestelmän mukaan pe
rustettaisiin lähelle Turkua Raision pitäjään ja pyhitettäisiin neitsyt 
Maarian äidille, pyhälle Annalle, joka oli yksi niitä pyhimyksiä, 
joita Ruotsissa ja Suomessa hartaimmin palveltiin.



Ennenkuin tuo tuuma kävi toteen, joutui valtakunta kuiten
kin vaikeisiin valtiollisiin selkkauksiin, kaikissa kansan luokissa 
vallitsi alakuloisuus ja levottomuus, samalla kuin kansallistunto al
koi ilmaista suuremman virkeyden oireita. Kun siis ajatus syntyi 
että aijottu uusi nunnaluostari pitäisi tulla birgittiniläisluostariksi, 
tytäryhteydeksi arvossa pidetystä Vcidstenan luostarista, jonka oli 
perustanut eräs Ruotsin arvollisimmista naisista, paavin vastikään —  
vuonna 1391 —  pyhimykseksi juhlallisesti julistama B irg itta , niin 
se tuuma synnytti vilkasta ja yleistä myötätuntoisuutta. Aikomus 
perustaa Suomeen dominikalainen nunnaluostari hyljättiin ja pää
tettiin yhdistetyin voimin saada toimeen birgittiläinen kaksoisluos- 
tari —  sekä miehille että naisille.

Birgittiläisen liittokunnan sääntöjen mukaista oli m. m. että 
luostarin kirkossa pidettiin joka sunnuntai lyhykäisiä ja yleistajuisia 
saarnoja kansalle s e n  o m a l l a  ä i d i n k i e l e l l ä ,  että luostarin 
munkkien ja nunnien piti, ankarain hartauden harjoitustensa ohella, 
harjoitella kirjallisia opintoja ja muita hyödyllisiä maailman aska
reita, voidaksensa vähitellen esimerkillänsä ikäänkuin hengellisesti 
uudestaan synnyttää koko kansan syvimpiin kerroksiin saakka, —  
ylevä ja kaunis ajatus aikana, jolloin vielä yleensä suuri tietämättö
myys ja raakuus vallitsi, eikä suinkaan pohjoismaissa vähimmässä 
määrin.

Kun ei kuitenkaan tahdottu närkästyttää lempipyhimystä 
Santta Annaa, joka siten menetti kunnian saada itsellensä pyhite
tyksi uusi luostari, päätettiin korkeimmassa paikassa varsin kekse
liääsi pyhittää uusi luostari Suomessa Jumalalle ja neitsyt Maarialle 
ylistykseksi ja kunniaksi Johannes kastajan— eräs valtakunnan erino
maisia suojeluspyhiä taivaassa — ynnä Santta Annan ja Santta Bir
gitan nimessä. Yleisö, joka oikein käsitti tuon hätäkeinon, ei kauvan 
aprikoinut ennenkuin nimitti luostarin ainoastaan Santta Birgitan 
nimellä taikka, suorastaan Naantalin luostariksi (eli Armonlaaksoksi) 
siitä paikannimestä, jonka se oli saanut, kun se ensin rakennettiin 
sopimattomaan ja epäterveelliseen notkoon Maskun pitäjässä, mutta 
josta se täytymyksestä siirrettiin pari vuotta myöhemmin Lemun 
lahdelmaan pistävälle vuoriselle niemekkeelle. Siinä luostari jo noin 
1445 luullaan olleen siksi valmiiksi rakennettuna, että munkit ja 
nunnat saattoivat siihen muuttaa. ‘ Mäellä seisoo vielä muutoksia 
kokenut luostarin kirkko, siinä on myöskin jälkiä itse luostarin rau
nioista ja mäen takana sijaitsee Naantalin kaupunki, tuo pieni kaup
pala, joka pian syntyi luostarin oheen ja vielä säilyttää sen sivis
tyshistoriassamme kauniisti sointuvaa nimeä, kuinka lyhyeksi tuon 
hengellisen yhteyden olemassa-olo tulikin tapausten vaihdellessa.

Ennätti näet uskonpuhdistus ja Westeråsin kokouksessa pää
tettiin peruuttaa ne melkoiset maatilat, jotka hurskaat miehet ja
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naiset olivat lahjoittaneet kirkoille ja luostareille ikuiseksi omaisuu
deksi. Niin raskaasti kohtasi tuo määräys Naantalin luostariakin, 
että aikanaan rikas laitos jo v. 1530 valitti köyhyyttänsä ja kur
juuttansa, johon oli joutunut. Kustaa Waasa kuningas osotti tosin 
Birgittaluostarille Suomessa odottamatonta sääliväisyyttä, mutta pe
ruutettujen maatilain luku kasvoi vuosi vuodelta ja kuningas otti 
sitäpaitsi vuonna 1554 haltuunsa luostarista suuren paljouden tarpee
tonta kirkkohopeata, samoinkuin hän muistakin luostareista ja kir
koista oli aartehistoonsa tuottanut samallaisia kalleuksia. Arvoisat 
nunnat Naantalissa olivat kuitenkin varovaisesti ajoissa kätkeneet 
osan luostarin kalleuksista, sillä vuonna 1575, kun luostarissa enään 
vaan oli kolme sisarta jäljellä, saattoivat he salaisesti tarjota lah
jaksi Juhana-kuninkaalle, joka oli heille osottanut suurta lem
peyttä, luostarin vielä säilyneet kalleudet kullassa, hopeassa y. m. 
Ja vielä tänäpäivänä on Naantalin kirkolla tallessa kalkki ja leipä- 
tarjotin, jotka ovat olleet käytännössä 1400-luvun lopulta asti.

Viimeinen nunna Naantalin luostarissa, sisar Elin Knuutin- 
tai Pietarintytär, kuoli 1591 ja neljä vuotta myöhemmin jätettiin 
luostari häviölle alttiiksi kestettyänsä noin 150 vuotta. Yksin kirkko 
pidettiin kunnossa uusia vaiheita varten, mutta luostarin raken
nuksista riistettiin ympäristössä mitä vaan irti saatiin muihin ra
kennustöihin käytettäväksi. Pukua, jota munkki tai nunna Naan
talin luostarissa olisi aikanaan kantanut, ei ole säilyssä. Se ei ol
lut Wadstenan emäluostarissa käytetystä eriävä, jonka vuoksi me 
tässä julkaisemme kuvan birgittiläisnunnan 
puvusta eräässä ruotsalaisessa teoksessa ole
van piirustuksen mukaan. Kuten näemme oli 
se varsin yksinkertainen ja pääasiallisesti 
muodostettu valkoisesta alusvaatteesta, jonka 
päällä kannettiin harmaata hametta, joka 
oli keskustalta vyötetty mustalla nahka
vyöllä. Nunnapukuun kuului sitäpaitsi 
soukka harmaa vaatekappale, joka riippui 
jonakuna esiliinana hameen keskikaistalla, 
sekä harmaa poimuton kaapu, kaikki sar- 
kaisia. Liittoyhteyden merkkinä oli pieni 
punainen risti viitan vasemmalla etusivulla.
Pää oli verhottu valkoiseen liinasiteeseen, 
joka jätti näkyviin ainoastaan silmät, ne
nän ja suun. Siteen päälle oli kiinnitetty 
musta liinahuntu ja sen päälle kolme souk
kaa valkoista liinakaistaletta, joista kaksi 
muodostivat ristin päälaelle ja liittyivät kolmanteen, joka kiersi 
pään ympäri. Sen nimenä oli „Kristuksen kruunu“ ja omituisuuk-



sina vielä 5 pientä punaista vaatekappaletta, joiden piti muistuttaa 
Kristuksen viittä haavaa. Mustat kengät, talvisin saappaankorkui- 
set, vihdoin täydensivät birgittiläisnunnan puvun.

Munkkien pukuna oli valkoinen alusvaate, harmaa viitta, 
jossa oli liittoyhteyden merkki, ja harmaa lyhyellä päätineellä va
rustettu lakki. Sen lisäksi oli heillä kengät ja housut.

Sellaisissa puvuissa astuskelivat hurskaat sisaret ja veljet 
Naantalin luostarissa ja sen hiljaisessa ympäristössä. Toisen kerran 
aijomme sanoin ja kuvin julkaista muistoja heidän rakkaasta luos
taristansa, muistoja, jotka ajan hampaalta ovat säilyneet ja pysy
neet tallessa.

Eräs mmnaiskalujen kerääjä.
Suomen rahvaassakin on kansallisen herätyksemme aikana 

ilmaantunut miehiä, jotka ovat, kukin tavallansa, antautuneet kan
santajuisen tieteen palvelukseen. Suomalaisen kirjallisuuden histo
riassa on Matti Pohto (s. 1817, *j* 1857), tuo väsymätön kirjalli
suuden keräilijä, unohtumaton mies. Hän oli kotoisin Ylistarosta, 
jonka naapuripitäjästä, Isostakyröstä, muinaistiede puolestaan pari 
vuosikymmentä myöhemmin sai hartaan edistäjänsä, Salomon 
Wilskmanin.

Tämä mies syntyi Ulvilan kylän Kevarin torpassa 1825. 
Isä oli köyhä räätäli ja Salomon-poika joutui mieron teille kohta 
kun kerjäämään pystyi. Kivulloisuuden takia hän ei myöhemmin
kään, renkinä ollen, raskaampaan työhön kyennyt, vaan rupesi nai
tuaan rihkamakauppiaana kierrellen maakunnasta etsimään leipää 
perheellensä. Luonteeltaan rehellinen, raitis ja tarkka hän ansiol
laan osti pienen mäkituvan Lahden Hölsölän maalla Ylistarossa, 
Matti Pohdon kotikylässä.

Suvella 1880 saapui Wilskman ensi kerran Helsinkiin, pus
sissa riipillinen kiviaseita y. m. museokalua. Ne ostettiin Histo
rialliseen Museoon, jossa Suomen Muinaismuisto-yhdistyksen sih
teeri hänelle ehdotteli kauppasopimuksen. W. lähettäisi Helsinkiin 
matkustamatta, rautateitse karttuneet keräyksensä museoon' ja saisi 
sieltä määrätyllä osotteella hinnan tunnollisen arvostelun mukaan 
niin pian kuin museonhoitajalle kävisi mahdolliseksi. Hinta kusta
kin kalusta olisi Wlle osviittana niiden arvosta. Jos hän jostakin 
kalusta joutuisi tappiolle, niin museo ilmoituksen saatua koettaisi 
seuraavassa arvostelussa sitä korvata.

Tuo sopimus on nyt kestänyt 14:ttä vuotta. W. on kier
rellyt talosta taloon Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Hämeessä, lä



hettäen keräyksiä museoon melkein joka toinen kuukausi, noin 
50— 100 markan arvosta kulloinkin. Jokaiseen kaluun sidotussa 
paperissa on tieto kalun kotoperästä ja löytöpaikasta; irtonaisilla 
papereilla muitakin arvokkaita tietoja museon talteen. Iviviaseita 
varsinkin on W. hankkinut enemmän kuin kukaan muu keräilijä 
maassamme, ehkä tuhatkunta kappaletta, kerran taiteellisesti veiste
tyn vanhan tammiarkunkin paitsi paljon muuta arvokasta kalua.

Liekkö kauppaa kestänyt viisi, kuusi vuotta, niin W. jo kuu
luu saaneen säästöillään rakennetuksi uuden tuvan, jossa kotosalla 
ollen sittemmin asuu vuotta nuoremman kivulloisen vaimonsa kanssa. 
Käydessään viime vuonna Helsingissä W. valitti väsymystä, vaan ei 
sanonut enään voivansa museon palveluksesta luopua; ehk’ei sekään 
häntä uupuneena unhottaisi.

J. E. A.

Mistä johtuu nimi Kivennapa, ruotsiksi 
Kivinebb?

Kuten jokainen tietänee on maamme kaakkoisimmassa kol
kassa pitäjä, jolla on tuo kummallinen nimi Kivennapa, ruotsiksi 
Kivinebb. Rajamaissa tavataan usein nimiä, joiden syntyä, kun kan
sat kummallakin puolen rajaa ovat aivan eri rotua, kieliopillisen 
tutkimuksen on mahdoton totuttujen perusteiden nojalla selittää. 
Kiitä ovat sellaiset nimet kuin Valamo, Laatokka, Kaprio Inkerissä 
y. m. paikannimet Laatokan rantamailla. Nimet ovat ikäänkuin kulu
neet käyttäessä. Niitä ovat, kuten täällä, käyttäneet ja lausuneet 
Karjalaiset, Hämäläiset, Slaavilaiset, Varägit, Ruotsalaiset ja Saksalai
set. Jokainen on pitkän vuosijakson kuluessa niitä taivutellut oman 
kielensä mukaisesti, jokainen on oman ääntämisensä eduksi mah
dollisuuden mukaan nimeä selventänyt ja loppupäätös on sama kuin 
vanhassa kuluneessa rahassa, sen leima on poissa, samoin kuin suu
rin osa sen arvosta, eikä enään tiedetä mistä maasta se on kotoisin. 
Noin ikään, arvelin, oli myöskin nimi Kivennapa eli Kivinebb syn
tynyt. Todennäköiseltä tuntui että runko siinä oli puhdas suomalai
nen, varsinkin kun eräs paikallistamia, jonka aikanaan kuulin ker
rottavan, lisäsi sille otaksumiselle jonkunmoista luotettavuutta.

Tuon tarinan mukaan olisi nimi syntynyt siten, että eräässä 
pitäjän vuoressa oli löydetty noin nyrkinkokoisia paltaantuneita kiviä, 
joiden sisästä musertaessa löydettiin punaisia kranaatteja. Niistä, kun 
olivat muinaisina aikoina olleet kauppatavaraksi hyvin haluttuja ja 
etsittyjä, oli tullut nimi napakivi =  kivennavat =  sydänkivet.
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Tuo selitys näyttää minusta uskomattomalta, sillä monessa pai
kassa maatamme on kyllä kranaatteja, kuten esim. n. s. Kitelän ki- 
vissä Sortavalan seudulla, mutta kaikki ne kranaatit ovat mustia ja 
harmaita ja kaupassa arvottomia. Sen mukaan kuin minä tunnen ei 
ole ensiksikään punaisia kranaatteja lainkaan löytty maassamme, 
toiseksi ei ole Kivennavalla löytty mitään kranaatteja, ei punaisia, 
eikä mustiakaan. Vieläpä on seudun maanpintaopillinen muodostus
kin sitä laatua, että tuollaisia paltaantuneita kiviä ei siellä ensin
kään voi löytyä.

Sen sijaan olen nyt tullut siihen vakuutukseen että nimen 
suomalaisesta soinnusta huolimatta sen synty on ruotsin kielestä 
haettava. Turun linnan vanhempaa linnoitushistoriaa tutkiessani 
olen näet tavannut nimen melkein muuttumattomana oppisanana lin- 
noitustaiteessa, vieläpä niin myöhään kuin ensimmäisten Vaasaku- 
ninkaiden aikana. Tässä on muoto „Kifva nebb“. Tuota varustus- 
muotoa, joka vastasi pihtilaitosta uudemmassa linnoitustaiteessa, käy
tettiin keskiajan lopulla. Se muodosti itsenäisen varustuksen muuri- 
neen ja joskus tornineen kummallakin puolella soukkaa linnan por
tille vievää tietä. Sellainen porttivarustus edusti linnoitustaiteen 
korkeinta kehitystä keskiaikana ja oli, kun rynnäkköruhjin ja muu
rinmurtaja tuli yleiseen käytäntöön pohjoismaissa, tavallinen vasta 
sen aikakauden kahdella viime vuosisadalla.

Sten Sture kertoo puhuessaan valtakunnan säädyille kuinka 
hänen oli onnistunut „katkaista ne kivanebb’it, jotka hän (Gustav 
Trolle) oli rakentanut joka puolelle linnaa minua ja Ruotsin rah
vasta vastaan.“ Lause „katkaista“ osottaa että ne olivat rakennetut 
(Stäket-)linnaan johtavien teiden, katujen tai solien poikki. Nimi
tyksestä „nebb“ (nokka) näyttää kuin olisi linnoitus ollut suippukul- 
mainen laitos ja sivurintamat pitkät. „Kiffe“ (Vrt. Ihre, Glossarium 
Svio-Goth. ja G. Wolm. Sylvander, Kalmare slott) merkitsee alkuansa 
maasta, turpeesta, kivestä tai laudoista tehtyä pesää tai varustusta, 
josta sitten on muodostunut merkitys erillänsä oleva tupa, mökki, 
maja, jossa merkityksessä sana esiintyy pohjoismaiden vanhimmissa 
heimokielissä, kuten anglosaks. cif =  maja, muinaissaks. kiffe =  
mökki, muinaisruots. ja rahvaankiel. kyffe.

Linnoituskielessä merkitsi kivanebb siten ulotettua, suippu- 
kulmaista ulkovarustusta, jonka tarkoituksena oli suojella porttia 
pörttivarustuksena, tietä tai solaa. Sellaisia kivanebb-varustuksia 
oli Kalmarin ja Turun linnojen edustalla ja ylipäänsä suurten kauppa
teiden varrella siinä missä menivät valtakunnan rajan poikki. Tie- 
dämmepä aivan varmaan että sellainen ulkovarustus oli Rajajoella 
ja ylimalkaan suomalais-venäläisellä rajalla. Kun Jakob Bagge 
1556 teki partioretken Venäjän puolelle, tuotti hän kaikesta viljasta 
ja karjasta, jonka ryösti, „osan Kivanebb’iin, osan Muolaan“. Mi-



—  10 —

mista näyttää siis kuin tuo riidanalainen pitäjännimi Kivennapa täy
dellä varmuudella olisi johtunut niiden rajavarustusten laadusta ja 
muodosta, joita Ruotsin hallitus oli teettänyt tänne entiselle valta
kunnan rajalle.

Jao. Ahrenberg.

Reinholmin keräelmistä.
Huomattavimpia tutkijoita maassamme oli kymmenkunta 

vuotta sitten manalaan mennyt tohtori H. A. Reinholm (s. 1819, f  
1883), jonka sivistyshistorialliset keräelmät säilytetään Suomen val
tion museossa. Sille rajattomalle aatteellisuudelle, jolla tuo vaati
maton mies 50:ttä vuotta, vaivojansa ja varojansa säästämättä, har
rasti kansamme menneiden olojen valaisemista, ei maassamme tun
neta vertaista. Historiallisen tutkimuksemme ahtaasta ja yksipuoli
sesta lähdekäsityksestä vapautuneena oli hän toisaalta katsoen mui- 
naistutkijana aivan itsenäinen tutkimustavassaan. Hän kävi rakkau
den teroittamilla silmillä omaa kansaansa etsimään ja osotti — se 
tullee aina luettavaksi hänen pääansiokseen — että tuskin on alaa 
kansan entisyydessä, jota ei ennakkoluuloton ja harras tutkimus voisi 
valaista. Eikä hän muuta pyytänytkään kuin olla sivistyshistoriamme 
portaissa alimpana askeleena tulevain tutkijain kiivetä. Sen he muis
takoot kun vastaisuudessa ammentavat sekä aatteita että aineksia 
edelläkävijänsä keräelmistä. — Yllä olevalla otsakirjoituksella tulee 
Suomen Museossa julkaistavaksi mitä milloinkin vainajan runsaasta 
varastosta.

1. Hukattu löytö.
(M äntyharju.)

Iitistä Mäntyharjuun vievän maantien varrella on viimemaini
tussa pitäjässä Hurman kylä. Siellä on lähellä pitäjän rajaa Nurma- 
järvi, joka ennen on ollut Vuohijärven lahtena, mutta nyt on vaan 
joella sen kanssa yhdistetty. Siihen järveen pistää pieni Ritaniemi, 
joka vähäksi aikaa tarjoo syöttöä kiertävälle karjalle. Jossain tuolla 
niemellä löysi paimen v. 1829 „kahdesta vaskivartaasta väännetyn 
katti lansangan“. Hän kaivoi edelleen ja löysi vihdoin kattilankin, 
joka sisälsi „paljon pieniä hopearahoja ja lasihelmiä“. Senaikainen 
kappalainen D. K. Stenius (1821—34) sai tiedon löydöstä, mutta ei 
tehnyt mitään sen pelastamiseksi. Helmet annettiin leluiksi lapsille, 
jotka aikaihmisinä elivät vielä 1861 ja kertoivat että kaikki helmet 
vähitellen rikottiin tai hukattiin. Niinikään olivat jo silloin ra
hatkin hukatut. Ne olivat olleet pieniä, ohkaisia ja ymmyrkäisiä, 
enimmät varustettuja juotetulla vaskisilmukalla ripustettavaksi ja
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kannettavaksi. Kaivellessa v. 1829 oli löydetty hiiltä, tuhkaa ja ihmi- 
senluita, jonka vuoksi arveltiin että nientä olisi vielä tutkittava 
(Reinh. Ker. I: 30; pastori A. E. Berner ilm. 1861).

Muinaistieteen vainioilta.
— Orkhon-kirjoitukset ja niiden selitys. U. Suomettaressa oli äs

kettäin julkaistu nimim. E. N. S:n kirjoittama kertomus siitä merkillisestä 
keksinnöstä, jonka kautta tanskalaiselle tiedemiehelle, professori Wilh. Thom- 
senille on nyt onnistunut selittää nuo nykyjään niin suurta huomiota he
rättäneet Orkhon-kirjoitukset. Lainaamme tähän mainitun kertomuksen.

„Noin 170 vuotta on ollut tiettynä, että etelä-Siperiassa Jenisein ylä
juoksun varrella on kirjoituksia omituisilla kirjaimilla, joita ei muualta tun
nettu, ja kielellä, johon ei avainta ollut olemassa. Vasta muutamia vuosia 
on kuitenkin oppineella maailmalla ollut tilaisuutta näihin merkillisiin kirjoi
tuksiin varsinaisesti tutustua, ja ansio siitä tulee ensi sijassa professori J. E . 
Aspelin’iWe, joka saattoi kysymyksen näistä kirjoituksista päiväjärjestykseen. 
Kirjoituksilla sanomalehdissä hän kääntyi yleisön puoleen ja sai asianharras
tuksen heräämään, varsinkin kun hän arveli näissä kirjoituksissa olevan tavat
tavana „suomen suvun vanhimman kirjakielen“. Kolme retkikuntaa lähti liik
keelle vv. 1887 — 1889, joiden kaikkien johtajana oli prof. Aspelin. Matkojen 
hedelmät julkaistiin prof. Aspelinin ja Donnerin toimittamassa teoksessa ,,In- 
scriptions de l’Ienissei (Jenisein kirjoitukset), joka v. 1889 esitettiin Tukhol
man orientalisti-kongressille, sekä prof. Donner’ia  toimittamassa Jeniseikiijokus
ten sanaluettelossa (1892). Mutta pianpa alkoi kuulua, että pohjoisessa Mon
goliassa Orkhon-joen rannoilla oli tavattu suuremmoisia muistomerkkejä, jotka 
sisälsivät Jeniseikirjoitusten kaltaisia kirjoitusmerkkejä. Venäläinen matkus
taja N. Jadrintsew  siitä toi ensimäisen tiedon, ja uusi suomalainen retkikunta 
läksi v. 1890, tällä kertaa toht. A. Heikelin johdolla, Orkhon-joen rannoille. 
Nyt oli jo venäläistenkin huomio kääntynyt tälle alalle ja v:sta 1891 on Ve
näjän hallituksen kustannuksella ja akateemikko W. Radloffin johdolla lähe
tetty useampia retkikuntia samoille tienoille. Suomalaisten ja venäläisten ju l
kaisut Orkhon-kirjoituksista ilmestyivät yksin ajoin syksyllä v. 1892, edellinen 
ranskaksi Suomalais-ugrilaisen seuran toimesta (toht. Heikelin ja prof. Donne
rin toimittamana), jälkimäinen Venäjän Tiedeakatemian kustannuksella akatee
mikko Radloffin toimittamana. Näistä kahdesta julkaisusta antaa professori 
Thomsen sen arvostelun, että hän niissä paikoissa, missä erilaisuutta on ole
massa, yleensä pitää suomalaisten julkaisutapaa parempana.

Orkhon-kirjoitusten nojalla on nyt kirjoitusten lopullinen selvitys saa
vutettu, ja prof. Thomsen on sitä mieltä, ettei Jenisei-kirjoituksia yksinään 
olisi voitu milloinkaan selittää. Orkhon-kirjoituksilla on se etu jeniseiläisten 
rinnalla, että ne ovat paljoa selvemmät ja että niiden rinnalla tavattiin kiina
laista tekstiä, jonka arveltiin sisältävän samaa tai osittain samaa kuin seli
tettävien kirjoitusten. Kiinalaisen tekstin yhdessä Orkhonin muistomerkeistä 
käänsivät Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksissa saksalainen prof. Gabelentz 
ja hollantilainen prof. Schlegel. Kiinalaisesta tekstistä kävi selville, että muisto
merkki oli pystytetty Kiueh-ti-kin’in s. o. ruhtinas (turkin kielellä tigin) Kiueh’in 
kunniaksi. Kirjoituksessa oli päivämäärä, joka vastaa 28- p. tammikuuta v. 
733 meidän ajanlukumme mukaan. Kiinalaisista historiallisista lähteistä saatiin
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tietää, että ruhtinas Kiueh kuului tu-kiu kansan s. o. turkkilaisten hallitsijasu- 
kuun ja että hän kuoli v. 731. Toinen muistomerkki oli pystytetty hallitsijan 
eli „kaganin“ Mogilanin kunniaksi, joka kuoli v. 734. Nämät historialliset 
tiedot olivat tarjona sillä, joka tahtoi ryhtyä selitystyöhön. Katsokaamme nyt, 
miten selittäminen on tapahtunut.

Siperialaisia kirjakiviä Jenisein seuduilta.

Kirjoitukset esiintyvät pystysuorissa riveissä (ei vaakasuorissa, niinkuin 
meidän kirjoituksessa). Ensimmäinen kysymys on siis: ovatko rivit luettavat 
alhaalta ylöspäin vai ylhäältä alaspäin. Kaikki ovat olleet yksimieliset siitä, 
että on luettava ylhäältä alaspäin, samoin kuin kiinalaisessa ja mongolilaisessa 
kirjoituksessa. Jos siis rivit käännetään vaakasuoraan asentoon, on luettava 
oikealta vasemmalle (ei vasemmalta oikealle, niinkuin meidän kirjoituksessamme).
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Toinen kysymys oli, missä järjestyksessä rivit olivat toistensa suhteen. 
Oliko enimmän vasemmalla oleva rivi ensimmäinen, vaiko se, joka oli enim
män oikealla? Sekä Suomalais-ugrilaisen seuran että Radloflin julkaisussa oli 
vasemmanpuolista riviä pidetty ensimmäisenä niinkuin mongolilaisessa kirjoituk
sessa. Thomsen huomasi että asian laita oli päinvastoin niin, että oikeanpuo
linen rivi oli ensimmäinen, niinkuin kiinalaisessa kirjoituksessa s. o. että rivit 
ja kirjaimet kulkivat seuraavanlaisessa kaavassa:

bß •■ö

02 03 i-^

• 1-4 O

Tämän seikan hän sai ratkaistuksi siten, että hän vertasi niitä melkoi
sen suuria osia, jotka olivat yhteiset molemmissa muistomerkeissä. Kun siis 
vertasi semmoista riviä, joka toisessa esiintyi kokonaisena, semmoiseen, joka 
toisessa oli jaettu, saattoi heti päättää, mimmoinen rivien järjestys oli oleva.

Kaikki edelliset selityskokeiden tekijät olivat lähteneet ulkonaisista 
yhtäläisyyksistä muiden tunnettujen kirjaimistojen välillä. Nämät yhtäläisyysil- 
miöt ovat kuitenkin olleet vain — virvatulia. Thomsen sitä vastoin otti läh
tökohdakseen: riksi itse kirjoitukset ja niiden erilaiset merkkiyhtymät, sekä
2:ksi kiinalaisten kirjoitusten tarjoamat opastukset. Jälkimmäiset kirjoitukset ei
vät kuitenkaan voineet sisältää suorastaan samaa tekstiä kuin selitettävät; sen 
saattoi jo nähdä siitä, että sanojen luku selitettävissä oli 4  tai 5 kertaa suu
rempi kuin kiinalaisissa kirjoituksissa.

Selitettävissä kirjoituksissa esiintyi 38 merkkiä. Tästä Thomsen teki 
sen päätöksen, ettei tässä varmaan ollut käytetty varsinaista kirjainkirjoitusta, 
vaan että sen täytyi olla jonkinlaista tavuukirjoitusta, tai että siinä oli useampia 
merkkejä samalle äänteelle eri tiloissa.

Ensiksi Thomsen ryhtyi tutkimaan, oliko olemassa eri merkkejä vo
kaaleja varten vai eikö. Hän päätti, että jos jossakin paikassa sama merkki 
välittömästi tavattiin toisen edellä ja jäljessä (ryhmä xyx), niin keskimmäinen 
(y) oli vokaali, jos viereiset (x) olivat konsonantteja tai päinvastoin. Siten ja 
sanoja toisiinsa vertailemalla hän tuli varmaksi siitä, että oli kolme merkkiä 

jotka merkitsevät vokaaleja. Yhden, j> merkin hän päätti o:ksi, toisen, 
^ merkin i:ksi sekä kolmannen, ĵ  merkin e:ksi; vasta myöhemmin hän huo
masi että viimemainittu oli ö (ü).

Tämän jälkeen hän teki päätöksiä eri konsonanttimerkkien suhteelli
sesta merkityksestä, päätti että konsonantteja merkittiin eri tavoin aina seuraa- 
van ivokaalin laadun mukaan, että siinä kielessä, jota kirjoitukset edustivat, 
vallits vokaalisointu y. m. Eteenpäin päästäkseen hänen täytyi kuitenkin var
muudella lukea muutamia sanoja, ja sen vuoksi hän ryhtyi etsimään semmoisia 
minaiso-nimiä, joiden kiinalaisen tekstin johdosta saattoi luulla esiintyvän seli
tettävässä tekstissä. Kauan haettuaan hän erittäin kiintyi kahteen sanaan.

Ensimmäinen tämmöinen sana oli eräs, joka tavataan hyvin usein 
näissä kirjoituksissa, erittäinkin niiden alkuosissa, missä saattoi arvella Khanin 
tittelin („taivaallinen Kagan“) esiintyvän. Tämän sanan hän tahtoi lukea 
tängri, joka mongolilaisissa ja turkkilaisissa kielissä merkitsee taivasta ja juma
laa. Tämä sana oli: *

T 'i h =  Kä)ngri-
i r ng t
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Toinen sana, johon Thomsen loi huomionsa oli:

rf’f h h Y l ^  =  Költigin (ruhtinas Köl) 
n g i t 1 ö k

Tämän sanan, joka usein esintyy toisessa näistä muistomerkeistä, mutta 
ei näytä ilmestyvän toisessa, hän päätti sisältävän sen ruhtinaan nimen, jonka 
kunniaksi muistomerkki oli pystytetty. Tässä häntä kauan aikaa pidätti se 
seikka, että ruhtinaan nimen, jonka kiinalaiset lausuivat Kiueh-ti-kin, oli ar
veltu kuuluvan turkin kielellä Kök-tigin (—  sininen ruhtinas), ja tämän mu
kaan olisi merkki ollut k:ksi luettava. Mutta jos tämän merkin sijaan pan
kin muihin sanoihin, ei siitä syntynyt ymmärrettäviä sanoja. Vihdoin monen 
mutkan päästä Thomsen pääsikin selville että Y olikin 1 eikä k, ja nimi siis 
luettava Köl- eli Kiil-tigin.

Näiden selitettyjen merkkien avulla Thomsen saattoi lukea sanan türk 
„turkkilainen“, ja saattoi siis varmuudella päättää että kirjoitukset olivat tur- 
kinkielisiä, joka muutenkin oli jo ennakolta odotettavissa historiallisten tieto
jen nojalla.

Sovittamalla tunnetut merkkien äännearvot yhä suurempaan joukkoon 
sanoja, selveni vähitellen merkki toisensa perästä. Todistuksena siitä, että oli 
osattu oikeaan, oli se, että panemalla äännearvot merkkien sijaan, saatiin sel
viä turkkilaisia sanoja.

Täten selvisi siis vähitellen koko kirjaimisto, jossa, kuten sanottu, on
38 merkkiä. Vokaalimerkkejä on neljä, ja konsonanttimerkkejä on erilaisia
aina sen mukaan, mikä äänne seuraa tai käy edellä. Niin on esim. k:llä koko 
5 eri merkkiä, t:llä, d:llä, n:llä, r:llä, j:llä, j. n. e. on kullakin 2 eri merkkiä 
aina sen mukaan seuraako a, o, u, y vai ä, ö, Ü, i.

Se kieli, jolla kirjoitukset ovat kirjoitetut, on Thomsenin mukaan lä 
heistä sukua uigurien kielen kanssa, olematta kuitenkaan sama kuin se. Kir
jaimiston alkuperää ei Thomsen vielä tahdo määrätä; hän viittaa ainoastaan 
yhtäläisyyteen, joka tavataan näiden merkkien ja persialaisen, seemiläistä alku
perää olevan pehlevi-kirjaimiston välillä.

Lyhyessä ennakkojulkaisussä on main. tiedemies esittänyt keksintönsä 
sekä millä tavalla hän oli asian perille päässyt. Koko kirjoitus ei ole suu
rempi kuin 15 sivua, mutta näillä muutamilla sivuilla on kerrottu yksi ai
kamme merkillisimpiä tieteellisiä keksinnöltä.

Toisessa paikassa prof. Thomsen aikoo laajemmalta esittää tutkimus
tensa tuloksia, ja toivottavasti ei tätä kauan tarvinne odottaa. Mainittakoon 
vielä että on toivo saada Thomsenin tekeillä oleva julkaisu ilmestymään Suo
malais-ugrilaisen seuran toimituksissa.

Prof. Thomsenin läpitunkeva nero on täten tieteelliselle tutkimuk
selle avannut uuden alan, jolta sekä kieli- että muinaishistoria odottaa run
saita hedelmiä.“

— Muinaismuistoyhdistyksen kokouksista. Yhdistyksen viime koko
uksessa, jouluk. 13 p. 1893, oli esillä suuri joukko asioita.

Kiinteät muinaisjäännökset. Yhdistyksen stipendiaatti ylioppilas A. E. 
Snellman jätti käsikirjoituksena kertomuksen muinaisjätteistä Kivijärven ja Kars
tulan pitäjissä.

Kokoelmat. Yhdistyksen v. 1871 painetussa ja yleisölle levitetyssä 
vihkossa „Viittauksia Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen tarkoituksesta ja  
vaikutusalasta“ löytyy seuraava määräys:

„Siihen merkitykseen katsoen, mikä hyvästi järjestetyllä kansallismuseolla 
on kansallishengen virittämisessä ja sivistyttämisessä, on Yhdistyksen aikomus
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sellaisen museon hyväksi säilyttää kaikki ne maamme viljelystilaa muinoisina 
aikoina valaisevat muinaiskalut ja -esineet, jotka Yhdistys onnistuu saada ko
koon. Toistaiseksi saavat nuo kokoelmat säilytyspaikan Yhdistyksen nimessä 
ja mainitulla ehdolla yliopiston historiallisessa museossa“.

Avmoll. julistuksen kautta 17 p:ltä Elokuuta 1893 otti valtio yhdis
tyksen kokoelmat huostaansa ja tulevat ne niinmuodoin, samoin kuin yliopis
ton historialliset ja ylioppilasosakuntien kansatieteelliset kokoelmat, olemaan ar- 
keoloogisen toimiston valvonnan ja valtionarkeoloogin hoidon alaisina.

Mutta koska yhdistyksellä ennen ei ole ollut tilaisuutta tuosta luovut
tamisesta lausua mielipidettään, päätettiin ilmoittaa arkeloogiselle toimistolle että 
yhdistys mielellään näkee hallituksen yllämainitun toimenpiteen ja samalla pyy
tää toimistoa valvomaan ettei tuo yllämainittu määräys joutuisi unohduksiin.

Aunuksen muinaisuus. Toht. O. A. Forsström ilmoitti kirjallisesti 
yhdistykselle että ne tutkimukset, joita hän Aunuksessa useita vuosia takape
rin yhdistyksen matkarahoilla suoritti, tarkoittavat yksinomaan kivikautisten mui- 
naisjätteiden luettelemista, jonka vuoksi ala vielä on pidettävä tutkimattomana 
myöhempiin kulttuurikerroksiin nähden. Hra F. valmistelee paraikaa kerto
musta Aunuksen kivikaudesta.

Muinaismuistoyhdisdyksen vanhat pöytäkirjat. Niihin vaikeuksiin näh
den, joita yhdistykselle on ollut saada sopivaa miestä kirjamuotoon toimit
tamaan niitä tieteellisiä aineksia, jotka 23 vuotena ovat karttuneet yhdistyksen 
pöytäkirjoihin, päätettiin, sihteerin ehdotuksesta, ruveta yhdistyksen aikakauskir
jaan kokonaisuudessaan painattamaan kaikki yhdistyksen pöytäkirjat sen perus
tamisesta saakka ynnä kokouksissa pidetyt esitelmät ja muut tiedonannot.

Taidehistoriallisten retkikuntain tulosten julkäiseminen. Prof. J. R. 
Aspelin huomautti, että ne maamme kulttuurihistoriaa keski- ja uudella 
ajalla valaisevat suuret kuvakokoelmat, joita yhdistyksen viisi taidehistoriallista 
retkikuntaa ovat keränneet, makaavat vielä kuolleena, yleisölle tuntemattomana 
aarteena yhdistyksen arkistossa. Ehdotti sen vuoksi, että yhdistys pyytäisi 
maist. E. Nervanderia, joka on maamme paras tuntija tällä alalla, tekemään 
suunnitelman noiden kokoelmien julkaisemiseksi kuvilla ja selityksillä. Yhdis
tys hyväksyi ehdotuksen.

Kokoelmain kasvaminen. Kokouksessa ilmoitettiin seuraavat lahjat: 
Kivikaudelta: Yhdistyksen stipendiaatin yliopp. E. E. Takalan kautta: kou
rutaltta, löydetty Hanhinevan kylän maalta n. s. Käräjäkankaalta Kannuksesta; 
vasarapuoli skandinaavilaisesta vasarakirveestä, löyd. Toholammelta; terän kat
kelma, löyd. Antti Nisulan pellosta samassa pitäjässä; 2 erikokoista tasatalttaa, 
molemmat Vetelistä. —  Yliopp. A. E. Snellmanin kautta: pieni tasataltta, löyd. 
Jokelan talon Mäenpään torpan pellosta Saaren kylää Kivijärvellä.

Myöhemmältä rautakaudelta: Ylioppilas E. E. Takala oli Halsualta
saanut erään Karhulahden talon maalta tien poskesta löydetyn omituisen kaari- 
soljen. Sen tapaisia solkia on useita tavattu Liivinmaan pakanuuden aikuisissa 
haudoissa. Suomessakin on niitä joskus löydetty ja enimmäkseen sellaisten esi
neiden joukossa, jotka ovat myöhemmän rautakauden alkuajoilta eli noin 800- 
luvulta j. Kr. s. Solki on muodoltaan selvä kehitysmuoto aikaisemman gootilai- 
sen väestön kaarisoljista. Puheena oleva kappale on ehein ja täydellisin kai
kista tähän saakka tallelle saaduista sentapaisista soijista. —  Yliopp A. E. 
Snellman oli Kivijärven pohjois-osasta saanut varsiputkella varustetun keihään- 
terän myöhemmän rautakauden muotoa ja rautakovelin. Yhdessä niiden kanssa 
oli sanottu löydetyn rautainen varren sija eräästä kapineesta, joka tuntuvasti 
muistuttaa vanhemman rautakauden n. s. kelttejä eli petkeleltä.

Uudelta ajalta: Vapaaherratar Maria Mellin Kuljun kartanossa Suo-
niemellä: 2 „potpourri-vaasia“ ynnä niihin kuuluvat kannet. Toisessa on merkki
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MB, jonka päällä näkyy kolme kruunua, s. o Mariebergiu posliinitehtaan merkki
noin v:lta 1780. Muoto on seuraava: jalka kuvaa kalliota, jota myöten juok
see porraskäytävä; portaan edessä on kaniin i; kalliolta nousee köynnöskasvia 
päärynän muotoisen vaasin kupeille.

Tietämättömältä ajalta: Yliopp. E. E. Takala: iso nuijakivi, varustettu
varsireijällä, löydetty Kirkkosaaresta Lestillä sekä 2 muuta pienempää reikäki- 
veä Kaustiselta. — Yliopp. A. E. Snellmanin kautta: pieni litteä reikäkivi, luul
tavasti värttinänpyörä, löyd. Lumijoen Kirkonkylän Pikku-Laurilan pellosta.

Kirjallisuutta: Suomenmaan virallinen tilasto X V III: 8 v:lta 1891, 
jälk. osa. —  Sitzungsberichte der Alterthumsgesellchaft Prussia, 18:s vihko.
—  Katalog des Prussia-Museums I. —  Ungarische Revue 1892, V I— X  vihko 
sekä 1893 I —  V vihko -— Archaeologiai Ertesitö X I I : 3— 5, X III: 1— 2 vihko
—  Rapport sur les travaux de 1’academie des Sciences de Hongrie en 1892.

Maist. Alfred Hackman oli yhdistykselle osaksi lahjana osaksi ostetta
vaksi tarjonnut kallisarvoisen kokoelman kivikaluja, joita hän matkoillaan Ruot
sissa oli kerännyt. Kokoelma sisältää yhteensä 107 esinettä, joista 40 on lim- 
siökaluja. Verrattomasti suurin osa eli 98 esinettä ovat kivikaudelta. Jou
kossa on sekä hiomattomia kivikaluja, niinkuin talttoja, sahoja ja tikareita, joita 
on pidetty kaikkein vanhimpina jälkinä ihmistyöstä, että myöskin myöhemmän 
kivikauden kauniita hiottuja kirveitä y. m. Kokoelmaa seurasi sitä paitse asei
den teossa syntyneitä limsiölastuja, joita toht. E. Martin Ruotsissa oli saanut 
vesirakennuksista Ringjärven luona Skånen maakunnassa. Kokoelma tulee ole
maan suuriarvoinen vertaileville tutkimuksille. Yhdistys päätti maksaa vaadi
tun hinnau 100 mk.

Hra Alfons Spåre oli kirjeessä ilmoittanut muinaiskaluista, jotka ovat 
tulleet hänen tietoonsa ja jotka ovat sen arvoisia, että olisivat kokoelmiin han
kittavat. Myöskin antoi hän ilmoituksia eräistä kiinteistä muinaisjätteistä.

Uutta kirjallisuutta. Prof. Aspelin teki ilmoituksen pastori A. N eo
viuksen teoksesta, joka koskee Porvoon hiippakunnan kirkkojen kalustoja, kir
jastoja ja arkistoja.

Uusia jäseniä. Kotimaisiksi jäseniksi päätettiin kutsua maisterit 
M. Varonen, Viktor Hackman ja Oskar Hackman sekä polyteknikko Yrjö 
Blomstedt ja yliopp. Seth Snellman.

Huom! Muinaismuistoyhdistyksen vakinaiseksi, elin
kautiseksi jäseneksi pääsee jokainen suorittamalla sääde
tyn jäsenmaksun, joka tekee 25 markkaa mieheltä ja 20 
markkaa naiselta. Yhdistyksen vakinaiset jäsenet saavat 
tämän lehden ilmaiseksi, kun suorittavat vaan lähetys- 
kustannukset, 1 markan rahassa tai postimerkeissä.

Sisällys: Lukijalle. — Muinaismuistoja Naantalin luostarista I (kuva), 
kirj. E. Nervander. — Eräs muinaiskalujen kerääjä, kirj. J. R. A — Mistä johtuu 
nimi Kivennapa, ruotsiksi Kivinebb, kirj. Jac. Ahrenberg. — Reinholmin keräelmistä, 
1. — Muinaistieteen vainioilta: Orkhon-kirjoitukset ja niiden selitys (kuvia). — 
Muinaismuistoyhdistyksen kokouksista.

Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1894.
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Liuskamarenkaita Suomesta.
K irj. Alfred Hackman.

Valtion historiallisessa museossa on säilyssä joukko ehjiä ja 
rikkoutuneita eri lajisesta liuskamakivestä muodostettuja renkaita, 
jotka ovat löydetyt kaukana erillään olevilta seuduilta isänmaatamme. 
Enin osa näitä renkaita on hyvin huolellisesti valmistettu tuosta mu
renevasta kivilajista; muutamissa on pinta sileäksi hiottu, syrjässä 
joko terävä- ja tasapiirteisiä tai ovat ne pyöristetyt ja tiheillä uur
teilla merkityt. Renkaitten keveydestä ja murtuvaisuudesta, niiden 
laajasta reijästä ja ohuudesta päättäen ei niitä ole voitu työaseiksi 
käyttää. Muutamat näitä ovat niin pieniä ja ohuita, että ne ovat voi
neet olla ainoastaan ripustettavia koristuksia tai taikaesineitä, ja sel
laiseen tarkoitukseen täytyy meidän otaksua enintä osaa suuremmista 
ja paksummistakin käytetyksi. Ainoastaan kahdessa renkaassa on 
kyllin suuri reikä, jotta niitä on voitu käyttää rannerenkaina, mistä 
kuitenkaan ei seuraa että niitä todella on sillä tavoin käytetty.

Ennenkuin ryhdymme vastaamaan kysymystä näiden omituis
ten koristusten ijästä. teemme tässä yleiskatsauksen niiden löytöpaik
koihin ja annamme yksityisistä kappaleista lyhyen kertomuksen.

1) Rauduskylä Kittilän pitäjässä, Lapissa. Rengas mustaa 
grafiittiliuskamaa nelikulmaisella poikkileikkauksella. Läpimitta on 
ulkoapäin 77—79 mm, sisältä 56 mm, leveys 10 - 11 mm, paksuus 8 
mm. Kaikki neljä syrjää ovat olleet koristetut tiheillä poikkiuur- 
teilla; nykyjään ovat ne yhdeltä puolen kuluneet pois. Rengas löy
dettiin useain muiden särkyneitten suurempain ja pienempäin kivi- 
renkaitten kanssa Hautolan talon maalta kahden jalan syvyydestä 
erästä huonetta perustettaessa. Ainoastaan yksi rengas otettiin säilyyn. 
Museon luettelo 2,657. 3.

2) Kiuruvesi Pohjois-Savossa. Rengas mustaa grafiittiliuska
maa nelikulmaisella poikkileikkauksella. Hyvin edellisen näköinen, 
mutta pienempi. Syrjä on ainoastaan yhdeltä puolelta uurrettu. —
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Läpimitta ulkoa 69 mm, sisältä 47 mm, leveys 11 mm, paksuus 7 mm 
Mus. luett. 721. Ks. Aspelin Muinaisj. I, kuva 84.

3) Kiviniemi, Sakkulan pitäjä, Karjala. Renkaan taittiain 
mustaa grafiittiliuskamaa nelikulmaisella poikkileikkauksella. Kaikki 
neljä syrjää ovat koristetut syvillä uurroksilla. Katkelman pituus 
71 mm, leveys 12,5 mm, paksuus 8,5 mm. Rengas löydettiin Vuok
sen laskemisessa v. 1857 (kuva 1). Mus. luett. 263.

4) Jutikkalan kylä, Valkjärven pitäjä, Karjala. Katkelma pie
nestä, latteasta ja pyöreäsyrjäisestä renkaasta keltaruskeaa savilius- 
kamaa. Läpimitta ulkoa noin 45 mm, sisältä 25 mm, leveys 10 mm, 
paksuus 3,5 mm. Mus. luett. 2744. 23 (kuva 2).

5) Kuusan entinen lahjoitustila, Muolaan pitäjässä, Karjalassa. 
Rengas tummanruskeaa saviliuskamaa, lattea, pyöristetyillä syrjillä. 
Läpim. ulkoa 57,5 mm, sisältä 38,5 mm, leveys 9 mm, paksuus 6 mm. 
Löydetty Kuusan entisen lalijoitustilan kaskimaasta. F. I. Färlingin 
luettelo 1781 (kuva 3).

6) Ikaalinen, Satakunta. Rengas punaisenruskeaa saviliuska
maa, poikkileikkaus kolmikulmainen. Ulkosyrjä on hiukan pyöristetty 
ja koristettu viistoisilla uurroksilla. Kaksi sisäsyrjää ovat teräviä. 
Renkaan vahvuus niiden välillä on 9 mm. Läpim. ulkoapäin 10,6 
mm, sisältä 74 mm, leveys 17 mm. Mus. luett. 2770. 8 (kuva 4).

7) Niemen talo Pyhäjärven pitäjässä Haapajärven kihlakun
nassa Pohjanmaalla. Renkaan puolikas punaista saviliuskamaa kolmi- 
kulmaisella läpileikkauksella. Varsin suuresti edellisen näköä, mutta 
pienempi. Ulkosyrjässä näkyy vaan muutamia harvoja uurteita. Lä
pim. ulkoap. noin 80 mm, sisältä 56 mm, leveys 13 mm, vahvuus 7 
mm. Mus. luett. 2477. 92.

8) Terenkosken kylä, Isojoen kappeli, Etelä-Pohjanmaa. Ren
gas mustaa grafiittiliuskamaa, latuskainen, pyöristetyillä syrjillä. Lä
pim. ulkoap. 33 mm, sisäp. 14 mm, leveys 9,5 mm. Löydetty niitystä 
Terenkosken kylän maalta. F. I. Färlingin luett. 1835. Kuvattu 
Aspelinin „Suomen asukkaat pakanuuden aikana“, kuva 10.

Silmäys tähän luetteloon osottaa että liuskamarenkaita esiin- 
ty y  Karjalan eteläisimmältä rajalta lähtien aina Lapinmaahan saakka 
ja etteikä niitä puutu Lounais-Suomestakaan. Erityisesti huomattava 
on se yhdellaisuus muodossa ja aineksessa, joka on Kittilästä, Kiuru- 
vedeltä ja Kiviniemestä — siis sangen etäällä toisistaan olevista 
paikoista — löydettyjen renkaitten välillä. Yhtäläisyys näiden ren
kaitten välillä on niin silmäänpistävä että niitä syystä voi pitää jo- 
tensakkin samanaikaisina. Sama suhde on olemassa Ikaalisten ja 
Pyhäjärven kahden punaisenruskean’saviliuskamaisen renkaan välillä.

Mihinkä aikakauteen voidaan nämät koristukset lukea?
Kysymyksen ratkaisulla on suuria vaikeuksia voitettavana, 

koska ei yhtäkään näitä renkaita ole löydetty yhdessä toisten esineit-
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ten kanssa, joista saataisiin ajanmääräykselle varma tuki. Me voimme 
tosin tällaisten koristusten raakalaisluontoisen laadun kautta edel
lyttää alhaista viljelyskantaa koristusten pitäjissä, samoin kuin voimme 
otaksua että kansa, joka näiden teosten kautta on osottanut niin 
suurta kykyä kiviesineiden valmistustaidossa, silloin vielä on arva
tenkin elänyt metalleista tietämättä ja muodostanut työesineensä, 
aseensa ja koristuksensa kivestä, luusta, sarvesta y. m., tai toisin sa
noen että se kansa silloin vielä on elänyt kivikaudessa. Me voisimme 
myöskin viitata siihen seikkaan että samallaisia kaünisteita kuin lius- 
kamarenkaissa, nim. tiheään leikattuja uurteita yliympäri syrjäin, ta
vataan muutamissa Yarsinais-Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta löyde
tyissä kummastakin päästä teroitetuissa kiviaseissa (ks. kuvaa 5, Euran 
pitäjästä Turun lääniä, ja kuvaa 6, Jurvan kappelista Waasan lääniä). 
Mutta voidaksemme tehdä tarkkaa ajanmääräystä vaaditaan sitovam
pia todistuksia kuin nämät luulopäätelmät ja kentiesi satunnainen 
yhtäläisyys kaunistamistavassa voivat antaa; ja kun emme tapaa 
valaisevia asianhaaroja Suomenmaan piirissä, täytyy meidän hakea 
niitä muualta. Ei tarvitse mennä pitemmälle kuin Laatokan etelä- 
rannikolle saadaksemme vakuutta luulollemme. Kaivettaessa uusia 
kanavia Olhavanjoen ja Sääsjoen välille löydettiin v. 1879 suuri kivi
kautinen löytö, josta venäläinen muinaistutkija Inostrantsew sekä 
muut tutkijat ovat julkaisseet laajan teoksen. Kivestä ja luusta val
mistettujen esineiden joiikossa, jotka osottavat monta yhtäläisyyskohtaa 
Itä-Suomen kivikautisten esineitten kanssa, on myöskin joukko pieniä, 
latuskaisia ja pyöristettyjä renkaita harmaasta kuuteloliuskamasta sekä 
mustasta ja harmaasta saviliuskamasta, jotka renkaat sattuvasti ovat 
Isojoen, Muolaan ja Valkjärven pienempien renkaitten näköisiä. Ve
näläiset tiedemiehet ovat taipuvaisia lukemaan tätä löytöä kuuluvaksi 
hyvin kaukaiseen aikaan, aikaan, jolloin Laatokalla oli toinen juoksu 
Suomenlahteen kuin nyt ja jolloin Nevajokea ei vielä ollut.

Mutta muissakin, Suomesta kauvempanakin olevissa maissa 
on mainitunlaisia liuskamasta ja muun laatuisesta kivestä tehtyjä ren
kaita löydetty sellaisissa oloissa, että ne ovat luettavat kivikauteen. 
Hauskaan kuvastoonsa Euroopan aikaisemmista historiantakaisista 
aikakausista on ranskalainen muinaistutkija Gr. de Mortillet kuvannut 
kaksi sellaista rengasta (Musée préhistorique Taulu LXIII, kuvat 612 
ja 613). Toinen, liuskamasta tehty, kotoisin eräästä kivikauden hau
dasta Chenéts-Saint-Martinissa Normandiassa (Ranskanmaalla), on sa
manmuotoinen ja samankokoinen kuin Ikaalisten rengas, mutta siinä 
ei ole niitä uurteita, jotka koristavat suomalaisen renkaan ulkosyrjää; 
toinen jadeiittikivinen, löydetty Volnayssa Bourgognessa (Ranskan- 
maalla), on latuskainen, vähän suurempi ja melkoista leveämpi kuin 
edellinen. Eräässä suuressa kummun peittämässä paasiarkussa Hautes- 
Pyrénéesin departementissa Ranskassa oli muitten kivikautisten esi-
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neitten joukossa kivirengaskin (L’Antropologie III, v. 1, siv. 41). Ih- 
meteltävästi muodostettu jadeiittirengas on löydetty eräästä suuresta 
hautakummusta muinaismuistoissa rikkaassa Bretagnessa Ranskan
maalla (E. Cartailhac, La France préhistorique, s. 206, kuva 81). Nä
mät jadeiittirenkaat ovat taideteoksia laadussaan. Jadeiitti on nimit
täin kovuutensa tähden mitä vaikeinta muodostella metalliaseillakin, 
niin että esim. erääseen maljaan South-Keningtonin museossa Lon
toossa, joka malja on ollut erään suuri-moguulin oma, on kulunut 
kolmen sukupolven työ (Aarboger for Nord. Oldkyndighed 1889, s. 
151). Sitä enemmän on ihmeteltävä kivikauden ihmisten sukkeluutta 
ja kestävyyttä, he kun paljoa vaillinaisemmilla aseilla ovat saaneet 
tuon kovan kiven tasaisen pyöreäksi ja kaunismuotoiseksi, jonkalai
sia bretagnelaiset renkaat ovat. Yhtä suurta kovan aineen käsittele
misen taitoa näemme eräissä egyptiläisissä limsiörenkaissa, jotka 
myöskin ovat kivikaudelta (L’Antropologie III, v. 4, s. 411 ja 412) 
Ranskalaiset tutkijat ovat Kambodshasta Taka-Intiasta tuoneet jou
kon liuskamantapaisesta fältspatista tehtyjä renkaita. Valitettavasti 
ovat nämät koristeet löydetyt yksinäisinä, joten niiden tarkempi ajan- 
määräys kohtaa vaikeuksia. Niiden kokoojat lukevat ne kuitenkin 
kuuluviksi muihin main. alueelta löydettyihin esineisiin, jotka epäi
lemättä ovat kivikautisia (Revue d’Ethnographie I, s. 505 ja seur.). 
Mortillet otaksuu, että muutamia ranskalaisia renkaita on käytetty 
rannerenkaiksi, otaksuma, jota vahvistaa v. 1879 lähellä Prentzlaun 
kaupunkia Preussin maakunnassa Brandenburgissa tehty löytö. Siellä 
näet löysi eräs talonpoika peltoa kaivaessaen kaksi ihmisen luuran
koa, joista toisella löytäjän kertomuksen mukaan oli kivirengas kum
massakin ranteessa. Renkaat ovat tallessa „Märkisches Museum’issa“ 
Berliuissä. Ne ovat harmaata „mahdollisesti taitotekoista“ (?) kivi
lajia ja ovat lähimmittäin Ikaalisten renkaan kokoisia. Löytöä pide
tään hyvin harvinaisena (Zeitschrift für Ethnologie XII, Verhandlun
gen, s. 226).

Ei kuulu tämän lyhyen esityksen kehykseen luetella kaikkia 
tähän saakka ulkomailla löydettyjä kivirenkaita. Yllä olevasta kat
sauksesta selvinnee kuitenkin, että puheena olevat koristukset suu
rilla alueilla (Laatokan seudulla, Ranskassa, Brandenburgissa (?), Egyp
tissä) ovat kivikautisille viljelykselle ominaisia. Emme ole tilaisuudessa 
antamaan tietoa siitä onko näitä erilajisia kivirenkaita käytetty kivi
kauden loputtuakin, mutta emme pidä sitä todenmukaisena, etenkään 
kun emme ulkomaisesta kirjallisuudesta ole onnistuneet löytämään mi
tään viittausta siihen.

Edellä sanotun nojalla voimme otaksua että suomalaiset lius- 
kamarenkaat ovat kotoisin kivikaudelta. Sen kautta emme kuiten
kaan ole saaneet mitään varmaa ajan määräystä. Meidän on nimittäin 
muistaminen, että kivikautta Suomen pohjoisissa ja sisäisissä osissa



—  22 —

ei seurannut se korkeampi viljelyskanta, joka riippui kuparin, tinan 
ja kullan tuntemisesta ja jota muinaistutkijat nimittävät pronssikau
deksi (pronssimetallin mukaan, joka on kuparin ja tinan seosta). 
Etelä-Karjalastakin on tähän saakka tunnettu vaan yksi ainoa pronssi- 
kautinen löytö. Ainoastaan Lounais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalta 
Uudellemaalle saakka voidaan tavallansa sanoa vallinneen jonkun 
pronssikautisen viljelyksen; kuitenkin vaan ehdollisesti, sillä näissä
kin maakunnissa pysyivät kiviaseet ja kiviesineet — pronssin kallis- 
arvoisuuden tähden — käytännössä vielä kauvat aikoja, jota vastoin 
pronssiesineitä on verraten harvoin löydetty. Kaikissa muissa seu
duissa isänmaatamme seurasi rautakausi välittömästi ja osittain hyvin 
myöhään kivikauden jälkeen. Kiviaseita ja -esineitä on maan sisä- 
ja pohjoisosissa käytetty kauvan vielä keskiajallakin, vaikkakin väestö, 
jona siihen aikaan olivat ainoastaan lappalaiset, oli skandinaavilais- 
ten ja suomalaisten naapuriensa kautta varmaan jo joutunut tunte
maan metallienkin käytäntöä. Luotettavat henkilöt ovat todistaneet 
että lappalaiset ja erämaiden asukkaat aina myöhimpiin aikoihin 
saakka ovat eräisiin toimiinsa käyttäneet kiviaseita (Montelius, Min
nen från lapparnes stenålder i Sverige, Vitterhets, Hist. o. Antiqv. 
Akademins Månadsblad 1874, s. 108).

Näin ollen emme voi ratkaista kysymystä, ovatko kaikki Suo
mesta löydetyt renkaat luettavat samaan kivikauden aikaiseen jak
soon kuin Laatokalta löydetyt renkaat. Ainakin voivat muutamat 
näitä koristuksia olla melkoista nuorempia. Samaa on sanottava myös
kin niistä suurista renkaista, joita on löydetty Suomen etelämmistä, 
viljelykseen aikaisemmin joutuneista maakunnista (Ikaalisten ja K ivi
niemen renkaat). Etelä-Suomen maanopillisessa tutkimuksessa on ha
vaittu ettei niitä liuskamalajeja, joista main. kaksi rengasta ovat val
mistetut, löydy tässä osassa maata. Renkaat eivät siis voi olla Etelä- 
Suomessa valmistettuja, vaan ovat ne tuodut maan pohjoisemmista 
osista tai naapurimaista ja tämä tuonti on voinut tapahtua aikana, 
jolloin kivikausi oli lakannut Etelä-Suomessa, mutta jatkui sisä
osissa maata.

Kysymys, mistä mustasta ja punaisenruskeasta liuskamasta 
muodostetut renkaat ovat tuodut Satakuntaan ja Karjalaan, ei voi 
saada lopullista ratkaisua niin kauvan kuin maanopilliset seikat 
eivät ole kaikkialla maassa tarkoin tutkitut. Tähän saakka on ai
noastaan Etelä-Suomi maanopillisesti tarkoin tutkittu, jota vastoin 
suurimmasta osasta maata vaan suuret yleispiirteet ovat tunnetut. 
Mustaa liuskamaa voidaan edellyttää löytyvän Lapinmaassa — viit
taamme tässä kohden Kittilän löytöön; punaisenruskeaa liuskamaa 
ei taas ole tähän saakka tavattu missään, je näyttävät tästä kivila
jista tehdyt muinaiskalut olevan harvinaisia Suomessa. Punaista savi
liuskamaa kuuluu löytyvän monin paikoin Keski- ja Pohjois-Ruotsissa,
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niistä usein en löydetty tämänlaisia, väriltään punaisenruskeita kei
hään- ja nuolenkärkiä sekä veitsiä. Kuitenkin olisi ennenaikaista 
johtaa siitä päätelmiä suomalaisten renkaitten kotoperästä. Siihen on 
sitäkin vähemmin syytä, kun mainittuja omituisia liuskamakoristuk- 
sia ei tähän saakka näy Ruotsista löydetyn. Ainakaan ei ole niissä 
Norrlannin kivikautta koskevissa löytöluetteloissa, jotka ovat julkais
tut Kunink. kirjallisuus-, historia- ja muinaisuus-akatemian Kuukaus- 
lehdessä ja Ruotsin muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirjassa, mai
nittu mitään liuskamarenkaita, emmekä myöskään ole norjalaisesta 
kirjallisuudesta voineet löytää mitään viittausta että Norjan vanhin 
väestö olisi käyttänyt tällaisia koristeita. Kun kuitenkin muut suo
malaiset saviliuskamaiset esineet ovat vastaavain tyyppien näköisiä 
Skandinaavian niemimaan pohjoisosasta ja kun näitä muinaisesineitä 
kaiken todennäköisyyden mukaan voi pitää saman kansan omina, ni
mittäin lappalaisten, jotka ennen olivat levinneet suurimpaan osaan 
pohjoista Skandinaaviaa ja Suomea, niin ei liene liika rohkeaa päät
tää liuskamarenkaitten puutteen Skandinaaviassa riippuvan vaan sa
tunnaisuudesta.

Kentiesi vastaiset löydöt Suomesta ja Skandinaavian niemimaalta 
lisäävät tietojamme näistä kivikauden huvittavista koristuksista.

Tsheremissien ja votjaakkien keremeteistä.
Kirj. Aksel Heikel.

Suomalaisessa mytologiassaan sanoo M. A. Castren, että tshere
missien, mordvalaisten ja votjaakkein pakanallisia metsissä olevia 
uhripaikkoja nimitetään keremetiksi, jota paitsi kullakin heimolla on 
vielä erityinen nimi näitä pyhiä paikkoja varten. Samalla hän mai
nitsee, että sanalla keremet käsitetään myös mahtavaa jumaluutta, 
joka uhripaikan varsinaisena suojelushenkenä voi tehdä ihmisille pa
haa tai hyvää ja jota sentähden on uhrilla lepyttäminen. Tällä sa
nalla on siis kahdenlainen merkitys: toiselta puolen se merkitsee 
uhripaikkaa, toiselta jumalallista henkeä 1. haltijaa.

Tässä on meillä tarkoituksena antaa muutamia tietoja keremet- 
hengestä, koska Castren siitä ei kerro sen enempää. Keremet-uhri- 
paikoista hän sitä vastoin antaa tarkempia tietoja. Seuraavaa esi
tystä ei ole pidettävä lopullisena tutkimuksena, vaan poimintoina 
etupäässä venäjänkielisestä kirjallisuudesta.

Käsitys keremetin syntyperästä on hyvin vaihteleva ja epä
varma. Kansanuskoon ja kertomuksiin tässä kohden ovat vaikutta
neet ne uskonnolliset käsitteet, joiden alaisina puheena olevat heimot 
ovat eri aikoina olleet. Alkuperäisin tunnettu uskonto Suomen hei
moilla oli ja on osaksi vieläkin n. k. shamanismi, jonka mukaan
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luonnon esineitä ja niiden voimia palvellaan. Tähän käsityskantaan 
kuuluu sekin luulo, että muutamien puitten, etenkin kuusen ja koi
vun, tai niiden runkojen henget saattavat muuttua keremeteiksi. *)

Koska kuolleissa luonnonkappaleissa voi löytyä palveltava ju* 
malallinen henki, on se ihmisvainajista vielä enemmän luultavaa. 
Shamaaniselle maailmankäsityskannalle, joka kuvittelee luonnon ja 
ihmiselämän olevan lukemattomia eläviä henkiä täynnä, on tämmöi
nen ajatus aivan luonnollinen. Tähän perustuu vainajien rukoile
minen ja palveleminen, koska kuolioillakin on jumalallinen valta. 
Vainajien palvelus on ainakin suomensukuisilla Volga-heimoilla ollut 
yleisenä tapana. Keremet-käsitys onkin tsheremisseillä ja votjaa- 
keilla muodostunut pääasiallisesti juuri tämän tavan mukaisesti.

Esi-isäin henkien ja keremetin palvelemisen välillä on kuitenkin 
suuri erotus siinä, että jälkimmäinen ei ole mikään sukuhenki, vaan 
vieras henki. Toiseksi syntyy keremet ainoastaan pahantekijöistä 
s. o. siksi muuttuvat rosvojen ja muitten rikoksellisten sielut: luon
teeltaan on se siis paha henki. Mutta niitä henkiä ei ole yksi, vaan 
useampia ja niitä syntyy ehtimiseen. Mitenkä näitä uusia henkiä 
saattaa syntyä, osottaa esim. seuraava tsheremissiläinen juttu:

Entinen sotamies eli veljensä kanssa metsässä, jossa he ryöväsi
vät ihmisiä. Kyläläisten ahdistamana kiipesi sotamies joen varrella 
olevaan tammeen, josta heittäytyi veteen, ennustaen että hän uppoa- 
misensakin jälkeen tulisi ihmisiä vainoomaan. Niin kävikin.

Toinen juttu kuuluu näin:
Oli muudan mierolainen nimeltä Makar, joka viekkaudella tahtoi 

eräältä talonpojalta saada maata. Sitä varten lähdettiin kysymään 
„maan emolta“ kenen maa oikeastaan oli. Kuoppaan kätketyt mie- 
rolaisen pojat vastasivat kysymykseen että maa oli Makarin. Hän 
siis voitti maan, mutta pojat tukehtuivat kuopassa kuoliaaksi. Isä 
kuoli murheesta ja kuolemansa jälkeen hänen henkensä otti asuak
seen petoksella voitetulla maalla ja ilmestyäkseen Makar-keremetinä.

Jälkimmäisestä jutusta näkee, että keremetillä saattaa olla nimi. 
Niitä ovat, paitse mainittua, nimet sellaiset kuin: suuri vuori-ihmi- 
nen, siltatyttö, kylänkulkija-keremet, valkopäinen Vanushka, Nemda- 
vuoren tyttö, vuoriprofeetta j. n. e.

Samoin kuin elossa oleva paholainen, voi myös keremet kulkea 
paikasta paikkaan ja usein tulla näkyviinkin. Tavallisesti se näky
ville ilmestyessään on puettuna tataarilaiseen (mustaan) pukuun, joka 
seikka viittaa siihen, että ainakin nimi lienee tataarilaista synty
perää (sanan alkuperäinen merkitys tataarin ja araapian kielissä tar
koittanee jotakin pyhää). Joskus nähdään keremetin soutavan pu-

*) Tämä usko on merkillinen varsinkin siilien nähden, että lappalaiset tekevät 
puusta „seidoja“ eli jumalankuvia.
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naisessa paidassa kultaveneessä joella puistonsa läheisyydessä. Toi
sinaan se ajaa kolmivaljakolla „ispravnikin“ (nimismiehen) puvussa 
j. n. e.

Mainitsimme tataarilaista alkuperää;'moni arveleekin että sen ni
minen paha henki on sieltäpäin ensinnä ilmestynyt. Ompa siitä ker
tomuskin, kuinka se joutui tsheremisseille: aluksi se asui siivona ih
misenä tataarien joukossa, mutta rupesi sitten pahantekijäksi, josta 
syystä nämät päättivät tappaa hänet, mikä olisikin onnistunut, jollei 
„keremet“ olisi päässyt piiloon kuoppaan, jonka eräs tsheremissi oli 
kaivanut tien varteen. Kiitollisuudesta jäi keremet tästä lähin tshe- 
remissiläisten maahan.

Tsheremissiläinen uhrilehto.

Toisen kertomuksen mukaan tämä 
Iäisen ruhtinaan haamu.

Kerran keremet keksittiin koiran 
hahmossa eräästä metsästä. Siellä se 
sitten saavutettiin, metsä sytytettiin 
joka puolelta palamaan ja koiraparka 
poltettiin. — Toisen käsityksen mukaan 
taas koira voi karkottaa keremetin.

Keremetin pahan sukuperän huo
maa siitäkin, että kristinopin vaiku
tuksen kautta on sille annettu kerras
saan pirun merkitys. Tämän käsityk
sen mukaan olisi keremet kapinoitseva 
ja taivaasta karkoitettu enkeli, joka pa
keni tsheremissiläiseen tupaan, missä Uhrilehdon asemapiirros.

paha henki olisi tsheremissi-
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sai tyyssijan kiukaalla. Kun toinen enkeli tuli häntä hakemaan, ei 
keremetin neuvosta hänen piilopaikkaansa ilmoitettu. Tästä valheesta 
jäi se tsheremisseille ikuiseksi painajaiseksi.

Toisen, votjaakkilaisen kertomuksen mukaan olisi keremet alussa 
ollut itse Jumalan veli. Jumalan tsheremissi]äinen nimi on Inmar 
s. o. ilman ukko. Inmar loi maailman ja punaisesta savesta ihmisen, 
jonka pani paratiisiin. Sitten lähetti I. keremet-veljensä katsomaan 
ihmistä, jolla huomasi olevan ikävän. Eväiksi I. opetti veljensä „ku
miskaa“ s. o. viinaa polttamaan. Sieltä tultua kertoi hän ihmisen 
sittenkin olevan ikävässä. I. luuli tätä kertomusta valheeksi, jonka 
tähden keremet sylkäsi Inmaria silmille. Siitä päivästä asti olisi 
ikuinen viha syntynyt näiden veljesten välille. Sittemmin huomasi I. 
ihmisen ikävyyden kuitenkin todenperäiseksi, ja oli siihen syynä — 
vaimon puute. Tämän luomiseen keremet kuitenkin sekaantui, teh
den naisen uteliaaksi.

Kristinuskon vaikuttama lienee sekin käsitys, että keremetiä on 
eri luokkaisia, joista yksi olisi korkein ja mahtavin. Kuinka lienee
kään, joka tapauksessa ne asuvat votjaakkien luulon mukaan leh
dossa, josta hengen uhalla ei saa puuta hakata. Niitä on mies- ja 
naispuolisia, ne menevät naimisiin ja saavat lapsia.

Jos luullaan jossakin lehdossa asuvan naimattoman keremetin, 
joka ikävikseen kiusaa ihmisiä, koetetaan sille hankkia morsian. 
Se tapahtuu siten, että toisesta paikasta juhlallisessa hääsaatossa 
porokellojen helinässä ja tiukujen ja kulkusien kilinässä tuodaan 
muka morsian, joka on olemassa ainoastaan ajajien mielikuvituksessa. 
Nuorimies-keremetin lehtoon tultua juodaan siellä aika lailla läpi yön 
ja päivän valjetessa lähdetään kotiin.

Mitä keremeteistä on kerrottu, johtuu siitä, että se luonteeltaan 
on paha, ja moni tutkija pitääkin pahuutta sen johdonmukaisena vi
kana. Tämän käsityksen mukaan ei se koskaan tee hyvää. Uhreilla 
sitä kyllä voi taivuttaa olemaan lähettämättä tauteja ihmisille ja 
eläimille, y. m. — niinkuin rosvokin voi olla toisinaan murhaamatta, 
mutta hyvää henkeä ei hänestä ikinä tule.

Tätä käsitystä toiset tutkijat vastustavat, väittäen ettei kere
met ole alkuaan mikään ihmismuodon saanut pahuus. He väit
tävät, että hän on ankara ja paha ainoastaan silloin kun hänelle ei 
uhrata, eikä häntä palvella. Siinä suhteessa hän siis ei eroaisi suku- 
laisvainajien hengistä, jotka ovat hyvin persoja palvelemiselle ja ot
tavat kiusatakseen holhokkiansa vähästäkin laimiinlyömisestä uhri- 
temppujen suorittamisessa. Todistuksena siihen, että keremet voi 
muutakin tehdä kuin vaan piinata ihmisiä, on varsinkin sitä seikkaa 
pidettävä, että häntä uhreilla palvellaan keväällä ennen kesätöitten 
alkua, josta huomaa, että kylvön tulos riippuu siitä. — Samanne- 
päin viittaa sekin havainto, että jos se yöllä ilmestyy tataarin
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puvussa, saattaa sen näkijä tulla terveeksi, jos hän ennen on ollut 
sairaana.

Keremetin nimi annetaan vihdoin myös kreikankirkon pyhäin
kuville, joiden eteen tavanmukaisesti sytytetään kynttilöitä, mutta 
ylösalasin. Tätä kunnioitusta osotetaan varsinkin jos on keremet, 
joka ei ota lähteäkseen tuvasta, vaan asuskelee siinä alinomaiseksi 
piinaukseksi sen asukkaille. Silloin asetetaan pyhäinkuva patsaalle 
pihalle ja kynttilä sytytetään palamaan, jolloin paha henki ottaa pat
saassa asuakseen. Ehkä omatunnon vaivojen ja naapurien takia tätä 
kunnioitusta suoritetaan yöllä.

Luulisi kuitenkin että votjaakit kutsuvat keremetiä tästä syystä 
kodon pyhimykseksi, jollei tämä nimitys samassa viittaisi vanhem
piin aikoihin, jolloin sillä ei liene ollut niin peräti pahaa mai
netta. Sillä koska keremet nimensä puolesta ei merkinne muuta 
kuin pyhää, ja sennimiseksi hengeksi saattaa muuttua viaton ja elo
ton luontokappalekin, mutta etenkin koska sitä uhrilla rukoillaan 
vuodentulon hyväksi ja sitä pidetään perheen pyhimjdisenä ja suo- 
jelushenkenä, niin teemme sen johtopäätöksen, että keremet, ollen ni
mensä puolesta vierasta kotoperää, ei ole alkujaan ollut luonteeltaan ai
noastaan paha, vaikka se sittemmin ja  etupäässä kristinuskon käsitteiden 
yhteydessä olevien kertomusten kautta taivaasta karkoitetusta enkelistä j. 
n. e. on vihdoin muuttunut itsekkin pahaksi hengeksi.

*

Kuvamme näyttää erään tsheremissiläisen uhripaikan, nimeltä 
„keremet“, Kilobahtinan kylässä Ufän lääniä. Se on pieni peltojen 
ympäröimä metsikkö 1. puisto, jossa on yhteensä ainoastaan 18 puuta, 
tammia, lehmuksia ja koivuja. Tulensijoja on kolme, joista kah
dessa on kahden seipään kannattama pata-orsi. Erään koivun juu
rella on istuin. Yltympäri on yhdeksänkulmainen aitaus hirsistä, 
jonka yhdessä kulmassa pohjoispuolella löytyy veräjä. Tässä pai
kassa uhrataan hanhia ja noin vuoden vanhoja lampaita, kun joku 
sairaudenkohtaus tapahtuu, jolloin uhrin toimittaa sairaan oma perhe. 
Muuten uhrataan siinä uhripapin johdolla 2 tai 3 kertaa vuodessa, 
5 tahi 6 huonekuntaa yhdessä komennossa.

L ä h t e i t ä :  M. A . Castrén. F insk m ytologi. Res. o. forsk. IV . 68. —>■ M. B ach.
D ie  W otjäkon. V et. Soc. A . X II. — D. M. Boraeucnift. 0 ’iepnn pii.uirioa-
huxt. npe.iCTaiueniii botbkobtj. OTiiorpatfnmecKoe Oöoapfcnie, IV , VII. — II. II. 
CMiipnoBi>. ’lepcMiicu. II3B. 06 . Apx. Her. h 3 th. V II. — Sama, Bothkh. IIsb.
06. Apx. j. n. e. V III. 2. — II. TpoimKoii. 'InpeMii.ni Ap6aHcnoft bojioctii.
II3B. 06 Apx. j. n. e. X I. Bun. I.



Reinholmin keräelmistä.
2. Muukkilaiset.

(Hiitola.)

Hiitolassa puhuttiin n. s. Muukkilaisten tervakumniuista. Minä 
näin yhden. Kumpu, joka oli aivan ympyräinen ja lähes 2 syltä kor
kea, näytti kivistä ja maasta kootulta ihan tasaiselle kentälle; nyt 
siinä kasvoi korkea metsä. Ylinnä muodosti kumpu ikäänkuin vallin, 
josta syrjä vietti sekä ulospäin että sisälle; sisäpuolella näet oli syvä 
aukko. Viettoa sisäänpäin kesti noin pari kyynärää, sitten tuli äkki
jyrkkä laudoilla vuorattu aukko, ikään kuin kaivo, 2—3 kyynärää 
ristiinsä. Nyt oli tuo aukko suurimmaksi osaksi täytetty, eikä lau
doitustakaan enään selvästi erottanut, mutta saattajani, arvossa pi
detty kansanmies, kertoi että aukko oli hänen nuoruudessaan ollut 
syvä ja laudoitus selvä.

„Muukkilaiset, kertoi hän, olivat suuria ja väkeviä. Kerran 
saapuivat merimiehet niille maille, joille Muukkilaiset olivat Suo
mesta paenneet. Maalle noustua näkivät tervakummun, joka oli sa- 
mallainen kuin tämä. Menivät sisälle ja tapasivat siellä ukon, joka 
kysyi mistä he olivat. Kun vastasivat: „Suomesta“, niin kysyi ukko 
heti: „Onko teillä sitä vanhaa suomalaista juomaa“? — „On kyllä“, 
vastasivat merimiehet ja toivat ukolle tynnyrillisen tervaa. Tämä 
otti tervatynnyrin, napsahutti sormillansa kannen rikki, ikäänkuin 
me särkisimme munan, ja tyhjensi sen yhdessä siemauksessa, kuten 
meidän aikana tyhjennettäisiin viinapullo. Terva näet oli Muukki
laisten lempijuoma. He asuivat tuollaisissa kummuissa ja polttivat 
tervaa. Toiset sanovat että Muukkilaisilla oli sellaisilla paikoilla 
pajansa, joissa takoivat aseitansa. Löysinhän minäkin paimenpoi
kana paljon raudankuonaa tästäkin, sanottiinpa pitkiä veitsiäkin löy
detyksi, mutta minä otaksuin että kuona oli muodostunut maasta, 
joka oli sulannut tervanpoltossa“.

Paikkakunnalla sanottiin olevan kolme sellaista kumpua, tuo 
kertomani limeksen myllyllä, toinen Vaskiniemellä ja kolmas Ikäli
sissä, molemmat viimemainitut syvässä metsässä (R. K. I: 31; Fr. 
Saukon ker. S. Kirj. S:n ark)

3. Suomalaisten pituusmittoja.
(R. K . X IX ).

Joahenmatka, Jouts- ja Jouttimatka (nyk. paikannimiä), jou
sen nuolen kantama, vastaava 2 nyk. virstaa (Kuhmoinen 1873, Sysmä; 
vrt. Arv. V: 268). Tjermes- eli Thorkuva oli niin etäällä kodasta 
(J. U. Grönlund, Lapparna och deras gudar. Upsala 1848).

Kaala, 50-sylinen nuora; kaalalta, likimäärin. Euren, Lrt.
Kopponen, käsi ranteimesta sormien päähän. Lrt.

—  28 —
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Korento, „korennon korkuinen“ sanotaan kuusta yhteen ai
kaan, kun ehdastaa.

Kyynärä, mitta kyynäspäästä hyppysiin asti. Araapialaiset ja 
Persialaiset laskivat kyynäränsä kyynäspäästä ranteimeen (Rasmus- 
sen y. m.).

Lihasyli, 8 vaaksaa, joka 9 tuuman mukaan vaaksalta tekee 
72 tuumaa eli 3 kyynärää (Muola). Yrt. Virolaisten käsi-, liha- ja 
vanasyli, 6-jalkainen syli eli mitta ojennettujen käsivarsien hyppysten 
välillä (Wiedemann).

Munni, tuuma. „Olipahan noin munnin pituinen“. Rvl., 
Eur., Lrt.

Penikulma, samoinkuin Lappalaisten hcednegullam, jolla myös
kin merkitään neljännestä, se väli, johon koiran haukunta kuuluu 
(Stockfleth). Lappalaisten vanhan penikulman arvataan vastanneen 
vaan y 2 ruotsalaista (Fellman, Suomi 1846: 135). Myöskin Syrjääni- 
läisten Tschöm-kost on 5 virstaa eli 1/ J penikulmaa (Ermann, Archiv 
XI: 28—50). Suden penikulma (Kuopio, Sodankylä y. m.), vihanen 
neljännes (Kaj. kihl.), pitkä.

Penikuorma, mihin koira jaksaa vetää kuormansa (Ahlqvist
y. m.).

Peukalo, tuuma (murt.), peukalon pituus; „Miehen peukalon 
pituinen, vaimon vaaksan korkeuinen“ (Kalev. 2: 115—6).

Raippa, 6 kyynärän pituinen köysi eli mitta. Eur., Lrt.
Rautasyli, 7-jalkainen syli (Säkjärvi). Vrt. Virolaisten raud- 

ja venesyli, mitta ojennetun oikean käsivarren sormenpäistä ojenne
tun vasemman jalan varpaisiin (Wiedemann).

Rehto, 2 seiväsparin väli aidassa (Eur., Lrt.), 50—60 sylen 
pituinen aita (Carlsson, Ikalinen).

Syrjäkämmen (Halikko), „Syrjäkämmentä leviä“ (Eurajoki).
Säsi, kortteli (Aunus), Eur., Lrt. Vrt. Sv. Vet. Akad:s Hdl. 

1769, s. 82.
Vaaksa, mitta haritettujen peukalon ja keskisormen päiden 

välillä (Ahlqvist). Lappalaisilla (vuofse, nievitz) mitta peukalon pään 
ja etusormen keskinivelen välillä (Stockfleth, Leem). Vaimon vaaksa 
(Kalev. 2: 116).

Vakomitta, stadio (300 kyyn. Luk. 24: 13), 125 askelta, vaon
pituus.

Viittaväli, 2 tienviitan välimatka (Savo, Karj.). Hm. Virolais
ten jaamaväli, 25 virstaa.

Vääräsyli, miehen mitta, kun seisoo suorana ja ojentaa käsi
vartensa (Sakkula). Vatjalaisten kososyli (ven. kosoi, vino) on 12 
vaaksaa, mutta tavallinen on 10 (R. K. XIX).
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K irja llisu u tta .
Kyrkornas i  Borgå stift inventariipersedlar, bibliotek och arkiv, be- 

skrifna och förtecknade a f  Ad. Neovius ( =  Porvoon hiippakunnan kirkkojen 
kalustot, kirjastot ja arkistot, kertonut ja luetellut Ad. Neovius), Kuopio 1893. 
LX X X IV  +  183 s., 8:o.

Yllämainittu ruotsinkielellä ilmestynyt teos, jonka on toimittanut Por
voon hiippakunnan kirkonarkistojen ahkera tutkija, on tietääksemme ainoa laa
tuaan ja sisältää arvokkaita lisiä kirkollisen muinaistieteeinme tuntemiseen. Joh
dannossa tekijä useassa luvussa laajasti ja asiallisesti esittää Suomen kirkollisen 
omaisuuden historiaa katoolisajasta alkaen. Myöskin tehdään tuossa johdannossa 
asianomaisille varsin tarpeellinen kirkollisen omaisuusluettelon suunnitelma. 
Monesta hiippakunnan kirkosta on, paitse muita seikkoja, julkaistu vanhempia
kin kalustoluetteloita sekä ne vaiheet, tulipalot ja vihollisen ryöstöt, jotka ovat 
kirkkojen omaisuutta kohdanneet. Persoonallisesti on tekijä piispantarkastusten 
notaariona ollut tilaisuudessa tutustumaan noin 80 hiippakunnan kirkonarkis
toon. Johdannossa lausutaan se toivo, että tämä kirkollisen omaisuuden ja 
sen vaiheitten kertomus osaltansa edistäisi sitä viime valtiopäivillä tehtyä ehdo
tusta, että kirkonarkistoja varten rakennettaisiin pappiloihin tulenvaarattomia 
kivisiä lisärakennuksia. Omasta puolestamme lausumme toivon että hra N:u 
teos kehottaisi tutkijoita, joille kirkkomme muistot ovat rakkaita, muissakin hiip
pakunnissa seuraamaan esimerkkiä. Isänmaallinen muinaistutkimus on oleva 
kiitollinen hajallaan olevista kirkkoistamme haalitusta aineskokoelmasta.

J. B. A.

Muinaistieteen vainioilta.
— Kansallismuseon asia valtiopäivillä. Paraikaa koossa olevilla 

valtiopäivillä on tehty useampia anomusehdotuksia, jotka tarkoittavat osittain 
varain määräämistä uusien museorakennuksien rakentamista varten valtion mui- 
naistieteellisille, historiallisille ja kansatieteellisille sekä toht. H. F. Antell-vai- 
najan kokoelmille, osittain valtion ja Antellin kokoelmain tulevaa hallintoa ja 
hoitoa.

Bitaristossa ja  aatelissa on toht. K. Grotenfelt anonut „että hallitus 
myöntäisi tarpeellisia varoja museorakennuksen rakentamiseksi Helsingissä, jo
hon museoon valtion liuostaan ja hoitoon joutuneet muinaistieteelliset, histori
alliset ja kansatieteelliset kokoelmat voitaisiin sijoittaa“. —  Samassa säädyssä 
ovat taiteilijat E. Järnefelt ja A. Edelfelt tehneet ehdotuksen siihen suuntaan 
„että valtiosäädyt jo nykyisillä valtiopäivillä ryhtyisivät toimenpiteihin museora
kennuksen aikaansaamiseksi n. s. Antellin kokoelmia varten, sekä tekisivät eh
dotuksen tämän museon vastaista hallitustapaa ja hoitoa varten“.

Pappissäädyssä on pastori Wegelius tuonut esiin anomusehdotuksen 
„että Antellin lahjoituksen kautta syntyneitä taide-, raha- ja muinaistieteellisiä 
kokoelmia sekä valtion muinaistieteellisiä, historiallisia ja kansatieteellisiä ko
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koelmia varten rakennettaisiin Helsinkiin museorakennus ja että näiden kaikkein 
kokoelmain hoitaminen tulisi yhteisen hallinnon alaiseksi“.

Porvarissäädyssä on toimittaja E. Erkko anonut, „että säädyt pidättäen 
itselleen oikeuden määrätä niitä varoja, joita on lahjoitettu kokoelmien kartut
tamiseksi, päättäisivät että museorakennus viipymättä rakennettaisiin toht. An
tellin Suomen kansalle lahjoittamien taide-, raha-, muinais- ja kansatieteellisten 
kokoelmien säilyttämistä varten ja että valtion historiallisille, muinais- ja kan
satieteellisille kokoelmille viipymättä tehtäisiin samoin, ja että niitä hoitamaan 
asetettaisiin säätyjen ehdotuksen mukaan toimiva hoitokunta“.

Siis koko joukko melkoisesti eriäviä vaatimuksia, joiden sovittelemi- 
sesta ja punnitsemisesta yleinen valitus valiokunta, mihin kaikki yllämainitut 
anomusehdotukset ovat valmistettaviksi lähetetyt, saanee kylläkin paljon työtä.

Ajatus tällaisen rakennuksen aikaansaamiseksi on jo kauvemman aikaa, 
vuodesta 1887 saakka, ollut vireillä. Maan arkeolooginen toimikunta on tehnyt 
parikin ehdotusta museon rakentamiseksi. Mutta vasta H. E. Antellin suu
renmoisen lahjoituksen kautta on museorakennuksen tarve tullut tuntuvaksi 
muuallakin kuin ammattimiesten piireissä. Nyt on oman kansallismuseon ra
kentaminen monestakin syystä kansamme kipeimpiä tarpeita.

Luonnolliselta tuntuu että Antellin Suomen kansalle lahjoittamat ko
koelmat sijoitetaan valtion haltuun otettujen kokoelmien kanssa samaan mu
seoon. On toivottavaa, että valtiopäivillä esiintyneet erisuuntaiset museoraken- 
nusehdotukset saadaan sopimaan yhteen ja että ne vaikeudet, mitkä kohtaavat 
kokoelmien eri omistusmuotojen sekä niiden hallinnon ja hoidon yhteensovitta
mista, tulevat säätyjen myötävaikutuksen kautta poistumaan.

Jahka kysymys palaa valiokunnasta säätyjen käsiteltäväksi annamme 
asiasta laajemman selvityksen.

— Uusi muinaisintialainen kirjaimisto keksitty. V:n 1891 lopussa 
päätti Pietarin keis. rouinaistieteellisen seuran itämainen osasto tiedustella Ve
näjän Kashgarissa olevalta konsulilta hra N . Th. Petrowskilta voisiko hän an
taa tietoja Kutshassa ja muissa Kashgarin paikkakunnissa löytyvistä muinais
jäännöksistä. Vastaukseksi lähetti konsuli m. m. erään käsikirjoituksen, jonka 
hän oli saanut eräältä kashgarilaiselta. Käsikirjoitusta ei voitane pitää erin 
vanhana, koska se on kirjoitettu paperille, mutta Se on kuitenkin huomiota 
ansaitseva sen tähden että se enimmäkseen on kirjoitettu tuntemattomilla kir
jaimilla, joita ei koskaan ennen ole tavattu intialaisissa muinaiskirjoituksissa, 
vaikka osa kirjoitusmerkkejä onkin pohjois-intialaisen kirjaimiston kaltaista. 
Asiakirja on noin 40 sm. pitkä ja 9 sm. leveä ja on se luonnollisessa koossa 
jäljennetty teoksessa: 3anHCKH BOCT. Otu. H . P . A px. OölneCTIsa, Pietari 
1893, V II osa, s. 82.

— Valtion museokokoelmia, jotka muodostettiin armollisella julis
tuksella elokuun 17 p:ltä 1893 ja asetettiin Muinaistieteellisen toimikunnan val
vom an ja  valtionarkeoloogin hoidon alaisiksi, ei ollenkaan mainita 1894 vuoden 
valtiokalenterissa, samassa kuin yliopiston historiallis-kansatieteellinen museo, 
joka on edellisiin liitetty ja ennen on ollut Suomen, Venäjän ja  Pohjoismaiden 
historian professorin valvoman ja  hoidon alaisena, on kalenterista hävinnyt.

— Muinaismuistoyhdistyksen kokouksista. (Kokous tammik. 31 p.).
Muinaistieteellisiä kertomuksia. Kansakoulunopettaja J. W. Hirsjärvi

oli lähettänyt kertomuksen Urjalan pitäjän muinaisjäännöksistä, joten hänen 
kirjoittamansa Tammelan kihlakunnan kertomus nyt on täydellinen. —  Samoin 
oli kansakoulunopettaja Lauri Pääkkönen, joka viime kesänä yhdistyksen va-
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l'oilla kävi luettelemassa muinaisjäännöksiä Salmin kihlakunnassa, antanut ker
tomuksensa ynnä siihen kuuluvat kuvat ja muinaistieteellisen kartan.

Taidehistoriallinen näyttely. Maist. E. Nervander oli kirjallisesti ehdot
tanut että yhdistys panisi toimeen näyttelyn niistä taidehistoriallisista kuvista, 
joita yhdistyksen taidehistorialliset retkikunnat ovat koonneet ja joista suuri osa 
ei ole vielä ollut yleisön nähtävänä. Tuollaista näyttelyä pidettiin varsin tar
peellisena osottamaan main. kokoelmain merkitystä kotimaiselle tieteellemme ja 
päätti yhdistys sen vuoksi mielihyvällä suostua ehdotukseen ja maksaa näyttelyn 
kulungit, joiden arveltiin nousevan noin 400  markkaan.

Näyttely on ollut maist. Nervanderin järjestämänä avoinna hallituksen 
jäsenille, valtiosäädyille ja yleisölle Helmik. 21— 27 p.

— Se kirjoitus, minkä Muinaismuistoyhdistys 13 p:nä Joulukuuta ko- 
koelmainsa tarkoitusperästä lähetti muinaistieteelliselle toimikunnalle, on suo
mennettuna näin kuuluva:

„ Muinaistieteelliselle Toimikunnalle.

Kirjoituksessa 1 p:ltä Marraskuuta 1893 on Keis. Aleksanterin Y li
opisto ilmoittanut Suomen Muinaismuistoyhdistykselle m. m. että Muinaistieteel- 
linen Toimikunta on Keis. Senaatin käskystä valtion puolesta ottanut haltuunsa 
myöskin yhdistyksen kokoelmat.

Kun Suomen Muinaismuistoyhdistyksellä ei ole ollut tilaisuutta an
taa lausuntoansa tästä sen kokoelmain valtion haltuun ottamisesta, on Yhdistys 
katsonut velvollisuudekseen saattaa Muinaistieteellisen Toimikunnan tiedoksi, 
että Yhdistyksen v. 1871 painetussa ja sen kaikille jäsenille jaetussa sekä ylei
söllekin levitetyssä ohjelmassa „Viittauksia Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen 
tarkoituksesta ja vaikutusalasta“ löytyy näistä kokoelmista seuraava määräys: 

„Siihen merkitykseen katsoen, mikä hyvästi järjestetyllä kansallismu
seolla on kansallishengen virittämisessä ja sivistyttämisessä, on Yhdistyksen aiko
mus sellaisen museon hyväksi säilyttää kaikki ne maamme viljelystilaa muinoi
sina aikoina valaisevat muinaiskalut ja esineet, jotka Yhdistyksen onnistuu 
saada kokoon. Toistaiseksi saanevat nuo kokoelmat säilytyspaikan Ykdistyksen 
nimessä ja mainitulla ehdolla Yliopiston historiallisessa museossa.“

Katsoen siihen että Suomen Muinaismuistoyhdistyksen, jonka kokoelmat 
ovat pääasiallisesti syntyneet likipitäin 10,000 lahjoituksesta, 5 taidehistorialli
sen ja lähemmä 50 muinaistieteellisen lähetyskunnan keräyksistä kautta koko 
maan, kirjallisia vaihtosopimuksia mainitsematta, on melkoisessa määrässä kiittä
minen yllämainittua määräystä siitä suuresta suosiosta, mitä se yleisön puolelta 
on saanut nauttia, pyytää Yhdistys, joka kernaasti näkee kokoelmiansa säilytet
tävän muitten valtion huostaan otettujen kokoelmain yhteydessä, että Muinais- 
tieteellinen Toimikunta valvoisi jotta ei tuo mainittu ehto joutuisi unhotuksiin.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puolesta:

J. ff. Jlspelin. Hj. Jlppelgren".

Sisällys: L iuskam arenkaita Suom esta (6:11a kuvalla), kirj. Alfred Hackman. 
— T sherem issien  ja  votjaakkien kerem eteistä  (2:11a kuvalla), kirj. Aksel Heikel. — 
R einholm in  keräelm istä, 2 ja  3. — K irjallisuutta. — M uinaistieteen  v a in io ilta : 
K ansa llism u seon  asia va ltiop ä iv illä . U u si m uinaisin tia la inen  k irjaim isto keksitty . 
V altion  m useokokoelm ia. M uinaism uistoyhdistyksen  kokouksista y. m.

H elsing issä , J. S im eliuksen  perill. kirjap. osakeyhtiö, 1894.



Lisälehti Suomen Museoon n:o 2.

Tuleva museorakennus.
Kysymys museorakennuksen aikaansaamisesta maassamme 

on jo kauvan aikaa ollut päiväjärjestyksessä; se tulee polttavaksi 
muutaman vuoden kuluttua, jolloin Antellin rahavaroja ryhdytään 
käyttämään. Silloin kysytään, missä saadaan paikkaa kaikille val
tion omistamille kokoelmille, jotka nyt ovat hajallaan siellä täällä 
pääkaupungissa? Antellin testamentissa edellytetään että lahjoitettuja 
varoja käytetään teoksien ja esineitten ostamista varten „Kansallis
museoon“ s. o. sellaiseen laitokseen, jossa muinaistieteelliset, taide-, 
raha- ja taidehistorialliset kokoelmat ovat säilyssä. Löydetäänkö 
Helsingissämme, joka nykyisissä olosuhteissa tuntuu ahtaanlaiselta, 
tähän tarkoitukseen täysin sopivaa tilaa, on seikka, jota tuskin voi
daan kaikkein mielen mukaan ratkaista. Joka puolelta täytyy asiaa 
sovitella, kaikkia asianhaaroja on varteenotettava ja kuitenkin pyörii 
vaara että kysymys tulee ratkaistuksi ainoastaan väliaikaisesti ja että 
se viidenkymmenen vuoden päästä on uudelleen otettava esille.

Kuten tunnettu on museorakennusta ehdotettu sijoitettavaksi 
observatooriovuorelle, jota varten on tehty huolellinen suunnitelma. 
Tämä suunnitelma on sekä käytännöllinen että viehättävä ja tavatto
man halpahintainen. Jos tämä luonnos nykyisillä valtiopäivillä hyl
jätään siitä syystä, ettei siihen mahtuisi kaikkia niitä kokoelmia, 
joista nyt on puhe, jouduttaisiin jälleen harhaileville teille, ja vuosia 
kuluisi ennenkuin virastot, komiteat, arkkitehdit ja insinöörit tuli
sivat yksimielisiksi siitä paikasta, mihin museomme perältäkin olisi 
rakennettava. Palautamme tässä vaan muistoon mitenkäfkävi Athe- 
neumin, säätytalon, fys. laboratoorion, uuden kirkon y. m. rakennus- 
kysymyksissä. Vaikka allekirjoittanut omasta puolestaan ei olekkaan 
pitänyt observatooriovuoren paikkaa parhaana ajateltavissa olevana 
— pyydän kuitenkin, muistaen sananpartta „le mieux est 1’ennemi 
du bien“ (paras on hyvän vihollinen), muitten kehotuksesta tuoda 
esille ehdotuksen, joka on saavuttanut harrasta kannatusta eräitten 
henkilöitten puolelta, jotka lämpimästi toivovat kysymyksen lopul
lista ratkaisua.

Kysymyksessä on mitenkä, vähemmin suotuisasta ja ahtaan- 
laisesta tilasta huolimatta, ehdotettu museorakennus saataisiin niin 
laajennetuksi että siihen mahtuisi myöskin maalaus- ja kuvanveis-
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toskalleria sekä rakakokoelmat. Kuten tähän liitetystä pienestä ase
mapiirroksesta näkyy kävisi asia minun ehdotukseni mukaan päinsä 
niin, että ehdotellun museorakennuksen A kummallekin puolelle ra
kennettaisiin paviljongit B ja C, jotka olisivat päärakennuksen yh
teydessä katetun kaksinkertaisen arkaadin kautta. Jos kumpikin 
paviljongi olisi samassa tasossa päärakennuksen (A) toisen kerroksen 
kanssa — minkä kautta se aina tulisi näyttämään keskus- ja pää
osalta — tulisi paviljongi B olemaan kahta kerrosta ja paviljongi C 
taasen puoltatoista kerrosta korkea. Jos otaksumme että paviljongin 
B käytetään maalauskalleriaksi, voitaisiin sen alakertaan laittaa joukko 
pieniä kabinetteja pieniä tauluja varten, joita kaikkia valaisisi si- 
vultakäsin tuleva päivä, arkisto ja kansliasuojat sekä yläkertaan 
suuri ja komea kattovalaistusta saava kalteria. Paviljongin C taas 
olisi käytettävä kuvanveistoksien suojaksi, mutta koska kaikkea tilaa 
ei pitkiin aikoihin tultaisi tätä tarkoitusta varten tarvitsemaan, oli
sivat myös käsipiirrokset asetettavat sinne. Puolikerroksen voisi 
erinomaisesti varustaa rahakokoelmain säilytyspaikaksi ja voisi sen 
tarvittaessa varustaa kattovalaistuksella.

Atheneumin maalauskallerialla on nykyjään käytettävänä 6180 
Q  metrin laattia-ala, ja paviljongi B (lukuunottamatta yhdistyskäy- 
tävää) tarjoisi noin 10,200 Q  metrin pinta-alan. Näin ollen voisi kal- 
leria pitemmäksi aikaa tulevaisuudessa tarjota kyllin avaran tilan 
taiteilijaimme tuotteita ja ulkomaisilla taidemarkkinoilla tehtäviä os- 
toksiamme varten. Mitä kuvanveistos- ja rahakokoelmiin tulee, olisi 
tila, kuten yllä on mainittu, täysin riittävä. Ja kun 30—40 vuoden 
kuluttua molemmat nämät paviljongit havaittaisiin liian ahtaiksi, 
silloin ovat myöskin keskirakennuksessa olevat valtion kansa- ja 
muinaistieteelliset sekä historialliset kokoelmat kasvaneet niin suu
riksi että ne tulevat tarvitsemaan nyt ehdotettuja paviljongeja. Mutta 
silloin on myöskin kysymys kotimaista taidetta varten rakennetta
vasta museosta ennättänyt kehittyä ja kypsyä. Valtio on väliajalla 
voinut lunastaa sopivan tilan joko Katajanokalla, Siltasaarella, Kai- 
saniemessä, Villensaunassa tai muussa vielä sopivammassa paikassa. 
Vastaiseksi on tässä tehty ehdotus helppohintaisin, enimmän kau
pungin keskustassa oleva ja sellainen, jota noudattamalla museoky- 
symj's, joutumatta loppumattomiin saakka lykätyksi, voidaan parhai
ten ratkaista.

J. A.

H elsing issä , J . S im eliu k sen  p erillisten  kirjapaino osakeyhtiö, 1894.
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Hiukan hautakivi-historiaa.
Kirj. Yijä Blomstedt.

Erityisellä huolella on meidän maassa koetettu häviön par
taalta pelastaa vanhoissa kirkoissamme löytyviä muinaismuistoja, 
syystä että ne suuresti valaisevat länsimaisen sivistyksen kehityskul
kua maassamme. Tämä suojelus- tai tutkimustyö onkin nyt useim
missa kirkoissa jo miltei lopulleen suoritettu, sittenkuin vanhat hauta
kivet äskettäin joutuivat erikoisen huolenpidon alaisiksi. Muinais- 
tieteellisen toimikunnan ehdotuksesta velvoitettiin nim. seurakunnat 
viime kesänä korjaamaan nuo vanhan ajan muistomerkit tarkkaan 
talteen, ne kun sitä ennen olivat tavalla tai toisella kulumisen ja 
useimpa tykkönääu häviämisen vallassa. Talteenpano tapahtui siten 
että kivet pystytettiin joko itse kirkon tai sen eteisten seinille taikka 
muihin sopiviin paikkoihin, kiinnitettiin lujasti rautahaoilla, paikat
tiin sekä muurattiin kiinni. Pystyttämistyötä valvomaan oli määrätty 
erityiset, tarpeellisilla tiedonannoilla varustetut hénkilöt, joiden teh
tävänä sen lisäksi oli tarkasti kopioida hautakivien kirjoitukset ja 
muut kuvaukset sekä ottaa niistä valokuvia ja tarkat suuruusmitat. 
— Työ suoritettiinkin jo viime kesänä melkein kaikissa Turun ja 
Porvoon hiippakunnan kirkoissa*), nim. niissä, joissa varmuudella 
tiedettiin tällaisia vanhoja hautakiviä löytyvän.

Suomessa oli, kuten tiedettäneen, katodisella ajalla ja vieläpä 
viime vuosisadan loppuun asti tapana että papisto ja varakkaammat 
säätyläiset, jopa toisinaan talonpojatkin, lunastivat itselleen haüdan- 
sijan itse kirkossa. Köyhälistö ja n. k. alempi kansa sitä vastoin1 
sai tyytyä yhteisiin tiilistä tehtyihin hautakuoppiin kirkon vierus
talla tai saivat heidän luunsa maatua kirkkomaan mullassa. '
———————  t . ** I

*) Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta ei ole, ikävä kyllä, saatu myönny
tystä hautakivien pystyttämiseen, esim. Pohjanmaan ranuikkopitäjissä, joiden .kirkoissa 
niitä on useita.
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Kirkkohaudat meillä sijaitsevat alkujaan kuorin tai kirkon 
pääkäytävän permannon alla ja ovat ne silloin muuratut tiilistä sekä 
usein umpinaisella holvilla katetut. Laattian Tajassa on haudan pääl
lystänä hautakivi, johon vainajan nimi y. m. usein hyvin taiteelli
sesti on uurrettu. - 1 ' v

Tälläinen tapa haudata vainajia itse kirkkojen sisälle johtu
nee alkuansa muinaiskristittyjen ajoilta, n. k. katakombeista, joita 
kristikunnan ensi aikoina käytettiin maan alaisiksi hautapaikoiksi; 
ne olivat pitkiä, kapeita, tuffikivi-vuoristoon kaivettuja käytäviä, joi
den seinämäin kahden puolen oli hakattu pitkulaisia aukkoja ruu
misten hautaamista varten. Aukot suljettiin marmorilevyillä, joihin 
vainajan nimi, hurskaita toivotuksia tai muuta sellaista oli piirretty. 
Toisinaan laajennettiin kapeat katakombikäytävät erityisiksi pienois- 
kappelöiksi, joissa etupäässä marttyyreille ja sitten yleensä piispoille 
sekä kokonaisille perheille oli valmistettu viimeinen leposija. Näistä 
kappeleista muodostui siten marttyyrihaudan kautta — jonka sija oli 
alttarin alla — n. k. hautakirkkoja, ja samaten muuttuivat myös mer- 
killisempien henkilöiden haudat vähitellen hautakirkoiksi, siten nim. 
että niiden viereen tehtiin alttari sielunmessuja varten. Itaaliasta, 
jossa hautakirkot ensin tulivat käytäntöön on tämä omituinen hau
taamistapa aikojen kuluessa siirtynyt Pohjoismaihin.

Suomessa tavatut vanhat hautakivet ovat parhaasta päästä teh
dyt harmaasta tai punertavasta kalkkikivestä taikka toisinaan puner
tavasta hietakivestä. Ompa marmorilevyjäkin kirjoituksineen, koris
te ineen käytetty eräiden aatelissukuisten hautojen katteeksi. Kalkki- 
ja hietakivet ovat melkein kaikki tuodut laivoilla „yli meren“ Gott- 
lannista tai muualta Ruotsin puolelta ja ovatkin ne sentähden sisä
maassa harvinaisia. Rannikkoseutujen kirkoissa tavataan niitä sitä 
vastoin usein hyvinkin runsaasti, esim. Uudenkaupungin vanhassa 
kirkossa, jossa niitä on kokonaista 14 kappaletta, kaikki hyvin suuria 
(keskimäärin 2,4 X 1,6 X 0,16 metriä) ja tavattoman raskaita, niin 
että niiden liikuttamiseen tarvitaan kymmenkunta miestä ja nosta
miseen sitä paitsi moninkertaiset taljat.

Kalkki- ja hietakiveä käytettiin hautakiviksi siitä syystä että 
se helposti lohkeili laakoihin levyihin ja että siihen sen pehmeyden 
tähden oli helppo uurtaa tarpeelliset kirjoitukset, koristeet ja kuva
ukset. Eräissä näitä laakakiviä löytyy „luonnollisiakin koristeita“ 
nim. maadunnaiseläinten jäännöksiä (ortoceratitejä ja trilobitejä), 
joita näkyy kiven pinnassa usein hyvinkin runsaasti, jolloin antavat 
kivelle sievän värityksen.

On varsin luultavaa että hautakivet tuolta Ruotsin puolelta 
tuotiin valmiiksi hakattuina ja tarpeellisilla kirjoituksilla ja koris
teilla varustettuina. Tavallista näyttää sen lisäksi olleen että aatelis- 
miehet ja muut mahtavat jo eläissään teettivät itselleen tai suvulleen
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komean hautakiven, johon koristeet, valiolauseet ja heidän nimensä oli
vat hakatut valmiiksi ja ainoastaan kuolinvuoden ja päivän uurtaminen 
jäi heidän kuolemansa jälkeen omaisten tai muiden ystäväin toimeksi. 
Uudessakaupungissa esim. löytyy tälläinen, erään pariskunnan nimillä 
varustettu hautakivi, joka näihin päiviin asti syystä tai toisesta on 
jäänyt täydellistä kuolinvuotta vaille. Siinä luetaan kumpainkin 
nimien jälessä: Anno 16 — den — j. n. e; muuten on kivi ja kirjoi
tukset aivan selvät ja kulumattomat.

Vanhimmissa hautakivissä 1200- ja 1300-luvuilta, joita aina
kin täällä Suomessa on ani harvoja enään jäljellä, ovat koristukset
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Pastori Johannes Bcrghmannin ja hänen kahden puolisonsa hautakivi (1600-luvulta)
Närpiön kirkossa.

aivan yksinkertaista laatua. Kiven kulmissa tavataan pieniä risti- 
tai ruusukemuodostuksia; kirjoitus kiertää useimmiten yksinomaan 
kiven reunoja ja keskusta on jätetty aivan tyhjäksi tai varustettu 
kilvellä, jonka keskeen on piirretty yksinkertainen merkki, mikä arva
tenkin on jonkinlainen ammattilaismerkki tai n. k. puumerkki, jota 
kivenhakkaaja on teoksensa tunnusmerkkinä käyttänyt. Toiset näistä 
merkeistä ovat yläosassaan varustetut latinalaisella ristillä, toiset 
ovat sitä vailla *).

*) Tämän tapaisia kivenhakkaajan merkkejä tavataan paljon Freiburgin kau
pungin „Kaufhaus“issa (alkujaan rakennettu v. 1432) ja  „Amthaus“issa (a. rak. v. 1416). 
Niitä löytyy siellä kivissä ikkuna- ja ovipielissä, holvivarpeissa, pilareissa, kapiteeleissa, 
y. m. ja ovat ne eri ajoilta, päättäen merkkien yläpuolella olevista vuosiluvuista. Prof.
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Kaikkein vanhimmat hautakivet tehtiin tavallisesti hiukan 
kapeneviksi jalkopäähän ja olivat ne yleensä monta vertaa pienem
mät kuin hautakivet myöhemmältä ajalta, nim. lähimain 1,5 X 0,7 
X 0,12 metriä. Tämänlaatuinen hautakivi nostettiin viime kesänä 
Maarian kirkon sakariston laattiasta kirkon seinälle ja näkyy sen 
reunoilla vanhin Suomen hautakirjoituksia, joka on tehty latinan
kielellä n. k. „munkkityylin“, sen aikuisen lyhennetyn kirjoittamis-

Arvid Tönnenpoika Wildemannin ja  hänen puolisonsa, Anna Hannuntyttärcn hautakivi 
P ernajan kirkossa (kuuluu s iv u lle  40).

tavan mukaan. Kirjoitus on seuraava: „ f Anno: Domini: millesimo: 
ducentesimo: X V : obiit: Ingigerdis: uxor: o nda: Petr: req’escat: in 
pa.cc:, eli suomennettuna: Herran vuonnal215 kuoli Ingigerd, muinen 
Pietarin vaimo. Hän levätköön rauhassa.

Josef Durm (ks. a. „Zeitschrift für Bauwesen, vuosikerta 1893) sanoo m. m. näistä 
kivenhakkaajämerkeistä (Steinmetzenzeichen), joiksi hän niitä nimittää, että ne niistä, 
otka ovat 1600-luvulta, ovat sen puolesta omituiset että ne ylhäällä päättyvät latinalai

seen ristiin. Sama omituisuus näkyy olevan yhteinen meidän maan hautakivien kiven- 
hakkaajan merkeille 1600-luvulta.



—  37 -

Ulvilan kirkossa viime kesänä pystyttämäini kivien joukossa 
tapasin muutamia arvokkaita pienenläntiä hautakiviä 1300-luvulta. 
Asianomaisten kirkon päämiesten välinpitämättömyyden kautta olivat 
ne kaikki siirretyt alkuperäisiltä paikoiltaan ja käytetyt miten 
milloinkin, kirkon tai aitan kynnyksiksi, tukipilarien katteiksi j. n.

E verstiluu tnan tti Lorentz Creutzin, Turun ja  P orin  läänin  m aaherran, Sarvilahdon, 
M älkilän ja  T eijon  herran (nainut H edvig  E leonora S te n b o c k in ; f  1698) 

hautakivi Pernajan kirkossa.

p. Moitittavaa on se omavaltainen, raakamainen menettely, joka 
täällä on tullut eräiden kivien osaksi. Ne ovat nim. hakatut poikki 
ja muuratut kiinni kirkon seinissä olevien, n. k. „häpypenkkien“ 
seinämiin, niin että niitä nykyjään on miltei mahdoton aivan särky
mättä saada pois. Muuten näyttää niissä munkkityyliin tehty reu- 
nakirjoitus — sen verran kuin ulospäin käännetyistä kappaleista voi 
nähdä — olevan hyvin säilynyt ja varsin vähän kulunut, niin että



on oletettavaa että ne nykyisissä paikoissaan ovat olleet jo useampia 
vuosikymmeniä ehkäpä satojakin vuosia.

Eheinä, vaikka osittain pahoin kuluneina, on säilynyt kolme 
kynnyskivinä käytettyä hautakiveä tältä ajalta. Yhdessä niistä on 
munkkityylinen reunakirjoitus, josta m. m. selvästi voi lukea: „Anno 
dni MCCCXV“ (s. o. Herran vuonna 1315) ja „Arnoldus S toit“. Kivien 
suuruus on 1,72 X  0,9 5 X  0,12 metr. — Toiset kaksi ovat hiukäh 
suuremmat ja näkyy niissä vuosiluvut 1318 ja 1375. Yainajain 
nimistä ei saa selkoa, sillä kivet, vaikka ovatkin suhteellisesti kovaa 
ja sitkeää kalkkikiveä, ovat pahoin kuluneet.

Merkillisimpiä tunnetuista haudoistamme keskiajalta ovat 
ne, jotka löytyvät Pyhän ruumiin kappelissa Turun tuomiokirkossa. 
Siellä lepää tuon mahtavan kirkkoruhtinaan Maunu Olavinpoika 
Tavastin, hänen jälkeisensä Olavi Maununpojan sekä Maunu Stjern- 
korsin maalliset jäännökset. Haudat ovat nyt peitetyt yksinkertai
silla  harmaasta kivestä hakatuilla hautakivillä, sittenkuin Flanderissa 
valmistettu muistopatsas, joka aikoinaan oli osottanut molempien 
ensinmainittujen hautasijaa, vuonna 1681 oli tulipalossa pilaantunut.
— Sama oli kohtalo erään todennäköisesti kaiverretun kivipaaden, 
joka peitti piispa Martti Skytten, meidän ensimmäisen luteerilaisen 
piispan hautaa mainitussa kappelissa. — Eräs Tavastin suvun piis
pallinen hietakiveen hakattu vaakuna, joka muinoin oli sijainnut 
samassa kappelissa, on nyt muurattu pääkuoriin vievän käytävän sei
nään. Tavastien kuorissa nähdään myös Hämeenlinnan päämiehen 
Olavi Tavastin (kuollut 1460) hautakivi, johon suvun vaakuna on 
hakattu*).

Hautakivet 1500- ja 1600-luvuilta ovat yleensä hyvin suurta 
kokoa ja useimmiten varustetut rautarenkailla kaikissa kulmissaan. 
Kirjoitukset niissä ovat tavallisesti tehdyt sen aikuisella omituisella 
ruotsinkielellä, etenkin porvarien ja talonpoikien hautakivissä. Mutta 
papit ja yleensä „sivistyneet“ käyttivät vielä tuota muinaista, soin
tuvaa latinankieltä. Saksankieltäkin on näissä nähtävänä, esim. 
Rauman kirkon eteisen seinään muuratussa ja von Gerdten suvun 
aatelisvaakunalla koristetussa hautakivessä ovat kirjoitukset maini
tulla kielellä. — Latinankielisissä olivat sellaiset sievät valiolauseet, 
kuin „memento mori“ (s. o. muista, että sinun täytyy kuolla) ja 
„hodie mihi, cras tibi“ (s. o. tänään minun, huomenna sinun vuorosi
— nim. kuolla), hyvin tavallisia. Yleensä näkyy kuitenkin näissä 
hautakivissä käytetyn samoja raamatunlauseita kuin nykyajan hauta
patsaissa, esim. Philip. 1: 21 ja Psalm. 116: 6, 7, 8, 9 olivat kaikkien 
säätyjen suosimia. ■■

*) Näin kertoo Turun tuomiokirkon haudoista E. Nervander kirjassaan „Kir
kollisesta taiteesta Suomessa keskiaikana“.
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Koristeina käytettiin tämän ajan kivissä hyvin yleisesti enke
lin päitä tai sieviä ruusukemuodostuksia kivien kulmissa, ja n. s, 
symboolisia ornamentteja olivat tavallisesti pääkallo ja ristissä oleva 
reisiluu-pari sekä tiimalasi. Toisinaan nähdään näiden sijasta käy
tetyn neljän evankelistan vertauskuvia: Mateus on kuvattu siivellisenä 
miehenä, Luukas siivekkäänä härkänä, Markus siivellisenä jalopeu
rana ja Johannes kotkana. — Usein tapaa niissä myös kiven kes- 
kessä samantapaisia „puumerkkiä“ kuin 1300-luvun hautakivissä ja 
kirjaimet I. H. S. merkitsemässä Jesuksen (Jhesus) nimeä.

Komeimpia hautakiviä tältä aikakaudelta on Nuijasodan tapa
uksista tunnetun aatelismiehen ja sotapäällikön Aksel Kurjen hauta
paasi Ulvilan kirkossa. Ennen pystyttämistä (viime kesänä) oli se 
vielä alkuperäisessä paikassaan alttarin vierustalla, tiilikivistä muu
ratun syvän sukuhaudan katteena. Se on muuten pehmeätä, siner
tävän harmaata kalkkikiveä ja erittäin hienoa tekoa. Suuruudeltaan 
on se 2,6 9 X 1,62 X 0,13 metriä. Itse kiven pohjapinnasta kohoo 
5 sentimetriä korkea ja 32 sentim. leveä kehys, johon erittäin sievästi 
on hakattu latinainon kirjoitus ja Kurjen sukupolven aatelisvaakunat 
(luvultaan 20, niiden joukossa Boijen 2, Hornin y. m. vaakunoita). 
Kivien kulmissa on somat enkelinkuvat (seraafit). Kehyksen sisässä 
nousee sen tasalle pohjapinnasta „Axelius Korck’in“ muhkea reliefli- 
kuva, joka on kuvattu makaavan rautapuvussa, kädet ristissä rinnal
laan. Rautakypärä on miehen jalkopäässä oikealla puolella häntä 
ja vasemmalla rautakintaat. Hänen jalkainsa juuressa on reisiluu- 
pari ristiin asetettuna ja näiden välissä kuolon kyy kiemuroipi. 
Näiden edessä on pääkallo ja sen yläpuolella tiimalasi.

Jo mainitun leveän kehyksen ylä- ja alasyrjissä seisoo kai
verrettuna latinankielellä Jobin kirjan 19 luvun 2G ja 27 värsyt, 
sekä kehyksen sisimmässä reunustassa muistosanat: „Jacet sub hoe 
cippo tumulatus nobilis et generosus D. N. Axelius Korcli de Anola et 
Totkjerff, qui in Domino placide abdormivit X X X  Maji Anno Chr. 
MDCCCXXX aetatis snae L X X 'VfL“, eli suomeksi: Tämän kiven alla 
lepää haudattuna jalo- ja suurisukuinen Aksel Kurki-vainaja, Amolan 
ja Tottijärven herra, joka Herrassa rauhallisesti nukkui Toukokuun; 
30 p:nä Kristuksen vuonna 1630, 75:llä ikävuodellaan.

Kiven pohjustassa miehen pään kohdalla luetaan kapeihin
liuskoihin uurretut sanat: „Homo memento mori“ ja „Hodie mihi,
cras tibi“. — Mitä itse hautaan tulee, näyttää se olleen sukuhauta
eikä yksinään Aksel Kurien maallisten jäännösten säilytyspaikka *).—
•   . r-iu M. -

*) Siinä oli nim. tutkiessani sitä viime kesänä ainakin kuuden vainajan luut, 
suurta kokoa. Näistä viisi pääkalloa ja  muut niihin kuuluvat luut olivat ylinnä sikin 
sokin hautamullassa eikä arkuista ollut mitään jäljellä. Kammiota näyttää siis ennenkin 
„tutkitun“. Haudan pohjalta taasen esiintyi k a ivetu issa  isohkon kiven alta sametti- 
peitteiscn arkun jäännöksiä ja  niiden sisältä hyvin säilyneitä luita: suurikokoinen mie-
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Tuo upea hautapaasi on nyt pystytettynä haudan kohdalle 
olevalle kirkon peräseinälle, jolle niinikään — alttarin toiselle puo
lelle — on asetettu pystyyn toinen saman kokoinen ja laatuinen, 
kaunis hautakivi. Siihen on hakattu koholleen vierekkäin OödicJc 
Fincken, Sonniemen herran ja hänen puolisonsa Ingeborg Boijen 
relieffikuvat ynnä tavanmukainen hautakirjoitus, kolme , aatelisvaa
kunaa (Fincken, Boijen ja Hornin) ja vuosiluku 1617. Kivi oli laafc- 
tiassa ollessaan aikojen kuluessa kulunut ja pahoin särkynyt kirkko- 
väen jaloissa, mutta nykyisessä paikassaan sementillä paikattuna ja 
puisen kehyslaatikon suojaamana säilyy se vielä monon ihmispolven 
ihailtavaksi ja ompi yhdessä alttarin toisella puolella sijaitsevan Kur
jen hautakiven kanssa Ulvilan kirkon tosi kaunistus.

Paitse näitten kahden Nuijasodan aikuisen sotapäällikön hauta
kiviä löytyy viime kesänä pystyyn nostettujen joukossa vielä useita 
muitakin hyvin arvokkaita hautakiviä. Vanajan kirkossa on pysty
tettynä kuorin seinälle Nuijasodan ajoilta tunnetun Viipurin linnan 
päällikön, „jalon- ja suurisukuisen Matz Larsson Kruusin, Harvialan 
herran“ aatelisvaakunalla koristettu hautalaaka ja Uudenkirkon kuo
rin seinään on muurattuna pienehkö, sievä hautakivi, jonka pintaan 
on kaiverrettuna Jonas Matthiae Raumannuksen nimi — hänen, joka 
aikoinaan oli ensimmäisen suomalaisen raamatun-kääntämiskomitean 
sihteerinä. Pernajan kirkossa on nähtävänä myöskin Nuijasodan 
aikuisen aatelismiehen ja amiraalin Arvid Tönnenpojan Wildemanin, 
Tyysterinkylän herran ja hänen puolisonsa Anua Hannuntyttären 
kohokuvilla varustettu komea hautapaasi vuodelta 1610; sekä ensin
mainitun isän, Tönne Olavinpoika Wildemanin, Viipurin linnan pääl
likön (f 1584) ja hänen puolisonsa Priita Heikintytär Risbitin (f 1586) 
kaksoiskivi. Inkoon kirkossa tavataan suuri ja hyvin kaunis hauta
paasi, joka on pystytetty kaksivuotiaalle kreivi Johan Philip Leijon- 
hufvudille, joka kuoli 1600-luvun tienoilla y. m. Lopuksi mainittakoon 
tässä vielä Uudenkirkon kirkkoaitan ylisillä säilyssä oleva, aatelis
mies ja sotapäällikkö Söyrinki Kiliin kalkkikivestä muovaeltu, suuri 
vartalokuva. Se on aikoinaan levännyt hautapaaden päällä, joka 
kokonaan on kirkosta hävinnyt. Itse vartalokuvakin ön pahoin sär
kynyt ja kulunut. Kerrotaan sen vielä muutamia vuosia sitten maan
neen kirkkoporstuan laattialla, jolloin kirkkoväki usein ohi kulkeis- 
saan puhdisti jalkansa siinä, kaapien jalkineistaan loan sen kasvoille. 
— „Sic transit gloria mundi!“ —

hen pääkallo, kaksi tavattoman isoa (55 sentimetrin pituista), vankkatekoista reisi
luuta y. m. pienempiä luita. Hartian kohdalta löytyi ruostuneita haarniskan osia sekä 
sieltä ja täältä muitakin rautavarustukscn kappaleita. Nämät sekä pitkä hopeinen 
liuska, pari pientä litteätä kultahelmeä ja  hopeainen N-kirjain olivat ainoat merkit 
vainajan muinaisesta mahtavuudesta. Luultavasti olivat ne jäännöksiä Aksel Kurjen 
arkusta ja  hänen ruumiistaan — olihan hän erittäin tunnettu kookkaan vartalonsa 
kautta.
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Jonkinlaisena ylimenon aikakautena erihautaamistapojen välillä, 
voinee 1700-luvun toista puoliskoa pitää, sillä siltä ajalta ja varsinkin 
sen loppupuolelta tavataan enään vain harvoja hautakiviä, jotka ennen 
ovat olleet kirkon laattiassa. Ne vanhat hautakivet, joita 1700-luvulla 
käytetyillä hautausmailla näkee sitävastoin usein, ovat vielä vanhan 
tavan mukaan laakeita ja tehdyt kalkkikivestä tai toisinaan myös 
graniitista, mutta koristustensa puolesta 1600-luvun hautakiviä yksin
kertaisemmat ja tavallisesti myös pienemmät. Nämät hautakivet 
lepäävät melkein aina puusta tehdyllä aluslaatikolla hiukan luisu
vassa asemassa. Onpa niille toisinaan sitäpaitsi rakennettu tiilistä 
erityinen korkea ylennys, joka usein on rautaristikolla yläsyrjässäftn 
suojattu. Kymmenkunta tällaista hautakiveä on nähtävänä m. m. 
Rauman vanhan kirkon raunioita ympäröivällä hautausmaalla.

Aikojen kuluessa on viimein luovuttu tuosta epäterveellisestä 
ja perin sopimattomasta tavasta haudata ruumiita kirkkojen perman
non alle ja on siis n. s. hautaamisjärjestelmänkin alalla täten päästy 
jonkinlaiseen tasa-arvoisuuteen. Aatelit ja talonpojat, upporikkaat 
ja keppikerjäläiset haudataan nykyjään saman kirkkomaan multaan, 
eikä kenellekään enään nykyaikana myönnetä erityisoikeutta käyttä
mään kirkkoa hautauskammiokseen.

Suomen ruotsalaisen väestön alkuperästä.
Kirj. Väinö W allin.

I.
Maamme asutus- ja viljelyshistoriassa on Suomen etelä- ja 

länsirannikolla sekä meren saaristossa asuvan ruotsalaisen väestön 
alkuperä ja siirtymisaika yhä vielä lopullista ratkaisua kaipaava 
kysymys. Tutkijoista toiset pitävät Suomen ruotsalaisia asukkaita 
elävänä muistona kristinuskon ja Ruotsinvallan ensimmäisen vakaan
tumisen ajalta maassamme ja arvelevat että ruotsalaisten tulo Suo
meen on tapahtunut meidän historiallisen aikamme koitteessa, jota 
vastoin he jyrkästi kieltävät että täällä jo pakanuuden hämäränä 
aikana olisi ruotsalaista perusasutusta ollut. Toiset taas, etenkin 
Ruotsin omat oppineet, pitävät Suomen historiallisen ajan ruotsalai
sia yhdenjaksoisena polvena muinaisesta pakanuuden kansasta, vaikka 
eivät kiellä että lisämuuttoja on myöhemminkin tapahtunut. Tätä 
mielipidettä on meillä ajanut A. O. Freudenthal, joka vielä v. 1888 
kirjoittaa: „Historiantakaisen muinaistutkimuksen huomiot, ruotsalai
sen ja suomalaisen kielitutkimuksen molemminpuoliset viittaukset, kan
san suussa vielä elävän muistotarinan ilmoitukset ja ne niukat, vaan 
merkitsevät tiedonannot, joita voidaan saada islantilaisista saduista 
ja muista historiamme vanhimmista lähdekirjoituksista, kaikki ne yk-
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sin mielin viittaavat siihen että ruotsinsukuista kansaa ylimuinaisista 
ajoista saakka on asunut Suomenmaassa ja että ruotsinkieli jo silloin 
on ollut, kuten se vielä tänäkinpäivänä on, osalle Suomen väestöä 
äidinkielenä.“

Koetamme seuraavassa lyhyesti esittää tuon riidanalaisen ky
symyksen kaikinpuolista kantaa nähdäksemme mikä mielipide tässä 
seikassa on parhaiten kohdallaan.

Ruotsalaisen asutuksen nykyiset olot voivat tuon asutuksen 
alkuperää joissakin määrin valaista. Kuten tunnettu on ruotsalaisia 
asutusryhmiä maassamme kolme, nimittäin Ahvenanmaan ja Varsi- 
nais-Suomen, Uudenmaan sekä Pohjanmaan asutusalat. Aikain ku
luessa ovat nämät saarekkeet melkoisessa määrässä muuttuneet; suo
mea kuulee nykyjään puhuttavan siellä missä ennen puhuttiin ruotsia ja 
päinvastoin; sodat, nälkävuodet ja itsekseen tapahtuneet kielenmuutok
set ovat siihen olleet syynä. Mutta ajan tuomista muutoksista huoli
matta on ruotsalainen asutus suuressa kokonaisuudessaan pysynyt 
paikkakunnissa, mihin se alkuisin on juurtunut.

Ahvenanmaan nykyinen väestö on kaikkein tutkijain yksi
mielisen otaksuman mukaan suoranaista polvea ruotsalaisista alku
asukkaista, jotka jo varhaisena pakanuuden aikana siirtyivät näille 
saarille. Muinaislöj'döt ovat tehneet tämän otaksuman epäilemättö- 
mäksi: Ahvenanmaalla on paljon pakanuuden aikaisia hautakumpuja, 
joista on löydetty aivan samantapaisia muinaisesineitä, poltettujen 
ruumiitten tuhka-astioita, työkapineita, rauta-aseita, koristuksia y. m., 
jommoisia Ruotsissa käytettiin pakanuuden ajan loppupuolella eli n. s. 
viikingiaikana. Suomalaisesta muinaisasutuksesta sitävastoin ei Ah- 
venan saarilla ole havaittu merkkiäkään, mikä seikka sekin puoles
taan on todistava. Pakanallisten ruotsalaisten hautakumpujen moni
lukuisuudesta päättäen — niitä on paljon etenkin Saltvikin ja Fins- 
trömin pitäjissä — on saaristo jo silloin ollut tiheästi asuttu. Ruot
salaisen asutuksen saapumista on suuressa määrin edistänyt se lyhyt 
siirtomatka, mikä Ruotsin mantereelta oli Ahvenan saarille, joita mui
naisruotsalaisissa tarinoissa ja vielä historiallisen ajan alussa yleensä 
luettiin Ruotsinmaahan kuuluvaksi osaksi, vaikka niitä sitten maan
tieteellisistä ja hallintosyistä katsottiin kuuluviksi Suomenmaahan.

Ahvenanmaan saarilta näkyy ruotsalainen asutus vähitellen 
levinneen Lounais-Suomen saaristoon ja rantamaille. Monessa pai
kassa Turun läänin ruotsalaisalueella on suomalaisista paikannimistä 
päättäen ennen ruotsalaisten tuloa asunut suomalaista väkeä, mikä 
seikka osottaa ettei ruotsalainen asutus niissä paikoin saata olla var
sin vanha.

Uudenmaan ruotsalaisesta asutuksesta ovat tiedot hämärämpiä. 
A. O. Freudenthal, joka on tutkinut Uudenmaan ruotsalaisia paikanni
miä, joissa on paljon pakanallisista taruista ja henkilönnimistä lai-



—  43 —

liattuja uimivartaloita, on niiden johdosta tullut siihen johtopäätök
seen, että Uudenmaan ensimmäiset ruotsalaiset olivat pakanoita, jotka 
palvelivat samoja jumalia kuin heidän esi-isänsä Ruotsissa, Norjassa 
ja Tanskassa sekä puhuivat kieltä, jonka sanavarasto ja taivutusmuo
dot olivat melkoisesti samallaisia kuin pohjoismaisessa muinaiskie- 
lessä ja joka siis oli tuon muinaisltielen murretta.

Samaan pakanalliseen asetukseen viittaisivat vielä uusmaalai
set kansantarinat, joista eräs kertoo Helsing, Sibbe ja Borg nimisestä 
kolmesta merirosvosta, jotka etäisenä muinaisaikana laivoineen saa
puivat Uudenmaan rannikolle ja asettuivat elämään Helsingin Puo- 
tilan lahteen ja Sipoonjoen ja Porvoonjoen suihin, missä paikanni
met vielä säilyttävät heidän muistoansa. — Ne suomalaiset paikannimet, 
joita Uudellamaalla runsaasti tavataan, väliin aina saaristoon astikka 
merkitsisivät mainitun tutkijan mielestä sitä että pakanalliset ruot
salaiset Uudellemaalle tullessaan tapasivat siellä yksinäisiä suomalai
sia asutusryhmiä.

Näitä päätelmiä vastaan on kuitenkin tuotu esille tukevia 
vastasyitä. On näet huomautettu että nuot vanhat ruotsinkieliset 
paikannimet Suomessa ovat muodolleen samanlaisia kuin Ruotsissa 
1100—1300-lukujen vaiheilla käytetyt paikannimet ja ettei täkäläinen 
ruotsalainen kielimurre sisällä mitään varmoja jälkiä ruotsinkielen 
vanhemmilta aikakannoilta. Eikä täältä myöskään ole tavattu ni
meksikään niitä runakiviä, jotka emämaassa olivat pakanuuden ajan 
lopussa varsin yleisiä. Toistaiseksi ei siis Suomessa olisi havaittu 
mitään luotettavia kielitieteellisiä jälkiä skandinaavialaisesta väes
töstä ennen ruotsalaista valloitusta.

Yhtä jyrkkä epäys Uudenmaan ruotsalaisen väestön pakanal- 
lisperäisyyttä vastaan on lausuttu mu^naistieteenkin puolelta. „Mui- 
naistiede ei tunne mitään jälkiä myöhemmältä rautakaudelta (paka
nuuden ajan lopulta) ruotsalaisesta asutuksesta Suomenniemellä. Päin 
vastoin kaikki tiedot osoittavat että nykyiset ruotsalaiset rantamaat 
siihen aikaan olivat Suomalaisten hallussa. Ainoastaan Ahvenan
maan ovat Ruotsalaiset pakanuuden aikana ottaneet haltuunsa, eikä 
muinaistutkinto sieltä tunne mitään jälkiä suomalaisesta asutuksesta.“ 
(J. R. Aspelin, Suom. kirj. seuran juhlakokouksessa v. 1885).

Pohjanmaan ruotsalaista väestöä ei kukaan ole väittänytkään 
pakanuuden aikaiseksi. Ilmeisesti ovat Vaasan läänin ruotsalaisten 
esi-isät siirtyneet tänne vastakkaiselta Ruotsin rannikolta, Länsi- 
Pohjanmaalta, jonka kielimurteeseen suomenpuolinen murre läheisesti 
liittyy. Kun Pohjanmaan ruotsalaisten pitäjäin kylien nimet ovat 
vanhemmissa maakirjoissa enimmäkseen suomalaisia tai niistä muo
dostettuja, on siitä tehty se varsin todennäköinen johtopäätös, että 
ruotsalaisten siirtyminen on tapahtunut vähitellen ja verraten myö
häisenä aikana eikä missään tapauksessa ennemmin kuin Pohjanmaan 
suomalainen asutus.
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Samaan maantieteelliseen ryhmään Suomen ruotsalaisen asu- 
tusketjun kanssa sopii lukea ne pienet ruotsalaiset asutuslaikot, joita 
tavataan hajallaan siellä täällä Itämeren maakunnissa, Viron saaris
tossa ja länsirannikolla, niinkuin Saarenmaalla, Hiidenmaalla, Nuk- 
kössä, Osmussaarella, Naisaarella y. m. Näiden seutujen ruotsalaiset 
kielimurteet ovat lähellä Uudenmaan ruotsalaista murretta, minkä 
vuoksi jotkut ovatkin pitäneet Viron ja Uudenmaan ruotsalaisia saman 
siirtokunnan osina. Likeistä yhteyttä Suomenlahden kummallakin 
puolen asuvain ruotsalaisten kesken merkinnevät vielä eräät muisto- 
tarinat, jotka mainitsevat Gotlannin saarta heidän yhteiseksi alkuko- 
dikseen. Piispa Mikael Agricola kertoo näet alkupuheessaan suoma
laiseen Uuteen testamenttiinsa että hänen aikanansa (hän kuoli v. 1557) 
kävi sellainen tarina eli luulo, että Suomen etelärannikon ruotsalai
set olivat kotoisin Gotlannista. Tätä vanhaa tarinaa vastaa toiselta 
puolelta Gotlannin vanhaan, keskiaikaiseen lakiin (Gutalagen) liitetty  
satu (n. k. Gutasagan), jossa kerrotaan kuinka kerran nälänhädän ai
kana osa Gotlannin asukkaita oli siirtynyt eräälle Dagaithi nimiselle 
Viron saarelle, minne he asettuivat ja jossa he rakensivat linnan, 
mikä oli nähtävänä vielä silloin kuin satu kirjoitettiin. Näiden] ker
tomusten johdosta pitää A. O. Freudenthal kylläkin mahdollisena, 
että osa näitä siirtolaisia olisi Viron puolelta muuttanut Uudelle
maalle ja asettunut sinne. Mutta se otaksuma, samoinkuin Uuden
maan ja Viron ruotsalaisten pakanallisperäisyys, kaipaa kuitenkin 
vahvempia tukeita.

Mihinkään tarkkoihin loppupäätöksiin maamme ruotsalaisen 
väestön alkuperään nähden eivät edellä kerrotut asianhaarat vie. 
Ainoana yleisenä huomautuksena voimme lausua että ruotsalaisten 
siirtymistä Itämeren vesien itäpuolelle on kestänyt pitkiä aikajaksoja, 
pakanuuden ajoista aina historiallisiin aikoihin saakka, jota vastoin 
yksityisten asutusryhmien alkukotia ja muuttamisaikaa enimmäkseen 
on mahdotonta täsmällensä määrätä.

Kuitenkin täytyy koko tuolla suurella ruotsalaisella siirtymis- 
liikkeellä olla jotain yhteistä muinaista alkuperää, vaikka liike sit
temmin on hajaantunut ja hämmentynyt. Maantieteellisesti esiinty
vät ruotsalaiset siirtokunnat yhteenkuuluvana ranta- eli meriasutuk- 
sena, joka viittaa entisaikaiseen, lännestä itään kulkeneeseen ruotsa
laiseen kansoitusvirtaan. Ja kun uusimpain kielitieteellisten tutki
musten mukaan Viron, Suomen ja Norrlannin ruotsalaiset murteet 
kuuluvat samaan murrekuntaan, edellyttää tämäkin seikka asutus
historiallista yhteyttä puheena olevien ruotsalaisien asutuskaistaleit- 
ten kesken. — Tahdomme seuraavalla kertaa esittää muutamia mui- 
naistieteellisiä ja rnuinaishistoriallia seikkoja, jotka siltä puolen saat
tavat ruotsalaisen kansamme alkuperää valaista.



Muinaistieteen vainioilta.
—  S u o m en k ie len  m u istom erk k iä . V anhim pia m uistoon  kirjoitettuja  

su om en kielisiä  lo itsurun oja  o n  eräs lyhyt luk u , jok a  löytyy  N arvan  kaupungin  
n euvoston  tuom iokirjassa  v . 1 6 1 5 . M ain itu n  vuoden  h u htiku un  2 8  p:nä sy y 
tettiin  n im ittä in  N arvassa  erästä B rig itta  n im istä  suom alaista va im oa n o itu u 
desta  ja  tau tien  nostam isesta . Seitsem än todistajaa v a n n o i B rig itan  o levan  
vikapään , m inkä jä lk een  h ä n  touk oku un  5  p:nä 1 6 1 5  m onien  kidutustutki- 
m usten  jä lk een  e lävältä  po ltettiin . S e  syn tin en  kaava, jo ta  vaim oparka oli 
ta ika luvu issansa  käyttänyt, m erkittiin  m yösk in  tuom iokirjaan ja  o li se —  se l
la isen a  kuin se o n  painettu  H . J . H a n sen in  v. 1 8 5 8  ju lka isem aan teokseen  
„Geschichte dei■ S tad t Narva", s . 7 9 , —  tälla inen:

Jesuxen weri punainen 
M arian makia maito 
Kipuilen woiteixi 
Hauoillen parcndehax 
Noe olcon 
f) Weliexellen 
Th. 9 Wierahallen.

T äm ä vanh a su om en k ielen  m uistom erkki on tähän saakka ollu t tutk i
jo illem m e tuntem aton . S en  huom auttam isesta on  kiittäm inen virolaista  kandi
daattia O. K allasta.

—  M u in a ism u isto -Y h d is ty k sen  k ok o u k sesta  16 päivänä m aaliskuuta.
M aisteri E. Nervander o li k irja llisesti ehdottanut että Y hdistys tu levana

kesänä varustaisi uu den , järjestyksessä kuudennen, ta ideh istoria llisen  retkikunnan, 
joka m atkustaisi n iih in  pitäjiin , jotka ovat joko K okem äenjoelta  pohjoiseen  
taikka H an g o n — H yvin kään  rautatien itäpuolella , jotka m olem m at alat liittyvät 
en n en  tutk ittu ih in  aloih in . K u n  tä lla inen  retkikunta kysyisi varoja vähin tään  
2 ,4 6 0  markkaa, m utta Y h distyk sen  tällä vuod ella  enään jä le llä  o levat käyttö 
varat. e ivät n o u ssee t korkeam m alle ku in 2 ,3 4 0  m arkkaan, ei katsottu m ahdolli
seksi n y t päättää asiasta. J o s  Säädyt m ääräisivät Y h d istyk selle  kannatusta  
L än gm an in  varoista, o lis i kysym ys uu delleen  otettava esille .

T ohtori A . V. Forsm an  piti erittäin valaisevan ja  hauskan  kielitieteellis- 
m ytholoogisen  esite lm än  ty r ä -sa n a n  m erkityksestä, no id annu olista  ja  n iiden  
kanssa yhteydessä  o levasta  lov in o itu ud esta . Tyrä  o n  hänen  esityksensä  m ukaan  
o llu t pa llom ain en  esine, jo ta  L apin  ja  Su om en  noidat o v a t käyttäneet, sen  avu lla  
m uka lähettääksensä v ih am ieh iin sä  kaikenm oisia vam m oja. Noidannuoli taas 
n äyttää  o levan  no id an  tu u lessa  ja  ilm assa  liikk uva henki, ehkä jonk un  näkyvän  
esin een  m u o to o n  m uu ttautun eena, nop easti ku in  n u o li k iitävä pääm ääräänsä  
kohden  en im m äkseen  sitä  vahingoittam aan. S ek ä  tyrän että no id annu olen  käsite  
perustuu siih en  n o itien  lu u ltu u n  kyk yyn , e ttä  pystyivät lankeamaan loveen s .  
o. laulam aan h en k en sä  irti ruum iistansa , jo ssa  tilassa  se eri haam ussa vapaasti 
liikkui, tuntem atta ajan ja  avaruuden esteitä . —  T ä m ä n  joh d osta  ilm oitti esim ies  
prof. J . R . A sp e lin  lö y tä n een sä  R ein h o lm in  papereista erään kopion tuntem at
tom an  tekijän kirjoituksesta , jo k a  osittain  käsittelee sam oja asio ita , ku in  n e  joita  
hra F orsm an in  esite lm ä  selitti. K irjoitus o li nähtävästi syn tyn yt v:n 1 8 2 7  ja  1 8 3 5  
v ä lillä , s iis  en n en  K a lev a la n  ilm estym istä  ja  o li lisäys G ananderin  M ythologia  
F en n ica a n . T u o  kirjoitus jä te ttiin  tarkastettavaksi toht. F o rsm an ille , jo k a  o n  hu o
m annut sen o lev a n  kielentu tk ija  R einhold  von  B eckerin tekem än. S ekä  toht.
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F orsm anin  esitelm ä että B eck erin  kirjoitus tu levat pa in ettav iksi Y h d istyk sen  
aikakauskirjaan.

H erra L . Carlstedt o li lähettänyt Sääksm äen k irkon arkistosta koottu ja  
tietoja su vu ista  R u uth  eli R ooth  ja  R u uth en hjelm .

M aisteri J . M. Salenius K uop iosta  oli ehdottan ut että Y h d isty s  aika
kauskirjaansa tahi „Su om en  M u seo o n “ to im itta isi n iitten  rahain  kuvat, jo tk a  
keskiajalla lyö tiin  Suom essa, koska esim . on  epävarm aa olivatko T u r u n  (Å b o )  
ja  V ester is in  (A rosia) rahat ihan yhden laisia; m olem m issa  lien ee  n äet o llu t  
kirjain A . —  K ysym ys, jo k a  m uinaistieteelliseltä  kannalta  o n  varsin  tärkeä, 
päätettiin  lykätä harkittavaksi toht. A rt. H jeltille , jo k a  y lio p is to n  rahakokoelm aa  
paraikaa järjestää.

M aist. Im m . B ergh  oli lähettänyt k irjekokoelm an, jo k a  ku itenk in  v ielä  
on  toisen m iehen tarkastettavana.

K o k o e lm a in  k a sv a m in en .
K lvlkiiusl. Lahjoja M uinaism uisto-Y lid istykselle  kokouksessa  16 p. M aa

liskuuta 1894: Lukkari P. Päivärinnalta: 2 eheää tasatalttaa  liu skam akivesta; to in en  
isom pi, varreltaan litteän  soikea ja  leveä, to inen  aivan pion i n o in  l 1/« senttim etrin  
pituinen, koski kohdaltaan tasakaiteen m uotoinen; m olem m at lö y d e ty t  lahjoittajan  
pellosta  Y liv ieskassa .

V altion kokoelm iin tänä vuonna ostettuja  esin e itä : K auppam atkustaja J. 
Kaupin kerääm ät: tasataltta sin iv iheriää kiveä, löyd . V olanterin  m aalla T oisveden  
e li Soin in  kylässä  Virroissa, peltoa karhiessa läh ellä  ta lon  v ieressä  o levaa  koskea. 
Sam asta pellosta  on sanottu ennon lö y ty n een  4 kiv iasotta . P ie n i tasata ltta  löyd . 
Virtain pitäjän Jähdyspohjan kylästä  „Y läm yllärin“ likeltä . H erra K aupin  ilm oi
tuksen m ukaan on löytöpaikka talon y läpu o le lla  ja  arviolta  50 askelta  rannasta  
olova vähäinen kallionkohta, jonka päällä  on kivilouhikkoa. M äen keskelle  on 
kiviä asetettu  ikäänkuin huoneen kivijalaksi, noin 3 sy ltä  kanttiinsa . Yhden kiven  
alta o livat lapset viim e kesänä k a ive lleet ja  löy tä n eet paitse äsken m ain ittua p ien tä  
talttaa toisenkin  kiviaseon, joka oli enem pi kuin */, kyyn ärää  pitkä ja  „neliku l
m ainen toisesta, terävä to isesta  päästä“, vaan se  oli h ä v ite tty . T a lle lle  saatu ta ltta  
on m elkein sam anlainen kuin  kuva tässä, vaikka vähän isom pi. K un, kertom uksesta  
päättäen, näyttää siltä  ku in  tässä  o lisi jonkun lainen  
kiinteä m uinaisjäännös k ivikaudelta, jom m oisista  
meidän m aassam m e on löyd etty  hyv in  vähän jä lk iä , 
o lisi suotava että  väestö  paikkakunnalla kaikin tavoin  
su ojelisi noita  kivirakennuksia, jo tte i lapset taikka  
m uut vallattom at pääse k iviä  v iskelem ään hajalleen, 
taikka niiden alustaa kaivelem aan. J os joku  tutkija, 
kuten luu ltavaa on, joskus tu lee  paikkaa tarkastam aan, 
on tarpeellista  että  hän saa nähdä nuo la itok set rik
kom attom ina. — Itse llisen  Salomon XVUskmanin kerää
m ät K uurtaneen pitäjästä: eheä kourutaltta löyd.
Juho N isu lan ta lon p ellosta  K uurtaneen k y lässä ;  
teränkatkelm a kourutaltasta löyd. Juhanpoika K or
pelan pellosta; p ien i ja  tavattom an paksu tasataltta  
löyd. H iron (?) talon pellosta; A lavuuden p itäjästä: keihäänterän kärk ip u o li, kau
n iisti h iottu  ja  m olem m in puolin  keskeltä harjava, V iin ikan  torppari K ortesahon  
löytäm ä ojaa kaivaessa; Lapuan pitäjästä: p ien i lev eä  tasa ta ltta  eli kuokka, jonk a  
to isen  lappeen syrjäpuolissa  näk yy  pien i kuru, jo ista  k iv iterä  rihm alla on o llu t  
varteen kiinn i sidottu, P anulan torppari Jaakko Salom äon löy täm ä p ellosta  H aapa
kosken kylässä; keihäänterä, jonka V illo  V itta la  lö y s i K o iv u m ä estä  Ituhan kylässä; 
Isonkyrön pitäjästä: p ien i tasataltta; K alvolan  p itäjästä: er in om aisen  h u o le llisesti
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hiottu, varreltaan nelik u lm ain en  kirves, jon k a  syrjäpuolissa  on kurut poikkipäin  
varteen sitom ista  varten, löyd. p e llo sta  W ekkojan kylässä.

Varhem pi ra u tak au si. Sal. Wilskman m y y n y t va ltion  kokoelm iin  so i
kean tu lusk iven  va lkoista  ukonkiveä, löyd . H ölsö län  ta lon p ellosta  Lahden kylässä  
Y listaron  pitäjässä.

M yöhem pi rautakau si. Lahjoja Y h d istyk se lle  toht. F. E. M artinilta: 
hanhenjalanm uotoinen hela M eijala isten  ja  M ordvalaisten a lo illa  K oski-W enäjällä  
tavattavaa m uotoa ja  ristikoristus, m olem m at p ronssista; lahjoittaja o li ne ostanut 
T shukin  D vor’illa  P ietarissa. — L uutnantti II. Standertskföldiltä toht. A k se l H eikelin  
kautta: paksu rannerenkaanpuolikas pronssista  löyd . Janakkalassa W anaj an taustan  
kartanon läheisyydessä , navetan ja  kaivon seuduilta, vähän m atkan päästä tu n n e
tu sta  pakanuuden aiku isesta  hautauspaikasta.

K esk ia ik a . K ultaseppä XVaMroosilta T am pereella  ostettu  v a ltio n  koko
e lm iin  k u lla ttu  hopeinen sorm us, jonk a  kannassa kohokuvana nähdään n e itsy  Maaria 
lap sen  kanssa ruususeppeleen ym päröim änä  
ja  kum m allak in ku peella  enkelin  kuva. Sor
m uksen, jok a  on kaunista ty ö tä  luu ltavasti 
1500-luvulta, lö y s i ta lo llin en  K aarle P erttu la  
Pirkkalan pitäjän N uolialan k y lä stä  kesällä  
1892 kyn täessään  peltoansa lähellä  P yhäjärveä  
noin k ilom etrin  e tä isyyd essä  Perttulan  
talosta. M uinaism uisto-Y hdistyksen A ikakaus
kirjan V I:ssa osassa on ju la istu  kertom us ja  
kuva eräästä A urajoesta lö y d ety stä  kultasor
m uksesta, jonka koristukset, lukuunottam atta  
ruususeppelettä, ovat h y v in  sam anlaatuisia  
kuin täm än. Painatam m e tuon kuvan tähän  
näytteeksi.

Uusi a ik a . Lahjoja Y h distyk selle  kansak. opettaja J. V. Uirsjärven 
kalitta: kankikuolaim et, löydoty t A n ttilan  talon m aalta R iih ivalkam an k y lässä  
T am m elan pitäjää, lahj. talokas Jaakko A n ttila  ja  suom alainen  2:n ruplan seteliraha  
v:lta 1821, lahj. talokas Juho K enni H um ppilasta. — P. Päivärinnalta: m uhkeat 
kankikuolaim et 1500-luvulta y n n ä  kahdella ronkaalla varustettu , ken ties kuolaim iin  
kuuluva rauta, löyd. lahjoittajan poliosta  Y liv ieskassa. — K apteen i 1. Gulinilta H elsin - 
sin g issä  hevosenkengän kuvalla  koristettu  rautainen portinkolkutin , jok a  on ollu t k iin
n ite tty  porstuanoveen Sm edseden rusthollin  asu inrakennuksessa T enholan  pitäjässä. 
— T alo llinen  Niklas Monoselta M uolassa: painotti, jonk a  v ä ä n ty n y t terä on iso n  
ve itsen  terän m uotoinen, 8:11a renkaalla p ä ä lly ste ty t suuraudat kankikuolaim ista  
ja  venälä in en  vask ilan tti vuodelta 1757, jo tka  lahjoittaja k esä llä  1892 o li lö y tä n y t  
kyntäessään  erästä peltoansa lähellä  asuinrakennustansa, no in  70 sy len  päässä  
M uolan lin n an  jäännöksistä. — A rkkitehti F. Öhmannilta J . M. Sa len iuk sen  k a u tta : 15 
ruotsalaista  vaskirahaa v:lta 1667— 1808, löyd. v. 1883 K uop ion  kuvernöörin  uuden  
virka ta lon perustuksia kaivettaessa. L ikellä  sitä  paikkaa oli ennen  K uop ion  pitäjän  
kirkko sekä m akasiin i. — Tohtori Th. Schvindtin kautta: va lko iset p e lla v a ise t koru- 
o m peluksilla  koristetut u u tim et (?) Tam pereelta —  Y liopp ilas Torsten Boismanilta: 
joukko uudenaikaisia  ja  kan satietee llisiä  esineitä , n iink uin  jo u s ip y ssy n  rattaat, 
kannus, p ien i pikari, 5 soikea, 3 yaskipyörää, tykkilakki, sarvesta  teh ty  paim en- 
torvi, puulautanen, tu lukset, rahoja y  m. kerätyt H einolan  k ih la k u n n a sta .— Itse l
lin en  And. V. Engström. Vähästä H uopalahdesta H elsin g in  pitäjää on  Y hddle m y y 
n y t  v isa lla  faneeratun  lippaan, jonk a kannella  nähdään m aalattu n im im erkki v iim e  
vuosisadan tapaan.

V altion kokoelm iin  tänä vuon na ostettuja esineitä . K auppam atkustaja  
J. Kaupilta: so ikea m essinki rasi a, jonka kanteen on p iirretty  7 vaakunaa ja  pohjaan  
3 kuvakehää, kenties ho llantila ista  työtä . — Itsoll. Sal. Wilskmannilta: k iv inen
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värttinänpyörä A lavuu delta; k u v ite ttu  hopeapikari ja  painotti K u u lta n ee lta ; jousi- 
pyssyn ja lk a  A lijärveltä; kaunis raam atunjalka, johon on leikattu  raam atunlauseita  
ja  vuosiluku  1796, saatu  Iso n k y rö n  pitäjästä  H evonkosken  kylästä, Turilan torppari 
K ustaa K ujalalta; kehräysrukki saatu  sam an pitäjän K aiv ilan  kylän  R ou du nta losta  
jo ssa  sitä  puheen m ukaan o li ta lle tettu  kolm e polvea. — K ultaseppä Alfr. Bäck- 
strömiltä W aasassa: suuri hopeapokaali, jonka on teh n y t ku ltaseppä A. G. Adler- 
berg Vanhassa W aasassa  v. 1789; se  on runsaasti koristeltu  ja  varustettu  n im ellä  
„Johan Ä iianpä“. — T eh ta ilija  Oskar Levin on intend. Th. W aenerbergin kautta  
jä ttä n y t kokoelm iin  erään h ilk u illa  varustetun  hopeasorm uksen, joka puheitten  
m ukaan aikoinaan o lis i o tettu  K aarina M aununtyttären ruum iin sorm esta Turun  
tuom iokirkosta. — H erra J. Stenvallilta: puupuntari S irenin torpasta Palojoen  
kylässä  N urm ijärvellä.

K uvia lahjoitettuja Y h d isty k se lle . P roviisori Joh. Fr. Wichmann: valo
kuva v iim eistä  tuom iota esittä v ä stä  a lttaritau lusta  K euruun vanhassa kirkossa. — 
M aisteri F- Nervander: 8 k iv ipa inojä ljen nöstä  A . R einholm in  piirustam asta W ana- 
jan  alttarikaapista. — N eiti Charlotta a f  Tengströmiltä ostettu: T öölön  lahtea esittävä  
vesivärim aalaus, jonk a v:na 1847 ta i 1848 tek i H elsin g issä  o leva  y k sity in en  piirus- 
tusopottaja Erik W etterling , joka  m uutam ia vuosia  m yöhem m in lien ee  kuollu t  
T ukholm assa; ku va  jo u tu i professori J . M. a f  T engström in haltuun. Sam alta hen 
k ilö ltä  o stettiin  taulu , jo ssa  on v iis i T engström -suvun jäsen ten  m uotokuvaa. — 
V altion kokoelm iin  on oste ttu  K auppam atkustaja J. Kaupilta-' kuvaus luon nollisessa  
suuruudessa m uutam asta r iim ukalenterista, joka lö y ty y  piirrettynä aitan seinään, 
kahden luh d ille  v ievän  oven  v ä lissä  K arvosen talossa, Leppälahden kylässä  T eiskon  
pitäjää. K alenterin  a lla  on v u o s ilu v u t 1748:sta alkaen vuoteen 1757 ja  v iim e i
seksi 1831.

M uinaism u isto-Y hd istykse lle  on tänä vuonna lä h etetty  scuraavaa
K irja llisu u tta  k o tim a a sta : Suom en Tiedeseuran „Acta“ Tom . X IX , „Öfver- 

s ig t“ X X X V  ja  „Bidrag“ 53:s osa. — B idrag till Åbo stads h isto iia  III, 3:s vihko. — 
H istoria llinen  arkisto X IH , l:n en  vihko. — K irko llisesta  ta iteesta  Suom essa ja  Ilon  
kyrkliga konsten  i F inland, kirj. E. Nervander, 1 j a .2 vihko. — PA. öm se sidor om  
U ralbärgen a f  A xe l H eikel. — V alvoja  1394, 1, 2 vihko. —

K irja llisu u tta  u lk o m a a lta : Aarböger for nordisk oldkyndighed og liistorie  
1893, II  sarja, 8:s osa, 3, 4 v ihko ja 1894, l:n  vihko. — Déchiffrem ont des inscrip- 
t io n s de 1’Orkhon et de lT én issé i par V illi. Thom son. — Föreningen  t il Norske 
F ortidsm indesm erkers B eväring . A arsberetn ing for 1892 ja  N onneseter klosterruiner.
— A nnalos de la  Société  d ’A rcliöologie de B ruxelles, V II, 1893, liv . 2. —  Contri- 
bution a 1’étude du g isem en t pa léo lith iqu e  de San-Isidro (prés Madrid) par le  baron 
de Baye. — T he S c ien tists’ in tern ation a l D irectory  1894. —  B altische Studien , 43:s 
vuosikerta, S tettin  1893. —  N eue H eidelberger Jahrbücher, IV :s vuosik . l :n  vihko
— M itth eilungen  der A nthropol. G esellsch aft in  W ien , X X IH  osa, VI:s vihko. —  
Verein für das M useum  sch lesisch er  A ltertüm er in  B reslau: Sch lesiens Vorzeit in  
B ild  und Schrift, osat I —IV  sek ä  V, N:ot 1—10; D ie  bem alten Thongef&sse Sch le
s ien s aus vorgesch. Z eit; D er I, II  und III  Fund von  Sackrau; Führer durch d. 
Sam m l. d. M useum s schles. A ltertüm er in B reslau . — Sitzungsberichte der G esellsch. 
f. Gosch, u. A lterthum skundo der O stseeprovinzen  R usslands aus dem  Jahre 1874, 
1876, 1893. — M itthoilungen aus der liv lä n d isc lien  G eschichte, X V I, 1. — K asanin  
Y liop iston  m uinaistieteellisen , h istor ia llisen  ja  kansatieteellisen  Seuran IhntcTia 
X I, 5 vihko. — K eis. ven ä lä isen  m u in a istie tee llisen  Seuran (P ietarissa) 3anHciot 
V I, 3, 4 vihko ja  sam an seuran  itä m a isen  osaston  JnniiCKH V H !, 1, 2, vihko. (Pu
rooni R osen in  toim .).

S i s ä l l y i t :  H iukan hautakivi-h istoriaa (3 kuvalla), kirj. Yrjö Blomstedt. —
Suom en ruotsala isen  väestön  alkuperästä, I, kirj. Väinö Wallin. — M uinaistioteen  
vain io ilta : Su om en kielen  m uistom erkkiä. M uinaism uisto-yhdistyksen  kokouksista. 
K okoelm ain  kasvam inen (2 kuvalla).

H elsingissä , J. S im eliuksen  perill. kirjap. osakeyhtiö, 1894.
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5uomer\ Muinaismuisto-Yhdistyksen t̂ uukauslehti.

N:o 4. -f- 1 8 9 4 Huhtikuu.
T ila u sh in ta  p o s tik o n tto o re issa  on 

2 m. 50 p. vu o d essa . M uinaism .-Y hd:n 
vakinaiset jä s e n e t  s a a v a t  lehden  
ilm aise k si, jo s  lä h e t tä v ä t  Y hdistrlle  
o so tte e n sa  j a  lä h e ty s k u s ta n n u k s e t , 
1 m., p o s tim erk e issä  ta h i r a h a s s a .

P ääto im itta ja : 
V Ä I N Ö  W A L L I N .

H e l s i n k i ,  
H is to ria llin en  m useo.

L eh ti ilm es ty y  k e r ra n  k u u k au d e ssa  
yh d en  a rk in  koko isena .

K aikki lä h e ty k s e t o so te taan  
Suom en Mu ina ism u is to -Y h d is ty k sen  

s ih te e r il le  H els ing issä .

Kansallismuseo vai eikö?
Ne molemmat historialliset näyttelyt, jotka tänä vuonna ovat 

pidetyt, nimittäin Suomen muinaismuistoyhdistyksen ja taideyhdis
tyksen näyttelyt, ovat yksin äänin kaiuttaneet hallituksen ja kan
samme nyt kokoontuneitten valtiosäätyjen kuuluville pyytävän kai- 
paushuudon ei ainoastaan meidän jo olemassa olevien historiallisten 
kokoelmiemme puolesta, vaan yhtä äänekkäästi, vieläpä äänekkääm- 
minkin, kaiken sen odottamattoman rikkaan muinaistieteellisen aarre- 
varaston puolesta, jonka nyt varmuudella tiedämme löytj^vän köy
hässä maassamme ja jotka aarteet kipeän kovasti vaativat suojaa ja 
suojelusta. Yhtä vähän kuin missään muussakaan suhteessa voi Suomi 
näiden ainesten hoitoon nähden päästä suurten sivistysmaitten tasalle, 
mutta kenkään isänmaanystävä ei voi kauvemmin toimettomalla rau
hallisuudella ummistaa silmiänsä, kun avosilmin näemme että tänä
kin päivänä on jäljellä summalti kaikille aloille kuuluvia esineitä, 
jotka voivat valaista maamme sivistyshistoriallisia oloja. Tunnettua 
on, minkä vaikeuksien alaisina nämät muistomerkit viettävät oloansa. 
Kun v. 1871 alkava tutkimus saapui kotimaamme vanhimmille ja 
muistorikkaimmille viljelysseuduille, tavattiin siellä vielä arvokkaita 
muinaismuistoja, joista uuden retken aikana 15 vuotta myöhemmin 
melkoinen osa oli joutunut tuntumattomille poluille, joko sortunut 
häviöön tarpeellisen hoidon puutteessa tai aivan yksinkertaisesti vie
raitten kaupustelijani kätten kautta vaeltanut ulkomaille. Ja niin 
on häviö jatkuva, jollei valistunut isönmaanrakkaus pane toetta sel
laista raakalaisuutta vastaan, joka ei ole sivistystä rakastavan kan
san arvon mukaista.

Historiallisten tietoalain kaikki edustajat maassamme ovat 
yksissä miehin lausuneet kuuluville äänensä, koettaaksensa pelastaa 
mitä vielä näistä muistomerkeistä on pelastettavissa. Se on ollut hei
dän velvollisuutensa. Mutta ihmissilmillä katsoen näyttää siltä, että 
niilläkin, jotka pitävät vallan ohjaksia käsissään, nyt on suoritetta
vana yhtä suuren edesvastuun alainen velvollisuus. Asia tosin vaa
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tii melkoisia uhrauksia, hetki ei sille ole otollinen, mutta johonkin 
tulevaisuutta turvaavaan toimeen olisi kaikissa tapauksissa nyt jo 
ryhdyttävä, jos ei ole mieli alistua korvaamattomien tappioitten 
vaaraan.

Se kasvattava vaikutus, mikä historiallisella museolla on koko 
kansaan, on tuttua kaikille niille, joilla on ollut tilaisuutta nähdä 
suuremmissa sivistysmaissa kuinka sellaisia kokoelmia työvapaina päi
vinä saartaa kaikkiin säätyihin ja ikäluokkiin kuuluva ihmistulva, 
joka innokkaalla harrastuksella katselee helpon yleiskatsauksen mu
kaisesti järjestettyjä muistoja esi-isäin ajoilta. Vasta sillä tavoin 
tulee historia kansalle eläväksi, eikä mikään ylennä ja vahvista kan- 
sallishenkeä enemmän kuin elävä tieto oman maan historiasta.

Helsinki on jo varsin suuri kaupunki ja samalla on se pää
kaupunkina ja yliopistokaupunkina määrätty sivistyksen ja isänmaan- 
tunnon harrastusten pesäpaikaksi. Näitä voimakkaita kansan kohot
tamisen vaikuttimia täällä kyllä löytyy, mutta suljettuna verraten ah
taaseen piiriin. Kansan suureen osaan eivät ne vielä ole paljoa vai
kuttaneet ja häpeän tunteella on kummassakin mainitussa näytte
lyssä täytynyt huomata, kuinka harvoja varsinaiseen keskiluokkaan 
kuuluvia henkilöitä, joilla kuitenkin on varoja milloin hyvänsä uh
rata viisikymmenpennisen kaikenlaisiin huvituksiin, on tullut kartut
tamaan sivistystään ja tietojaan omasta maasta: Syy siihen on sel
västi näkyvissä. Pääkaupungin väestö samoinkuin tänne alituisesti 
saapuvain maaseutnlaisten suuri virta ei ole kokenut sitä ihmeellisen 
voimakasta vaikutusta, joka vastustamattomasti valtaa ylhäisen ja 
alhaisen, kun he perehtyvät ja koteutuvat kansallismuseoonsa, tottu
vat tuntemaan itsensä sen muinaisuuden lapsiksi, joka heihin kaik
kiin tekee saman, yhteisen ja suuren vaikutuksen.

Sellaista kasvattajaa ei kansallamme vielä ole. Älköön ku
kaan lyöttäytykö asiasta väliäpitämättömäksi, sillä se ei koske ai
noastansa tiedettä, vaan paljoa syvemmin koko kansakuntaamme.

E. N.

Muinaismuistoja Naantalin luostarista.
Kirj. E. Nervander.

I I .

Päättäen monesta keskiajalta säilyneestä kirjallisesta todis
tuksesta nauttivat Naantalin luostarin nunnat ja munkit kunnioitusta 
aikalaistensa puolelta. Monet ja varsin suuret olivatkin ne lahjoi
tukset, joita tuo pyhä laitos sai vastaanottaa.
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Professori K. G. Leinbergin uutterain tutkimusten kautta ovat 
luostarin olot monipuolisesti selvinneet; näiden tutkimusten kautta 
on unhotuksen yöstä saatettu valkeuteen nimiä ja muita tietoja useista 
luostarin sisarista ja veljistä, joista eräs Jöns Badde niminen ja kuten 
arvellaan Pommerista kotoisin oleva munkki on saavuttanut suurim
man maineen lavean kirjailijatoimensa vuoksi.

Ajan tavan mukaan omisti hän ahkeruutensa etupäässä har
tauskirjani ja pyhimysten ilmestyksiä ja ihmetöitä esittäväin kerto
musten jäljentämiseen, mutta sen ohessa hän monen vuosikymmenen 
aikana 1400-luvun lopussa käänteli hiljaisessa luostarikomerossaan-

mainitunlaisia kirjoituksia ynnä kokonaista viisi vanhan testamentin 
kirjaa ruotsin kieleksi.

Näitä merkillisiä käsikirjoituksia on useita vielä jäljellä, vaikka 
ne eivät enään ole tallessa Suomessa, vaan ovat jo kauvan aikaa 
sitten viedyt Ruotsin arkistoihin.

Pysyvä muisto Jöns Buddesta, joka ei kuten moni muu luos- 
tariveli näy epäilleen saattaa nimeänsä ja toimiansa jälkimaailman 
tietoon, on Naantalin kirkossa kuitenkin jäljellä, nimittäin kaunis 
Budden nimellä merkitty öylättilautanen, jota siellä vielä käytetään 
ehtoollista jakaessa. Kun Budde teetätti luostarin kustannuksella 
Tukholmassa samalla kertaa kalkin ja siihen kuuluvan öylättilautasen, 
ei tätä lautasta ajan tavan mukaan varustettu uskonnollisella kirjoi

1. Öylättilautanen Naantalin luostarista.
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tuksella, vaan kaiverrettiin siihen munkkikirjaimilla reunakirjoitus, 
jossa lyhyesti kerrotaan mainitun kirkkoesineen synnystä.

Lautasen kirjoitus, josta tarkka kuva seuraa tässä mukana, 
alkaa heti Kristuksen pään oikealta puolelta ja kuuluu: thenne kalk 
loth brodhär jönes budde a/f nadhendal göra hy stokholm (tämän kalkin 
teetätti Naantalin veli Jöns Budde Tukholmassa). Mikä kohtalo on 
tullut itse kalkin osaksi on tietämätöntä *).

2. Pyhäinjäännösastia Naantalin luostarista.

Tämä yli 400 vuotta vanha öylättilautanen on kaunis muisto 
ruotsalaisesta kultasepän taidosta. 1400-luvulla. Lehtikoristusten ympä

*) Professori Leinbergin luuloa, että kirkon nykyisessä kalkissa olisi varsi ja  
jalkalevy kotoisin Budden kalkista, lienee ainakin mitä viimemainittuun osaan tulee, 
pidettävä epäluotettavana. Jalan seraaffipäät ja  hedelmärypäleet m uistuttavat 1700-luvun 
koristustapaa ja  sen matkimisia. Ainoastaan varsi kuusikulmaisine nuppuineen näyttää 
olevan vanhemmalta ajalta peräisin.
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röimä kuva lautasen kullatussa pohjassa esittää Naantalin luostarin 
munkkia, jolla on veljeskunnan merkki, öylätti, keskellä kaavun vasern* 
malle puolelle kiinnitettyä punaista ristiä. Liljakukka hänen jalkainsa 
juuressa kuvaa hänen puhdasta elämäänsä. Eipä ole mahdotonta että 
kuvan tarkoituksena olisi ollut esittää mainion Jöns Budden omaa 
itseä. Sellaisia muotokuvain kokeita tavataan usein katoolisajan seinä
maalauksissa kirkoissamme. — Munkkikirjoitukseen tottumattomalla 
lukijalla on samasta lautasen kuvasta tilaisuus nähdä kuinka siihen 
aikaan kirjaimia piirrettiin.

Eräs keskiaikainen muisto, jota Jöns Budde todennäköisesti 
on monta kertaa hartaalla mielellä koskettanut, on nyt säilyssä val
tion historiallisessa museossa, Naantalin kirkosta saatuna lahjana. 
Ylempänä oleva suurempi kuva esittää tätä kirkollista esinettä 
siinä ajan hampaan nakertamassa muodossa, jossa se nyt on, ja pie
nempi kuva sen rinnalla näyttää suunnilleen minkä näköinen se alku
jaan oli silloin, kun sitä käytettiin pyhään palvelukseen Naantalin 
luostarikirkossa.

Kuvassa näemme puuhun leikatun pyhäinjäännös-rasian, jonka 
runsaat, puhtaaseen goottilaiseen tyyliin kuvatut koristukset ja leik
keet pyhäinrasian viidessä syrjässä perättäisessä järjestyksessä ovat 
esittäneet niitä kirjaimia, joista yhteensä tulee pyhän neitsyen nimi, 
Maria. Jäljellä on nyt vaan kolme ensimmäistä kirjainsivua. Tässä 
torninnäköisessä „pyhyysastiassa“ — jota nimitystä sen vanha ruotsin
kielinen nimitys „helgedoma-kar“ vastaa' — säilytettiin sitä arvaten
kin rikkaasti koristettua kultaista tai hopeista ristiä tai muun mal
lista koteloa, jossa jonkun pyhimyksen luusirua, jotain Vapahtajan 
ristin lastua tai muuta pyhäin henkilöitten elämään kuuluvaa jään- 
nösmerkkiä huolellisesti talletettiin; hartautta ja kunnioitusta tämä 
esine mahtoi herättää katsojassa, joka vakaalla luottamuksella uskoi 
pyhäinjäännöksen ihmeitä tekevään voimaan, erittäinkin tautien paran
tamisessa. Pyhän astian läpileikattujen laitain reijistä saattoi edes 
vilahdukselta nähdä pyhäinjäännöksen lähimmän kotelon paistavan.

* **
•

Komea katoolisajan kirkollinen muistomerkki oli se, muodol
taan samallainen mutta kooltaan suurenmoisempi, 7 metrin korkuinen 
puusta tehty pilarin kannattaman goottilaisen tapulinhuipun kaavai- 
nen „sakram en ttih u on e jonka rautakalterin suojelemassa kaapissa 
säilytettiin kirkkoastioita, kun niitä ei tarvittu.

Tämä mahtava muinaisjäännös oli kunnialla kestänyt katoa
vaisuuden hivutusta, vaikkapa jo vahingottuneessa tilassa, aina siihen 
saakka kunnes Naantalin seurakunnan mieleen v. 1869 johtui onneton 
aije ryhtyä sitä korjauttamaan. Hyvää tarkoittavasta aikomuksesta 
tuli valitettava seuraus: eräs tuohon vaikeaan tehtävään kokonaan
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kykenemätön käsityöläinen sai vapaasti paikkailla rikkoutuneita tyy
likkäitä koristeita oman aistittoman makunsa mukaisilla talonpoikais- 
kauuistuksilla, minkä vuoksi tuo kaunis vanha leikkausteos joutui 
kerrassaan muodottomaan asuun.

Ei voi tulla puheeksikaan esittää tässä kuvaa sakramentti- 
huoneen nykyisestä muodosta, se kun on maalattuna kauhistuttavilla 
väreillä ja siitä raastettuna se kauneus, mikä nähtävästi on ennen 
sitä jalostanut. Onneksi ei nykyjään ole millään seurakunnalla Suo
messa oikeutta sillä tapaa väkivaltaisesti turmella esi-isäimme muisto
merkkejä ja raskas edesvastuu kohtaa sitä kirkkoherraa, joka sellai
seen aikeeseen suostuu.

* **
Keskeytämme kertomuksemme tähän palataksemme toisella 

kertaa vielä Naantalin luostariajan muistoihin.

Ruotsalaisia viidenkopeekanrahoja.
Kirj. Thorsten Waenerherg.

Ruotsinmaan tavattoman rikkaat ja mainiota metallia sisältä
vät kupariaarteet aiheuttivat jo aikaiseen ulkomaisia hallituksia ti
laamaan sieltä n. s. sokeaarahaa, jota sitten leimattiin kunkin maan 
tarpeitten mukaan. Niirnpä valmistettiin jo Kustaa II Aadolfin aikana 
Avestan kupari- ja rahapajassa sellaisia rahoja Espanjaa varten. Sa
masta syystä antoi kuningatar Kristiina v. 1642 Martti Augustinuk- 
senpojalle erioikeuden „lyödä leimaamattomia rahoja“ ja Kaarle X I  
myönsi v. 1694 Avestan laitoksen vuokraajalle oikeuden määrättyä 
kruunulle suoritettavaa maksua eli veroa vastaan lähettää ulkomaille 
vuosittain 1000 kippuntaa sokeaarahaa. Kuningas Freedrikin ja Kus
taa IV Aadolfin hallituskausina oli Avestassa suoritettavana melkoisen 
suuria tilauksia Hollantia ja Ranskaa varten.

Mutta huomattavampaa on että ulkomaista rahaa leimattiinkin 
Avestassa, jossa — kuten vapaaherra A. W. Stiernstedt ilmoittaa Tuk
holmassa v. 1871 painetussa teoksessaan „Beskrifning öfver svenska 
kopparmynt“ — vuoden 1788 aikana valmistettiin venäläisiä viiden- 
kopeekan kappaleita, joihin kuitenkin on pantu vuosiluku 1787. 
Stiernstedt kuvaa näitä rahoja seuraavalla tavalla: „Näiden Avestassa 
lyötyjen viidenkopeekan kappaleitten tunnusmerkkinä on osittain se 
että etupuolen nimikirjainten I. E. päälle ja takapuolen viilokotkan 
päitten yläpuolelle sekä niitton kaulain väliin on pantu kuninkaalli
set kruunut keisarillisten sijaan, osittain myös se että valtio-omenassa, 
jota kotka pitää vasemman jalan kynsissä, ei ole tavanmukaista ristiä,
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vaan Falunin kaivoksen merkki, neljä ristiin pantua puunkappaletta 
ja osittain vihdoin se että venäläisten rahain tavalliset kotkan alla 
olevat kirjaimet E. M. näistä kappaleista joskus puuttuvat.“

Nämät Stiernstedtin ilmoitukset vahvistaa täydellisesti J. F. 
H. Oldenburg, jolla kokoelmassaan on sellainen viisikopeekkainen, 
minkä hän kuvaa aivan samalla tavoin kuin Stiernstedt, paitse ettei 
hän nimenomaan mainitse onko myöskin etupuolen nimikirjaimien 
yläpuolella oleva kruunu kuninkaallinen kruunu.

Lisätodistukseksi siihen, että venäläisiä viidenkopeekanrahoja 
todellakin on lyöty Ruotsissa, julkaisee hän erään hänen hallussaan 
olevan kirjeen, joka suomeksi kuuluu näin:

„ K u n in k . S ih teeri
H erra H a n s J ä r ta  A v e sta  1 p. K esä k . 1 8 0 6 .

H erra  asessori G ahn in  k eh o tu k sesta  saan tä ten  lä h e ttä ä  yhden  
ven ä lä isen  kopeekkarahan s itä  la jia , jo ta  tä k ä lä ise ssä  teh ta a ssa  v a lm iste ttiin  
v . 1 7 8 8  ja  jo n k a  K. H . h y v ä n ta h to ise sti jä ttä n ee  herra pan k ink om isarius  
S ilfv ersto lp e lle .

H an s S teen m a rk .“

Jo monia aikoja olen kotimaasta tiedustellut näitä huvittavia 
rahoja. Ei ole niin vähäpätöistä rahakokoelmaa, josta en olisi niitä 
etsinyt ja maaseutumatkoilla ölen papiston hyväntahtoisuuden kautta 
saanut tilaisuutta katsastella kirkkojen raha-arkkuja, joissa aina on 
seassa vanhojakin rahoja. Monta tuhatta viisikopeekkaista olen kä
sissäni käännellyt, mutta turhaapa se on ollut; ei ainoatakaan näitä 
Ruotsissa leimattuja rahoja ole löytynyt.

Menneenä vuonna tarjottiin kuitenkiu Ruotsissa kaupan yksi 
sellainen raha, enkä minä viivytellyt ilmoittaa itseäni halukkaaksi 
ostajaksi. Minun onnistuikin saada se lunastetuksi. Se on kaikin 

puolin sekä Stiernstedtin että Oldenburgin kertomain näköinen, 
paitse että valtio-omenan päällä on Falunin kaivoksen merkin sijasta 
avanmukainen risti. Lisäksi on viimeinen kirjain sanassa kopeek 

jerii eikä jer. Etteivät Stiernstedt eikä Oldenburg ole huomanneet 
tätä viimeksimainittua erotusta tavallisista venäläisistä viisikopeekkai- 
sista lienee kentiesi selitettävissä heidän vähemmin perinpohjaisesta 
venäjänkielen taidostaan. Erotus näitten kirjainten välillä ei näet 
ole suuri. Täytyy olla tottunut silmä havaitsemaan sitä.

Vähää mjmhemmin sain Ruotsista taasen kaksi sellaista ra
haa. Toinen niistä tarjottiin yliopiston rahakokoelmaan, kun ei tuossa 
maamme suurimmassa rahakeräelmässä sellaista löytynyt. Vanhoissa 
luetteloissa oli nimittäin väärä ilmoitus että Ruotsissa leimattu vii- 
denkopeekan raha v:lta 1788 (!) löytyisi keräelmässä. Tarkemmin tut
kittaessa huomattiin puheenalainen lantti venäläiseksi, vaikka se näöl
tään hiukan poikkesi tavallisista malleista sen vuoksi että se oli E li
sabetin kymmenkopeekkainen, jonka Katariina II v. 1788 oli sitten 
lyöttänyt viisikopeekkaiseksi.
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Näyttää todenmukaiselta että Ruotsissa leimattuja viidenko- 
peekan rahoja on kahta eri mallia, joiden ero on valtio-omenan 
merkissä.

Mutta vielä puuttui yksi sanoma. Kenraali T. F. de Schu
bert kertoo ranskankielisessä teoksessaan „Monnaies russes“ näistä 
rahoista: „Tätä rahaa on lyöty Ruotsissa Venäjän sodan aikana käy
tettäväksi maksuihin Viipurin kuvernementissä; se eroo mosta 782 
(tavallisesta mallista), josta se on jäljennys, leiman muodossa, joka on 
vähemmin kumpurainen, ja kotkassa, jonka päällä on kolme kunin
kaallista kruunua keisarillisten kruunujen asemasta.“

Kumpika on oikeassa, Stiernstedtkö, joka otaksuu, että näitä 
rahoja on lyöty Venäjän hallituksen tilauksesta ja sen laskuun, vaiko 
Schubert, joka väittää, että Ruotsin hallitus on niitä teettänyt hel
pottaakseen rahasuorituksia Viipurin läänissä?

Tämän kirjoittaja on taipuvainen uskomaan Stiernstedtin mie
lipidettä, sillä katsomatta siihen ettei ole luultavaa Ruotsin hallituk
sen, jos se niitä olisi valmistuttanut omiksi tarpeiksi, tyytyneen mer
kitsemään niiden ruotsalaisperäisyyttä yksistään vaan kuninkaallisilla 
kruunuilla valtakunnan vaakunan sijasta, on näiden rahain suuri har
vinaisuus kokonansa Schubertin otaksuman uskottavaisuutta vastaan. 
Tähän saakka, kuten sanottiin, ei ole vielä ainoatakaan sellaista ra
haa löydetty maastamme. Mutta kuinka voisi selittää tätä seikkaa, 
jos Ruotsin hallitus todellakin olisi valmistuttanut niitä käytettä
väksi erityisesti meidän maassa ja myöskin sitä varten laskenut niitä 
yleiseen liikkeeseen? Eiköhän ole lähempänä otaksua ettei Venäjän 
hallituksen tekemää tilausta suoritettu, joko syttyneen sodan tähden 
tai sen vuoksi ettei rahoja mainittujen leimausvirheitten johdosta 
voitu juuri päästää liikkeeseen oikeina venäläisinä rahoina?

Kokoelmassani on myöskin alkuperäinen venäläinen viiden- 
kopeekan raha vuosiluvulla 1787, vaan tämä seikka tuskin vastusta
nee yllä lausuttua otaksumaa, sillä tämäkin raha tuntuu olevan var
sin harvinainen. Onhan nimittäin merkillistä että, kun tietää miten 
runsaasti maassamme löytyy venäläisiä viidenkopeekan rahoja kai
kilta Katariina II:n hallitusvuosilta, vuosikautistenkaan ponnistusten 
kautta ei ole onnistunut tavata muita kuin tämä ainoa kappale vuo- 
velta 1787 ja ettei sitä ole yliopiston rahakokoelmassa. Näyttää siltä • 
niinkuin odotellessa Ruotsista tehtyä tilausta olisi Venäjällä supis
tettu viisikopeekkaisten lyöntiä sinä vuonna.

Mitä tulee Stiernstedtin huomautukseen „että venäläisissä ku
parirahoissa tavalliset kirjaimet E. M. kotkan alla joskus puuttuvat“ 
Ruotsissa leimatuista viidenkopeekanrahoista, niin on sama seikka 
huomattavana venäläisissä v:n 1791 ja 1793 kappaleissa. Kirjaimet 
merkitsevät vaan leimauspaikkaa, nimittäin Ekaterinenburgia (E.
M. =  Ekaterinburgskaja Moneta). Mutta yhtä usein tapaa toisiakin
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merkkejä, niinkuin S. P. B., S. M., S. P. M. j n. e. Pietaria ja 
M. M., M. D., M. M. D. Moskovaa merkitsemässä.

* **
Vakuutettuna siitä että selvyyttä edellä käsiteltyihin kysy

myksiin saavutetaan ainoastaan monien asianharrastajain yhteistoi
minnan kautta, olen tahtonut johtaa maamme rahakeräilijäin huo
miota niihin pyytäen heitä ottamaan asiaa perinpohjaisen harkinnan 
alaiseksi. Kaikkia asiaa valaisevia tietoja otan vastaan suurimmalla 
kiitollisuudella.

Paikallismuseot.
1. Kuopion lyseon kokoelmat.

Kuopion lyseon (entisen kymnaasin) muinais- ja kausantieteel- 
lisen kokoelman näyttävät muinaiskalujen kerääjät ja lahjoittajat 
unhottaneen senjälkeen kuin Kuopion Isänmaallinen seura perustet
tiin, sillä moneen vuoteen ei ole tullut tähän kokoelmaan mitään lisää.

Riviaseita on siinä entisiltä ajoilta 21. Näistä yksi kirves on 
v. 1847 löydetty Ripatin kylän metsästä Hirvensalmella, yksi keihään
kärki on löydetty eräästä Kuivaniemen kylän kankaasta Pielavedellä, 
josta pitkä kourutalttakin on löytynyt, yksi lyhempi kourutaltta on 
v. 1859 löydetty Tuhkaniemestä, joka nyt on Kuopion kaupungin 
höyrylaivasatamana, yksi kirveenterä on löydetty Hinkaniemen talon 
maassa Kiuruvedellä, yksi pyörötaltta on löydetty Jonkeresta (Nur
mijärveltä) Pielisjärven pitäjässä, yksi kivinen nuijanpää on löydetty 
eräästä Kangasalan pellosta ja yksi keihäänkärki on v. 1882 löydetty 
Riistaveden ja Lohilahden kylien välillä olevasta suosta (Kuopin pi
täjässä). Muitten kiviaseitten löytöpaikasta ei ole mitään tietoa.

Myöhemmän alhaisia esineitä on kokoelmassa Jaakkimasta löy
detty pertuska (lahjoitettu v. 1845), kaksi riimusauvaa, varsijousi 
(lahjoitettu v. 1856), rautainen jousenjännitin, joka on löydetty Ky- 
lälahden kylästä Pielisjärvellä, rautainen puntari vuodelta 1634, ho- 
peittu messinkikoristus, joka on kuulunut johonkuhun morsiuskruu- 
nuun Pohjanmaalla, vaskesta tehty nuuskarasia, jonka kannessa on 
ruotsinkielinen värsy (Räirnän kylästä Kuopion pitäjää), puinen pyö- 
reäpohjainen malja, joka on tehty Enontekiäisissä v. 1663 ja siellä 
sitte on kulkenut perintönä samassa suvussa, kunnes se ostettiin 
v. 1814 ja joutui herrasmiehille, luinen ruutisarvi menneen vuosisadan 
alkupuolelta, jonka pinnassa on kuvia ja vironkielistä kirjoitusta, 
y. m. Tohtori M. Castrén on v. 1846 lahjoittanut samojeedilaisen 
epäjumalankuvan ja, niinkuin muissa maamme kokoelmissa, on tässä-
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kin kokoelmassa pukuja y. m. Aleuttien saarilta sekä päivänvar- 
joimia Jaapanista, vapaamurarien tunnusmerkkejä y. m.

Lyseon muinaisrahastossa on jotenkin paljon eri valtakuntain 
rahoja sekä mitalia ja muistorahoja viime vuosisadoilta. Vanhim
milta ajoilta on esim. Strassburger-Miinsterin perustamisen muistoksi 
tinasta tehty raha v. 1015, Tanskan hopearaha Knuutti Suuren ajoilta, 
eräitä vanhoja Venäjän suuriruhtinasten rahoja keskiajan loppupuo
lelta, Ruotsin rahoja Kustaa Vaasan ajoilta saakka, Brandenburgin 
ja Puolan rahoja 1500 luvulta, Liivinmaan suurimestarien sekä piis
pain rahoja, jotka ovat lyödyt Tallinassa, Riiassa, Arensburgissa ja 
Tartossa äsken mainitulla sataluvulla sekä aikaisemminkin, ja pari 
araapialaista (kufalaista ?) rahaa itämaitten keskiajalta.

Lyseon kirjaston vanhimmat suomalaiset kirjat ovat Mikael 
Agrikolan suomentama Uusi Testamentti, jota on kaksi kappaletta, 
sekä hänen muut vv. 1549—1552 painattamat kirjat, Jaakko Finnon 
rukouskirja vuodelta 1583, Finnon katkismuksen toinen painos vuo
delta 1615, Hemmingin kääntämät latinankieliset laulut vuodelta 
1616, Erik Sorolaisen postilla, koko raamattu vuodelta 1642 ja sa
malta vuosisadalta monta harvinaista katkismusta, saarnaa sekä ru
kouskirjaa. Kirjaston vanhimmassa suomenkielisessä virsikirjassa oleva 
paino osottaa, että kirja luultavasti on ensimmäisiä painoksia. Erään 
toisen nimi kuuluu: „Suomen Kielinen Wirsi Kirja. Enimmiten H. Ja- 
cobilda Suomalaiselda ja Mascun Herr Hemmingildä Suomexi tehty“ 
(vuosiluku puuttuu). Suuren osan näistä vanhoista kirjoista on kir
jasto saanut testamentin kautta tunnetulta kirjainkääntäjältä Matti 
Pohdolda, jonka kirjat jaettiin yliopistolle sekä Kuopion, Turun ja 
Viipurin kymnaassille.

J. M. Salenius.

Raudanvalmistus kotiteollisuutena.
Kirj. 0. A. F. Mustonen.

Kulkeissani muinaismuistoja keräilemässä Kajaanin kihlakun
nassa, vetivät lopulta huomioni puoleensa yhä enemmän ja enemmän 
ne muistomerkit ja tarut, jotka koskevat raudanvalmistusta. Minusta, 
joka olin nähnyt millä vaivalla rauta tätä nykyä saadaan toimeen 
suurteollisuuden tuotteena maamme rautatehtaissa, oli noissa hajanai
sissa muistoissa jotakin suurenmoista, juuri sitä samaa viehätystä kuin 
esi-isiemme sotaisissa urostöissä ja vaikeissa taisteluissa viljelyksen 
levittämiseksi. Käinpä karttuivat ne vaillinaiset tiedot, jotka täten 
olen rohjennut, kirjallisuudesta otetuilla lisäyksillä täydennettynä, 
muodostaa erityiseksi luvuksi kotiseutuni kihlakunnan kertomukseen.



—  59 —

Näkyväiset muistomerkit raudanvalmistuksesta eivät ole mis
sään suhteessa eteviä ja huomattavia. Paikoin on suon sivulla kuop
pia, joista sanotaan otetun ruosteen- ja hölmänsekaista multaa, paikoin 
on raudankuonaa kivikasain, kuoppain, ruohostojen, pensaiden ja pui
den juurten ympärillä vielä vähän nähtävänä. Usein paikoin jälleen 
on vaan säilynyt joku paikannimi tai tarina, jonka naapurit kertovat 
suuressa lyhykäisyydessä, mutta suurella kunnioituksella entisten esi- 
isien neuvokkaisuutta kohtaan.

Mitä niihin nimityksiin tulee, jotka raudantekoon kuuluvat, 
eivät ne ole runsaita. „Rautamulta“ on yleisin, „hölmä“ melkein unhot
tunut, „malmi“ uudempi järvihölmän nimitys. H ytti-n im itystä  ei 
tavallisesti yhdistetä näihin, sillä ainoastaan kaksi kertaa kuulin sen 
vaan koko kesänä. Arvelenpa sanan siitä syystä tänne kulkeutuneen 
vasta myöhempinä aikoina, myöhimmän, edistyneimmän tekotavan 
mukana. Kerran, Lahnasjärvellä, on tavattu Kivimäen kylässä nimi
tys osm on uuni, joka vastaa sulatus- eli lietsoma-ahjoa. Sanalla ehkä 
ei ole mitään tekemistä osm on (ahman) kanssa, vaan pikemmin sen 
Osmon eli Osmoisen kanssa, jota usein Kalevan ja Kalevaisen kanssa 
mainitaan rinnan.

Vanhoissa veronkantokirjoissamme puhutaan usein „osmunds- 
jern’istä“, josta maksettiin vuotuista veroa. Se tarkoitti juuri koti
tekoista rautaa ja tunnetaan se Ruotsistakin jo keski-ajalta. Vaikea 011 
uskoa että Osmo ja O sm oinen olisivat vanhoja suomalaisia sanoja, 
joista Ruotsalaiset olisivat saaneet, käsittämällä sen miehennimeksi, 
joka heille oli ennestään tuttu, osmundsjernin, vaikka toiselta puo
lelta oudostuttaa tavata ominaisnimeä (Osmund oli miehen nimi 
Muinais-skandinaaveilla) kotitekoisen raudan yleiskäsitteen nimenä, 
ikäänkuin joku Osmund olisi sen keksinyt. Mitä jälleen Osmoisen 
ja Osmon käsitteihin tulee, ovat ne sankarimaisessa arvossa vanhoissa 
runoissamme ja siis myöhemmin laululla ihannoittuja, jos sana osmo 
nimittäin on lainattu siten että nimi Osmund on käsitetty väärin 
Osmoksi.

Valmistustavan suhteen näkyy vallinneen kaksi tekotapaa, 
toinen kehittyneempi, toinen alkuperäisempi ja kehittymättömämpi.

R au tap ajassa  eli liehtomapaikassa oli keskellä h iilo s  ja kah- 
d en p u o len  p a lk e e t, jos työtä tehtiin suuremmalla voimalla ja suu
remmassa määrässä. Jos paja oli supeampi, olivat p a lk e e t  vaan 
y h d e llä  p u o le lla . Eräitten tiedonantojen mukaan oli useilla hii
los sijoitettu kuoppaan , mutta toisilla jälleen oli kyynärän jopa 
kahdenkin korkuinen kivialijo eli uuni hiiloksen ympärillä.

Tuo toinen laji sulatusahjoja, joissa oli kivikehys, näkyy ol
leen kehittyneempi. Kehyksen kyljessä olevasta reijästä laskettiin tai 
ulosotettiin niistä rau tah ark ot, jotka lietsoessa olivat sulaneet pöh-
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jalle. Näitä näytään sanotun h y te ik s i. Sellainen on ollut esim. 
Sotkamossa Sipisten luona H y ttik a n k a a lla .

Sysiä kerrotaan näissä kuluneen paljon. Hölmää, jota otettiin 
enimmäkseen soista, myöhemmin ehkä vasta järvistä, „luotiin lapiolla 
vanhain tietyt määrät“ ja sysiä aina väliin, „luultavasti niin paljon 
kuin paloi“.

Kuten mainittiin jäi rauta hiiloksen pohjaan harkoiksi. Näistä 
harkoista täytyi sitten vasta erottaa kuona kovalla ta k o m ise lla . 
Näin tehtyä kotiteollisuuden tuotetta sanottiin lie h to m a lla  t e h 
d y k s i, ja niinpä käypi selville, että raudan nimi le h ta u s , jota Ahl
qvist epäilee vieraaksi sanaksi, on totisesti kotoista alkuperää. Sillä 
liehtaus ja leh ta u s  ovat samassa suhteessa toisiinsa kuin p ie h ta 
roid a  ja p eh ta ro id a , k ie h it ty y  (Karjalassa) ja k e h it ty y , h ieh o  
ja hehko , j. n. e. Sen verran on muistutettava itse sanaa (lehtaus) 
vastaan, että se teonsana leh ta a n  (lieh taan ), josta se on johdettu, 
on epäilemättä kuollut pois kielestä ja johdannainen säilynyt kanta
sanan kuoltua. Läheinen teonsana lie h d o n , l ie t s o n , vir. lö ö t-  
sum a on kuitenkin säilynyt.

Sen mukaan, minkälaista terästä tarvittiin, liehdottiin ja taot
tiin kauvemmin. Tietysti hölmän ja ehkä myös k a rk a isu v ed en k in  
laadusta riippui työn onnistuminen. Laadultaan kerrotaan vanhan 
teräksen olleen parempaa kuin nykyisen, kauppatavaran. Sillä se 
oli tiiviimpää kuin tehtaan rauta, mikä muka kalkilla ja muilla se
koituksilla turmellaan.

Hyrynsalmella arveltiin rautaa valmistetun useimmissa ta
loissa, missä isäntä nimittäin oli seppyyteen pystyvä, joka kolmas 
vuosi. Jotkut lietsoivat sitä talviseen aikaan, että olisi viileämpi 
kuin kesällä. Sielläpäin, jossa tämä tehdastelu oli myöhäisemmin 
ollut voimassa, vakuutettiin, että „ei se mitään kovaa työtä ollut, kun 
vaan oli hyvä palje, päivänhän siinä sai sentään liehtoa“. Joku tiesi 
kertoa, että „kirveen raudat ja teräkset sai päivässä“, joku toinen 
vakuutti, että „saatiin sitä kaksikin leiviskää päivässä“.

Vaikka minulta puuttuu tietoja monelta alalta, useista kym
menistä kyläkunnista, esim. Puolangalta, Sotkamosta ja Kuhmosta, 
niin on kuitenkin noin 30 raudan tekopaikkaa varmasti tunnettu. Jos 
tarkoin saisi kaikki rannat ja salot tiedustelluiksi ja tunnetuiksi, niin 
epäilemättä voisi tämän luvun korottaa kahden kolmenkertaiseksi. 
Lueteltakoon tässä ne paikat, joissa rautaa tiedetään tehdyn:

K ajaan in  m aaseu rak u n n assa : Kivimäessä Lehtovaaralla, 
Tuovilan kylässä Tuovilan lähellä, Murtomäellä maantienvarressa, 
Sonkajärvellä Iisalmen rajalla, Vuottolahden Kontiolassa ja Saares- 
mäellä Koirapuron rinteessä;

S ä rä isn iem en  p itä jä ssä :  Kuusirannalla Apajan luona,
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luultavasti Käkilahtea, Mustolassa Veneheiton kylää ja Niinijärvellä 
Uudentalon luoteispuolella, Kukkolan kylässä;

P a ltam ossa : Piispanniemessä Antinlahden luona Melalahden 
kylää, Vaanassa, Putkolassa, Hyttikankaalla Hahtolan takalolla, sa
maa kylää, Joensuussa Kiehimänkylää ja Mieslahden rannalla;

R is t ijä r v e l lä :  Ristijärven kylässä (E. Castren 1754);
H y ry n sa lm ella :  Heinisuolla Kypärävaaran takana, Remp- 

sun suolla, Haapovaaran tienoossa, Kytömäessä, Aittojoella, missä 
Kerälän virtain alla „on kuoppa, jossa näytään palkeita pidetyn“, ja 
Luankylässä (E. Castren);

S u o m u ssa lm ella : Pappilan rannassa, Jänismäellä Kirkon
kylässä, Ruutijärvellä Nuottiniemen nuottikodalla, Piispanjärvellä, 
Terva- ja Kortejärven välillä Näljängällä, Lehdonvaaran luona ja 
Näljängän järven rannalla (monessa paikassa), samaa kylää;

Sotkam ossa: Rehjanrannalla (? Deutsch), Sumsan kylässä 
Tervajärven aidan takana pohjoispuolella (johon uuniin hölmä otet
tiin neljänneksen päästä suosta), Huotarin talon aidan takana, samaa 
kylää (johon hölmä otettiin 2 neljänneksen päästä suosta), (Kusian 
luona olevalta Petäjälahden suolta on otettu hyviä teräksiä varten 
hölmää, mutta lietsomapaikka on tuntematon), Hyttikankaalla Sipis
ten tien varrella Kusiassa; sekä

K uhm oniem en p itä jä ssä : Huuhdon talossa.
Myöskin kihlakunnan ulkopuolella, naapuripitäjissä, oli rau- 

danteko samoin tunnettuna, niinkuin Iisalmella, Rantsilassa y. m.
(Jatk.).

Muinaistieteen vainioilta.
—  H a rv in a in en  m uinaisjään nös. K ansakoulunopettaja  Ferd. K ylén  

H am m arlandista A hvenanm aalla  o n  kirjeessä viim e ku un  2 8  p:ltä m uinaism u is
toyh d istyk selle  lähettänyt tietoja  ja  ku van  eräästä om ituisesta Jom alan  pitäjässä  
lö y ty v ä stä  m uinaisjäännöksestä . Julk aisem m e tässä  hänen  kirjeensä, vaikka 
em m e voikkaan pitää siinä lausuttuja arveluita „G regel R an isesta“ ehdotto
m asti m ain ittuun  m uinaisjäännökseen ku uluvina . H ra K y lén  kirjoittaa:

„V iim e kesänä kävin  Su om en m uinaism uistoyhd istykssen  stip en d i
aattina toht. B om ansson in  luona K varnbossa Sa ltv ik in  pitäjässä pyytäm ässä  
tältä A h venanm aan m uinaishistorian ansiokkaalta tutk ija lta  tietoja eräistä  
m uinaisjäännöksistä . M uun m uassa ilm oitti sillo in  toht. B om ansson  että hänen  
valtionarkiston asiakirjoista saam ainsa tietojen  m ukaan pitäisi Ö nningebyn ky
lässä .Jom alan pitäjässä lähellä  L em ström in kaivantoa löy tyä  G regel R am sen  
hauta. M inä päätin sen  johd osta  käydä paikkaa katsom assa, s illä  toht. B o- 
m ansson illa  ei o llu t siihen  tila isuutta . Seuraavana päivänä tu lin  O nningeby- 
hyn ja  aloin  tiedustella  hautaa paikkakunnan asukkailta, jo ilta  kum m inkaan en 
saanut m itään varm aa tietoa asiasta. Eräs vanha ukko kyllä  kertoi ku u lleensa
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että E rsn iem ellä  (E vsin  talo on O nn in geb yssä) pitäisi löy tyä  „m akaava jä tti
lä in en “ , m utta itse  hän sitä  ei o llu t havainnut. M in ut n eu v o ttiin  n iem elle ja  
kuljin  sen  r istiin  rastiin , m utta m itään löytäm ättä, jo ten  se  m atka m eni tyhjiin .

O lin  jo lu o p u n u t kaik ista haudan löy täm isen  to iveista , kun  seuraavana  
syksynä sattum a johti m inut en tisen  kau pu nginvisk aalin  T en n b erg in  seuraan. 
P u h een  kääntyessä  m uinaisjään nök siin  kerroin hänelle  turhaan tehdystä O n n in -  
gebyn m atkastani. M utta suureksi ilok sen i san oi hän tarkkaan tietävänsä m ui- 
naisjään nök seu  paikan. H än o li nim ittäin nu oru ud en  päivinään  o llu t k o tio p et
tajana kirkkoherra E rik sson in  lu on a  L em lan d in  pappilassa ja s illo in  k äyn eensä  
kirkkoherran kanssa paikkaa näkem ässä.

M e teim m e n y t sop im u ksen  käydäksem m e jo n a k in  k a u n iin a  sy y sp ä i
vänä m ainittua paikkaa katsom assa, vaan  m atkam m e jä i kun  jä ik in  aina viim e  
pääsiä islau vanta ih in  saakka, jo llo in  siitä  tu li tosi ja  tosi tu lokset.

M uinaisjäännös o n  m elk o isen  suuri ki- 
^ q 0 & v ila tom u s, jo k a  kuvaa käsivarret levällään  ma-

~ ^ o  q  kaavaa ihm istä. Sen  kuva näkyy tässä  vieressä.
U m  ^ a  O  R u um iin  p ituu s päästä ja lk o ih in  on

7 m. ja  käsivarsien  5  m. K u v io n  ilm an su unta
a  o li poh jo iskoillisesta  eteläkaakkoon. Se o n  n . s.

O o  E rsn iem ellä  vaan osaksi, s illä  keskeltä  latom uk-
/■ c&  . . . . .

j  sen  poikki kulki aita, jok a  ero tti E rsn iem en
ö  ß  eräästä m etsäm aasta.
^  g T oht. B om an sson in  tu lk itsem isen  m u-
® Q kaau o lis i täm ä kivilatom us G regorius R am  eli
o O  K orp n im isen  v iik in g ip ää llik ön  m uistom erkki

(G regel =  G regoriu s, R am se =  Ram , joka
m erkitsee korppia).

O lk oon  kuinka o lk oon k in , vastaiseksi on tu o  m akaava jä ttilä in en  E rs
niem ellä  aivan yksin ä in en  ja  om inainen m uinaisjäännös A h v en a n m a a lla “ .

M u in a ism u is to y h d isty k se n  k o k o u k sesta  14 p . hu htik .

IIilkuitnja m uinaisjäännöksiä . Y h d istyk sen  sihteeri ilm o itti hän elle  ker
rotun että  R aision  vanhan kirkon suurem pi ovi, jo ssa  on koristeraudoit uksia, koris
tettu  lukko ja  paljon puum erkkejä „niiltä  ajoilta, jo llo in  L aitilan  ja  m uiden seura
kuntain  asukkaat v ie lä  kävivät kirkkoa R aisiossa“, on m y y ty  huutokaupalla eräälle  
lautam iehelle  sam assa pitäjässä. K ertoja ei o llu t tien n y t oliko seurakunta la ill i
sessa  järjestyk sessä  hakenut tuom iokapitu lin  ja  m u in a istie tee llisen  to im iston  lupaa  
tuohon om itu iseen  kaupantekoon kuten §§ 8 ja  9 arm ollisessa  asetuksessa  2 piitä  
huhtikuuta 1883 säätävät.

K ansakoulunopettaja Ferd. K y lén  H am m arlandin p itäjässä o li antanut 
ilm oituksia  v iim e k esä isistä  tu tk im uksistaan A hvenanm aalla. M uinaiskaluja ei ole  
vä estö llä  s ie llä  enään nim eksikään, johon  sy y k si arvellaan että  R u otsista  koto- 
peräisin  o levat kerääjät 3 eli 4 vuotta  takaperin ovat n iin  ty y stin  koonneet kaikki 
koottavat, e tte i tätä  nyk yä  ole m itään jä ljellä .

K auppam atkustaja J. K auppi, joka m atkoillaan on kerännyt m uinaiskaluja  
v a ltion  m useoon, oli ilm oittanu t että  K esk i-H äm eestä  m yösk in  lähetetään  m uinais
kaluja u lkom aille. L ö y ty y  kokonainen kauppaseura, jonka pääm ies kuuluu asuvan  
J y v ä sk y lä ssä  ja  p itävän  v iis i m iestä  palveluksessaan. Näm ät' ostavat n. s. p lootu- 
rahoja lähettääkseen n iitä  R uotsiin . A hvenanm aalla ja  H äm eessä o lis i s iis  kruunun  
palve lijo illa  m u in a istie tee llistä  vaikutusalaa. M ainitun asetuk sen  § 10 näet säätää  
edesvastausta m aalöytöjen hukkam isesta. M utta lukuunottam attakin  y le isen  lain
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m äärääm iä rangaistuksia, o lis i jokaisen kansalaisen isänm aallinen ve lv o llisu u s  
koettaa kartuttaa om an maan historia llisia  kokoelm ia. U lkom aalainen ei koskaan  
sam alla rakkaudella kuin suom alainen tu tk i kansam m e m uinaisuutta, ja  o lis i sen  
vuoksi y len  tärkeätä että  kaikki ne m uinaiskalut ja  m uu t m uistot m enneiden  
sukupolvien  eläm ästä, jo ita  tässä  m aassa tavataan, kootaan om an maan m useoihin , 
etenkin  keskusm useoon H elsing issä , jossa  ne helpom m in kuin m uualla vo ivat tu tk i
m usta hyödyttää.

K o k o e lm a in  k a sv a m in en .

M uinaism uistoyhdistyksen kokouksessa huhtikuun 14 p. ilm oitettiin  seu- 
raavat lahjoitukset:

U udelta a ja lla :  T uom ari O. E. Malmin kautta: om peluksilla  koristettu  
n. s. „tykkilakki“, saatu H eiskalan ta losta  P altam ossa; nurkkaluoti tahi tasoitus- 
vaakan paino vuolukivoä (rakentajan tarvekalu), jo ssa  on vuosiluku  1324, löydetty  
m aasta ja  saatu Seppälän ta losta  K ajaanin m aaseurakunnassa. Sam a henkilö lah
jo itti m yös vanhan pu isen  kyntt.iläjalan, (kuva a tä ssä  alla) jonka hän jostak in  
K ajaanin ja  Oulun välim aalta  o li ottanut ta lteen . Se on kokoonpantu v iidestä  
kappaleesta, jo ista  kaksi se lla ista  kuin kuva b s ivu tta isin  ovat l iite ty t  to isiin sa , ja

täm ä liito s taas ristikkäin pantu kokoon to isen  samal laisen liitoksen  kanssa. Tätä  
ristikkoa pitää vihdoin  koossa nelihaarainon onales (c), jonka yläpäässä  on kyn ttilän  
sija. T uo kynttilän jalka on talonpoikaista työtä, kenties tä ltä  e li v iim e vu osi
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sadalta; ainakin on se  v ielä  m eidän päivinäm m e o llu t käytännössä . M utta sen  
koristuksissa ilm esty y  nähtävästi vanhaa suom alaista koristem allia . K uten  kuvasta  
näk yy  on kunkin liitoskappaleen  yläpäässä  hevosenpään kuva, jo ista  aina on ase 
te ttu  harjat vastatusten . Juu ri tuo koristem alli tavataan m uillak in  suom en suku i
silla  kansoilla, esim . M ordvalaisten rakennuksissa. Vaan kaikkein tava llisin  on se  
perm alaisissa pronssikoristeissa pakanuuden ajan lopu lta  e li n. s. m yöhem m ältä  
rautakaudelta, jo issa  hyv in  usein  nähdään kaksi eri tahoille  käännettyä eläim enpään  
kuvaa. — T uom iokapitulin  assessori Josua Johanssonin kautta: puinen, tuohella  
p ä ä lly ste tty  rukoustorvi, 1 m et. 12 senttim et. pitkä, jo lla  M ouhijärven H yyn ilän  
k ylä lä is iä  ehtoisin  oli ku tsu ttu  kokoontum aan ehtoorukouksoen. L öydetty  H yyn ilän  
K orim anin talon jyväaitan  yläkerrasta, jo ssa  sitä  viim eksi o li sä ily tetty .

M yöhem m ällä rautak au d elta : M aisteri A. H ackm an ilm oitti e ttä  M etsän
hoitaja Tli. A. Tjeplouchoio I ljinsk in  kauppalassa Perm an lään issä  o li hän elle  lähet
tä n y t 17 p ientä  pronssi-so litusta  e li silaa, ym pyräisiä  ja  hertanm uotoisia, jotka  
ovat verrattavat eräisiin  Suom essa ja  R u otsissa  lö y d etty ih in  sam antapaisiin  e si
neihin.

A siak irjo ja : K ultaseppä M ellin  H elsin g issä  oli jä ttä n y t y h d istyk selle
H elsin g in  kultasepän am m atin perustus-, pöytä- ja  tilik irjat sekä kirjan, sisä ltävä  
m estariteosten  piirustukset. K irjat ovat luvu ltaan  7 ja  alkavat vuod esta  1805.

V ikoinaan k ir ja llisu u tta : K atalog der im  germ anischen M useum  befind
lichen  Gem älde. Nürnberg 1893. — W ürttem bergische V ierteljahrshefte für L an
desgeschichte 1893 H. I—IV. Stuttgart. — M ittheilungen der A nthropologischen  
G esellschaft in  W ien  X X IV  B. 1 H. — B u lletin  de la Société nationale des anti- 
quaires de France 1891, 1892 ja  sam an seuran M em oires v:lta 1891. — K asanin  y l i 
op iston  m uinaistieteellisen , h istoria llisen  ja  k an satieteellisen  seuran Il3BtcTia X I  
osa, 6 vihko ja  X II  osa 1 vihko. — M etsänhoitaja Th. A. T jeplouchow  o li lähettä
n y t 4 tekem äänsä tutk im usta: JpennocTn nepMCKoli 'lyju (perm alaisten tshuudion  
m uinaisjätteitä); 3cM.ie.lt,.wiecKin opy.iis nepMCicoii uy.in (perm alaisten tshuudien m aan
v ilje ly  sasei ta); BemecTiiemme naMUTHHKU KaMeiinaro n Gpoii3onaro ricpioroiri, in. aa- 
na/moft Mäeni nepMCitoii ryöepmi (k iin teitä  ja  irtonaisia  m uinaisjäännöksiä  k iv i- ja  
pronssikaudelta Perm an lään in  länsi-osasta) ja  Ilapo.uioe npaa.uicciuo ,,'fpn E j io m k u “ , 

bt>  IjoropOitcitoli b o j i o c th ,  IlepMCKaro yfcj.ia. („K olm e kuusta“-n im inen  kansanjuhla  
B ogorodin vo lostissa  P erm an piirikuntaa).

O ik a is u .  „T uleva M useorakennus“ nim isessä k irjoituksessa, joka  seurasi 
liitteen ä  täm än lehden 2 num eroa, m ainitaan pinta-aloja 6,180 ja  10,200 [J  metriä, 
kun o lla  p itä isi jalkaa, m ikä seikka kuitenkaan lu o n n o llisesti ei vaikuta m itään  
lukujen suhteeseen .

Sisälly s: K ansallism useo  vai eikö?, kirj. E. N. — M uinaism uistoja  

N aantalin  luostarista, II  <2 kuvalla), kirj. E. Nervander. —- R uotsala isia  v iiden- 
kopeekanrahoja, kirj. Thorsten W'aenerberg. — P aik allism useot, I. K uopion lyseon  

kokoelm at, kirj. J. M. Salenius. — R audanvalm istus kotiteollisuutena, luku K ajaa
nin kihlakunnan m uinaistie tee llistä  kertom usta, (alku), kirj. ö . A. F. Mustonen. — 
M uinaistieteen va in io ilta : H arvinainen m uinaisjäännös (1 kuvalla). M uinaism uis
toyh d istyk sen  kokouksesta 14 p. huhtik. K okoelm ain kasvam inen (1 kuvalla).

H elsing issä , J. S im eliuksen  perill. kirjap. osakeyhtiö, 1894.
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5uomen Muinaismuisto-Yhdistyksen t̂ uukauslehti.
-f- 1 8 9 4  Toukokuu.

T ila u sh in ta  p o s t ik o n t to r e i s s a  on 
2 m. 50 p. vu o d essa . M uina ism .-Y hdni 
vakinaiset jä s e n e t  s a a v a t  lehden 
ilm aisek si, jo s  lä h e t tä v ä t  Y hdist:lle  
o so tte e n sa  j a  lä h e ty s k u s ta n n u k s e t , 
1 m., p o s tim erk e issä  ta h i ra h a s s a .

P ä ä to im itta ja : 
V Ä I N Ö  W A L L I N .

H e l s i n k i ,  
H is to ria llin en  m useo.

L eh ti ilm es ty y  k e r ra n  k u u k au d e ssa  
yhd en  a rk in  koko isena .

K aikk i lä h e ty k s e t o so te taan  
Suom en M uinaism u is to -Y hd is tyksen  

s ih te e r il le  H els ing issä .

Suomen M uinaismuisto-Yhdistyksen vuosikertomus
24:ltä tilivuodelta.

Tanskan kansassa on korkealle kehittynyt harrastus maansa 
muinaisuuden tuntemiseen. Ei sillä kylläksi että rikkaat tilanomis
tajat ja muut sivistyneet suurimmalla alttiudella antavat työvoimia 
ja rahoja käytettäviksi, jos joku merkillisempi muinaisjäännös on 
tutkittava, vaan myöskin talonpoika ja työmies tietää, että hän 
talteen ottamalla ja ilmaisemalla löydettyjä muinaiskaluja antaa 
tiedemiehille todistuskappaleita, joiden avulla he voivat selittää maan 
ja kansan entisyyttä hamaan hämärimpään muinaisuuteen saakka. 
Tanskalaisella talonpojalla on maata viljellessään aina mielessä toivo 
löytää jonkun vanhan kapineen, jonka hän voisi lähettää paikka
kuntansa tai Kööpenhaminan museoon. Ja moni tieteelle ylen tärkeä 
löytö viime aikoina on ollut kauniina todistuksena siitä varovaisuu
desta ja huolesta, millä maanmies siellä pitelee ja suojelee löytöpaikkaa 
kunnes asiantuntija tiedemies saapuu sitä tutkimaan. Tällaiset olot 
tietysti ovat omiansa suuressa määrässä edistämään muinaistiedettä; 
vaan toiselta puolen ovat samat olot syntyneet juuri tieteen vaiku
tuksesta. Tanskassa on näet tämän vuosisadan kestäessä ollut monta 
ja etevää muinaistieteen edustajaa, joille tuon pienen kansan kes
kuudessa on ollut mahdollista kaikissa kansanluokissa herättää innos
tusta asiaan.

Suomen kansalla on tässä kohden paljon oppimista tanska
laisilta. Muinaistieteellinen valistus on meillä vielä aivan kehdossaan. 
Asianharrastajia tietysti löytyy siellä täällä, vaan laajemmalle ylei
sössä levinnyttä tietoa muinaisjäännösten merkityksestä ei ole ole
massa. Varmaa on että vähin osa löydetyistä muinaiskaluista saapuu 
museoihin. Muinaistieteelliselle Toimistolle ei ole tietääkseni kuin 
yhden ainoan kerran asetuksen mukaan annettu tilaisuutta tutkia 
sellaista kiinteätä muinaisjäännöstä, jota yleisessä maatyössä
on tavattu. Maaperäiset jätteet tavallisesti hävitetään ja löytökalut 
saapuvat joskus virkatietä museoon ilman lähempiä löytötietoja,
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vaan joutuvat usein hajalle, minne milloinkin. Kasken poltossa ja 
muussa maanviljelyksessä hävitetään suuri määrä muinaisjätteitä ke
nenkään tietämättä.

Koska muinaistiede enemmän kuin mikään muu tiede riippuu 
kansalaisten valistuneesta harrastuksesta ja myötävaikutuksesta ja 
kun tällä tieteenhaaralla yliopistossamme ei ole edustajaa, joka nou
sevalle nuorisolle antaisi tarpeellista opetusta tähän kuuluvissa aineissa, 
on Muinaismuisto- Yhdistys katsonut velvollisuudekseen koettaa täyt
tää olojen vaatimuksia. Sopivimpana keinona on pidetty sellaisen 
lehden perustaminen, joka sisältäisi sekä kansantajuisia että lyhyem
piä tieteellisiä kirjoituksia ja joka antaisi neuvoja ja osviittoja kerää
jille ja yleisölle. Tällä tavoin on syntynyt Muinaismuisto-Yhdistyksen 
kuvallinen kuukauslehti, jota kaksikielisenä nimillä „Suomen Museo“ 
ja „Finskt Museum“ tämän kalenterivuoden alusta on julkaistu, 
tohtori Väinö Wallin päätoimittajana. Tilaushinta on pantu ainoas
taan 2:ksi m. 50:ksi p., jotta se voisi levitä niin laajalle kuin mah
dollista. Ne Yhdistyksen jäsenet, jotka ovat jäsenmaksujaan loppuun 
asti suorittaneet, saavat lehden ilmaiseksi. Selvää on että tämä yritys 
rahallisessa suhteessa, ainakin ensi vuosina, tulee olemaan yhtä epä
edullinen, kuin se valistuksen levittämiselle kansassamme on välttä
mätön. Yhdistys onkin sen vuoksi rohjennut kääntyä hallituksen puo
leen ja pyytää painatukseen ja toimitukseen tarvittavat rahat 3,000 m:kaa.

Muut painatustyöt. Paitse Suomen Museota on painosta ilmes
tynyt: Aikakauskirjan XIV:s osa, joka sisältää seuraavat kirjoitukset: 
Arkeologisk ooh historisk beskrifning öfver den svenskspråkiga delen 
af Pedersöre härad, kirjoittanut L. H. Sandelin; Slottsbacken och 
herregårdstornet i Ekenäs, kirj. J. R. Aspelin; Kertomus Hollolan 
kihlakunnan muinaisjäännöksistä, kirj. Väinö Wallin ja Vanhan ajan 
muistoja Kemin, Tervolan ja Simon seurakunnista, kirj. Z. Castren.

Aikakauskirjan XV:sta osasta: Käärmeet vanhan kansan käsi
tyksessä, kirj. J. R. Aspelin ja Museo-oloista Berlinissä, kirj. Eliel 
Aspelin.

Luetteloja Suomen Muinaisjäännöksistä X X . Kemin kihla
kunta, (toinen osa), Kemi, Tervola ja Simo, kirj. Z. Castrén y l i 
painos Aikakauskirjan XIV:sta osasta).

Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja, Yhdistyksen puolesta 
toimittanut Axel Bergholm, vihot III ja IV; sisältävät suvut: Bons
dorff, Borenius, Borg, Borgström, von Brandenburg, Brander, Bremer 
Brenner, Brunou ja Bruun.

Painossa ovat aikakauskirjan XV:s ja XVI:s osa. Viimeksi 
mainittu tulee sisältämään yksinomaan Tohtori A. H. Snellmanin 
tutkimuksen Itämeren suomalaisten kansain, virolaisten, liiviläisten 
ja kuurilaisten historiasta heidän itsenäisyytensä ja saksalaisen valloi
tuksen ajoilta.
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Tutkimuksia. Viime kesäksi antoi Yhd. neljä 200:n markan 
suuruista matkarahaa etupäässä historiantakaisten muinaisjäännösten 
luettelemista, kertomista ja kuvaamista sekä kartoittamista varten 
kihlakunnittain, nim. Kansakoulunopettaja J. Lehtiselle Juvan kih
lakuntaa varten, Lauri Pääkköselle Salmin kihlakuntaa, Ferd. Kylé- 
nille Ahvenanmaata ja ylioppilas Torsten Boismanille Heinolan kih
lakuntaa varten.

Täksi kesäksi on arkkitehdeille V. J. Sucksdorff’ille, Y. Blom- 
stedt’ille ja L. E. Sonck’ille annettu 500 markan suuruinen apu mat
kaa varten Karjalaan tutkimuksiin, jotka tarkoittavat sellaisten 
rakennusten ja esineiden kuvaamista, joissa ilmestyy vanhaa suoma
laista rakennustyyliä, ornamentiikkaa ja muuta taideteollisuutta. Täl
laisten ainesten kokoileminen on oikeastaan pidettävä jatkona niille 
taidehistoriallisille keräyksille, joita Yhdistys edellisinä vuosina on 
pannut toimeen.

Ehdotus kuudennesta taidehistoriallisesta retkikunnasta, joka 
maamme kirkoista ja kartanoista kuvaisi historiallisen aikamme muisto
merkkiä, on myöskin tehty, mutta ei ole varojen puutteesta voitu 
panna toimeen.

Kand. A. O. F. Lönnbohm on jatkanut paikkainnimisanakirjan 
toimitustyötä ja on valmiina käsikirjoituksena Yhd:lle jättänyt kir
jaimet A—K sekä alun L:stä.

Muista tänä vuonna muinastutkimuksen hyväksi suoritetuista 
hankkeista mainittakoon että Yhd. on määrännyt 200 m. Toht. A. 
Heikelille tsheremissiläisissä ja mordvalaisissa kuoseissa ilmestyvien 
perusmuotojen piirustamiseen, joka työ tulee olemaan perustuksena 
vastaiselle julkaisulle.

Yhdistyksen toimeenpanemista tutkimuksista puhuessamme 
ei lienee sopimatonta mainita niitäkin muinaistieteellisiä töitä, joita 
Yhdistyksen ulkopuolella valtion varoilla on suoritettu, koska ne 
mitä lähimmin liittyvät Yhdistyksen työalaan.

Kotimaassa kävivät Muinaistieteellisen Toimiston virkamie
histä valtionarkeologi J. K. Aspelin ja allekirjoittanut kaivausmatkoiila. 
Valtionarkeologi tutki Vöyrillä kansainvaelluksien aikuisen hautaus- 
paikan Kaparkullen nimisellä mäellä Rekipellon kylässä; tulok
sena oli muita esineitä mainitsematta 49 isoa mosaikkihelmeä. 
Sitä ennen olivat talolliset Martti Jäfs ja Anders Bengs samasta pai
kasta poltettujen luiden ohelta löytäneet joukon rauta-, pronssi- ja 
hopeakaluja, jotka nimismiehen välityksen kautta saapuivat museoon. 
— Allekirjoittanut tutki m. m. vanhoja asumusten jätteitä Kankaren 
maalla Uskelassa sekä Perniössä seuraavat paikat: kivikautisen vil
jelyksen jätteitä saaressa Naarjärvessä, myöhemmän rautakauden 
ruumiinpolttopaikan Paarskylän maalla ja 13 hautaa Yliskylän kirk
komaalla. Näistä yksi, kansainvaelluksien aikakaudelta, sisälsi noin
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40 rautaesinettä, enimmäkseen sota-aseita, ja n. 200 niittausnaulaa, 
kaikki poltettujen luiden kanssa sullottuna yhteen tukkuun; muut 12 
hautaa sisälsivät polttamattomia luita sekä jätteitä vaatteista, vaski- 
koristuksia y. m. pakanuuden loppuajalta. — Maisteri Volter Högman 
tutki erästä Eauman kaupungin eteläpuolella olevaa kirkonrauniota 
keskiajalta. Löydetyt esineet, joiden seassa hopeisia n. s. brakteaatti- 
rahoja, ovat suurimmaksi osaksi Eauman museossa. — Eaaseporin 
linnan muurien korjaamista varten hajoamista vastaan toimitti ark
kitehti A. Schulman kaivaustöitä, joissa saatiin talteen joukko keski- 
aikuisia esineitä. — Ne hautakivet historialliselta ajaltamme, jotka 
ovat olleet lattiapaasina kirkoissamme ja niinmuodoin ovat olleet 
kulumisen vaarassa, ovat Muinaistieteellisen toimiston huolesta nos
tetut ja muuratut kirkkojen seiniin, sekä valokuvaamalla tehdyt tut
kijoille käytettäviksi. Tuota työtä ovat Turun ja Porvoon hiippa
kunnissa suorittaneet Herrat Y. Blomstedt, L. E. Sonck, O. Bomans- 
son ja B. Jung. — Maisteri E. Nervander kopioitsi seinämaalauksia 
Helsingin pitäjän vanhassa kirkossa.

Suomen heimojen aloilla ovat työskennelleet: Tohtori A. H. 
Snellman, joka on tutkinut Virolaisten, Liiviläisten ja Kuurilaisten 
muinaishistoriaa; kuten yllä mainittiin hänen teoksensa paraikaa pai
netaan Yhdistyksen aikakauskirjaan. — Toht. A. Heikel kävi sääty
jen arkeologisia tutkimuksia varten Sipiriassa myönnetyillä varoilla 
Perman ja Tobolskin lääneissä ja kaivatti Tjumenin, Jalutorofskin ja 
Kurganin kaupunkien seuduilla yhteensä 10 kurgania, jotka sisälsivät 
etenkin vaskisia nuolenkärkiä, rauta- ja luuesineitä. — Voimme myös
kin mainita ruotsalaisen tutkijan, toht. E. E. Martinin noin vuosi 
takaperin suorittamat kaivaukset m. m. Obin varrella Surgutin luona, 
jossa tapasi koskemattomia n. s. permalaisen kulttuurin selvittämiselle 
sangen tärkeitä hautoja. — Permalaisia muinaiskaluja ovat sitä paitse 
julkaisuissaan viime aikoina käsitelleet myöskin herrat A. Spitsin, A. 
Dmitrieff ja Th. Tjeplouchoff. — Lopuksi tulee meidän mainita ne tärkeät 
tulokset, joihin Prof. V. Thomsen Kööpenhaminassa on tullut tutkies
saan niitä Sipirian ja Mongolian hauta-ja muistokivissä olevia kirjoi
tuksia, joiden keräämisen ja kopioimisen Suomen Muinaismuisto- 
Yhdistys v. 1887 toimeenpanemallaan retkikunnalla aloitti ja sittemmin 
useana vuotena jatkoi. Prof. Thomsenin on näet onnistunut keksiä 
aakkoset noihin kirjoituksiin ja samalla huomannut niiden sisältävän 
vanhaa Turkkilaista kieltä. Sekä Thomsen että Akademikko Eadloff 
Pietarissa toimittavat paraikaa käännöksiä mainituista kirjoituksista.

Kertomuksia ja tiedonantoja. Niistä stipendiaateista, jotka 
kihlakunnittain ovat luetelleet, kertoneet ja kuvanneet maamme mui
naisjäännöksiä ovat kertomuksia jättäneet: kansakoulun opettaja J. 
V. Hirsjärvi Kalvolan ja Urjalan pitäjistä, joten kertomus hänen
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tutkimastaan Tammelan kihlakunnasta on kokonaisuudessaan Yhd:lle 
jätetty; toimittaja A. Leino Äyräpään kihlakunnasta; ylioppilas A. 
E. Snellman Kivijärven ja Karstulan pitäjistä Laukaan kihlakuntaa; 
kansakoulunopettaja Lauri Y. Pääkkönen Salmin kihlakunnasta ja kan
sakoulunopettaja Ferd. Kylén Ahvenanmaan manteren seurakunnista.

Pienempiä muinaistieteellisiä, kirjaanpanoja ovat lähettäneet 
seuraavat henkilöt: tehtailija Th. Friis ja yliopp. Reguel Löfqvist 
kalliokirjoituksista ja kivikasoista Korkian satamapaikassa Himangan 
edustalla; yliopp. A. E. Snellman sokkelolatomuksesta samalla saa
rella: maist. E. G. Sederholm erinäisistä kiinteistä muinaisjäännök
sistä Asikkalassa ja Hollolassa; kand. Ant. Pelkonen vanhoista rau- 
dantekopaikoista Rantasalmella ja Sulkavalla; tilanomistaja Alfons 
Spåre kiviroukkiosta Ylä-\Villilän maalla Pirkkalassa ja yliopp. T. 
Boisman eräistä kalmistoista Heinolan kihlakunnassa. Tietoja ja il
moituksia muinaisjäännöksistä ovat antaneet myöskin herrat F. K y
lén, J. Kauppi y. m.

Esitelmiä ovat Yhdistyksen kokouksissa pitäneet valtionarkeo
logi J. R. Aspelin käärmeistä vanhan kansan käsityksessä, sekä eräästä 
Reinholmin kokoelmissa löydetystä, kielentutkija R. v. Beckerin 
tekemästä mytologisesta kirjoituksesta; toht. A. Heikel tshe
remissien ja votjaakkien keremeteistä; toht. A. V. Forsman tyrä-sanan 
merkityksestä, noidannuolista ja lovinoituudesta; maist. A. Hackman 1) 
kaivauksista Junkarsborgin linnan raunioissa Karjan pitäjässä, 2) Suo
messa löydetyistä liuskamarenkaista ja 3) työtavasta n. s. Hauhon 
kaulavitjassa; toht. Arthur Hjelt mainitun kaulavitjan rahoista; 
allekirjoittanut pronssilautasista eli ruokakupeista v:lta 1050—1140, 
W. Gremplerin tutkimusten mukaan.

Hankkiakseen täydennyksiä niihin sukutietoihin, jotka ennes
tään ovat Yhdistyksen hallussa, on lehtori Bergholm ylläpitänyt 
laajaa kirjevaihtoa henkilöiden kanssa kaikissa maan osissa. Tässä 
työssä, joka useinkin kysyy laajaa tutkimista kirkon arkistoissa 
ovat sukujen jäsenet ja muut yksityiset henkilöt, mutta etenkin 
maan papisto suurimmalla alttiudella ja vaivojaan säästämättä olleet 
osallisina.

Yhdistyksen kokoelmat ovat lisääntyneet seuraavalla tavalla.
Kirjekokoelmia ja asiakirjoja ovat lähettäneet: maist. Imm. 

Bergh, toht. J. I. Bergh-vainajalle tulleita kirjeitä; maist. J. M. 
Alopaeus: Piispa M. J. Alopaeuksen jälkeen jättämiä Porvoon valtio
päiviä koskevia papereita ja tuomioprovasti Mauno Alopaeuksen Por
voon seurakuntaa koskevia kirjoituksia (joita kuitenkin on siirretty 
valtionarkistoon); yliopp. A. Pelkonen kansakoulun opettaja H. Lai
tisen muinaistieteellisiä muistiinpanoja ja muita asiakirjoja; Maist. 
E. Nervander Fr. Cygnaeuksen jättämiä runoja ja muita asiapape
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reita; kultaseppä E. Mellin Helsingin kultasepän ammatin asiakirjoja 
v:sta 1805.

Yhdistys on tätä nykyä kirjojen vaihdossa 12 kotimaisen ja 
39 ulkomaisen seuran tai tieteellisen laitoksen kanssa. Viimeksi 
mainituista on tänä vuonna tehty sopimus neljän kanssa. Ne ovat: 
Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskap Göteporissa, Verein 
für das Museum schlesischer Altertümer Breslaussa, La Direction du 
Musée de Bosnie et Hercegovine Sarajevossa ja Poltavan luonnon
historiallinen museo. Yhdistyksen kirjasto on lisääntynyt 30 nidok
sella kotimaasta ja 115 ulkomaalta.

Muinaiskaluja on tullut yhteensä 361, joista 107 Ruotsissa löy
dettyä kiviesinettä (98 kivikaudelta) ovat ostetut ja 17 pronssiesinettä 
ovat Perman läänistä Wenäjällä. Muut 237 ovat Suomesta enimmäk
seen lahjoituksina tulleet. Niistä 169 kapp, kivikaudelta, 2 vanhem
malta ja 8 myöhemmältä rautakaudelta, 52 uudelta ajalta, 6 epätie
toiselta ajalta. Sitä paitse on tullut pienempi määrä kansatieteellisiä 
esineitä ja kuvia.

Muinaiskaluja ovat Yhdistykselle jättäneet konrehtori C. A. 
Asehan, oppilas M. Appelgren, tilanomistaja L. Carlstedt, pastori O. 
Ingman, maanmittari I. J. Inberg, lääninmaanmittari J. H. Juvelius, 
kand. Sam. Koski, toimittaja A. Leino, ylitirehtööri J. L. Lindqvist, 
kauppias N. A. Nikitin, kand. Ant. Pelkonen, kansak. op. L. Pääkkö
nen, yliopp. Seth Snellman ja A. E. Snellman, maist. E. G. Seder
holm, nuorukainen Emil Tuhkanen, kansak. op. A. Wäätänen, talokas 
Jonas Willas ja vapaaherra G. Wrede. Erittäin tulee meidän mai
nita varsinaiset muinaiskalukerääjämme, loinen Salomon NVilskmanja 
talokas Eero Wäkiparta, joiden lukua tänä vuonna lisää kauppamat
kustaja Johan Kauppi ja koneenkäyttäjä K. A. Lindström. Kaikki 
ovat liikkuneet eri osissa maata; Wilskman Waasan ja Hämeenlinnan 
lääneissä, Wäkiparta Käkisalmen seuduilla, Kauppi Savon ja Hämeen 
rajoilla ja Lindström läntisellä Uudellamaalla. Heidän lähettämiä 
ovat useimmat niistä muinaiskaluista, joita tämän talven kuluessa ovat 
tulleet museoon. Koska keräykset ja valtionkin kokoelmain kartutta
minen suureksi osaksi on tapahtunut Yhdistyksen neuvojen ja välityk
sen kautta, mainittakoon tässä tärkeimmät muinaislöydöt, jotka viime- 
kuluneen kalenterivuoden aikana ja tänä keväänä, joko lahjoina, tai 
oston kautta ovat tulleet historialliseen museoon, ylempänä mainittuja 
tutkijain tuomia löytöjä lukuunottamatta:

Kivikauden löydöistä ansaitsevat huomiota kaksi eheää ja 
kaunista, varsireiällä varustettua vasarakirvestä skandinavilaista muo
toa, toinen löydetty Perniössä Oyrilän kylässä, toinen Hietikon maalta 
Wiljakkalan kappelissa. Mussaaren kylässä Perniössä on löydetty 
uusi asemuoto, pieni olkapäillä varustettu kirves, jonka kaula luul
tavasti varteen sitomista varten on uurrettu täyteen juovia. K ivi
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rauniosta „Ylimyllärin“ luona Jähdyspohjan kylässä Virroissa on 2 
kiviasetta löydetty, joista toinen, pieni tasataltta, Kaupin toimesta 
on saapunut museoon.

Varhemman ja myöhemmän rautakauden välivaiheesen (n. 700 j. 
Kr.) on luettava kolme suurta löytöä. Yksi on Pirkkalan Karvalan kylän 
Jaakkolan maaltta, ja sisältää 13 rautakalua; toinen, Kokemäeltä 
Kukkulaisten kylästä, sisälsi 23 rautakalua sekä rikottuja esineitä, 
suurin osa sota-aseita. Kolmannen löydön tapasi torppari Joos. Humppi 
noin kolme vuotta takaperin Multpakan niemeltä Pylkönmäellä Kars
tulan pitäjää; se sisälsi 8 rautakalua, joista huomattavin on pienen 
yksiteräisen miekan vaskiponsi harvinaista muotoa; löydön toimitti 
museoon ylioppilas A. E. Snellman.

Myöhemmän rautakauden alkupuoleen saanemme lukea erästä 
löytöä Pietilän maalta Hallun kylässä Uudellakirkolla (Tur.), joka 
virkatietä saapui museoon. Saman aikuinen on Hoppandorffiu maalla 
Uununkosken kylässä Käisälässä löydetty tiivis pronssinen ranneren
gas skandinavilaista muotoa, joka talokas Eero Wäkiparran huolesta 
saatiin talteen. Paikalla oli jo ennen löydetty punottu pronssinen 
vyörengas; molemmat ovat harvinaisia muotoja Karjalassa.

Pakanuuden loppuajalta on epäilemättä tärkein eräs tukku- 
löytö Kyynälän maalta Paimelan kylässä Hollolassa, jossa oli ympy- 
räinen kupurasolki, miekka y. m.

Keskiaikuisista esineistä ansaitsevat mainitsemista eräs neitsy 
Maarian kuvalla koristettu hopeasormus löyd. Perttulan maalla Pirkka
lassa ja Lapträskin kirkosta saatu messukasukka brokaadista, jonka sekä 
etu- että takapuolella on silkillä ja hopealangalla ommeltuja pyhi
mysten kuvia; mitä parasta työtä katodiselta ajalta.

Uudemman ajan esineistä ovat huomattavat muhkeat kanki
kuolaimet 1500-luvulta Ylivieskasta, kaunis portinkolkutin 1600-luvulta 
Tenholan pitäjästä, kaksi „potpourri-vaasia“ porsliinista viime vuosi
sadalta Kuljun kartanosta Suoniemellä, 2 luultavasti N. Schillmarckin 
maalaamaa muotokuvaa v:lta 1777, iso hopeamalja v:lta 1789, Waa- 
sasta, hilkuilla koristettu hopeasormus, jota on sanottu Kaarina Mau- 
nuntyttären omaksi. Kaunista talonpoikaistyötä ovat leikkauksilla 
koristettu raamatun jalka v:lta 1796 Isosta Kyröstä ja hevosenpään 
kuvilla koristettu kynttilänjalka Oulun läänistä.

Helmikuussa pani maist. E. Nervander Yhd:n kustannuksella 
ja muutamien nuorempien asianharrastajien avulla toimeen näyttelyn, 
jossa oli esille pantuna osa niistä taidehistoriallisista kuvista, joita 
1885, 1887 ja 1892 vuosien lähetyskunnat ovat keränneet sekä näyt
teitä aikaisemmista keräyksistä ja ne kirkolliset kuvanveistokset, jotka 
ennestään löytyvät historiallisessa museossa. Näyttelyn tarkoitus oli 
osoittaa näiden kokoelmani merkitystä kotimaiselle tieteelle, sekä sitä
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tilan puutetta, josta nämät, kuten varsinaisetkin muinaistieteelliset 
kokoelmat ja koko muinaistutkimus tätä nykyä kärsivät.

Joulukuussa 1893 sai Yhdistys K. Aleks. Yliopistolta kirjeen, 
jossa ilmoitettiin että Muinaistieteellinen Toimisto K. Senaatin käs
kystä valtion puolesta on ottanut haltuunsa myöskin Yhdistyksen 
kokoelmat. Kun Yhdistyksellä ei ollut ennen ollut tilaisuutta lausua 
mieltään tuosta sen kokoelmain valtion haltuun ottamisesta, katsoi 
Yhdistys velvollisuudekseen saattaa Muinaistieteellisen Toimiston 
tiedoksi, että Yhdistyksen v. 1871 painetussa ja sen kaikille jäsenille 
jaetussa sekä yleisöllekin levitetyssä ohjelmassa „Viittauksia Suomen 
Muinaismuisto-Yhdistyksen tarkoituksesta ja vaikutusalasta“ löytyy  
näistä kokoelmista seuraava määräys:

„Siihen merkitykseen katsoen, mikä hyvästi järjestetyllä kan
sallismuseolla on kansallishengen virittämisessä ja sivistyttämisessä, 
on Yhdistyksen tarkoitus sellaisen museon hyväksi säilyttää kaikki 
ne maamme viljelystilaa muinoisina aikoina valaisevat muinaiskalut 
ja esineet, jotka Yhdistyksen onnistuu saada kokoon. Toistaiseksi 
saanevat nuo kokoelmat säilytyspaikan Yhdistyksen nimessä ja mai
nitulla ehdolla Yliopiston historiallisessa museossa.“

Katsoen siihen että Yhdistyksen, jonka kokoelmat ovat pää
asiallisesti syntyneet likipitäin 10,000 lahjoituksesta, 5 taidehistorial
lisen ja lähemmä 50 muinaistieteellisen lähetyskunuan keräyksistä 
kautta koko maan, kirjallisia vaihtosopimuksia mainitsematta, on 
melkoisessa määrässä kiittäminen yllämainittua määräystä siitä suu
resta suosiosta, mitä se yleisön puolelta on saanut nauttia, pyjrsi 
Yhdistys, joka kernaasti näkee kokoelmiansa säilytettävän muitten 
valtion huostaan otettujen kokoelmain yhteydessä, että Muinaistie
teellinen Toimisto valvoisi, jotta ei tuo mainittu ehto joutuisi un- 
hotuksiin.

Muista toimista mainittakoon että Yhd. viime kalenterivuoden 
lopulla Keis. Senaatin käskystä Muinaistieteelliseen Toimistoon seu- 
raavaksi kolmen vuoden ajaksi valitsi yhden jäsenen; vaalitilaisuu
dessa sai äänet oikeustieteen kandidaatti Kaarlo Castren.

Se rahankeräys, jonka Yhdistys viime keväänä pani toimeen 
hautakiveä varten H. A. Reinholmin haudalle on osoittanut, kuten 
arvata voikin, että vainajan monet elossa olevat ystävät ja muut mui- 
naistieteen harrastajat täysin ymmärsivät antaa Reinholmin elämän
työlle se arvo mikä sille tuleva on. Rahoja on tähän saakka tullut 
Smk. 577: 40. Vielä on useita listoja maaseudulla kiertelemässä ja 
on toivominen että ne pian lähetetään Yhdistykselle takaisin.

Kuten sanomalehdistä on näkynyt ovat Säädyt näillä valtio
päivillä ehdottaneet entistä pienemmän rahamäärän Längmanin ra
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hastosta annettavaksi tieteellisiä tarkoituksia varten. Tästä syystä 
Yhdistyskin saanee tyytyä puoleen siitä rahamäärästä, minkä se viime 
valtiopäivillä sai. Tämä tulee olemaan kova isku Yhd:n toiminnalle; 
nyt kovempi kuin ennen, katsoen siihen että Yhd:n toiminta on laa
jentunut. Tosin on tänä keväänä taas kolmeksi vuodeksi eteenpäin 
pyydetty tavallinen 3,000 markan suuruinen valtionapu sekä sen lisäksi, 
kuten ylempänä mainittiin „Suomen Museon“ ja „Finskt Museumin“ 
julkaisemista varten toiset 3,000 m k. Mutta jos kohta tähän suostu- 
taankin, kuten sopii toivoa, tulee kuitenkin melkoinen seisahdus Yhd;n 
toiminnassa tapahtumaan ellei Yhd:n ystävät keksi sopivia keinoja 
sen tulojen lisäämistä varten.

Yhdistys on tänä vuonna kutsunut kuniajäsenikseen valtion- 
antikvarion H. Hildebrandin ja professori O. Monteliuksen Tukhol
massa, maaherra E. Yedelin Bornholmissa ja kreivi A.. Bobrinskin 
Pietarissa; ulkomaisiksi jäseniksi: tirehtorit S. Müllerin ja Kr. Bahn- 
sonin Köpenhaminassa, tirehtori, neiti Julia Mestorfin K ielissä, va
paaherra W. G. Tiesenhausenin Pietarissa, professori D. N. Anutschinin 
Moskovassa sekä kirjeenvaihtajajäseniksi: herra A. Spitsinin Pietarissa, 
metsänhoitaja Th. A. Tjeplouchoffin Iljinskissä (Perman lääni), kou
lujen tarkastajan A. Dmitrieffin Permassa ja realikouluntirehtorin J. 
J. Slovtsoffin Tjumenissä.

Maksaviksi jäseniksi ovat ruvenneet seuraavat kansalaiset: 
kihlakunnantuomari A. Fr. Andersin, arkitehti Yrjö Blomstedt, mais
terit Victor Hackman ja O. Hackman, toht. Arth. Hjelt, kauppias Isak 
Löf, kultaseppä Gust. Lindell, lehtori Werner Malin, arkitehti L. E. 
Sonck, lehtori H. F. Silander, yliopp. Seth Snellman, kapteeni K. 
Sundman, maist. J. W. Siilänen, maist. Yrjö Wichman, maist. M. 
Waronen ja pankinkassööri A. O. Wallenius.

Helsingissä Toukokuun 7 p:nä 1884.
Hjalmar Appelgren.

Suomen ruotsalaisen väestön alkuperästä.
Kirj. Väinö W allin.

I I .

Itämeri haaroineen, tähtineen on kaikkina ihmisasutuksen 
aikoina ollut viljelyksen tehokas levittäjä pohjoisiin maihin. Länsi
maista viljelystä ja sivistystä ovat meren aallot halki muinaisuuden 
hämäräin aikojen kantaneet Itämeren pohjoisille ja itäisille ranta
maille, josta viljelyksen siemenet, ja aiheet sitten ovat levinneet kau- 
vemmaksi sisämaahan, ikivanhoille suomalaisille alueille.
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Länsimaisista viljelysmaista ovat Skandinaavian maat ja niistä 
Luotsi meidän maatamme lähinnä, ja Itämeren haaroista Suomenlahti 
luontaisin meritie Luotsista meidän kansamme vanhoille asuinpai
koille. Luonto on siis jo ikäänkuin edeltäpäin osottanut lähtömaan 
ja pääväylän, jota lännestä tulevain viljelysvirtausten on ollut seu
raaminen suomalaisille asutusaloille pyrkiessään.

Skandinaaviasta lähteneitä vaikutuksia saatamme Suomen
lahden ympärimaissa havaita muinaisuuden aikain läpi v ilje lyk au 
desta toiseen, alkaen näitten maitten alottelevan ihmisasutuksen päi
vistä saakka.

Niinpä on Suomen kivikauden esinelöydöissä meren puolella 
varsin tavallinen eräs kaunismuotoinen ja sopusuhteinen kivikirves, 
jota kutsutaan skandinaavialaismuotoiseksi oikokirveeksi, syystä että 
sen muodon kotimaa on meren toisella puolella, Skandinaaviassa. 
Jotkut maastamme löydetyt kivikauden limsiöaseet ovat nähtävästi 
ulkomailla valmistettuja ja sieltä tänne tuotuja, koska sellaista limsiö- 
kiveä ei maassamme löydy ja koska ei limsiöesineitten vaikeaan 
valmistamiseen nähden voi otaksua noita harvoja esineitä täällä 
muodostetuiksi. Lähinnä on tässäkin kohden lähtömaaksi ajateltava 
Skandinaaviaa, jossa limsiö kivikautena oli mitä yleisin työaines.

Skandinaaviasta ja likinnä Luotsista ovat Suomenlahden poh- 
jois- ja etelärannikolle myöskin levinneet n. s. veneenmuotoiset va
sarakirveet, kivikauden kauneimmat esineet, joiden muodossa näemme 
sekä korkealle edistynyttä kauneusaistia että mahdollisesti myöskin 
metallien käytännön alkavaa tuntemista, koska vasarakirveitten ,,va- 
linharja“ ja muukin muoto suuresti muistuttaa pronssin valumuotoja.

Itse metallien käytäntö ja monet sen mukana seuranneet vil
jely  sedistykset ovat Suomenlahden maihin saapuneet suureksi osaksi 
lännen puolelta, meren ylitse. Luotsista näyttävät olevan kotoisin 
melkein kaikki maastamme löydetyt pronssikauden esineet. Se vil
kas yhteys Suomen ja Luotsin kesken, jota nämät pronssilöydöt to
distavat, seuraavana aikana yhä vahvistui. Suomen varhemman 
rautakauden useimmat muistot ovat yhteisiä Luotsin kanssa. K ivi
kumpujen näköiset hautarauniot Etelä-Suomessa ja Pohjanmaan ranta
maalla ovat yleisiä toisellakin puolen Pohjanlahtea. Pohjanmaan 
tarhamaiset „jättiläiskirkot“ ovat samannäköisiä kuin eräät Gotlan
nin saarella tavattavat rauniot, jotka todistettavasti ovat varhemman 
rautakauden aikuisia asuntojäännöksiä. Suomesta löydetyt, puheen
alaiseen viljelyskauteen kuuluvat aseet ja koristukset ovat enimmäksi 
osaksi niinikään aivan ruotsalaisten kaltaisia.

Mutta vielä syvemmällekin on lännestä tullut vaikutus suo
malaisilla aloilla tuntunut. Tanskalainen tutkija Vilh. Thomsen 011 
todistanut, että suomalaiset kielimurteet Itämeren ja sen lahtien seu
duilla varhemman rautakauden aikoina, s. o. ajanlaskumme ensi vuosi-
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satoina ovat ottaneet paljon vaikutusta germaanilaisista kielistä 
m. m. eräästä skandinaavialaisesta murteesta, joka 011 ollut Skandi- 
naavian varhemman rautakauden riimukiviin kirjoitetun kielen kal
taista. Lainattujen sanain johdolla on sama tutkija päättänyt, että 
suomalaiset heimot lainauksen aikana eivät vielä olleet levinneet niin 
kauvaksi länteen kuin myöhemmin ja että skandinaavialainen kieli- 
vaikutus on saapunut Suomenlahden puolelta. Suomenlahti esiintyy 
siis tässäkin kohden viljelyksen päävaltimona.

Mutta palaamme jälleen muinaistieteellisiin löytöihin. Yhtä
läisyys Suomen ja Ruotsin varhemman rautakauden löydöissä menee 
niin pitkälle että siitä on saatu aihetta pitämään Suomen varhem
man rautakauden asutusta haarauksena Ruotsin senaikuisesta väes
töstä. Kun varhemman rautakauden maantieteellinen leviämisala 
Suomessa supistuu rantamaihin, lähimmittäin samaan piiriin, josta 
kivikauden ja pronssikauden Ruotsista kotoisin olevat muistot ovat 
tavattavissa, on otaksutulle väestöyhteydelle siitäkin seikasta saatu 
tukea. Etäinen aika ja löytöjen mykkä puhe eivät kuitenkaan anna 
oikeutta päättää asukkaitten kansallisuutta, sitä vähemmin kuin kivi
kauden, pronssikauden ja varhemman rautakauden kansakysymykset 
varsinaisilla germaanilaisillakin aloilla ovat epäselviä. Varhemman 
rautakauden ilmiöt suomalaisilla aloilla ovat vaan todisteita täällä 
ensimmäisinä vuosisatoina Kristuksen syntymän jälkeen vallinneesta 
mahtavasta germaanilais-skandinaavialaisesta viljelysvaikutuksesta, 
jonka juuret ulettuvat hamaan kivikauteen saakka. Ja vaikkakin 
myöntäisimme kysymyksessä olevan väestön germaanilaisperäisyy- 
den, emme sittenkään voisi sen ruotsalaisuudesta taata, koskapa 
itse Ruotsin väestö siihen aikaan tuskin vielä oli lähimmistä sukulais
kansoistansa omaksi kansaksi eristynyt. Näin ollen siis emme voi 
maamme nykyisen ruotsalaisen väestön alkuperää etsiessämme antaa 

- ylläkerrotuille muinaisille Ruotsista tulleille viljelysvirtauksille mi
tään ratkaisevaa merkitystä vaikka toiselta puolen tunnemmekin mai
nituissa yhteyksissä alun siihen virranvetoon, joka myöhemmin johti 
tänne ruotsalaiset siirtolaiset.

Skandinaavialaisen viljelyksen historiassa seurasi varhempaa 
rautakautta se aikakausi, jota historiassa nimitetään viikinkikaudeksi 
ja jolle muinaistieteessä on annettu myöhemmän rautakauden erir 
koisnimi. Tämä aikakausi on tullut tunnetuksi etenkin niitten mer
killisten meriretkien kautta, joita skandinaaavialaiset viikingit silloin 
tekivät kaikkialla Euroopan liulkuvesillä. Historiassa nämät meri- 
retket merkitsevät skandinaavialaisen siirtokuntaisuuden aikaa: joka 
puolelle Skandinaaviasta lähti siihen aikaan mahtavia kansanvirtoja, 
jotka useassa maassa synnyttivät uusia skandinaavialaisia siirto-
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kuntia ja levittivät skandinaavialaista viljelystä laajalle koko Poh- 
jois-Eurooppaan.

Suomenlahdenkin puolella tapahtuu sama historiallinen ilmiö 
Vanhempien aikain skandinaavialainen viljelys- ja kielivaikutus 
Suomenlahden seuduilla lakkaa jäljettömiin noin viidennen vuosi
sadan lopussa j. Kr. s., nähtävästi kansainvaellusten aikaansaamain 
muutosten vuoksi, ja alkaa muutaman satavuoden kuluttua jälleen 
näkyä. Viikinkiajalla ilmestyy vanha itään kulkeva virranveto 
uudelleen, mutta nyt uudessa, selvemmässä ja tunnettavammassa 
muodossa.

Itämeren pohjoisessa piirissä kulki viikinkikauden liikesuunta 
vanhaa opittua jälkeä Ruotsista pitkin Suomenlahtea itään käsin. 
Tämän liikkeen alkupesänä oli Suomenlahden vastassa oleva Ruotsin 
osa, Sveanmaa eli kuten silloin sanottiin „Svitiod.“ Svitiodista käsin 
luettiin lähtösuunta ilmansuunnan mukaan ja sillä oli vanha nimi 
Itätie, „Austrvegr“, jota nykyisessä ruotsinkielessä vastaa muoto 
„Österväg“. Yhdellä sanalla tuo nimitys kuvaa suurimpaa ja mahta- 
vimpaa asutus- ja viljelysvirtausta, mikä muinaisuudessa koskaan on 
Ruotsista lähtenyt.

Loistavin muisto muinaisruotsalaisten eli ruotsalaisviikingien 
liikkumisesta Itätiellä on Venäjän vallan perustaminen. Suomen 
ruotsalaisten siirtokuntain syntymisessä on tuolla historiallisella ta
pauksella ynnä sen yhteyteen kuuluvilla asianhaaroilla suuri merki
tys. Sillä se ruotsalainen viljelys- ja kansoitusliike, joka ulottui 
aina Venäjän sydämmeen saakka ja vieläkin edemmäksi, ei tietysti 
jättänyt Ruotsia niin lähellä olevia ja aivan Itätien varressa sijaitse
via suomalaisia aloja koskematta. Venäjän valtakunnan perustami
sen kautta tunnetut asianhaarat pakottavat meitä otaksumaan että 
Suomenlahden rantamaillekin siihen aikaan on tullut ruotsalaisia siirto
kuntia ja että suomalaiset heimot omilla aloillaan joutuivat suora- 
kohtaisiin tekemisiin meren y li saapuneitten ruotsalaisten kanssa 
Tätä otaksumaa vahvistavat monet seikat.

Sadun hämärtämänä on muisto itäisistä viikinkimatkoista elä
nyt vanhoissa pohjoismaisissa tarinoissa, joista moni on keskiajan 
historiankirjoittajain teoksissa säilynyt jälkimaailmalle. Vanhimpiin 
tämäntapaisiin muistoihin kuulunevat islantilaisen „Ynglingasadun“ 
kertomukset Svegden, Vanlandin ja Agnen matkoista Itämaalle ja 
Suomeen, Ingvarin sotaretkistä ja Ivar Laajasylestä, joka valloitti 
„koko Itämaan.“ Islantilaisessa „Olavi Pyhän sadussa“ kerrotaan 
että svealaisten kuningas Erik Emundinpoika, joka olisi kuollut noin 
v:n 880 paikkeilla, olisi valloittanut „Suomen, Karjalan, Viron ja 
Kuurinmaan ja laajat alat Itämaata“ ja että vasta Olavi Sylikunin- 
gas olisi päästänyt itäiset „veromaat“ luopumaan Ruotsin vallasta. 
Saksalaisen Rimbertin kirjoittamassa Ruotsin apostolin Ansgariuksen
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elämäkerrassa, tanskalaisen Sakson historiassa y. m. vilisee saman
tapaisia kertomuksia. Tarunomaisille kertomuksille ei tietystikään 
ole annettava täyttä historiallista todistusvoimaa, mutta muinai
sesta vilkkaasta keskuusliikkeestä Skandinaavian ja Itämeren takais
ten suomalaisten ja slaavilaisten maitten välillä ne ovat vahvistavia 
tiedonlisiä.

ltuotsalaismallisia solkimuotoja Suomesta.

Erityisemmin huomattavia ovat Itätien varressa tavattavat 
muinaisskandinaavialaiset paikannimet. Näitä ovat Gotlannin keski
aikaisessa laissa tavattava Hiidenmaan nimi Dagaithi, josta kirjoituk
semme edellisessä osassa jo oli puhetta, Saarenmaan muinaisskandi- 
naavialainen nimi Eysysla, merkitykseltään yhtä kuin „saaripiiri“, 
josta nimestä saaren myöhempi saksalainen ja ruotsalainen nimi
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„Ösel“ on alkuisin ja Athalsysla, jolla niinellä muinaisskandinaavia-' 
laisissa saduissa tarkoitettiin Liivinmaan ja Viron mantereen ran
nikkoja. Pohjoisempana tapaamme muinaisruotsalaisen nimen Sjö
land, „Vesimaa“, jolla käsitettiin Ruotsin Uplannin rannikkoa ja 
sitä lähellä olevia saaristoja. Nimenomaan luettiin Varsinais-Suomen 
saariston eteläpiiri, Balagårdssidan, Sjölandiin kuuluvaksi. Ahvenan
maan suomalainen nimi on nähtävästi kansanjohdannaisena syntynyt 
saariston muinaisskandinaavialaisesta Ahvaland nimestä, jossa alkuosa 
„ahva“ merkitsee „vettä“ ; täten siis Ahvaland ja Sjöland ovat vaan 
eri-ikäisiä toisintoja samaa nimeä. Jatkona nimiketjulle Suomen 
puolella ovat Finland, muinaisruotsalaisten käyttämä erikoisnimi 
Varsinais-Suomelle, Kyrialand ja Kyrialabotn, muinaisen ruotsinkielen 
mukaan muodostettuja nimimuotoja „Karjalanmaasta“ ja „Karjalan- 
pohjasta“, jolla viimemainitulla nimellä on merkitty Suomenlahden 
loppua. Nevajoen muinaisruotsalainen nimi ,,Nyän'1 ja Laatokan nimi 
„A ld e g ja jota on luultu johdetuksi „Aallokkaasta“ vievät Itätien jo 
muinaisen Venäjän vallan piiriin.

Siltä tieltä, jota nämät nimet rastivat, levisi ruotsalainen 
vaikutus kauvas sisämaihin. Meidän omamaisessa suomalaisessa rauta
kaudessa, jonka parasta kukoistusaikaa kesti vuosisatoina lähinnä en
nen kristinuskon saavuntaa Suomeen, on ruotsalaisen viikinkikau
den vaikutus monissa kohden tuntuva. Erittäin näkyy tuollaista 
vaikutusta esinemuodoissa ja monissa yksityislöytöesineissä, jotka, 
päättäen niiden yhtäläisyydestä Ruotsissa löydettyjen esineitten 
kanssa, ovat sieltä tänne tuotuja tai joiden mallit ovat Ruotsista ko
toisin. Edellisen sivun kuvassa näkyy r3rhmä tällaisia esinemuotoja.

Ruotsalaisista viljelysvaikutuksista ja kansanliikkeistä pu
heena olevana aikana on siis Suomenlahden partailla monta muis
toa. Yleiset olot pakanuuden ajan lopulla tekevät uskottavaksi 
että maamme ruotsalaisen asutuksen syntymishetki on siitä ajasta 
luettava. Seikkaperäisellä varmuudella tiedämme tosin ainoastaan 
Ahvenanmaan asutuksen saaneen alkunsa viikinkiaikana. Mutta 
vaikka Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ruotsalainen asutus olisikin 
tapahtunut vasta kristinuskon ja ruotsalaisvallan koitteessa, sulkeu
tuu näiden asutusten muistotarina kuitenkin viikinkiajan suureen 
virtaukseen.

Voimme ottaa askeleen vielä pitemmälle. Luultavalta näyt
tää että ruotsalaisen asutuksen juuret Suomenlahden eteläpuolella 
ovat vanhemmat kuin sen pohjoispuolella. Muinaisskandinaavialai- 
sissa saduissa ja riimukirjoituksissa mainitaan Viron puolta paljon 
useammin kuin Suomen puolta, josta päättäen Itätie etupäässä olisi 
koskettanut Viron saaristoa ja rannikkoa. Samoissa saduissa kerro
taan nimenomaankin Suomenlahden eteläpuolella olleesta Ruotsin 
vallasta. Huomiota on kiinnitettävä siihenkin seikkaan, että G-ot-
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lannin saarelle kulkenut araapialainen rahatulva on lähinnä saapunut 
perille Itämeren maakunnista, samoinkuin toiselta puolen lännen 
rahat samaa suuntaa ovat kulkeneet itään. „Rahamuotoja, jotka ovat 
ominaisia Grotlannille ja joiden kehitystä siellä voidaan seurata halki 
vuosisatain, löydetään nuorimmissa muodoissaan Venäjän Itämeren- 
maakunnissa ja todistavat ne siis sekä yhdysliikkeen olemassaoloa 
että vielä sen suuntaakin“ (Hildebrand). Viron puoleiset skandinaa- 
vialaiset nimet lienevät ijältään vanhempia kuin Suomenpuoleiset ni
met. Kun vihdoin palautamme mieleen että myöhemmän ajan tari
nat ja Viron ruotsalaisessa kielessä löytyvät osotukset viittaavat puo
lestaan myöskin samanne suuntaan, painanevat nämät asianhaarat 
kaikki yhdessä jotakin.

Olemme edellisessä jo maininneet että itäänkäsin liikkuneen 
ruotsalaisen asutusvirran kotimaa olisi haettava Suomenlahtea vas
tassa olevasta Ruotsinmaan osasta. Tästä kotimaasta on „Ruotsin“ 
(Russien) nimi, jolla meidän esi-isämme ja slaavilaiset kansat kutsui
vat meren yli saapuneita ruotsalaisia viikinkejä, yksinänsä jo vankka 
todiste. Tuo nimi näet on todistettavasti johtunut muinaisruotsalai
sesta sanasta „rother“, joka merkitsi soutua, meriretkeä ja joka nimi 
maantieteellisenä paikannimenä samalla kertaa muinen merkitsi Up- 
lannin ja Itägöötanmaan rantaseutuja.

Toisellakin tavalla on tutkimus joutunut samaan loppupää- 
tökseen. Ruotsista on löydetty suuri joukko tähän aikakauteen kuu
luvia riimukiviä, vainajain kunniaksi pystytettyjä riimukirjoituksella 
varustettuja muistokiviä. Omalla tavallaan nekin kertovat muinais
ruotsalaisten retkistä itäänpäin. M istä on näet melkoinen osa pys
tytetty sellaisten miesten muistoksi, jotka ovat kuolleet „idässä“,. 
„Itämaissa“, „Gardarikissä“, „Holmgardissa“ j. n. e. ja niitä on enin 
Suomenlahtea lähimpänä olevissa Ruotsin maakunnissa Uplannissa, 
Södermanlannissa ja Itägöötanmaassa. Toiselta puolen tunnetaan 
vanhoista venäläisistä lähteistä satamäärä venäläistä henkilönnimeä 
900:luvulta ja niistä nimistä on suurin osa samoja, joita riimu- 
kivien kirjoituksista ja vanhimmista historiallisista asiakirjoista päät
täen kysymyksessä olevana aikakautena on käytetty juuri maini
tuissa Ruotsin itäisissä maakunnissa. Täten siis riimukivet todistus
ten joukkoa monin puolin lisäilevät.

Ruotsin itäisiä maakuntia on siis meidän pitäminen maamme 
ruotsalaisen väestön alkukotina. Paitsi itään läksi tästä samasta 
alkukodista jo varhaisena pakanuuden aikana toinenkin kansoitustie, 
nim. pohjoiseen. Sen nimenä oli muinoin „Nordvegr“, suomeksi 
Pohjoistie; tällä tiellä johtuivat ruotsalaiset lähinnä kansoittamaan 
Pohjanlahden länsirannikon, Norrlannin, mistä Pohjanmaa kuten jo  
kirjoituksemme ensi osassa mainittiin, vuorostaan on saanut väes
tönsä. Siten on yhteys maamme ruotsalaisen väestön kesken, vaikka



—  80 —

toisessakin kädessä ja myöhempäin aikain muodostamana, asutushis- 
toriallisesti ymmärrettävissä ja se kieliyhteys, joka tänäkin päivänä 
vallitsee Viron, Suomen ja Nbrrlannin ruotsalaisten kesken, saa tä
män kautta oikean selityksensä.

Muinaistieteen vainioilta.
— Unhottunut pitäjän nimi. Pohjoisin ruotsinvoittoinen pitäjä Uu

denmaan läänissä on Lapplräsk, jonka suomalainen nimi on tavalla tai toisella 
unhottunut käytännöstä, mikä epäilemättä on tapahtunut virkamiesten ruotsin- 
kielisyyden kautta. Nimen vanha suomalainen muoto, jota ennen muinoin on 
käytetty, esiintyy kuitenkin vanhoissa historiallisissa asiakirjoissa. Niistä on 
pari toisintoa poimittu O. A. F. Lönnbohmin parhaillaan tekeillä olevaan suu
reen paikkainnimistöön, jossa näitä toisintoja on kaksi, nim. Lapeveträsk , kylä 
v. 1540, ja Lapevesiby, kylä v. 1545, kumpikin silloisessa Pernajan pitäjässä. 
Näistä päättäen olisi myös sitä, järveä josta nykyisen Lappträskin pitäjän nimi 
on alkunsa saanut, sanottu ennen „Lapevedeksi“ tai „Lappivedeksi“.

— Perniön pitäjän ruotsalaisesta nimestä Bjerno lausuu Th. v. Cöliler 
kertomuksessaan tästä seurakunnasta (Beskr. öfv. Bjerno s:n 1834, käsikirjoitus 
S. Muinaismuisto-Yhd:n arkistossa) seuraavalla tavalla: „Pitäjällä on vanhempina 
aikoina ollut suomalainen nimi Karhujoki, ruotsiksi käännettynä Björnå, nimi
tys, joka on syntynyt siitä, että karhuja silloin asuskeli niissä tiheissä metsissä, 
jotka ulettuivat alas joenrantaan saakka“ .

Huom! Suomen Museon Kesä- ja Heinäkuun numerot 
ilmestyvät kaksoisvihkona Heinäkuun lopulla ja samoin Elo
ja Syyskuun numerot lopulla Syyskuuta.

Huom! Muinaismuistoyhdistyksen vakinaiseksi, elin
kautiseksi jäseneksi pääsee jokainen suorittamalla sääde
tyn jäsenmaksun, joka tekee 25 markkaa mieheltä ja 20 
markkaa naiselta. Yhdistyksen vakinaiset jäsenet saavat 
tämän lehden ilmaiseksi, kun suorittavat vaan lähetys- 
kustannukset, 1 markan rahassa tai postimerkeissä.

S i s ä l l y s :  Suom en M uinaism uisto-Y hdistyksen  vuosikertom us 24:ltä
tilivuod elta . Kirj. Hj. A ppelgren. — Su om en ruotsala isen  v äestön  alkuperästä  
(4 kuvalla), kirj. V. W a llin . — M uinaistieteen  vainioilta .

H elsing issä , J. S im eliuk sen  perill. kirjap. osakeyhtiö, 1894.
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uomen useo.
5uomen Muinaismuisto-Yhdistyksen l̂ uukauslehti.

N:o 6—7. 1 8 9 4  Kesäk.—Heinäk.
T ila u sh in ta  p o s tik o n tto o re iss a  on 

2 m .5 0 p . vu o d essa . M uinaism .-Y hd:n 
vakinaiset jä s e n e t  s a a v a t  lehden  
ilm aise k si, jo s  lä h e t tä v ä t  Y hd is t:lle  
o s o tte e n sa  j a  lä h e ty s k u s ta n n u k s e t , 
1 m., p o s tim e rk e issä  ta h i r a h a s s a .

Päätoimittaja: 
V Ä I N Ö  W A L L I N .

H e l s i n k i ,  
H is to ria llin en  m useo.

L e h ti ilm es ty y  k e r ra n  k u u k au d e ssa  
yh d en  a rk in  koko isena .

K aikk i lä h e ty k s e t o s o te ta a n  
Suom en M u in a ism u is to -Y hd is tyksen  

s ih te e r il le  H els ipg issä .

Hauhon hopealöytö.
I kirjoittanut A. Hackman.
II kirjoittanut Artur Hjelt.

I.

Lehdesmäen rusthollin tiluksilla Hauhon pitäjässä löydettiin 
v. 1855 kaunis, hopeinen kaulaketju, jossa riippui rahoja. V:sta 1863 
on tämä ketju ollut säilyssä yliopiston rahakammiossa.

Ketjussa on kaksi pääosaa, rinnanpuoli, joka oli aijottu ripus
tettavaksi rinnalle ja joka on kokoonpantu 16 keskenänsä pienem
millä ketjuilla yhdistetystä renkaasta, joista on pantu riippumaan 
joukko rahoja ja pieni pyöreä koriste, sekä niskanpuoli, ilman ripus- 
teita oleva pitempi ketju, joka käätyä kannettaessa kävi niskan ylitse. 
Toisesta päästä ovat ketjun molemmat osat irrallaan. Tuo pitkä ketju 
eli niskanpuoli on kudottu nelitahkoiseksi ja on siinä, kuten lähem
min tarkastaessa voi huomata, viisi säettä, kukin muodostettu yhdestä 
taidokkaaksi punoukseksi lukemattomiin kertoihin pujotellusta lan
gasta (kuv. 2). Nämät eri säkeet ovat niin taitavasti toisiinsa yhdistetyt, 
että niiden päätteet saattaa vaan tarkalla tutkimisella havaita. Rin
nanpuoli on, niinkuin vasta mainittiin, kokoonpantu 16 renkaasta, 
joista aina kaksi on toiseensa liitetty kolmella lyhyellä ketjulla. 
Kukin rengas on tehty sileästä, pyöreästä hopealangasta, jonka päät 
on käännetty toistensa ympäri. Jokaisessa renkaassa riippuu silmukka 
(toisessa pääterenkaassa niitä on kaksi), joka on tehty keskeltä tai
vutetusta saumatusta hopeanauhasta. Ketjun täydessä kunnossa ol
lessa riippui kustakin silmukasta hienolla mittauksella kiinnitettynä 
itämainen raha. Löytöä maasta otettaessa tai kentiesi sen jälkeen 
olivat useimmat näitä rahoja irtaantuneet silmukoista ja oli löytäjä 
ne sittemmin metallitangoilla kiinnittänyt osaksi suoraan ketjun ren
kaisiin ja osaksi silmukkoihin. Rahoista on 5 joutunut hukkaan ja 
yksi on monen vuoden kuluttua löydetty samasta paikasta ja yliopis
ton rahakammiossa kiinnitetty toiseen pääterenkaasen (oikealla ku
vassa), koska se epäilemättä oli ketjuun kuuluva.
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Pienet ketjut, jotka aina kolme rinnan yhdistävät renkaat 
keskenänsä, ovat myöskin varsin taidokasta työtä. Keskellä, siis 8 
ja 9 renkaan välissä on kolme hiukan pitempää ketjua, jotka näyttä
vät punotuiksi samalla tavalla kuin yllä kerrottu pitkä ketju. Muut 
lyhemmät ykdistysketjut ovat kudotut nelisulkaisiksi korkenevilla ulko- 
säkeillä ja sisempänä olevilla harvemmilla poikkilangoilla (kuv. 3). Kau- 
laketjun keskestä riippuu pienistä kokoon väännetyistä hopealangoista 
tehdyistä eri ketjuista 5 länsimaista rahaa ja pieni hopeinen helyko- 
riste (kuv. 4.) Kolme rahaa ja helykoriste on paritta inpantu riippumaan 
renkaista, jotka ovat pistetyt noiden kolmen keskiketjun läpi. Muut 
kaksi rahaa ovat kiinnitetyt oikealle ja vasemmalle puolelle keski- 

ketjua. Tuo pieni länsimaisten rahain joukossa oleva 
helykoriste on pyöreä ja kupera, ja takaa hyvin on
telo (kuv. 4). Edestä se on kahdeksanhaarainen tähti, 
pyöreä pinta keskessä ja 8 pientä lieriömäistä nastaa 
tähden kulmain välillä. Ala pyöreän keskuspinnan ja 
tähden välillä on.täytetty pienillä pystypilkuilla, jotka 
kuitenkaan ei ole eri jyväsinä siihen juotettu vaan jo 
valaessa muodostettu. Keskuspinnalla näkyy niellee- 
rattujen — s. o. mellolla eli rikinsekaisella hope
alla täytettyjen —pohjain välissä ympyrän sisään so
viteltu nelikulmio. Sitäpaitse on kussakin lieriömäi

sessä nastassa pieni nielleerattu pilkku. Koristuksen läpimitta on 
1,7 sm., sen korkeus 7 mm.

Kaulaketjun toisessa päässä riippuu samasta renkaasta, josta 
kaksi itämaista rahaa, pyöreä läpimitoiltaan 3,8—3,9 sm:n suuruinen 
hopealevy. Sen keskessä on pystysärmäisen kehän ympäröimä aukko, 
ja sen ympärillä on 5 sisäkkäistä ympyrää, joista osa on lyöty lei
malla (3:s ja 5:s ympyräkehä) ja osa pakotettu hammasrattaan muotoi
sella painimella.

Kaulaketjuun kuuluvista rahoista on toht. A. Hjelt antanut 
selityksen tätä seuraavassa kirjoituksessa. Hänen määräilyjensä mu
kaan on nuorin itämainen raha lyöty vuonna 972/3 j. Kr. s.; nuo
rin länsimainen raha on eräs ruotsalainen kuningas Anund Jakobin 
aikuinen raha (noin vv. 1022 — 1050 tienoilta). Koristus on siis voi
nut joutua maan kätköön vasta keskipalkoilla tai loppupuolella 1000- 
lukua. Kaulaketjun ikään nähden on minulla sama mielipide kuin 
toht. Hjeltillä, joka pitää itämaisia rahoja ennemmin kuin länsimai
sia sen ijän osottajina. Ensinmainitut rahat näyttävät nimittäin al
kuisin olleen yksinään kaulaketjun helyinä. Ne olivat sopusuhtei- 
sella ja tarkoituksenmukaisella tavalla kiinnitetyt renkaisiin, jotka 
luonnollisesti parhaiten sopivat siihen tarkoitukseen. Sitävastoin ovat 
länsimaiset rahat epäsuhtaisella tavalla ripustetut sopimattomiin paik
koihin koristusta, pieniin ketjuihin. Niitä voi siis syystä pitää myö
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hemmin siihen lisättyinä. Jos siis pidämme nuorinta itämaista rahaa 
koristuksen ijän määräämisen lähtökohtana, voimme pitää todennä
köisenä että ketju on tehty 900-luvun loppupuoliskon kuluessa.

Me näemme siten tässä esineessä yhden niitä hopeakoristuk- 
sia siltä Pohjois-Europan viljelyshistorian aikakaudelta, joka on ho- 
peateosten runsauden kautta tullut tunnetuksi. Jokainen, ken on käy
nyt Valtion historiallisessa museossa Tukholmassa on varmaankin 
kummastellut nähdessään sen paljouden Ruotsin maasta löydettyjä 
hopea-aarteita, mikä on esillä n. s. viikinki salissa. Siellä näemme 
rannerenkaita montaa erilaista toisintomuotoa, ihmeteltävän taidok
kaasti punottuja ja kudottuja kaularenkaita, vöitä, pyöreitä punouk- 
silla koristettuja solkia maukkaasta kaavailtuja lankoja ja jyväsijä) 
n. s. hevosenkengän muotoisia solkia, joista monessa on pitkälle ulet- 
tuva paljin, sormuksia, kauniilla filigranikoristeilla varustettuja riip- 
pukoristuksia ja päärlyjä sekä valmistamattomia harkkoja ja rikot
tuja koristuksia, useimmat hopeaa mutta vähempi osa myöskin kul
taa. Kristiaanian museossa on tallessa varsin runsaasti tähän aikajak
soon kuuluvia Norjasta löydettyjä hopeateoksia. Mutta ulkopuolella
kin Skandinaavian niemimaata on puheenalaisia aarteita löydetty 
runsaasti, niin Venäjällä, Saksassa Elbevirran pohjois- ja itäpuolella 
sekä Tanskassa.

Tuo hopean virtaus ei ole jättänyt meidänkään maata koskematta, 
vaan on se ulottunut aina Suomen itäisimpiinkin seutuihin saakka. 
Aatservaisin kylässä, Lapinmaan Kuolajärven pitäjässä löydettiin pian 
60 vuottn sitten suuri hopea aarre, jossa oli anglosaksilaisia ja sak
salaisia rahoja, joukko kaula- ja rannerenkaita hopeisia solkia ja riip- 
pukoristuksia sekä pieni vaaka kuppineen, punnuksineen. Rovanie
meltä Pohjois-Pohjanmaalta on kotosin kaunis hevosenkengänmuot. 
hopeasolki. Muita yksinäisiä hopeakoristuksia on löydetty Hämeestä, 
Etelä-Pohjanmaalta, Satakunnasta, Karjalasta y. m. Samaan aikakau
teen eli noin 11 tai 12 vuosisataan on luettava sekin v. 1887 lähellä 
Halikon Joensuun kartanoa tavattu arvokas hopealöytö, johon kuu
lui risti ja 2 „eukolpiaa“ (onsiristiä, joissa pyhäinjäännöksiä säilytet
tiin), jotka riippuivat pitkissä taidokkaasti kudotuissa vitjoissa, sekä 
joukko filigranipäärlyjä, kaikki hopeisia. Toht. Schwindtin tutki
mista kalmistoista Käkisalmen seutukunnalla sekä Mikkelin etelä
puolella olevasta suuresta Tuukkalan kalmistosta, jotka toht. Schwind
tin mukaan ovat kotoisin aikajaksolta 1100—1350, on niinikään saatu 
korjuuseen melkoinen joukko hopeaesineitä. Suuri joukko näitä poh
joisen ja itäisen Euroopan hopeakoristuksia on löydetty arapialaisten, 
bysantiinilaisten, anglosaksilaisten, saksalaisten, böhmiläisten y. m. 
rahain mukana. Näissä hopealöydöissä esiintyvät itämaiset rahat 
aikaisemmin ja ovat ne vanhempia kuin länsimaiset rahat. Siitä sei
kasta ja senkin tähden, ettei sellaisia hopealöytöjä yleensä ole tavattu
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idempänä Elbevirtaa, on tehty se päätelmä että nämät kauniit koris
teet olisivat itämaisia teoksia, joita tuo erittäin vilkas kauppaliike 
Keski-Aasian ja Eufratin maitten kaliiffikuntain kanssa yhdeksän
nellä ja kymmenennellä vuosisadalla levitti Pohjois- ja Itä-Euroop- 
paan. Tämän otaksuman tueksi on huomautettu, että sillä kulta- ja 
hopea-filigraniteollisuudella, jota vielä harjoitetaan itämaissa aina 
Intiaan saakka, on äärettömän vanhat juuret ja että sen tuotteet osit
tain vielä ovat niiden hopeakoristusten näköisiä, jotka 900—1000 
vuotta sitten pohjoisissa maissa joutuivat maan kätköön. Myöhempi tut
kimus, jota tällä alalla on edustanut H. Hildebrand, on melkoisessa 
määrässä rajoitellut tätä olettamusta ja osottanut, että pohjoismailla 
on oikeus pitää suurta osaa noita luultuja itämaisia koristuksia oma- 
maisen taideteollisuuden tuotteina, vaikka se toiselta puolen myön- 
tääkin todeksi sen tärkeän vaikutuksen, mikä itämaisella kaupalla on 
ollut pohjoismaiseen hopeasepäntaitoon, ja tunnustaa muutamain ko
ristus kaavain itämaisen alkuperän.

H. Hildebrand on useimmissa teoksissaan, m. m. suuressa 
„Ruotsin keskiajan“ historiassaan viitannut siihen merkittävään seik
kaan, että kullakin maalla tässä kysymyksessä olevalla alueella on 
omat selvästi ominaiset muodot. Jos koristukset kuten rahat olisivat 
itämailta alkuisin, olisi meidän luonnollisesti kaikilla kolmella alu
eella (Skandinaavian niemimaalla, Venäjällä, Koillis-Saksassa) löy
dettävä samat muodot. Ruotsin ja Norjankin tämänaikuisissa hopea- 
koristuksissa nähdään erilaisuuksia kaavoissa (Hildebrand, Sveriges 
Medeltid I, s. 167). Mainittu ruotsalainen muinaistutkja sen vuoksi 
luulee että „vaikkakin vanhimmat hopea-aarteet kentiesi, ainakin 
osaksi, ovat tuodut itämailta, vaikkakin tekotavassa noudatettin itä
maisia muistojälkiä, ovat näiden muistojen jatkuva sovittaminen ja 
kerran lainattujen muotojen kehittäminen omamaisia meidän maassa“, 
(Sama teos, s. 170). Itse aine, hopea, sitävastoin on, kuten H. Hilde- 
brand toisissa teoksissaan (vrt, Antiqvarisk Tidskrift III, s. 105) on 
osottanut, todennäköisesti saatu idästä. H. Hildebrandin sanat kos
kevat luonnollisesti lähinnä Ruotsin tai Skandinaavian hopeasepän- 
taitoa, mutta että ne myöskin, joskin mahdollisesti ahtaammassa mer
kityksessä, sopivat Suomen taideteollisuuteen araapialaisen maailman
kaupan kestäessä ja sitä seuraavan aikajakson kuluessa, käy näky
viin kun lähemmin tarkastamme suomalaisia hopealöytöjä.

Sellaisten ketjujen, filigranikoristeisten päärlyjen, pyörejtten 
solkien, helykoristusten y. m. hopeaesineitten ohessa, joiden muodot 
ovat yleisiä ulkopuolellakin Suomen rajoja, on yllä mainituista Käki- 
salmen ja Mikkelin seuduilla olevista kalmistoista löydetty vielä pal
jon sellaisiakin hopeakoristuksia, jotka kaiken todennäköisyyden mu
kaan ovat kotimaisen taideteollisuuden tuotteita. Näihin lienevät 
etupäässä luettavat n. s. hevosenkengän muotoiset soljet, jotka ovat
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tehdyt puhtaasta tai tinansekaisesta hopeasta ja koristetut uurretuilla 
viiva- ja kasvikaavoilla romaanilaiseen ja siirtokauden tyyliin (kuvattu 
on niitä, Th. Schwindt, Tietoja Karjalan rautakaudesta, Suomen mui
naisin. yhd. aikakauskirja XIII, kuvat 189, 191 ja 248—258 sekä A. 
O. Heikel, Tuukkalan löytö, Suomen muinaism. yhd. aikakaus kirja 
X, kuvat 38—40) (kuv. 5). Hevosenkengän muotoisia solkia pitivät Th. 
Schwindtin mukaan Karjalan naiset hunnussa ja vaipassa. Jos nä- 
mät kauniit, huomattavalla teknillisellä taidolla valetut ja taotut sekä

aistikkaasti kaunistetut koristukset ovat syntyneet karjalaisten sep
pien pajoissa, niin ovat karjalaiset, kuten suomalaiset muinaistutkijat 
ovat huomauttaneet, jo ennen Torkel Knuutinpojan aikoja olleet kor
keammalla viljelyskannalla kuin sen ajan niukat ruotsalaiset ja venä
läiset aikakirjat näyttävät ilmoittavan. Jos tarkastamme muinaiska- 
lujen muotoja naapurimaissa huomaamme että noita ohkaisia hevo
senkengän muotoisia solkia löytyy paitse Suomessa myöskin Inkerin
maalla, Virossa ja muutamissa pohjoisen ja keskisen Venäjän seu
duissa. Mutta Inkerin ja Pohjois-Venäjän soljet poikkeevat koristus- 
tapaan nähden karjalaisista soijista ja Keski-Venäjän hevosenkengän 
muotoiset soljet esiintyvät muodoissa, jotka selvästi eroovat suoma
laisista muodoista (ks. esim. MaTepiiaJiH no apxeojioriil Pocciii, n:o 10, 
kuval. XV, kuvat 6 ja 8 Tambovan kuvernemertistä). Skandinaaviassa, 
jossa pulleat tai kulmikastahkoiset hevosenkengän muotoiset soljet 
esiintyvät lukuisissa toisintomuodoissa, ei suomalaisia solkia leimaava 
ohut ja lattea muoto ole tunnettu. Kun tähän lisäämme että saman
tapaisia koristekaavoja kuin Karjalan ja Savon hevosenkengän muo
toisissa soijissa tavataan vielä kieltämättömästi supisuomalaisissa puu- 
kontuppien hopea- ja vaskilyötteissä (kuv. 6) sekä samain kalmistojen

K uva 5.
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vaskisissa korvalusikoissa (kuv. 7) (ks. Schwindtin main. teosta kuvat 
1—11, 280, 281, 283—285 sekä Heikelin main. kirjoituksessa kuvat 12— 
16, 71 ja 72), niin voinemme yhä suuremmalla syyllä omistaa hevosen
kengän muotoiset soljet suomalaisen taideteollisuuden omiksi. Tässä 
puhutut koristusesineet ovat, niinkuin äsken jo mainitsimme, kotoisin 
aikajaksolta 1100—1350, siis sellaiselta ajalta jota ei enään voi lukea 
araapialaisen maailmankaupan aikaan kuuluvaksi. Se kauppa oli mo
nen tutkijan mielipiteen mukaan, Venäjällä kestäväin alituisten sisäl-

listen sotain sekä itämailla tapahtuneitten 
valta kumousten vuoksi alussa 1 lOOdukua 
siirtynyt muille teille. Että kuitenkin 
noita ohuita ja latteita hevosenkengän 
muotoisia solkia on Suomessa käytetty 
jo ennenkin 1 lOOdukua, näkyy sellaisten 
soikion esiintymisestä Kokemäen pitäjässä 
olevassa Kalvomäen kalmistossa, jota siitä 
löydetyn 900duvulta kotoisin olevan araa
pialaisen rahan (toht. A. Hjeltin selityk
sen mukaan on sen lyöttänyt Oqailidi 
ruhtinas Abu-Hassan Muquallid, joka hal
litsi 996/7—1000/1; lyöntivuosi ja sanat 
ovat kuluneet pois) sekä muitten hauta- 
esineitten vuoksi on katsottava kuulu
vaksi 10 tai 11 vuosisataan, siis sellaiseen 
aikaan, jolloin itämaista kaupankäyntiä 
vielä häiritsemättä kesti (vrt. Aspelin, 
Antiquités du Nord Finno-Ougrien, ku
vat 1476—1516,). Tästä kalmistosta löy
detyillä hevosenkengän muotoisilla soi
jilla, joihin eräs Rovaniemen pitäjästä 
löydetty solki (Aspelin, Antiquités j. n. 
e., kuva 1660) on verrattava, on sama 
ohut ja lattea muoto kuin karjalai
silla soijilla, mutta koristus kaavoil
taan ne ovat toisenlaisia. Koristekuviksi 

on näet lyöty yksi- ja kolmipisteisiä kolmikulmia ja ympyröitä, sinä
aikakautena hyvin tavallisia koristeaiheita. Vaikka suureen Kuola
järven Lapin hopealöytöön kuuluvat hevosenkengän muotoiset soljet 
(Aspelin, Antiquités j. n. e., kuva 1665) ovatkin löydetyt 1100-luvun 
rahain seurassa, täytyy ne kumminkin koristesyistä lukea vanhem
paan ryhmään. Kysymykseen ovatko nämätkin vanhemmat hevo
senkengän muotoiset soljet kotimaisia, vaiko Venäjältä tuotuja, on 
vaikea vastata. Vastaiseksi niitä tunnetaan liian harvoja kappa
leita. Tuotannon mahdollisuuteen viittaa eräänlainen yhtäläisyys
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Vladimirin kuvernementin merjalaisten liantain hevosenkengän muo
toisten solkien kanssa (Aspelin, Antiquités j. n. e., kuva 1000). 
Kuitenkin on tämä todiste epävarma ja sitä on vastassa sen lisäksi 
J. K. Aspelin „Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon aikeissa“ si
vulla 291 lausuma mielipide, että malli pikemmin on levinnyt län
nestä itään. Karjalassa aikajaksona 1100—1350 verraten korkealla 
kehittynyt hopeasepäntaito edellyttää mahdollista aikaisempaa kehi
tystä, emmekä kentiesi erehtyne, kun näitten syitten nojalla — 
vaikka epäillenkin — näemme myöskin vanhemman mallisissa ohuissa 
hevosenkengän muotoisissa soijissa suomalaista työtä. Se seikka, että 
latteita, samanluontoisilla ja samoilla koristeilla kuvitettuja hevosen
kengän muotoisia solkia ovat käyttäneet suomalaisten läheiset suku
laiset, virolaiset (ks. Aspelin, Antiquités j. n. e., kuvat 1929 ja 1934) 
pikemmin vahvistaa kuin vastustaa tätä otaksumaa.

Tämän poikkeuksen jälkeen palatkaamme kaulaketjuun. Onko 
tätäkin teosta pidettävä suomalaisen sepän taitavuuden näytteenä?

Meidän on jätettävä kysymys avoimeksi, kun emme ole tilai- 
uudessa Skandinaaviasta eikä Venäjältä tuomaan esille mitään täy

delleen samannäköistä koristusta *). Kuitenkin pyydämme tässä huo
mauttaa eräitä teknillisiä yksityisseikkoja, jotka meistä nähden tekevät 
mahdolliseksi, että koristus on tuotu Skandinaaviasta.

Sellaiset renkaat, joita nähdään kaulaketjussamme ja jotka 
ovat muodostetut hopealangasta, jonka päät ovat kierretyt toistensa 
ympäri, ovat Skandinaaviassa paljon yleisempiä kuin Suomessa. Niitä 
on Skandinaavian hopealöydöissä tavattu niin paljon, että niitä syystä 
voi pitää niiden ominaisena piirteenä. Venäjältä tunnetaan sellaisia 
renkaita etupäässä hautalöydöistä, jotka nijden muista esineistä päät
täen ovat joko ruotsalaisten varjaagien omia tai ainakin todistavat 
suurta skandinaavialaista vaikutusta. Sellaisia silmukoita, jotka yh
distävät kuufalaiset rahat kaulaketjuun, ei niiden laajaan leviämi
seen nähden voitane pitää minkään puheena olevan alueen maan 
eriomaisuutena. Kuitenkin ansaitsee huomiota se asianhaara että 
sellaisia silmukoita, osittain vaskisia, löytyy Mälarin Björkön kalmiston 
sellaisissa haudoissa, joita O. Montelius yleiskatsauksessaan pohjois
maiden muinaisuuden aikakausiin pitää 800:luvun keskiosaan kuulu
vina (Svenska fornminnesföreningens tidskrift, n:o 23, s. 158). Nämät 
silmukat esiintyvät verrattoman paljon lukuisammin Ruotsissa kuin 
Suomessa. Kun niitä täältä löydetään, tavataan ne useimmiten sellai
sissa esineissä, jotka luultavasti eivät ole suomalaista alkuperää. Jos 
tässä olisi ratkaistavana vaan onko kaulakäätymme suomalaista vaiko 
ruotsalaista syntyperää voisi silmukoita pitää jälkimmäiselle vaihto-

*) Kirjallisen kysymykseni johdosta on Tukholman kansallismuseon amanuenssi, 
toht. B. Salin ystävällisesti ilmoittanut ettei mainitussa museossa löydy mitään sillä 
tavoin sepitettyä ketjua kuin meidän kaulakäätymme.
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ehdotukselle edullisena. Yllämainittujen syiden vuoksi emme kum
minkaan tahdo antaa niille mitään ratkaisevaa todistusvoimaa.

Mitä tulee omituiseen punoukseen niissä pienissä ketjuissa, 
jotka aina kolmittain ovat sovitetut kunkin rengasparin väliin, voi
daan niitä vastaavia seikkoja löytää sekä Suomesta että Ruotsista, 
Karjalaisissa naishaudoissa on toht. Schvvindt tavannut muutamia 
onsia puolikuunmnotoisia pääkoristuksia, jotka ovat kudotut hopea-

K uva 8.

tai vaskilangasta ja päättyvät kahteen kartiomaiseen alhaalta silmuk- 
kaiseen pääteputkeen (kuv. 8). Nämät pääkoristeet, jotka toisesta sil
mukasta riippuvalla neulalla kiinnitetään Karjalan naisten huntui
hin, ovat punotut aivan samalla tavalla kuin pikkuketjut kaulakäädys- 
sämme. Samaten on näissäkin pitkinpäin käyvät koholla olevat palmikot 
yhdistetty keskenään sisällä olevilla harvoilla poikkilangoilla. Aivan 
samallaista kudontaa näkyy myöskin eräässä pienessä hopeisessa verkko
maisen pussin muotoisessa riippukoristeessa, joka on löydetty rik
kaasti varustetusta naishaudasta Mälarin Björkössä (esillä Kansallis
museossa Tukholmassa, Björkön hauta 557). Edellyttämällä että yllä 
kerrotut pääkoristeet olisivat valmistetut Karjalassa, olisi siis mah
dollista, että Hauhon kaulaketjun pienet ketjut myöskin olisivat 
suomalaista alkuperää. Koska kumminkin sellaisia palmikoimisia 
näkyy löytyvän Ruotsissakin *) ja kun muutkin yllä esitetyt teknil
liset yksityisseikat toisiintuvat tämän aikakauden skandinaavialaisissa 
koristeissa, näyttää otaksuma, että kaulaketju on tuotu Skandinaa
viasta, todenmukaisemmalta. Sen mahdollisuutta ei estä araapialaisten 
rahain mukana oleminen. Ylempänä jo olemme huomauttaneet että 
itämaisia rahoja tavataan suunnattomissa määrissä tämän aikajakson

*) Toht. B. Salinin suosiollisen ilmoituksen mukaan löytyy Kansallismuseossa 
Tukholmassa 2 ketjua, jotka ovat punotut puheena olevalla tavalla, toinen löydetty 
Uplannista yhdessä toisten pienempäin hopeakoristeiden sekä araapialaisten, anglosaksi- 
laisten ja  erään Olavi Sylikuninkaan (994—1022) rahan kanssa, toinen Blekingestä suu
remman hopeisen esinejoukon seurassa.
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hopealöydöissä ilman että sentähden olisi pitäminen kaikkia niiden 
kanssa löydettyjä koristuksia itämaisina teoksina.

Vaikka, kuten yllä on osotettu, useampia syitä on puolusta
massa Hauhon kaulaketjun pohjoismaista ja pikemmin skandinaavia- 
laista kuin suomalaista alkuperää, puuttuu kuitenkin täydellisen rat
kaisevia todisteita, jotka varmasti voisivat kieltää araapialaisen tuon
nin mahdollisuutta. Puheenalaisen muinaiskauden Venäjältä ja Sak
sasta löydettyjä hopeaesineitä ei tähän saakka ole vielä niin täydel
lisesti julkaistu ja kuvattu, että lopullisen tarkka teknillisten yksi
tyiskohtain tunteminen olisi mahdollinen ilman tiedusteluja venäläi
sissä ja saksalaisissa museoissa*). Riittäväin ainesten puutteessa 
täytyy meidän tyytyä huomauttamaan tämän koristeen yksityisissä 
kohdissa näkyviä ominaisuuksia, joita tapaamme tämän aikakauden 
skandinaavialaisissa esineissä, vaan emme läheskään yhtä suuressa 
määrässä julkaistuissa venäläisissä ja saksalaisissa löydöissä.

Pieni kupera helykoriste, joka hienosta ketjusta rippuu kaula- 
käädyn keskessä, (kuv. 4) näyttää olevan Skandinaaviassa vähemmin ta
vallista muotomalliä. Työtavassa ei näy kuitenkaan mitään, mitä ei 
senaikuinen skandinaavialainen hopeaseppä olisi saanut aikaan. Poh
joismaiden hopeasepät tunsivat yleisesti taidon koris
taa syvennettyjä pintoja niellolla ja käyttivät sitä pal
jon. Sillä tavoin koristettuja esineitä tavataan suu
ressa määrässä Skandinaavian hopealöydöissä. Tuo 
pieni taikahely näyttää sitä vastoin koristekaavainsa 
sovittelun kautta kertovan itämaisesta alkulähteestä.
Kuvassamme näkyy (kuv. 9) pieni vaskinen hihna- Kuva 9. 
lyöte, joka ei ole vaan satunnaisesti samannäköinen kuin kau- 
lakoristeemme. Tämä lyöte, jonka tunnettu venäläinen muinais- 
tutkija Teploukhow on lahjoittanut Suomen muinaismuistoyhdis
tykselle, on löydetty eräästä „tshuudilaisesta“ asuinpaikasta, ni
meltään „Rosdestvenskoje gorodishtshe“, Permin kuvernementin 
Solikamskin piiristä Obvajoen varrelta. Muista siellä tehdyistä löy
döistä, joissa on aseita, talousesineitä ja sellaisia koristuksia, kuin 
Aspelinin Antiquités j. n. e. kuvat 674, 697—715, 728, 761 osottavat, 
sekä muutamia hopeasta palmikoituja kaularenkaita, näkyy että sel
laisia lyötteitä kuin kuvassa näkyvä käyttivät Perman asukkaat araa
pialaisen maailmankaupan aikana. Rosdestvenskoje gorodishtshen 
löydöt ovat siis lähimmittäin samanaikuisia kuin meidän kaulaketju. 
Muuta johtopäätöstä tuosta merkittävästä yhtäläisyydestä emme kui
tenkaan saa tehdä kuin sen, että sama itämainen koristeaihe on lai

*) Paitse venäläistä m uinaistieteellistä kirjallisuutta olen ollut tilaisuudessa käyt
tämään valtion historiallisen museon runsaita valokuvakokoelmia, jotka toht. A. O. 
Heikel on kerännyt useammasta venäläisestä museosta ja  yksityiskokoelmasta.
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nattu ja edelleen kehitetty sekö, pohjoismaissa että Uraalin tienoilla. 
Näiden koristusten kesken on olemassa samanlaista rinnakkaisuutta, 
jota voitaisiin osottaa monissa muissa tämän aikakauden hopeakoris- 
tusten kaavoissa, rinnakkaisuutta, joka esiintyyyleis muodon suu
remmassa tai vähemmässä samallaisuudessa, mikä riippuu joko yhtei
sestä itämaisesta esikuvasta tai vilkkaan yhdysliikkeen välittämästä 
molemminpuolisesta vaikutuksesta, sekä yksityiskohtain eroavaisuu
dessa, mikä taasen on seuraus erilaisesta aistisuunnasta niissä kan
soissa, jotka malliaiheen lainasivat ja kehittivät edelleen.

Samallaisuudesta permalaisten vaskilyötteiden kanssa ei siis 
mitenkään välttämättömästi seuraa että kaulakäätymme pieni riippu- 
koriste olisi itämaista laadintaa Pikemmin olemme täysin oikeutetut 
senkin suhteen niinkuin muutenkin ketjuun nähden pysymään skandi- 
naavialaisen alkuperän mahdollisuudessa.

Lisäys. Kun ylläoleva kirjoitus jo oli pantu painoon, on valtioneu
vos V. Lagus ystävällisesti huomauttanut toht. A. Hjeltille erästä Littera- 
turbladetin 1863 vuosikerrassa sivulla 187 olevaa lyhempää kirjoitusta, 
„Huomattava maalöytö Hauhon pitäjästä Hämeestä“, joka sisältää ly
hyen kertomuksen kaulaketjusta sekä arvokkaita tietoja löytöpaikasta 
ja löytöseikoista. Mainitun kirjoituksen tekijä lausuu — kuitenkin vaan 
arveluna — sen mielipiteen, että ketjun on viikinkikaudella araapia- 
lainen kauppa kuljettanut itämailta Skandinaaviaan ja että se mahdolli
sesti muutamia vuosisatoja myöhemmin, Birger Jaarlin valloitusretken 
aikana, jossakin ruotsalaisten ja pakanallisten suomalaisten välisessä 
taistelussa on ryöstetty joltakin ruotsalaiselta soturilta. Emme huoli 
syventyä tähän selitykseen, jota nimenomaan sanotaan arvaamaksi — 
mitään todistetta ketjun itämaisesta alkuperästä ei anneta tuossa sup
peassa kertomuksessa, jonka piti vaan olla alustavana johdatuksena 
pitempään tieteelliseen julkaisuun — mutta teemme sen sijaan otteen 
provasti Adolf Sirenin kirjoitukseen liitetystä löytöpaikan selityksestä: 
„Lehdesmäen yksinäinen rustholli Hauhon pitäjässä on korkealla 
paikalla ja rajoittuu länsipuolella erääseen Ison Roineen lahteen ja 
itäpuolella siihen nykyisin vähäpätöiseksi kuivuneeseen jokeen, joka 
yhdistää Tuuloksen puolelle ulottuvan Pyhäjärven mainittuun Roinee
seen. Vähimmälläkin huomiolla voi selvästi havaita, että vesi van
hempina akoina on seissyt korkealla sen kummun ympärillä, jolla 
rusthollin rakennukset nykyjään sijaitsevat, ja että paikka siis van
himpina aikoina on ollut korkeana niemenä tai luultavimmin koko
naan veden ympäröimänä saarena, joka erityisen hyvin sopi poik- 
keuspaikaksi Pyhäjärven ja Roineen väliä kulkeville aluksille. Sii
hen nähden onkin varsin uskottava se kansassa elänyt tarukertomus, 
että sanotulla niemellä olisi muinoin ollut useita verisiä taisteluja 
joko maan pakanallisten asukkaitten kesken tai vieraita valloittajia 
vastaan.“
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Kaulaketju löydettiin v. 1855 äestettäessä erästä rusthollista 
itään käsin olevaa peltoa, joka ylläolevan kertomuksen mukaan lie
nee vanhempina aikoina ollut veden alla, ja lunastettiin se v. 1863 
yliopiston rahakammioon 20 hopearuplalla. Samasta pellosta oli v. 
1853 löydetty toinenkin hopeaketju, joka puheitten mukaan oli ollut 
melkoista pienempi, mutta sitä ei provasti Sirén ollut tavannut, koska 
se jo oli ennättänut kulkemaan monen käden kautta.

II

Kaulaketjun koristeina on sekä itämaisia että länsimaisia 
hopearahoja. Niistä näkyvät itämaiset eli kuufalaiset rahat alkujaan 
olleen yksinänsä ketjun hetuleina. Niiden lukumäärä on alkuperäi- 
sesti ollut 16; nyt on jäljellä vaan 11. Kadonneitten muistoina ovat 
viisi tyhjää silmukkaa, joista rahat ovat riippuneet.

Seuraavassa selityksessäni tulen etupäässä pitämään silmällä 
kuufalaisia rahoja*).

Järjestyksessä ensimmäisen rahan ketjun niskapuolesta luet
tuna, n:o 1, on v. 902/3 j. Kr. s. Tashkentissä lyöttänyt samaniidilai- 
nen ruhtinas Ismä'il ben Ahmed. Sen ulkonäkö tarkemmin kerrottuna 
on seuraava: *

Esipuoli: Pohjustalla on sunniitilainen uskonlause: „Ei löydy 
muuta Jumalaa paitse Allahia Ainoaa. Ei ole mikään hänen vertai- 
sensa“. Ympyriäisen pohjustan ympärillä on kaksi kehäkirjoitusta. 
Sisäpuolisempi näistä, jossa tavallisesti ilmoitetaan rahan lyömisen 
aika ja paikka, kuuluu: „Allahin nimessä on tämä dirheemi lyöty 
Alshashissa ( =  Tashkentissä) vuonna 289 „(=902/3  j. Kr. s.). Ulom- 
manpuolisessa. kehäkirjoituksessa on kaksi säettä Alquranista (sura 
X X X : 4,5): „Alläh on valta muinaisuudesta ja tulevaisuuteen ja sinä 
päivänä tulevat uskovaiset iloitsemaan Allahin avusta“.

Selkäpuoli: Pohjustan kirjoitus kuuluu näin:

A llahille!
Muhammed (on)
Allahin profeetta
Almu’taded billåh (kaliifin nimi)
Ismä’il ben Ahmed (emiirin nimi).

*) Muutama viikko tämän kirjoituksen valmistumisen jälkeen tuli sattumalta 
tietooni eräs tätä kaulaketjua koskeva lyhyt tiedonanto, joka löytyy julkaistuna Litte- 
raturbladetissa 1863 s. 187. Ne tiedot, joita siinä sivumennen annetaan kuufalaisten 
rahain lyöntivuosista ja -paikoista, eroovat hiukan minun tutkimukseni tuloksista.

A. H.
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Ympärillä luetaan:
„Muhammed on Allahin profeetta, Hän on lähettänyt johdolla 

ja totuuden uskonnolla kohottamaan sitä y li kaikkien uskontojen, 
vaikkakin sitä vastaan nousevat useita jumalia palvelevat“.

Samaa rahaa, mutta hienommilla ja selvemmillä leimamer
keillä varustettuna, löytyy ennestään kaksi kappaletta yliopiston 
rahakokoelmassa (vrt. Greitlin, Beskrifning öfver Kejserl. Alexanders 
Universitets i Finland muhammedanska myntsamling, Helsinki 1862, 
s. 45, n:ot 10 ja 10 a. Yrt. myös Tornberg, Numi cufici Eegii Nu- 
mophylacii Holmiensis, Upsala 1848, s. 161, n:ot 42 ja 43).

Muut rahat ovat yleensä samannäköisiä. Kirjoitukset koraa- 
uinsäkeineen ja uskonlauseineen ovat samat; ainoastaan leimauspaikka 
ja leimausvuosi esipuolen sisemmässä kehäkirjoituksessa sekä kaliifin 
ja emiirin nimi selkäpuolen pohjustassa osottavat luonnollisesti 
toisintoja.

N:o 2:n on lyönyt Badahshanin kaupungissa v. 321 ( =  933 j. 
Kr. s.) emiiri Nazr ben Ahmed, joka hallitsi 914—943 j. Kr. s. Al- 
rådhi-billåhin kalifaatin aikana.

Saman rahan kertoo Tornberg main. teoksessaan s. 214 (n:o 
419) ja pitää hän sitä „sangen harvinaisena“. Hän sanoo (main. teos 
s. LXXII) tavanneensa vaan kaksi rahaa, mitkä ovat kotoisin tuosta 
vähäpätöisestä kaupungista, joka oli Khorasanissa ei kaukana kuu
luisasta Balkhista.

N:o 3 ei ole itämaista alkuperää, vaikka sen kaava on sama 
kuin samaniidilaisissa rahoissa. Se on lyöty v. 338 ( =  949/50 j. Kr. 
s.) Suvarin kaupungissa Venäjän sydämessä, bulgaarien alueella 
(Saveljeffin mukaan nykyisessä Sviashkissa). Se bulgaarilainen ruh
tinas, joka on rahan lyöttänyt, nimittää itseänsä Talib ben Ahmed; 
hänen nimensä yläpuolella on Almustakfi billahin nimi. Tämä har
vinainen raha, joka on puhuva todiste bulgaarien läheisistä suhteista 
kaliiifikuntaan, on samallainen minkä Frähn laajaperäisesti on ker
tonut kirjoituksessaan „Über drei Münzen der Wolga Bulgarer aus 
dem X  Jahrh. n. Chr.“ (julkaistu Pietarin tiedeakatemian Memoires, 
sarja 6, nide 1, s. 171 seur.); saman rahan kertoo myöskin Tornberg, 
main. teos, s. 246, n:o 1, ja sen mainitsee vielä J. Friedländer ker
toessaan eräästä Pommerin Trebenowin hopealöydöstä (ks. Zeitschrift 
der deutsch. Morg. Gresellsch., nide 30, v. 1876).

N:o 4 on lyöttänyt Alkhottelin kaupungissa v. 312 (= 924 /5  
j. Kr. s.) emiiri Nazr ben Ahmed Almuktadir-billäh kaliifin aikana.

Kaksi samallaista rahaa kertoo Tornberg (main. teos, s. 204, 
n:ot 350 ja 351) ja mainitsee niitä „huomattavaksi“ ja „sangen har
vinaiseksi“. Meidän kappaleemme on sitä arvokkaampi kun se on 
erinomaisen hyvin säilynyt.
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N:o 5 on kotoisin Nisabürin kaupungista; sen on leimauttanut 
v. 309 (= 921 /2  j. Kr. s.) sama emiiri saman kaliifin aikana kuin 
edellisen. Samallaisen rahan („harvinainen“) mainitsee Tornberg, 
main. teos, s. 200, n:o 319.

N:ossa 6 on työmispaikka epäselvä, mutta todennäköisesti on 
se tulkittava Samarkandiksi. Rahan on lyöttänyt emiiri Ahmed ben 
Ismä’il, joka hallitsi vv. 907—913, kaliilii Almuktadir-billähin aikana.
— Raha, „sangen tavallinen“, on ennestään yliopiston kokoelmassa 
(vrt. Geitlin, main. kirj., s. 50, n:ot 30 ja 30 a).

N:o 7 on leimauttanut Samarkandissa v. 362 ( =  9 2/3 j. Kr. 
s.) emiiri Mansür ben Nuh (hallinnut vv. 961—976) kaliiffi Almut! 
billähin aikana. Uskonlauseen päällä esipuolella luetaan sana „oikeus11.
— Tornbergin (main. teos, s. 240, n:o 574) kertoma katkelma kuuluu 
todennäköisesti tähän rahaan ja antaa hän siitä arvolauseen „harvi
nainen ja huomattava“.

N:o 8 on lyöttänyt Alshashin kaupungissa ( =  Tashkentissä) 
emiiri Ahmed ben Isma’il kaliiffi Almuktadirin aikana. Vuosiluvusta 
näkyy vaan kaksi ensimmäistä lukua (29 — —), sillä yhtenäisyys 
on kulunut. Raha saattaa olla aikaisimmin leimattu v. 296 ( =908/9  
j. Kr. s.). Tosin nousi emiiri Ahmed II samnaiidien ruhtinasistui- 
melle jo v. 295, mutta hänen ensimmäisenä hallitusvuonna lyödyissä 
rahoissa on kaliifi Almuktafidin nimi. Raha on siis syntyihin vuosilta 
296—99 (= 9 0 8 —911/12 j Kr. s.).

Jäljellä olevat kolme rahaa (n:ot 9, 10 ja  11) ovat samaniidi- 
laisen rahakaavan mukaan tehtyjä valerahoja; omituinen on etenkin 
n:o 9 sentähden että siinä esi- ja selkäpuoli ovat yhdenlaiset. Sel
laisia n. s. barbaarirahoja, jotka ihan selvästi todistavat tekijäinsä 
taitamattomuutta araapian kielessä ja kirjoituksessa, tavataan yleisesti 
Euroopan araapialaisissa rahalöydöissä ja pidetään niitä, jonkun vä
hemmin sivistyneen, Venäjällä asuvan kansaheimon laatimina, missä 
kohden erittäinkin on ajateltu Wolga-bulgaareja (vrt. Jacob, Der 
nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter, Leipzig 1887, 
s. 62 seur.).

Kuten näkyy, kuuluvat puheenalaiset rahat, lukuunottamatta 
bulgaarilaista rahaa (n:o 3) ja kolmea barbaarirahaa (h:ot 9, 10 ja 11), 
samaniidien hallitsijasukuun, joka 10 vuosisadalla hallitsi kaliiffikun- 
nan itäisiä maanääriä. Samaniidivallan varsinainen perustaja oli Sa- 
markandin käskynhaltija Ismå'11 ben Ahmed, joka hallitsi vv. 279—295 
=  892/3—907 ja joka valloitti paitse Transoxanian maita suurimman 
osan muinaista persialais-partilaista valtakuntaa, nimittäin Balkin, 
Herätin, Sedshestanin, Khorasanin, Gorganin, Tabaristanin ja Rein 
eli pohjoisen Median (vrt. A. Müller, Der Islam im Morgen-und 
Abendland, Berlin 1887, nide II, s. 35 seur.). Tämä ruhtinas, jonka 
jumaloitu nimi vielä tänäkin päivänä elää muistossa pyhänä(Våmbéry,
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Geschichte Bucharas und Transoxaniens, Stuttgart 1872, nide I, s. 77) 
oli ylistetty yhtä paljon suvaitsevaisuutensa ja lempeytensä kuin 
urhollisuutensa ja uljaitten tekojensa vuoksi. Vaikka hän oli aivan 
itsenäinen ja riippumaton mahtavassa valtakunnassaan ei hän kum
minkaan laiminlyönyt tunnustaa päämiehekseen Bagdadin kaliiffia, 
jonka nimi siitä syystä myöskin pantiin hänen lyöttämiin rahoihin. 
Samaa asemaa pitivät yllä hänen seuraajansakin, kaikki olivat he 
teollisuuden, kaupan, taiteen ja tieteen suosijoita, alamaistensa aineel
lisen ja henkisen menestymisen harrastajia. Heidän rauhaa rakas
tavan viljelysystävällisen hallituksensa aikana pääsi varallisuus ja 
viljelys itäisessä Persiassa korkeimpaan kukoistukseensa. Erittäinkin 
vilkastui kauppa. Kiinasta ja Intiasta tulevat suuret kauppatiet kul
kivat samaniidien maan halki ja heidän pääkaupunkinsa Samarkand 
oli yksi idän suurimpia kauppakeskuksia. Sieltä lähti myöskin liik
keelle se mahtava kauppaväylä, joka 8, 9 ja 10 vuosisadoilla aaltoili 
pohjan ja idän markkinain välillä.

Pitkin Kaspian meren rannikkoja keräytyivät araapialaisten 
kauppiaitten karavaanit Wolgan suuhun, missä katsaarien pääkau
punki Itil, nykyinen Astrakkan, sijaitsi. Sieltä jatkui matka AVolgaa 
ylös Bulgarin kaupunkiin, kaspialais-baltialaisen kaupan suureen kes
kuspaikkaan, josta rauniot vielä tänäkin päivänä näkyvät Kasanin 
lähellä. Sikäläisillä markkinoilla tapasivat toisensa pohjan ja idän 
tuotteet. Itämaisten olojen oppinut tutkija G. Jacob on perinpoh
jaisesti tutkinut saatavilla olevat araapialaiset ja persialaiset lähteet 
saadakseen selville mitkä ne kauppatavarat olivat, jotka viettelivät 
araapialaista kauppamiestä näille kaukaisille seutukunnille. Hänen 
on onnistunut osottaa että pohjoismaiset markkinat jo sinä aikana 
tarjosivat moninaisia tavaroita (vrt. hänen teoksiaan: Der nordiscn- 
baltische handel der Araber im Mittelalter, Leipzig 1887; Welche 
Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch
baltischen Ländern?, Berlin 1891, sekä lisävihko: Die Waaren beim 
arabisch-nordischen Verkehr im Mittelalter, Berlin 1891. Yrt. myös 
hänen kirjoitustaan Correspondenz- Blatt der deutschen Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, vuosikerta X X II, 
s. 142). Tärkeimmät kauppatavarat olivat turkikset, joita mainitaan 
monta eri lajia niinkuin mustia, valkoisia ja kirjavia ketunnahkoja, 
näädän-, soopelin-, kärpän-, majavan- ja oravannahkoja. Melkoinen 
menekkipaikka oli el Shash eli Tashkeht, jossa oli suurenmoisia nah- 
kurilaitoksia; siitä kaupungista onkin kotoisin suurin osa pohjoisessa 
löydettyjä samaniidirahoja. Nahka- ja satulasepänteoksistaan oli taas 
Samarkand kuuluisa. Muista bulgaarilaisista kauppaesineistä ovat 
mainittavia karja, kalat, kalanliima, mammutinhampaat, hunaja, vaha, 
puutavarat, pähkinät, merenkulta, tina ja lyijy. Yhtä laajaperäistä 
kuin tuottavaakin kauppaa pitivät bulgaarit ja katsaarit orjilla. Yar-
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jaagit näyttävät ensi kädessä tuoneen markkinoille tätä lajia tavaraa. 
Eräs araapialainen maantieteen tuntija, Ibn Rosteh, joka eli alussa 
10 vuosisataa kertoo: „nämät (nimittäin rusit eli varjaagit) tekevät 
rosvomatkoja slaavilaisia vastaan, kulkevat aluksilla ja tekevät maalle- 
nousuja, ottavat vankia ja kuljettavat niitä Khazaraniin ja bulgaarien 
luo, jotka niitä ostavat“. Nuot slaavilaisista maista tuodut orjat, 
joita araapialaiset nimittivät „saqlab“ eli „siqlab“, monikko „saqäliba“, 
olivat haluttuja kaikissa itämaissa. Erittäinkin pidettiin naisista, 
joiden punaisenkeltaista tukkaa ja sinisiä silmiä ihailtiin. Orjatta- 
resta, jolla ei ollut mitään erinäistä taitoa, maksettiin Istakhri-nimisen 
maantieteilijän tiedonannon mukaan kokonaista 1000 kultakappaletta.

Vaihdoksi toi araapialainen kauppamies mukanansa Bulgarin 
markkinoille ei vaan rahaa, mutta luonnollisesti myöskin itämaitten 
rikkaan luonnon ja taitotuotannon esineitä: pumpulia, silkkiä, hedel
miä, tuoksuimia, talousesineitä, aseita, koristeita, lasihelmiä, simpu
koita y. m. Pitemmälle kuin Bulgariin eivät araapialaisten omat 
kauppamatkat ulottuneet. Etupäässä varjaagien välityksellä jatkoivat 
araapialaisten tavarat ja hopea matkaansa pohjoista kohden Wolgaa 
ylöskäsin Novgorodiin ja sieltä edelleen pitkin Suomenlahtea poh
joismaiden muille suuremmille kauppapaikoille: Mälarin Björköhön, 
Gotlantiin, Jumneen Pommerin rannikolla ja Shleswigiin Itämeren 
lounaisessa kolkassa (vrt. H. Hildebrand, Sveriges Medeltid, kultur
historisk skildring, s. 649).

Puhuvana muistona ovat ne lukuisat araapilaiset rahalöydöt, 
joita on tehty Venäjällä ja Itämeren ympärysmaissa. Runsaimpia 
ovat nämät löydöt olleet Venäjällä, missä niiden aluetta koilliseen 
rajoittaa Kasanista Laatokkaan vedetty viiva. Pohjois-Saksasta on 
useita löytöjä saatu Preussista, Pommerista ja Meklenburgista. Ete
läisimmät Saksan löytöpaikat ovat tietääkseni Bautzen Saksin Ober- 
lausitzissa (ks. Eleischerin ilmoitusta Zeitschrift d. deutsch. Morgenl. 
Gesellsch., nide 34, s. 176) ja Gnichwitz Shleesiassa (ks. Zeitschr. 
für Ethnogr. 1884, Verhandl. 286. Tähän löytöön on maist. A. Hack
man ystävällisesti kiinnittänyt huomioni). Vielä kuuluu löytöjen 
alueeseen Tanska ja Skandinaavia, missä eriten Gotlannin maa on 
ollut löytörunsas, sekä eteläisempi osa meidän maatamme. Ahvenan
maa, joka oli lähinnä varjaagien „Itätietä“, on säilyttänyt meille rik
kaimmat muistot itämaisesta kaupasta; niimpä löysivät muutamat 
pojat v. 1876 Berdtbyssä aarteen, joka sisälsi yli 800 araapialaista 
dirheemiä. Samallaisia löytöjä oli aikaisemmin tehty Jomalan ja 
Saltvikin pitäjissä. Muut Suomen paikat, joista kuufalaisia rahoja on 
yhden tai useamman kerran löydetty, ovat, paitse Hauhoa, seuraavat: 
Eura, Kokemäki, Turku, Raisio, Paimio, Uskela, Pälkäne, Sääksmäki, 
Tuulos, Sysmä, Nastola (?), Räisälä (Tiurin linna), Käkisalmi, Kurki
joki ja Rautu (luettelo tehty pääasiallisesti valtioneuvos V. Laguk
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sen kirjoituksen mukaan, Numi cufici aliaque orientis monumenta 
vetera in Finlandia reperta, Travaux de la troisieme session du 
congrés international des Orientalistes, Pietari 1876).

Pohjois-Euroopasta löydettyjen kuufalaisten rahain joukossa, 
joiden lukumäärä on arvosteltu vähintäänkin kymmenesosa miljoo
naksi, ovat samaniidilaiset rahat kieltämättä lukuisimpia, mikä seikka 
saa selityksensä itämaisen kaupan kukoistuksesta tämän hallitsija- 
suvun aikana. Esimerkkinä siitä tällaisten rahain paljoudesta, mikä 
puheenalaisena aikakaunna lienee ollut liikkeessä pohjoismaissa, mai
nittakoon tässä pari löytöä satain joukosta: lähellä Muromin kau
punkia "VVladimirin kuvernementissä löydettiin aarre, jossa oli 11,077 
araapialaista hopearahaa ja niistä kokonaista 10,079 kappaletta sama- 
niidilaisia dirheemejä (ks. Jacob, Der nordisch-baltische Handel der 
Araber im Mittelalter, Leipzig 1887, s. 25) ja Gotlannissa saatiin v. 
1839 ilmoille löytö, jossa muutamain hopeakoristusten ohessa oli 1923 
osittain rikottua dirheemiä, niistä 1500 samaniidilaista (ks. Tornberg, 
main. teos, s. 37).

Kuten vastamainitussa löydössä on monessa muussakin pai
kassa rahain mukana löydetty hopeafiligraniteoksia, niinkuin kaula- 
koristeita, rannerenkaita y. m. Vanhemmat tutkijat pitivät selvänä 
että nämät esineet, samaten kuin rahat, olivat itämailta kotoisin. 
Kuten maist. Hackman yllä on osottanut, on kumminkin nykyajan 
muinaistieteellinen tutkimus todistanut, että Skandinaaviassa jo tähän 
aikaan — ja paljoa aikaisemminkin — oli taideteollisuus korkealla 
kannalla, ja sen mukaan pidetään puheena olevia hopeakoristuksiakin 
enimmittäin kotimaisen hopeaseppyyden tuotteina.

Mitä Hauhon kaulaketjuun tulee, on maist. Hackman yllä 
huomauttanut muutamia teknillisiä yksityiskohtia, jotka tuntuvat 
viittaavan skandinaavialaiseen työhön. Minun on vaan lisättävä ettei
vät ketjuun kiinnitetyt kuufalaiset rahat, jotka kaiken todennäköisyy
den mukaan olivat alkujaan ketjun ainoina koristeina, mitenkään 
vastusta tätä mielipidettä. Tunnettua nimittäin on että pohjoismaa
laiset mieluisasti kantoivat tällaisia hopearahoja riippukoristeissaan, 
mistä myöskin on seurannut että joukko pohjoisesta löydettyjä kuufa- 
laisia rahoja on varustettu silmukoilla, samallaisilla kuin tässä käsi
teltävässä koristuksessa näkyy. Suoranainen todistus ketjun kysy
mykseen pantua itämaista alkuperää vastaan on nähdäkseni se bul- 
gaarilainen ja ne kolme valekuufalaista rahaa, jotka myöskin kuuluvat 
ketjun alkuperäisiin helyihin. Sillä sangen vähän luultavaa on että 
samaniidien kotimaassa olisi käytetty sellaisia barbaarirahoja, ei kau
passa eikä koristeina. Skandinaaviassa niitä sitä vastoin on tavattu 
yleiseen (vrt. Tornberg, main. teos, s. 242) ja noita harvinaisia bul- 
gaarilaisia rahoja on löj’detty ainakin kaksi kappaletta Gotlannin 
saarelta (vrt. Tornberg, main. teos, s. 34 ja 38).
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Ketjua voidaan pitää tehtynä aikaisimmin vuoden 1000 
seuduilla.

Nuorin sen kuufalaisia rahoja on vuodelta 972/3 ja on se myö- 
häisimpiä, mitä ylipäänsä on saapunut pohjoismaihin. Sillä tähän 
aikaan oli araapialaisten suhteitten vilkkaus pohjoismaiden kanssa 
jo melkoisesti kuivunut ja v:n 1000 paikoilla ne kokonansa sammuivat. 
Syyt, jotka siinä kohdin olivat vaikuttamassa, olivat monet: sama- 
niidien valtakunta joutui loppupuolella 10 vuosisataa sisällisten sotien 
uhriksi ja lopuksi valloitti sen v. 999 Turkistanin khaani Ilek; Ve
näjällä olivat slaavilaiset ruvenneet valtaansa levittämään, kukistivat 
katsaarit ja hävittivät Itilin kauppakaupungin; sama kohtalo tuli 
vähää myöhemmin bulgaareinkin osaksi. Sen johdosta rupesi Itämeren 
kauppa etsimään uusia uria länteen ja etelään. Sitä osottavat Skan
dinaavian lö3'döt, joissa araapialaiset raha-aarteet tämän ajan jälkeen 
näyttävät yhä kasvavaa länsimaisten, eritoten saksalaisten ja anglo- 
saksilaisten, rahain sekoitusta (vrt. H. Hildebrand, Sveriges Medeltid, 
s. 589).

Tuolta anglosaksilais-saksalaiselta aikakaudelta ovat peräisin 
kaulakäätyymme kiinnitetyt länsimaiset rahat, joista kolme on kotoi
sin Englannista, yksi Saksasta ja yksi Ruotsista.

Anglosaksilaisista rahoista n:o 2 (oikealta luettuna) on vanhin, 
lyöty Aethelraed II aikana (978— 1016); muodon kaava on tavallinen 
(„0“. Ks. Bror Emil Hildebrand, Anzlosachsiska mynt, Stockholm 
1881, s. 27, 30).

Esipuolella kuninkaan rintakuva, vasen puoli, avopäin; val
tikka, kolme pontta päässä; kaikki ympyrän sisällä. Kehäkirjoituk-
sessa kuninkaan nimi ja a rv o :------- e l r e d  r e x  a m : l o V. Selkä-
puoli: kaksinkertainen risti, jonka haarat ulettuvat ympäröivään ke
hään; ristin kulmissa luetaan: c r v x  (risti). Kehäkirjoituksessa lei- 
mausmestarin (Unbegen) ja lyömispaikan (Lincoln) nimi: v n b e  g ( ? ) e n  
m~ o l [ i n ].

Muut kaksi anglosaksilaista rahaa, n:ot 1 ja  5, ovat lyödyt
Knut Suuren aikana (1016— 1035).

N:o 1 on „E“ mallia (B. E. Hildebrand, main. teos, s. 190).
Esipuolella kuninkaan rintakuva, vasen puoli, päässä lilja- 

kruunu, neljän kaaren sisässä. Kehäkirjoitus e n v t  r e x  a n g l o r v . 
Selkäpuolella kaksinkertainen risti, kolme puolikuuta kunkin risti-
haaran päässä. Kehäkirjoitus g o d n i  o n  v i n  ( =  Winchester),
neljän kaaren sisässä kuten esipuolellakin.

N:o 5 on „H“ mallia (B. E. Hildebrand, main. teos, s. 193).
Esipuolella kuninkaan rintakuva, vasen puoli, pyöreä kypärä

ja diadeemi, kuvan edessä valtikka ynnä sen lilja. Kehäkirjoitus: 
e n v t  r e x .  Selkäpuolella kaksinkertainen risti, jonka haarat päät
tyvät kehäkirjoituksen sisäpuolella olevaan ympyrään; keskessä pieni 
rengas. Kehäkirjoitus: l e o f v i n e  o n  l i n  ( =  Lincoln).



Saksalainen raha, n:o 4, on peräisin Meinsterin kaupungista 
"VVestphalista (vrt. H. Dannenberg, Die deutschen Müntzen der säch
sischen und fränkischen Kaiserzeit, Berlin 1876, s. 296, kuvataulu 
X X X III, 767). Esipuolessa kolmitornisen kirkon kuva; ympärillä 
luetaan kaupungin vanha nimi m i m i g a r d e f o r d . Selkäpuolella 
risti luoti kussakin kulmassa; kehässä näkyy: o d d o , todennäköisesti 
=  Otto III (983— 1002, keisari v;sta 996). Raha kuuluu kaikkein 
harvinaisimpiin.

Jäljellä on vielä ruotsalainen raha, jonka on lyöttänyt kunin
gas Anund (1022—1050). Omituisen ulkonäön on tämä raha saanut 
sen kautta että se on leikattu nelikulmaiseksi (saman vaikka tavalli
sessa pyöreässä muodossa on kuvannut ja kertonut H. Hildebrand, 
Sveriges Medeltid, s. 784 ja 785). Esipuolella näkyy kuninkaan rin
takuva, vasen puoli, huippuisella kypärillä ja valtikalla. Kehäkir
joitus a n v n d  r e x  s i  ( = s p .s ,  o. Sveorum). Selkäpuolella tasahaa- 
rainen risti silmukka kussakin kulmassa. Kehäkirjoitus: d o r m o d  
o n  z  i h  t  ( =  Sigtuna, Ruotsin ensimmäisen rahapajan paikka). Kuten 
tunnettu ruvettiin Ruotsissa lyömään rahoja kristinopin tulon aikana, 
vakinaisesti Anundin isän Olavi Sylikuninkaan aikana; se tapahtui, 
niinkuin Hiidebrand uusimmassa teoksessaan on osottanut (Sveriges: 
Medeltid, s. 778), vuosien 1013 ja 1022 välillä.

Länsimaiset rahat, jotka myöhemmin ovat lisätyt kaulaket
juun, on kenties siihen liittänyt kristitty omistaja, joka näiden kris
tittyjä uskonmerkkiä — risti ja kirkko — kantavain esineiden kautta 
halusi lieventää sitä pakanallista luonnetta, minkä itämaiset rahat 
muhamettilaisine uskonlauseineen koristukselle antoivat.

Sanalla sanoen: Hauhon kaulaketju on paljon sisältävä muisto
merkki keskiajan historiasta ja viljelyksestä; ollen itse skandinaa- 
vialaisen taideteollisuuden tuote kertoo se pohjoismaalaisten laajoista 
suhteista länteen ja itään, samalla kertaa kuin se kertoo Ruotsista 
kristittynä viljelysvaltiona.

Raudanvalmistus kotiteollisuutena.
Kirj. 0. A. F. Mustonen.

(Jatkoa ja  loppu).

Varhaisimmat todistettavasti historialliset muistot raudanval
mistuksesta ulottuvat vuoden 1550 vaiheille, jolloin Kustaa I aikana 
savolainen asumus levisi tänne. Rovasti A. Andelinin kuuleman ta
run mukaan oli ensi asukkaissa eräs seppä eli rautio, joka asettui
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Melalahden rantaan ja valmisti „kivipajassaan“ rautaa. Senaikuiäia 
sulatuskuöppia on vieläkin Piispanniemessä. Raudantekötaidon sano
taan hänestä levinneen muillekin.

Myöhempiä muistoja ovat jälleen seuraavat Hyrynsalmelta. 
Vuosisatamme alussa lietsottiin rautaa Kytömäessä. Saman pitäjän 
HaapoVaarassa eli vielä v. 1883 äijä, joka oli noin v. 1825 tienoissa sitä 
lietsonut. Myöskin Näljällä, Lehdonvaarassa, Suomussalmen pitäjää, 
oli sitä vielä „Lehdon Pekka“ valmistanut. Mutta lopuksi, kun oli 
kerran koko päivän pajallaan askaroinut kovasti, pelkäsi sen' yöllä 
palavan ja varmuuden vuoksi korjasi hän palkeet pois; paloihin paja. 
Siitä tuli sitten sananlasku: „paja paloi, mutta palkeet jäi“, jota 
käytetään monesta onnettomuudesta, joka ei jaksa masentaa sitä, jota 
se kohtasi.

Kusian kylässäkin on vielä 60 vuotta sitten ollut „hyviä te
räksiä“ tallessa, jotka oli tehty Petäjälahden suon hölmästä. Nyky
ihmisten muistin aikaan oli yritelty tehdä rautaa, mutta pelkkään 
hölmänvetoon oli jäänyt. Kaikkein viimeiset yritykset tähän suun
taan tapahtuivat suurina nälkävuosina 1867—68, jolloin Hyrynsalmen 
herrasmiehet, lukkari etunenässä, olivat koettaneet tarjota täten ra
han ansiota nälänhätäisille. Tapiolan talon aidan takana oli ahjo, 
johon Kytömaenjoen rannasta ja niitystä koottiin hölmää. Kyllähän 
rautaa oli vähän saatu, mutta paljon meni aikaa ja vaivaa tottumatto
milta tekijöiltä. Senaikuisia hölmäkasoja on vielä liehtomapaikalla.

Myöskin kirjallisuudessa löytyy koko joukko tietoja paikka
kunnan entisestä räudanteosta ja sen kauppaamisestakin. Kun esim. 
1672 tuotiin Kajaaniin 25 leiviskää rautaa tullitettavaksi, niin oli se 
epäilemättä paikkakunnalla valmistettua. Jälleen v. 1738 mainitaan, 
että rautaa poltettiin rautamullasta, taottiin kirveiksi ja muiksi rauta- 
kaluiksi, joita vietiin Ouluun. Kahdeksan vuotta myöhemmin esitti
vät kaupunkilaiset, että hölmän runsauden vuoksi hallitus teettäisi 
kosken rannalle rautatehtaan (H. Gebhard).

Tiedot, mitä laajimmat, antaa kirkkoherra E. Castren paikka
kunnan latinaisessa kertomuksessa vuodelta 1754. Otamme ne tähän 
kokonaisuudessaan:

„Järvihölmää kaivellaan monessakin paikassa järvistä ja soista, 
etenkin Näljängän järvestä, jossa sitä on runsaasti ja josta sitä jo on 
kauvan nostettu. Asukkaat varustavat siitä itselleen rauta- ja teräs- 
tarpeensa. Hölmän ottavat tiheällä lipillä, joka on kalalipin kaltainen.

„Ensin poltettiin hölmä halkoroviossa lavalla, joten se puhdis
tui liiasta ruosteesta ja tuli harkoiksi. Mutta se rikottiin sitä varten 
tehdyssä ruuhessa, jossa rauta-aines keräytyi päällepäin ja ruoste 
pohjalle, josta se sitten vähitellen pois pudistettiin. Itse sulatus- 
ahjo on ympäröitty puukehällä, joka tehtiin syltä korkeaksi hirsistä. 
Sen sivussa alhaalla on pieni aukko sulatuksen uloslaskemista var-
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ten. Kehä on sisäpuolelta kivestä, hiekkaa on kuitenkin kiviahjon 
ja seinien välissä, etteivät nämät viimemainitut syty palamaan. 
Ylempää on ahjo laveampi ja supistuu keskeltä, jossa sen laveus on 
3 korttelia läpimitaten, mutta alempaa se jälleen lavenee. Pohjana 
on vaan kokoon lyötyä multaa. Sulatus kestää 1/2 vuorokautta, jol
loin ahjoon ammennetaan vuoroin hölmää ja sysiä. Tuopin verta 
pannaan hölmää kerralla sisään, tulta pidetään koko aika vireillä 
suurella palkeella, jonka suu on kehän ahtaimmalla paikalla. Kun 
kaikki menee hyvin eikä sadetta satu, niin tulee 1/a vuorokaudessa 
3—4 leiviskää rautaa, johon menee 30—40 leiviskää hölmää. Siis on 
tässä hölmässä kymmenkunta prosenttia rautaa“.

Enin tehtiin Castrenin aikana rautaa Näljängällä, mutta 
myöskin Luan, Kistijärven ja Murtomäen kylissä.

„Sepät kehuvat tätä rautaa yleisesti, sittenkuin se on kuo
nasta puhdistettu. Kotiteko-terästänsä käyttävät he kirveen ja veit
sen teriksi paljoa mieluisammin kuin ruotsalaista, jota he eivät ole 
oppineet muuten kuin sekoitettuna käyttämään. Ahjo kestää 4—5 
vuotta. Panoksesta saadaan 10 leiviskän harkko. Kolme sellaista 
voitiin lietsoa päivässä, joten tuli 12—15 leiviskää puhdasta rautaa.

Siihen meni:
hölmän n o sto o n ................................. 2 päivätyötä,
lie tso n ta a n ...........................................2 „
taontaan.............................................. 3 „
sys iin ................................. V» »

Yhteensä 8 ‘/2 päivät.
tai hölmän nostoon ja vetoon............... 1 päivät.
syden ja halkojen hankkimiseen . . .  1 „
abjontekoon, jota voidaan käyt

tää 9—10 panokseen..................... 1 „
liehtom iseen ..............................................*/2 „

Yhteensä 4 ‘/a päivät.“
Deutsch vuosisatamme alulla ehdotteli rautatehtaita Kian- 

nalle, Lualle, Suolijärvelle, Mainualle, Rehjalle ja Lehtovaaralle. Ilän 
huomauttaa, että ahjopanoksesta saatiin 3—4 leiv. rautaa. Ensi taonta 
oli vaikein, mutta kävi laatuun kun sulatus (tönkki) ensin harkoiksi 
paloitettiiu. Vaikka rauta ei maksanut kuin 1 '/2 ja 2 ruplaa leiviskä, 
niin leiville sen teko näyttää lyöneen. Hän arvelee että myöskin 
kehittyneemmällä tekotavalla sitä voitaisiin saada enemmänkin toi
meen, kuten Salahmin sulatusahjolla on nähtykin. Siellä näet teh
tiin 30—40 leiviskää vuodessa. Vertauksena voidaan mainita, että 
Näljängällä rahvaan omissa pajoissa valmistivat eräät talolliset 50:kin 
leiviskää vuodessa, kuten Åbo Tidningar’issa v:lta 1798 mainitaan.

Syynä siihen jälleen, että rautateollisuus jäi unhotuksiin kan
san keskuudesta, lienee ollut useiden rautatehtaiden nouseminen
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kihlakuntaan, nim. Kivekselle, Saaresmäelle, Kiannalle, Laukujärven 
Petäjäkoskelle, Myllyrantaan Vaalassa, Kurimoon Puolangan rajoille 
sekä Kuhmoon, jota paitse Iisalmen puolella sama teollisuus kehittyi 
isossa määrässä Salahmin ja Jyrkän tehtailla. Epäilemättä parhaat 
rautiot ja sepät koottiin paikkakunnalta näille tehtaille ja elivät ja 
kuolivat he siellä, opettamatta taitoa enään muille. Tällä välillä levisi 
myös uusi tehdastelemisen haara, tervanpoltto, joka alussa tuottavam
pana veti suuret voimat ja paljon seppyyttä puoleensa, ja näin on 
raudanteko kotiteollisuutena ja tehdastelemisena unhotettu.

Kansanrunoudessa puhutaan vielä raudansynnystä. Melkein 
jokainen paikkakuntalainen on kuullut tai taitaa niitä osia Kalevalan 
runoista. Kansantaru tukee täydellisesti ylempänä kerrottuja taruja 
ja tietoja raudan tekotavasta. Kalevalan 9 runossa kerrotaan samoin 
että rauta valmistettiin suohölmästä. Itse valmistustapa kaunistettiin 
ja koristettiin sittemmin moneen tapaan, kuinka muka luonnottaret 
lypsivät maitonsa maille ja soille, josta se sitten susien ja karhujen 
jäljiltä heiluvista hettehistä ruosteena keksittiin ja joutui seppo Ilma
risen käsiin. Kuinka rauta sitten vellinä viruu ja huutaa hädissään, 
tekee valat vankat j. n. e., jätämme sikseen.

Samaa käsitystä raudan alkuperästä kannattaa myöskin se 
raudansyntyluku, joka löytyy Gananderin Mythologiassa • (siv. 18). 
Koska hän eli niin lähellä Oulujärven länsipuolella, otettakoon hä
nenkin julkaisema runonpäänsä tähän valaistukseksi:

„Hölmä Tuonelta tulovi,
Maan alta Manalan poika,
Löyti suosta ruosteheinän,
Teräsheinän hettehestä,
Veipä Ilmarin pajahan“.

Tässä on siis hölmä persoonaksi käsitetty. Kielestä päättäen on 
runo savonmurteen voittoiselta alalta, ehkä Kajaanin kihlakunnasta 
tai entisestä Iisalmen pitäjästä, joihin Ganauderin olinpaikat ra
joittuivat.

Epäilemättä on muillakin tienoilla Suomessa ennen valmis
tettu rautaa, vaikka muinaistutkijamme ja muistojen kerääjät eivät 
ole niitä ottaneet laisinkaan huomioon. Tämä on tietysti tapahtunut 
enemmän epähuomiosta kuin asian halveksimisesta. Ainoastaan Hollo
lasta mainitsee V. Wallin, että siellä Heralan kylässä on ennen rauta- 
työtä tehty muutaman kallion vieressä, jonka niitynpuolinen syrjä on 
tulen vuoksi sortunut.
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Suotakoon tässä tehdä pieni katsaus raudanvalmistusseikkoi- 
hiu Ruotsissa. Mikäli tiedetään, ei siellä ennen kristinuskon aikaa 
laisinkaan työskennelty nykyisissä suurissa ja kuuluisissa rautakai- 
voksissa (vrt. Osk. Montelius, Sveriges Hednatid, I. siv. 330). Mutta, 
kuten Montelius l u u l e e ,  sielläkin osattiin jo ikivanhoina aikoina 
valmistaa rautaa suo- ja järvihölmästä. Etenkin Taaliassa ja Herje- 
dalissa on tämä tehdastelun haara saman tutkijan mukaan säilynyt 
pakanuuden ajoilta saakka. Pienissä kuopissa tai savi- ja kiviahjoissa 
sulatettiinsuohölmä yksinkertaisiksi harkoiksi (ruots. färskor), joita 
sanottiin osmundsjerniksi.

Rautakautisista haudoista on siellä sitäpaitse tavattu kuonan- 
kappaleita ja mainitunlaisia harkkojakin, joita syystä on pidetty muis-

Raudanteko Ruotsissa Kustaa Vaasan aikoina.
K uva o te ttu  O laus M agnuksen  „ P o h jo ism a is te n  k a n s a in  h is to r ia s ta “ (1555).

toina tuollaisesta ikivanhasta kotitehdastelusta. Erittäinkin maini
taan Filipstadin luona osmundssuuden kukoistaneen (main. teos, II, 
siv. 122). Kuningas Kustaa Vaasa, joka ennätti sekautua kaikkiin 
valtakunnan mitä erilaisimpiin seikkoihin, järjesti raudankaupan 
uudelle kannalle. Rautahölmää ja keskentekoista rautaa, joka oli 
tunnettu osmundsjernin nimellä (sama teos, III, siv, 232), kielsi hän 
ulosviemästä, edistäen siten tehokkaasti kankiraudan valmistusta ja 
ulosvientiä. Pian kohosi sitten rauta Ruotsinmerkillisimmiksi vero- 
tusesineiksi, niin että v. 1611, sen sanotaan tuottavan parhaan veron 
(bästa uppbörd) ja sen valmistusta arvellaan maan oikeaksi pääelin
keinoksikin (sama. teos, IV, s. 94). Vielä Kustaa Aadolfin aikoina 
uudistettiin kielto viedä osmundsjerniä tynnyreissä ulkomaille, jossa 
sitä edelleen valmistettiin. Varsinkin valloonit ja saksalaiset himoit
sivat tätä raaka-ainesta. Myös valloonilaisia ja saksalaisia seppiä 
tilattiin maahan.
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Katsoen siihen että nämät toimenpiteet koskivat Suomeenkin, 
olemme tahtoneet niistä huomauttaa. Kaikesta päättäen tekisi mieli 
luxilla, että Suomen ja Ruotsin rahvaalla oli samankaltainen raudan- 
tekotapa vanhastaan tuttu. Luultavaa kuitenkin on, että ruotsalaiset 
tunsivat raudan jo muista aarialaisista erotessaan ja että suomalaiset 
niinikään toivat sen tullessaan idästä, Aasian puolelta. Tutkijat tule
vat epäilemättä vielä kauvan riitelemään siitä asiasta kummatko, suo- 
malaisetko vai gootilaiset toivat raudanvalmistuksen ennen Itämeren 
partaille. Prof. J. R. Aspelinin tutkimuksien mukaan (Suomen asuk
kaat pakanuuden aikana, s. 41) levisi tänne rautakausi vähitellen vii
meisillä vuosisadoilla ennen Kristusta, samaa suuntaa kuin pronssi
kaudenkin viljelys, saaden jalansijaa ensin lounaisessa osassa Suomea.

Eräässä toisessa paikassa mainitsee kuitenkin sama tutkija, 
että epäillään, toivatko gootilaiset raudan tullessaan pohjoismaihin 
(Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita, s. 138). Sen verran 
ainakin käynee selville, että suomalaiset olivat jo pronssikauden 
kukoistusajasta päässeet Aasiassa ja Volgan keskijuoksulla, ruotsa
laiset vasta Skandinaaviassa.

Kuten tietty, piti prof. Ahlqvist raudan nimeä liettualaisilta 
lainattuna, joilla on muodot raudä, ruda, jota venäjässä vastaa sana 
rüda, ollen niillä ja niiden johdannaisilla merkitykset: punainen, 
veri, ruoste, hölmä, metalli ja rauta. Käsitekehitys punaisesta rau
taan tuntuu kyllä kovin suurelta harppaukselta, mutta ei mahdotto
malta. Lainattu ei rauta kuitenkaan tarvitse olla, koskapahan löytyy 
oma sana hölmä ja koska itäisillä, alhaisemmilla asteilla olevilla suku- 
kansoillamme on omat nimensä raudalle, vaihdellen vartaloissa ker, 
k a rti, k ir tn i ja ksine. Unkarilaisilla on raudan nimenä v a s , joka 
nähtävästi vastaa meidän vaskea.

Kielessämme löytyy useita sanoja, jotka todistavat että me
tallien käytäntö oli täällä vanhastaan tuttua. Paitse ennenmainittuja 
vaski ja hölmä, muistakaamme sellaiset sanat kuin: hopea, alasin, 
palja, lietsin, vir. lööts, pihdit, takoa, karkaista, valaa, teräs, kuona, 
valkkain ( =  vasara Kalevalassa), sekä h o h tim et, jota Ahlqvist suotta 
epäilee ruots. hoftång sanasta väännetyksi, koska se on luonnollinen 
johdannainen verbistä hohtaa ( =  kuumentaa).

Toistaiseksi siis, kunnes muinaistiede pääsee varmempiin tu
loksiin, uskallan pysyä siinä luulossa että raudanteko oli muinais
suomalaisille jo vanhastaan tuttua, koska sen valmistus kukoisti 
kotiteollisuutena ja koska. Suomen sepät jo satujen hämärällä aika
kaudella olivat tunnetut naapurien keskuudessa.

Katsoen siihen, että rauta on parhaita viljelyksen kehityskei- 
noja ja että se siis on nopeasti edistänyt kansamme taistelua kovaa 
luontoa ja naapureita vastaan, antaen suuremman vauhdin kasken- 
kaatamiselle, honkaisten huoneitten ja tarhain rakentamiselle ja ke
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hittäen käsityötaitoa kaikenmoisten työkalujen valmistamiseen eri 
elinkeinoja varten, on meidän tutkijoillamme tärkeä syy yhä kiin
nittää huomionsa siihen. Suljen siis pienet ainekokoelmani laajan 
Kajaanin kihlakunnan saloilta ja rannikoilta vastaisten tutkijaimme 
huomioon.

Eräs taikatutkinto Isonvihan ajoilta.
Ison-Kyrön kirkonarkistosta saatu pöytäkirja, jonka julkaisi 

A. V. Forsman.

Tuomio julistettu Liisa Laurintyttärelle Ison-Kyrön Tnuralasta 
muutamista hänen tekemistään taioista, vuodelta 1719. Vahvistanut ku
vernööri Douglas.

Vuonna 1719 Kesäkuun 30 p:nä pidettiin ylimääräiset kihla
kunnan käräjät Waasan kaupungissa. Saapuvilla olivat nimismies, 
hyvin uskottu Juhana Rein ja nimismies, kunnioitettava herra Hen
rikki Haqverin sekä allamainitut kunnialliset Ison-Kyrön miehet.

Lautakunta:
Matti Reini. Matti Turppa.

Juha Arkkolainen.
Nimismies Haqverin antoi taianteosta ilmi Liisa Laurintyt- 

tären Ison-Kyrön pitäjän Tuuralan kylän Haikon talosta, näyttäen 
useita esineitä, joita tämä siihen oli käyttänyt, nim. ensiksi:

Kahdella päreellä olevaa lantaa. Liisa tuotteli. että talon 
edelliset asukkaat olivat käyttäneet sitä eläimistä poistaakseen kas
vannaisia ja ajoksia.

Vielä näytettiin eräs pihlajainen puuristi, jonka toinen puu oli 
keskeltä halaistu ja toinen pistetty sen läpi. Liisa sanoi panneensa 
sen lehmän päälle, jota painajainen oli ajanut, ja tunnusti oppineensa 
sen Kaisa Heikintyttäreltä Minnilästä. Kaisa myönsi Liisalle sano
neensa, että hän oli sen muilta kuullut, mutta ei voinut sanoa keitä.

Edelleen nauhankappale, johon oli pujotettu vanha vuota- 
kenkä ja kolme kuusenlastua, joissa oli oksanreikiä nuoran pujotta- 
miseksi, ja tätä Liisa sanoi käytetyn, kun sonni liiaksi ajoi lehmiä;

Sekä vielä kaksi keppiä, toinen pajusta, toinen tuomesta. Liisa 
sanoi näitä pannun lehmän päälle painajaisen poistamiseksi. Sitä- 
paitse kerrotaan Liisalla navetassa olleen aatra, jolla peltoa kynne
tään. Liisa sanoi sitä pitäneensä navetassa painajaisen estämiseksi.

Pertteli Eljaksenpoika Klamppu tunnusti valan vannottuansa, 
että hänen kaksi vuotta takaperin Esivallan toimesta autiomaalla heinää 
tehdessään, Liisa oli häntä kauheasti seuraavin sanoin noitunut: Per
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kele vieköön sinut elukkoinesi! karjasi ei ole saapa sitä heinää, jotas 
korjaat; muista minun sanoneeni. Sitten seuraavana talvena oli 
Perttelin toinen lehmä puskenut toisen kuoliaaksi. Liisa sanoi, että 
hän, kun olisi tarvinnut tuon heinäsaaliin, oli pikaistuneena mai
nitun kirouksen lausunut, mutta lehmää hän ei ollut noituudella pi
lannut.

Matti Eeronpoika kertoi vannottuaan valan, että hän, olles
saan varapastorin, kunnia-arvoisan ja korkeasti oppineen Hra Israel 
Alfthanin, renkinä, kerran kävi asialla navetassa, jolloin Liisa oli 
tullut sinne sanoen tulleensa lainaamaan rahaa, ja kun hän oli vas
tannut olevansa ilman rahaa, oli Liisa mennyt pois. Sillä tavalla 
sanoi Matti kertoneensa Susannalle, joka on Liisan tytärpuoli, jol
loin tämä oli vastannut: Itse piru kai hänelle kertoi lehmän juuri 
kantaneen. Susanna myönsi todeksi minkä Matti Eeronpoika oli ker
tonut, siihen vielä lisäten, että Liisa elää perin jumalattomasti: ki- 
roo ja noituu; enempää hän ei tiennyt kertoa.

Olli Yrjänänpoika oltuaan valalla kertoi, että Liisa itkusil
min oli sadatellut niitä, jotka olivat varastaneet hänen heinänsä, toi
voen, ettei heidän koskaan hyvin kävisi. — Sen lisäksi kertoi hän 
Liisan Renkolassa parantaneen Sohvia Matintyttären sinelmäiset kas
vot ja kädet. Vielä sanoi Olli, että Liisa oli hänen vaimoltaan pyy
tänyt hopeasormusta, jonka hän aikoi Helluntaina ripustaa lehmän 
kaulaan, mutta ei ollut sitä saanut.

Vappu Antintytärtä, Liisan tytärpuolta, kehoitettiin puhumaan 
totuutta, sillä tavalla kuin hän valallaankin saattaisi vahvistaa, 
jos niin vaadittaisiin. Silloin hän valan nojalla kertoi äitipuolensa 
harjoitelleen yllämainittuja taikatemppuja ja noitumista ja viime 
Kiristuorstai-aamuna vieneen navettaan päreille kuivaneen lannan; 
jota Liisa ei enää voinutkaan kieltää, vaikka hän ennen oli sanonut 
päreillä olevan lannan vanhastaan olleen navetassa. Vappu kertoi 
lisäksi, että Liisan lehmä lypsää kolme kannua maitoa päivässä ja 
ettei mikään painajainen sitä vaivaa.

Ennen mainittu Sohvia Matintytär Renkolasta tiesi, että Liisa 
v. 1718 Marraskuussa tultuaan Renkolaan oli ottanut maata saunasta 
ja sillä hieronut hänen sinelmäisiä kasvojaan ja käsiään ja sitten 
heittänyt maan jälleen samaan paikkaan. Muutamia päiviä senjäl- 
keen eräänä lauantaina noin klo 4:n aikaan iltapuolella oli hän ottanut 
puunoksia yhdeksää lajia, jotka hän oli keittänyt vedessä, ja pessyt 
haavan. Sitten hän (todistaja) oli vähitellen parantunut, joka voi 
olla luonnollisten keinojen vaikuttamaa ilman taikatemppujakin.

Vielä muisteli Olli Yrjänänpoika valansa mukaan, että kun 
Liisa ensi kerran keväällä laski lehmänsä laitumelle, niin oli paimen
poika kuullut Liisan käskevän nuorta poikaansa lähtemään mukaan 
ja tarkasti katsomaan, puskisiko lehmä jotakin puuta tai pensasta,
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jossa tapauksessa hänen piti ottaa oksa siitä ja tuoda se kotiin. 
Mutta olisiko sellaista tapahtunut, sitä hän ei tiennyt.

Heikki Martinpojalta, joka on sen talon isäntä, missä Liisa 
oleksii, kysyttiin tiesikö hän mitään tämän asian selvittämiseksi. Hän 
sanoi, että hän tullessaan muun talonväen kanssa kotiin oli kuullut 
Liisan kovalla äänellä talon aitassa juttelevan toisen henkilön kanssa, 
niinkuin luuli, jostakin lääkityskeinosta. Toinen kysyi: onko se ve
destä? toinen oli vastannut: ei; onko se tulesta? toinen oli vastan
nut: ei; onko se maasta? toinen oli vastannut: ei. — Liisa sanoi, 
ettei ollut puhetta mistään lääkityskeinosta, vaan että hän Mustalai
silta oli oppinut semmoisen varkaiden tiedustustaian, että pannaan 
keritsimet, virsikirja, kehräspää (t. kehrävarrenlumpio, „spinntens 
snåld“) ja harja seulaan, jota kaksi henkeä pitelee: silloin maini
taan ne henkilöt, joita varkaudesta epäillään, ja kun varkauteen 
syyllinen arvataan, niin seula liikkuu"). Liisa asiasta kuulustel
tuna sanoi sen, joka hänen kanssaan piteli seulaa, olleen erään 
Maria-nimisen kerjäläisvaimon Kauhavalta, ja että hänen tytärpuo- 
lensa Vappu Antintytär oli käyttänyt samaa keinoa, kun häntä, Lii
saa, epäiltiin varkaudesta. Vappu kielsi tämän, eikä Liisa voinut 
saada häntä sitä tunnustamaan. Kuitenkin tunnusti hän kerran äiti
puolensa käskystä pidelleensä seulaa.

Vielä kertoi Heikki Martinpoika, että Liisa harjoittaa kiro
usta ja sadattelua. Erittäin tapahtui kerran kun viinaa poltettiin 
vasten Liisan tahtoa, niin hän (todistaja) Liisan pahoista toivotuk
sista oli saanut sellaisen vaivan ruumiisensa, ikään kuin olisi hän 
ollut tulessa. Liisa vastasi, Heikin ja hänen väkensä vihaavan 
ja kadehtivan häntä siinä määrässä, että hänen sentähden täytyy 
kärsiä paljon vastusta, ja ettei hänen viinaa poltettaissa annettu 
lämmitteleidä takan äärellä, vaan täytyi hänen viluissaan mennä le
volle. Heikki väitti takan olleen uunin kohdalta tarpeeksi leveän 
hänenkin lämmitelläkseen, kunhan vaan olisi tahtonut.

Mitä tulee siihen oksaan, jonka Liisa oli käskenyt tuoda ko
tiin laitumelta, niin siihen sanoi Liisa, että se oli ollut vanhan kan
san tapa, mutta miksikä hyödyksi niin oli tehty, hän ei tietänyt, eikä 
poika myöskään ollut tuonut oksaa, ja vielä kielsi hän lukemalla, 
laulamalla tai muulla taikomisella taikausta harjoitelleensa taikka 
myöskään ketään ihmistä tai eläintä vahingoittaneensa.

Vappu Antintyttäreltä, hänen tytärpuoleltansa, joka lapsesta 
asti oli ollut talossa, kysyttiin noista oksista. Hän ei sanonut niistä 
mitään sen varmempaa tietävänsä, mainitsi vaan että väki metsästä 
kotiin tullessaan oli tuonut oksia mukanaan, mutta miten ne oli otettu 
ja mitä varten, sitä hän ei tiennyt.

') Vrt. Suomen Kansan Loitsurunot, Esipuhe s. VIII, jossa tämäntapainen 
arpomiskeino on esitettynä; lumpion asemesta siinä mainitaan vihkisormus.
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Sen enempää selvyyttä ei asiasta tällä kertaa voitu saada; 
jonka vuoksi julistettiin seuraava

Päätös.
Niistä monista taikauksista, jotka tutkinnossa ovat tulleet 

ilmi, tuomitaan Liisa Laurintytär 9:nnen kohdan mukaan asetuksessa 
kirouksista ja sapatinrikkomisesta maksamaan sakkoa 20 talaria ho
peaa ja kahtena pyhänä kärsimään julkista kirkonrangaistustä seka 
3:nnen kohdan mukaan kirouksesta ja sadatuksesta vetämään sakkoa 
5 talaria hopeaa taikka istumaan kahtena sunnuntaina jalkapuussa 
kirkonoven edustalla. Liisa ei sanonut itsellään olevan mitään ra
hoja sakkojen maksamiseen, sen vuoksi pitää hänen ruumiillansa 
sakkonsa suorittaman, ja samalla sijalla, missä rangaistus toimeen
pannaan, pitää taikakapineetkin, jotka yllä mainitaan, poltattaman.

Kaisa Heikintyttären Minnilästä, jolta Liisa oli kuullut ris
tin käyttämiskeinon painajaisen poistamiseksi lehmästä, on ainoas
taan yhtenä sunnuntaina istuminen jalkapuussa kirkonoven edessä, 
koska hänen tekonsa ei ole ollut mitään alituista opettamista, sen 
kuin vaan muilta kuulemiensa kertomista.

Samoin Mariankin, Kauhavalaisen, joka taikamaisessa tiedus- 
telutempussa oli apuna seulaa pitelemässä, on istuminen yhtenä sun
nuntaina jalkapuussa kirkonoven edessä. ;l ■ -

Vappu Antintyttären, joka arpomisessa auttoi ; äitipuoltansa 
seulaa pitelemään, on niinikään istuminen yhtenä sunnuntaina jalka- 
puussa kirkonoven edessä.

Kaikki tämä alistetaan alamaisessa nöyryydessä Hänen Korkea- 
kreivillisen Ylhäisyytensä, Hra Kenraali-Kuvernöörin, Korkeasukui- 
sen Kreivin Kustavi Douglaksen lievennysoikeuden alaiseksi. Käy
te! ty kuin yllä.

Kihlakunnan-oikeuden puolesta:
Jaakko Ross, 

kihlakunnan-tuomari.

Vahvistus.
Se tuomio, joka ylläolevassa oikeuden tutkinnossa huomioon 

otetuista henkilöistä on julistettu, vahvistetaan täten kaikin puolin 
ja määrätään täytäntöön pantavaksi. Turusta, Kenraali-Kuvernöörjn 
kansselista 5:nä p:nä Lokakuuta v:nna 1719.

Kustavi Douglas.
Että ylläoleva Korkean Esivallan tuomio on asianomaisesta 

täytäntöön pantu, todistetaan, Ison-Kyrön käräjäpaikassa 15 p. Loka
kuuta v. 1719:

J. H. Rein.
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Lammin-Kosken vanha eli kolmas kirkko.
Kirj. A. Leino.

Se kirkko, josta tässä tulee puhe, sijaitsi aikoinansa luon- 
nonihanista näköaloistansa tunnetun Linnakallion pohjoiskupeella, 
suuren Wiipurin—Hämesnlinnan valtamaantien eteläposkella, jonkun 
satasen askelta länsipuolella Kosken komeaa Myllykoskea, jonka par
taalla nykyään jauhaa kolme aimo myllyä ja käy suuri Kosken verka- 
tehdas. Tämä kirkko oli järjestyksessä kolmas ja ainoa kirkko Kos
kella, jonka vaiheista vähän enemmän tiedetään, rakennettu kohta 
„Ison vihan“ jälkeen. Kosken kirkonarkisto kuuluu useampia kertoja 
pappilain paloissa joutuneen tulen uhriksi ja lienevät sen köyhtymi
seen tavallansa vaikuttaneet usein paikkakunnalla samoilleet vihollis- 
parvetkin, niin että meillä on verrattain niukkoja tietoja Kosken kir
kollisista oloista, varsinkin vanhemmilta ajoilta. Myöhemmiltä ajoilta 
näyttävät tiedot hiukan runsaammilta, vaikkei riittäviltä niiltäkään. 
Kosken kolmannesta kirkosta on minulle kuitenkin kertynyt siksi ai
neksia, että luulen niistä jonkunlaista kokonaista syntjTvän, ja kun 
sitäpaitse vielä itsekin hyvin muistan kirkon olemassa oloa ja raken
nustapaa y. m., lienee luvallista, jopa mahdollisesti tulevien tutki
musten varalta suotavaakin, että kokoan ne menneisyyteen haihtu
masta tähän.

Kun „Iso viha“ loppui ja tehtiin Uudenkaupungin rauha v. 
1721, oli Koski mitä kurjimmassa tilassa. Kaikki kunnalliset olot 
olivat häviöillä, maanviljelys rappioilla, taloudellinen tila kerrassaan 
korjaamattomissa. Mahtoi näyttää mahdottomalta ajatellakaan vähään 
aikaan mitään vaurastumista. Kun samaan aikaan pitäjän silloinen, 
järjestyksessä toinen kirkko, jonka melkeää, säälimättömän ajanham- 
paan nyhtäämää rappiotilaa nähtävästi vihollisen maassa samoilemi- 
nenkin oli jouduttanut, oli käynyt perin ränstyneeksi jumalanpalve
luksiin käytettäväksi ja uusi kirkko oli rakennettava, ei pitäjä kyen
nyt omin avuin ryhtymään rakennusyritykseen. Asiain tällä kannalla 
ollen näytään alamaisimmasti käännytyn Ruotsin hallituksen puoleen 
rakennusavun saamiseksi, ja v. 1730 myönsi kuningas Fredrik I, että 
yleinen rahankeräys eli kolehti koko Suomessa pantiin toimeen „Kos
ken rutivauhan ja rappiotilassa olevan kirkon hyväksi“. Milloin sit
ten kirkon rakennustyöhön varsinaisesti ryhdyttiin, on vaikea tar
koilleen määrätä, mutta ainakin v. 1735 näyttää rakennus olleen käy
mässä, ehkä jo valmistumaisillaankin. Varat näyttävät vieläkin kes
ken loppuneen, jo ennenkuin uusi kirkko valmistui, täytyi koskelais
ten uudestansa vedota kuninkaallisen majesteetin hellään armeliaisuu
teen lisävarain saamiseksi. Viimeksi mainittuna vuonna eli 1735 kesä
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kuun 7 p:nä tekemällään päätöksellä myönsi kuninkaallinen majes
teetti toisen rahankeräyksen eli kolehdin „Kosken kappelin hyväksi“ 
koko Suomessa toimeen pantavaksi. Tällä kolehdilla sitten lienee
kin jo kertynyt tarpeeksi varoja, koska jo seuraavana vuonna eli 1736 
valmistui kirkko ja vihittiin tarkoitukseensa.

Mutta ennenkun uusi kirkko valmistui, tiedetään Koskella ol
leen väliaikaisen eli „hätäkirkon“, niinkuin kansantaru sitä nimittää, 
Makasiininkankaalla. Samainen vanha kansantaru tietää kertoa, että 
viholliset jo „Ison vihan“ riehuvissa melskeissä olisivat joko poltta
neet tahi jotenkin muuten hävittäneet Kosken kirkon ja että aina 
niistä ajoin olisi sitten tuo väliaikainen „hätäkirkko“ ollut Makasii
ninkankaalla. Tämä muistotarina ei kuitenkaan pidä paikkaansa asiaa 
tosioloisesti katsoen. Noin kymmenen vuotta Uudenkaupungin rau
han jälkeen eli v. 1730 näyttää vanha kirkko vielä olleen käytän
nössä, koska kuninkaallisessa päätöksessä nimenomaan puhutaan „Kos
ken rutivanhasta ja rappiotilassa olevasta kirkosta“. Siis „hätäkirkko“ 
on mahdollisesti hyvin vähän aikaa voinut olla olemassa, jolloinkin 
vv. 1730—1736 välillä. Mitä taas itse „hätäkirkko“-rakennukseen tu
lee, niin tuskin sitä lienee ollutkaan, vaan käytettiin sellaisena luul
tavasti muutamaa suurta, sota-aikoina Makasiininkankaalle rakennet
tua ja sodan loputtua tyhjentynyttä ruunun varastosuojaa eli maka
siinia, josta sittemmin itse paikkakin on saanut nimensä. Tätä sa
maa arvelua näkyy myös kansantaru puolustavan.

Kuten jo edellä mainittiin Valmistui ja vihittiin uusi kirkko 
v. 1736. Kirkko sijaitsi kauniilla mäentöyrämällä lukkarin virkata
lon maalla, nykyisellä Kosken vanhalla hautausmaalla. Se oli puusta 
rakennettu ja n. k. yksinkertainen ristikirkko, kuten viime vuosisa
dan useimmat puukirkot olivat. Katto oli jyrkkä, alkuperäisin paa- 
nuista ja sitten viimeisen tulipalon jälkeen päreistä pantu, jossa katto- 
risteysten yhtymäkohdalla keskusharjalla kohosihen valkeaksi maa
lattu risti. Ulkopuoleltaan oli se maalattu punaiseksi punamullalla, 
ovet mustiksi sekä ovien ja akkunain kehykset valkeiksi. Akkunat 
olivat suurenlaiset, jotka kahden ristikkäin olevan välipuun kautta 
olivat jaetut neljään osaan ja nämä taas vuorostansa lyijyvälistöillä 
sangen pieniin ruutuihin.

Sisäpuoleltaan oli kirkko myöskin sangen yksinkertaista ra
kennustapaa. Seinissä ja laattiassa olivat kirveenjäljet nähtävissä. 
Penkit ja kolmella ristiseinäilä olevat parvet olivat tosin höyläämällä 
tehdyt, vaan jotenkin yksinkertaiset, hotikkomaiset. Maalia koko 
kirkon sisustukseen ei oltu käytetty muualle kuin saarnatuoliin ja sen 
yläpuolella olevaan koristeeseen eli niin sanottuun saarnatuoli n kat
toon. Ovet ja akkunat värnöttivät vaan höylän jäljeltä. Katto oli 
höylätyistä laudoista ja neljälaivainen, kussakin seinän ristissä yksi 
laiva. Jokaisen parven ulkoreunaa kannatti kaksi pylvästä. Parvien
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ja penkkien ulkolaidat olivat „peilittämällä“ tehdyt. Kirkon oVet 
olivat paksuista palkeista ja ilman „peilejä“. Alttari-aita eli „liina- 
lanta“, kuten paikkakunnan kansa sitä kutsuu, oli myös „peilitetty“, 
mutta maalaamaton sekin, samoin myös lukkarinpenkki. Saarnatuoli 
oli puuleikkauksilla koristettu ja kirjavaksi maalattu, vaikka viime 
aikoina sen yläosk oli verhottu mustalla veralla, joka esti koristeita 
näkymästä. Saarnatuolin jalkaan oli maalattu hirveän ruma „Simp
sonin pää“. Saarnatuolin katto oli myös leikkauksilla koristettu, 
maalattu sinisen, punasen ja valkean kirjavaksi, alapuoli siniseksi, 
jonka keskustaan oli kiinnitetty vaalea, puusta leikattuja lentävässä 
asennossa oleva kyyhkysenkuva, rauhan sanansaattajan vertausku
vana. Alttari oli maalaamaton ja verhottuna valkealla peitteellä. 
Sen kummallakin puolen kuorin seinässä olivat käsivarren tapaan teh
dyt puiset kynttilänjalat, jotka puristetussa nyrkissään pitivät kynt
tilää. Alttaritaulu, joka oli huonoa tekoa, oli kaksiosainen. Alempi 
osa kuvasi ehtoollisen asettamista, ylempi Kristusta ristillä, jonka 
yläpuolelle oli piirretty:

„Nin rakasti Ium ala Mailma.
■ ■ IN R I“.

Sakastin oven yläpuolella oli pienempi taulu, kuvaava sätei
levää aurinkoa, jonka keskustalla oli joku hepreankielinen sana. 
Myöskin saarnatuolin rappusten yläpuolella oli pienempi kolmikul- 
mainen, Kristusta seisovassa asennossa kuvaava taulu. Vanhempaan 
aikaan kuuluu kuorin seinällä olleen jonkunlainen katon tapaan tehty 
teline ja tämän suojassa pieni kello, jolla kuulutaan rippiväkeä soite
tun kirkkoon.

Niinkuin vielä viime vuosisadalla oli tavallista, näkyy tämän
kin kirkon laattian alle ruumiita haudatun. Minun tosin ei ole on
nistunut vanhoista asiakirjoista saada väitteelleni todistusta, vaan sen 
sijaan on minulla otaksumiseeni vielä luonnollisemmat perusteet. Kun 
näet kirkko v. 1876 kevättalvella purettiin, löytyi laattian alta pal
jon luita, joista vielä viime vuosinakin joskus on joku vahvahampai- 
nen pääkallo ilmestynyt maan pinnalle ajelehtimaan. Arkut tosin jo 
olivat lahonneet tuntumattomiin, mutta jotkut luurangot olivat vielä 
jotenkin hahliossa ja näyttivät selvään laattian alle haudatuilta.

Kaksi eri kertaa on kirkko ukkosentulesta syttynyt palamaan, 
mutta kummallakin kerralla on tuli saatu sammumaan tekemättä suu
rempaa vahinkoa. Viimeisestä paloyrityksestä kertoo kansantaru 
näin: Oli kaunis kesäpäivä, aurinko paistoi herttaisesti ja vieno tuuli 
henkäili hiljalleen. Mutta yhtäkkiä synkkeni taivas pilvistä, ukko
nen salamoi ja hetken kuluttua huomattiin kirkon syttyneen sala
masta tuleen. Apuun riennettiin, läheisestä joesta kannettiin summalti 
vettä ja koetettiin sillä tulta sammuttaa; mutta joka kerta kun vettä 
heitettiin tuleen, näkyi se vaan kiihtyvän, ja olisikin kirkko palanut



tuhaksi, ellei Karjalan kartanon silloinen omistaja, kapteeni von Es
sen, olisi osannut tulta loihtia. Hän näet oli hankkinut paikalle muu
taman imettävän vaimon, vetänyt kolmasti maitoa hänen nisästänsä 
tuleen, jolloin tuli paikalla oli itsestänsä sammunut ja kirkko pelas
tui. Näin kertoo kansantaru.

Kirkkoa lakattiin käyttämästä jumalanpalveluksissa v. 1870; 
sitten kevättalvella v. 1876 purettiin se ja laitettiin siitä kansakoulu- 
rakennus. ,

Tapuli, joka oli noin 10:sen askelta erillään kirkosta 1), oli ar
vattavasti myös rakennettu v. 1736, jolloin itse kirkkokin. Se oli 
kahdeksan-kulmaiseksi, viime vuosisadan „massukkatapulien“ tapaan 
rakennettu. Tapuli joutui käytännöstä jo paljoa aikaisemmin kuin 
itse kirkko, sillä jo noin viisikymmentä vuotta sitten oli pakko lait
taa uusi tapuli. Vanhan tapulin alakerrasta tehtiin sitten „läpikäy
tävä“ eli kirkkomaan porstua, jossa myöskin ruumispaareja y. m. säi
lytettiin. Nyt v. 1891, kun uusi hautausmaa Makasiininkankaalle lai
tettiin, siirrettiin sekin taas samaiseen virkaan sinne.

*  *
*

Nykyinen tapuli on uudempaa rakennustapaa ja valmistui 
käytettäväksi v. 1824. Kelloja on siellä kolme. Isommassa kellossa 
on paitsi ristiinnaulitun kuvaa seuraava kirjoitus:

UIM A L A L L E . CUNN1AXI.
IA

HA3NEN. CH R IST IL L ISE L L E . SE U RAC UNN ALENS.
KOSKEN. C A PPE L IC U N N A SSA  P A L W E L L U X E X I. 

W A S T U D E S T A  W  A L L E T U .
Toisella puolen kelloa:

W A L E T T U : STOCKHOLMI.
SA: IOHAN: FAHLSTEN1L:DA.

W UO NA 1771.
Keskimmäisessä kellossa on yhdellä sivulla:

A. O.
SALAM ONIN SA A R  N A K IR I A N : 4. V. 17. W  A R IE L E  
SIN U N  IA L C A S COSCAS M ENET IUM ALAN  
H UO NESE EN IA  T U L E  CUULEM AN. SE ON PA:
REM BI C Ü IN T YH M ÄIN UH RI.
ME EEC. G: M EYER HOLM LE. A. 1746.

Toisella puolen:
COSCA M UINEN K ELLO  LO LNYN SE GRAi K A L A IN E N

‘) H ra Y. W a llin  sanoo teoksessan sa  „K ertom us H ollo lan  kih lakunnan  
m uinaisjäännöksistä“ puheöna-olevasta kirkosta näin: „Olem m e tu o sta  kolm annesta  
kirkosta nähneet pari huonosti teh tyä  kynäpiirrosta  v:lta  1780 ja  n iistä  nähden on  
se  o llu t kokolailla  kurjannäköinen, tapuliräyskä to isessa  päässä“. N iinkuin  edelli
sestä  kertom uksesta on k äyn yt se lv ille , e iv ä t näm ät p iirustukset m illään  ehdolla  
vo i o lla  täm än kirkon. M issä näm ä p iirustukset sä ily tetään  ja  m itä  p iiru stu ksia  
ne oikeastaan ovat, siitä  e i täm än kirjoittajalla o le tietoa.
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SE U R A C U N D A  L A N G E ISI M AH AN. R U C 01L I IA  H UO CAS  
SANODEN: ID E  O K Y R IO S ER K ET AI. SE  ON CATZO:

H E R R A  TCJLE.
THOM AS L IN D H  COMM:WID L A M P IS OOH K O SK I SOCHNAR: 

Kellossa on sitäpaitsi enkelin pää. Kellon reunasta on lohottu 
muruja pois useasta kohdin. Kansantaru kertoo loihtijain siitä van
hempiin aikoihin salaa yöllä käyneen lohkomassa taikatemppuihinsa 
tehokkaita aineksia.

Pienemmässä kellossa on seuraava kirjoitus:
DEO G LO RIA SOLI.

G ÜTEN  
A F P E T R U S NORBERG  

I BORGO Å H R  1766.
Kosken nykyinen kirkko on tiileistä. Sitä alettiin rakenta

maan v. 1867, valmistui ja vihittiin v. 1870.

Muinaistieteen vainiolta.
—  H a u sk a  la h ja . Kapteenin rouva Flora Snellman Oulussa on Mui

naismuistoyhdistykselle lahjoittanut pienoiskuvan, J. V. Snellmanin isästä, meri
kapteeni K r is t ia n  H e n r i k  S n e l l m a n i s t a  78 vuoden ikäisenä. Kuvan, joka 
on väritetty lyijykynäpiirustus profilissa, on siis tehty v. 1855, S:n kuolinvuonna. 
Tekijä oli eräs maanmittausoppilas Henrik Nylander. Jos saa päättää kasvon
piirteistä, jotka elävästi muistuttavat J. W. Snellmanin muotoa vanhoilla päivillä, 
on kuva varsin onnistunut.

Huom! Muinaismuistoyhdistyksen vakinaiseksi, elin
kautiseksi jäseneksi pääsee jokainen suorittamalla sääde
tyn jäsenmaksun, joka tekee 25 markkaa mieheltä ja 20 
markkaa naiselta. Yhdistyksen vakinaiset jäsenet saavat 
tämän lehden ilmaiseksi, kun suorittavat vaan lähetys- 
kustannukset, 1 markan rahassa tai postimerkeissä.

S i s ä l l y s :  Hauhon hopealöytö. I  kirj. A. Hackman. II kirj. Arthur 
H jelt (9 kuvalla). — Raudanvalmistus kotiteollisuutena (1 kuvalla), kirj. O. A. F. Mus
tonen. —  Eräs taikatutkinto Isonvihan ajoilta, kirj. A. V. Forsman. — Lammin-Kosken 
vanha eli kolmas kirkko, kirj. A. Leino. — Muinaistieteen vainiolta.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö 1894.



uomen
5uomen JVtumaismuisto-Yhdistyksen tyuukauslehti.

N:o 8—9. 1 8 9 4 Elok.—Syysk.
T ila u sh in ta  p o s t ik o n t to r e i s s a  on 

2 m .50 p. v u o d essa . M uinaism .-Y hd:n 
vakinaiset jä s e n e t  s a a v a t  lehden 
ilm a ise k si, jo s  lä h e t tä v ä t  Y hdist:lle  
o so tte e n sa  j a  lä h e ty s k u s ta n n u k s e t , 
1 m., p o s tim e rk e issä  ta h i r a h a s s a .

P ä ä to im itta ja : 
V Ä I N Ö  W A L L I N .

H e l s i n k i ,  
H is to ria llin en  m useo.

L e h ti ilm es ty y  k e r ra n  k u u k au d e ssa  
yhd en  a rk in  k oko isena .

K aikki lä h e ty k s e t o so te ta a n  
Suom en M u in a ism u is to -Y hd is tyksen  

s ih te e r il le  H els in g issä .

Muinaistieteellisiä tutkimuksia
A rkeoloogisen  K om m issioonin  to im esta

kesällä 1894 suorittanut 
A. 0. Heikel.

I .

Ensimmäinen tutkimuspaikkani oli oleva Virroissa, jonne ke
säloman päätyttyä saavuin Oulusta elokuun 26 päivänä. Siellä oli 
minun näet tutkittava erästä kivirauniota Jähdyspohjan kylässä ole
van Ylämyllärin myllyn lähellä, josta rauniosta oli löydetty kaksi 
kiviesinettä. Toisen näitä esineitä oli muinaiskalujen kokoilija J. 
Kauppi onnistunut saamaan käsiinsä ja lähetti hän sen viime tal
ven helmikuussa museoon. Tämä esine on pieni n. s. tasataltta mus
tanharmaata kivilajia; se on varsin hyvin hiottu ja on 6 senttimetriä 
pitkä, 3,4 sm leveä ja 1,4 sm paksu (museon yleisluettelo n:o 2949.2.) 
Toinen puheena olevasta kiviroukkiosta löydetty kiviesine annettiin 
minulle heti kun olin saapunut paikalle. Se on vaajan muotoinen 
kivi, 22,8 sm pitkä ja 9,5X6,5 sm mittava paksummasta päästänsä, 
joka on katkaistu ja vahingoittunut. Kiven sanottiin alkujaan olleen 
kahta vertaa pitemmän. Siinä on ainoastaan hiukkaisen tahkomisen 
jälkiä, minkä vuoksi se näyttää raa’alta ja jokseenkin valmista
ni attomalta.

Kiviraunio, josta mainitut kiviesineet olivat löydetyt, on 15 
metrin päässä Ylämyllärin asunnosta itää kohden. Maanpinta tällä 
kohdalla on vuorta, joka portaittain, särjetysti ja epätasaisesti viet
tää kartanomaahan päin, jossa paitse mainittua asuntoa on peruna
maa. Roukkion yksi puoli on matalaa vuorenseinämää vastassa ja 
näytti se olevan 3/4—1 metrin verran maanpintaa ylempänä. Muodol
taan oli se melkein neliskulmainen ja olivat sivut 4,7X3,5 metriä 
pitkät. Rauniosta oli kuitenkin tätä ennen monta kuormaa kiviä 
vedätetty ja levitetty läheiselle myllytielle. Myöskin olivat lapset 
heitelleet rauniosta pikkukiviä ylös mäelle; sitä tehdessä olivat mai
nitut kiviaseetkin löydetyt.
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Kaivettaessa havaittiin nyt että raunio suurimmaksi osaksi 
oli kasattu matalalle vuorenkielekkeelle ja että sen syvin osa oli kallion- 
halkeamassa, jonka toisena äärenä oli ennenmainittu kallioseinä.
Halkeaman leveys vaihteli % —l 1/* metriin ja oli sen syvyys noin 
x/j—s/* metriä. Monelta kohdalta solasta löydettiin hiiltä ja oli 
multa ja savi sen pohjalla tuhkansekaista. Siitä voidaan tehdä se 
päätelmä, että tässä on pidetty tulisijaa ja että raunion kivet mah
dollisesti ovat olleet kiviasunnon seininä. Huomioon pantava on 
myöskin että kivet näyttivät varsin rikotuilta ja kulmikkaisilta ja 
että maaperä nurmikerroksen alla raunion edessä oli täynnä saman
laisia kiviä. Monet näitä kiviä olivat tulessa vahingoittuneita, mikä 
kuitenkin on saattanut tapahtua myöhempinä aikoina kaskenpolton 
kautta, jota tälläkin paikalla on toimitettu. Kaskenpoltosta todistivat 
muutamat myllärin pihamaalla olevat pienemmät kivirauniot, jotka 
arvattavasti olivat kootut ennen kasken kyntämistä. Ojaa luodessa oli 
pari rauniota joutunut poikkikaivetuksi, mutta mitään erinäisempää ei 
silloin oltu huomattu. Muutenkaan eivät nämät rauniot olleet he
rättäneet paikan asukkaissa mitään erinäistä huomiota, kuten tässä 
käsiteltävä ja tutkittu raunio, jota siitä löydettyjen esineitten ja sen 
muitten mainittujen ominaisuuksien vuoksi on pitäminen kiinteänä 
muinaisjäännöksenä kivikaudelta.

Edellisen yhteydessä mainittakoon että puheena olevalla rau
niolla työskenneltäissä kerrottiin minulle kaksi samanlaatuista rau
niota löytyvän Vaskiseljän Rounionsaaressa noin 3/ t peninkulman 
päässä Jähdyspohjasta. — Samoin olisi niitä Pöykkysaarellakin, joka 
on 3—4 kilometrin päässä Yisuveden kanavalta. Sielläkin löytyisi 
kaksi „jättiläisten linkokasaa eli muuria“.

II.

Visuvedeltä läksin Tampereelle ja Pirkkalaan käydäkseni 
viimemainitussa paikassa tarkastamassa Ylä-Villilän taloa lähellä ole- e
vaa „huomattavaa kiinteää muinaisjäännöstä“, kuten muinaismuisto
yhdistykselle oli ilmoitettu (ks. muinaisin, yhd. pöytäk. 13 p. jouluk.
1893. § 10). Tätä muinaisjäännöstä oli pidetty vanhemman rauta
kauden aikuisena rauniona ja samanlaatuisena kuin „hiitten väreet“ 
Länsi-Suomessa. Sen muinaisen merkityksen tueksi oli mainittu 
että se näyttää olevan koottu vierinkivistä, enimmäkseen sellaisista, 
joita yksi mies saattaa liikuttaa. Mutta on suuriakin kivimöhkä- 
leitä joukossa, ja etenkin on „silmäkivi“ niin suuri että sen liikkeel- 
lepanemiseen tarvitaan miehiä „niinpaljon kuin ympäri mahtuu“. 
Kansanpuheen mukaan olisi tämä muinaisjäännös „nunnain“ työtä.
Muuten sanotaan paikkaa „Tappurinvuoreksi“.
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Omasta kohdastani en voinut tämän mäen ulkomuodosta ha
vaita, että siinä olisi ihmistyötä. Itse mäkiraunio ja sen kivet näyt
tivät minusta liiaksi suurilta että niitä millään ihmisvoimalla olisi 
voitu vierittää kokoon eikä siinä tapauksessa tällä „muinaisjäännök
sellä“ ole mitään yhteisyyttä niiden vanhemman rautakauden raunioit- 
ten kanssa, joita minä olen tutkinut tai muuten oppinut tuntemaan.

m.
Matkani vei edelleen Tampereen ja Lempoisten aseman kautta 

Suomelaan Vesilahdelle. Tämä paikka on jo vanhastaan tunnettu 
monien suomalaiseen pakanuuden aikaan kuuluvain löytöjen kautta 
(ks. minun teostani „Kertomus Pirkkalan kihlakunnan muinaisjään
nöksistä“ Tiedeseuran Bidrag’eissa, vihko XXXVIII, 1882, s. 29 ja 
seur.). Käydessäni paikkakunnalla 1879 havaittiin Suomelan puu
tarhassa sitäpaitse muutamia kivilateita, joissa oli neljä tai viisi 
kiveä neliössä tai kehässä ja viides kivi keskellä. Nämät kivikehät 
olivat sitä huomattavampia, koska ne näyttivät ulkoapäin olevan 
samanlaisia kuin niissä haudoissa, joita Skogman oli tutkinut Lau
kon lähellä (ks. Suomi II, 2, s. 140—141 ja tähän liitettyä kuvaa 3). 
Nämät Suomelan kivilateet ovat kuitenkin puutarhatöiden vuoksi jo 
kaikki — luvultaan 5 tai 6 — joutuneet häviön omiksi. Kuitenkaan 
ei kuuluta lateista löydetyn mitään esinettä eikä tavatun muuta huomat
tavaa. — Eräs pienempi kiviraunio lähellä Sarkaman latoa kivenheitto 
matkaa talosta on sitävastoin edelleenkin koskematta.

Kolme kilometriä Suomelasta on Sakoisten kylä, jossa minä 
Hukarin talon maalta ja Sakaveden rinnalta kesällä 1879 sain talteen 
suuremman löydön (ks. mainittua kertomustani, s. 30. — Löydössä 
oli m. m. keisari Nikephoros Phocaan lyöttämä bysantiinolainen raha; 
mainittu keisari hallitsi 963—969). Sen jälkeen on Hukarin maalta 
saatuja löytöjä useampiakin saapunut museoon. Y. 1882 saapui 
miekka ja 3 muuta rauta- ja pronssiesinettä (yleisluettelon n:o 2176). 
Seuraava lähetys on vuodelta 1887 ja sisältää se, paitse padan jään
nöstä ja muita rautakappaleita, 22 esinettä, joista 4 keihäänkärkeä, 
4 kirvestä, 3 viikatetta jne. (yleisluett. n:o 2525). Vihdoin saatiin 
keväällä 1893 miekka (n:o 2886. 11). Nämät muinaisjäännökset oli 
lähettänyt Salomon Yilskman ja havaitsin minä nyt paikalla käydes
säni että ne kaikki olivat löydetyt läheltä toisiansa ja siltä kohdalta 
rantaa, mistä ensimmäinen löytö v. 1879 saatiin ilmoille. Tällä kertaa 
peittivät mehevät perunanvarret paikan, joka kentiesi ansaitsisi vielä 
tarkan tutkimuksen. Hukarin vanhempia löytöjä näkyy tähän lii
tetyissä kuvissa 4—11.

Hukarin rannasta kuljin veneellä peninkulman matkaa n. s. 
Säijänkulmalle, joka oli varsinaisena päämääränä Vesilahden mat
kallani. Syynä matkaan oli se että museoon oli osaksi nimismies
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I aav o Bergiuksen ja osaksi Salomon Vilskmanin kautta tullut mui- 
naiskaluja, joita mylläri Iisakki Friberg oli löytänyt Laukon karta
nolta vuokratulta maalta Säijänjoen suusta. Ensimmäinen lähetys,

K uvat 1 -  3.

Suomelasta löydetty keihään terä ja  kirves. Skogmanin piirtäm iä Laukonlhautoja.

joka on päivätty 23 p. kesäk. 1890, sisälsi 9 rauta-, pronssi- ja ho
peaesinettä vanhemmalta rautakaudelta (yleisluett. n:o 2688). Toinen 
lähetys on kaksiosainen; toiseen, joka on tämän vuoden kesäkuulta,
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K uvat 4—8.

Sakoisten Hukarin vanhempia löytöjä,
(Suom alaiselta rautakaudelta).

4. R intaketjut. — 5. B ysan tiin o la in en  (Nikephoros Phocaan) raha. — 6. K etju in  
kannatin. — 7. Sorm us. — 8. P yöreä, läpikoristeinen vask isolk i.
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K uvat 9—11.

Sakoisten Hukarin vanhempia löytöjä.

H elyn ä  tai taikakaluna k ä y te tty  pedon ham m as. — L eveäteräinen  kirves. — Sirppi.
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Kuva 12.
Rautainen kilvenkupura vanhemmalta rautakaudelta

kuului 5 esinettä, ja toinen, vasta kuluneelta syys
kuulta, sisälsi 3 esinettä (yleisluett. n:o 2992).

Tämän kirjoittaja saapui paikalle elokuun 30 
p:nä ja viipyi siellä syyskuun 3 p:ään saakka. Myl
läri Friberg, tavattoman toimekas ja ymmärtävä 
mies, kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, on raivannnt 
alan asunnolleen ja ulkohuoneilleen etelään hiljoil- 
lensa viettävään mäkeen, joka oli ollut varsin täynnä 
pienempiä kiviä ja miehenkorkuisia kivimöhkäleitä. 
Kivien välistä pisti esiin ja kasvoi rehevästi mo
nenlaisia kasvia ja puita, joten paikka näytti sopi
valta pelloksi, vaikka siitä vasta suurella vaivalla 
saattoi saada tasaista ja kivetöntä maata. Raivaus- 
työssä, joka alkoi noin 10 vuotta sitten, löydettiin 
muutamia muinaisajan aseita ja koristuksia, jotka 
Friberg pani talteen. Osa esineitä löydettiin myös
kin siitä maasta, joka vedätettiin pellolle. Paljon 
raudankuonan vuoksi, jota paikalla myöskin löytyi 
runsain määrin, arveltiin että tässä entisinä aikoina 
oli ollut sepän paja. Aluetta, jonka kehästä mai
nitut esineet löydettiin, rajoittaa nykyjään kaak
koisen ja luoteen puolelta myllärin kaivo ja navetta- 
lato ja on koko ala 19 syllän pituinen. Leveydel-

K uva 13. 
Rautavarras vanh. 

rautakaudelta.
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tään on alue noin 10 syltä. Löytöalan keskuskohta on samalla kes
kellä nykyistä kartanomaata, jota paikoin on tasoitettu 1—2 kyynä
rän syvyyteen entistä maanpintaa alemmaksi. Paikkaa on muutenkin 
kaivettu ulkohuoneitten perustuksia varten ja kivimöhkäleitä upotet
taessa maahan sitä tasoitettaessa. Viimeisetkin jäljet löytöpaikan 
alkuperäisestä muodosta ja tilasta olivat siis hävinneet ja minä saa
vuin ikäänkuin sitä näkemälläni vahvistamaan. — Kuitenkin piirsin 
asemakartan asuntomaasta, josta muinainen hautauspaikka oli kerras
saan lakaistu pois, ja merkittiin karttaan erityiset löytökohdat niin 
tarkkaan kuin Fribergin muistoa riitti.

Mainittu Friberg kertoi puheenalaiselta paikalta löytäneensä 
lähemmä 50 muinaisesinettä, jotka hän puheensa mukaan oli erinäis
ten henkilöiden kautta lähettänyt Helsingin museoon. Jos laskemme 
yhteen ne esineet, mitkä ennen olemme maininneet saapuneiksi mu
seoon Säijänjoen löytöpaikalta, saamme kuitenkin summaksi vaan 
17 esinettä, siis ei puoltakaan Fribergin ilmoittamasta määrästä. 
Seikka onkin sellainen, että ensiksi löydetyt esineet annettiin ni
mismies Breitholtz-vainajalle. Sitten kuuluu myöskin agronoomi, 
toht. K. G-. J. Grotenfelt, nykyjään Mustialan maanviljelysopiston 
v. t. tirehtööri, Laukossa oleskellessaan saaneen Fribergiltä myö
hemmin löydettyjä muinaiskaluja Helsingin historialliseen museoon 
toimitettavaksi. Mutta ei kumpaakaan näistä toimituksista ole tul
lut perille.

Fribergin koko vuokraama maa on vaan 7 tynnörinalaa 
Hintsalan kylän maitten keskessä. Etelässä ja kaakossa rajoittaa 
Fribergin aluetta Hintsalan Hopun talon maa ja kulkee siellä pari 
kivenheittoa Fribergin asunnosta etelään käsin aita, joka samalla on 
rajana molempain tilusten välillä. Heti paikalle saavuttuani huo
mautti Friberg erästä rauniota, jonka poikki aita oli viety ja joka 
hänestä näytti hiukan tavattomalta ja omituiselta. Samalla ilmoitti 
hän hänellä olevan aikomuksen vielä tänä svksynä kaivaa oja rau
nion läpi. Aidan toisella puolen oleva osa rauniota piti myöskin 
läheisessä tulevaisuudessa hajoitettaman pelto- ja kylätietä varten. 
Kivikasan ulkonäöstä havaitsin minä sen olevan vanhemman rauta
kauden raunion ja aljettiin sitä heti tutkia, jota työtä kesti kaksi 
päivää. Raunio oli melkein ympyriäinen, läpimitaltaan 7 1/2 metriä 
ja oli siinä enimmäksi osaksi vähempiä vierinkiviä, joukossa myös
kin suurempia, joita kuitenkin yksi mies saattoi käsitellä. Muo
doltaan oli raunio muuten lattea ja nousi se jokseenkin tasavasti ai
noastaan puolta metriä ympärillä olevaa maata ylemmäksi. Melkein 
yli yleensä oli raunio sammaleen ja ruohon peitossa. Raunion lou
naisessa osassa kasvoi koivu.

Ensinnä kuorittiin sammal- ja ruohoturve päältä pois ja löy
dettiin sen alta jo samana iltana kuin työ oli alkanut ja melkein
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raunion koskesta kahden kiven välistä pieni pronssinen palinta puut
tuva kaarisolki (kuva 14). Vähitellen huomattiin tämän raunion 
sisältävän sangen paljon muinaiskaluja, etenkin kun seuraavana päi
vänä päällimmäiset kivet oli saatu poistetuksi. Esille tuli katkel
mia neljästä muusta samanmallisesta soljesta kuin vasta mainittu 
sekä kolme kappaletta pienestä käsivarsilla varustetun rattaan nä
köisestä pronssisoljesta. Samallainen solki —- ensimmäinen laatuaan 
— saatiin syksyllä 1892 Vähästäkyröstä (yleisluett. n:o 2831. 13). 
Helmiä, enimmäkseen pikkusormenpään kokoisia, löydettiin san
gen paljon. Niistä on 14 ehjää ja 2 katkelman kappaletta vä
riltänsä keltaista, 6 ehjää ja muutamia rikkiöimiä kappaleita sinistä, 
3 ehyttä väriltänsä ruskeaa ja yksi musta keltaisilla ristikköisillä reu-

K uva 14. 

Kaarisolki Säijänjoen suusta.

K uva  15. 
Pronssilyöte Säijänjoen suusta.

mastoilla. Sinisten joukossa on yhdessä ehjässä kappaleessa viisi 
syvää rihlaa ja yhdessä puolikkaisessa nähdään samanlaisia. Sen li
säksi löydettiin rautainen rannerengas ja pronssinen rannerenkaan 
puolikas, ketjut, pronssisormus, taittunut rautainen keihäänkärki, 2 
veistä, raiataneula sekä joukko muita rautakatkelmia. Missään mää
rätyssä järjestyksessä eivät esineet näkyneet olevan, vaan tavattiin ne 
hajallaan rauniosta.

Niinpä esim. oli yhdellä puolen erästä kiveä ehjä veitsi ja 
toisella puolella samaa kiveä rikkinäinen veitsi ja keltainen helmi. 
Saman kiven alla huomattiin vielä tulen jälkiä. Noin H/2 kyynärän 
pinnalla raunion keskessä löydettiin umpimäärin 10 helmeä ja oli 
siinä paikassa enemmän kuin tavallisesti poltettuja luita, joita muu
ten oli hajallaan kaikkialla kivirauniossa. Erittäin yhdellä paikkaa 
raunion keskellä, mutta myöskin muissa kohdissa siinä löytyi hiiliä 
kosolta. Niinikään havaittiin useita tulessa vahingoittuneita kiviä 
ja niidenkin alla hiiliä, raudankuonaa ja palaneita luita. Monet 
muinaisesineetkin olivat tulessa muuttuneita. — Maan lihavuudesta 
raunion kohdalla lienee merkkinä myöskin se suuri kastematosien 
paljous, mikä siellä löytyi.
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Sittenkuin tämä muinaisjäännös oli perinpohjin tutkittu, hei
tettiin kivet entisille sijoilleen ja raunio saatettiin entiseen muo
toonsa. Aita, joka tutkimusta varten oli siirretty syrjään, rakennet
tiin jälleen paikoilleen. Läsnäolijain kuultavaksi luin asiaa koskevat 
paikat asetuksesta huhtik. 2p:ltä 1883, ja sopii toivoa että tämä rau
nio vastedes saapi jäädä rauhaan ja koskematta.

Noin 40 askelta länteenpäin mainitusta paikasta on tupa, 
„Joensuun tölli“. Se huomattiin rakennetuksi melkein samansuurui
selle ja samanlaatuiselle rauniolle kuin vasta tutkimani raunio oli. 
Rauniossa olevain suurempain kivien oli katsottu tarjoovan sopivaa 
kiviperustusta rakennukselle ja sen tulisijalle. Kaikesta ulkonäöstä 
päättäen ei kivirauniota tätä ennen oltu tutkittu ja sai se vanha 
pariskunta, joka asui tuvassa, ihmeeksensä kuulla asuvansa van
halla hautapaikalla.

Heti Joensuun töllin riihen länsipuolella oli kolmas raunio, 
jonka yli kulki sama aita kuin ensimmäisen raunion yli. Kuiten
kin oli tämä raunio erilainen kuin ensimmäinen raunio. Sen suu- 
ruusmitta oli nimittäin vaan 5V2 metriä ja oli se maanpintaa kor
keammalla ainoastaan 1 metrin verran. Lännessä oli raunio kiini 
suuressa kivimöhkäleessä, joka oli V4 metriä korkeammalla kuin 
raunio. Tämänkin raunion tutkitutin ja löydettiin siitä paljon mus
taa palanutta maata, hiiltä, kuonaa ja tulessa hauristuneita kiviä. 
Poltettuja luita ei löydetty, mutta raunion keskikohdalta, suuren, 
maaperäisen kiven päältä ja ainoastaan 10 senttimetriä maanpinnan 
alta löydettiin hiukan rikkoutunut rautainen kilvenkupura sitä mallia 
kuin kuva 12 osottaa, sekä eri paikoista pari saviastian palaista.

Lähimmitäin 30 askeleen päässä luoteeseen mylläri Fribergin 
asunnosta löydettiin lisäksi vielä yksi raunio Hintsalan Tyvyn talon 
maalla. Läpimitaltaan se oli 4X6 metriä ja korkeudeltaan 3/i met
riä. Kiviröykkiö oli kahden maaperäisen kivimöhkän vaiheella, joi
den väliin se näytti osittain ikäänkuin ahdistuneelta. Aivan läheltä 
toisen kivimöhkän reunaa löydettiin toistensa rinnalta 4 kaksiteräi
sen rautamiekan kappaletta. Ensimmäinen kappale oli ainoastaan 
l 1/2 tuumaa raunion turvepeitteen alla, muut miekan osat vähää sy
vemmällä. Rauniossa huomattiin sitäpaitse hiiliä ja tulen vabin- 
gottamia kiviä. Miekankappaleitten läheltä saatiin ilmoille mädän- 
tymätön luu, mutta myöskin muutamia palaneita luusiruja. Kes
kellä rauniota oli maaperäinen pienten kivien peittämä silmäkivi.

Sunnuntain, syyskuun 2 päivän, käytin osittain jalka- osit
tain venematkoihin etsiäkseni puheitten kautta kuultuja muinais
jäännöksiä lähiseuduilla. Niimpä kävin katsomassa erästä vähintäin 
Vj peninkulman päässä ja Säijänjärven pohjoispuolella olevaa rau
niota, joka kuitenkin näytti olevan kaskenpoltossa kasattu. Kor
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kealla, vuorisella Siikasaarella Säijänseljällä on kolme n. s. „lapin- 
rauniota“ hajallansa kalliolla.

Sivulla 23 ennen mainittua „Kertomusta Pirkkalan kihlakun
nan muinaisjäännöksistä“ kerron eräästä Anian kylässä Avesaaren 
Lapinkalliolla olevasta „lapinrauniosta“ ja että siitä olisi löydetty 
onsi kirves. Minne tämä kirves sitten joutui jäi minulta silloin tie
tämättä. Mutta nyt ilmoitettiin minulle, että se oli joutunut herra 
Alfons Spårelle Pirkkalan Yalkilaan.

Ennen huomaamatta jääneitä „lapinraunioita“ pitäisi löytyä 
myöskin Suonolan kylässä Kurjanniemen talon maalla. Muutamain 
niitä sanottiin olevan muodoltaan neliskulmaisia, kolme kyynärää 
sivuunsa, suurempi kivi kussakin nurkassa ja pienempiä välillä. 
Toiset olisivat pyöreämpää muotoa.

Kolmea viimemainitun muotoista kiinteää muinaisjäännöstä 
kävin katsomassa palatessani veneellä Säijänkulmalta Vesilahden kir
konkylään, jolla matkalla seuralaiseni olivat nimismies Paavo Ber- 
gius ja reviisori Emil Bergius. Teimme matkalla poikkeuksen 
eräälle Jokioisten ja Hintsalan kyläin yhteisesti omistamalle saarelle, 
joka on mainittujen kyläin välillä. V. 1879 havaitsin saaren Lauk
koa kohden olevassa päässä 4 „lapinrauniota“. Nyt huomattiin tä
män asumattoman ja peninkulman pituisen saaren kirkolle päin ole
vassa osassa vielä 3 samallaista rauniota, joista suurin oli 12—14 
askelta läpimitaten ja näytti jotenkin koskettamattomalta; ainoas
taan paikotellen voitiin havaita pienempiä kuoppia. Toisesta pie
nemmästä rauniosta sitävastoin on jo vedettj' pois kukatiesi 10—15 
kuormaa kiviä ja todenmukaisesti tulee vedätystä vielä jatkumaan. 
Ainakin ensimmäinen raunio näytti olevan kallioperällä, vaikka sam
mal peitti sen ynnä kivet. Skogman kertoo, että noin l/ 3 virstaa 
(neljännestä?) Laukosta Hintsalaan päin olevalla saarella löytyy 
kymmenkunta samanlaista hautaa kuin Laukossa. Arvattavasti tar
koitetaan kertomuksessa puheenalaista saarta. Mutta mitään hautaa 
tällä saarella ei ole Skogman, enkä minä eivätkä muutkaan myö
hemmät tutkijat kaivaneet. Kuten näyttää saattaisi tämä saari yk- 
sinänsäkin tarjota tutkimukselle paljon selitettävää.

IV.
Päästyäni Vesilahden kirkonkylän kestikievariin oli aikomuk

seni heti jo samana iltana jatkaa matkaa Viialan kautta Hattulaan. 
Olin kuitenkin saanut kuulla, että kestikievarin pihamaalta use
ampia vuosia sitten oli saatu ylös jokin muinaislöytö. Matkalla 
kuulin sitten kyytimieheltä, että myöskin eräästä Kirmukarmu- eli 
Kivikarmu- nimisestä mäestä, jonka ainoastaan maantie erotti kesti
kievarista, oli löydetty muinaisajan aseita ja koristuksia. Käytyäni 
pikimältäin lohkotilan omistajan Herman Helinin luona, jonka tupa
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on mainitun mäen vieressä, sain sen vakaumuksen että kyytimiehen 
ilmoitus oli tosi. Heti sainkin käsiini kaksiteräisen miekan kärjen 
ja lisäksi kerrottiin minulle, että viikkoa aikaisemmin oli muinais- 
kalujen kerääjä Salomon Vilskman saanut useampia esineitä, jotka 
kaikki olivat löydetyt Kirmukarmulta. Näiden seikkain johdosta 
jäin paikalle seuraavaan päivään saakka.

Kesällä 1879 ei vielä tiedetty kertoa mitään Kirmukarmulla 
tehdyistä löydöistä. Tosin onnistui minun silloin saada haltuuni 
eräs miekka, joka oli löydetty aivan läheiseltä Vesalussuon mäeltä 
samasta kirkonkylästä (ks. s. 36 usein mainitussa kertomuksessani). 
Eräältä työmieheltä, entiseltä aliupseeri Herman Starkilta kuulin nyt, 
että hän noin 7—8 ajastaikaa sitten kiviä lohkoessaan kestikieva
rin kartanomaalla, joka näytti olevan alavampi jatkos Kirmukarmun 
mäkeä, oli erään suuremman kiven vierestä löytänyt varsiputkella 
varustetun rautaisen keihäänkärjen. Päärakennuksen isojen portai
den edestä löydettiin toinen samanlainen vaikka vähempi keihään
kärki ynnä sen lisäksi polttamattomia ihmisluita, messinkisiä tai 
pronssisia satulasolkia ja lyötteitä y. m. Tämän yhteydessä on mai
nittava, että tarinapuheen mukaan olisi kestikievarin nykyisellä pai
kalla ollut Ruotsin aikaan sotaväelle kuuluva tallirakennus. Tokko osa 
paikalta löydettyjä esineitä ou tuon tallin aikuisia ei voi enään päät
tää, koska löydöt ovat joutuneet hukkaan, vaikka ne annettiin ni
mismies Breitholtzille.

Kirmukarmun korkeimman kohdan ja maantien välissä kes
tikievariin päin on pieni, neiti Amnellin omistama peltoliuska, joka 
nykyjään kasvaa apilasta. Tältäkin pellolta olisi muinaisesineitä 
löydetty. Monia vuosia sitten oli mäen maantielle päin viettävään 
osaan kaivettu perunakuoppa. Ne miehet, jotka siinä työssä olivat, 
kuuluvat löytäneen hopea-aarteita ja tulleen rikkaiksi. Vaan nämät 
miehet ovat jo kuolleet. Kuoppa näytettiin minulle ja kerrottiin siitä 
lisäksi, että sen pohjalla oli tavattu salaperäinen käytävä, joka vielä 
jatkui maan alle. Kaivatettuani paikkaa en kuitenkaan voinut to
distaa sitä luuloa oikeaksi. Tuo tarina varmaankin vaan osottaa, 
kuinka kansan mielikuvituksessa elää luuloja muinaisista aarteista ja 
käytävistä Kirmukarmussa, mitkä kuvitelmat ovat saaneet alkunsa 
mäen muinaislöydöistä.

5 tai 6 vuotta sitten osti Vesilahden kunta Kässän talon, 
jonka maalla Kirmukarmu on. Sitten sai maanmittari Ladau toi- 
mekseen palstoittaa sen tilukset. Paikan entinen omistaja, joka ny
kyjään kuuluu pitävän isännyyttä Lempäälän Korkeamäen kylän 
Korjan talossa, kuului löytäneen monia muinaiskaluja tältä jo silloin 
huomatulta mäeltä, ja sanottiin maanmittarille huomautetun sitä seik
kaa. Siitä huolimatta ja kentiesi myöskin tietämättä huhtik. 2 p.
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1883 annetun asetuksen 6 §:stä *) jaettiin myöskin Kirmukarmu. Raja 
tuli jakamaan mäen kahdelle omistajalle, joista toinen on mainittu 
Herman Helin, toinen neiti Amnell. Helin rakensi heti jaon jälkeen 
pienen tupansa Kirmukarmulle ja kuuluu sitten saaneen 50 markan 
lainan kunnan „korpikassasta“ tasoittaakseen osansa mäkeä. Mies 
onkin toimekkaasti ryhtynyt työhön ja nyt näemme tässä uusiintu
van saman historian, joka oli saapunut jo loppuun mylläri Fribergin 
luona Säijänjoen suussa. Helin on myöskin joutunut asumaan mui
naiselle hautauspaikalle. Mäestä joutui toinen puoli miehen syvyy
deltä tasoitetuksi. Maa siinä on hyvin irtainta ja löyhää, kun toi
sista mäistä ei rautakangellakaan tahdo saada mitään irti. Senvuoksi 
on havaittu sopivaksi vedättää Kirmukarmulta soraa ja hietaa sekä 
maantielle että kirkkomaalle. Kolme vuotta sitten löysi Helin ta- 
soitustyössään kuitenkin merkillisimmän löytönsä. Hän räjähdytti 
silloin rikki suuren, kaksi metriä maasta ylenevän kivimöhkäleen tu
pansa tieltä. Heti kiven vierestä löydettiin l 1/2 kyyn. pitkä miekka, 
joka oli 3 korttelin paksuisessa sorakerroksessa. Soran päällä oli 
yhtä paksu kerros mustaa hyötymaata. Miekan vieressä oli rauta
esine, joka kertomuksen mukaan lienee ollut sirppi. 2*/2 syltää näistä 
esineistä tavattiin solki ja rannerenkaan taittiain, molemmat arva
tenkin pronssia. Nämät esineet mainitsin edellä annetuiksi Salomon 
Vilskmanin haltuun, joka kuitenkaan ei ole vielä lähettänyt niitä 
museoon. Samalta kohdalta, jonka pinta oli tasainen, mutta maa 
irtainta, on kotoisin sekin miekan katkelma, jonka kerroin saaneeni 
heti saavuttuani Helinin tuvalle. Lisäksi on mainittava, että hra 
Spårelle Valkilaan kuuluu toimitetun keihään kärki samasta löytö
paikasta. Paitsi muinaisesineitä oli täältä löydetty myöskin poltta- 
mattomia luita, jotka Helin uudelleen oli kaivanut maahan muuta
man syllän päähän pohjoista kohden perunamaansa alle. Tämä löy
töpaikka oli Kirmukarmun pohjoisella vietteellä ja on se nykyjään 
kokonaan hävitetty pois maanpinnalta.

Palstatilan omistajan Helinin tasoitustöitten kautta on syn
tynyt pitkin mäen yli kulkevaa rajaa jyrkkä seinämä, joka rajoittaa 
Helinin tasoitettavaa pihamaata. Sitävastoin on viljelyksen tasoit
tava ja muinaismuistoja hävittävä käsi paljon vähemmin koskenut 
Kirmukarmun toiseen, neiti Amnellin omistamaan puoleen. Mutta 
on se täälläkin jo alkanut työnsä. Keskellä mäkeä on ollut nyt jo 
hyljätty perunakuoppa, jonka yksi syrjä on tilan rajan kanssa yh

*) Tämä § kuuluu n ä in : Jos maanjako on toimitettava ja  maalla löytyy 
kiinteä muinaisjäännös, olkoon jaontoimittajan velvollisuus kehoittaa kaikkia osakkaita 
jättämään muinaisjäännöksen alainen maa jakamatta, jakokunnan yhteiseksi omaisuu
deksi. Jollei semmoista vapaa-ehtoista suostumusta voida saada toimeen, olkoon kui
tenkin sanottu muinaisjäännös niiden määräysten alaisena, jotka tässä ylempänä ovat 
muinaisjäännösten hoidosta säädetyt.
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dessä (ennen mainittuja hopea-aarteita muka sisältänyt kuoppa on 
Helinin puolella). Tältä kohdalta rajaa on korttelin syvyydestä 
löydetty pronssiketju, jonka S. Yilskman myöskin kuuluu saaneen. 
Edempänä neiti Amnellin puolella mäkeä on puusalvoksella varus
tettu kellari ja vielä käytettävä perunakuoppa. Näiden välissä on 
pieniä, nyt kasvamassa olevia maatilkkuja. Keskellä erästä näitä tilk
kuja oli kahden miehen liikutettava kivi, jonka ympärillä näkyi taval
lista mustempaa multaa. Kaivamistyötä ei kasvun tähden nyt voitu toi
mittaa, mutta sellaiseen olisi kyllä suostuttu kahta viikkoa myöhem
min. Sen sijaan kaivatin kuopan mainitun puusalvuisen kellarin ja 
Helinin tuvan välille sellaiselle kohdalle, missä maa näytti hiukan 
vajonneelta. Siitä löydettiin vaan joukko hiiliä ja tuli koskematon 
maaperä vastaan lähemmä metrin syvyydessä. Hiiliä kuuluu löyde
tyn muistakin paikoista mäkeä, mutta myöskin palaneita luusiruja

Koska Helinin puoli mäestä oli jatkuvan hävityksen alaisena, 
tutkin etupäässä mitä siitä vielä oli tasoittamatta ja poisvedättämättä. 
Niistä osista tätä aluetta, joista päällimmäinen maakerros oli viety  
pois, en löytänyt mitään muinaisuuden jälkimerkkiä. Ainoastaan 
maantielle päin kallistuva osa Helinin maalla oli vielä koskematta, 
ja sieltä löysinkin minä pronssisen käsirenkaan katkelman sekä 
suuren veitsen eli n. s. saksimiekan ruotopuolen kyynärän päässä 
toisistaan, nurmiturpeen alta. Muuta merkittävää ei tällä paikalla 
huomattu, kuin että maa, josta pisti esille matalia maaperäisiä kiviä, 
ja josta löydöt saatiin ylös, oli hiilensekaista ja tällä kohdalla pin
naltaan hiukan vajonnut. Sateen vuoksi en kuitenkaan voinut tällä 
mäen osalla päättää tutkimuksiani. Varmaa on, että erittäinkin Am
nellin puoli Kirmukarmun mäkeä kaipaisi vielä tarkempaa tutkimusta, 
joka olisi suoritettava sellaiseen vuodenaikaan, jolloin kasvullisuus 
ei estä sen toimittamista.

Koko alue, jolta muinaisesineitä oli löydetty sekä Kirmukar
mun mäellä että sen vierellä, arvosteltiin noin 20 kapanalaksi.

Palattuani Helsinkiin sain eräältä Vesilahden muinaismuis
toja harrastavalta ja paikkakunnalta kotoisin olevalta henkilöltä 
kuulla, että se uusi maantie, joka äskettäin on rakennettu pitäjän 
kirkonkylästä Lempoisten rautatienasemalle, luultavastikkin on tehty 
muutamain Lempäälän Päiväniemellä olevain raunioitten ylitse. 
Muutamia näistä raunioista on valtionarkeoloogi tutkinut ja ha
vainnut ne vanhemman rautakauden aikuisiksi. Ne ovat kaikki 
myöskin kuvatut kartalle usein mainitussa teoksessani. Kuinka 
asianlaita todellisuudessa on, en valitettavasti voi sanoa, koska en 
tullut kulkeneeksi Päiväniemen tietä, vaan matkustin kirkonky
lästä Viialan asemalle.
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V.

Seuraava tutkimuspaikka oli Ihalempsin kylässä Hattulan 
pitäjässä. Kun tilallinen Juho Kevola mainitussa kylässä kaivoi 
itselleen perunakuoppaa 1/2. peninkulmaa kylästä etäällä olevassa Kai
maan mäessä, löysi hän poltettujen luiden mukana joukon muinais
esineitä. Ne keräsi Salomon Vilskman ja lähetti viime keväänä mu
seoon kahdessa erässä, joissa oli seuraavat myöhemmän rautakauden 
esineet: yksiteräinen rautamiekka, 5 pronssista rannerengasta, 2 prons
sista hevosenkengän muotoista soikea ja pieni rautakirves (museon 
yleisluettelo n:o 2895: 9—13 ja 2902: 11 — 12). Siinä syy minulla 
käymään mainitulla paikalla, jonne saavuin syyskuun 4 päivän illalla.

Kuoppa, johon vielä ei oltu perunoita pantu, havaittiin ole
van 5 kyyn. pitkä, 3 kyyn. leveä ja 23/4 kyyn. syvä. Kuopan suu 
on kaakkoisessa ja sen pituus antaa siitä luoteeseen päin. Kuo
pan sisällä havaittiin löysää ja tuhkansekaista maata noin kyynärän 
paksuudelta maanpinnasta alkaen kaikilla muilla seinillä, paitse pe- 
räseinällä, missä oli kallio, jota kuopan harjakaton takana yleni 
maasta matala ja vaan muutaman neliösylen suuruinen särkkä. Luo
teisella puolella ulettui nykyisin ruislaihoa kasvava pelto aina katon 
ääreen saakka, mutta vastakkainen puoli oli viettävä ja viljelemätön. 
Matka Lehejärven rantaan arvosteltiin noin 100 syleksi.

Tuolla kuopan viljelemättömällä puolella tutkittiin vähää suu
rempi maa-ala kuin itse kuoppa. Kuta lähemmäksi perunakuoppaa 
kaivettaessa tultiin, sitä lukuisammiksi tulivat löydöt. Kuitenkin 
oli jätettävä metrin levyinen kaistale maata kaivetun alan ja peru
nakuopan välille jälkimmäisen tueksi, koska oli peljättävä että irtain 
maa muuten olisi rauvennut, josta seurauksena olisi ollut peruna
kuopan häviö. Siinä maassa, joka oli heitetty ylös perunakuoppaa 
kaivaessa, löydettiin kaksi pyöreää kupurasolkea ja spiraalikierteinen 
sormus, leveä, nauhamainen kanta keskessä. Löydetyt vaskiesineet 
olivat muuten kaikki katkonnaisia ja tulessa vahingottuneita. Niistä 
on mainittava rannerenkaan palasia, spiraalikierteinen vyö, kupura- 
solkia, rautakorvainen vaskikattila, pronssinen puukontuppi, prons- 
sipunnus sekä joukko sulaneita pronssipalasia. Haudasta ovat eräs 
kirves, veitsi, kaksi rengassolkea,-nauloja y. m. Niinikään korjattiin 
talteen joukko palaneita luita ja muutamia saviastian palasia. — Ko- 
etteeksi kaivautin myöskin muita paikkoja mäessä ja löydettiin heti 
luoteeseen ennenmainitusta matalasta kalliosärkästä, jonka kaakkoi
nen puoli oli perunakuopan seinänä, kaksiteräisen miekan kärjen 
katkelma. — Kaikki esineet olivat poltetussa maassa ja 1/t—1/i met
rin syvyydessä.

Kuten mainittu ei tällä kertaa voitu paikalla toimittaa täy
dellistä tutkimusta osittain lähestyvän perunannoston tähden, jolloin
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kuoppaa tarvittaisiin, osittain kuopan ääreen ulottuvan laihopellon 
vuoksi. Sen vuoksi olisi kaivamisia tällä paikalla jatkettava esim. 
tulevana syksynä rukiinleikkuun jälkeen. Samoin olisi tarpeellista 
kaivattaa lähelle uusi perunakuoppa, jotta löytöpaikka tulisi täy
dellisesti tutkituksi.

Noin puolen kilometriä kauvempana Lehejärven rannasta on 
hietamäki, nimeltänsä Kirkkomäki, mainitun kylän Taukolan talon 
maalla. Rautatie kulkee läheltä sitä. Tästä mäestä on hiekanve- 
dossa löydetty ihmisluita ja pääkalloja. Siellä voi myöskin nähdä 
useampia vaipuneita hautoja. Kaivautin kolme sellaista löytämättä 
muuta kuin eläinten luita. Rikkinäisen, mutta ennen löydetyn ih- 
mis-pääkallon otin kumminkin tältä paikalta korjuuseen. Kun Le- 
hijärveä mainitaan Agricolan rekisterissä vuodelta 1540 vanhana sit
temmin lakkautettuna kappelina (K. G-. Leinberg, Finlands territo- 
riala församlingars ålder etc. H:fors 1886, s. 39. — Z. Topelius, Fin
land framställdt i teckningar), niin on se luulo varsin todenmukai
nen, että sen saarnahuone on ollut rakennettuna Kirkkomäelle (ks. 
minun Kertomus Hauhon kihlakunnan muinaisjäännöksistä, s. 128. 
Tiedeseuran Bidrag X X IX ). Tämä rakennus on todennäköisesti seis
syt niiden hautojen päällä, joista sittemmin on löydetty luurankoja, 
kuolleet kun muinaisina aikoina haudattiin kirkon laattian alle.

VI.
Syyskuun 21 p:nä 1893 jätti maisteri E. Gr. Sederholm val

tion museon kokoelmiin pyöreän solkikupuran ja hevosenkengän 
muotoisen soljen, jotka olivat löydetyt Ryynälän talon maalta Pai- 
melan kylässä Hollolan pitäjää (yleisluettelo n:o 2914). Nämät esi
neet olivat kumminkin hra Sederholmin ilmoituksen mukaan aino
astaan osa siellä tehtyä löytöä. Sen tähden kävi konservaattori 
toht. Hj. Appelgren paikalla myöhemmin syksyllä samana vuonna 
ja sai korjuuseen vielä seuraavat esineet: kaksiteräisen miekan, sir
pin, varsiputkella varustetun keihäänkärjen, kankikuolaimet, rengas- 
kuolaimet sekä 4 rautapadan kappaletta, kaikki myöhemmältä rau
takaudelta. Eräs samaan löytöön sitäpaitse kuuluva kirves oli jou
tunut hukkaan. Myöhäisen vuodenajan vuoksi ei tällä kertaa voitu 
löytöpaikkaa ryhtyä kaivamaan. Löytöpaikasta kertoo kumminkin 
hra Appelgren Arkeoloogiselle kommissioonille että se on „noin 50 
askeleen päässä talosta kaakkoiseen päin olevalla kivimäellä, josta 
eräs suurempi kivi lohkaistiin navetan rakennuksen perustaksi. Mäki, 
joka on pellon keskellä, on noin 50 askelta idästä länteen, 40 poh
joisesta etelään ja noin 2 metriä korkea. Löytöpaikka on pohjoisella 
vietteellä, jossa kolmen maaperäisen kiven välissä nyt näkyy työ
miesten kiveä lohkoessa kaivama, noin 3 metriä pitkä kuoppa.
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Kaikki muinaisesineet eivät olleet yhdessä kohden toistensa vieressä, 
vaan kahdella eri kohdalla noin 1 ä 2 metrin päässä toisistaan. 
Pronssiesineet olivat olleet erillään miekasta; muiden esineiden paik
kaa ei tiedetty“. Niin pitkälle Appelgren, joka sen ohessa ilmoit
taa, että Ryynälän isäntä oli aikeissa tehdä mäen pelloksi, vaan oli 
hän kieltänyt sitä tekemästä ennenkuin tutkimus paikalla on toimitettu.

Tätä toimittamaan läksin Hattulasta Hollolan Ryynälään, jon- 
nekka saavuin aamupäivällä 6:na syyskuuta. Ennensaaduista löy
döistä sain lisäksi tietää, että miekka oli löydetty ensiksi kaikista 
esineistä ja että silloin jo oli iltahämärä. Heti sen jälkeen löydet
tiin kirves, sirppi, padan palaset ja joku muukin esine, jotka kaikki 
olivat vallan ahtaassa kahden kivimiesten poisvetämän kiven vä
lissä ja n. 8 tuumaa maanpinnan alla mustassa mullassa. Seuraa- 
vana aamuna keksittiin pyöreä kupurasolki ja kuolaimet irtaimesta 
mullasta, jota luultavasti jo edellisenä iltana oli pengottu. Tästä 
on mahdollisesti johtunut Appelgrenille tehty ilmoitus, että muinais
esineet olivat kahdessa eri paikassa. Huomattava on kumminkin 
että minunkin löytämäni esineet olivat eri paikoilla kuoppaa. Niinpä 
löysin vielä padan kappaleen lähellä kuopan lounaista reunaa met
rin päässä siitä paikasta, jossa miekka ja monet muut esineet löy
täjän ilmoituksen mukaan keksittiin. Maa padan ympärillä näytti 
kuitenkin olevan lapioitu syvemmästä paikasta kuoppaa. Siitä sy
vennyksestä, mikä oli syntynyt toisen kiven sijalle, joiden välistä 
ensimmäiset löydöt saatiin ilmi, löydettiin pronssirengas, jossa riip
pui hihnan päätelyöte, sekä kappale hevosenkengän muotoista soikea. 
Tähänkin syvennykseen oli pudonnut maata kiven poisvedättämisen 
jälkeen. Mullassa saattoi huomata hiiltä ja pieniä hiukkoja poltet
tua luuta. Kuopan länsireunalla kasvoi puu, joka hakattiin poikki 
ja käännettiin juurinensa ylös. Sen alta löydettiin puolikas leveää 
pronssista käsirengasta. Tämän puun ja miekan sekä sen kanssa 
löydettyjen esineitten välillä oli ollut toinen puheena olevia särjet
tyjä kiviä. Noin l 1/* metrin päässä ensimmäisestä löytöpaikasta 
itään ja kaakkoiseen käsin kaivoin omin käsin esille hevosenken
gän muotoisen soljen palaneitten pikkukivien joukosta, joita sitävas
toin ei huomattavasti ollut ennen liikutettu, sekä rautaveitsen terä- 
puolen suuremman maaperäisen kiven vierestä niinikään koskemat
tomasta maasta ja noin 8 tuumaa maanpinnan alta. Tosioloisesti 
näyttävät siis muinaisesineet täällä maanneen eri paikoilla maape- 
räisten kivien vieressä ja välissä, jossa maa ja mahdollisesti myös
kin ruumiit olivat poltetut. Pisimmän välimatkan löydettyjen esi
neitten välillä havaitsin H/a metriksi. Muinaisesineet eivät kummin
kaan ole tulessa sulaneita, mutta osittain vahingoittuneita. Muu
tamia mädäntymättömiä eläimen luita löydettiin tosin myöskin, 
mutta ne olivat vaan puolta vähemmin syvässä kuin muinaisesineet,
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mistä voitaneen tehdä se päätelmä, etteivät ne aikuisin ole kuulu
neet niiden joukkoon.

Muuten tehtiin kaivamisyrityksiä useammassa kuin 30 koh
dassa tätä kivikkoista mäkitöyryä, jonka pinta-alan työmiehet arvos
telivat tynnörinalaksi, ilman että millään kohdalla havaittiin irtainta 
maata. Hiiltä kyllä löytyi useammassakin kohdassa.

VII.

Niiden muinaisesineitten joukossa, jotka matkusteleva mui- 
naiskalujen keräilijä J. Kauppi viime keväänä lähetti museoon, oli 
myöskin 20 saviastian kappaletta, jotka olivat löydetyt Kipatti-Sa- 
lon talon maalta Hankasalmella. Nämät kappaleet herättivät suurta 
huomiota, koska ne olivat samalla tavoin koristetut kuin ne savias- 
tiankappaleet, joita venäläiset tutkijat, Poljakoff, Innostrantseff, oli
vat löytäneet kivi- ja luuesineitten joukossa Aunuksen läänistä ja 
Laatokan kanavakaivoksilta. Mutta on Suomessakin löydetty mel
kein samanlaisia löytöjä. V. 1885 löysi toht. Th. Schwindt joukon 
saviastiain kappaleita, jotka olivat samaan tapaan koristellut. Nii
den mukana ei kuitenkaan löydetty mitään kiviä eikä luuesineitä. 
Samaan saviastiain ryhmään saamme luultavasti myöskin lukea ne 
saviastiain jäännökset, jotka kand. O. A. F. Lönnbohm kiviaseitten 
kanssa sai talteensa Nimisjoelta läheltä Oulujoen niskaa Säräisnie- 
men pitäjästä.

Tutkin mainittua Hankasalmen löytöpaikkaa 10—12 p. syys
kuuta 3— 4 miehen kanssa joka päivä. Löytöpaikka on parin kiven
heiton päässä itse talosta eräällä Kynsiveteen viettävällä mäkirin
teellä, josta monen vuosikymmenen aikana on vedätetty hiekkaa vie
ressä olevalle savipellolle. Hiedanvedossa on paljon löydetty savias
tian kappaleita. Kerran kuuluu kaksi lasta löytäneen ehjänkin kak
sikorvaisen saviastian, joka kuitenkin heti sen jälkeen meni rikki. 
Kaikkialla rakennuksen nurkissa säilytettiin näitä esineitä, mutta 
Ripatin-Salon talon palossa noin 30 vuotta sitten joutuivat kaikki 
siihen saakka kerätyt kappaleet hukkaan. Sitten ei niillä enää ole 
niin suuressa määrässä kuin ennen ollut uutuuden viehätystä, eikä 
niiden oikeasta merkityksestä tähän saakka ole oltu selvillä. Muudan 
viisas ukko kuuluu kumminkin arvelleen että saviastian palat ovat 
olleet „jättiläisten tervarieskaa“, jota ne ovat leiponeet likellä ole
vassa suuressa tervahaudassa. — Yastamainitun järven alista rantaa 
sanotaan „Ukon valkamaksi“. Parhaan löytöpaikan läpi 60—65 met
rin päässä järven rannasta kuuluu ennen idästä länteen käyneen le
veä oja, jonka molemmin puolin oli ollut kumpuja eli valleja. Tästä 
syvennyksestä ei enään näy jälkiäkään, enempää kuin kohopaikoista- 
kaan; eikä niiden suuntaa ja ulkomuotoa enään voitu muistaa. Juuri 
tällä paikalla oli kumminkin enimmät saviruukun kappaleet tavattu.
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Kaivaessa löysin minäkin siitä vielä satamääriä näitä palasia. Mutta 
sitä paitsi tuli esille muutamia piisäröjä sekä joukko kiviä, jotka 
näyttivät rikkihakatuilta, mutta olivat ainakin osaksi saattaneet loli- 
keentua tulessa, jonka vaikutuksen alaisena ne ovat olleet. Lopulta 
löydettiin kaksi tulisijaakin, jotka olivat tehdyt kiinnitysten asete
tuista kivistä. Toisen pinta-ala oli 60X70 senttimetriä, toisen 1,75 X

K uva 16.

Saviastia, kuuluva H ankasalm en löytöön.

2 metriä. Kivien alla oli paksu hiilikerros. Pienempi tulisija oli 
ainoastaan hiukan maanpinnan alla, mutta Ripatin isännän Matti 
Pylvänäisen arvion mukaan oli sen päällinen hiekkakerros alkujaan 
ollut noin kyynärän korkea. Minkä verran hiekkaa oli poisvedetty 
toisen, suuremman lieden päältä, ei voitu määrätä, mutta se oli 1/2 
metriä nykyisen maapinnan alla. Matkaa tulensijain välillä on 10l/2 
metriä. Tällä välimaalla, kuitenkin lähempänä pienempää tulensijaa, 
löydettiin mainitut saviastian sirpaleet.
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Eri paikalla ja vanhasta peltoaitauksesta, joka osittain on 
vastamainitun löytöpaikan ja rannan välissä, keksittiin kolmas kivi
raunio. Se oli kuitenkin jo ennen ollut tiedossa. Kynnettäessä 
peltoa, joka jo noin 10 vuotta oli ollut kesantona, olivat aatran sah- 
rat käyneet kiviin, joita sitten oli 4 kuormallista vedätetty ranta- 
jäälle. Tälle paikalle kaivautin nyt 3 x 3 l/ 2 metrin laajuisen ja 30X  
50 sm:n syvyisen haudan. Silloin tapasin muutamia paikoilleen 
jääneitä asemakiviä entisestä kivirauniosta. Niiden välistä löydet
tiin joukko saviastiain kappaleita, muutamia lohkottuja kvartsikiven 
kappaleita sekä liuskaisen piikiven palainen. Osa näistä esineistä 
oli koskemattoman savikerroksen päällä. Kivet olivat tulessa va- 
hingottuneita ja tuli sen ohessa esille paljon tuhkaa. Kaikki pie
nemmät kivet näyttivät rikkihakatuilta. En kuitenkaan pysty rat
kaisemaan, onko se ihmiskäden tai tulen työtä. Todenmukaiselta 
näyttää, että paikalla on ollut suurempi liesi.

Kaikki kolme kivirauniota tai tulensijaa jätin koskematta pai
koilleen ja rakennutin eri aidat niiden ympärille.

Kerätyistä palaisista on sittemmin museossa koetettu saada 
kyhätyksi ehjää astiata ja onkin se työ onnistunut sikäli, että on 
voitu osaksi paikata uudeksi eräs suurempi astia (kuva 16), jonka le 
veys suusta on 38 senttimetriä. Pohja ei ole ehjä, vaan on se toden
mukaisesti ollut pyöristetty. A.stian nykyinen vaillinainen korkeus 
on 33 senttimetriä.

„Muinaismuistoja Mynämäen kihlakunnasta“.
Muutamia muistutuksia J. Sjörosin teokseen etupäässä Mynä

mäkeen ja Mietoisiin nähden.
K irj. Osk. Rancken.

Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirjan VIII vih
kossa, joka on painettu Helsingissä v. 1887, löytyy vaan muutama 
vuosi myöhemmin kuolleen suomiystävällisen ja omantunnontarkan 
tutkijan Juho Sjörosin kirjoittama kertomus „Muinaismuistoja Mynä
mäen kihlakunnasta“. Tutkimuksen tekijä oli kotoisin Raumalta, ei 
siis tosin varsin kaukaa kerrottavalta alueelta, mutta kuitenkin vie
raalta paikkakunnalta, koska puheena olevassa osassa maatamme 6, 
7 ja yleensä vaan muutamankin peninkulman välimatka saattaa erottaa 
seutukuntia, luonnonoloja, ihmisiä ja heidän kieltänsä, elintapojansa, 
tottumuksiansa, murteitansa paljoa etäämmälle toisistaan kuin muu
alla Suomessa kymmenet peninkulmat. Kuitenkin lienee halu tutkia 
kotipaikan lähiseutujen muinaisuutta, y. m. sellaiset syyt, mutta 
myöskin muinaismuistoyhdistyksen kehotus toimittaa muinaistutki-
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muksia kihlakunnittain juuri sellaisena aikana, jolloin tekijällä oli 
tilaisuutta siihen työhön. Tässä kohden ei minulla luonnollisesti ole 
mitään muistutusta tehtävänä, päinvastoin iloitsen siitä, että entisen 
kotiseutuni muinaisuus on saanut hyväntahtoisen, tietävän ja oman- 
tunnontarkan kertojan. Sitten lapsuuden- ja varsinaisen kehitysikäni, 
jonka olen elänyt 1840-luvun loppupuolella, olen vuosittain ainoas
taan muutamia päiviä, joskus vaan jonkun kuluvan tunnin viettänyt 
jossakin mainitun seudun paikassa. En senvuoksi tahdokkaan tehdä 
huomautuksiani kertomusta vastaan kokonaisuudessaan; vaan yksinäi
sissä kohdissa tahdon muinaisaikain muistojeni ja tuntemaini muisto- 
tarinain perustuksella tehdä muutamia, osittain hiukan täydentäviä, 
osittain muistuttavia ja oikaisevia lisäyksiä hra Sjörosin kirjoitukseen. 
Muun kaiken pidän hänen kertomuksessaan todistettuna vastaiseksi 
kumoomattomana tai on se minulle tuntematonta.

Lähemmin en oikeastaan tunne Mynämäen kihlakuntaa, vaan 
entisen kotipitäjäni Mynämäen ja oikeimmittain sen entisen kappelin, 
nykyisen Mietoisten seurakunnan. Asianmukaisinta lienee, että, lau
suttuani muutamia yleisiä havaintoja, seuraan kirjoitelmassani pää
asiassa samanlaista järjestystä, jota itse tarkastettava kirjoitus.

Mynämäen kihlakunnan pohjoinen, mannermaan puoli on pinta- 
alaltaan paljoa pienempi kuin se osa merta ja saaristoa, mikä etelän 
puolella kuuluu kihlakuntaaan. Niinkuin olen maininnut, olemme 
etupäässä kiintyvät mannerpuolen kaikkein pohjoisimpaan osaan, 
Mynämäkeen ja Mietoisiin. Siitä tasankoisesta, korpisesta, tuskin 
muuta kuin metsää kasvavasta harjanteesta, joka on Yarsinais-Suomen 
suurimman sisäjärven, Pyhäjärven, etelärajana, ja joka itse vuoros
taan haaraantuu Salpausseljästä, joka etelässä rajoittaa Kokemäenjoen 
aluetta, lähtee kaksi korkeahkoa, joskus pikkuvuorista maaylännettä 
etelää kohden: idempi erämaineen on Mynämäen ja osaksi myöskin 
Mietoisten rajana Nousiaista ja Lemua vastaan, läntisempi sitävastoin 
metsämaineen erottaa Laitilan ja Vehmaan lännessä Mynämäestä. 
Nämät maanseikat määräävät myöskin seudun yleiset luonnonolot. 
Itäpuolella kaakkoisessa olevaa ylänköistä metsämaata kulkee Ylä- 
neen rajalta etelää kohden Nousiaisten jokilaakso, tuo vanha viljelys- 
seutu, joka jo ennen kristinuskon saavuntaa Suomeen välitti yhteyttä 
lounaisen rannikon ja Kokemäen jokilaakson välillä. Samoin se luo
teessa samasta harjanteesta on rajana Mynämäen ja Mietoisten itä
puoleiselle pääjoelle, Alasjoelle (Alisjoelle), joka keski- ja alajuoksul
laan kulkee n. s. Mynämäen tasangon halki, jonka länsiosa taasen 
lähestyy Laitilan ja Vehmaan rajoilla juoksevaa Ylisjokea. Mynä
mäen tasanko on pääasiallisesti ennen n. s. „emäkirkon lääniä“, jota 
ei sanottavasti tee epätasaisemmaksi ne kaakkoon ja luoteeseen kulke
vat poikkiharjut, jotka alkavat Mietoisten rajalla ja tulevat eteläm- 
mässä korkeammiksi sekä yhtenäisemmiksi, minkä vuoksi Mynämäen
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alue näyttääkin viljatasankojensa tähden yksitoikkoisemmalta, Mietoi
nen taas vaihtelevammalta mäkiensä, kivikolujensa, viljelysmaittensa ja 
hajallisten metsäsaariensa vuoksi. Molemmat joet tulevat lähemmäksi 
toisiaan suupuolella ja kulkevat lähipitäin samassa laaksossa; alajuok
sulla on niissä useampia koskia poikkiharjujen katkaisemispaikoilla. 
Jo kauvan sitten huomattu tosiasia on, että asutus on kulkenut me
ren puolelta jokilaaksoja ylös pohjoiseen päin. Pyhee (Pyhä) ja Saa
rinen Lallineen sekä piispa Henrikki, joka täältä käsin Köyliön jär
ven kautta matkusti tiheästi asutettua Kokemäen jokilaaksoa kohden, 
viittaavat siihen; Henrikki-vainajan paluumatka on saattanut tapah
tua Mynämäen tai Nousiaisten jokialueen kautta, kunnes hän viimein 
tuotiin Nousiaisiin.

Ryhdymme nyt lausumaan muistutuksiamme seuraten kerto
muksen laatijan tekstiä.

Hra Sjörosin kertomuksen lähteitten joukossa mainitaan (s. 67) 
myöskin Greg. A. Hallenius („Virmoensis terriorii memorabilia“, Ab. 
1738, väitöskirja Alg. Soarinin esimiehyydellä). Vanhempi veli, M. 
Hallenius, julkaisi H. Hasselin esimiehyyden alaisena teoksen „De 
Borea-Fennia“, Ab. 1732. Lisätietona mainittakoon, että Hallenius- 
veljekset, talonpojan poikia Mynämäen emäseurakunnasta, Mietoisten 
ja Nousiaisten rajalta, olivat kotoisin Haloisten kaksitaloisesta ky
lästä. Siitä ajan tavan mukaan otettiin sukunimi, samoinkuin Mie
toisten silloisen kappelin Raukka-nimiseltä kappalaistilalta kotoisin 
olevat, melkein samaan aikaan elävät Jusleniukset kuuluvat ottaneen 
pappis- ja oppimailmassa kuulun nimensä Juuselan talosta. Mietois
ten Haijaisten kylässä ja luultavasti myöskin muualla on Juusela 
nimisiä taloja. Suvun entisen nimen kerrotaan olleen Anckar (aate
lista sukua?)

S. 68. Willnääsin kappelin suomalaisen nimen kirjoittaa Sjöros 
Aaskanen, kentiesi oikeinkin, mutta kirkollisessa ja siviilisessä hal
linnossa olen nähnyt sitä kirjoitettavan muodossa Askais ja mikä 
vielä enempi, kansan suusta olen sen kuullut muodossa Askais, en 
koskaan Aaskais.

Väitöstä (s. 70), että Mynämäki nykyisin kansan suussa ta
vallisimmin kuuluu Minämäki, tahdon vastustaa. Joko on nimimuoto 
Mynämäki jo aikaisimmasta lapsuudesta alkaen niin juurtunut mie
leeni, etten siitä syystä %j t vuosisadankaan kuluessa ole voinut ha
vaita tuota hienoa vivahdusta y:stä i:ksi olevaksi, tai olen niin ke
hittymätön äänteitä käsittämään, etten ole sellaista vivahdusta kuul
lut. Pikemmin luulisin h:ra S:n joutuneen erehdykseen jonkun yksi
tyisen puhujan lausumistavasta. Että tämän merkitykseltään minulle 
tuntemattoman nimen alkutavuulla on läheistä yhteyttä „min“ yhty
män kanssa, erittäinkin eräissä nimissä, en tahdo kieltää, koskapa 
luulen muistavani, että G. Halleniuskin nimittää erästä Alisjoen läh
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dettä (Yläneen rajalla) „Mini-“ eli „Minäjärveksi“. Arvelu, että sana 
„muna“ olisi nimen juurisana, ei ansaitse mitään huomiota enemmän kuin 
muutkaan Rudbeckin mukaiset äänisamallaisuudet. Sen mukaan olisi 
tuota nimeä selitetty siten, että aihetta siihen olisi saatu niistä munan 
muotoisista kivistä, joita löytyy karkean soran seassa sillä kukku
lalla, jolle Mynämäen kirkko on rakennettu. Paremmin sopiva olisi 
se seikka, että sellaisia kukkuloita löytyy siellä täällä, joko yksinäi
sinä tai sellaisilla vuorinystyröillä, joissa muuten löytyy hiekkaa. 
Hyvistä hiekanottopaikoista on pitäjässä ylipäänsä puute; vuorta, ki
veä, soraa ja savea sekä savimaata on täällä enimmäkseen maan pin
nalla. Luonnollisesti ei tässä kohden voida vedota siihenkään, että 
muutamilla vuorilla löytyy kokonaisia kasoja munanmuotoisia kiviä, 
kuitenkin tavallisia kananmunia suurempia, ihmisen pään kokoisia, 
vieläpä suurempiakin. Sellaisia muistan esim. nähneeni eräällä vuo
rella, luullakseni Heiskan talon maalla Yehmalaisten kylässä sekä 
n. s. Uhlunvuorella, jota vasta enemmän. Kivet Heiskan vuorella 
ovat lapsuuteni muistojen mukaan kooltaan pienempiä ja vaan vähän 
sammaltuneita, usein kellonpainoiksi käytettyjä; Uhlunvuorella ne 
ovat suurempia vierinkiviä, sammaltuneita.

Pitäjän ruotsalaisen nimimuodon, Virmon, synnystä ei ole mi
tään muistoa. Yhtä onnistunut kuin Halleniuksen mainitsema arvio- 
kauppa, että se olisi johtunut „viriästä maasta“ lienee otaksuma että 
se tulisi Vironmaasta. Tällä otaksumalla on juurensa seudun mur
teen yhtäläisyydessä vironkielen kanssa.

Samalla tavoin Karjala on voinut saada nimensä asukkait
tensa karjalaisen sukuperän vuoksi (s. 70). Samoin saattaa myöskin 
Vehmalaisilla samassa kappelissa, Hämäläisillä Mietoisissa, Pohjalai
sella ja Karjalaisella Merimaskussa olla nimensä entisten asukkaitten 
mukaan. — Tarina Hooperin äijästä on tavattavana sekä suomalai
sessa että ruotsalaisessa arkkikirjallisuudessa. Lieneeköhän siis pai
kallaan ottaa hänestä puhetta esihistoriallisen aikajakson yhteydessä 
(s. 71 alhaalla)?

Paikkakunnalla käytetyt nimet muinaisajan ihmisten kokoo
mille kiviraunioille ovat hyvin häilyviä tai eivät lainkaan määrätyt 
(s. 75). Usein saattanevat kivikasat, joita on koottu maata vilje
lykselle raivattaessa, vietellä luulottelemaan niitä muinaisaikai siksi 
kiviraunioiksi. Usein on sellaisia kivikasoja aijottu tai jo tehtykin 
kiviaidaksi viljelysten ympärille.

S. 75 mainittua Linttisvuorta Karjalan Suojärvellä ei ole se
koitettava toiseen samannimiseen vuoreen, joka on Mietoisten ja Le
mun rajalla lähellä Kivivuorta ja sen ympäristöllä olevia taloja, kui
tenkin Lemun puolella. Tämä jälkimmäinen Linttisvuori on tunnettu 
laajasta näköalastansa Naantalin merenseljälle ja kaupunkiin päin.
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8. 76 mainitaan Hietamäki kuuluvaksi Mietoisiin. Olisiko se 
viimemainitun paikkakunnan päästyä omaksi seurakunnaksi siirretty 
siihen on minulle tuntematonta, mutta ainakin ennen kuului se My
nämäen emäseurakuntaan. Monessa paikassa on kivilatomuksia, joissa 
on muinaisten tulisijainkin jäännöksiä, osottamassa asumuksien, rii
hien, saunojen sijoja, sekä maatuneita ja kasvettuneita ojia muinai
sen viljelyksen merkkinä.

Sama sivu. Mitä tässä alempana aijon kertoa ei tarkoita 
„Pirkankallioita“, vaan mahdollisesti Rankkaan vuorta luullakseni Ja
kin talon maalla. Poikavuosinani kuljin kerran Vehmalaisten silloi
selta kappelikirkolta parisen kilometriä parhaasta päästä koillista 
kohden, kunnes eräällä jotenkin tasaisella, alhaisella vuorikarilla met
sässä näimme muutamia — muistaakseni 4 tai 5 kappaletta — ma
talia, ihmisjalan jälkien muotoisia syvennyksiä; vuoren syrjään oli 
kahden selvästi syvennetyn, aallonmuotoisen rinnakkaisviivan kautta 
syntynyt käärmeen kuva. Tuosta käärmeennäköisestä kuvasta kai- 
pasimme ainoastaan silmän merkkiä; päätä ja häntää ei siitä puuttu
nut. Nämät kuvat näytti meille kahdelle pojalle silloinen ja sikäläi
nen pitäjänapulainen, myöhemmin Teuvan kirkkoherra M. Kumiin 
(1833). Me käsitimme jalanjäljet omituiseksi luonnon oikuksi eikä, 
kuten kansa näytti luulevan, ihmisaskelien jäljiksi silloin kun vuori 
vielä oli pehmeää, koska jäljet siksi eivät olleet kyllin luonnollisia. 
Käärmeenkuva tuntui meistä paremmalta.

S. 77 (alku). Kertomuksia jättiläisistä ja muista, jotka heit
tivät kiviä hävittääkseen vastarakennettuja kirkkoja, tavataan mo
nessa paikassa. Mynämäen kirkkoa vastaan heitetty kivi on, sen mu
kaan kuin minä olen käsittänyt paikkakunnalla kerrotun tarun lä
hellä Perheen sotilaspuustellia. Ken ei tässä muistaisi satua Raision 
kirkonrakennuksesta, Killistä ja Kukkarokivestä? Myöskin kertoo 
eräs satu, että kaksi jättiläisnaista rakensivat toinen Maarian pitäjän 
ja toinen Kaarinan kirkon. Maarian kirkko rupesi ennen valmistu
maan kuin toinen, minkä vuoksi Kaarinan kirkon rakentaja kateis
saan otti äärettömän suuren kiven ja heitti sen Maarian kirkkoa vas
taan, mutta osaamatta; kivi putosi Savijoen (Maarianjoen) itärannalle 
vähää alemmaksi saman joen yli vievää siltaa kirkon kohdalle ja on 
siinä paikassa vielä nytkin. Kuitenkin saattaa sekä satu että itse 
kivikin aikain kuluessa hävitä. Niiden 60 vuoden aikana, mitkä ovat 
kuluneet siitä, kuin ensi kerran näin kiven, on se melkoisessa mää
rässä pienentynyt, joko sen sitten on murtanut luonto yksinään tai 
ihmisvoiman avulla; kiviä on siitä paljon lohjennut, ja jääneet joko 
paikalle tai on niitä kuljetettu rakennustarpeiksi.

Mitä samalla sivulla kerrotaan kivikosta Kouhilan talon Iso- 
mäen vuorella, on nähtävästi samaa, jota olen muistellut kerrotuksi 
eräästä vuoresta Vehmalaisten Heiskan maalla. Pyöreähköt, vähän
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vaan sammaloituneet vierinkivet, enimmäkseen kananmunan kokoisia, 
mutta myöskin ihmisen pään suuruisia, peittävät vuoren pinnan. 
Sellaisia kivikon peittämiä vuoria on monin paikoin; Sundomin vuo
ren laella Sulvassa (lähellä Vaasaa) olevan samanlaisen kivikon sanoi 
eräs mineraloogi olevan luonnon työtä. Kivien seassa oli harvinai
sempiakin lajeja, muistoni mukaan esim. syeniittiä, jota ei kuulu 
löytyvän kiinteässä vuoressa Suomessa, mutta kyllä esim. Norjan 
tunturivuoristossa.

S. 79. Se mitä tällä sivulla kerrotaan Mietoisten kappelin 
Uhlun maalla olevasta kivikosta tarkoittaa arvatenkin jotain sen 
metsäpalstaa „Korvessa“ (Karjalaa ja ennen myös Vehmalaisten kappe
lia), missä Mynämäen etelä- ja keskiosilla on suuremmat, yhteismaista 
erotetut metsäpalstansa; pienemmät palstat ovat talojen muitten vilje- 
lystilusten yhteydessä lähellä asuntopaikkoja. Lähellä Mietoisten 
kirkkoa olevan Uhlunvuoren vierinkivi-peitteisistä osista tulee edem
pänä puhuttavaksi.

S. 81. Nimi „Nihdasten“ lienee kuuluva Nihdisten. Nihdisten 
ja Aikkisten maalla on maist. A. Hackman kesällä 1894 tutkinut muu
tamia pakanallisia hautoja. Hän kuuluu löytäneen poltettujen luiden 
jäännöksiä ja vähän rautaesineitä (nauloja).

S. 82. Puheenparteen „Linnavuoren Liisa, Kallavuoren Kaisa 
ja Mahlion Maija“ on tavallista lisätä ainakin „Pirjenvuoren Pirje“ 
(Pirje =  Birgitta) ja „Kunvuoren (Kurjenvuoren) Kurki“. Kallanvuori 
on päärunkona tai ainakin päävuorena Mynämäen ja Nousiaisten 
välisessä, metsää kasvavassa ja leveässä vuorenseljänteessä. Pirjen- 
vuori on ensimmäinen maayläne Mietoisten puolella, ja ylipäänsä 
ensimmäisiä siinä vuorijonossa, joka Kallanvuoren eteläisimmästä jat
kosta Nousiaisissa lähtee luoteeseen päin pitkin Mynämäen tasangon 
ja Mietoisten seurakunnan rajaa ja joka tarinan mukaan on saanut 
nimensä eräästä siellä elävänä poltetusta Pirje-nimisestä naisesta, 
(noita-akasta?). Kurjenvuori on yksinäisempi, mutta sen voi kuiten
kin lukea kuuluvaksi heti sen eteläpuolella olevaan rinnakkaiseen 
vuorijaksoon, joka on pohjoispuolella vetisiä Mahalan niittyjä, joissa 
luultavasti muinoin kurjet ovat oleskelleet. Melkein suoraan kul
massa tämän niittyjakson kanssa ovat Alajoen ja Kotk’kallion luotei
selle ja Rauvasvuoren länsilounaiselle puolelle antavat n. s. Kurais
ten niityt. Linnanvuori on kukatiesi saanut nimensä vuoren äkkijyr
kistä seinämistä; se on luoteinen pääte Kallanvuoresta lähtevässä poh
joisimmassa poikkiharjanteessa, eikä sen laella, kuten ei myöskään 
Pirjenvuorella, ole mitään kiviraunioita. Huomattavin kohta näiden 
kahden viimemainitun vuoren välisessä ylämaassa on Rauvasvuori 
(Nuuskalan vuori) Nuuskalan ja Paarvon sotilaspuustellien maalla 
Mynämäellä. Mainitun vuoren itäpään kohdalla tekee Alajoki kosken, 
jolla on nimi Mietoisten seurakunnan pappilan Raukan mukaan (van-
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hemmissa painetuissa kirjoissa kirjoitettu myöskin Raukais). Kosken 
niska oli ennen, aina vuoteen 1820 saakka, ahdas; jäiden lähdön ai
kana estivät usein kokoontuneet jäät vedenjuoksun kosken yläpuo
lella ja saattoivat etenkin Nuuskalan pellot veden alle, minkä vuoksi 
kivet koskenniskassa särjettiin. Rauvasvuoren koillisella rinteellä 
löydetään vielä muutamia kymmeniä jalkoja joen keskimääräistä ve
denkorkeutta ylempänä pienten näkinkenkäin kuoria maasta. Kosken 
ja vuoren itäpään välillä on aivan lähellä maantien mäkeä noin 10 
jalan syvä, kartionmuotoinen, suustaan kentiesi 10 jalan läpimittainen 
kuoppa, jota kuoppaa tarina sanoo „kuninkaan sudenhaudaksi“. Sel
laisista en ole etsinyt tietoja, mutta kaikissa tapauksissa näyttää se 
niin suurelta, että se ainakin osaksi on luonnon työtä. Tavallinen 
hiedanottopaikka se ei ole ollut. — Mainitun Kallavuoren eteläpäästä 
aina Nousiaisten Mahalan kylän niittyihin ulottuvan vuorihaaran ete- 
läisempänä rinnakkaisharjanteena on se koluinen harju, joka kulkee 
saman pitäjän Torvisten kylän kautta Mietoisten Pursilan kylään, 
sitten jatkuu Rauvolan kylän, keilamaisen Kure vuoren, Karkoisten 
puustellin ja Tuokkilan maalla olevan Kolkankallion kautta, jonka 
luoteisessa katkaisevat Kuraisten niityt, Linnavuoren ohi Vehmaan 
pitäjään. (Jatk.)

Pitäjäin haukkumanimiä eli „köllejä.“
Varsin tavallista on, että naapuripitäjäläiset keskenänsä soi- 

maavat tosiansa haukkumanimillä, jotka ovat kuinka kulloinkin suk
kelasti keksityt. Kansamme leikillisyyttä eli huumoria kuvaavina olisi 
syytä kerätä noita nimiä talteen. Esimerkiksi olemme niitä poimi
neet koolle seuraavat.

Viipurin lääniläiset ovat olleet mestareita tämänlaisessa hauk
kumisessa. Säkjärveläisiä sanotaan kinkimvarkaiksi. Kun Kustaa IV 
Aadolf oli matkalla Venäjälle Paul-keisarin tytärtä Aleksandraa kosi
maan, niin lähetti keisari kokkeja vastaan maantielle ruokia valmista
maan. Silloin oli Säkjärvellä kadonnut kinkku kattilasta ja löytty — 
ladon takaa, eikä muuta tarvittu, niin saivat pitäjäläiset tuon pahan 
maineen.

Muolalaiset ovat surmantappajia ja sudennylkijöitä. Saunassa oli 
Muolalainen nähnyt kirnun ja luullut surmaksi. Juoksi apua hake
maan ja miehissä tultiin tappamaan. Kun kangella lyötiin ja maito 
rupesi vuotamaan, niin arvelivat: „jo alkaa oksentaa!“ Lyömistä 
parantamalla saatiin kirnu rikki ja samassa selville mikä se oli. — 
Toisen kerran oli kaksi muolalaista riihessä yötä. Toinen näki aidan
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vieressä mustan, jota luuli sudeksi, ja näytti toiselle. Ruvettiin puuk
koja hiomaan valmiiksi, että nylkevät kun saavat, mutta eivät tohti
neet mennä tappamaan ennenkuin päivä tulisi. Päivän tultua näki- 
vätkin että se musta oli koppa. — Vieläkin toinen Muolalaisten lisä
nimi on hölmöt.

J. M. Saleniuksen muistoonpanojen mukaan (ks. hänen kerto
mustaan Valkjärven pitäjästä s. 96) haukutaan Kivennapoisia naapu
rissa vainaanpudottajaksi, Kuolema Järveläisiä sanotaan variksentappa- 
jiksi, Uudenkirkon asukkaita lehmänkengittäjiksi ja Valkjärveläisiä 
piuveiksi (varkaiksi). Viimemainitulla ankaralla nimellä onkin taval
lista vähäisempi syy. Isonvihan aikana oli Valkjärvellä kirkonkellol 
upotettu veteen vihollisten tieltä pois. Rauhan tultua oli kello vii
mein löydetty ja viety Valkjärven kellonjalkoihin. Mutta asiasta 
syttyi tora, sillä Muolalaiset ilmestyivät myöskin väittämään ja vaati
maan kelloa omaksensa. Valkjärveläiset kuitenkin pitivät kellon ja 
suuttumustaan jäivät Muolalaiset purkamaan yllämainitulla haukku- 
manimellä.

Koivistolaisia sanotaan hailinhirttäjiksi ja. Luumäkeläisiä lehmän
kengittäjiksi mistä syystä liekkään? (U. S. 1886: 210).

Kymiläisiä sanotaan Haminan tienoilla tupensyojiksi. Ennen 
vanhaan kun Kymiläisiä oli Viipurissa kirvestyössä, joutuivat he 
kelpo hutikkaan ja miten lieneekään eräältä mieheltä päässyt suuri 
kolmikoteloinen tuppi irti ja joutunut pöydälle. Kun äijät hutikka- 
päissään leikkasivat kalaa puukolla, alkoi muudan heistä, joka oli 
enemmin pöhnässä, puukolla järittää edessään olevaa tuppea suuhunsa 
luullen sitä kalaksi, kunnes toveri huomautti että: ,,älä hiidessä syö 
tuppoasi.“

Kymiläiset puolestaan sanovat liki Haminaa olevan Bamhölen 
kyläläisiä „suolankylväjiksi.“ Kun näet suolaa ensin aljettiin Suomessa 
käyttää, niin Bamböleläisetkin panivat sitä keittoonsa ja huomasivat, 
sen hyväksi. Kun sitä sitten oli menestyksellä koetettu puuronsil- 
mässäkin y. m., päättivät he yhdessä tuumin kylvää kaikki peltonsa 
suolaa kasvamaan, toivoen siten saavansa suolaa mielen määrin käy
tettäväksi, mutta saivat vain rikkaruohoa. Sitä juttua on kuultu Poh
janmaallakin kerrottavan (nimim. Pohjantuuli U. S. 1890: 82).

Mutta ovat Länsi-Suomalaisetkin osanneet kieltänsä hioa.
Lisänimi on esim. Yläneen kappelilla, jota — niinkuin yläne- 

läiset kertovat — Pöytyän pöllöt haukkuvat Tamppukappeliksi, luulta
vasti siitä syystä, että täällä on kovia aikoja ollut elettävänä useim
min kuin naapurissa, niin että asukkaat ovat olleet pakoitetut tamp- 
puleipää eli olkileipää syömään. Ks. Killinen, Kiinteitä muinaisjään
nöksiä Ulvilan kihlakunnassa, Tiedeseuran Bidrag’eissa 33 vihko, s. 32.

Kiikosille ovat hyväntahtoiset naapurit antaneet Kuttukappelin 
kunnianimen — osotukseksi muka kiikoslaisten vuohenpidosta.
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Äsken ilmestyneessä kertomuksessaan „Muinaismuistoja Kuor
taneen kihlakunnan eteläiseltä puolelta“ mainitsee J. F. Ollinen use
ampia tämänlaisia haukkumanimiä kertomuksensa alueelta. Hra Olli
nen kirjoittaa:

„Suomessa on nim. useissa kohdin kuultavana se omituinen 
tapa, että kunkin pitäjän, kappelin vieläpä kyläkunnankin asujamilla 
on oma, yhteinen ja tavallisesti pilkallinen nimitys t a i ,,koitti“, kuten 
Keuruulainen sanoo. Niinpä on arvattavasti jokaisen kirkkokunnan 
asujamilla niissäkin paikoissa, joita tämä kirjoitelma käsittelee, vaikk’ 
en juuri kaikissa tätä asiaa tullut tutkanneeksi.

Niinpä sanottiin Keuruulaisia yleensä omalla paikkakunnalla
kin saatikka muissa kylissä karhun soutajiksi.

Tämän koltin synnystä kerrottiin seuraava juttu.
Kun Keuruun akat kerran soutaa jutkistivat Keurusselkää, 

niin sattui karhu uimaan samalla ulapalla. Se väsyi luultavasti kum
minkin liikkuessaan vieraassa valtakunnassa, koska nousi akkojen 
veneeseen. Eukko parat säikähdyksissään eivät tohtineet puhua mi
tään. Ja rauhallisena istui karhukin tähystellen rannalle. Vihdoin eräs 
akoista arveli: „sinne hän kahtoo, johonka hän tahtoo“. Nyt alkoivat 
akat soutaa maata kohden, ja lähelle rantaa päästyään hj^ppäsi karhu 
veteen, ui maalle ja vapautti näin avuliaat akat ankarasta pelvosta. 
Tästä tapauksesta aikain on Keuruulaisia kutsuttu karhun soutajiksi.

Yhteydessä tämän kanssa lienee paras mainita seuraavat- 
kin koitit.

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

Töysäläisiä nimitetään tervakouriksi silloin kun ei kehdata 
rumempaa nimitystä käyttää. Tämä koitti on saanut epäilemättä al
kunsa siitä, että Töysässä harjoitetaan suuressa määrässä tervanpolttoa.

Pihlajavesiläisiä taas nimitetään närheiksi. Tämän költin ker
rottiin tulleen siitä, että pitäjän asukkaat ennen viljelivät paljon huh
tia, joilla närhitkin mielellään käyvät tähkiä ravinnokseen noukki
massa. Usein syntyy näiden kesken aika mellakka ja meteli, kuten, 
kerran Pilajavesiläistenkin välillä tapahtui. Heille oli tullut rajoista 
riita ja niin ankara, että tappelun tuoksinassa yksi sai surman iskun. 
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 tuo
mittiin hän mestattavaksi, mutta pyövelin kirves ei pystynytkään 
Sompin päähän, sillä se oli ollut lujauskoinen mies. Sitten oli Somppi
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lausunut, ett’ei hän tahdo kantaa tuomittua päätä ja pyysi pyövelin 
vielä kerran koittamaan, ja heti ensi iskulla putosi pää maahan.“

Yhteen menoon mainittakoon että muistamme kuulleemme Ruo- 
veteleläisiä sanottavan pirunkeittäjiksi siitä syystä että naapuriseura- 
kuntalaiset kerran olivat nähneet siellä krapuja keitettävän.

Muinaisjäännöksiä Heinolan kihlakunnassa.
Matkakertomus kesältä 1893.

Kirj. Torsten Boisman.

Luhangon pitäjässä en tavannut kivikauden aikuisia esineitä 
ollenkaan. Tosin parissa paikassa, niinkuin Lapinhiekka-nimisessä 
torpassa Luhangon lahden varrella, sanottiin pari vuotta sitten löy
detyn sileäksi hiottu kiviase, mutta tämäkin oli jo toissa vuonna 
annettu eräälle „Helsingin kiviherralle“. Eräässä Hakainen-nimi- 
sessä talossa lähellä Luhangon kirkonkylää kertoivat että muutama 
vuosi sitten oli järvenpohjasta löydetty suurenlainen neliskulmainen 
kivi, jonka sivut olivat hyvin sileiksi hiotut, ja arveli löytäjä, mai
nitun talon isäntä, sen olleen hiokivenä entisaikaisille kivikirveille; 
mutta ikävä kyllä oli talon palvelusväki saanut sen haltuunsa ja rik
konut palasiksi, joista ei ainoakaan enään sattunut olemaan jäljellä, 
sekä käyttänyt näitä palasia kovasimina.

Muinaismuistoina on jäljellä muutamia nimityksiä, niinkuin 
Lapinsaari Luhangon lahdessa ja Lapinhiekka, joksi erästä hiekkaista 
niemeä Luhangon lahden varrella nimitetään, vaan näissä en huo
mannut mitään sen merkillisempää.

Muutoin kerrottiin että Luhangon lahti on hyvin kalarikas, 
jonka tähden arvattavasti kalastus on ollut tärkeä elinkeino täällä. 
Kalastusta muistuttavatkin ne katiskat, joita täällä eräällä niityllä 
monen kymmenen sylen päässä rannasta on tavattu maan sisältä, ja 
jotka ovat merkilliset siitä että niissä on käytetty neliskulmaisia 
puupuikkoja, jotka ovat pistetyt vierekkäin ilman minkäänlaisia 
niteitä, sillä jos siteitä olisi käytetty olisi kepeissä, arveltiin, jonkin
laisia lovia. ’

Leivonmäen pitäjässä tapasin kaksi, kuten luulen kivikauden 
esinettä. Toinen niistä, jonka pää on hyvin sileäksi hiottu, on ar
vattavasti ollut jonkun pienemmän kiviaseen varren pää. Se löydet
tiin pari vuotta sitten kirkonkylän Brusilan talon pellolta vanhojen 
kivijalkaraunioiden seasta. —



—  142 —

Toinen taasen on mahdollisesti kiviveitsen tahi jonkinmoisen 
tikarin varsi, joista ikävä kyllä terä on katkonut — tämä löydettiin 
Havumäen kylän Kauraniemen talon pellolta, kun ojia korjattiin.

Rautakauden esineitä on tavannut. Tosin kertoi eräs torpan 
mies Ruuhimäen kylässä kymmenkunta vuotta sitten löytäneensä sy
dänmaasta eräästä „jättiläisen tervahaudasta“ hiiltyneen, saavin ta
paisen vasun vierestä rautaisen, kovasti ruostuneen kirveen pään, 
jonka sanoi painaneen joukon toistakymmentä naulaa ja jonka terä 
oli jalan levyinen, mutta tästä hän jo oli tehnyt venheeseensä rau- 
tahangat.

Mainittuja „jättiläisten tervahautoja“ sanoivat sydänmaassa 
Havumäen puolella olevan hyvinkin tiheään. Eräs, jota minä olin 
katsomassa, oli noin puolentoista sylen syvyinen, vaan tästä en mi
tään erinomaista löytänyt, sen kuin hiilensekaista tuhkaa.

Kiinteistä muinaisjäännöksistä Leivonmäellä ansaitsee huo
miota eräs saari Saynätjärvessä, joka sijaitsee n. 8 virstaa kirkonky
lästä Havumäkeen päin. Tämä saari, joka on ainoa tässä pienessä 
järvessä, on nähtävästi ollut hautauspaikkana. Muodoltaan on se pit- 
känlainen ja jokseenkin korkea sorakumpu, jonka pinnalla näkyy vie
läkin selvästi pienempiä syvennyksiä vierekkäin ja kertoi oppaani, 
eräs mies lähellä olevasta torpasta, kaivaessaan yhtä tuollaista syven
nystä tavanneensa sieltä luita ja tuhkaa. Kansa kertoo ruumiita tänne 
haudatuksi siihen aikaan, jolloin Hollolan kirkko oli lähin. —

Jättiläisten tahi lappalaisten hautaraunioita eivät muuten sa
noneet nähneensä missään. — Aikaisempaa asutusta viittaavat myös
kin ne honkien kannot, joita kerrottiin täällä löydetyksi soista parin 
kyynärän syvyydestä, ja joista selvästi näkyi, että ne olivat jonkin
laisen aseen avulla kaadetut.

Joutsan pitäjästä tämän kirjoittajan ei onnistunut saada kivikau
den esineitä. Tosin Rajamäen torpan pellosta Niemilakon talon alu
eelta Tolvasniemen kylää, eräs torppari sanoi löytäneensä kymmen
kunta vuotta sitten suurenlaisen sileäksi hiotun kivikirveen, joka pai- 
noi kuudetta naulaa, mutta tämä oli jo hyvän aikaa sitte jälleen jou
tunut kadoksiin.

Myöskin Laitjärven kylästä Sydänmaan talon alueelta sanoi
vat löydetyksi kivisen kirveen tapaisen esineen, mutta tämäkin oli 
heti sen jälkeen hukkunut.

Erityistä huomiota ansaitsevat ne „lappalaisten“ tai „jättiläis
ten muuraukset“, joita tässä pitäjässä tavataan Säynätniemen talon 
alueella. Nämät ovat korkeita „santavuoria“ hienosta kivensekaisesta 
sorasta, ovat katkaistun kartion muotoisia. Eräs tällainen „muu
raus“, jota olin katsomassa, oli oppaani arvion mukaan n. 40 syltä 
kehykseltään alhaalla ja n. 6—7 sylen korkuinen. Muutoin maa täällä
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oli aivan tasaista, pientä lehtimetsää kasvavaa, ja enemmän alhaista 
ja vetistä, joten nämät muuraukset heti pistävät silmiin. Mainittuja 
».muurauksia“ kuuluu seudussa olevan metsässä toista kymmentä. Nä
köala tältä kummulta, joka kohosi puitten latvojen yli, oli hyvin laaja 
ja kaunis. Varsinaisista hautaraunioista ei kansa tiennyt mitään, vaan 
sanoi täälläkin paikoin olevan noita suuria jättiläisten tervahautoja.

Hartolan pitäjän kiinteistä muinaisjäännöksistä on huomatta
va ne haudat, joita tavataan Vehkalahden kylässä, Eekon kartanon 
alueella. Täällä on nim. eräällä kankaalla joukko syvennyksiä ja 
kumpuja noin parin kolmen kyynärän pituisia ja n. puolentoista kyy
närän levyisiä, ja kertoi oppaani kaivaneensa pari sellaista ja tavan
neensa niistä hiiliä ja tuhkaa, jonka arveli olleen poltetuista ihmisen 
luista. Mahdollista on, että tämä paikka, joka on Jääsjärveu ran
nalla, on aikoinaan ollut kalmisto, vaikkei kansantarukaan siitä mi
tään tiedä kertoa.

Vielä mainittakoon Lapin- eli Kampurakirkko, joka on Kumun 
kylässä Kumun talon maalla. Tämä kuuluu olevan ontto kallion 
luola, jossa on kivisiä penkkejä sekä kauniimpi kivi keskellä, jossa pappi 
seisoi. Kansa kertoo täällä olleen puusta tehdyn kellonkin, jota räm- 
pötettiin, ja että tätä käytettiin siiloin kirkkona kun ei ollut kirkkoa 
lähempänä kuin Hollolassa.

Sysmän pitäjän muinaisjäännöksistä tahdon mainita ne lukui
sat pyhimyksen kuvat, jotka täällä säilytetään kellotapulissa, sekä 
erään rautaisen rintahaarniskan ja kypärin. Kiinteänä muinaisjäännök
senä mainittakoon vielä eräs kivi, joka on maantien varrella lähellä 
kirkkoa, ja on merkillinen siinä löytyvien n. 30 kuopan kautta, jotka 
kansa kertoo syntyneen siitä kun kyläkunnan asukkaat käyttivät tätä 
tuluskivenään, jota vastaan he iskivät tulta (!).

Kivikauden esineitä en tavannut täällä ollenkaan, eikä kansa 
myöskään tietänyt mitään vanhoja hautapaikkoja täällä.

Mäntyharjun pitäjän muinaisjäännöksistä mainittakoon Nuppi- 
linnan rauniot. Ahvenniemen kylän ohitse kulkee nim. pieni joki, jota 
sanotaan Linnajoeksi ja sen itäpuolella kohoaa kallio, jolla mainittu 
linna mahdollisesti on ollut. Jäännöksenä tästä linnasta ovat ne jok
seenkin paksut kivivarustusten rauniot, joita täällä on kaakkois- ja itä
puolella. Kallio on jokseenkin jyrkkä pohjois-puolella ja länsi-puolella 
taasen on joki, joten sillä puolella ei varustusta ole tarvittu. Tosin 
kertovat tällä paikalla myöskin olleen torpan, joka kantoi Nuppilin- 
nan nimeä, mutta mistäpä tämä torppa olisi saanut niin sotaisen ni
men, ellei paikaila jo silloin kun torppa perustettiin olisi ollut se nimi.

Hiukkalan talon alueelta Valtolan kylästä löydettiin muutama 
vuosi sitten peltoa kynnettäessä sormen pituinen, neliskulmainen,
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toisesta päästä kapeneva ja ohuemmalla puolella reijällä varustettu 
hienoksi hiottu kivi, mutta se oli jo hävinnyt.

Kurikkalan talon maalta Vai tolan kylästä löydettiin toissa 
kesänä sydänmaasta kaksi jauhinkiveä ja niitten päällä oli kivinen 
hienoksi taottu kirves, jonka löytäjä oli korjannut mukaansa, mutta 
hukannut.

Heinolan pitäjässä en tavannut kivikauden esineitä eikä kansa 
myöskään tietänyt mitään vanhoja hautauspaikkoja täällä.

Muinaistieteen vainioilta.
— Muinaistieteellinen näyttely on pidetty Permissä tänä kesänä hei- 

näk. 18 ja 31 päivien välillä. Sen on järjestänyt Permin Arkisto-komitea ja 
sikäläinen Uraalin luonnontutkijain seuran haaraosasto. Enintä huomiota näyt
telyssä veti puoleensa hra Teplouhoffin suuri „tshuudilainen“ Permin seuduilta 
kerätty muinaiskokoelma, johon kuului esineitä useita tuhansia. Pietarin Ar- 
keolooginen kommissiooni oli näyttelyyn lähettänyt osan niitä muinaisesineitä, 
joita N. G. Druzhinin oli kaivanut esille Kyshtymskin tehtaan seuduilta, sekä 
kokoelman piirustuksia sassaniidilaisista astioista, jonka main. kommissiooni ai
koo julkaista. Vielä oli näyttelyesineiden lukua lisännyt Permin Arkisto-komi
tea, Jekaterinenburgin, Permin ja Ala-Tagilin paikallismuseot sekä joukko yksi
tyisiä henkilöitä. Ovirahaa näyttelyssä ei otettu, koska tarkoituksena oli mah
dollisimman laajoissa piirissä herättää harrastusta muinaisesineihin ja niiden 
säilyttämiseen. Myöskin julkaistiin näyttelystä luettelo ja piti sen alussa hra 
Th. A. Teplouhoff esitelmäu „tshuudilaisista“ muinaisesineistä. Näyttely kuu
luu muutenkin hyvin onnistuneen ja tehneen hyvän vaikutuksen.

Tämän yhteydessä mainittakoon, että Pietarin Arkeolooginen kommis
siooni aikoo ottaa julkaistavaksensa mainitun Teplouhoffin kokoelman ja. lä
hettää useampia tutkijakuntia Permin seuduille, joissa viime aikoina on kek
sitty ennen turhaan etsittyjä „tshuudilaisia“ hautoja (H3BtCTiH oom. Apx. IICT. 
h 3TH. npii Ka3. yniiB. T. XII Bbin. 2).

— Turkkilaisten heimojen hautaustavoista muinaisimmista ajoista al
kaen meidän päiviimme saakka julkaisee turkologian äskettäin nimitetty profes
sori Kasanin yliopistossa Kasanin arkeoloogisen, historiallisen ja kansatieteel
lisen seuran aikakauskirjassa (II;3Bt>CTLfl, T. XII. vihko 2) pitemmän kirjoituk
sen, josta aijomnie vasta tarkemmin kertoa.

— Kandidaatti Åke Benedictsen, prof. Thomsenin oppilas, on vai- 
moinensa oleskellut viime kesän Kasanissa tatarilaisia kieliopinnoita varten. 
Hänellä lienee aikomus valmistautua slaavilaisten kielten professoriksi Kööpen
haminan yliopistossa ja kuuluu hän myös täydellisesti puhuvan venäjän, puolan 
ja liettuan kieliä.

S isälly  s: M uinaistieteellisiä tutkimuksia, (16 kuvalla , kirj. A. 0 . H .—  
„Muinaismuistoja Mynämäen kihlakunnasta“, kirj. Osk. Rancken. — Pitäjäin haukku- 
manimiä eli „köllejä“. — M uinaisjäännöksiä Heinolan kihlakunnassa, kirj. Torsten 
Boisman. — Muinaistieteen vainioilta.

H elsing issä , J . S im eliuk sen  perill. kirjap. osakeyhtiö, 1894.
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Suomessa tavattavista plooturahoista.
Kirj. Thorsten Waenerherg.

Vapaaherra Aug. Wilh. Stiernstedt koetti jo v. 1871 määri
tellä Ruotsissa siihen aikaan tunnettujen plooturahain harvinaisuus- 
asteita. Klassillisessa teoksessaan „Beskrifning öfver svenska koppar
mynt och polletter“ (kertomus Ruotsin kupari- ja merkkirahoista) 
käytti hän merkkejä R°—R6 siten, että R6 merkitsi yhden ainoan 
kappaleen olevan tunnetun, R5 2—3, R4 4—6, R3 7—10, R2 11—15, 
R 1 16—20 ja R° merkitsi, että tunnettujen kappaleitten lukumäärä 
oli suurempi kuin 20.

Tämä koneisto oli laajaperäinen ja kylläkin vaikeasti käytet
tävä, jota paitse sillä lisäksi oli se pieni vika, ettei sitä voinut täysin 
tyydyttävästi sovelluttaa. Oikeastaanhan on varmempi tai luotettavampi 
arvonmittaus mahdollinen ainoastaan ylimpiin harvinaisuusasteisiin, 
yksinään oleviin rahoihin nähden, mutta niin pian kuin tunnettujen 
kappaleitten lukumäärä nousee kymmeniin, jää satunnaisuudesta, 
vieläpä aivan tahtovallasta riippuvaksi, mikä arvo on niille annettava. 
Aiheetonta on ruveta tekemään erotusta R°, R1 ja R 2 välillä.

Mainittu järjestelmä näyttää lopuksi alkaneen tuntua liiaksi 
kaukealta itse Stiernstedtistäkin, sillä oman rahakokoelmansa kerto
muksessa, joka ilmestyi v. 1880, tyytyy hän vaan neljään R:iin ja 
liittää sanan- „Unicum“, kun ainoastaan yksi kappale on tunnettu. 
Tämän merkitsemistavan hyväksyi Oldenburg v. 1883 ja myöhemmät 
kirjoittajat ovat ruvenneet käyttämään ainoastaan kolmea R:iä.

Viimeisimpinä aikoina on myöskin useammasti kuin kerran 
tapahtunut, että rahain harvinaisuusarvoa on korjattu, mikä on riip
punut yhä esiintyvistä uusista löydöistä niin vuosilukuihin kuin eri 
muotokaavoihin nähden, mutta yleensä tuntuu siltä kuin Stiernstedtin 
merkitsemät arvot pääasiallisesti olisivat pysyneet muuttamatta. Huu- 
tokauppain ja rahakauppiaitten luetteloissa viitataan rahaselityksissä 
Stiernstedtiin ja samalla käytetään niissä yhtä tai useampaa R:iä lä- 
himmittäin samalla tavalla kuin niitä harvinaisuusmerkkiä, joita hän
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aikoinansa käytti. Tapa näyttää kyllä omituiselta kun muistetaan 
kuinka vilkasta kokoilijainto Ruotsissa on ja kuinka siellä jo kauvan 
aikoja on löytynyt] tavattoman rikkaita yksityisiä kokoelmia, joiden 
avulla luonnollisesti voitaisiin paljoa helpommin kuin meillä seurata 
uusimpia löytöjä jesiten tarkastaa ilmoitettuja tietoja.

Mutta merkillistä kyllä eivät Ruotsin rahatieteelliset kirjoit
tajat näytä pitäneen vaivaa maksavana hankkia mitään tietoja mei
dän maassamme tavattavista plooturahoista, vaikka niitä vieläkin 
täällä löytyy sangen paljon, huolimatta siitä, että äärettömän suuria 
määriä niitä on joutunut hävitetyiksi osittain ymmärtämättömyyden, 
osittain voitonhimon tähden.

Niinpä on monia satoja näitä huvittavia rahoja aikaiu kulu
essa vasaroitu kahvipannuiksi ja Pohjanmaan pohjoisemmissa kau
pungeissa on niitä kertomusten mukaan tonnittain käytetty kaupun
kien laivain vesialan kuparoimiseen. Viimeksi kuluneina aikoina on 
niitä suuri määrä ulkomaalaisten ostajain kautta vaeltanut maasta pois.

Gustaf Cavalli on ainoa, joka (esipuheessansa v. 1890 ilmes
tyneeseen kertomukseen omasta suurenmoisesta plooturahakokoel- 
mastansa) huomauttaa, että Suomessakin yhä saadaan ilmoille sekä 
uusia toisintokappaleita että uusia vuosilukuja, minkä vuoksi hän 
myöskään ei voi pitää sopivana että rahain harvinaisuusarvoa vielä 
koetetaan määrätä.

Tuo merkillinen tosiasia, ettei Suomessa tavattavia rahoja ole 
ensinkään otettu huomioon kun on tarkoituksena ollut laatia täydel
linen luettelo Ruotsissa lyödyistä plooturahoista, voisi tosin osaksi 
saada selvityksensä siitä miten vaikeaa on saada täältäkäsin luotet
tavia tietoja, kun ei Suomessa tähän saakka ole ollut yhtään ainoaa 
paikkaa rahatieteellisiä tiedonantoja varten ja kun yleensä harrastus 
sentapaiseen tutkimukseen meillä on ollut hyvinkin lamassa. K uiten
kin voisi luulla, ettei varsin mahdotonta olisi ollut hankkia tietoja  
ainakin yliopiston rahakammion omistamista sellaisista rahoista, vaikka 
yliopiston hallitus ei vieläkään ole katsonut tarpeelliseksi palkata 
vakinaisia virkamiehiä tämän maamme suurimman rahakokoelman 
hoitamista ja edistämistä varten.

Myöskin useimmissa julkisissa oppikouluissamme on rikkaam
pia tai köybempiä rahakokoelmia, joissa löytyy plooturahojakin, ja 
niistä saadaan, kuten minun kokemukseni on ollut, kaikki halutut 
tiedot suurimmalla valmeudella asianomaisten koulujen johtajain tai 
opettajain kautta. Jos olisi tätä keinoa käytetty, olisi, kuten edem
pänä tulee osotettavaksi, muutamia uusia vuosilukuja saatu lisätyksi 
Ruotsissa ilmestyneihin luetteloihin.

Kun allekirjoittanut useampien vuosikausien kuluessa on 
omistanut meidän maassamme tavatuille plooturahoille erityistä huo
miota, esitetään tässä muutamia tietoja, jotka saattanevat huvittaa
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keräilijöitä ja jotka sen lisäksi ainakin osaksi ovat sellaisia, että ne 
pakottavat oikaisemaan tähän saakka Ruotsissa käytettyä harvinai- 
suusasteikkoa useaan rahaan nähden.

Aines, joka minulla on ollut käytettävänäni, ei ole niin varsin 
vähäinen, sillä siihen kuuluu kokonaista 1,179 kappaletta. Näistä on 
minulla itselläni ollut tilaisuus katsoa ja tutkia useimmat eli 1,078 
kpl. ja ainoastaan 101 kpl. tunnen vaan minulle suosiollisesti annet
tujen ilmoitusten perusteella.

Rahat jakautuvat eri kokoelmien kesken seuraavalla tavalla:
Yliopiston rahakammio ...............................................................................................................

Allekirjoittaneen k o k o e lm a .................................... . . . .  185 77
Tohtori Florinin k o k o e lm a .................................... . . . .  136 7*>

Turun historiallinen m u s e o .................................... . . . .  77 77
Kapteeni Storen k o k o e lm a .................................... . . . .  49 n
Sortavalan kaupungin m u s e o ............................... . . . .  40 n
Hovineuvos Weckströmin k ok oelm a .................... . . . .  36 77
Historiallinen m useo................................................... . . . .  20 n

Turun lyseo . . .  - .............................................. . . . .  17 r>
Porvoon „  ................................................................... . . . .  13 n
Vaasan „ ................................................................... n
Kuopion „ ............................................................................................................................................................... . . . .  11 r>
Rauman m u seo ............................................................. . . . .  7 n
Kuopion isänmaallinen s e u r a ............................... . . . .  6 n

Tohtori H. F. Antellin k o k o e l m a t .................... ....................  6 r>
17 eri yk sity isk ok oelm assa .................................... .................... 129 T)

Yleisimpiä täällä tavattavia ovat luonnollisesti kuningas Freed- 
rikin rahat. Niitä on kokonaista 753 kappaletta. Avestan merkillä 
varustetuista rahoista puuttuukin vaan 2-taalerin raha v:lta 1737 
ja 1746.

Sitävastoin ovat Aadolf Freedrikin aikuiset rahat silmäänpis- 
tävän harvinaisia. Tähän saakka on tavattu ainoastaan 65 kpl.

Kaarle XII:n plooturahat taasen ovat jotensakkin tavallisia. 
Niitä on 209 kpl. ja Ulriika Eleonooran rahoja 72 kpl. Vanhem
pia, Kristiinan, Kaarle X:n ja Kaarle XI:n aikaisia rahoja on ai
noastaan 79.

Tässä ei voi tulla kysymykseenkään laatia luetteloa kaikista 
erilaisista rahoista, mutta sen sijaan lienee syytä pysähtyä tarkemmin 
katselemaan tavattomampia ja harvinaisempia rahoja. Alkaaksemme 
10-taalerin rahasta, voipi sanoa, ettei yhtään sellaista tainne enään

*) Nämät kuusi kappaletta ovat säilyssä muinaistieteellisten kokoelmain 
joukossa Atheneumissa. Onko lahjoittajan keräelmissä vielä muitakin plooturahoja, 
on vaikea sanoa kun hänen rahakokoelmansa vielä säilytetään laatikkoihin sullot
tuna Suomen pankissa eikä sitä pääse näkemään yksikään.
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meidän maassamme löytyä. Tosin kuulee puhuttavan, että siellä ja 
täällä olisi löydetty „kyynärän pituisia plootuja“, mistä kyllä voisi 
luulla että ne olisivat olleet 10 taalerin arvoisia, koska 8-taalerin ra
hat eivät koskaan ole niin suuria, mutta kun nuot puheet eivät 
perustu todistettaviin mittauksiin ja punnitsemisiin ja muutenkin tun
tuvat epäluotettavilta, ei siitä millään varmuudella voida tehdä pää
töstä, että sellaisia rahoja olisi Suomessa löytynyt. Kaikissa tapauk
sissa ovat „kyynärän pituiset“ plootut jo jäljettömästi kadonneet.

8-taalerin rahoja on 7 kappaletta, nimittäin 1 Kristiinan ajoilta 
(epäselväksi kulunut) Sortavalan kaupungin museossa, 1 vuodelta 1656 
Oulussa, 1 v:lta 1660 yksityisen hallussa, 1 samalta v:lta Porvoon 
lyseossa, 1 v:lta 1662 yliopiston rahakammiossa, 1 samalta viita Tu
run kaupungin historiallisessa museossa ja 1 vieläkin samalta viita 
yksityisen hallussa. Kaikki ovat ne erittäin kauniita ja hyvin säi
lyneitä paitse Sortavalassa olevaa rahaa.

5-taalerin rahoja ei ole yhtään kappaletta maassamme tiedossa.
4-taalerin kappaleita on yliopiston rahakammiossa 1 viita 1649. 

Sitä ei tunne Stiernstedt eikä luettelo Hanselli eikä sitä myöskään 
löydy Oldenburgin eikä Cavallin kokoelmassa ja täytyy sitä senvuoksi 
pitää yksinäänolevana, uniikkina kappaleena. Yksityisen hallussa on 
yksi 4-taalerin plootu viita 1656, jonka Stiernstedt merkitsee E.5, sillä 
huomauttaen, että Ruotsissa on tunnettu 2 å 3 kappaletta. Cavaili, 
kokoelmassa on tätä rahaa yksi ainoa kappale. 4-taalerin rahaa viita 
1717, joka on kummaltakin puolelta vastaleimattu, on yliopistolla 2 
kpl. ja allekirjoittaneen kokoelmassa 1 sekä hovineuvos Weckström- 
illä 1 kpl. Tämän ploodun merkitsee Stiernstedt R6 lisäten, että tuo 
tunnettu ainoiskappale on kunink. rahakammiossa. Kuitenkin on 
Cavallillakin 1 kpl. sitä. Kolmikulmaisella keskusleimalla varustet
tua v:n 1718 rahaa on 1 kpl. hovineuvos Weckströmin kokoelmassa 
Y. 1719 leimattua, kolmikulmaisella keskusmerkillä varustettua 
rahaa on 1 kpl. yliopiston hallussa. Sen merkitsee Stiernstedt R6 
ja tuo ainoa Ruotsissa tunnettu kappale on säilyssä Upsalan yliopis
ton rahakammiossa. Tätä plootua ei ole edes Cavallillakaan.

3-taalerin plootuja ei Suomessa tunnettane ainoatakaan.
5-taalerin rahoja on yliopistossa 1 kpl. kultakin v:lta 1649, 

1650 ja 1651. Näistä ovat 1649 ja 1651 v:ien kappaleet Stiernstedtin 
asteikossa merkityt R6 ja on edellinen ainoiskappale C. Thomsenilla 
Kööpenhaminassa ja jälkimmäinen Upsalan yliopiston rahakammiossa. 
Cavalli omistaa kuitenkin kappaleen kumpaakin. Mutta v:n 1650 
plootua ei tunne Stiernstedt, ei Cavalli eikä Oldenburg. Se on siis 
pidettävä uniikkina kappaleena.

Tämän kirjoittajan kokoelmassa on yksi 2-taalerin plootu v:lta 
1663, joka on Ruotsissa tuntematon. Turun historiallisessa museossa 
on yksi v:lta 1673, jonka Stiernstedt merkitsee R6, sekä yksi v:lta
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1679, joka on Ruotsissa tuntematon. Viimemainittua rahaa on myös
kin 2 kpl. Sortavalassa. V:lta 1677 on Vaasan lyseon kokoelmassa 
1 kpl. Tätä plootua ei tunne Stiernstedt, mutta sitä on 2 kpl. Caval- 
lilla. V:n 1676 rahaa on yliopiston rahakammiolla ja Turun histo
riallisella museolla, kummallakin kappale. Yksi 2-taalerin plootu 
v:lta 1685 on kapteeni Storen kokoelmassa. Sitäkään ei Stiernstedt 
tunne, vaan Cavallin kokoelmassa on 2 kpl. Valtion museossa on 
yksi 2-taalerin plootu v:lta 1686, jota Stiernstedt tuntee vaan yhden 
kappaleen, Upsalan yliopiston rahakammiossa. V:lta 1678 on meidän 
yliopiston rahakammiossa yksi 2-taalerin plootu, Stiernstedtille ja 
Hansellille tuntematon ja vaan yksi kappale Cavallilla.

Allekirjoittaneella on yksi 2-taalerin plootu v.lta 1711, tehty 
Bäsingen kaivoksen kuparista Avestassa ja yliopiston rahakammiossa 
on 2 kpl. Garpenbergin 2-taalerin rahaa v:lta 1713, molemmat tunte
mattomat Stiernstedtille. Viimemainitun kaivoksen kuparista on lyöty 
eräs 2-taalerin raha viita 1712, joka on allekirjoittaneen kokoelmassa. 
Stiernstedt tuntee tätä plootua ainoastaan yhden kappaleen, joka on 
valtakunnan pankin rahakammiossa.

Kuningas Freedrikin 2-taalerin rahaa 1738, jota ei Stiernstedt 
eikä Hanselli tunne, on yliopiston rahakammiossa 2 ja kirjoittajan 
kokoelmassa 1 kpl. Eräs 2-taalerin 1741, jota eivät Stiernstedt eikä 
Hanselli tunne, vaan joka sitävastoin löytyy Oldenburgin kokoel
massa merkittynä RRRR, on allekirjoittaneen hallussa ja toinen y li
opiston rahakammiossa, missä myöskin on samallainen raha viita 1752, 
jota Ruotsissa tunnetaan vaan yksi kappaLe, nim. Cavallin.

1-taalerin raha viita 1651 lienee ainoiskappale. Se on allekir
joittaneen kokoelmassa. Samoin lienee kappale viita 1679 ainoa; se 
on Sortavalan kaupungin museossa. Omituiselta tuntuu, että Kaarle 
XI:n 1-taalerin ploodut ovat täällä Suomessa perin harvinaisia, jota 
vastoin ne eivät tunnu olevan sitä Ruotsissa. Niimpä lienee niitä 
Cavallin kokoelmassa 16 ja Oldenburgin kokoelmassa 3 kpl. Stiern
stedt merkitsee vaan viien 1660, 1672 ja 1673 rahoja ainoiskappa- 
leiksi. Kuitenkaan ei meidän yliopistossamme ole yhtään ainoaa 
näitä rahoja ja mikäli tiedän on niitä maassamme vaan yksi kappale, 
nim. 1661 v:n taaleri Turun historiallisessa museossa.

V2 taalerin plootuja Kaarle XI:n ajalta on maassamme niin
ikään vaan yksi kappale. Se on tohtori Florinin kokoelmassa. 
Vahinko vaan ei sen vuosilukua voida lukea. Samassa kokoelmassa 
säilytetään myöskin eräs 1/2-taalerin kappale viita 1710, joka on vas- 
taleimaamaton ja lienee siis ainoa laatuaan. Suosiollisesti annettu
jen ilmoitusten mukaan on Sortavalan kaupungin museossa säilyssä 
7 a-taaleri viita 1763, joka on Ruotsissa tuntematon.

Kun en ole ollut tilaisuudessa tekemään kaikkia sellaisia laa
joja matkoja, joita asia vaatisi, on selvää, ettei tämä ensimmäinen
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koe esittää tietoja maassamme tavattavista plooturahoista saata olla 
täydellinen. Kentiesi ovat tulokset kuitenkin edes senverran huvit
tavia, että aiheuttavat toisia koettamaan täydentää tässä olevia tie
toja. Kaikki asiasta saatavat ilmoitukset ottaa allekirjoittanut kiitol
lisuudella vastaan.

Muinaisjäännöksiä Espoossa.
Kirj. Hj. A.

Kun minä kesällä 1881 ylioppilas E. Carpénin seurassa kä
vin tervehtimässä muutamia sukulaisia heidän kesäasunnossaan rää
täli Holmbergin torpassa Sökön talon lähellä Espoonlahden itäran
nalla, kerrottiin että siellä läheisyydessä löytyisi n. k. jätinraunioita. 
Noin kahdensadan askeleen päässä torpasta on vuori, jota rahvas 
kutsuu nimellä Skrattberget. Meidät vietiin sinne ja täällä oli aivan 
oikein vuoren korkeimmalla kohdalla, josta voi nähdä yli Espoonlah
den, muutamia kiviraunioita pyöreällä pohja-alalla. Niitä oli luvul
taan, sen mukaan kuin muistan, 5 tai 6, poikkimitaltaan noin 1 å 2 
syltä, kootut eri suuruisista kivistä, enin hevosenpään kokoisista. 
Useimmat olivat kuitenkin enemmän tai vähemmän hävitettyjä ja 
jokseenkin matalia; yhdestä rauniosta oli paikalla ainoastaan kivi- 
lohkoja jäljellä.

Kun muutamia vuosia myöhemmin asuin Svinösundissa 2 ä 3 
km. kaakkoon Sököstä ja kuljeksin suuressa metsässä Ingmanin tor
pan takana löysin minä n. s. Kaitvuorella 3 samallaista jätinrauniota. 
Nämät ovat kuitenkin melkoisesti suuremmat, 2 a 4  syltä halkimital- 
taan ja 1 ä 2 kyynärää korkeita sekä paremmin säilyneitä, lukuunotta
matta että ne päältä ovat hajoitetut niin että ne ovat kuopallaan. 
Vuori on jokseenkin korkea, joten sieltä y li välkkyvien merenselkien 
voi nähdä Helsingin torninhuiput ja valkoiset häämöttävät raken
nukset.

Sellaiset kivikasat ovat tavallisesti olleet hautauspaikkoina 
siihen aikaan kuin ruumiinpoltto oli tapana ja niitä ovat kaiken to
dennäköisyyden mukaan rakentaneet germaanilaiset asukkaat, jotka 
asuivat Etelä-Suomen rantaseuduilla enempi kuin 1,000 vuotta sitten. 
Nimi Skrattberget viittaa myöskin siihen; sen voinee nimittäin joh
taa muinaisskandinaavialaisesta sanasta skratti, joka merkitsee noi
taa. Nimi ilmaisisi siis että vuorella muinaisaikoina on pidetty loit
simisia ja muita pakanalliseen jumalanpalvelukseen kuuluvia menoja.

Ramsön ja Bergön maiden välille pistää pitkä ja kapea lahti, 
nimeltänsä Byviken, joka päättäen niistä matalista ja vetelistä nii
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tyistä, jotka- nyt yhdistävät molemmat saaret; muinaisaikoina on ollut 
salmena. Kansantarina kertoo että seutu muinoin olisi ollut lahden 
pohjassa, joka siitä olisi saanut nimensä, sekä että useampia taloja 
olisi siitä syntynyt muuttamisen ja jakamisen kautta, niin esim. Moi
sin ja Svinön talot. Ramsön puolelle Byvikiä näkyy matalilla met- 
säkummuilla, lähellä sikäläisiä peltoja, kaikenlaisia kivikasoja ja 
kuoppia, joista ei kuitenkaan ilman lähempää tutkimusta voi sanoa, 
ovatko ne olleet tulisijoja tai riista-aitan jätteitä vai ovatko ne muo
dostuneet peltoa muokatessa j. n. e. Bergön puolella lahtea kohoaa 
jokseenkin korkea vuori, jossa ainakin kahdella tai kolmella paikalla 
näin joukon pieniä kiviä, luultavasti viimeisiä jätteitä pienem
mistä jätinraunioista, jotka kylän asukkaat ajan pitkään var
maankin ovat vierittäneet järveen. — Nykyään on Bergönmaa asu
maton, Ramsöllä sitä vastoin on yksi kalastajatorppa sekä kolme hu
vilaa, joissa asuu Helsinkiläisiä, mutta ei mikään näistä asumuksista 
ole lähellä Byvikiä.

K y t  eli Kytö  nimisellä saarella, joka on ulkona meressä noin 
peninkulma Ramsöstä, on n. k. „nunnatarha“. Minä olin jo aikoja 
sitten kuullut puhuttavan niistä, mutta vasta viime kesänä olin tilai
suudessa eräässä suuremmassa purjehdusseurassa käydä saarella. Se 
on jokseenkin paljasta kalliota, jossa kasvaa metsää ainoastaan pai
koittain, enin kaakkoispuolella. Parhaiten säilynyt nunnatarha 
sijaitsee saaren korkeimmalla paikalla. Se on muodostettu noin ih- 
misenpään kokoisista kivistä, jotka ovat järjestetyt kierteleviin laby- 
rinttimaisiin riveihin, niin että joka rivin välissä on kapea käytävä. 
Koska tämä kivitys muodoltaan eroaa muista samanlaisista, joita on 
julkaistu, liitän tähän piirustuksen siitä.
Niinkuin näkyy on muutamia sisäri- 
viä vahingoittunut, siten että kiviä on 
otettu pois. Sitävastoin on äärimmäi
nen syrjä muodostettu suljetuksi ke
häksi siten että sisäänkäytävän suulle 
on pantu pari kiveä. Kun kaikissa 
niissä nunnatarhoissa, joita entiseltään 
tunnen, on sisäänkäytävä avoin, niin 
että tarvitsematta astua kivirivin ylitse
saattaa kulkea kapeata käytävää, luu-    **
Ien että mainitut kivet on asettanut 
aukkoon joku, joka on luullut siten
parantavansa muinaisjäännöstä, tietämättä millainen se alkujaan on 
ollut. Keskiosa näyttää olevan jokseenkin vahingoittumaton. Laa
juudeltaan on kivilatomus noin 4 syltä.

Tämän lähellä ja sen pohjoispuolisella sivulla oli nähtävästi 
toinen, jossa kuitenkin suurimmaksi osaksi kasvoi katajia, niin ettei
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sen muotoa voinut nähdä. Samoin lienee saaren lounaispuolella, noin 
100 askelta sanotusta kiviladelmasta, samanlainen labyrintti, mutta 
se on nyt niin hävinnyt, ettei voi nähdä missä järjestyksessä hajoi- 
tetut kivet ovat olleet.

Näiden muinaisten kivitysten ikää ei ole vielä saatu selville. 
Niitä tavataan rantaseuduilla, saarilla ja luodoilla sekä sellaisilla 
paikoilla mannermaalla, jotka muinoin kirn vesi on ollut korkeam
malla, ovat olleet meren äärellä ja luultavasti veden saartamia. Ne 
ovat muinaisaikoina varmaankin olleet leikkipaikkoja sellaisille asuk
kaille, jotka ovat olleet pitkillä kalastus-, kauppa- ja merirosvo-mat
koilla, ja joiden on silloin täytynyt viipyä pitemmän aikaa näillä saarilla.

Talollisen K. Liljeströmin kuulin kertovan tarinan että K yt’- 
ille olisi jonkun kulkutaudin aikana haudattu ihmisiä.

Asutus näillä seuduin on nyt ruotsalainen. Kuitenkin löytyy  
selvästi suomalaisia paikannimiä, jotka osottavat että suomalaista 
väestöä on aikaisemmin asunut täällä. Esimerkiksi voidaan mainita 
Moisin (nimestä moisio =  herrastalo) rälssitila; Iso-ja Pieni-Penttala, 
kaksi saarta; Iso- ja Pieni-Aisar (sanasta saari), kaksi saarta; Särk- 
holm (sanasta särki); Matasaari (sanasta matala), matalamainen saari; 
Kaitviken (sanasta kaita), muinoinen pitkä ja kapea lahti.

Nimet, jolla mahtaa olla jotain historiallista syntyperää ovat 
Munkliolm ja Munkör. Prof. S. G. Elmgrenin tiedonannon mukaan 
oli lähellä Tallinnaa olevalla Paadisten luostarilla muinoin oikeus 
Wantaanjoen lohikalastukseen; kentiesi ovat mainitun luostarin mun
kit kalastusta varten oleskelleet näilläkin saarilla ja siten antaneet 
niille nimet.

M etelinväki.
Kansan tarustossa tavataan maamme itä- ja pohjoisosissa jo

tenkin runsaasti muistoja Meteliläisistä eli Metelinväestä, jonka ni
mityksen merkitys vielä on selvittämättä. Nimitys Metelinväki on 
aikojen kuluessa saanut milt’ei samallaisen synkän metsän tai louhi
kon jylkkyyttä kuvaavan merkityksen, kuin Hiidenväellä on maamme 
lounaisissa. Sitä muistuttaa myöskin lausetapa että hevonen on „me
telissä“, kun on laitumella erämaassa. Meteliläisistä kerrotaan niin 
ikään, esim. Parikkalassa, samallaisia taruja, kuin Jättiläisistä län
nessä, mutta kielessä on Meteliläisillä historiallisempi kaiku, kuin 
Jättiläisillä, siihen määrin että on yritetty sovittaa heidän oloansa 
hyvinkin myöhäisiin ja tähän aikaan kyllä tunnettuihin historialli
siin tapahtumiin, esim. viime vuosisadalla nuijasodan, tällä vuosi
sadalla vihdoin ison vihan aikoihin.
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Syynä näihin selitysyrityksiin on meteli sanan merkitys suo
menkielessä, josta luonnollisesti tulee arvanneeksi että Meteliläisillä 
tarkoitetaan kapinoitsijoita eli rauhanrikkojia. Mutta sana on lai
nattu venäjänkielestä (MflTeab), jossa sillä on kapinan merkitys. 
Se seikka samalla rajoittaa Meteliläisnimen ikää ja antaa sille valtio- 
oloja häiritsevän merkityksen. Tämä käy vielä huomattavammaksi, 
kun seuraavasta luettelosta näemme että Metelitarinat tavataan mel
kein poikkeuksetta pitkin koko Pähkinälinnan rauhanrajaa, joka sekin 
mielivaltaisesti erotti kansalaisiamme toisistaan. Tarujen perehty
minen Kainunmaalla mainitun rajan ulkopuolella sekä m. m. Äyrä- 
pään, Jääsken ja Savonkin kihlakunnissa etelässä ynnä nimen venä
läinen alkuperä todistanevat kuitenkin että Metelitarinat kuvaavat 
Karjalan oloja ennen Pähkinälinnan rauhaa, kun Karjalaiset olivat 
alkaneet vastustaa Novgorodin valtaa ja tämä vv. 1269 ja 1278 va
rusteli kostoretkiä heidän maahansa, kun koko Karjala vihdoin 1307 
jätettiin ruhtinaallisen läänitysmiehen nyljettäväksi, vainotut asuk
kaat etsivät Ruotsalaisten suojelusta ja Käkisalmen kaupungissa 1314, 
päästäksensä Venäläisistä, kerrassaan surmasivat heidät kaikki yh 
teisessä verilöylyssä. Kuinka Ruotsin hallitus taitavasti käytti hy
väksensä Karjalaisten ja Kainulaisten tyytymättömyyttä Novgorodin 
valtaan, todistavat m. m. Birger kuninkaan asetus 1316 Karjalan 
naisten turvaksi, rauhan ehdot 1323 ja sekaantuminen seuraavina ai
koina rajan tuonpuolisiin oloihin.

Vastaisen tutkimuksen varalle liitettäköön tähän luettelo tällä 
haavaa tunnetuista Metelinimistä ja -taruista, huomauttamalla, että 
joku niistäkin on ehkä voinut asutuksen kera joutua oudolle polulle.

Meteli Muhoksessa Murron kylän sydänmaalla, jossa seudun 
asukkaiden sanotaan olleen isonvihan aikana paossa. S. M. Y:n 
aikak. IX: 95.

Meteli. Utajärvellä sanotaan hevosista, jotka ovat laitumella 
erämaassa, että ovat „metelissä“. Suomi VII: 231.

Meteliksi sanotaan erästä peltoa Hirvensalmen Pöyryn kylässä, 
S. M. Y:n aikak. X: 102.

Meteliksi nimittää kansa suurta kiviroukkiota Haasijoen kan
kaalla Orslahden kylässä Virolahdella. Se on nähtävästi tavattoman 
suuri hautaraunio, 26 syltä leveä ja 30 syltä pitkä. Blomqvist, S. M. 
Y:n arkisto.

Metelinväeksi sanoo vanha taru rosvojoukkoa, joka muinoin 
oleskeli Kajaanin läänin metsissä ja erämaissa. Monessa paikassa 
kuuluu löytyvän suuria kuoppia, joissa sillä oli asuntonsa ja kätkönsä. 
Sillä välin he ryöstivät ja surmasivat kenen vaan saivat käsiinsä. 
Mitä väkeä he olivat, milloin ja kuinka kauvan tuota meteliä kesti, 
sitä ei kukaan tiedä. Mutta Lappalaisten jätteitä eivät he ole tainneet 
olla, eikä myöskään Venäläisiä, vaan pikemmin kapinoitsijoita Kaarlo
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IX:ttä vastaan, kun hän karkoitti Sigismund kuninkaan. — Rahvas 
oli vihdoin kokoontunut heidän luoliansa ja pesiänsä etsimään ja 
tehnyt heistä kokonaan lopun. E. Castren, Cajaneborgs Iän, s. 8.

M  etelinhän san haudoista Hirvensalmella on ennen löydetty nau
lankin painavia kultarenkaita, mutta paikasta ei olla selvillä. S. M. 
Y:n aikak. X: 115.

Meteliläisten haudat ovat suuria hautakumpuja Sortavalan lä
heisyydessä. Lahden kylän vieressä tutkittiin yhtä ja siitä löyttiin 
ihmisen pääkallo, joka oli muka kaksi kertaa suurempi tavallista. 
Rühs-Arvidsson II: 138. S. M. Y:n aik. XI: 68.

Meteliläisten vahoja tavataan kivettömillä mailla ja hietakan
kailla Saimaan vesistön tienoilla Savossa ja Karjalassa. Ne ovat kyn
netyt miltei samallaisilla atroilla tai sahroilla, kuin nykyisetkin huh
dat. Pehmeistä maista arvaten sahroissa ei ole ollut rautoja; aina
kin ovat raudat mahtaneet olla heikkotekoisia. Vaot jatkuvat väis
tämättä kummallakin puolen honkien tyviä, joita on syytä otaksua 
lähes tuhatvuotisiksi. Vanhat sanovatkin Meteliläisten eläneen monta 
sataa vuotta ennen isoa vihaa. Meteliläisiksi kai nimitettiin Savo
laisia, jotka viljelyksillään vähitellen valloittivat Pohjois-Hämeen ja 
vihdoin Etelä-Karjalan Laatukkaa myöten. Aamurusko 1859: 4.

Meteliläisten atra löyttiin maasta Savikummun kylässä Parik
kalassa. Sen sahra, jossa vielä oli putki, painoi 2 puutaa 1. 4 lei
viskää. Meteliläiset siellä ensimmäisinä maata viljelivät, Meteliläis- 
ty ttö  toi meikäläisen helmassaan vanhemmillensa nähdä ja kysyi: 
„mitä ne muurahaiset tääll’ tek’ööt?“, johon isä vastasi että ne tulevat 
tänne asumaan. Reinholm LXIV: 149. Vrt. LXIII: 46 (Räisälässä).

Meteliläisten silta on veden alla näkyvä tasainen kivilatomus 
Laukkalan lahden ja Jääsk’järven välisessä salmessa Puk’saaren vuo
ren alla. Reinholm LXIV: 149. — Meteliläisten saari on Helisevässä 
Matikkalan kohdalla Räisälässä. Reinholm LXIII: 46; LXVI: 198.

Metelinhansan sormihivihsi sanotaan kolmea 3 sylen laajuista 
kivirauniota Kuopion pitäjän Toivalan kylässä, kalliolla Kirkkonie
men läntisellä rannalla. Niillä tuo kansa, joka oli hyvin pitkäkas- 
vuista ja sitten siirtyi Pohjanmaalle, esti muita tänne pääsemästä. 
S. M. Y:n aik. III: 114. — Metelinhivihsi sanotaan Tyrnävällä litteitä, 
sinertäviä, kovia kiviä. Suomi VII: 231.

Metelinhirhho, jota joskus myös sanotaan Metelinlinnahsi, Iissä 
soiden ympäröimällä Isohuhdin niemellä Karjalan kylässä pohjois
puolella Iijokea, on kivestä ja sorasta muodostettu kaksinkertainen 
vallikehys, jossa vallit ovat 38X 28 m. ja 1 8X 9  m. ristiinsä. Ase
mansa puolesta ei tämä laitos näy kelvanneen sotavarustukseksi. 
S. M. Y:n aik. XII: 2 1 3 -8 .

Metelinlinna lähellä Kurvin (Pöljön) taloa Luumäellä. Siinä 
ovat Munkkilaiset (sie) heitelleet kiviä. Reinholm LXIV: 147; CI.
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Metelinmaa, Ylikiimingissä on kangas Seluskanjarven ja Ve
salan kylän välisellä sydänmaalla. Siinä on jättiläisiä asunut ja ison
vihan aikaan „meteliä pidetty“. S. M. Y:n aik. IX: 95, 107.

Metelinkankaaksi sanotaan Limingalla, Siikajoella, Saloisissa 
y. m. semmoinen kangas eli kivirahka, jossa on tavallista vierrekiveä, 
varsinkin jos se on paljaana, eikä kasva puuta. Kivirakan tulee olla 
rajoitetun, sillä koko selännettä ei mielellään meteliksi nimitetä. 
Suomi VII: 230.

Metelink angas Revolahdella on kivinen hietakangas. S. M. Y:n 
aik. IX: 95. Suomi VII: 251.

Metelinkangas Paavolassa, eteläpuolella Siikajokea Pehkolan 
kylässä. Siinä on sanottu olevan samallainen linna kuin saman ky
län Linnankankaalla (kivistä koottu vallikehys, 93 jalkaa pitkä ja 
62 j. leveä). S. M. Y:n aik. XII, s. 193. Suomi VII: 251.

Metelinkangas Lumijoella Sallisen talon vieressä 2 neljännek
sen päässä Lumijoen kirkolta. Siinä sanotaan ennen olleen muuta
mia raunioita. S. M. Y:n aik. IX: 95. Suomi VH: 217.

Metelinkangas Maaningalla Ruokolahden itäpuolella. Siinä 
näytetään kivillä sisustettuja kuoppia. Å. T. 1771: 125—7.

Metelinharju Simossa on jättiläishaudoistaan tunnettu. S. M. 
aik. Y:n XIV: 262.

Meteliharju Pudasjärven pitäjässä Kuhajärvellä on kangas, 
jolla sanotaan olleen taistelu Suomalaisten ja Venäläisten välillä Ison
vihan aikana. S. M. Y:n aik. IX: 94.

Metelinvaara Tyrnävällä on kivikkokangas neljänneksen matka 
Kukkosen talosta itää kohti. Siinä on tasakaiteen muotoinen kivi- 
tarha, 26,5 m. pitkä ja 11 m. leveä, joka ei näy sotavarustukseksi 
soveltuvan. S. M. Y:n aik. XII. 206—7.

Metelivaara Ylikiimingissä Juopulijärven ja Kiiminginjoen vä
lillä on korkeani ainen kivikkokangas, jossa on jättiläisiä asunut merk
kiä jättämättä. S. M. Y:n aik. IX: 95.

Metelikallio Maaningalla Käärmetlahden kylässä Ruokoveden 
itäisellä rannalla. Siinä on yhdessä rivissä viisi lapinrauniota, joista 
varsinkin yksi on hyvin iso ja kasvaa ympäristössä muuten puuttu
via koivuja. Paikalta löyttiin jo ennen isoavihaa suurellainen vyö-
lukko hopeasta. S. M. Y:n aik. IH: 134.

Metelinmäki Sotkamossa, jossa Metelinväen sanotaan useita 
vuosia pitäneen salaista asuntoa. S. M. Y:n aik. IX: 93. E. Castren, 
Cajaneborgs Iän, s. 9.

Metelinmäki on talo Kangasjärven rannalla Puolangalla. Ni
men syyksi kerrotaan että siinä on kalamiehillä aikanaan ollut iso
riita. Kyllönen S. M. Y:n ark.

Metelinmäki Pudasjärvellä J/2 neljänneksen päässä Oinaan ta
losta Hetetjärven kylässä länttä kohden. Siinä on kolme kuoppaa,
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jotka ovat melkein täynnä kiviä, läpimitta noin 3 syltä ja syvyys 
21/j kyyn. koskemattomaan maalian asti. Pohjalla on hiilensekaista 
multaa ja hapraiksi palaneita kiviä. Kuoppia arvelee kansa jättiläis
ten kirkoksi. S. M. Y:n aik. IX: 101.

Metelinmäki Oulun kaupungissa on se kunnas, jolla nyt on 
kirkkoherran virkatalo. Oli ennen metsämäkenä kaupungin ulkopuo
lella. S. M: Y:n aik. IX: 95. Suomi VII: 230.

Metelinmäki on Vihdin ja Pusulan rajalla. Tuolla mäellä ja 
Kunjunvuorella, joka on Olkkalan maalla Vihdissä, on ollut jättiläi
siä. Ne ovat kivittäneet toisiansa (H. Aejmelseus, Kansantaruja Vih
distä, Finskt Museum).

Metelimäki ja Metelimäen kangas Sarkolan pohjoispuolella Valk
järvellä. Salenius, Valkjärvi, s. 8.

Meteliniemi Yövedessä Hartikkalansaaren kylän maalla, penin
kulman matka Ristiinan kirkolta. Siitä niemestä ulettuu etelää kohti 
50 sylen pituinen ja 2 sylen levyinen kivisiltä, jota jatkaa Heinnie- 
men kylän maille päin hietasärkkä, kunnes kohtaa sieltä 1. Haavin- 
ginlahdesta tulevan samallaisen kivisillan. Se on Meteliläisten tekoa. 
Reinholm IL: 114, vrt. LXIV: 147. — Mainio Mettelin kataja Mette- 
lin talon pellolla Ristiinassa tuskin on tähän nimistöön luettava, 
koska nimimuoto on eriävä. H:fors Tidn. 1835: 66, 98. S. M. Y:n 
aik. X: 136.

Metelinniemi Viensuun kylässä Pielisjärvellä. Siinä on tarun 
mukaan ollut kahakka Suomalaisten ja Venäläisten välillä; niinikään 
Metelinsaaressa joka on Pankaiärvessä samassa kylässä. E. Ikonen. 
S. M. Y:n ark.

Metelinselkä on osa Kivijärveä Luumäellä. Lönnbohm, Paik- 
kainnimistö.

J. E. A.

Reinholmin keräelmistä.
4. Sekaisin kuin Hiekan ja Hahkan rahat.

(Hämeenkyrö.)

Lukkarilla oli pieni pellon palsta kirkon vieressä. Kun paar
mat hätyyttivät hevosta päivällä, päätti hän kerran mennä kyntä
mään sydänyöllä. Silloin hän näki kirkon oven aukenevan ja kaksi 
miestä kiukkuisesti hutkivan toinen toistansa ristikäytävässä. Luk
kari meni likemmäksi kirkon ovea ja huudahti: „miehet!“ Molemmat 
lähtivät ajamaan lukkaria takaa. Tämä pötki edestä minkä jaksoi. 
Olisivat vihdoin kuitenkin hänet saavuttaneet, ellei olisi neuvottu: 
„mene ristiin viilletylle!“ Kun lukkari nyt poikkesi kynnetylle pel-
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lon saralle, niin vainoojat jäivät penkereelle, josta häntä väijyivät 
kunnes päivä vaikeni. Aamupäivällä meni lukkari muiden kanssa 
kirkkoon, jossa nähtiin kaksi hautaa avoinna ja päällimmäisenä ikään
kuin vähän vaahtoa. Haudat täytettiin ja juttukin siihen loppuisi, 
jos ei Yli-Satakunnan pitäjissä, jossa sitä kerrotaan, muistettaisi että 
kirkkoon oli haudattu kaksi riitaveljestä, Hiekka ja Hahka, jotka 
eläessään aina rahoista riitelivät ja vielä vainajinakin puoliyön aikana 
tuota riitaa jatkavat. Muistona siitä on Satakunnassa sananlasku: 
„Sekaisin kuin Hiekan ja Hahkan rahat.“ Pitäjästä, missä elivät, ei 
ole varmaa tietoa, mutta Lempäälässä ovat Hietaniemi ja Hahkala 
toistensa kohdalla kummallakin puolen Hahkalan salmea (R. K. LXXY).

5. Lempäälän ja Vesilahden synty.
(R. K. LXXV).

Karkun kirkko näkyy olleen Yli-Satakunnan emäkirkko, sillä 
sitä kävivät tarinan mukaan alkuansa Lempäälän, Vesilahden, Pirk
kalan, Messukylän, Kangasalan, Orihveden, Längelmäen, Keuruun, 
Ruoveden, Ikalisten, Kyrön, Mouhijärven, Tyrvään, Huittisten y. m. 
vielä nuorempain pitäjäin asukkaat. Kun Pirkkala sitten sai ensim
mäisen puukirkkonsa, niin kävivät sitä m. m. myös Lempäälän ja 
Vesilahden asukkaat, kunnes rakensivat itselleen oman puukirkon 
Aimalan kylään nykyisessä Lempäälässä.

Mutta jonkun ajan kuluttua alkoivat Vesilahtelaiset närkäs
tyä kirkkomatkansa pituuteen Toutosen yli. Kolme Vesilahden ta
lollista vihdoin palkkasi hullun miehen Hollolasta Aimalan kirkkoa 
polttamaan, kuten säilyneet runokatkelmat vielä kertovat:

Mies musta Mustisista,
Pitkä mekko Menkalasta,
Harmaa takki Hakinmäestä,
Houkutteli Hollolasta,
Käski miestä mieletöntä,
Polttaa kirkko Aimaiasta,
Että riutuis maitten riidat,
Vaikenisit vetten väet.

Mies teki tehtävänsä. Keskellä yötä syttyi kirkossa tulipalo,

Johon ei Herrala herännyt,
Eikä Hautala havannut,
Eikä noussut Nurmikunta.

Tarikassa vaan Lempoisten kylässä istui Brigitta niminen 
tyttö yöllä kutomassa ja näki tulipalon. Hän lähti juoksemaan minkä 
jaksoi Kuokkalan ja Lahden kylien kautta kirkkoa kohti. Tytön pe-
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rille tullessa oli jo kirk on päätyseinä ilmitulessa, eikä enään ollut ai
kaa herättää Nurmelaisia kirkkoa pelastamaan. Mutta sattumalta 
sai tyttö kirkon oven auki ja ehti kantaa ulos Pietarin, Paavalin, 
Brigitan ja Mataleenan kuvat ennenkuin kirkon seinä ja katto mus
tuivat.

Mielipuoli murhapolttaja saatiin kohta tulipalon perästä kiinni, 
puhkaistiin keihäällä ja muurattiin maahan palaneen kirkon kivija
lan sisäpuolelle. Säilynyt kirkon viiri kiinnitettiin tankoon, joka 
pystytettiin palaneen kirkon sijalle, mutta tangon lahottua ei kukaan 
enään uutta pystyttänyt, vaan Kiesikan Lauri möi viirin Kuokkalan 
Ollilaan, jossa se vielä viime vuosisadan keskivaiheilla oli tallella. 
Poltetun kirkon kivijalasta nähtiin vielä saman vuosisadan alussa 
jälkiä Aimalan pellolla, mutta viirin myötyä kului aikoja ennen
kuin pelto taas alkoi kasvaa. Myöskin pelastui Aimalan kirkon 
kello. Sitä käytettiin sitten Lempäälän kirkossa v:een 1685, jolloin 
sen sijaan valettiin uusi ja isompi, lisäämällä niin monta vaskitalaria 
kuin oli kullakin talollisella tankolukua maata. Kirkon avaimesta, 
joka pitkällisestä käyttämisestä oli kulunut rikki, oli vielä viime vuosi
sadalla kappaleita tallella Kelhossa. Mikkolan talossa näytettiin sil
loin myöskin vielä muinaisen pappilan kellarin seiniä. Semmoinen 
oli Aimalan kirkon loppu.

Mutta kirkon palon perästä olivat pitäjäläiset tehneet kaksi 
lauttaa, joille asetettiin, toiselle Pietarin ja Paavalin, toiselle Brigi
tan ja Mataleenan kuvat. Lautat lykättiin sitten Aimalan Kankaan- 
nenästä Toutoselle aaltojen valtaan, sillä arvalla että

Kuhun kuvat kulkenee
Sinne kirkko tehtänee.

Pietarin ja Paavalin kuvat kulkivat noin 1/2 peninkulmaa Tou- 
tosen järven yli Vesilahden kirkon paikalle, Vesaniemelle. Siinä kasvoi 
ennen mahdottoman iso kuusi >,kultalatva“, sen suurissa oksaryhmissä 
ja latvassa kun kasvoi kultakäpyjä ja sen kuusen alla pidettiin Ve- 
silahdella ensimmäiset jumalanpalvelukset. Kuusessa oli kotkalla *) 
pesänsä. Sitä kotkaa koko paikkakunta pelkäsi ja vihasi, se kun oli 
niin suuri, että se kantoi ihmisten vasikoita ja lampaita pojillensa. 
Kun nyt näytti olevan Jumalan tahto, että uusi kirkko oli siihen ra
kennettava, niin piti kuusi kaadettaman, mutta kotka väijyi kaatajia 
eikä kukaan uskaltanut ruveta puuta hakkaamaan. Väkijoukossa teh
tiin valkia juurelle, jotta puu syttyisi palamaan, mutta kotka otti 
kouriinsa kaksihankaisen veneen, upotti sen v eteen ja toi puuhun 
josta sitten laski veneen täydeltä vettä valkiaan. Vihdoin pantiin 
8 (12) pyhällä vedellä pirskotettua miestä, rautapadat päässä, puuta

*) Sääksen nimellä on kuultu samanlainen juttu Sääksmäen kirkon synnystä.
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kaatamaan. Työtä kesti 8 vuorokautta. Toinen puoli miehistä aina 
hakkasi, toinen hosui pitkillä seipäillä kotkaa. Aikomuksena oli saada 
puu kaatumaan etelään päin, mutta nousi merituuli, joka kaataa rois- 
kahutti puun pohjoiseen päin Kirkkolahden poikki Kaakilan rannalle 
asti, johon latva ulettui. Sitä väliä arvellaan olevan noin 5—600 
syltää; sen pituinen siis oli tuo kuusi. Puun rungossa oli koloja, 
joissa kimalaiset pitivät pesiänsä ja tyvempänä oli yksi kolo niin 
iso, että siihen mahtui kuusi lammasta yölevolle. Kanto oli niin le
veä, että kaikki 8 (12) miestä eväineen kirveineen mahtuivat sen 
päälle maata, hyvästi, niin ettei ollut konttia roikkumassa, taikka 24 
kuttua vohlinensa. Kuusen oksista tehtiin yksipuisia pöytiä, noin
6—8 korttelin levyisiä ja 2l/2—3V2 kyynärän pituisia. Niitä sanotaan 
vielä olevan Kirkonkylässä, Kaakilassa ja Huonolan Melkkerillä.

Ensin aikoivat Vesilahtelaiset rakentaa kirkkonsa kivestä, 
mutta minkä päivällä saivat rakennetuksi, se yöllä hajoitettiin. Siitä  
työstä näkyi ainakin viime vuosisadan keskivaiheilla vielä jälkiä. 
Valmiiksi saivat vaan kivisakariston, joka vielä on Laukolla hauta
kammiona. Vihdoin täytyi heidän rakentaa kirkkonsa puusta aijotun 
kivikirkkonsa viereen. Sen alle jäi kuusen kanto ja kirkko valmis
tui kirjallisten tietojen mukaan helmikuun 3 p. 1422.

Brigitan ja Mataleenan lautasta sanoo runo että se

Päivää pari uiskennellen 
Kiikahti kivikarihin,
Maatui Maskun kalliohon,
Telkahti Telkan taipalehen.

Maskunkallio on likellä Hauralan kylää, josta runossa sano
taan: Haurala kyliä vanhin. Se näet on tarinan mukaan pitäjän van
hin kylä ja sen alaa on hautaraunioistaan tunnettu Päiväniemi. Sinne 
Hauralan Pyhämäelle aikoivat Lempääläiset ensin rakentaa kirkkonsa, 
mutta huomasivat paikan jossakin suhteessa epämukavaksi ja sysäsi
vät kuvalautan irti Maskun kalliosta. Se ajelehti sitten Telkan tai
paleelle Lempoisten kylään, johon Lempääläiset sitten rakensivat ki
vikirkkonsa. Se valmistui v. 1418 1. 1419, kuten nähdään eräästä Kon
rad Bidz-piispan kirjeestä 1461. Rakennusaikana olivat Lempääläi
set pitäneet jumalanpalvelusta tuvassa.

Lempäälän pitäjä sai tästä uudesta Lempoisten Kirkonkylästä 
nimensä. Kylän nimi taasen oli tullut siitä että Lempo piti asun
toa Hiidenkirkossa, joka on kivirotko eräässä mäessä lähellä Hiisi- 
nimistä taloa, neljänneksen päässä kylästä. Tuo Lempo oli varsinkin 
yön aikana tehnyt paljon väkivaltaa matkustaville, joiden täytyi kul
kea Hiiden kirkon ohitse. Niinpä se oli kerran surmannut ämmän. 
Tämän ruumis löydettiin mäellä, joka on rotkon vieressä, ja paikalle 
pystytettiin risti. Se seisoi siinä kauvan ja siitä sai paikka nimensä
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Ämmän ristin ahde. Mutta Lempo ei voinut kärsiä uuden kirkon 
likeisyyttä, vaan poistui kirkostaan ainiaaksi. Myöskin Pirunpesästä, 
joka on luola pohjoispuolella Pirunlinnaa, noin peninkulman verta 
Lempäälän kirkosta Kangasalaan päin, poistuivat paholaiset, kun 
kuulivat

Lehmän kellon Lempoisista,
Kukon laulun Kukkolasta.

Pirunlinna arvattiin muutoin eräässä Lempäälän pitäjänkertomuksessa 
viime vuosisadalla paavinuskonaikuiseksi erakko-asunnoksi ja huo
mautettiin että linnasta vie tie vuoren itäpuolelle eräälle hirsisalvok
sella varustetulle kaivolle, jossa on mainion raitista vettä.

J. E. A.

Muinaistieteen vainioilta.
—  Kiviaseiden tekopaikan on tutkimusmatkoillaan tänä kesänä ylim. 

geoloogi Julius A x löytänyt Pomarkussa Yeikasjärven rannalta Ylikosken tor
pan maalla. Uutta peltoa tehdessä oli 7— 8 asetta löydetty, mutta Axin hal
tuun joutui enään ainoastaan 5 asetta, joista 2 oli puolitekoista, ja 2 kämme
nen kokoista kivilaakaa. Toinen näistä viimemainituista on nuorempaa lius
ketta, jota ei löydy likipaikkeellakaan ja jota torpan ukon kertomuksen mukaan 
oli noin hevoskuormallinen. Tätä kivilajia on siis kaukaa (arv. Tampereen 
seuduilta) kuljetettu ja käytetty aseaineeksi. Toinen kivilaaka on Porin seu
duilla löytyvää diabaasia ja on sitä nähtävästi käytetty tahkokiveksi. Löytöpaikan 
ala, oli neliskulmainen kultakin sivulta noin neljä syltä, ja mukulakivistä 
puhdas, joita ympärillä muuten oli ollut runsaassa määrässä. Pienempi kohta 
tästä alasta oli peitetty n. s. Porin hiekkakiven levyillä, joiden päällä löydetyt 
aseet ja mainittu kivivarasto olivat. Tämän kaiken päällä oli vielä hiiliä ja luu- 
sirpaleita. Kivivaraston vieressä oli ollut metrin pituinen ja puolen metrin 
levyinen kivi, joka oli nykyjään siirretty raunioon. A x sen tarkasti ja huo
masi sen päältä sileäksi ja ikäänkuin kulutetuksi.

— Jeniseiläisellä kirjoituksella varustettu uusi esine on viime tal
vena joutunut Minusinskin museon haltuun. Mainitun museon alkuunpanija 
ja hoitaja, apteekkari N . MartjanofF, ilmoittaa, että puheenalainen esine on käl- 
leliuskamasta tehty värttinänpyörä. Pisin kirjoitus, jossa on 24 äännemerkkiä 
paitse yhtä alku- tai loppumerkkiä sekä 5 sanoja erottavaa pistettä, on uurrettu 
pyörän kehän ympäri. Kummallakin lattealla puolella voidaan lukea 3 merk
kiä, vaikka muutamia merkkiä on kulunut pois. MartjanofF on lähettänyt jäl- 
jennyksen kirjoituksesta prof. Y . Thomsenille Kööpenhaminaan.

S i s ä l l y s :  Suom essa tavattav ista  plooturahoista, kirj. T horsten W ae- 
nerberg. — M uinaisjäännöksiä E spoossa, kirj. Hj. A. (1 kuvalla). — M etelinväki, 
kirj. J. R. A. — R einholm in  keräelm istä, 4, 5, toim . J. R. A. — M uinaistieteen  
vain iolta .

H elsing issä , J . S im eliuksen  perill. kirjap. osakeyhtiö, 1894.
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Kiinteiden muinaisjäännösten hävittämisestä 
Lempäälässä ja Vesilahdella.

Kertomuksessa minun viime kesänä tekemistäni muinaistie- 
teellisistä tutkimuksista (katso Suomen Museo n:o 8—9, siv. 126) maini
taan, että minä palattuani Helsinkiin sain tietää, että hiljattain, tehtäessä 
erästä Lempoisten rautatieasemalta Vesilahden kirkonkylään ynnä 
muihin paikkoihin suorin matkoin viepää maantietä, tämä tie oli joh
dettu muun muassa Päiväniemen poikki Lempäälässä sekä sitä teh
dessä luultavasti hävitetty useita sanotulla niemellä olevia Porthanin 
ajoista saakka tunnetuita hautakumpuja.

Jo tämän tiedon semmoisenaan olisi pitänyt olla kylliksi an
tamaan aihetta käydä paikkaa tarkastamassa. Mutta semmoinen käynti 
siellä tuli pian välttämättömäksi toisestakin syystä. Suuremman raha- 
löydön johdosta, joka viime kesänä oli tehty Vesilahden pitäjän 
Vakkalan kylässä, oli tohtori Arthur Hjelt lokakuun keskipalkoilla 
yliopiston rahakokoelman puolesta matkustanut mainitulle löytöpai
kalle. Hän matkusti sinne vastamainittua uutta maantietä Päivänie
men poikki ja sai silloin nähdä, että tie todellakin kävi tuon tunnetun 
hautakentän keskitse. Vesilahden kirkonkylässä kävi hra Hjelt myös
kin palstatilallisen Helinin luona joka, kuten minun äskenmainitussa 
kertomuksessani jo mainittiin, oli tehnyt niin huomattavia löytöjä 
Kirmukarmun mäessä. Heliniltä sai hra Hjelt kaksi vanhemmalta 
rautakaudelta olevaa rautaista keihäänkärkeä (Luett. 3009), jotka tämä 
oli minun paikallakäyntini jälkeen löytänyt särkiessään erästä tupansa 
portaiden edessä olevaa isoa kiveä. Kun en minä sateen ja muiden 
asianhaarain takia edellisellä kerralla ollut voinut kyllin tarkasti 
tutkia Kirmukarmua ja kieltäminen Heliniä jatkamasta työtään pu
heenalaisella paikalla, jota hän paraikaa tasoitteli pihamaaksi, olisi 
ollut hänelle sangen sopimatonta, tuli asiain niin ollen paikan välitön, 
perinpohjainen tutkiminen silloin tarpeen vaatimaksi. Valtio-ärkeo- 
loogi jätti sentähden minun toimekseni sekä Kirmukarmun tutkimisen
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että Päiväniemellä olevien kiinteiden muinaisjäännösten tarkasta
misen.

Matkustin 16 p:nä lokakuuta illalla Helsingistä Lempoisten 
asemalle. Seuraavana aamuna tulin Päiväniemelle, joka on noin f> 
kilometrin päässä mainitulta asemalta. Hemminkilän talon rannasta 
menee Näppilän salmen poikki sanotulle niemelle 400 kyynärän pi

tuinen silta, joka rakennettiin 2 vuotta sitten. Tämä 
silta tulee Päiväniemelle Aventolahden pohjoisosassa. 
Tässä kohdassa on sillä kartalla, jonka Reinholm ja 
minä kesällä 1879 teimme, merkittynä lato, ja silloin 
oli siinä 19 raunioa, joista minä tein kertomuksen. 
(Katso minun kirjoitustani: „Kertomus Pirkkalan kih
lakunnan muinaisjäännöksistä“ Tiedeseuran toimituk
sissa, vihko X X XV III 1882). Tämä lato näkyy myös
kin eräässä sanottua „Kertomusta“ seuraavassa piirus
tuksessa, joka on lainattu J. K. Aspeliuin kuvastosta. 
Samassa piirustuksessa on myöskin kolme kiviraunioa, 
joista valtio-arkeoloogi tutki yhden vuonna 1879 ja 
siitä silloin löysi erään rautaisen n. k. keltin vanhem
malta rautakaudelta. (Katso J. H. Aspelinin kirjoi
tusta TJ. Suomettaren 112 n:rossa 1879 sekä minun 
mainittua „Kertomustani“. Aspelinin havaitsemain rau
nioiden luku nousi aina 26:een, joista muutamat kui
tenkin sanotaan olevan epäiltäviä). Latoa ei puheen
alaisella paikalla nyt enää ollut, vaan sen sijaan oli 
siinä avara kuoppa, josta oli ajettu someroa. Ja sa
maa vauhtia oli neljä likeisimpää hautarauniotakin 
ajettu sillantäytteeksi. Vähäistä edempänä, mutta 
uuden tien toisella puolella oli yksi isompi raunio jo 
osaksi joutunut saman kohtalon alaiseksi. — — Me
nin läheisyydessä asuvan Jokelan torpparin Juho 
Freedrikin luokse, joka oli yksi Aspelinin äskenmai- 
nittua tutkimusta Päiväniemellä tehdessä käyttämiä 
työmiehiä. Torppari muisti tämän työn varsin hyvin

üuva l. ja kertoi myös Aspelinin sanoneen, ettei kukaan sen 
I^cihääYikävki • • • • •

vanhemmalta rauta- jälkeen saisi luvatta hajoittaa eikä hävittää näitä
kaudelta. kiviröykkiöitä. Niinikään sanoi torppari kyllä muis

tuttaneensa tästä kiellosta niitä työmiehiä, jotka edellisenä ja tänä 
vuonna olivat ajaneet kiviä näistä raunioista, mutta hänen sanansa 
eivät olleet vaikuttaneet mitään, kun Päiväniemi oli Hietaniemen 
isännän maata ja tienteko suoritettiin Vesilahden kunnan yksissä 
neuvoin hänen kanssansa tekemän päätöksen mukaan. Pistäydyin 
myöskin vastakkaisella puolella nientä olevassa Frigårdin torpassa, 
jonka emäntä tiesi kertoa torpan vasikkahaassa olevan useita hiitten
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kiukaita. — Minun jo poistuttuani näiden kiinteiden muinaisjäännös
ten paikalta ja jatkaessani jalkaisin matkaani pitkin tuota uutta tietä, 
jota tuskin vielä voi ajaa, tuli eräs poikanen Jokelan torpasta juos
ten minun jälkeeni ja tarjosi minulle joukon rautakaluja, jotka hän 
kiviä ajettaessa viime kesänä oli poiminut eräästä kivirauniosta Päi- 
väniemellä. Vanha torppari ei sanonut tietävänsä mitään näistä löy
döistä, koska ne eivät olleet sattuneet tulemaan puheeksi. Esineet 
olivat jotensakkin katkonaisia, mutta luvultaan 16 sekä muun muassa 
selviä miekkain ja keihäänkärkien jäännöksiä, vanhemman rautakau
den tekotapaa. Sitäpaitse oli poika nähnyt yhden keihäänkärjen jol
lakin työmiehellä Vesilahdella. Tätä löytökäistä en kuitenkaan voi
nut saada käsiini.

Kuva 2.
Hautaraunioita Lempäälän Päiväniemellä.

Seuraavana päivänä tapasin pari muuta työmiestä Vesiläh
dettä, joilla oli tietoa Päiväniemen muinaisjäännöksistä. Toinen oli 
palstatilalleen Kustaa Peltola, joka oli ollut professori Aspelinin 
apumiehenä vuonna 1879. Toisen nimi oli Huugo Toikka, ja hän oli 
viime kevännä ajanut kiviä eräästä hautakummusta täytteeksi maini
tun uuden sillan päähän sekä silloin erään kiven alta löytänyt „ison 
läjän rautakaluja“, joita Hietaniemen pojat sitten olivat viskelleet 
pitkin mäkeä. Kaikista näistä asianhaaroista voipi päättää, että nuo 
huomiota ansaitsevat muinaisrauniot Päiväniemellä eivät olleet tun
netulta ainoastaan paikkakunnan asukkaille, vaan myöskin useille 
henkilöille Vesilahdella. Pian saimme kuitenkin tietää etteivät kun
nan viranomaiset valitettavasti kuuluneet niiden joukkoon, joille asia 
oli tuttu.
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Vesilahden kirkonkylässä tulin näet tuntemaan kunnallislau
takunnan puheenjohtajan. Tämä tiesi yhtä vähän minkäänlaisten 
muinaisjäännösten olemassa-olosta Päiväniemellä kuin siitä, että asetus 
2 p:ltä huhtikuuta 1883 semmoisten muinaisjäännösten ja muiden muis
tomerkkien suojelemisesta koskaan oli tullut ilmoille. Pian löysi hän 
kuitenkin omalla hyllyllään olevasta lakikirjasta tämän asetuksen. 
Sitten menimme yhdessä lainakirjastoon, joka on läheisessä kansakou- 
lutalossa. Siellä jouduimme molemmat yhtä suuresti ihmeisiimme. 
Huomasin näet tuon useinmainitun kertomuksen niin lupi luetuksi ja 
kuluneeksi, että siitä oli ainoastaan säpäleitä jälellä. Saammeko ehkä 
tästä päättäen toivoa, että kasvava sukupolvi tulee paremmin tunte
maan ja arvossa pitämään paikkakunnan muinaisjäännöksiä? Nyt sai 
kunnallislautakunnan puheenjohtajakin tilaisuuden tulla tarkemmin 
tuntemaan alan, jolla hänellä oli ennen aavistamattomia velvollisuuksia 
täytettävinä sen asetuksen johdosta, jonka hän valitettavasti vasta 
juur’ikään oli tullut tuntemaan.

Päätehtäväni kirkonkylässä oli kuitenkin Kirmukarmun tutki
minen. Mutta kun minä edellisessä matkakertomuksessani puhuin 
laveasti tästä mäestä, voin nyt supistaa esitykseni lyhyeksi. Lisäyk
senä ja oikaisuna sanottuun kertomukseen tulee minun tässä kuiten
kin mainita, että se miekka, jonka S. Wilskman oli saanut Heliniltä, 
ei ollut kokonainen, vaan käsitti ainoastaan kaksi tahi kolme miekan 
katkelmaa. Se miekan kärki, minkä minä sain, on kuulunut samaan 
miekkaan. Valitettavasti ei Wilskman vieläkään ole lähettänyt mu
seoon näitä katkelmia. Sitä vastoin on Kirmukarmusta sittemmin 
hänen kauttansa tullut museoon miekanponsi, jonka muodostaa s i
vuilta litistynyt puolipyöreä kupu kullatusta pronssista. Tämän kuvun 
ulkopinnalla on kuvattuna makaava eläin (leijona?), jonka reisissä ja 
lavoissa on piirustettuna ihmiskasvoja. (Tarkemman selityksen tästä 
verraten harvinaisesta esineestä sekä tarkemman sitä koskevan ajan- 
määräyksen antaa tämän aikakauskirjan ensi numerossa maisteri Alfred 
Hackman). Vaillinaisen selityksen johdosta sekä sen takia, etten sil
loin vielä ollut nähnyt esinettä, nimitin minä (siv. 125) sitä soljeksi 
(kupuvaksi): sillä tarkoitettiin tätä miekanpontta. Nyt kerrottiin sa
malla, että sen löysi Helinin puolikasvuinen tytär Lotta lakaistessansa 
Helatuorstain aatto-iltana keväällä 1893 pihaa tuvan portaiden edessä. 
Hän näki ponnen kiiltävän rikkain ja soran seassa. Eräs sotamies 
Stark olikin heti arvellut esinettä miekanponneksi. (Museon Luett. 
3005).

Pari syltä samoista portaista sivulle päin näin minä edellisellä 
käynnilläni paikalla toista metriä korkean kiven, joka oli neiti Am- 
nellin palsta-alueen rajalla, ja kuuluu se, ennenkuin mäkeä ruvettiin 
tasoittamaan, pistäneen lähes puoli metriä maanpinnan yläpuolelle. 
Lähellä tätä kiveä oli se haudankaltainen syvennys eli kuoppa, jonka
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minä edellisellä kerralla tutkitin. Nyt oli tämä kivi louhittu kappa
leiksi, ja melkein sen alta oli Hjeltin tuomat keihäänkärjet löydetty. 
Ne tavattiin vierekkäin pehmeässä, ruskeassa somerossa, toinen ku
mossa, mutta toinen pystyssä, taittunut kärki alaspäin. Vasta 15—20 
senttimetriä ylempänä alkoi musta maa, josta edellisessä kertomuk
sessa puhuttiin. Mainittu miekka kauniine ja harvinaisine ponsineen 
oli ollut ainoastaan muutaman metrin päässä näistä keihäänkärjistä 
erään toisen kivimöhkäleen alla. Rikkilouhitun kiven alla oleva löy
töpaikka tutkittiin nyt tarkemmin ja löydettiin sieltä vielä koristeltu 
rautainen veitsenpää, pienempi pronssivanne sekä luinen naskali.

Helinin tuvan vastakkaisella eli pohjoispuolella kerrottiin ol
leen sen nurkista ulospäin kolmen, neljän metrin laajuinen musta
multa-alue. Tähän kerrokseen oli upotettu metrinkorkuisia kiviä eikä 
somermaata sittenkään ollut tullut näkyviin. Siinä olevien ja miltei 
tuvanräystääsen saakka ulottuvien kivien alta ja vierestä ei oltu kui
tenkaan niitä poislouhittaessa löydetty mitään. Muutama metri itään 
tahi koilliseen päin tästä paikasta oli haudattu ne luut, jotka olivat 
löytyneet yhdessä miekan kanssa tuvan portaiden edestä. Kaivatin 
sillä kohdalla löytääkseni mahdollisesti vielä joitakin näistä luista, 
koska ilmoitukset siitä, olivatko luut olleet poltetuita vai polttamat- 
tomia, olivat epävarmoja. Luiden ilmoille saaminen ei kuitenkaan 
onnistunut, koska paikalle oli istutettu tiheään puita ja pensaita.

Helinin tuvan ja neiti Amnellin puukellarin välisen alan tut
kitin minä niin tarkasti kuin asianhaarat sallivat, sillä sen rajalla 
oli se kivi ollut, -jonka alta nuo useinmainitut 2 keihäänkärkeä, veit
senpää y. m. oli löydetty. Siinä löytyi nyt lukuisia pajan jätteitä, 
ennen kaikkea raudankuonaa ja hiiliä. Näiden jätteiden joukkoon 
lienevät myös luettavat muutamat esineet, joiden tarkoitusperä on 
ollut ja osaksi vieläkin on muinaistutkijoille arvoitus. Ne ovat 12—13 
sm:n laajuisia ja noin 3 sm:n paksuisia poltetusta savesta tehtyjä kiek
koja, joissa on reikä keskellä. Useimmat näistä esineistä ovat särky
neitä, vaan yksi kappale on eheä. Kiekan toiseen pintaan eli sivuun 
on tarttunut kuonaa, josta näkyy, että se sivu on ollut käännettynä 
ahjoa vasten. Vastakkainen sivu sitävastoin on poltetun saven väri
nen ja siinä ei ole kuonaa. Vaikka tämmöisten esineiden kappaleita 
on löydetty muuallakin maassamme, ei niiden tarkoitusta kuitenkaan 
ole onnistuttu saamaan selville. Eräs työmies, ammatiltaan seppä, 
antoi kuitenkin mielestäni pätevän selityksen näiden kiekkojen mui- 
naisaikaisesta käyttämisestä. Hän luuli näet, että ne olivat olleet 
asetettuina käsipalkeiden ilmatorven suun ympärille. Siten tuli tämä 
torvi kestävämmäksi ja voitiin pitää vakavammin suunnattuna yhtä 
paikkaa kohti, ja sen ohessa suojeli se jossakin määrin käsiä ahjon 
kuumuudelta.
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Näiden pajanjätteiden joukossa löytyi myös useita kiviä, jotka 
sisälsivät rautamalmia. Mutta tästä ei kuitenkaan saane päättää, että 
rauta toista tuhatta vuotta takaperin olisi valmistettu vuorimalmista. 
Vaikka seutu kuuluukin olevan rikasta semmoisesta vuorilajista, lienee 
sen ajan rauta kuitenkin valmistettu suomalmista.

Ylempänä neiti Amnellin puolella mäkeä ja lähellä sen huip
pua mainitsen minä edellisessä kertomuksessani (siv. 126) erään 
kiven, joka oli pienten perunamaiden ympäröimänä ja jonka ympä
rillä maa oli tavallista mustempaa. Kasvullisuuden takia ei siellä 
silloin voitu toimittaa kaivamista, mutta nyt se toimitettiin. Silloin 
tuli ilmi, ettei tämä kivi ollutkaan maaperäinen, vaan että sen alla 
oli kuoppa, jonka muuan työmies, saatuansa käskyn raivata paikan 
pelloksi, 10 vuotta sitten oli täyttänyt pikkukivillä. Sama työmies 
otti nyt osaa kaivamistyöhön ja kertoi,.että paikka ennen sen pelloksi- 
raivaamista oli ollut yhtä ainoaa kivirauniota. Hän oli silloin löy
tänyt siitä rautaisen keihäänkärjen, josta ei hänellä kuitenkaan nyt 
enää ollut tallella muuta kuin katkaistu nirkko. Tämän kalun, joka 
niinmuodoin oli ollut 10 vuotta hänen huostassaan, sain minä nyt 
talteen. Samalta paikalta löydettiin nyt vielä 0,4 5 metriä syvältä 
veitsenterä ja soljenpalin, molemmat rautaiset. Mäen kukkula päät
tyy tässä useampaan isoon maaperäiseen kiveen, jotka pistävät maan
pinnan yläpuolelle.

Maantien puolista osaa Kirmukarmun mäestä oli Helin vähim
män muokannut. Laajaperäisimmät kaivamistyöt tehtiinkin sentähden 
siinä. Joukko pienempiä irtokiviä vieritettiin syrjään, parin miehen- 
korkuisen kiven ympärykset kaivettiin, jonka ohessa kuopista luotu 
kuohkea somermaa ja multa tystin tarkastettiin; viimeksimainittu 
vielä seulottiinkin. Sen lisäksi mitä edellisellä kerralla oli löydetty 
tästä osasta mäkeä, löydettiin nyt ainoastaan ylinosa rautaista kilven- 
nastaa (vrt. kuv. 12 n:rossa 8—9). Yhteensä tehtiin Kirmukarmun 
tutkimisessa nyt kolmena päivänä 30 päivätyötä å 1 mk. 50 p. Edel
lisellä kerralla, 4 p:nä syyskuuta, kaivoi siinä 7 miestä puoli päivää.
Kylmän ilman johdosta oli maanpinta kylmettynyt tuumaa paksulta, ja 
ohut lumivaippa peitti maan. Nämä seikat vaikeuttivat kaivamis- 
työtä, joka vähemmin pakottavien asianhaarain vallitessa olisikin 
ollut lykättävä lämpimämpään vuodenaikaan. Mahdotonta olisikin 
ollut minulle kyllin tarkasti vartioida työtä, ellei sitä olisi osaksi
voinut tehdä Helinin tuvan ikkunasta.

Tarkastustyö keskitettiin Helinin omistamaan osaan mäkeä 
ja voidaan sitä, mitä tähän osaan tulee, pitää loppuun suoritettuna. 
Tämä ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että Helin vielä saat
taisi tulla löytämään jokusen muinaiskalun pellollensa sekä pihaansa 
aikaisemmin hajoitetusta mullasta ja sorasta. Hänen huomionsa on 
nyt teroittanut semmoisten esineiden havaitsemiseen. Luultavasti ei
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niitä isoja kiviä louhittaessa, jotka, kuten jo mainittiin, ovat Helinin 
pihassa lähellä maantietä, kuitenkaan enää tulla löytämään mitään 
muinaiskaluja. Tosin on usein ilmoitettu, että suuria kiviä louhit
taessa niiden alta on löydetty muinaiskaluja. Jos niiden ympärykset 
kuitenkin ennen louhimista olisi tarkasti kaivettu, olisivat samat 
esineet mahdollisesti silloin lyötyneet. Joka tapauksessa olisi erittäin 
tärkeää saada varmasti tietää, onko meillä muinaisaikana vieritetty  
yksinäisiäkin suuria kiviä maahan kaivettujen kalujen päälle, vai 
ovatko nämä jälkimmäiset ylimalkaan ainoastaan pistetyt maahan 
semmoisten kivien viereen tahi alle.

Lisää selvikettä tämän kysymyksen ratkaisemiseen tulee Kir- 
mukarmu kentiesi vielä antamaan. Neiti Amnellin osuus siitä on 
näet vielä suurimmaksi osaksi tutkimatta. Mutta kumminkin on 
etenevä viljelys alkanut annastaa allensa sitäkin, vaikka se toki on 
jättänyt täällä paljon tutkimuksenkin varalle. Kuitenkin olisi tämä
kin osa mäkeä pikimmiten tutkittava, ja se työ vaatisi luullakseni 
vähintään 100 päivätyötä. Sen ohessa olisivat neiti Amnellin mo
lemmat kellarit lunastettavat ja muutettavat toiseen paikkaan. Tosin 
on Vesilahdella tehty monta ja arvokasta muinaiskalujen löytöä; 
siinä suhteessa mainittakoon vaan nimet Laukko, Suomela, Hu- 
kari, Säijänkulma, Kirmukarmu ja lisätkäämme vielä lähelläoleva 
Päiväniemi Lempäälässä. Mutta kaikki nämä löydöt ovat suu
rimmaksi osaksi tapahtuneet semmoisissa oloissa, joita ei voi ni
mittää muuksi kuin kiinteiden muinaisjäännösten hävittämiseksi. 
Ei olisi sentähden liikaa, jos edes se osa Kirmukarmua, mikä vielä 
on jälellä, tieteellisesti perinpohjin tutkittaisiin, ennenkuin tutkimus 
siinäkin tapahtuu liian myöhään.

Kirmukarmusta ajoin Suomelaan nimismies Paavo Bergiuk- 
sen ja hänen iäkkään isänsä vieraanvaraiseen kotiin. Silloin lahjoitti 
vanhempi herra Bergius historialliseen museoon muinaiskalulöydöksen, 
jonka hän oli tehnyt jo vuonna 1891 louhiessansa erästä l 3/ 4 metrin 
pituista ja H/4 metrin levyistä kiveä, joka oli ollut keittiön luoteis
kulmassa, nykyisen maitokamarin porstuan kohdalla. Löydös, joka oli 
kiven vieressä sen luoteispuolella l /3 metriä maanpinnan alla, käsitti 
5 miekan katkelmaa, 1 keihäänkärjen, jonka suovero oli hopeoitu, 1 
ison jalustimen ja yhden kirveen, kaikki pakanuuden-ajan lopulta. 
Nämä muinaisesineet olivat niinmuodoin maanneet 3 vuotta miltei 
unhotettuina eräässä rojukammiossa, kunnes nimismies P. Bergius 
etsi ne sieltä ilmoille, sitten kun hänen isänsä, vanha hra Bergius, 
ainoa henkilö Suomelassa, jolla oli tästä löydöstä tietoa, oli ottanut 
ne puheeksi.

Suomelasta matkustin minä nimismies Bergiuksen seuraamana 
Lempoisten asemalle. Me poikkesimme sisälle Hietaniemen taloon 
ja pyysimme sen isäntää, maanviljelijä Viktor Niemistä, seuraamme
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yhdessä meidän kanssamme tarkastamaan hävitettyjä hautaraunioita 
Päiväniemellä. Nimismies Bergius ei ollut valitettavasti ennen tien
nyt mitään noista tällä niemellä olevista arvokkaista ja muistorik
kaista raunioista. Samaa ei Päiväniemen isäntä kuitenkaan voinut 
vetää puolusteeksensa. Hän muisti varsin hyvin sekä professori 
Aspelinin että minun käyntini paikalla kesällä 1879 ja tiesi siis, että 
siellä oli kiinteitä muinaisjäännöksiä. Mutta hänellä ei ole ollut 
kylliksi tajua ja toimellisuutta estämään niiden hävittämistä. Hän 
näytti suuresti kummastuvan siitä, että tässä oli tehty huono ja 
lainvastainen teko.

Tieto kiinteiden muinaisjäännösten olemassa-olosta sekä niiden 
merkityksestä meidän historiallemme ynnä käsitys siitä, että niitä 
sentähden on välttämättömästi hoidettava ja säilytettävä tieteelliselle 
tutkimukselle, ovat kokonaan olemattomat monissa paikoin maa
seuduilla.

Aksel Heikel.

Sukukirja .
Tällä nimellä on Suomen Muinaismuistoyhdistys ruvennut 

julkaisemaan 1879 alottamiansa sukuluettelokokoelmia maamme aate
littomista suvuista, sittenkun yhdistyksellä oli ollut onni saada asiaa- 
harrastava ja kykenevä mies, Porvoon lyseon' lehtori A. Berg
holm, ryhtymään tämän vaikean ja palkattoman työn toimitta
miseen. Kertyneiden ainesten joukosta on valittu julkaistaviksi ar
violta enemmän kuin 150 täydellisimmistä sukuluetteloista, kuitenkin 
sillä ohjelmassa ilmoitetulla ehdolla, että jos toimittajalle työn kes
täessä lähetetään toisia täydellisempiä sukuluetteloja, yksi tai toinen 
niistä saattaisi tulla sarjaan otettavaksi ja jokunen ennen valituista 
jäädä pois. Asianomaisille suvuille on siten annettu tilaisuus itse 
vaikuttamaan sukuluettelojensa ottamiseksi sarjaan, jota tilaisuutta 
useat suvut jo ovat käyttäneetkin.

Kun jokaisen ilmestyneen vihkon voidaan katsoa sisältävän 
vähintään 10,000 tietoasiaa, jotka kukin kohdastansa vaativat toi
mittajan tarkastelua, tutkimista tahi kirjeenvaihtoa, löytynee hermos
tuneen arvostelijan hyökkäyksille tuskin mitään kiitollisempaa kir
jallista tuotetta. Sukutieteellistä teosta ei ole sentähden verrattava 
esim. vuotuisesti ilmestyvään Yaltiokalenteriin, jossa tuhannet silmät 
tarkastavat jokaisen tiedon ja johon oikaisut sekä sattuvat muutokset
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vuosi vuodelta otetaan virallisista tiedonannoista; lisäksi vielä teos 
toimitetaan yliopiston kustannuksella. Sukutieteellisessä teoksessa 
011 täydellisyys ja siitä riippuva yhdenmukaisuus sen toimituksessa 
aina suhteellinen ja pysyykin semmoisena. Tätä ei voi kukaan toi
mittaja välttää, ja niin tulee olemaan laita vielä suuremmassa mää
rässä, jos toimitus tahtoo irtautua vanhoista traditsiooneista ja edistää 
sukutieteellisen aistin, etten sanoisi sukutieteellisen kirjallisuuden, 
kehitystä.

Kuitenkin on ne 5 vihkoa, jotka tähän saakka ovat ilm esty
neet sekä sisältäneet keskimäärin 11 sukuluetteloa kukin, historialli
selta kannalta katsoen ylimalkaan otettu mielihyvällä vastaan. Mutta 
kun on ilmautunut toisenlaatuisiakin lausuntoja, jotka ovat osottaneet 
osaksi asianomaisen arvostelijan kykenemättömyyttä tutustumaan 
teoksen suunnitelmaan ja laatuun, osaksi puuttuvaa kokemusta niistä 
vaikeuksista, mitä senlaatuisen teoksen toimittajalla on voitettavina, 
näyttää olevan syytä kosketella tätä seikkaa muutamilla sanoilla, 
jotka muuten paraiten soveltuisivat lausuttaviksi koko teoksen esi
puheessa.

Tekeillä olevaa työtä arvosteltaessa on ensi sijassa muistettava, 
että 15 vuotta takaperin, kun Suomen Muinaismuistoyhdistys, etu
päässä sanotun vuoden valtiokalenterista otetuilla osotteilla, levitti 
sukuluetteloita koskevia kiertokirjeitänsä, oli ainoastaan 3 tai 4 aate
litonta sukuluetteloa yleisön saatavissa. Muut, mikäli niitä oli ole
massa, pidettiin kätkettyinä perheissä, jotka varoivat etteivät näyt- 
täisi ylpeilevän aatelittomasta sukuperästänsä. Toivo yhteisen suku
kirjan aikaan saamisesta aatelittomia sukuja varten mursi silloin yht’- 
äkkiä ennakkoluulot. Mutta yhtä ajattelematonta kuin kohtuutonta 
toimittajaa kohtaan on vaatia yhdistykselle lähetettyihin aineksiin 
perustuvalta teokselta samaa täydellisyyttä kuin aatelisilta suku
luetteloilta, joita varsinaiset sukujentutkijat Ruotsissa ja Suomessa 
ovat vuosisatojen kuluessa virallisesti täydentäneet papiston ja su
kujen päämiesten avulla, puhumattakaan historian tutkimisesta ylei
sesti. Useissa, etten sanoisi useimmissa, puheenaolevissa tapauksissa 
supistuu alkuperäinen aines vanhempaan polvilukuun eli sukutauluun, 
joka sisältää muutamia vuosilukuja, mutta ei mitään päivänmääriä.

Sukukirjan toimittajan on sentähden, etupäässä lavean kir
jeenvaihdon kautta, täydentäminen ei ainoastaan nuorimpain polvien 
luetteloa asianomaisissa suvuissa, vaan sukuluetteloja kokonaisuu
dessaankin suvun alkuperästä aina nykyhetkeen saakka. Asiain näin 
ollen on väärin kieltää häneltä hyvin ansaittua tunnustusta. Ai
noastaan se, joka täydellisj^yttä tavoitellen on toimittanut yhden ai
noan kahden tai kolmen vuosisadan läpi ulottuvan sukuluettelon, 
voipi aavistaa mitä vaivaa jokaisen 11 sukuluetteloa käsittävän vihkon 
toimittaminen vaatii. Ja seikkaperäinen vertailu Ruotsissa ja Suo
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messa tähän saakka ilmestyneisiin sukutieteellisiin teoksiin — seikka- 
peräisimmät maanpallolla — ei suinkaan vähennä puheenalaisen teok
sen arvoa, vaan ihan varmaan päinvastoin. Silmäänpistäviä puut
teellisuuksia tavataan tässä, kuten muissakin samanlaatuisissa teok
sissa, mutta tottunut suvuntutkija ei voi muuta kuin pitää toimittajan 
muuten huolellista työtä todistuksena siitä, että hänen poikkeusta
pauksissa on täytynyt tyytyä siihen mitä tarjona on ollut. E si
merkkinä mainittakoon, että eräs henkilö täällä pääkaupungissa, jolta 
toimittaja turhaan oli pyytänyt muutamia tarkempia elämäkerrallisia 
tietoja, sittemmin suuttuneena vaillinaisen elämäkertansa johdosta, 
verrattuna erään veljen elämäkertaan, selitti sen, että toimittaja oli 
pyytänyt häneltä näitä muka niin yleisesti tunnetuita elämäkerrallisia 
tietoja, suorastaan loukkaukseksi.

Katsoen tuohon vaivaloiseen, palkattomaan ja epäkiitolliseen 
työhön sekä asianomaisille ohjelmassa tarjottuun tilaisuuteen saada 
vielä työn kestäessä lähettää julkaistaviksi täydellisiä sukuluetteloita, 
on toimitukselle annettua kehoitusta hankkimaan sukuluetteloita useista 
luetelluista suvuista pidettävä luottamuksena, jota toimitus kaiketi 
ainoastaan vähäksi osaksi voipi vastata, elleivät suvut itse tahi ne, 
joita asia koskee, täytä niitä ehtoja, mitkä uusien sukuluettelojen 
teokseen ottamiseksi on asetettu. Suositetuista suvuista on muuten 
pari nykyisin julkaissut erikoisluetteloita, — joihin näyttää olevan 
enemmän syytä esipuheessa viitata kuin kirjallisuusluetteloihin, niin
kuin joku on ehdottanut, — toisia taas ovat sekä suvut itse että 
historioitsijat turhaan koettaneet selvittää, ja muut ovat pysyneet 
välinpitämättöminä yhdistyksen kehoituksesta.

Niitä lyhykäisiä historiallisia katsauksia, joita on liitetty  
sukuluettelojen alkuun, sekä johtavia yleiskatsaustauluja on terveh
ditty oikeutetulla tunnustamisella. Sitävastoin on tehty muistutuksia, 
jotka koskevat elämäkerrallisten tietojen yhdenmukaisuutta eli tasai
suutta. Tämä on kuitenkin aina riippuva niistä aineksista, mitä 
toimittajalla on käytettävinä tahi toisin sanoen asianomaisten sukujen 
myötävaikutuksesta. Hän ei tahdo yhdenmukaisuuden harrastuksesta 
tehdä säännöksi sitä, mikä on epätäydellistä, vaan sen, mikä on täy
dellistä. Yhtäpitävästi mainittujen historiallisten katsausten kanssa 
ei toimittaja tahdo vanhan tavan mukaan supistaa elämäkertoja pal
jaaseen elämän päätapausten mainitsemiseen, vaan, missä se on ollut 
mahdollista, saatavissa olevien tietojen mukaan viitata henkilön enem
min tahi vähemmin monipuoliseen elämäntyöhön, vieläpä liittämällä 
lyhykäisiä muistosanoja vainajan persoonallisuudesta. Hän toivoo 
edelleen, että yleisö myötävaikutuksellansa edellisten esimerkkien 
mukaan työn kestäessä edistää toimitustyön kehitystä tähän suuntaan, 
joka varmaankin olisi omiansa antamaan suurempaa harrastusta suku- 
tieteelliseen kirjallisuuteen. Sitä väitettä vastaan, että tämä on su-
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kutieteelliselle teokselle vierasta, huomautettakaon, että jos niin olisi, 
ei myöskään nimityksien y. m. luetteleminen pitäisi tulla kysymyk
seen; tämäkin on tullut historiallisesta harrastuksesta tavaksi pohjois
maisessa sukutieteessä, — eikä sitä nykyään enää kukaan moitikkaan. 
Ettei puheenalaista suunnitelmaa kuitenkaan ole sovitettu Caloniuk
seen y. m. suuriin miehiin, joiden elämäntyö täyttää lehtiä maamme 
historiassa, lienee siitä huolimatta sukutieteilijälle anteeksi annettavaa. 
Tunnetut vanhan suvun, kuten esim. Boisman-suvun, haarat on toi
sinaan otettu luetteloon, jotta saataisiin helpommin selville semmoi
sia seikkoja, jotka ennen ovat tehneet tutkijain ponnistukset turhiksi. 
Semmoisia tapauksia sattuu tuon tuostakin eivätkä ne liene teoksen 
suunnitelman ulkopuolella, eikä niitä myöskään voitane pitää louk- 
kaavina historialliselle ja sukutieteelliselle harrastukselle, jota ei ole 
sekoitettava aatelisen sukuluettelon vaatimuksiin, jossa epävarma 
sukuperä on kauhistus.

Niin seikkaperäisessä ja laveassa teoksessa, kuin sukukirja 
on, voipi huolellisinkaan toimittaja tuskin välttää satunnaisia paino
virheitä; mutta kun nuori ja röyhkeä arvostelija, joka jo näyttää 
unhottaneen ensimmäisen esiytymisensä sukutieteilijänä Länsi-Suo
men IILnnessa vihkossa, mainitsematta ainoatakaan esimerkkiä, on 
lausunut, että teosta olisi ainoastaan varovasti käytettävä, mainitta
koon tässä moisen lausuman vastakohtana, että kokeneimmat ja an
karimmat ajanmääräysten tarkastajat pääkaupungissa ovat antaneet 
teoksesta kiittäviä lausuntoja ja että kirjapaino on maininnut toi
mittajan huolellisuuden korrehtuurinluvun hoitamisessa kasvattavaksi 
teoksen latojille!

Mitä tulee siihen muistutukseen, että teos on julkaistu suo
menkielellä, koskee se kustannuskysymystä, jonka vastaaminen ei 
ole riippuva mielipiteistä eikä mausta. Osaamattakaan suoranaisesti 
suomenkieltä ei kukaan suvuntutkija varmaankaan ole kammova 
kerätä teoksesta niitä tietoja, mitä hän tarvitsee. Pääasia on, että 
tarvittavat tiedot ovat saatavissa. Jos puheenalainen arvostelija kui
tenkin, vastoin luuloamme, voisi ilmoittaa kustantajan, joka olisi 
valmis ottamaan kustantaaksensa samanlaisen sukutieteellisen teoksen 
julkaisemisen ruotsinkielellä, niin ryhtyisi Muinaismuistoyhdistys 
epäilemättä mielellänsä ehdotuksen toteuttamiseen. Aine on milt’ei 
tyhjentymätön, ja yhdistykselle olisi mieluista noudattaa asiaahar- 
rastavien sukujen vaatimuksia.

J. E. A.



„Muinaismuistoja Mynämäen kihlakunnasta“.
Muutamia muistutuksia J. Sjörosin teokseen etupäässä Mynä

mäkeen ja Mietoisiin nähden.
Kirj. Osk. Rancken.

(Jatk.)
Mainitulla Kallanvuoren eteläisimmällä päätteellä Toroisissa 

ja eräällä vuorella Nutturlan kylässä (Nousiaisissa) Pirjenvuoren har
janteelle päin löytyy tavallisia, vanhoja kivikoluraunioita, jotka jok
seenkin selvästi ovat ihmiskäsien kokoomia. Niiden avaamiseen, edel
lisen 1840- luvulla, jälkimmäisen v. 1850, olen ottanut osaa. Mitään 
muuta ei tavattu kuin mahdollisesti jotakin polttamisen jälkiä. Kuinka 
herkkäuskoista osa kansaa vielä on, nähtiin silloin kuin meidän mu
assamme Nutturlan kivirauniota purkaessa v. 1850 oli eräs nuori 
pohjalainen ylioppilas keltaisessa puserossa. Huhu heti tiesi että pap
pilan herroilla oli mukanansa ollut keltatakkinen pohjalainen, jonka 
avulla he olivat aarnihaudasta saaneet suuren aarteen. Mainittujen 
vuorenharjanteiden eteläpuolella ulettuu kerrottua Mahalan niittyalan- 
koa Mietoisten keskiosasta aina kauvas Nousiaisiin; sen halki juok
see puro, jonka toinen päähaara tulee aina Kallanvuoren alaisilta ta
samailta ja kulkee Pirjenvuoren ja mainitun Nutturlanvuoren välillä 
sekä sitten Toroisten ja Pursilan välillä. Toinen päähaara tulee idem
pänä olevilta Mahalanniityiltä; yhdessä ne sitten juoksevat Kaivat- 
tulan kylän pohjoispuolitse Alasjokeen. Puron nimi Em’oja merkit
see kaiketi vaan, että oja siltä taholta on pääoja, samoin kuin toinen
kin Emäoja (Ammäoja?), joka muutamia kivenheittoja ylempää, kai
vamisella lavennettuna, tuopi vedet Linnanvuoren takaisilta tasan
goilta. Kallanvuoressa sanotaan olevan luola. Olen minäkin siellä 
nähnyt jotain sentapaista, lohkeentuneitten ja pudonneitten kallion- 
pirstain muodostamaa. Linnanvuoren luolaa, josta muutamat ovat 
puhuneet, en ole löytänyt, enkä luule sitä olevankaan. — Jos ni
missä Rauvala, Raukka (Raukais), Raukankoski, Rauvasvuori on mi
tään yhteisyyttä, niin on myöskin nimissä Tölkki (talo Pursilan ky
lässä) ja Telkmäki Mietoisissa jotain samanlaista.

Jos Nuuskalanmäellä (s. 82 alhaalla) lienee merkitty Rauvag- 
vuorta, joka on Nuuskalan maalla, niin ei samalla sivulla annettu il
moitus ole tosi. Rauvasvuori ei ole rajana muiden kuin Mynämäen 
ja Mietoisten välillä.

S. 83. Kallanvuoren erottaa Rauvasvuoresta edellisen puolella 
oleva syvä laaksonoro, joka vähitellen muuttuu pienten vuorennys- 
tyröiden rikkomaksi tasangoksi, ja on vuorten väliä lähemmä puolen 
peninkulmaa. Sadun juomamaljasta olen kuullut pääasiallisesti sa
malla tavoin kuin hra S., kuitenkin sillä muutoksella ja lisäyksellä,
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että pikari oli hopeinen, että sen pelasti ratsastaja (vrt. tarinaa eräästä 
Ruskon kirkossa talletetusta kalkista, jossa kuuluu olevan kirjoitus 
munkkikirjaimillaj ja että perässä tuleva paholainen tai vuorinoita, Kaisa, 
ei voinut häntä saavuttaa, kun oli mentävä ristiojain yli pellolla. — 
Tarina vuoressa olevista rautarenkaista laivain kiinnittämistä varten 
on käymässä Kallanvuorestakin, mutta on yhtä vähän uskottava kuin 
se on yleinen. Sitä olen kuullut kerrottavan esim. Karjaan pitäjässä 
olevasta Grabbackasta, jossa se on voinut olla paljoa uskottavampi.

Vuorista eronneita kallionlohkareita näkee täällä usein, sa
moin suuria vierinkiviä ja yksinäisiä möhkäleitä, jotka ovat haljen
neet nykyisille paikoille päästyään, pienempiä vierinkiviä, jotka muo
dostavat soran, hiedan ja maan, mutta myöskin vaan eloperäisten ai
neitten peittämiä kumpuja taikka paljaita kasoja erittäinkin suurem
milla harjuilla, sillä vähemmillä harjuilla ja törmänteillä olevat on 
arvaten jo aikaa sitten sorrettu alas. Näistä enemmin tai vähemmin 
pyöreistä kivikasoista ei aina tiedä, ovatko ne muinaishautojen tai tu- 
lisijain jäännöksiä vaiko viljetyksessä perattuja raunioita tai muun
laisia latomuksia. Samoin voi usein olla vaikea päättää maassa ole
vista syvennyksistä, ovatko ne muinaishautoja vaiko vanhoja suden
hautoja, maatuneita ojia j. n. e.

S. 87. Saarnivuoresta Kaivattulan maalla en ole mitään kuullut. 
Ja josko hra S. tarkoittaa Uhlunmäellä sitä mäkeä, jonka rinteelle pieni 
U:n kylä on rakennettu, niin en tunne hänen kertomaansa seikkaa, jos hän 
taasen tarkoittaa siitä noin kilometrin verran itään olevaa Uhlunvuorta, 
voin omalta näkemältäni vahvistaa hänen luulonsa. V. 1838 kävin 
paikalla erään nuoren rengin seurassa. Hän kertoi että siellä ole
villa vierinkivillä, jotka suurin piirtein näyttivät savipakuraiselta pel
lolta, on kansan suussa eräs nimi, minulle tuntematon, joka kuulusti 
ikäänkuin „Klaavon pellolta“, mikä muka merkitsisi melkein samaakuin 
Pirun pelto. Pitkän ajan kuluttua koetin minä saada selvää mainitun 
nimen synnystä ja merkityksestä, ja tulin siihen tulokseen, että sen on 
täytynyt kuulua Klaavunpelto (Klaavu =  Klaus) ja että se mahdollisesti 
oli kansanpilkan keksimä jonkun kovan herran Klauksen (Flemin
gin) kostoksi.

Uhlu on aina viimeisiin aikoihin saakka kuulunut kahden 
Flemingien oman kartanon, nim. lähellä olevien Lehtisten ja Kaskis
ten kartanoiden, alle; myöskään Louhisaaren kartano ei ole kaukana. 
— Tämän yhteydessä (s. &9)mainittua luolaa en minä paljoa usko; sel
lainen epäröivä juttu pannaan tavallisesti vuoritarinoiden jatkoksi.

Viimemainitulla sivulla usein mainittu lähde, „Tiedustus
kirja“, joka on Karjalan kirkonarkistossa, on ennen Karjalan ja W eh
malaisten kappelien yhdistämistä kuulunut viimemainitun kirkonar
kistoon. Tämän kertoja on jo v. 1848 käyttänyt sitä käsikirjoitusta.

f
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S. 89 alhaalla. Sanasta Hiippaketo sekä siihen liitetystä 
selityksestä pyydän huomauttaa että Hiippavuori on jyrkkä vuori 
kaksi km. kaakkoon Mietoisten kirkolta, sekä että kahdella sillä ole
valla talolla on sama nimi. Vuori kuuluu siihen jaksoon, joka kulkee 
Kallanvuoren eteläpäästä Nousiaisten ja Mietoisten rajalla ja sitten 
nousee Kaivattulasta Hiippavuoreksi sekä jatkuu erämaana Lemun 
puolella.

S:lla 100 oleviin löytöilmoituksiin on lisättävä että Mietoisten 
Tavastilassa (piispa Maunu Tavastin syntymäpaikassa) parannettiin 
noin v. 1820 eräs vanha hyvä kellari. Silloin kuuluu sieltä löyty
neen paikkakunnalla tuntemattoman eläimen luita ja sarvia. Tästä 
muistuu mieleen eräs toinen seikka. Siinä talossa Naantalin lahden 
rannalla, jossa piispa Maunu Tavast eli viimeiset aikansa vastapäätä 
rakentamaansa luostaria ja jolla talolla on nimenä Niemi, tavattiin 
purettaessa vanhoja huoneita ja paikkaa siivotessa, viimeistäänkin 
1880-luvun keskipalkoilla, kaksi mäkirinteeseen kaivettua ja muu
rattua nelisnurkkaista holvitonta huonetta, luultavasti entisiä kella- 
reita, joiden seinät olivat hyvin säilyneet. Omistaja, joka oli karvari, 
aikoi toiseen näitä huoneita laittaa likosammion; tokko sitten asiasta 
viime aikoina lienee mitään tullut. — Raukan puustellissa Mietoisissa 
tavattiin 1830-luvun lopulla tunkion läheltä veitsen varsi ja siinä istuva 
teräjäännös. Varsi oli valkoista luuta, päässä leikkaus, joka esitti 
makaavata jalopeuraa tai sfinksiä, ja muistaakseni oli siinä myöskin 
hela valkoisesta metallista. Mahdollisesti voin kuitenkin erehdyk
sissä muistella tässä jonkin samantapaisen esineen lähettämistä mu
seoon Perniön Arpalahdelta.

S. 102. „Kettula“ tekstin viime rivillä on painovirhe Keh- 
tulan sijasta. Sikäläiset rakennukset hävitettiin muutamia kymme
niä vuosia sitten, kun talo otettiin yhdysviljelykseen Lehtisten kanssa. 
— S. s. 1850-luvulla löydettiin eräältä niitty- tai laidunmaalta My
nämäen kirkolta Vehmaalle vievän valtamaantien varresta joukko ho
pearahoja (venäläisiä klippingejä) sekä niiden vierestä nahkapusssin 
tapainen. Ne kuulutaan annetun silloiselle nimismiehelle Helsinkiin 
lähetettäväksi.

S. 103. On erehdystä lukea provasti Lönnmarkin hovioikeu
denneuvos Aspin huutokaupasta muka ostamaa riimusauvaa Mynä
mäen muinaisjäännöksiin.

S. 104. „Ravijän“ nimi on minun mielestäni oleva Ravea. 
Joskus tunnutaan sanottavan Ravia tai Ravja. — Eiköhän nimi „Uni
kankare“ paremmin merkinne kalmistoa kuin „kauppalinnaa“? Onko 
„Juuteilla“ ja „Jättiläisillä“ mitään tekemistä toistensa kanssa on epä
varmaa.-\ Myöhempiaikuiset sukunimet Juthe ja Juthman, paikanni
met Juthas, Juthbacka ovat maassamme vielä elossa.
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S. 109 ilmoitetaan että korjaustöissä 1858 Mynämäen kirkossa 
eräitä marttyyrien kuvilla kaunistettuja penkkejä kuorin läheltä oli 
myöty huutokaupassa. Luullakseni olivat penkit kuitenkin kaunis
tetut vaan kaikenlaisilla kiemuroilla ja huonotekoisilla henkilömaa- 
lauksilla.

S. 112. Mietoisten kirkkoa laajennettiin itäänpäin v. 1829. 
Sisustus ja maalaustyöt päätettiin seuraa vana vuonna. Tapulissa oleva 
kirjoitus ilmaisee että se on rakennettu v. 1819. Ennen oli tapuli 
puinen; v. 1879 pantiin kirkkoon sinkkipeltikatto.

S. 113. Ilmoitus, että Lehtisten ja Saaristen omistajilla vuo
teen 1864 saakka olisi ollut oikeus valita Mietoisten pappi, on väärä. 
Patronaattikirjeessä kuuluu sanovan, että Lehtisten (reduktsioonin 
jälkeen kaksi vertainen säteri), Kaskisten (allodisäteri) ja Tuokkilan 
(samoin) sekä Mietoisten 4 rälssitilan omistajilla olisi oleva mainittu 
oikeus. Patronaattioikeuden lakattua muutettiin melkein samaan ai
kaan kappeli omaksi kirkkoherrakunnaksi muutamia vuosia viimeisen 
kappalaisen Eng. Ranckenin kuoleman jälkeen. — Hietamäki, sil
loin kuin siellä oli rukoushuone, ei kuulunut Mietoisten kappeliin vaan 
Mynämäen emäseurakuntaan. Puhuessaan vapaaherra Lybeckerin lau
sunnosta kirkonkokous-pöytäkirjaan Hra S. on käytänyt väärin sanaa 
„itäisempiä“ lännenpuolella olevista kylistä.

S. 122. Kertomus Pyhän Henrikin saarna-aitasta Pyheen ky
lässä ei ole paljon tunnettu paikkakunnalla. Jos paikan nimellä on 
mitään yhteyttä Pyhän Henrikin kanssa, niin olisi sitä myöskin si
käläisenä paikannimenä mainitulla „Helgolla“, ja piispa Henrikin 
täälläolosta saisi vahvistusta se luulo, että lähellä oleva Saaristen 
kartano olisi ollut Lallin kotipaikka. Muuten saattaisi siksi luulla 
Köyliön saarta, puhumattakaan useista muista rantapaikoista, joilla 
on saaren nimi, kuten Louhisaarella (Lousaari—Willnäs), Lempisaa- 
rella (Lemsaari—Lemsjöholm) j. n. e.

Lisiä vahvikkeita piispa Henrikin käyntiin Mietoisissa, Saari
sissa ja Pyheellä on „Pyhäranta“, nyt talo lähellä Pyheen kylää Ylis- 
joen läntisellä rannalla, sekä mahdollisesti se, että Pyheen kylässä on 
talo nimeltä „Kuningas.“ Vielä yksi puhuva syy Saaristen ja Mietois
ten puoleen voi olla siinä, että pitäjässä, ainakin 1840-ja 1850-luvuilla, 
kentiesi vielä nykyjäänkin, Yläneelle ja Pyhäjärvelle menevän tien  
varressa Kallelan kylässä on asunut suvultaan Lalli-nimisiä henkilöitä.

S. 125 on vuosiluku 1807 kirkkoherra Er. Justanderiin näh
den luonnollisesti painovirhe.

S. 127 mainitaan neiti Jeannette Munckin (f 1860 Kintikkalassa) 
kuolinpesästä Muin.-Yhdistykselle lahjoitettuja esineitä, mutta My
nämäen kihlakunnan jäännöksinä niitä ei ole pidettävä. Niihin kuu
luu erinäisiä piirustuksia ja muita viime vuosisadan lopulla hienom
piin naistöihin luettuja esineitä. Sitäpaitse muutti neiti M. (prin
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sessa Ebba Bernadotten täti) vasta vanhemmalla ijällään Mynämäelle. 
Hän oli kotoisin Somerolta ja kuului Munck-suvun Ihamäen haaraan.

S. 128. Lehtisten ja Saaristen kertoo tarina olleen kahden 
kateellisen veljen tai muun riitelevän herran omana. Lehtisten omis
taja oli rakentanut Mietoisten kirkon; silloin oli Saaristen herra ke
hunut rakentavansa yhtä suuren navetan kuin toisen rakentama kirkko 
ja olikin jo ryhtynyt kivijalan tekoon, josta vielä kuuluu näkyvän 
jäännöksiä. Mietoisten kirkon rakentamisen aikaan omistivat Lehti
sen Flemingit, Saarinen oli annettu läänitykseksi Wasaborgin krei
ville Kustaville. Lehtisissä kuuluu olleen (Halleniuksen aikana, vii
me vuosisadan puolivälissä?) kaksitorninen kivirakennus. Se kaiketi 
on se harmaakivinen vanha linna, joka nyt on raunioina suurten 
vanhain kellarien yläpuolella.

C i l a u s i l m o i t u s .
Suomen Museo ilmestyy ensi vuonnakin ja on niinkuin ennen

kin sisältävä kirjoituksia ei ainoastaan varsinaisen muinaistieteen sekä 
taidehistorian ja kansatieteen, vaan myöskin historian ja kansantie
touden (kansantaruston ja kansanrunouden) aloilta, jonka ohessa sii
hen otetaan suurempaa yleisöä huvittavia kielellisiäkin tiedonantoja. 
Näin ollen lehti toivoo kaikissa kansanluokissa saavuttavansa sitä 
kannatusta, jota Suomen Muinaismuistoyhdistys harrastuksissaan aina 
on nauttinut.

Toimitukselle on apuansa luvannut lukuisa joukko valtionmu- 
seon virkamiehiä ja maamme paikallistnuseojen hoitajia sekä muita asian 
harrastajia eri tieteiden ja taiteiden aloilta. Niitä ovat: J. R. Aspelin, 
E. Aspelin, Hj. Appelgren, Y. Blomstedt, G. Cygnaeus, A. Y. Forsman,
O. A. Forsström, F. I. Färling, A. Hackman, Aksel Heikel, Y. Hög
man, K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, E. Nervander, 
M. Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. Tikkanen, V. Wal
lin, M. Waronen ja Y. Wichmänn.

Lehti tulee ilmestymään joka toinen kuukausi yhden arkin 
eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja maksaa tilattaessa 
postikonttoreissa 2 m. 50 p. vuosikerralta. Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen vakinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet täydellisen 
jäsenmaksun, mies 25 ja nainen 20 markkaa, saavat lehden l:llä mar
kalla, joka postimerkkeinä tahi rahana lähetettäköön Yhdistyksen 
sihteerille Helsinkiin.

Toim itus.

Si sä l l ys :  Kiinteiden muinaisjäännösten hävittäm isestä Lempäälässä ja 
Vesilahdella (2 kuvaa); kirj. Aksel Heikel. — Sukukirja, kirj. J. K. A. - M uinais
muistoja Mynämäen kihlakunnasta, kirj, Oskar Rancken. — Tilausilmoitus.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1894.
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Portinkolkuttimia
Valtion Museossa.

Valtion historiallisessa museossa on useita rautaisia esineitä, 
jotka todistavat muinaisajan kätevyyttä takomistaidossa. Niiden jou
kossa on kokoelma portinkol
kuttimia eli, kuten niitä Kar
jalassa kuulutaan nimitettä
vän, „kolisentarautoja“ erit
täin silmäänpistävä, jonka 
tähden lukijoitamme ehkä 
huvittaa saada muutamia tie
toja niistä.

Koko keskiajan kuluessa 
ja vielä 1700-luvullakin käy
tettiin sekä kirkoissa ja lin
noissa että yksityisissä talois
sakin kaupungeissa ja maa
seuduilla portin- ja porstuan - 
ovissa rautaisia renkaita, 
joista ovi lukittaessa vedet
tiin lujemmin kiinni. Kun 
rengas riippui ulkopuolella 
ovea, käytettiin sitä myöskin 
kolkuttimena, jolla talossa- 
kävijä ilmaisi pyrkimyksensä 
päästä sisälle, ja oveen oli 
silloin lyötynä rautanuppi eli pieni alasin, jota vasten renkaan ala
osalla kolkutettiin.

Tällä renkaalla oli eri aikoina eri muotonsa, ja se koristettiin 
tilan ja varain mukaan. Kööpenhaminan museossa löytyy eräs leika
tuilla kuvioilla kaunistettu Iislannista peräisin oleva kirkon-ovi, johon 
on kiinitettynä ympyriäinen litteä rautarengas, jonka lappea on so-
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mistettu romaanilaiskuosisilla hopeakoristeilla. Ovi on luultavasti 1100- 
luvulta. Sama yksinkertainen ympyriäinen muoto on useilla meidän 
keskiaikaisten kirkkojemme ovissa olevilla renkailla, mutta useimmi
ten ei niissä ole minkäänlaisia koristeita. Vähän somemmanmuotoi- 
sen renkaan näemme Nummen pitäjän kirkon-ovessa lähellä Turkua. 
Se on pyrstöänsä purevan käärmeen muotoinen (Kuva 1) ja on luul
tavasti 1400-luvulta. Samalta ajalta lienee Mynämäen kirkon-ovessa

\J
Kuva 2.

oleva rengas; se on liereä, mutta siinä on kolme solmunmuotoista 
pullistumaa yhtä kaukana toisistaan.

Renessanssi-aikana sai rengas kaikenlaisia ajan maun mukai
sia lisäkkeitä. Ympyriäinen perusmuoto pysytettiin semmoisenaan, 
ja noista kolmesta solmusta on yksi oikealla, toinen vasemmalla puo
lella ja kolmas renkaan alemman osan keskikohdalla; mutta 1600- 
luvun alusta alkaen ja mahdollisesti jo aikaisemminkin ympäröitiin
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rengas mieluisasti neliskulmaisella kehyksellä, jonka kulmakappaleet 
olivat kierukaiset (Kuva 2) ja jota koristeltaessa sitä paitse käytettiin 
aiheina ihmiskasvoja, kypäröitä y. m.

Valtion museossa on kolme tämänmuotoista portinkolkutinta, 
kaikki Raumalta.

Yhden näistä lahjoittivat vuonna 1882 neidet Lotta ja Selma 
Solin. Se on ympyriäinen rengas, jonka yläosaa kiinittimen kumpai
sellakin puolella ympäröipi kypäri, josta sitä paitse ulkonee kierrelty 
nauhamainen lisäke. Renkaan alapuolella on samanlaisia koristeita.

Toisen mainituista kolmesta renkaasta on lahjoittanut vuonna 
1882 ylioppilas A. Sunell ja kolmannen (Kuva 
2) osti allekirjoittanut. Kumpainenkin näistä 
on samaa tekotapaa: neliönmuotoisen kehyk
sen ympäröimä rengas; kiinnittimen pää 
sekä renkaan alaosa ovat koristetut naama- 
kuvioilla. joista jälkimmäisen pitkää piikki- 
partaa on käytetty kahvana kolkuttaessa.
Koristeet muuten samanlaatuiset kuin en
simmäisessä.

Paitse jo puheenaolleita löytyy vielä toi- 
senlaatuisiakin, enemmän tahi vähemmän 
vasaranmuotoisia portinkolkuttimia. Sem
moisia on valtion museossa 5, niistä neljä 
Raumalta ja yksi Tenholasta.

Yhden raumalaisista portinkolkuttimista 
on ylioppilas Sunell aikaisemmin lahjoitta
nut, muut toin minä vuonna 1891. Näissä 
erityisellä mieltymyksellä käytetty koristeen- 
aihe on S:n muotoon muovaeltumerisika, jonka 
pyrstö on kippurassa (Kuva 3) sekä usein kier
teisen nauhan muotoinen. Kiinnittimen akse
lin päät ovat toisinaan koristetut yksinker
taisella tahi kaksinkertaisella ruusukkeella.

Viidennen portinkolkuttimen tätä tekomuotoa on kapteeni
I. Gulin tänä vuonna lahjoittanut. Se on ollut kiinnitettynä isoon 
sisäänkäynti-oveen Smedseden ratsutilalla Tenholan pitäjässä Uudella
maalla, ja sillä on muista eroava muoto. Se on suora neliskulmainen 
rauta, jonka alapää on mutkistettu vasaraksi. Sen ulkopuolella on 
hevosenkengän kuva, jonka ylä- ja alapuolella nuo tavalliset kierteis- 
nauhat täyttävät hevoskengän ja vasaranvarren väliset kulmat. Kaikki 
nämä muodot lienevät 1600- luvulla käytettyjä. jy, a.

Kuva 3.
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Symboolisista salamerkeistä sananen.
Kirj. Yijö Blomstedt.

IX>N / kX

K u vat 1— 12. Kansan käyttämiä taika- ja  koristusmerkkejä.

1. „K olm ikanta“. — 2. „N elikanta“. — 3. „V iiskanta“. — 4, 5. „K uuskanta“. — 
6. „Seitsenkan ta“. — 7. 8. „K ahekskanta“. — 9. „Y hekskanta“. — 10. „K ym m en- 
kanta“. — 11. „Y kstoistkanta“. — 12. „M ursunsyän“.

Aikomukseni tällä kyhäyksellä on vain johdattaa lukijain huo
mioon eräitä niistä monenmuotoisista ja -laatuisista kirjoitusmerkeistä 
ja muista salaperäisistä, ehkä taikamaailmaan kuuluvista merkeistä, 
joita on nähtävänä eri osissa maatamme sekä vanhemmissa että ny
kyaikaisissa kivi-, puu-, y. m. esineissä. Merkkien tarkempi selitys 
ja lähempi tutkiminen jääköön tiedemiesten ja muiden tutkijain tehtä-
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väksi. Luulenpa vaan että niiden nykyjään vielä ainakin suurim
maksi osaksi arvoituksenomainen salaperäisyys tiedon valoon saa
tettuna selittäisi useita hämäriä kohtia Suomen kansan esi- ja myö
hemmässä historiassa.

Otan ensinnäkin esittääkseni vanhoissa kalkkikivisissä hauta- 
laaoissamme arvattavasti työmiesten „puumerkkeinään“ käyttämät 
salanimet, tunnusmerkit eli miksi niitä nimittäisinkään. Kuvassa 13

-I-

XX
K uva  13.

on sellaisia nähtävänä; kaksi vasemmanpuoleista merkkiä ovat 1400- 
luvulta ja Ulvilan kirkon hautakivistä piirtämiäni; kuusi oikeanpuo
leista ovat 1600-luvulta ja löytyvät uurrettuna Uudenkaupungin hau- 
takivissä. Tuollainen tapa hakata hautakiviin näitä salaperäisiä merk
kejä, paitse vainajan nimeä, kuolinvuotta y. m. s. asiaankuuluvia kirjoi
tuksia ja kuvauksia, näyttää olleen yleisenä tapana keskiaikana Sak
sassa, Englannissa ja Ruotsissa — ehkäpä muuallakin. Eivätkä ai
noastaan hautakivet saaneet jälkimaailmalle tekijänsä nimimerkkiä 
kantaa, myöskin muihin esineihin painoivat kivenhakkaajat salape
räiset leimansa. Vertailun vuoksi panen tähän eräitä esimerkkejä, 
(kuva 14) sellaisista kivenhakkaajan-merkeistä (Steinmetzenzeichen)

A
/ V \

K uva 14.

joita löytyy Saksanmaalla kahden 1400-luvulla rakennetun kivira
kennuksen (Freiburgin Amthaus’in ja Kaufhaus’in) ikkunain ja ovien 
kivisissä pihtipuolisissa, pilareissa, kapiteeleissa, holvivarpeissa j. n. e. 
Useat näistä rakennuksista ja siis myös niihin hakatuista merkeistä 
ovat myöhempäin korjausten tuloksia, kuten niiden alla olevista vuosi
luvuista voi päättää. Ne niistä, jotka ovat 1600-luvulta, ovat kuten 
pro f. J. Durm aikakauskirjassa „Zeitschrift für Bauwesen“ v. 1893 
(kts. Suomen Museon sivua 35 alle viivan) väittää, latinalaisella ris
tillä ylipäässään varustetut; siis yhtäläisyys on olemassa samanaikuis- 
ten Suomessa tavattavain hautakivi-merkkien kanssa.

Kivenhakkaajain merkit on saksalainen tiedemies C. G. Hof- 
meyer teoksessaan „Die Haus- und Hofmarken“ ottanut erityisen tar-
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kan ja seikkaperäisen tutkimuksen alaisiksi, kertoen m. m. että sa
mantapaisia merkkejä on löytynyt jo roomalaisten aikuisissa raken
nuksissa, esim. Pompeijon muureissa, vaan että varsinaiset n. k. ki- 
venhakkaajan-merkit johtavat alkunsa vasta 1200-luvulta, jolloin ger
maanilaisen rakennustavan syntyessä perustettiin n. k. kivenhakkaa- 
jain veljeskuntia (Steinmetzbrüderschaften), muurari- ja rakennus
mestari-yhdistyksiä (Mauer-und Zimmermeisterzunft) sekä rakennus- 
kouluja (Bauhütten). Kullakin yhdistyksellä oli omat merkkinsä, 
mutta sitä paitse oli liittoihin kuuluvilla sälleillä, kuten hän sanoo, 
kullakin paitsi nimikirjaimiaan, oma salamerkkinsä, joilla hän työnsä 
suoritettuaan leimasi teoksensa. Tällä tavoin voivat työnteettäjät 
helposti „kontrolleerata“ mitenkä hyvää työtä ja kuinka paljon kukin 
oli kulloinkin tehnyt. Eräs tutkija Brandt jakaa kivenhakkaajain 
merkit kolmeen aikakauteen laatunsa ja muotonsa puolesta; tämän 
jaon mukaan kuuluisivat kuvassamme 14 kaksi vasemmanpuolista haa- 
rukkamerkeistään päättäen toiseen aikakauteen (vv. 1270— 1400), 
kaikki muut merkit kuvassamme olisivat sen mukaan viimeiseltä 
aikakaudelta (vv. 1400—1600).

Puhuessaan „merkeistä“ yleensä jakaa Hofmeyer ne merkityk
sensä ja laatunsa puolesta eri lajeihin: signum, characterium, tecla- 
tura ja mercum. Saksassa esim. sanoo hän „die Marke“ käsitteisiä 
merkkejä löytyvän kahdenlaisia: „Hausmarke“ ja „Hofmarke“, joiden 
merkityksen hän hyvin seikkaperäisesti selvittää. Vastaavia Skan- 
dinaavian merkkejä ovat: bomärke (bumserke) ja bol(bols)mserke; 
bymasrke on kokonaisen kyläkunnan yhteisesti käyttämä „signum“. 
Suomalaiset talonpojat, sanoo Hofmeyer, käyttävät nimellä „Puumerkit“ 
merkkejä, jotka talon ja kiinteän omaisuuden mukana kulkevat heillä 
perintönä. Näistä nyt olisi paljonkin puhuttavaa, mutta ettemme 
poikkeisi liiaksi paljon aineestamme, jätämme ne sillensä. Yleensä 
ovat yllämainitut kivenhakkaajain, puu- y. m. s. merkit hyvin lä
heistä sukua germaanilaisille riimukirjoituksien (runskrift) merkeille, 
jotka kaikki lienevät tarkalleen selitettävissä, ja ovat siis vähem
mässä määrässä „salaisia“.

Eiimusauvoista ja niiden salakirjoituksista ja merkeistä en 
ole nyt tilaisuudessa tekemään minkäänlaista selkoa, mainitsen vaan 
että muinaismuistojemme innokas tutkija ja selittäjä, lehtori C. A. 
Gottlund-vainaja aikoinaan näkyy panneen paljon vaivaa niiden 
selittämiseen ruotsalaisen ja saksalaisen riimukirjoituksen avulla ja lie
neekin hän osaksi onnistunut tässä yrittelyssään. Johdatan nyt lu
kijan kanssani tarkastamaan Suomen etenkin pohjoisosissa niin lu
kuisasti tavattavia kalliopiirroksia ja merkkikiviä, joiden piirros
ten taikauskon-sekainen ja n. s. shamanismiin perustuva merkitys 
meillä vielä on vain hämärästi selitetty. Jokainen lienee nähnyt tai 
kuullut kerrottavan kallioihin uurretuista „ihmisten, karhun, linnun,
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y. m. jalkain kuvista“, jotka kansan luulon ja kertomusten mukaan 
ovat siltä ajalta, „jolloin kivi vielä oli pehmeätä“. Arvelut näiden 
jalanmerkkien suhteen, jotka ovat aivan todennäköisesti jo mainit
tujen olentojen jälkien näköisiä, olkoot mitkä tahansa, epäilenpä kui
tenkin että ne eläinten astumajälkinä olisivat säilyneet niin hyvin 
tuossa „pehmeässä kivessä“.

Selviä kirjainmerkkejä ja erilaisia, symboolisia ja salaperäi
siä kuvauksia on nähtävänä n. k. merkkikivissä. Niiden alla on, kuten 
kansa tietää varmuudella kertoa, kätkettynä jonkinlainen aarre. Eräs 
tällainen kivi löytyy esim. Ilomantsissa Nehvonniemestä Kuusenvaa- 
raan menevän tien vieressä; sitä osottaa kuva 15. Kiven kohdalla

K uva 15. K uva 16.

vasemmalla puolen tietä on maa vähän ylävämpää, oikealla puolen 
on notko, josta merkkien tarkoittamaa äärettä on kaivettu. Kivi 
on matala ja tasainen, maaperäinen*). Muuten esiintyy siinä kuten 
näemme tähdenmuotoinen „viiskanta“, josta jälkeenpäin enemmän.

Kansa selittää näissä kivimerkeissä olevan milloin „veneen- 
hangan“ tai „viinapannun kuvan“, milloin niissä on „Jumalan sormen 
kuvat“ t. m. s. Myöskin kirjainten tapaisia ja vuosilukuja tavataan 
näissä merkkikivissä. Tohmajärvellä erään kylän läheisyydessä on 
kivi, jossa on luokintapainen syvennys ja sen keskellä uurros, kuva 16. 
Tämän yhteydessä olkoon mainittu että H. A. Reinholmin muistoon- 
panojen mukaan eräässä madekivessä aholla Mansikkalan kylän maalla, 
Antrean pitäjässä on tuuman syvyinen hevosenkengän muoto, niin 
selvä että joka naulakin on merkitty. Jokien varsilla Länsi-Venäjällä

*) N äin  kertoo R eijo T irronen kertom uksessaan Ilom antsin  kihlakunnan  
m uinaisjäännöksistä. S. M. Y . aikak. Y l i  sivu  41.



on samoin löydetty kivissä hevosenkenkäin kuvia, joita on selitetty  
ratsastavan valloittajan omistusmerkiksi. (Niistä on kuvia. Verhandl. 
der gel. Estn. Ges. VII s. 84—89. Vertaa C. A. Gottlundin „Anti
kvariska Samlingar“.)

Kaikenlaatuisia hakatuita ja uurretuita kuvioita sanoo J. J. A. 
Worsaae löytyvän myöskin Sjaellandin graniittipaasissa ja luulee 
hän näiden, samoinkuin muun Euroopan, Aasian ja Amerikan kivi
kauden esineissä tavattavien merkkipiirrosten, olevan jonkinlaisia 
uskonnollisia merkkejä*). Kivissä olevia ristimerkkejä pitää hän 
kansan kiitollisuutta osottavina tunnusmerkkeinä kasvun ja hedel
mällisyyden jumalalle. Tällaisia ristinkuvia löytyy esim. eräässä ki
vessä Kiihtelyksessä (kuva 17). Pyhäjärven kappelissa Vihdin pitä-

jäässä on eräs vuori, Ristikallio nimel- 
|  tään, johon suuri yksinkertainen risti 

on hakattu aivan kallion yli vievän 
polun viereen. Samoin on Orihveden 
pitäjäässä Ristikangas nimisellä kan
kaalla aikoinaan ollut ristikivi, pai
kalla, jossa ennen tarun mukaan on 
uhrattu. Gottlund, joka näistä puhuu 
(Antikvariska Samlingar II s. 726) sa- 

Kuva 17. no° muinoin leimattiin kilvet, ky
pärät, aseet, vaatteet, kaaput, rahat, lai

vat j. m. s. ristimerkillä osaksi koristeina, osaksi jonkinlaisina taika- 
tai suojelusmerkkeinä. Kivissä löytyvistä risteistä mainitsee hän 
että ne mahdollisesti olivat merkkejä kristinuskon ensi-ajoilla niillä 
paikoilla, joissa kansaa kastettiin tai missä jumalanpalvelusta toi
mitettiin; siten merkittiin ensimmäisten kristittyjen kokoontumis-tai 
yhtymäpaikkoja.

Saman mielipiteen miehiä näyttää ruotsalainen muinaistutkija 
G. O. Hyltén-Cavallius**) olevan; hän kertoo mitenkä uuden uskon 
tuojat Ruotsissa ensi aluksi saivat tyytyä siihen, että vanha paka
nallinen uhritapa sai vain ulkonaisen kristillisen leiman. Äsken 
kastetut kerättiin kokoon juuri samoille paikoille, missä pakanoilla 
ennen oli tapana yhtyä jumalanpalvelustaan ja uhrimenojaan pitä
mään ; paikalle tehtiin sittemmin rukousristi ja sen ääressä äsken kas
tetut lukivat rukouksensa sekä laskivat uhrilahjansa aivan vanhaan 
pakanalliseen tapaan; myöhempinä aikoina tuli raha entisten uhri- 
lahjain sijaan. Uhrirahat laskettiin silloin ristimerkin viereen ase
tettuun rautalaatikkoon. Siitä saivat sittemmin alkunsa n. k. vaivais-
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*) N ordens F orh istorie a f  J . J . A. W orsaae v. J881 s. 44.

**) K ts. W ärend och W irdarne — E tt försök i svensk  ethnologi — I osa s. 196.
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tukit, vaivaisukot j. m. s. Kirkkoja usein on rakennettu myöhem
pinä aikoina tällaisille paikoille. —

Merkkikivien yhteydessä ja niiden merkkejä pintapuolisesti tul- 
kitakseni esitän tässä pari noista senkin seitsemästä jutusta, joita kansa 
kertoo kivien alla muka löytyvistä aarteista. Aarteet ovat kaikkien 
kertomusten mukaan saadut suurimmaksi osaksi luostareista ryöstö- 
eli n. k. varassotien kautta. Eräässä kankaassa Kiteellä esim. on 
lähes peninkulman matkalla järvestä venheellinen rahaa, toisessa pai
kassa on kokonaan rahalla täytetty huone maassa t. m. s. Toisin 
paikoin kerrotaan Karjalan aarteista- olevan luettelon Walamon luos
tarissa, jossa ne muka joka vuosi Pietarin päivänä luetaan kirkossa 
venäjänkielellä kaikkien kuullen. Toiset sanovat näitä aarrekirjoja 
säilytettävän Solovetsin luostarissa j. n. e. Niin kertoo J. Mau- 
konen muinaisjäännöksistä Liperin kihlakunnassa puhuessaan. — Solo- 
vetskoin eli Troitskyn luostareista oli käyty eräästä merkkikivellä 
varustetusta aarrepaikasta kokemassa aarretta, jonka olopaikan eräät, 
mainittuihin luostareihin paenneet kreikanuskoiset suomalaiset olivat 
ilmaisseet. Vasta kun venäläisten mentyä, sijoiltaan nostetun kiven 
kohdalla havaittiin pannun sija, hoksasivat seudun asukkaat mitä 
oli tapahtunut. Gottlund, joka tästä merkkikivestä puhuu, vertaa nel
jää, kivessä löytyvää pientä reikää muihin samanlaisiin, joihin poh
joismaiden kansat pakanuuden aikana uhrasivat*). Löytyyhän m. m. 
veriuhri- eli „lyylityskiviä“ (blotsten), jotka ovat aivan laakeat ylä
pinnassaan ja 3:11a tai 7:llä 1—2 tuuman syvällä kuopalla varustetut. 
Kiville uhrattiin muka siten, että pinnalle ja kuoppiin kaadettiin uh- 
riverta. Tätä tarkoittanee vanhan Uplannin-lain säädös, jonka mukaan 
„kukaan ei saa tehdä veriuhria epäjumalille eikä uskoa pyhiin leh
toihin ja kiviin“. Kts. G. O. Hyltén-Cavallius, Wärend, och Wir- 
darne I osa s. 145.

Näiden lukuisten aarteiden merkkikivien lisäksi mainittakoon 
vielä eräänlaisia „rajakiviä“ joita löytyy paljon Itä-Suomessa; sellai
nen on esim. Ruskonkivi, joka on Muhostaipaleella Ison Ruskosuon 
laidassa. Jo aikaisin — sanoo A. H. Snellman kertomuksessaan 
Oulun kihlakunnasta — on tämä kivi vetänyt tutkijain huomion 
puoleensa. Niinpä mainitaan E. Prosteruksen viime vuosisadan 
alussa kirjoittamassaan käsikirjoituksessa „Breves observationes an- 
tiqvitates ostrobothnicas spectantes“ tästä kivestä lausuvan, että 
siihen on hakattu ruotsalainen kruunu, venäläinen risti ja lappa
laisten vasara. Näiden merkkien mukaan olisi tämä kivi ollut jon
kinlaisena rajakivenä mainittujen kansain välillä.

*) Vertaa H ällristn ingar å Podaskavaara bys egor i  K ides socken. (Den  
första runsten fun nen  i F in land) — Finlands A llm änna T idn in g  1859 n:rot 126—8, 
130 ja  131,
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Paitse kivissä ja muissa ajanhammasta kauvemmin kestä
vistä aineista tehdyissä esineissä huomaa puusta veistettyjen vanho
jen kapineiden leimana käytetyn „puumerkkejä“, vuosilukuja tai muita, 
outoja ja salaperäisiä merkkejä, joiden oikean merkityksen tulkitse
minen useinkaan ei ole helpointa laatua. Jokainen on tietysti näh
nyt tällaisia nykyaikaisempia puumerkkejä ja muita leimoja puu- 
tuohi-, t. m. esineissä. Vanhemman aikuisista merkeistä mainitsemme 
tässä vielä muutaman esimerkin.

Ainakin paikotellen Suomessa on ollut ja on osaksi vieläkin 
tapana että pirttiä, tupaa, aittaa; luhtia, riihtä t. m. s. rakennettaissa 
päädyn ylimpään hirteen eli n. k. „ottimeen“ tai muuhun seinähirteen 
veistetään se vuosiluku, milloin rakennus on tehty sekä salvomiehen 
tai tekijän nimen alkukirjaimet elikkä muu „puumerkki“ taipa vielä 
lisäksi joku omituinen kuvio, ikäänkuin suojelusmerkiksi rakennuk
selle. Eräissä Pohjanmaan seurakunnissa niink. Sotkamossa, Kuhmossa, 
Lentiirassa löytyy useita savupirttejä, aittoja ja talleja jo 1600:luvulta, 
joiden päätyjen otsikoissa vuosiluvut, tekijäin nimien alkukirjai
met ja jonkinlainen eriskummallinen merkki ovat jälkimaailmalle 
muistoksi hirsiin uurretut. „Viisikanta“, tuo tähden tapainen kuvio 
(kuvassa 18) on näistä merkeistä hyvin tavallinen ja onkin sillä tie
tomiesten eli loihtijoiden käsityksen mukaan oma merkityksensä 

[vertaa samalla merkkikiven viisikantaa kuvassa 15]. 
Kerrotaan näet*) että orvon tekemällä viisikannalla 
läksi täintarha. Niinikään on minulle kerrottu että 
vanhalla, taikoihinsa luottavalla kansalla olisi ollut 
tapana piirtää keväällä ensimmäiseen kynnettyyn va
koon viisikanta, jotta kylvö hyvin itäisi ja sato tulisi 

Knva 18. siunatuksi. Myöskin vuoteitten päänkohdalla olevassa 
laudassa tavataan viisikanta. „Savipuolen“ ja n. k. 

näärännäpin parantamiseen kuuluu viisikanta niinikään olevan teho
kas taika, mutta on se silloin yhteen vetoon piirrettävä, sillä, jos 
piirrintä välillä kohotettaisiin katoisi heti taijan tenhovoima.

Hyltén-Cavallius mainitsee että Kuotsin Smålannissa käytetään 
taikakeinona, suojeltaissa vasikoita, lehmiä j. n. e. noitia ja pahoja ih
misiä vastaan, loihtulukuja ja eräitä merkkejä, joiden joukossa erittäin 
mainitaan viisikanta eli „Neitsyt Maarian vaakuna“ (Jungfru Marie 
vapen) ja „Pyhän Hannun vaakuna“ (Sant Hans vapen). Mitenkä tätä 
salaperäistä kirjoitusta käytetään loihtulukujen ohella, ei hän sano 
tietävänsä. Gottlundin kokoelmissa on eräs viidestä „P. Hannun vaa
kunasta“ kokoonpantu koristemuoto (kuva 19), jolla alkujaan lienee 
taikamaiuen merkitys. Paitsi viisikantaa ovat neli-, kuusi-, seitsen-,

*) R. T irronen ennen  m ain itussa  kertom uksessa siv u lla  15.
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j. n. e. kannat käytännössä, ehk’en tällä kertaa Suomesta voi mainita 
mitään erityistä esimerkkiä. Katso kirjoituksen alussa olevaa kuvio- 
ryhmää, joka on Gottlundin kokoelmista piirtämäni.

Eräs symboolinen ja salainen merkki, jota suomensukuiset kan
sat yleensä paljon rakastavat ja joka esiintyy hyvin useassa esineessä 
on „hakaristi.“ Ylötyn luodon luotsimajassa esim. on erääseen rahiin 
leikattu veitsellä hakaristin tapainen kuviosommitus *), joka on näh
tävänä kuvassa 20. Lentiiran Aholan talossa Pohjois-Suomessa piirsin 
viime kesänä rukinlavan, jonka pintaan on uurrettu hakarististä 
niinikään alkunsa saanut kuvio eli „mursunsyän“, kuten sitä kansa 
nimittää. Soanlahden pitäjässä samannimisen kylän läheisyydessä ker
too Gottlund löytyvän kallioon hakatun mursunsydämen; kuva siitä 
on nähtävänämme taulussamme kuva 12.

K uva 19. K u v a  20.

Kuten tunnettu tavataan hakaristi aivan yleisesti Mordvalaisten, 
Tsheremissein ja Tshuvassein y. m. suomensukuisten kansojen kudok
sissa ja kankaissa, ja onkin se, kuten mainio kuosien tutkija, venäläi
nen tiedemies V. Stasow väittää, perinjuurin suomalaista alkuperää**). 
On hyvin luultavaa että tämän merkin käyttäminen, jonka kuitenkin 
toisaalta väitetään oikeastaan olevan Intialaista alkuperää, on Aasiasta 
tullut suomensukuisten kansojen mukana ja että se on alkujaan ollut 
heidän taikauskoonsa kuuluva suojelusmerkki. Arvattavasti se siitä 
syystä onkin niin yleinen ja usein aivan erinäisenä koristeena tai 
muuna taikuuden ajalta säilyneenä symboolisena salamerkkinä käy
tetty. Tarkempi tutkimus antakoon tälle, samoin kuin muille esittämil- 
leni arveluille ja luuloille tieteellisesti totuuden mukaisen ratkaisun.

*) K ts. Muinaisjä&nn. Vehm aan kihlak. K ust. K illin en  S. M. Y . aikak. 
V II s. 20li.

**) K ts. PyccKiii iiaporHtm opiiaMeHTi, BunycKX nepm jö, B. CracoBa, s i
v u lla  X III.

I
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„Muinaismuistoja Mynämäen kihlakunnasta“.
Muutamia muistutuksia J. Sjörosin teokseen etupäässä Mynä- 

mäkeen ja Mietoisiin nähden.
. K irj. Osk. Eancken.

(Jatk.)
Majuri, vapaah. G. H. Lybecker, joka omisti kartanon 1700- 

luvun loppu- ja 1800-luvun alkukymmeninä oli muurauttanut kiinni käy
tävän eräästä niistä silloin jo käyttämättöminä olevista kellareista, ettei 
sattuisi mitään vahinkoa ihmisille, jos luhistunut kellari sortuisi. 
Milloin linna on saanut joutua raunioiksi, ei tiedetä, samoin kuin 
sekin on tuntematon asia, milloin sen asemesta on viereen tehty myö
häisempi tiilirakennus; luultavasti kuitenkin 1700-luvun alussa. Tämä 
jälkimäinen kivirakennus oli asuntorakennuksena siihen asti, jolloin 
Lehtinen paloi 1820-luvulla. Se oli kaksikerroksinen ja sisälsi m. m. 
salin, joka oli kirkkohuoneeksi muodostettu. Palon jälkeen ei raken
nusta uudistettu, ja viimeinen patruuna muutti erääsen verraten hy
vin rakennettuun taloon, joka kuului patronaatti-tiluksiin, nim. Tuok- 
kilan perintösäteriin. — Vasta 1840-luvun loppupuolella tehtiin Leh
tisissä, muutamia jjjrauniotutkimuksia, kuitenkaan mainittavampia tu
loksia tuottamatta. Siihen aikaan tällä seudulla oleskeleva maist. 
B. A. Reinholm, H. A. Reinliolmin nuorempi veli, oli erittäin niistä 
huvitettu, hän kun muutenkin paraikaa kokoili tietoja Flemingien 
historiaa varten, joka kuitenkaan — paha kyllä — ei ole painokun- 
toiseksi saakka valmistunut. Vasta 1850-luvulla rakennettiin Lehtisiin 
uusi muhkea asuntorivi, kivinen, joka tapahtui silloisen omistajan, 
katteini. Jack’in toimesta. Lehtisissä on harvinaisen vankka metsä. 
Eräs metsäkappale, nimeltä „Ritarinmaa“, sijaitseva naapuripitäjässä, 
on sekin tähän kartanoon kuuluva. Korvessa (1. Vehmalaisissa) etelä
puolella Kallelaa sillä on varsinainen metsäpalstansa, joka kuitenkin 
joku vuosikymmen takaperin on vähemmäksi myyty. — Lehtisten kar
tano on vihdoin joutunut rahvaanmiesten omaksi. Saaristen evestin- 
kartano on viimeisen Ruotsinaikaisen isäntänsä, presidentin, kreivi 
J. F. Aminoffin kuoleman jälkeen useampia vuosia erityisellä luvalla 
ollut hänen jälkeläistensä hallussa, ja on nykyjäänkin eräällä jälki- 
polvelaisella arennilla.

Noin kilometrin matkan päässä Mietoisten kylästä eteläänpäin 
Uhlua kohden on nähtävänä oikealla puolen maantietä (länteenpäin) 
eräällä hiukan kaltevalla kenttätasangolla muudan maankorotus, joka 
on vanhan patterin tai vallituksen näköinen. Tykkänään luonnon 
vaikuttamaa ei tämä muodostus voine olla; vaan siitä en ole mitään 
tietooni saanut.

S. 130. Se tiedonanto, että Mynämäen Tarvanen, „taervasnäs“ 
on ollut Naantalin luostarin lahjoitusmaita, on epävarma siitä syystäj
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että viimeksimainittu nimi ainakin yhtä hyvin voi tarkoittaa Ter
voista; ja edelleen siitä, että Tarvanen sijaitsee etäisessä, silloin ehkä 
varsin vähän asutussa pitäjän seudussa, Tervonen sitä vastoin sekä 
paljoa lähempänä Naantalia olevalla ja silloin varmaan asutulla tie
noolla että myöskin samaan lahjoitusalueeseen kuuluvaa Mietoista 
paljoa likempänä. — Tolkmäki on tietysti nyt Tölkmäeksi nimitetty 
Mietoisten talo. — Ylisjoen alisen juoksun varrella on lauttapaikka 
nimeltä Lautanpää. Tavanmukaiset markkinat sanotaan maaherra 
Oxenstjernan lakkauttaneen. Pidettiin semmoisia kuitenkin vielä pal
joa myöhemminkin. Loppuaikoinaan nuo markkinat kuuluvat usein ol
leen juoma-ja tappelutilaisuuksia, jonka vuoksi ne poistettiin. Vanhan 
tavan mukaan niitä kuitenkin kuuluu jatketun kappale 1820-lukua- 
kin eteenpäin.

S. 131. Augustin Ehrensvärdin ruumissaatossa (hän kuoli 
Saarisissa v. 1772) kuuluu kirkonkelloja soitetun kaikissa niissä kir
koissa, joiden sivu kuljettiin Saarisista Viaporiin (Turusta alkaen 
saatto tapahtui merta myöten).

S. 132. Saattaa olla luonnollista, että Pyheen kylä olisi My
nämäen vanhimpia asutuspaikkoja, varsinkin jos asutus olisi alkanut 
meren puolelta. Lepistöön nähden se ei ole niinkään uskottavaa. — 
Jyrkkölää ja assessori Backmanssonia (Mynämäen kruununvoutina 
1820-luvulla) koskeva juttu on uskottavaksi mahdoton.

S. 137 alhaalla on „muistutus *)“, jonka sisällyksestä en ole 
voinut saada muuta käsitystä kuin että reunamuistutuksen mukaan, 
joka on tehty v:n 1836:n kalustoluetteloon, eräs kirja on kirkonarkis
tosta v. 1846 lainattu silloiselle yliopiston rehtorille, prof. Lagukselle, 
mutta että tätä muistoonpanoa ei ole v:n I843:n jälkeen tehtyihin 
kalustoluetteloihin uudistettu, eikä myöskään kirjaa muka enää ole ar
kistossa.

S. 140 r. 13 ylhäältä lienee tuo epäilyksen-alainen sana „ithkm“ 
oleva jedem.

S. 142. Ei ole mainittu mitään siitä oikeudenkäynnistä, jonka 
kautta loppupuolella 1830-lukua eräs Mietoisten seurakunnalle kuu
luva saari saatiin takaisin Louhisaaren omistajilta, jotka kauan olivat 
sitä omanaan käyttäneet.

S. 144 mainitaan „Monosten kartano“. Ainakin ruotsinkieliset 
nimittävät tätä kartanoa nimellä Monnois; eivätköhän suomea puhuvat
kin samoin Monnosten kartanoksi? „Nijttegärd“ kulkee nimellä Niittugård.

S. 146. Joku painovirhe puhuttuassa ajasta, jolloin Merimas
kun saarnastuoli on tehty.

S. 147. Useita erehdyksiä, ainakin mitä kelloissa tavattavien 
kirjoitusten oikeaan kirjoitusmuotoon tulee.
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Reinholmin keräelmistä.
6. Kansallisia oikeustapoja ja käsitteitä.

(R. K. XXI.)

Käräjätörmä on puolineljännestä luoteispuolella Harjun kirk
koa. Siinä on muinoin käytetty lakia ja oikeutta. Lakien sanotaan 
olleen ansaihin leikattuina, ja tapana oli silloin ottaa epäiltävissä koh
dissa arvalla selko rikoksentekijästä. (Gadd, Satak., s. 11).

Tuomioistuin. Tonolan maassa Kapujen kylän takana on Isossa- 
Kyrössä kankaalla suuri kivikehä ikäänkuin hajonnutta kiviaitaa. 
Sillä kehällä, kerrotaan, ovat tuomarit istuneet ja tuomittava on ollut 
kehän sisällä. Jos tämä oli niin suuren rikoksen tehnyt, että se oli 
kuolemalla rangaistava, niin kukin kehällä istuja otti kiven ja tuo
mittu kivitettiin paikalla kuoliaaksi. Bidrag X X X III: 47.

Elävinä kuopattuja. Karvian kylässä Merikarvialla kerrotaan 
että ensimmäinen asukas siellä oli asunut Peip’pellolla. Myöhemmin 
tulleet uutisasukkaat huomasivat että tuo alkuasukas eli sopimatto
massa yhteydessä tyttärensä kanssa. Sitä eivät kärsineet. He kuop- 
pasivat rikkoneet elävinä maahan, pää vaan jätettiin maan päälle, ja 
rangaistujen asunto hävitettiin perin pohjin. (Bidrag X X X III: 157).

Käräjäkallio. Eräällä Saimaan selällä Lappeenrannan ja Mik
kelin välisellä laivaväylällä on Liittokivi. Pöntiälän ja Kiljulan kylät 
ovat tuosta kivestä 1/2 peninkulman päässä, toinen toisella, toinen toi
sella puolen selkää. Poika ja tyttö noista kylistä olivat kihlanneet 
toisensa kesäsydännä kokon ääressä, johon muinoin kokoontui kolmen 
pitäjän nuoriso. Mutta heidän vanhempansa vihasivat toisiansa, e i
vätkä mitään tienneet lastensa tuttavuudesta. Oli tyven syksyiltä, 
jolloin nuoret sopimuksen mukaan kumpikin veneellä tullen yhtyivät 
Liittokiveliä. Mutta heidän siellä ollessaan yltyi tuuli pohjoisesta 
myrskyksi ja riisti veneet irti. Kun se vihdoin taukosi, herätti kivi- 
läjään kiinnitetty vaatekappale Liittokivellä ohitsesoutavien huomion. 
Nuoret löyttiin sieltä kuolleina. Silloin kokoontuivat kylien van
himmat ja toivat ruumiit lähimmäiselle niemelle, joka sai Käräjä- 
kallion nimen, siitä tutkinnosta, joka pidettiin vainajain vanhempien 
keskinäisestä vihasta. Tutkinto päättyi sovintoon ja kädenlyöntiin, 
jota lapset ja lapsivainajat olivat todistamassa. Ikivanhoista ajoista 
saakka on nuorilla matkustavaisilla sitten ollut tapana uhrata lant
teja y. m. Liittokiven onkaloon. (H:fors Mgbld 1844: 73—7).

Huomenlahja. Eautalammilla pitää apen välttämättömästi 
antaa huomenlahjaksi nahkanen eli vuodevällyt. Nainut mies muis
tutti siitä turhaan appeansa ja haastoi hänet viimein käräjiin. Appi 
tuomittiin kansan tavan nojalla antamaan nahkanen vävyllensä. Tuo-
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marina oli silloin Westzynthius, joka lausui tuomionsa ruotsalaisessa 
runomuodossa (H:fors Mgbld).

Huomentuoppi. Viipurin läänissä kun huomentuoppia juodaan 
istutaan tuvan ympäri ja luvataan antaa jotakin morsiusparille. Lu
paus annetaan usein paljaalla ääntämisellä, joka ilmoittaa mitä lu- 
paaja tarkoittaa. Ammuminen esim. merkitsee että ammunut antaa 
morsiusparille lehmän, hirnuminen hevosta, määkyminen lammasta 
j. n. e. Tuonlaisen lupauksen täyttämistä vaaditaan hätätilassa oi
keuden käynnillä. Jos esim. tuomari kysyy todistajilta: „hirnuiko?“ 
ja nämä myöntävät että „hirnui“, niin katsoo tuomari kansan tavan 
nojalla todistetuksi, että hirnunut on luvannut morsiusparille hevo
sen. (Yliopp. Renvall).

Häävieraat. Jääskessä on tapana että häihin kutsutut vie
raat pitää kestitä avioparia seuraavana talvena. Oikeuden käynti 
voi syntyä, jos ei hän sitä tee. (Varatuom. Felix Meohelin).

Piika on tupella. Mäntyharjun kirkkomäellä on kihlaamatto- 
tomalla neitosella puukoton tuppi vyöllä. Kosija pistää siihen puuk
konsa. Samalla tavalla pestataan Savossa rengit ja piiat, heidän kirkko- 
mäellä kävellessään puukottomilla tupilla, siten että pestaava pistää 
puukkonsa tyhjään tuppeen. Ehdoista ja eduista harvoin välipuhetta 
tarvitaan; ne ovat tavallisia, kohtuullisia. (Eurén).

Oman käden oikeutta. Veneskosken kylässä Ikälisissä asui tä
män vuosisadan koskipaikoilla Susihalmeen torpassa pahanilkinen 
mies, jota sanottiin „Soikan sudeksi“. Tämä hätyytti matkustavai
sia ja teki kaikenlaista koiruutta naapureillensa. Pitoihin kokoontu
neina päättivät kylän isännät rangaista hänen monet ilkityönsä, otti
vat seipäät ja menivät Soikan suden tupaan. Kun mies pakeni lat
tian alle kuoppaan, niin isännät seipäillänsä soheivat miehen sinne 
kuoliaaksi, kuin suden ainakin. Siitä taposta tuomittiin kyiänmiehet 
Siperiaan. (Carlsson, Ikalinen, s. 191).

(Jatk.)

Muinaistieteen vainioilta.
— K iviaseita Hiidenkiukaista. Vekkulan kulmalla Jämsän pitäjässä 

on kymmenkunta n. s. Hiidenkiuvasta noin 3 kilometrin suuruisella alalla Kor
pilahden pitäjän rajalla; toinen kymmenkunta niinikään Korpilahden puolella 
rajaa eräässä mäen rinteessä Saarijärven rannalla.

Näistä kiukaista on kansa hävittänyt useita, mikä aarteita etsiessään, 
mikä kiviävedättäessään rakennuksiinsa. Niistä on silloin löydetty kiviaseita, vihe- 
riäisestä kivestä tehtyjä „kirveitä ja talttoja“. Eräässä torpassa Korpilahdella
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sanotaan vielä olevan tallella pari kivikirvestä (E. Eliander’in kirje 19/ 12 1893  
museon arkistossa).

Museon noin 7000:sta kiviaseesta on ennenkin joitakuita löydetty kiin
teistä muinaisjäännöksistä, joissa siis mahtaa olla kivikaudenkin aikuisia. Tuon 
hämärän aikakauden tapojen valaisemiseksi vaatisi muinaisjäännösten hoito vält- 
tämättömästi yllä mainittujen kiukaiden tarkkaa tutkimista, kertomista ja vertai
lemista ennen oleviin tietoihin.

£ i l a u s i l m o i t u s .
Suomen Museo ilmestyy ensi vuonnakin ja on niinkuin ennen

kin sisältävä kirjoituksia ei ainoastaan varsinaisen muinaistieteen sekä 
taidehistorian ja kansatieteen, vaan myöskin historian ja kansantie
touden (kansantaruston ja kansanrunouden) aloilta, jonka ohessa sii
hen otetaan suurempaa yleisöä huvittavia kielellisiäkin tiedonantoja. 
Näin ollen lehti toivoo kaikissa kansanluokissa saavuttavansa sitä 
kannatusta, jota Suomen Muinaismuistoyhdistys harrastuksissaan aina 
on nauttinut.

Toimitukselle on apuansa luvannut lukuisa joukko valtionmu- 
seon virkamiehiä ja maamme paikallismuseojen hoitajia sekä muita asian 
harrastajia eri tieteiden ja taiteiden aloilta. Niitä ovat: J. R. Aspelin, 
E. Aspelin, Hj. Appelgren, Y. Blomstedt, G. Cygnseus, A. Y. Forsman, 
O. A. Forsström, F. I. Färling, A. Hackman, Aksel Heikel, Y. Hög
man, K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, E. Nervander, 
M. Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. Tikkanen, V. Wal
lin, M. Waronen ja Y. Wichmann.

Lehti tulee ilmestymään joka toinen kuukausi yhden arkin 
eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja maksaa tilattaessa 
postikonttooreissa 2 m. 50 p. vuosikerralta. Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen vakinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet täydellisen 
jäsenmaksun, mies 25 ja nainen 20 markkaa, saavat lehden Iillä mar
kalla, joka postimerkkeinä tahi rahana lähetettäköön Yhdistyksen 
ishteerille Helsinkiin.

Toim itus.

S i s ä l l y s :  P ortinkolkuttim ia V altion M useossa (3 kuvaa), kirj. Hj. A. — 
Sym boolisista  sa lam erk eistä  san anen  (20 kuvaa), kirj. Yrjö B lom steot. —  „M uinais
m uistoja M ynäm äen k ih lak unn asta“, kirj. Osk. R ancken. —  R einholm in keräelm istä . 
— M uinaistieteen  vainiolta . — Tilausilm oitus.

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1895,
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a d re s s  och fö rs iin d n in g sk o s tn a d e r, 
1 ra., in s ä n d a s  ti ll  F ören ingen .

H ufvudredaktör: 
V Ä I N Ö  W A L L I N .

H e l s i n g f o r s ,  
H is to risk a  m usee t.

B lad e t u tkom m er m ed e t t  a rk  
i m ånaden .

A lla  fö rs ä n d n in g a r  a d re s s e ra s  t i l l  
F in sk a  F o rnm in n esfö ren in g en s  

S e k re te ra re  i H elsingfors.

Bidrag till grafstenarnas historia.
Af Yrjä Blomstedt.

Med särskild omsorg har man i vårt land sökt rädda från 
förgängelse de i våra gamla kyrkor förefintliga fornminnen, af den 
anledning, att de i hög grad belysa den vesterländska bildningens 
utvecklingsgång i landet. Detta skydds- eller forskningsarbete är 
också redan i de flesta kyrkor nästan slutfördt, efter det de gamla 
grafstenarna nyligen kommit under särskild vård. På arkeologiska 
kommissionens förslag ålades nämligen senaste sommar församlingarna 
att taga under omsorgsfull vård dessa den gamla tidens minnesmär
ken, hvilka dittills på ett eller annat sätt hade varit underkastade 
förgängelse och ofta till och med redan helt och hållet befunno sig på 
förfall. Vården om dem skedde sålunda, att stenarna upprestes an
tingen emot väggarna i själfva kyrkan eller dess förstugor, eller på 
andra lämpliga ställen, fästades starkt fast med jämhakar, lappades 
samt murades fast. Att öfvervaka detta restaureringsarbete hade 
man förordnat särskilda, med nödiga instruktioner försedda perso
ner, hvilkas åliggande därjämte var att noggrant kopiera inskriptio
nerna och öfriga afbildningar på stenarna samt fotografera dem och 
taga noggranna mått på deras storlek. Detta arbete utfördes redan 
senaste sommar i nästan alla Åbo och Borgå stifts kyrkor *) nämli
gen i dem, i hvilka man med säkerhet visste, att sådana gamla graf- 
stenar funnos.

I Finland var, såsom kändt torde vara, under den katol
ska tiden och ännu i slutet af senaste århundrade, sed, att pre- 
sterskapet och äfven de förmögnare ståndspersonerna, ja t. o. m. 
stundom allmogemän, inlöste åt sig grafplats i själfva kyrkan. De

*) Kuopio domkapitel gaf dfiremot ej, beklagligt nog, tillstånd till graf
stenarnas uppresande; detta förvägrades t, ex. i Österbottens kustsocknar, i  hvil
kas kyrkor dylika gamla grafstenar finnas i mängd.
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fattiga och den s. k. lägre befolkningen fingo däremot nöja sig med 
gemensamma af tegel uppförda grafgropar i närheten af kyrkan eller 
fingo deras ben hvila i kyrkojordens mull.

Kyrkografvarna hade i början sin plats under golfvet i koret 
eller under hufvudgången i kyrkan och voro de i så fall murade af 
tegel samt ofta täckta af ett slutet hvalf. Öppningen i golfvet täcktes 
af en grafsten, i hvilken den aflidnes namn, m. m. ofta var med stor 
konstfärdighet inristadt. Denna sed att begrafva döda i själfva kyr
kan torde härleda sig ända från den förkristna tiden, från de s. k. 
katabomberna, hvilka under kristendomens första tider användes som 
underjordiska grafställen. De utgjordes af långa, smala i tuffberg- 
massan ingräfda gångar, i hvilkas väggytor på båda sidor voro in
huggna långsträckta nischer för de döda kropparnas bisättning. Öpp
ningarna slötos med marmorskifvor, i hvilka den aflidnes namn, 
fromma önskningar eller annat dylikt voro inristade. Stundom ut
vidgades de smala katabombgångarna till särskilda småkapell, i hvilka 
i främsta rummet martyrerne och sedermera i allmänhet biskoparne 
samt hela familjer fingo sitt sista hvilorum. Grenom att martyrerna 
hade sina grafvar — hvilkas plats var under altaret — i nämnda 
kapell förvandlades dessa till s. k. grafkyrkor. På samma sätt för
ändrades småningom märkligare personers grafvar till grafkyrkor, så
lunda nämligen att bredvid dem uppfördes altaren för själamessor. 
Från Italien, hvarest grafkyrkor först kommo till användning, 
har denna egendomliga begrafningssed under tidernas lopp kommit 
till norden.

De i Finland påträffade gamla grafstenarna äro i bästa fall 
förfärdigade af grå eller rödskiftande kalksten eller stundom af röd
skiftande sandsten. Dock ha äfven marmorskifvor med inskriptio
ner och sirater användts som särskilda adelsslägters grafbetäck- 
ning. Kalk- och sandstenen har nästan alltid med fartyg hämtats 
öfver hafvet från Gottland eller annorstädes från den svenska sidan, 
och förefinnas dessa stenar därför i det inre landet sparsamt. I kust
socknarnas kyrkor påträffas sådana däremot ofta i ganska riklig mängd, 
t. ex. i Nystads gamla kyrka, i hvilken dylika stenar finnas icke min
dre än 14 st., alla mycket stora (i medeltal 2,4X1,6X0,16 meter) och 
ytt.erst tunga, så att tiotal man erfordras för att röra dem från 
stället samt därtill mångskurna taljor för att lyfta dem.

Man använde kalk- och sandsten till grafstenar af den orsa
ken, att dessa stenarter lätt låta dela sig i flata skifvor och emedan 
stenens mjukhet gör, att det är lätt att inrista inskriptioner, pryd
nader och bilder i densamma. På några af dessa stenskifvor har 
man äfven påträffat „naturliga prydnader“, nämligen rester af för
stenade djur, (ortoceratiter och trilobiter), hvilka ofta förekomma i 
en rätt stor mängd, förlänande stenen en vacker kolorit.
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Det är högst sannolikt, att de grafstenar, som hämtades från 
svenska sidan, voro färdighuggna och försedda med nödiga inskrip
tioner och prydnader. Det synes dessutom ha varit vanligt, att 
adelsmän eller andra mäktige redan under sin lifstid anskalfade 
åt sig själfva eller åt sina anförvandter präktiga grafstenar, i hvilka 
prydnader, valspråk och de beträffande personernas namn voro fär
dig inhuggna, medan året och dagen för deras död inristades först 
efter frånfället genom anförvandters eller vänners försorg. I Nystad 
finnes sålunda en sådan, med namn öfver man och kvinna försedd, graf- 
sten, som ända till den dag som är af en eller annan orsak saknar full
ständigt dödsår. På stenen läses efter stadens namn: Anno 16- den 
o. s. v.; annars är stenen väl bibehållen och inskriptionen tydlig.

Å de äldsta grafstenarna från 1200 och 1300 talet, från hvilka 
tider endast fä stenar mer finnas bevarade, äro inskriptionerna af 
mycket enkelt slag. I stenens hörn påträffas små kors- eller- rosett
formationer. Inskriptionen löper oftast helt och hållet omkring ste
nen vid kanterna och midtelpartiet har lämnats alldeles fritt eller 
försetts med en sköld, i hvars midt är inristadt ett enkelt tecken, 
som antingen är någonslags skråmärke eller måhända ett s. k. bo
märke, som stenhuggaren användt som igenkänningstecken på sina 
arbeten. En del af dessa märken äro i deras öfre del försedda med 
ett latinskt kors, medan andra sakna sådant *).

De allra äldsta grafstenarna gjordes vanligen litet smalare 
mot fotändan och voro i allmänhet betydligt mindre än grafste
narna från senare tid, nämligen omkring 1 ,5 X 0 ,7 X 0 ,1 2  meter. En 
dylik grafsten upptogs senaste sommar från sakristians golf i  S:t 
Marie kyrka och upprestes mot väggen. Längs grafstenens kanter 
läses den äldsta existerande grafstensinskription i Finland, hvilken 
är affattad på latin, s. k. „munkstil“, enligt den tidens förkortade 
skrifsätt. Inskriptionen har följande lydelse:“ f  Anno: Domini: millesimo: 
ducentesimo: XV: obiit: Ingigerdis: uxor: o nda: Petr: req’escat: in 
pace: eller öfversatt till svenska: i Herrans år 1215 afled Ingigerd 
Peters hustru. Hvile hon i frid“.

Bland de grafstenar, som jag senaste sommar upptog i Ulfsby 
kyrka, påträffade jag några värdefulla mindre grafstenar från 1300

*) F lere  lik a  beskaffade stenhuggarem ärken  påträffas i „K aufhaus“ (b y g g 
nadsarbetet v id to g  år 1432) och „Am thaus“ (byg. v idt. år 1416) i staden Freiburg. 
D e förekom m a där å  fönster  och dörrposter a f  sten, i hvalfgångar, kapitaler o. 
s. v., och de härstam m a från sk ilda tider att döm m a a f årtalen i m ärkenas öfre  
del. J o se f  Durm  (se Z eitsch rift för B auw esen , årgången 1893) y ttrar bl. a. om  
dessa stenhuggarem ärken, (Steinm etzenzeichen), såsom  han kallar dem , att de a f  
dem , som  härleda sig  från 1600 ta let, äro i  det a fseen det egendom liga, att de ö fverst  
afslu tas m ed ett la tin sk t kors. D enna egen d om ligh et sy n es vara gem ensam  m ed  
grafstensm ärkena i vårt land från 1600 talet.
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talet. Genom vederbörande kyrkoföreståndares oförstånd hade alla 
dessa blifvit flyttade från sin ursprungliga plats och användts till 
det ena och det andra, huru det passat sig, till trösklar i kyrkan 
eller vid ingången, till betäckning på sträfpelarene, o. s. v.

Klandervärdt är det egenmäktiga och barbariska förfarande, 
som här kommit några af dem till del. De ha nämligen huggits 
itu och blifvit inmurade som ryggstöd för de vid kyrkoväggarna 
befintliga s. k. „skampallarna“, så att det är nästan omöjligt att utan 
att krossa dem taga dem därifrån. Annars synes den i munkstil af 
fattade randinskriptionen å dem — såvidt man får bedöma af de utåt 
vända delarna — vara väl bevarad och mycket litet nött, så att det 
är antagligt, att de ha befunnit sig på sin nuvarande plats i flere 
årtiotal, måhända till och med i århundraden.

Oskadade, ehuru delvis illa åtgångna, äro tre i Ulfsby kyrka 
som dörrtrösklar använda grafstenar från denna tid. En af dem 
har en randinskription i munkstil, å hvilken tydligt kan läsas bl. 
a. „Anno dni MCCGXV“ (år 1315) och „Arnoldus Stolt“. Stenens stor
lek är 1,72X0,95X0,12 meter. De två andra äro litet större och sy
nas å dem årtalen 1318 och 1375. Någon klarhet angående de af- 
lidnes namn kan man ej få, ty  stenarna äro illa nötta, ehuru de ut
göras af jämförelsevis hård och fast kalksten.

De mäst anmärkningsvärda af våra kända grafvar från me
deltiden äro de, som finnas i Helga lekamens kapell i Åbo domkyrka. 
Därstädes hvila den mäktige kyrkofursten Magnus Olofson Tavasts, 
hans efterträdare Olof Magnussons samt Magnus Stjernkors’ jor
diska kvarlefvor. Grafvarna äro nu täckta med enkla af gråsten 
huggna grafstenar, efter det den i Flandern förfärdigade minnesvård, 
som på sin tid utmärkt de tvänne förstnämndes grafställe, år 1681
förstörts af eldsvåda. Samma öde har träffat den med all sanno
likhet med ingraveringar försedda sten, som betäckt biskop Mar
tin Skyttes, vår förste lutherska biskops graf i nämnda kapell. Ett
af den Tavastska slägtens i sandsten huggna biskopsvapen, som 
fordom haft sin plats i samma kapell, är nu inmuradt i väggen vid 
den till hufvudkoret ledande gången. I  det Tavastska koret ses äf- 
ven Olof Tavasts (död 1460), höfding på Tavastehus slott, grafsten, 
i hvilken slägtens vapen är inhugget *).

Grafstenarna från 1500 och 1600 talet äro i allmänhet af 
betydlig storlek och oftast försedda med järnringar i alla hörn. 
Inskriptionerna äro vanligen affattade på den tidens egendomliga 
svenska språk, isynnerhet på borgarenes och böndernes grafstenar. 
Presterna och de „bildade“ i allmänhet använde dock ännu det forna

*) Så berättar i fråga om  grafvarna i Å bo dom kyrka N ervander i sin  
bok: „Om den kyrkliga  konsten i F in land  under m edeltiden“.
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klangfulla latinska språket. Men äfven tyska språket förekommer å 
dem; så t. ex. på den v. Gerdtenska slägtens med dess vapensköld 
prydda grafsten, som är inmurad i väggen i liaumo kyrkas förstuga, 
äro inskriptionerna affattade på detta språk. På latin voro däremot 
sådana vackra tänkespråk som ,,memento mori“ (d. v. s. tänk på dö
den) ocb „hodie mihi eras tibiu d. v. s. i dag mig, i morgon dig) myc
ket vanliga. I allmänhet synes man dock på dessa grafstenar ha an- 
vändt samma skriftspråk som på de nuvarande grafvårdarna; t. ex. 
Philip. 1: 21 och Psalm 116: 6, 7, 8, 9 voro i detta afseende omtyckta 
af alla stånd.

s

> * c

MENTVMPIVR1MVA 
DNI lOHANNISlQHi 

MANN] QVONDAM PASTORIS ECC LE 
SIARVM CHR1 STINA. STADI1 ET 1 ÄMTER 

1 4*N SS VIC1LANTISSIMI QVI NAIVS 
1ERAT1NNERPISANN01644 DE1VM! 

OBDTAI PRIMA EIVS VXOR 
FV1T ANNA 1AC HOLMIA EX 
OVA 6  LIBEROS SVSCEPIT AL 
TERA MARIA PETRI THORVAST

1. P astor Joh. Berghmanns sam t hans båda m akars grafsten  (från |1600 talet)
i N erpis kyrka.

Som prydnader användes denna tid på grafstenar mycket 
allmänt englahufvuden eller vackra rosetter i stenarnas hörn, och 
som sj’mboliska bilder förekommo hufvudskallar och ett par i kors 
lagda ben samt timglas. Stundom finner man i stället för dessa an
vända de fyra evangelisternes symboler: Matheus är afbildad som
en bevingad man, Lukas som en bevingad oxe, Markus som bevin- 
gadt lejon och Johannes som en örn. — Ofta finner man äfven å 
stenens midt liknande „bomärken“ som på 1300-talets grafstenar samt 
initialerna I. H. S., som betecknar namnet Jesus (Jhesus).

Eu synnerligen ståtlig grafsten från detta tidskede är stenen 
på den från klubbekrigets händelser kände adelsmannen och kriga
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ren Arvid Kurcks graf i Ulfsby kyrka. Före dess upptagning (senaste 
sommar) låg den ännu på sin ursprungliga plats invid altaret som 
ett täcke å den af tegel murade djupa familjegrafven. Den be
står annars af mjuk, grå kalksten med skiftning i blått och företer 
ett synnerligen prydligt arbete. Till storleken är den 2,6 9X1,6 2X0,13

2. Ö fverstelöjtnanten Lorentz Creutz’, L andshöfdingen i  Åbo och Björneborgs län, 
herre t i ll  Sarflaks, M älk ilä  och T ykö (gift m ed H edvig  E leonora S ten b o ck ; f  1698)

grafsten  i  Pärnå kyrka.

meter. Stenens botten uppbär i relief en 5 centimeter hög och 32 
centimeter bred ram, i hvilken en latinsk inskription samt den 
Kurckska slägtgrenens adelsvapen (till ett antal af 24, bland dessa 
Boijes 2, Horns, m. fl. vapen) äro med anmärkningsvärd skicklighet 
inhuggna. I stenens hörn finnas vackra englabilder (serafer). Inom 
själfva ramen höjer sig från grundytan i jämnhöjd med densamma
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„Axelius Korcks“ ståtliga porträtt i relief. Han är afbildad liggande 
i järnrustning med händerna i kors på bröstet. Hjelmen befinner 
sig vid mannens fotända på högra sidan och på den venstra järn
handskarna. Yid hans fötter ligger ett par ben korslagda och emel
lan dem ringlar sig dödens orm. Framför dessa attributer finnes en 
dödsskalle och ofvan den ett timglas.

3. Arvid Tönneson Wildemans och hans m akas Anna Hansdotters grafsten
i  P ärnå kyrka.

Vid den öfre och nedre randen af den nämnda ramen står gra- 
veradt på latin 26 och 27 verserna ur Jobs bok 19 kap. samt innerst 
i ramen minnesorden: ,,Jacet sub hoc cippo tumulatus nobilis et genero- 
sus D. N. Axelius Korek de Anola et Totkjerff, qui in Domino placide 
abdormivit X X X  Maji A nno Chr: M DCXXX aetatis suae L X X  V a“ *).

* )e ller  på sv en sk a : U nder denna sten  hvilar begrafven den ädle och hög
ättade A x e l K urck, herre t ill  A nola och Tottijärvi, som  i frid  afsom nade i H erran  
den 30 Maj Kristi år 1630, 75 år gam m al.
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Å stenens grundyta vid mannens hufvud läses å smala fält 
inristade orden: ,,Homo memento mori“ och „Rodie mihi, eras tibi“.

. Hvad själfva grafven beträffar, så synes den vara en slägtgraf 
och icke endast hviloplatsen för Axel Kurcks jordiska kvarlefvor. *)

Denna präktiga grafsten är nu upprest emot den invid grafven 
belägna bakväggen i kyrkan, emot hvilken — på andra sidan om 
altaret — likaså är uppstäld en annan lika stor och lika vacker 
grafsten. I den är inhuggen sida vid sida Gödick Fitickes, herre 
till Sonniemi, och han hustru Ingeborg Boijes porträtt i relief jämte 
sedvanlig grafinskription, tre adelsvapen (Finkces, Boijes och Horns) 
samt årtalet 1617. Stenen har i golfvet, där d9n legat, undertidens 
lopp nötts och blifvit illa åtgången af de kyrkobesökandes fötter, men 
har på sin nuvarande plats restaurerats med cement, och skall ännu 
skyddad i sin träkista bevaras till fägnad för många menniskoåldrar. 
Den är äfven jämte den på andra sidan om altaret placerade Kurck- 
ska grafstenen en värklig prydnad i Ulfsby kyrka.

Utom dessa grafstenar öfver höfdingar från Klubbekrigets 
tider finnas bland de under senaste sommar upptagna flere andra 
mycket värdefulla grafstenar. I Wånå kyrka har mot väggen i ko
ret blifvit upprest en med adelsvapen prydd grafhäll öfver den 
från klubbekriget kände höfdingen på Wiborgs slott, den ädle och 
välborne Matz Larsson Kruuse, herre till Harviala, och i korväggen 
i Nykyrko kyrka är inmurad en mindre, prydlig grafsten, i hvilken 
är inhugget „Jonas Matthiae Raumannus“ — samma man som på sin 
tid var sekreterare i den första finska bibelöfversättningskomitén. I 
Pemå kyrka ses äfven den från Klubbekrigets tid kände adelsman
nen och amiralen Arvid Tönneson Wildemans, herre till Tju- 
sterby, och hans maka Anna Hansdotters med reliefer försedda 
präktiga grafsten, från 1610: samt dessutom den förres fader, Tönne 
Olofsson Wildemans, höfding på Wiborgs slott (f 1584), och hans ma
ka Brita Henriksdotter Risbits (f 1586) grafsten. I Ingå kyrka träffar 
man på en stor och mycket vacker grafhäll, som är rest åt två
årige grefve Johan Philip Leijonhufvud, hvilken afled omkring år

*) I den hvila  näm ligen åtm instone sex  aflidnes ben a f m er än van lig  
storlek . A f dessa  voro fem  hufvudskallar och öfriga t ill  dem  hörande ben  
öfverst om blandade i grafm ullen . A f de aflidnes k istor  återstod in tet m er. G-raf- 
kam m aren sy n es sålunda b lifv it  föru t „undersökt“. I  djupet a f  grafven  påträffa
des v id  gräfn in g  under en ganska stor sten  läm ningarna a f en sam m etsbeklärid  
kista och  bland dessa  vä l bibehållna ben: en v ä ld ig  m ans hu fvudskalle, två  ovan
lig t  stora (55 centim . långa) starkt bygda lårben, jäm te flere m indre ben. Vid  
skuldrorna påträffades delar a f  ett rostig t harnesk sam t här och där delar a f  en 
järnrustn ing. D essa  jäm te en stor silfverp låt, ett par sm å släta  guldperlor och en  
N -b okstaf a f  s ilfv er  voro de enda spåren a f  den aflidnes forna makt. T roligen voro  
dessa läm ningar från A x e l K urcks kista och från hans l i k — han var ju  särskildt 
känd genom  sin  resliga  gesta lt.
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1600. Till slut må här äunu nämnas den af kalksten formade stora hel
figuren föreställande adelsmannen och krigshöfdingen Söffrin Kill, som 
finnes i förvar å kyrkovinden. Den har i tiden hvilat på grafstenen, 
som helt och hållet försvunnit från kyrkan. Äfven bilden är illa 
ramponerad och skadad. Man omtalar, att den ännu för några år 
sedan legat på golfvet i kyrkoförstugan, hvarvid kyrkfolket ofta vid 
förbigåendet torkat sina fötter på den, afskrapande smutsen från sina 
skodon på dess ansigte. — „Sic transit gloria mundi“. —

Ett i visst afseende öfvergående tidskede i fråga om olika 
begrafningssätt torde man kunna anse den senare hälften af 1700 ta
let utgöra, ty från denna och isynnerhet från slutet af detsamma 
påträffar man endast få grafstenar, hvilka förut haft sin plats i kyrk- 
golfvet. De gamla grafstenar, hvilka man ofta finner på de under 
1700-talet använda kyrkogårdarna, äro ännu enligt det gamla bruket 
flata och gjorda af kalksten eller stundom äfven af granit, men i af
seende å sin utsmyckning enklare och äfven mindre än grafstenarna 
från 1600-talet. Dessa grafstenar hvila nästan alltid på ett af trä gjordt 
underlag i litet lutande ställning. Stundom har man dock för dem dess
utom bygdt af tegel en särskild, hög upphöjning, som ofta är genom 
ett järnkorsvärk skyddad i dess öfre ända. Tiotal sådana grafstenar 
kan man bl. a. se på begrafningsplatsen i Raumo, som omger den 
gamla kyrkans ruiner.

Under tidernas lopp har man slutligen afstått från denna 
ohälsosamma och alldeles olämpliga sed att begrafva de döda under 
kyrkornas golf och har man sålunda å andra sidan så att säga äfven 
i sättet för de dödas jordande ernått en viss jämnlikhet. Adelsmän 
och bönder, penningemagnater och utblottade tiggare begrafvas nu
mera i samma kyrkogårds mull och ingen medgifves rätt att begagna 
kyrkan till sin grafkammare.

Den svenska befolkningens i Finland 
härstamning.

Af VäinS Wallin.
I.

I vårt lands kolonisations- och kulturhistoria äro den i södra 
och vestra Finlands kusttrakter samt i skärgården boende svenska 
befolkningens härstamning och tiden för dess inflyttning allt fort
farande frågor, som vänta på sin slutliga lösning. En del forskare 
hålla före, att de svenska innebyggarne i Finland utgöra ett lefvande 
minne från tiden for kristendomens och det svenska väldets första 
befästande i vårt land och förmoda, att svenskarnes ankomst till 
Finland inträffat i gryningen af vår historiska tid, hvaremot de på
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det bestämdaste förneka, att härstädes redan under hednatiden skulle 
existerat större svenska grundkolonier. Andra åter, isynnerhet Sveriges 
egna lärde, hålla före, att den historiska tidens svenskar i Finland 
direkte härstamma som en gren från ett hednafolk, ehuru de ej för
neka, att tillflyttningar senare skett.

Denna åsigt har förfäktats hos oss af A. O. Freudenthal, som 
ännu år 1888 skrifver: „Den förhistoriska arkeologins upptäkter, den 
svenska och den finska språkforskningens ömsesidiga hänvisningar, 
den ännu på folkets läppar lefvande traditionens vittnesbörd och de 
sparsamma, men ingalunda betydelselösa upplysningar, som kunna 
hemtas ur de isländska sagorna och andra vår historias älsta käll
skrifter, alla sammanstämma de i en antydan om att folk af svensk 
stam i urminnes tid varit bofast inom Finlands landamären och att 
svenskt språk redan då varit, likasom det än i dag är, modersmål 
för en del af Finlands innebyggare“.

Vi vilja i det följande i korthet belysa denna tvistefråga från 
alla håll för att därigenom ådagalägga, hvilken åsigt i detta afseende 
har mäst skäl för sig.

Den svenska befolkningens nuvarande förhållanden belysa i 
någon mån dess härstamning. Såsom kändt äro svenskarne i Finland 
bosatta i tre skilda landsdelar, nämligen i Nyland, på Åland och i 
Egentliga Finland, hvartill komma de af svenskarne bebodda områdena 
i Österbotten. Under tidernas lopp ha dessa kuststräckor i hög grad 
förändrats och undergått vexlingar. På många orter hör man nu 
talas finska, hvarest förut svenskan var allena rådande och tvärtom. 
Krig och hungersnöd och af sig själf skedda språkförändringar ha där
till varit orsaken. Men oberoende af dessa förändringar har den 
svenska kolonisationen i det stora hela hållit sig inom de orter, där 
den från första början slagit sig ned.

Ålands nuvarande befolkning härstammar enligt alla forskares 
enhälliga åsigt i rätt nedstigande led från de svenska innevånare, 
hvilka redan under hedendomens tider invandrat till dessa öar. Forn
fynd ha stält detta antagande utom allt tvifvel. På Åland har man 
funnit en mängd från hednatiden härstammande grafkummel, i hvilka 
man påträffat alldeles liknande fornföremål, nämligen urnor för för
varing af brända menniskokroppars aska, arbetsredskap, prydnads
föremål, m. m., som man användt i Sverige i slutet af hedna- eller un
der den s. k. vikingatiden. A f den finska befolkningen har man på 
Åland däremot ej funnit det minsta spår, hvilken omständighet å 
sin sida jämväl är ett talande bevis. Att döma af mängden af graf
kummel, — sådana kummel finnas särskildt talrika i Saltviks och F in
ströms socknar — har ögruppen redan då varit jämförelsevis tätt be
folkad. Den svenska emigrationen till Åland har i hög grad föranledts 
och befrämjats af den korta vägen från svenska fastlandet till Ålands
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holmar. Denna omständighet förklarar äfven, att Åland i de gamla 
svenska sagorna och ännu i början af den historiska tiden i allmän
het ansågs utgöra en del af Sverige, ehuru det sedermera på grund 
af geografiska synpunkter och administrativa skäl begynte räknas 
till Finland.

Från den åländska ögruppen synes den svenska befolkningen 
småningom ha utbredt sig till Finlands sydvestra skärgård och fast
landet. På många ställen af det svenska området af Åbo län har, 
att döma af de finska ortnamnen, före svenskarnes ankomst bott en 
finsk befolkning, hvilken omständighet ådagalägger, att den svenska in
vandringen i dessa trakter ej kan föras tillbaka till allt för gamla tider.

Om den svenska befolkningen i Nyland äro underrättelserna 
mer dunkla. A. O. Freudenthal, som undersökt de i Nyland före
kommande svenska ortnamnen, bland hvilka ingå en mängd från 
hedniska myther och personnamn lånade stamord har i anledning 
däraf kommit till den slutsatsen, att Nylands första svenska befolk
ning var hednisk, hvilken dyrkade samma gudar som dess förfäder 
i Sverige, Norge och Danmark samt talade ett språk, hvars ordförråd 
och böjningsformer voro nästan desamma som i det nordiska forn- 
språket och som sålunda var en dialekt af detta språk. På före
komsten af en sådan hednisk svensk befolkning skulle ännu de ny- 
ländska folksagorna tyda, af hvilka en berättar om de tre sjöröf- 
varne Helsing, Sibbe och Borg, hvilka i den grå forntiden med sina 
fartyg anlände till Nylands kust och slogo sig ned vid Botbyviken, 
Sibbo- och Borgå-åmynningar, hvarest ortnamnen ännu bevara deras 
minne. — De finska ortnamn, som i mängd påträffas i Nyland 
stundom ända ut i skärgården, innebära enligt den nämnde forska
rens tanke, att de hedniska svenskarne vid sin ankomst till Nyland 
påträffat därstädes enskilda finska kolonier.

Emot denna åsigt kan man emellertid framhämta vägande 
skäl. Man har nämligen funnit, att dessa gamla svenska ortnamn 
i Finland äro till sin härledning af samma slag som de i Sverige 
under 1100—1300 talen använda ortnamnen och att härvarande sven
ska språkdialekt ej innehåller några säkra spår från svenska språkets 
äldre tidsperioder. Ej heller har man här påträffat några dylika 
runstenar och runskrifter, som i moderlandet vid slutet af hednati
den voro mycket vanliga. Tills vidare har man sålunda ej funnit 
några tillförlitliga språkvetenskapliga spår af den skandinaviska be
folkningen före den svenska eröfringen.

Lika afgjorda tvifvelsmål har man äfven från arkeologiskt 
håll uttalat emot påståendet angående den svenska befolkningens i 
Nyland hedniska härstamning: „Arkeologin känner ej några spår af 
tvensk kolonisation i Finland från den senare järnåldern (från slu
tet af hednatiden). Tvärtom ådagalägga alla upplysningar man eger,
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att de nuvarande svenska kuststräckorna på den tiden hörde finnarne 
till. Endast Åland hade svenskarne under hednatiden slagit under 
sig och fornforskningen därstädes känner ej några spår af finsk ko
lonisation“ (J. K,. Aspelin vid Finska literatursällskapets fest
möte 1885).

Att den svenska befolkningen i Österbotten skulle härstamma 
från hednatiden har ingen ens påstått. Uppenbarligen ha förfädren 
till svenskarna i Wasa län invandrat från andra sidan Bottenhafvet, 
från Vesterbotten, hvars språkdialekt den svenska österbottniska dia
lekten står nära. Då byarna i de svenska socknarna i Österbotten 
för det mästa hafva finska eller från finskan bildade namn, har man 
däraf dragit den synbarligen riktiga slutsatsen, att svenskarnes in
flyttning skett småningom och under en jämförelsevis sen tid samt 
i ingen händelse tidigare än den finska befolkningen slagit sig ned 
i Österbotten.

Till samma geografiska grupp som de svenska innebyggarne 
i Finland kan man äfven räkna de svenska kolonier, hvilka påträffas 
spridda här och där i Östersjöprovinserna i den estländska skär
gården och å Estlands vestra kust, likasom å Ösel, Dagö, Wormsö, 
Nuckö, Odensholm och Nargö. Språkdialekterna i dessa svenska nejder 
stå den svenska dialekten i Nyland nära, hvarför några äfven ansett 
svenskarne i Estland och Nyland utgöra delar af ett samtidigt in- 
vandradt folk. Att en nära samhörighet eger rum emellan de på 
hvardera sidan om Finska viken boende svenskarne, torde äfven de 
minnessägner ådagalägga, hvilka omtala Gotland som deras gemen
samma urhem. Biskop Mikael Agricola berättar nämligen i sitt fö
retal till finska Nya testamentet, att på hans tid (han afled år 1557) 
gick den sägen eller tron att svenskarne på Finlands södra kust voro 
hemma från Gotland. Denna sägen motsvaras å andra sidan af den 
Gotlands gamla medeltida lag (Gutalagen) vidfogande sagan (den 
s. k. Gutasagan), i hvilken omtalas, hurusom engång under ett nödår 
en del af Gotlands inbyggare utvandrade till en ö i Estland, Dagai- 
thi, där de slogo sig ned och där de uppbyggde ett slott, som ännu 
fanns kvar, då sagan skrefs. I anledning af dessa sägner anser prof. 
Freudenthal det nog möjligt, att endel af dessa invandrare kunnat 
flytta från estländska sidan till Nyland och bosatt sig där. Men 
detta antagande likasom det om svenskarnes i Nyland och Estland 
hedniska härstamning erfordrar likväl säkrare bevis.

Några säkra slutsatser angående den svenska befolknin
gens i vårt land härstamning k'an man ej draga af de tidigare an
förda omständigheterna. Som ett generalt omdöme kunna vi säga, 
att svenskarnas invandring öfver Östersjön till de östra kustorterna 
försiggått under en lång tidsföljd,. från den hedniska ända till den 
historiska tiden, hvaremot det i de flesta fall är omöjligt att tillsvi-
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dare afgöra frågorna om énskilda befolkningsgruppers urhem och 
tiden för deras ftyttning.

Likväl måste hela denna stora svenska emigrationsrörelse 
ha egt någon gemensam grundorsak, ehuru rörelsen sedermera sön
derfallit och upphört. I geografiskt afseende förete de svenska kring
spridda kommunerna bilden af en gemensam kust- eller hafskoloni- 
sation, hvilken hänvisar på en fordomtima, från vester till öster gå
ende svensk folkström. Och då enligt nyare filologers undersök
ningar de estländska, finska och norrländska svenska dialekterna 
höra till samma dialektstam, förutsätter äfven denna omständighet 
en kolonisationshistorisk gemenskap emellan ifrågavarande svenska 
invandrare. — Vi vilja en annan gång framhämta några arkeologiska 
och fornhistoriska omständigheter, hvilka å sin sida kunna vara 
belysande för vårt svenska folks härstamning.

Från fornforskningens område.
F rä n  F o rn m in n e sfö r en in g en s sam m an träd e den  16 M ars.

M agister E. Nervander hade i  en  sk rifvelse  föreslagit att Föreningen för 
instundande som m ar sk u lle  utrusta en sjette  konsth istorisk  expedition , som  skulle  
besöka e tt antal socknar antingen  norr om  K um o e lf  eller  öster om  H angö-H y- 
vin g e  jern väg , h v ilk a  begge om råden gränsa t ill  tidigare undersökta trakter. Då  
em ellertid  en sådan expedition  sk u lle  kräfva en utg ift a f  m inst 2,450 mark, under  
det att F öreningens d isponibla tillgångar för detta  år utgjorde endast 2,340 mark, 
kunde in te t b eslu t i  saken nu fattas. I  händelse ständerna sk u lle  bevilja  F ören in 
gen  understöd ur den L ängm anska fonden, sk u lle  frågan åter upptagas.

D oktor A. W. horsman hö ll e tt in tressan t filo logiskt-m ythologisk t före
drag om  betydelsen  a f  det finska ordet tyrä, om  trollpilar (trollskott, alfpilar, f. 
noidannuolet) sam t om  det i sam m anhang härm ed stående sla g  a f besvärjelse
extas, som  på finska benäm nes „ loveen  lankeam inen“. Tyrä var ett k lotform igt 
förem ål, hv ilket a f  finska och lappska trollkarlar användts i a fsig t a tt öfver ovän
ner sända allehanda ofärd. Trollpilen åter syn as vara scham anens ande, som , 
stundom  förvandlad t ill  gesta lten  a f något sy n lig t ting, i v inden eller lu ften  a n 
se s kunna snabbt som  en  p il ila  m ot s itt  m ål, v an ligen  för att skada detsam m a. 
B egreppet a f såväl tyrä  som  tro llp il härrör ifrån den uppfattn ing att scham anen  
egde förm åga att „langeta lo v een “, d. ä. a tt m edels besvärjelsesång frigöra sin  ande 
ifrån kroppens fjettrar, i hvilket tillstån d  han, iklädd olika skepnader, fritt rörde 
sig  oberoende a f tid  och rum. — Med an ledn ing a f detta föredrag m eddelade ord
föranden prof. J . R. A spelin  att han ibland de R einholm ska pappren fun n it en af- 
skrift a f en  obekant författares afhandling, hv ilken  delv is behandlar sam m a frågor, 
som  de a f  H:r Forsm an nu belysta. D en  var sannolik t skrifven  em ellan  åren  
1827 och 1835, således innan K alevala  se tt dagen och utgjorde ett tillä g g  t i ll  Ga- 
nanders M ythologia Fennica. A fhand lingen  öfverlem nades t i ll  granskning åt D:r 
Forsman, som  sederm era också lyckats upptäcka dess författare, hvilken  m ed all 
säkerhet är språkforskaren R einhold  von  Becker. Såväl D:r Forsm ans föredrag 
som  v. B eckers arbete kom m a att tryckas i Fornm innesfören ingens T idskrift.

H err L. Carlstedt i Sääksm äki hade insän dt genealogiska anteckningar om  
slägterna R uuth eller  Rooth och Ruuthenhjelm .
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M agister J. M. Salenius i K uopio hade föreslag it a tt F öreningen  i  s in  
T idskrift eller  i „Finskt M useum “ sk u lle  publicera afbildn ingar öfver de m ynt, 
som  under m edeltiden präglades i  F inland, em edan osäkert är, huruvida t. ex. brak- 
teaterna ifrån Å bo (Abo) och V esterås (Arosia) äro fu llk om lig t dylika; på hvar- 
dera slaget torde nem l. bokstafven A  finnas. D enna för fornkunskapen in tressanta  
fråga hänsköts t i ll  D:r Artb. H jelt, som  för närvarande är sy sse lsa tt  m ed ord
nandet a f  U n iversitetets m yntsam ling.

M agister Imm. Bergh i U leåborg hade insändt en  brefsam ling, som  dock 
tillsv idare ännu om händerhafves a f  ensk ild  person i och för granskning.

Samlingarnes tillvext.
S tenåldern . G åfvor t i ll  F ornm innesfören ingen å sam m anträdet ■ den 16 

Mars. A f klockaren P. Päivärinta: 2 hela rätm ejslar af skiffer, den större bred 
m ed oval genom skärning, den andra h e lt liten , ungefår l 1/ ,  cen tim eter lång, m ed  
rektangulär genom skärn ing; begge funna i P ä ivärin tas åker i Y liv iesk a  s:n.

T ill sta tens sam lingar bar under detta år inköpts: a f  handelsresanden  
J. Kauppi: rätm ejsel a f blågrön stenart, fun nen  å W olanteri hem m ans mark i 
T oisvesi- eller  So in iby a f  W irdois s:n, i en åker, som  ligger  nära den i gårdens 
grannskap befintliga forssen. I sam m a åker har m an enl. up pg ift förut h itta t 4 
stenredskap. En liten  rätm ejsel, funnen  i Jäbdyspobja by a f W irdois s:n nära 
„Y läm ylläri“ qvarn. E n lig t Herr K auppis uppgift är fy n d stä lle t en  ofvanför gården  
och vidpass 50 steg  ifrån stranden belägen m indre k lippa eller backe på hvilken  
finnes e tt stenbölster. P å m idten a f backen sy n es e tt sla g s stensättn ing , liknande  
grundvalen t ill  e tt bus, a f ungef. 3 fam nars vidd. U nder senaste  som m ar hade 
lekande barn under en a f dessa stenar h ittat, förutom  nyssnäm nda lilla  m ejsel, 
äfven  e tt annat stenredskap, som  varit öfver 1/1 a ln  långt sam t ,,i den ena ändan  
fyrkantigt och i den andra bettform igt“, m en b v ilk et sederm era b lifv it förstördt. 
D en  tillvaratagna m ejseln  är snarlik den vidstående  
bilden, m en något större. D å bär, att döm a a f be
rättelsen , m åhända föreligger någon fast forn lem ning  
ifrån stenåldern, bv ilk et slag  a f fornm innen i vårt 
land y tterst sä llan  påträffats, vore det önskvärdt att 
byn s befo lknin g  sorgfä llig t skulle  vaka öfver att 
dessa stenar hvarken genom  barnsligt oförstånd el
ler genom  okynne b lifva kringströdda eller m arken  
under dem  uppgräfd. I  fa ll någon sakförståndig, så
som  tro lig t är, någongång kom m er för att närmare  
granska platsen , är det a f  v ig t att han får se  a llt i 
orubbadt skick. — A f  In h yses Sal. Wilskman: ifrån  
K uortane s:n: en  hel hålm ejsel fun nen  i Johan N i
su las åker i K uortane by; bettändan a f en  bålm ejsel 
f. i Johan sson  K orpelas åker; en  liten  och ovan lig t tjock rätm ejsel f. i  H iro (?) 
hem m ans åker; ifrån A lavo  s:n: öfra ändan a f en spjutspets a f brunaktig skiffer, 
om sorgsfu llt slipad och på hvardera sidan försedd m ed en  skarp rygg, f. v id  di- 
k esg rä fn in g a f torparen K ortesabo å W iin ikka hem m ans m ark; ifrån Lappo s:n: en  l i 
ten  bred rätm ejsel e ller tväryxa, på hvars ena bredsida vid  hvardera kanten sy n es  
en liten  skåra, vid b v ilk en  stenb ettet sy n es ha varit m edels snöre fastbunden vid  
skaftet, funnen  a f P anu la  hem m ans jordtorpare Jaakko Salom äki i en åker i H aa
pakoski b y; spjutspets, fun nen  a f W . W itta la  å K oivum äki i Ruha b y; ifrån  
Storkyro s:n en  liten  rätm ejsel; ifrån K alvola  s:n en särdeles vä l slipad yxa, 
m ed fyrkantig  genom skärning, på sm alsidorna syn as skåror för skaftets fastb in
dande; funnen  i en åker i W ehkoja by.
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Äldre jern itld ern . A f Sal. Wilskman har t i l l  sta tens sam lingar in 
köpts en oval eldsten  a f qvarts fun nen  å H ölsö lä  hem m ans åker i  L ahti b y  a f  
Y listaro s:n.

Y ngre jern ä ld ern . G åfvor t i l l  F öreningen a f D:r F. R. M artin: häng- 
prydnad a f ljus brons i  form  a f en gåsfot, liknande de hängsm ycken, som  anträf
fas på M erernas och M ordvinernas om råden i  m ellersta  R yssland, sam t e tt brons
kors, hv ilka  H:r M artin köpt å T schukin  D vor i Petersburg. — A f  L öjtnant H. 
Standertskjöld genom  D:r A . H eikel: ena h ä lften  a f  en tjock arm ring a f brons, 
fun nen  i Janakkala s:n å W anajantaka egendom  i  närheten af ladugårdsbyggna
den och brunnen, icke lån gt ifrån de kända grafplatserna ifrån denna period.

M edeltiden . A f  guldsm ed Wahlroos i Tam m erfors inköptes t i ll  sta tens  
sam lingar en  förgyld  silfverring, hvars klack föreställer jun gfru  Maria m ed bar
n e t om gifven  a f  en rosenkrans, på hvars 
begge sidor a f bildats en  engel, a llt  i  refief- 
R ingen, som  är e tt vackert arbete ifrån  1500- 
ta let h ittades som m aren 1892 a f  bonden K arl 
P erttu la  i N uoliala by a f B irkkala s:n under  
plöjn in g  a f en  honom  tillh örig  åker i närheten  
a f  Pyhäjärvi sjö på ungefar ’/2 k ilom eters af- 
stånd från P erttu la  gård. — I  F ornm innes
fören ingens T idskrift V I finnes offentliggjord  
en  beskrifn ing och afb ildn in g  öfver en  i  Aura-å  
funnen guldring, hvars ornering i det väsendtli- 
gaste  öfverensstäm m er m ed dennas, dock m ed  
undantag a f rosenkransen. V i m eddela här 
den näm nda afbildningen.

Från senare t id e r . G åfvor t i ll  F öreningen genom  folkskolläraren J . W . 
H irsjärvi: stån gb etse l fun net å A n ttila  hem m ans m ark i R iih ivalkam a by a f  Tam 
m ela s:n. skänkt a f  bonden Jakob A n ttila  sam t en finsk 2 rubels sedel a f  år 1821, 
skänkt a f bonden Johan K en n i i  H um ppila kp ll. — A f  P. Päivärinta: e tt p ryd lig t  
stån gbetsel ifrån 1500-talet, fu n n et i  P:s åker i Y liv iesk a  s:n. — A f  K apten  1. 
Gulin i H elsingfors: en m ed hästskoform igt handtag försedd portklapp a f jern, som  
varit fästad v id  stora ingångsdörren t ill  karaktärsbyggnaden å Sm edsede rusthåll i 
T enala s:n. — A f  B onden Niklas Mononen i  M ohla s:n: en bajonett, hvars k linga  
t i ll  form en liknar e tt stort knifblad, e tt m ed 8 jernringar om lagdt m unlag tillh ö 
rande ett stångbetsel, sam t ett rysk t kopparm ynt a f år 1757, hv ilka  M ononen som 
m aren 1892 hittade v id  p löjn ing a f en åker, belägen nära hans boningshus, ungef. 
70 fam nar ifrån M ohla skans. — A f  A rkitekten Ferd. Ölimann g:m Mag. J . M. Sa- 
len iu s: 15 kopparslantar präglade 1667—1808, hittade 1883 v id  grundgräfn ing för  
det nya  läneresidenset i K uopio; nära fy n d stä lle t stod förut K uopio försam lings  
kyrka och spannm ålsm agasin. — G:m D r Th. Schvindt: e t th v it t  broderadt förhänge (?) 
fr. Tam m erfors. — A f  Stud. Torst. Boisman: e tt antal etnografiska o. a. förem ål 
såsom  en liten  bägare, 5 spännen ,“ styckem össa“, vallhorn, trätallrik , flere eld stå l 
m . m. uppsam lade i H einola  härad. — A f  Torparen And. W. Engström från L ill-  
H oplax i H elsin g e  socken har Föreningan köpt ett m ed m asur faneradt skrin, å 
hvars lock sy n es e tt i  1700-talets sm akrigtn ing m åladt nam nschiffer.

T ill sta tens sam lingar ha under detta år in lö sts  a f  handelsresanden J. 
Kauppi: 1 ova l m essingsdosa, i  hvars lock äro inristade 7 vapen  och å hvars botten  
sy n es tre m ed figurer uppfyllda m edaljonger, sannolikt ett holländskt arbete. — A f  
Sal. W ilskm an: sländtrissa a f  sten  ifr. A lavo s :n ; ornerad silfverbägare och en ba
jonett ifr. K uortane s :n ; stocken  a f ett arm borst ifr. A lijärvi s :n ; e tt pryd lig t bok- 
ställ, i hvars hörn finnes inskurna bibelsspråk sam t öfverst årtalet 1796, ifr. K u-
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ja la  torp, H evonkosk i by i S tor-K yrö s:n; sp innrock ifr. R outu  b:mn, K aiv ila  bv, 
Stor-K yrö s:n, hvarest densam m a enl. uppgift gått i arf hos tre slägtled . — At 
guldsm eden Alfr. Bäckström  i W a sa : en hög silfverpokal förfärdigad 1789 hos 
guldsm eden A . G. A dlerberg i G am la W asa; bägaren är rikt utsirad och försedd  
m ed inskrip tionen  „Johan Ä iianp ä“. — Fabrikör Oskar Levin  har genom  Intend. Th. 
W senerberg öfverlem nat t i ll  sam lingarne en m ed sm å hängen prydd silfverring, 
hvilken  en lig t sägen  för en  längre tid  sedan sk u lle  b lifv it tagen  ifrån K arin M åns
dotters finger i  Åbo Dom kyrka. —  A f  H err J  Stenvall e tt träbetsm an ifrån Sirens 
torp i P alojok i hy a f N urm ijärvi s:n.

A fb ild tiingar . Gåfvor t ill  F ören in g en : a f  provisor Joh. Fr. Wichmann: 
fotografi öfver en i K euru gam la kyrka befintlig  altartafla, föreställande y ttersta  
dom en. — A f  M agister E. Nervander: 8 st. lithografiska reproductioner a f  den g e
nom  A. R einholm s m ästarehand tillkom m a stora teckningen  öfver altarskåpet i 
W ånå kyrka. — A f  Fröken Charlotta a f  Tengström inköpta: en  aqvarellm ålning  
föreställande T ölö-v ik  inv id  H elsingfors, utförd år 1847 eller  1848 a f privatritlära- 
ren i H elsingfors Erik W etter ling , som  några år senare sk a ll ha aflidit i Stock
holm ; taflan köptes då a f  prof. J . M. a f T engström . A f  frök. T. inköptes jem väl 
en tafla upptagande fem  porträtt öfver m edlem m ar a f den T engström ska fam iljen.

T ill sta tens sam lingar har inköpts en i natu rlig  storlek  gjord afbildning  
a f  en runkalender, som  finnes inskuren  em ellan  tv en n e  t i ll  lo ftet ledande dörrar 
i  en  v isth u svägg  å K arvanen hem m an i L eppälahti by T eisko s:n. U nder kalen
dern finnes inristade årtal ifrån och m ed 1748 ända t ill  1757 sam t s is t 1831.

F ornm innesfören ingen har detta år få tt em ottaga:
Inhem sk l it te r a tu r : F inska V eten sk apssocietetens„A cta“ Tom . X IX , „Öfver- 

s ig t“ X X X V  och „Bidrag“ 53:de delen. — Bidrag t i ll  Åbo stads historia H I, 3:dje 
häft. — H istoria llinen  arkisto X III, 1 h. — D en kyrkliga konsten  i  F in land och  
K irkollisesta  ta iteesta  Suom essa, a f  E . Nervander, 1 och 2 h. — P å öm se sidor  
om  U ralbärgen a f A x e l H eikel. — V alvoja 1894, 1, 2 h.

U tländsk lit te ra tu r :  Aarböger for nordisk o ldkyndighed og  h istorie
1893, II ser., 8 Bd, 3, 4 h. och 1894, 1 häft. — D échiffrem ent des in scrip tion s de 
1’Orkhon e t  de 1’Ién issé i par Vilh. T hom sen. — F ören ingen  t i l  N orske F ortids- 
m indesm erkers B eväring: A arsberetn ing for 1892 och N onneseter klosterruiner. — 
A n nales de la Société  d’A rchéologie de B ruxelles, VII, 1893, liv . 2. — Contri- 
bution a 1’étude du g isem en t paléolith ique de San-Isidro (prés Madrid) par le  baron 
de B aye. — T he S c ien tists’ in ternational D irectory 1894. — B altisch e Studien  43 
årgång.. S te ttin  1893. — N eue H eidelberger Jahrbücher, IV  årgång., 1 häft. — 
M ittheilungen  der A nthropol. G esellschaft in  W ien , X X III  Bd, V I häft. — Verein  
für das M useum  sch lesischer A ltertüm er in  B reslau : S ch lesien s Vorzeit in  B ild  
und Schrift, Bd. I —IV  sam t V, N:o 1— 10; D ie  bem alten T hon gefässe  Sch lesiens  
aus vorgesch. Z eit; D er I, II  und III  Fund von  Sackrau; Führer durch d. Sam m l. 
d. M useum s sch les. A ltertüm er in B reslau. — Sitzungsberichte der G esellschaft f. 
G esch. u. A lterthum skundo der O stseeprovinzen R usslands aus dem  Jahre 1874, 
1876, 1893. — M itth eilungen  aus der liv länd isch en  G eschichte, X V I, 1. — S ä ll
skapets för arkeologi, h istoria och etnografi v id  U n iv ersite te t i K asan ILntcTia 
X I, 5 h. — K ejs. ryska arkeol. sä llsk apets (Petersburg) 3anncKH VI, 3, 4 h. 
äfvensom  den orientaliska afdeln ingens a f  sam m a sällskap 3aniiCKH VIII, 1, 2, (red. 
a f  Baron R osen.)

Innehall: B idrag t ill  grafstenarnas h istoria (3 a f bildningar), at Yrjö 
Blomstedt. — D en  sven sk a  befolkningens i  F in land härstam ning, I, a f Väinö Wal- 
lin. — Från fornforskn ingens om råde: Fornm innesfören ingens m öten. Sam lin 
garnas t illv ä x t  (2 afb.)

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1894.
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Om förekomsten af plåtmynt i Finland.
Af Thorsten Waenerberg.

Friherre Aug. Wilh. Stiernstedt försökte redan år 1871 angifva 
raritetsgraden för de på den tiden i Sverige kända plåtmynten. I 
sitt klassiska arbete „Beskrifning öfver svenska kopparmynt och pol
letter“ använde han beteckningar B°—B 8 sålunda att B 6 angaf att 
blott 1 exemplar var kändt, B 5 2 å 3, B 4 4 å 6, B 3 7 ålO, B 2 11 å 15, 
B 1 16 ä 20 och B° antydde att de kända exemplarens antal öfver- 
steg 20.

Detta var en vidlyftig och nog svårhandterlig apparat, som 
dertill hade det lilla felet att icke på fullt tillfredställande sätt kunna 
tillämpas. Egentligen är det ju blott vis å vis den högsta raritetsgra
den, de unika mynten, som en större säkerhet eller tillförlitlighet 
i värdemätningen blir möjlig, men så snart de kända exemplaren 
uppgå till något tiotal, blir det nog mycket beroende på en tillfällig
het eller tillochmed godtycke hvilken rang bör gifvas åt dem. Att 
skilja emellan B°, B 1 och B 2 är nog så vanskligt.

Systemet tyckes också slutligen hafva förefallit Stiernstedt 
sjelf alltför obekvämt, ty i beskrifningen öfver sin myntsamling, 
hvilken beskrifning utkom år 1880, åtnöjer han sig med endast fyra 
B  och utsätter ordet „Unicum“ då endast ett exemplar är kändt. 
Detta beteckningssätt accepterades af Oldenburg 1883 och senare 
författare hafva begynt använda endast tre B.

I senaste tider har det jemväl mer än en gång inträffat att 
ett mynts raritetsvärae något korrigerats, beroende på den mängd 
nya fynd, som ännu alltjemt göras, såväl beträffande årtal, som olika 
typer, men i allmänhet förefaller det som om de af Stiernstedt åsatta 
värdena i det väsentligaste skulle bibehållits oförändrade. Auktions
kataloger och mynthandlarenes förteckningar, alla hänvisa de till 
Stiernstedt i och för beskrifningen och på samma gång upptaga de 
ett eller flere B  i allra närmaste öfverenstämmelse med det engång
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i tiden af honom använda raritetsteeknet. Detta förefaller nog så 
eget då man vet huru lifligt samlareintresset är i Sverige och huru 
der sedan långa tider tillbaka funnits ovanligt rika privata samlin
gar, hvilket ju gör det der vida lättare än hos oss att följa med se
nast gjorda fynd och sålunda kontrollera uppgifterna.

Men besynnerligare är det att de svenska numismatiska för- 
fattarene icke tyckas ansett det löna mödan att taga någon notis om 
de i vårt land förekommande plåtmynten och dock äro dessa här 
ännu i dag ganska talrika, oaktadt ofantliga massor af dem förstörts 
dels af oförstånd, dels af vinningslystnad.

Så hafva många hundra af dessa intressanta mynt under ti
dernas lopp uthamrats till kaffepannor och i de nordligare städerna 
i Österbotten skola tillochmed enligt hvad det påstås flere tontal af 
dem hafva användts till kopparförhydning af dessa städers handels
fartyg. I sednaste tider hafva jemväl genom utländska uppköpare 
ett stort antal af dem utförts ur landet.

Gustaf Cavalli är den ende som (i företalet till den år 1890 
utkomna öfversigten öfver hans storartade plåtmyntsamling) antyder 
att äfven i Finland fortfarande bringas i dagen såväl nya varianter 
som nya årtal, hvarföre han också anser det mindre lämpligt att 
ännu söka bestämma myntens raritetsgrad.

Det märkliga faktum att de i Finland förekommande myn
ten alls icke tagits med i räkningen då det gällt att uppgöra en 
fullständig förteckning öfver i Sverige präglade plåtmynt kunde 
visserligen till någon del förklaras af svårigheten att härifrån erhålla 
tillförlitliga uppgifter, då i Finland ända hittils intet organ för nu
mismatiska meddelanden funnits och intresset i allmänhet för dylik 
forskning hos oss legat nog mycket nere. Dock kunde man tycka 
att det icke hade varit alldeles omöjligt att erhålla upplysningar åt
minstone om universitetets myntkabinetts tillgång på dylika mynt, 
oaktadt, såsom ännu i dag är fallet, universitetets styrelse icke ansett 
det behöfligt att engagera fast anstälda tjenstemän för denna vårt 
lands förnämsta myntsamlings vård och förkofran,

Äfven flere af våra offentliga läroverk ega jner eller mindre 
betydande myntsamlingar, i hvilka plåtmynt ingå, och deröfver er
hållas med beredvillighet, såsom min erfarenhet bevisar, alla äskade 
upplysningar af de resp. lärovärkens föreståndare eller lärare. Hade 
denna utväg anlitats, så skulle, såsom längre fram kommer att påvi
sas, åtskilliga nya årtal inkommit i de nu i Sverige förekommande 
förteckningarna.

Då undertecknad under en följd af år egnat de hos oss före
kommande plåtmynten, en skärskild uppmärksamhet, framläggas här 
några uppgifter, som torde hafva intresse för samlare och som der- 
till, åtminstone delvis, äro af den art, att de nödvändiggöra en kor-
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rigering af den hittils i Sverige faststälda raritetsgraden hos ett fler- 
taj mynt.

Det material, som stått mig till buds, är icke så alldeles obe
tydligt ty det omfattar ända till 1179 st. A f dessa har jag sjelf 
varit i tillfälle att se och undersöka de allra flesta eller 1078 st. och 
endast 101 känner jag blott genom mig benäget meddelade uppgifter.

De äro fördelade på olika samlingar på följande sätt:

Universitets m y n tk a b in ett.................................. . . .  436 st.
Undertecknads s a m lin g ................................................... n

Doktor Florins sa m lin g .................................................... n

Åbo historiska m u seu m ................................................... : . . 77 n

Kapten Stores s a m l i n g ................................................... . . .  49 n

Sordavala stadsm useum ................................................... . . .  40 n

Hofrådet Weckströms s a m l i n g .................................... . . .  36 n

Statens historiska m u seu m .............................................. . . .  20 n

Åbo l y c e u m ........................................................................ . . .  17 n

Borgå d:o ........................................................................ n

n

Kuopio d:o ........................................................................ . . .  11 71

Raumo m u seu m ................................................................... . . .  7 71

Isänmaallinen Seura K u o p io .............................. . . .  6 71

Doktor H. F. Anteils samlingar * ) ............................... . . .  6 71

Fördelade på 17 smärre privata samlingar . . . . . . .  129 n

De allmännast förekommande äro naturligtvis konung Fred
riks mynt. De utgöra icke mindre än 753 st. A f de med Avesta 
märke försedda mynten saknas också endast 2-dalern af 1737 och 1746.

Deremot äro mynten från Adolf Fredriks tid anmärknings- 
värdt sällsynta. Endast 65 st. äro hittills anträffade.

Karl XII:s plåtmynt äro åter temmeligen vanliga. A f dem 
finnas 209 st och af Ulrika Eleonoras 72 st. A f de äldre mynten, 
dem från Kristinas, Kai'1 X:s och Karl XI:s tid förekomma blott 79.

Att uppräkna alla de särskilda mynten kan här icke komma 
i fråga, men däremot kan det vara skäl att dröja något vid de mera 
ovanliga och rara. Att då först börja med 10-dalern, så kan man 
påstå att intet dylikt mynt numera finnas i vårt land. Visserligen 
hör man berättas att här och der skulle funnits „en aln långa 
plåtar“, hvilket ju kunde tyda på att plåtarna i fråga varit af 10-da-

*) D essa  sex  p låtm ynt förvaras bland de arkeologiska sam lingarna på A te
neum . H uruvida flere dylika m y n t finnas i  testators qvarlåtenskap är om öjligt att 
veta  då m yntsam lingen  a llt  fortfarande förvaras inpackad i  F in lands bank, o till
g ä n g lig  för eho det vara må.
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lers valör, eftersom 8-dalern aldrig når denna storlek, men då upp
gifterna icke bevisligen grunda sig på en faktisk mätning och upp- 
vägning af mynten och för öfrigt förefalla opålitliga, torde deraf icke 
med någon säkerhet kunna antagas att dylika mynt skulle förekom
mit i Finland. I hvarje händelse äro de „en aln långa“ plåtarna 
numera spårlöst försvunna.

A f 8-dalers plåtar finnas 7 stycken, nemligen en från Kristi
nas tid (oläslig) i Sordavala stadsmuseum, en af år 1656 i Uleåborg, 
en af år 1660 i privat ego, en d:o i Borgå lyceum, en af år 1662 i 
universitetets myntkabinett, en d:o i Åbo stads historiska museum 
och en d:o i privat ego. De äro alla särdeles vackra och väl kon
serverade med undantag af den i Sordavala.

A f 5-dalers plåtar är ingen känd här i landet.
A f 4-dalers plåtar eger universitetets myntkabinett en af år 

1649. Den är hvarken känd af Stiernstedt eller förtecknad hos Han
selli, ej heller finnes den i Oldenburgs eller Cavallis samling och 
måste således anses som unik. I privat ego finnes en 4-dalers plåt 
af 1656, hvilken Stiernstedt betecknar med B.5, dermed antydande 
att i Sverige 2 eller 3 exemplar äro kända. I Cavallis samling fin
nes endast ett exemplar af denna plåt. A f 4-daler 1717, motstämp- 
lad å båda sidor, eger universitetet 2 exemplar och i undertecknads 
samling finnes 1 exemplar samt i hofrådet Weckströms 1 exemplar. 
Denna plåt betecknar Stiernstedt med B 6 och angifver att det enda 
kända exemplaret finnes i kongi, myntkabinettet. Cavalli eger dock 
äfven 1 exemplar af densamma, Med trehörnig midtstämpel af år 
1718 finnes 1 exemplar i hofrådet Weckströms samling. Med tre
hörnig midtstämpel af år 1719 finnes 1 exemplar i universitetets mynt
kabinett. Den betecknas af Stiernstedt med B 6 och det enda i 
Sverige kända exemplaret finnes i Upsala universitets myntkabinett. 
Denna plåt eger icke ens Cavalli.

A f 3-dalers plåtar torde ingen finnas i Finland.
Af 2-dalers plåtar eger universitetet 1 exemplar för hvarje af 

åren 1649, 1650 och 1651. A f dessa äro de af 1649 och 1651 beteck
nade hos Stiernstedt med B 6 och finnas den förra hos C. Thomson i 
Köpenhamn, den sednare i Upsala universitets myntkabinett. Dock 
eger Cavalli också 1 exemplar af hvardera. Men plåten af 1650 är 
okänd af Stiernstedt och finnes icke heller hos Cavalli eller Olden
burg. Den måste derföre anses som unik.

I undertecknads samling finnes en 2-dalers plåt af år 1663, 
hvilken är okänd i Sverige. Åbo historiska museum eger en af år 
1673, betecknad hos Stiernstedt med B 6, samt en af år 1679, okänd 
i Sverige. Denna sista finnes äfven i 2 exemplar i Sordavala. Af 
år 1677 eger Wasa lycei samling 1 exemplar. Denna plåt är okänd 
hos Stiernstedt, men finnes i 2 exemplar hos Cavalli. A f år 1676
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0eger universitetets myntkabinett och Abo historiska museum enhvar 
ett exemplar. En 2-dalers plåt af år 1685 finnes i kapten Stores 
samling. Den är okänd af Stiernstedt, men finnes i 2 exemplar i 
Cavallis samling.

Statens historiska museum förvarar en 2-dalers plåt af 1686, af 
hvilken Stiernstedt känner blott ett exemplar, det i Uppsala universi
tets myntkabinett. A f år 1678 äger universitetets myntsamling en 
2-dalers plåt, okänd af Stiernstedt och Hanselli och förekommande 
i endast ett exemplar hos Cavalli.

Ehuru okända för Stiernstedt eger undertecknad en 2-dalers 
plåt af år 1711, af Bäsinge grufvas koppar skrodad i Avesta, och 
universitetets myntsamling 2 exemplar af Garpenbergs 2-daler 1713. 
A f sistnämnda grufvas koppar finnes en 2-daler 1712 i undertecknads 
samling. Stiernstedt känner af denna plåt blott 1 exemplar, nemligen 
det i riksbankens myntkabinett.

Af konung Fredriks 2-daler 1738, obekant för Stiernstedt 
och Hanselli, äger universitetets myntkabinett 2 och undertecknad 1 
exemplar. En 2-daler af år 1741, som är okänd både för Stiernstedt 
och Hanselli, men deremot finnes i Oldenburgs samling och af ho
nom betecknas med RRRR, eges af undertecknad och universitets 
myntkabinett, hvilket också besitter en dylik af år 1752, känd i 
Sverige endast i ett exemplar hos Cavalli.

1-daler af år 1651 torde vara unik. Den finnes i underteck 
nads samling. Likaså torde äfven den af år 1679 vara unik, som 
finnes i Sordavala stadsmuseum. Egendomligt förefaller det att Karl 
XI:s 1-dalers plåtar här i Finland äro så ytterst sällsjmta, då sådant 
icke tyckes vara fallet i Sverige. Sålunda torde i Cavallis samling 
finnas 16 st. och i Oldenburgs 3. Stiernstedt betecknar endast dem 
af åren 1660, 1672 och 1673 som unika. Dock eger vårt universitet 
intet enda af dessa mynt och såvidt jag erfarit finnes blott ett dy
likt i vårt land: en daler 1662, hvilken förvaras i Åbo historiska 
museum.

Af l/2-dalers plåtar från Karl XI:s tid finnes likaledes endast 
ett exemplar i Finland. Det tillhör doktor Florins samling. Ty
värr är årtalet å detsamma oläsligt. I samma samling förvaras äfven 
en '/j-daler med Garpenbergs märke afår 1710 icke motstamplad, hvil
ken torde vara unik. Enligt benäget meddelande från Sordavala 
skall i dervarande stadsmuseum förvaras en 1/2-dalers plåt af år 
1763, som är okänd i Sverige.

Då jag icke varit i tillfälle att göra alla de omfattande resor 
som ett sådant företag nödvändigtvis kräfver, är det klart att detta 
första försök att lemna uppgift om plåtmyntens förekomst i vårt 
land icke kan göra anspråk på fullständighet. Kanhända skall re
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sultatet dock befinnas hafva så pass mycket intresse att det kan förmå 
andra att söka komplettera de här lemnade uppgifterna. För alla 
meddelanden i saken förblir undertecknad tacksam.

En hypotes om de fornfinska smyckena.
Vid betraktandet af de gamla finska mönster, hvilka för när

varande äro under utkommande, finner man, att det är lineär-orna- 
menterna, hvilka i dessa äro så godt som uteslutande förherrskande. 
En flyktig blick på de talrika i vårt lands forngrafvar funna brons- 
och silfverfynden, gifver åter vid handen, att å dessa kurv-Ornamen
tiken kommit nästan uteslutande till användning. A priori torde 
kunna påstås, att icke blott den förra formen är den ursprungligare, 
utan ock den genuint finska, hvilket äfven bevisas af den i detalj 
gående genuint finska textil-terminologin. Svårligen torde hvarken 
af våra graffynd eller af undersökningar på andra områden inom 
vårt lands Ornamentik kunna uppvisas en gradvis skeende öfvergång 
från lineär- till kurv-ornamentiken; tvärtom hafva i samma grafvar 
funnits kläder, utsydda i mönster, i hvilka den räta linien utgjort 
grundprincipen, medan kurvan samtidigt användes å metallsmycken. 
Huru förklara detta? Enligt vårt förmenande hafva vi i det förra 
fallet att göra med genuint finsk, i det senare med en orientalisk 
kultur, hvilken förmedlades genom den österländska handel, som vid 
tiden omkring år 800—1100 sökte sig upp äfven till Finland. Be
kant är att gamla orientaliska mynt från denna tid i stor mängd 
funnits i vårt land. Äfven filigran-arbeten, för hvilka Orienten än 
i dag är bekant, hafva funnits i forngrafvar t. ex. i Kaukola och 
Sakkula (jfr Schvindt: Tietoja Karjalan rautakaudesta, flg. 185).

Om en gammal förbindelse med Orienten vittna vidare några 
bland de gamla i finska grafvar funna qvinnosmyckena. Ett an
tagligen i allmänt bruk varande smycke utgjordes af tvenne bucklor 
eller spännen på bröstet, hvilka fäste den öfver axlarna hängande 
med kantfransar prydda mantelkappan vid det undertill liggande 
klädesplagget. Dessa spännen voro förenade med en löst nedhängande 
kedja; emellan dessa spännen voro anbragta midt på bröstet tvenne 
runda brisksöljor. Rekonstrueringarna af den fornfinska qvinnodräg- 
ten med ledning af graffynd i Kaukola och S:t Michels socken öf- 
verenstämma i detta afseende (jfr Kalevala 3 pain., kuva 2; Forn- 
minnesför. Tidskr. X: Tuukkalan löytö; Wallin, Suom. kans. esihist.
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siv 160). En fotografi tagen för något år sedan i Algier öfver en 
flicka af den arabiska beduinstammen Ouled-Nahil, visar samtliga 
dessa smycken: den fransade mantiljen fästes vid de underliggande 
kläderna med två spännen, hvilka äro förenade med 3 å 4 nedhäng
ande lika långa kedjor troligen af ädel metall, och litet högre på bröstet 
äro anbragta tre runda spännen *). Det ser ut som om vi i dessa 
ofvannämnda smycken skulle hafva en qvarlefva af en åtminstone 
tusenårig orientalisk qvinnoprydnad, hvilken legat till grund för lik
nande prydnader funna i finsk jord. Äfven blaud de slaviska afkom- 
lingarna i Lausitz uppgifvas qvinnorna än i dag bära liknande 
smycken, hvilka antagligen, äfven de, hafva orientaliskt ursprung.

Ad. Neovius.

Vid intagandet af föreliggande uppsatts anser sig Redaktio
nen böra bifoga en anmärkning derom att den mäktiga arabiska han
delns inverkan på nordens kulturförhållanden sedan årtionden varit 
föremål för arkeologers uppmärksamhet, men icke kunnat på grund 
af endast modernt etnografiskt material vetenskapligen påvisas. Det 
af Herr N. framhållna smycket tyckes föröfrigt förekomma i norden 
före den arabiska handelns tid. Äfven den ofvan s. k. kurvornamen- 
tiken finnes hos oss före nämnda tid och äro de närmaste förebil
derna särskildt för de å metallsmycken i Tuukkala- och Kaukolagraf- 
varna befintliga böjda linierna, åtminstone till en del, att söka i 
den västerländska romanska Ornamentiken.

Redaktionen.

M etelifo lket.
I den finska folktraditionen fortlefva i landets östra och nord

liga delar ganska talrika minnen af ett fornfolk, som kallas Meteliläi- 
set eller Metelifolket, en benämning, hvars betydelse ännu är oför
klarad. Denna benämning har under tidernas lopp fått nästan samma 
hemska, om dyster skog och vilda stenhölster påminnande betydelse, 
som tillkommer Hiisifolket i sydvästra delen af landet. Därom på
minner äfven uttrycket att en häst är i „meteli“, då den befinner sig 
på bete i ödemarken. Om Meteliläiset hör man också, t. ex. i Parik-

*) B rakteatsm yckena å den arabiska danserskan påm inna om  det sm ycke  
som  är beskrifvet i  F in sk t M useum  N:o 6 —7.
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kala, enahanda berättelser, som om Jättiläiset eller Jättarne i väster, 
men i språket har benämningen Meteliläiset en mera historisk klang 
än Jättiläiset, ända derhän att man sökt aptera deras tillvaro för 
t. o. m. ganska sena och i vår tid väl kända historiska tilldragelser, 
såsom under sista seklet för klubbekrigets och i våra dagar för stora 
ofredens tider.

Till dessa förklaringsförsök ligger orsaken i meteli-ordets be
tydelse i finskan af oväsende och uppror, hvaraf man naturligen 
leder sig till antagandet, att med Meteliläiset åsyftas upprors- 
makare eller fredsstörare. Men ordet är lånadt från ryska språket 
(Mhtöjil), i hvilket dess betydelse är enahanda. Denna omständighet 
på en gång begränsar Meteli-benämningens ålder och tyckes gifva den
samma en emot statlig ordning riktad mening. Detta blir ännu mera 
påfallande, då vi af följande förteckning finna att Meteli-traditionerna 
nästan utan undantag anträffas längs hela Nöteborgska fredsgränsen, 
som äfven den åtskiljde landsmän från hvarandra. Men den omstän
dighet att dessa traditioner äro utbredda i norr inom Kvänland utan
fö r  nämnda gräns samt i söder bl. a. inom Ayräpää, Jääskis och t. 
o. m. Savolaks härader, synes dock jämte Meteli-benämningens ryska 
ursprung vittna att ifrågavarande traditioner skildra de karelska för
hållandena hufvudsakligast före Nöteborgska freden, då Karelarne hade 
begynt motsätta sig det Novgorodska väldet och detta åren 1269 och 
1278 utrustade hämdetåg till deras land, då hela Karelen slutligen 1307 
öfverlemnades åt en furstlig länsherre att utsugas och de förtryckte 
inbyggarne sökte skydd hos Svenskarne (Tyskarne) samt i Kexholms 
stad 1314, för att slippa Ityssarne, på en gång nedgjorde dem alla i 
gemensamt blodbad. Huru skickligt svenska regeringen begagnade 
sig af Karelarnes och Kvänernes missnöje med det Novgorodska 
väldet, derom vittna bl. a. Konung Birgers skyddsbref 1316 för 
Karelens kvinnor, fredsvilkoren 1323 och den senare inblandningen i 
förhållandena på andra sidan af fredsgränsen.

För en framtida forskning i ämnet må härtill fogas en för
teckning öfver nu kända Meteli-namn och -traditioner, med erinran 
derom, att en tillfällig förflyttning af sådana jemte befolkningen 
kunnat försiggå.

Meteli i en ödemark under Murro by i Muhos säges varit en 
tillflyktsort för inbyggarne under stora ofreden. Fmf. Tskr. IX: 95.

Meteli. I Utajärvi säger man att hästar, hvilka befinna sig 
på bete i ödemarken, äro i „meteli“. Suomi Y li:  231.

Meteli kallas en åker i Pöyry by af Hirvensalmi. Fmf. 
Tskr. X : 192.

Meteli kallas ett stort stenkummel på Haasijoki mo i Orslahti 
by af Vederlaks socken. Det är synbarligen ett ovanligt stort graf- 
kummel, 26 famnar bredt och 30 f. långt. Blomqvist, Fmf. arkiv.
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Metelinväki (Metelifolket) benämner en gammal tradition en 
röfvarehop, som fordom uppehöll sig i Kajana läns skogar och öde
marker. Mångenstädes lära finnas stora gropar, i hvilka detta folk 
hade sina bostäder och gömslen. Däremellan plundrade och nedgjorde 
desse röfvare hvem hälst de öfverkommo. Men ingen vet af hvad 
folk de varit, när och huru länge deras oväsende varat. Dock tyc
kas de icke varit lämningar af Lappar, icke heller Ryssar, utan 
snarare upprorsmakare, hvilka upprest sig emot Karl IX, då han 
fördref konung Sigismund. — Slutligen hade allmogen sammangad
dat sig, uppsökt deras kulor och nästen samt utrotat dem. E. Ca
stren, Cajaneb. län (1754), s. 8.

Metelifolkets grafvar uppvisas i Hirvensalmi och har man i 
dem förut funnit gullringar af t. o. m. 1 U vigt, men fyndstället 
kan ej med säkerhet uppvisas. Fmf. Tskr. X : 115.

Metelifolkets grafvar äro stora grafhögar i närheten af Sorda
vala. Man har undersökt en sådan invid Lahti by och funnit en 
menniskoskalle, dubbelt större än en vanlig. Rühs-Arvidsson II: 138; 
Fmf. Tskr. X I: 68.

Metelifolkets plogfåror anträffas på stenlösa marker och sand- 
moar kring Saimavattnen i Savolaks och Karelen. De äro plöjda 
med nästan likadana plogar, som de n. v. svedjemarkerna, men af 
de stenlösa markerna att döma, hafva de d. v. plogarna varit alls 
icke eller blott svagt järnade. Plogfårorna fortgå utan afvikelse på 
hvardera sidan af furustammar, hvilka antagligen äro inemot 1000- 
åriga. De gamla uppgifva att Meteliläiset lefvat många hundra år 
före stora ofreden. Med dem torde menas Savolaksare, hvilka med 
sina nyodlingar småningom eröfrade norra Tavastland och omsider 
södra Karelen ända till Ladoga. Aamurusko 1859: 4.

Metelifolkets plog kallades ett jordfynd i Savikumpu by af 
Parikkala socken. Dess bill, som ännu hade holken kvar, vägde 2 
pud eller 4 Uti. Meteliläiset voro där de första, som brukade jorden. 
En af deras flickor hämtade i skötet en af de våra, för att visa åt 
sina föräldrar, och frågade: „hvad ha’ de myrorna här att göra?“, 
hvartill fadren svarade att de komma att bo i detta land. Reinholm 
LXIV: 149; jmf. LXIII: 46 (Räisälä).

Metelifolkets bro är en under vattenytan synlig jämn stenlägg
ning under Puksaari berg i sundet emellan Laukkala vik och Jääski- 
järvi. Reinholm L X IV : 149. •— Metelifolkets holme är belägen i Helisevä 
sjö midtemot Matikkala i Räisälä socken. Reinholm LXIII: 46; 
LXVI: 198.

Metelifolkets handstenar benämnas trenne stenkummel af 3 
famnars diameter på ett berg å västra stranden af Kirkkoniemi i 
Toivala by af Kuopio socken. Med dem har detta folk, som var
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mycket långväxst och sedan drog sig norrut till Österbotten, hin
drat andra att komma dit Fmk. Tskr. III: 114. — Metelistenar kal
lar man i Tyrnävä platta, blånande, hårda stenar. Suomi VII: 231.

Metelikyrkan, som stundom äfven kallas Meteliborgen, på Iso- 
huhti af kärr omgifna udde norr om Ijo elf i Karjala by af Ijo 
socken, är en af dubbla sten- och grusvallar bildad inhägnad, 38 X 28 
och 1 8 x 9  m. i genomskärning. Att sluta af läget tyckes inhäg
naden icke kunnat tjäna till försvar. Fmf. Tskr. XII: 213—8.

Meteliborgen nära Kurvi (Pöljö) hemman i Luumäki. Der 
hafva Munkkilaiset (tydl. af „munk“ härledd benämning på ett jätte
likt fornfolk) kastat stenar. Reinholm L X IY : 147; Cl.

Metelilandet i Öfra Kiiminge är en mo i ödemarken emellan 
Seluskajärvi och Vesala by. Der hafva jättar bott och under stora 
ofreden har något oväsende förefallit på stället. Fmf. Tskr. IX : 
95, 107.

Meteli-mo kallar man i Limingo, Siikajoki, Salo m. m. en med 
vanlig kullersten betäckt mo eller ett stenfält, isynnerhet om fältet 
är bart eller trädlöst. Stenfältet bör vara begränsadt, ty en mo- 
sträckning i dess helhet kallas icke gärna meteli. Suomi VII: 230- 
Metelimo kallas sålunda en stenig sandmo i Revolaks. Fmf. Tskr. 
IX: 95; Suomi VII: 251.

Metelimon söder om Siikajoki elf i Pehkola by af Paavola soc
ken. Enligt uppgift finnes på mon en likadan borg, som på Linna- 
kangas i samma by (en af stenvall omgifven inhägnad af 93 X 62 
fots vidd). Suomi VII: 251; Fmf. Tskr. XII: 193.

Metelimon vid Sallinen hemman i Lumijoki, */, mil från Lumi- 
joki kyrka. Där hafva förut funnits några rösen. Suomi VII: 217; 
Fmf. Tskr. IX : 95.

Metelimon öster om Ruokolahti i Maaninka. Der visas med 
sten beklädda gropar. A. T. 1771: 125—7.

Meteliåsen i Simo är känd för sina jättegrafvar. Fmf. Tskr. 
XIV: 262.

Meteliåsen vid Kuhajärvi i Pudasjärvi, är en mo. på hvilken 
strid förefallit under stora ofreden emellan Finnar och Ryssar. Fmf. 
Tskr. IX: 94.

Metelinvaara i Tyrnävä är en stenig mo, 1/ 1 mil från Kukko
nen hemman åt öster, med en rektangulär inhägnad af 26,5 X H nn 
vidd, hvilken icke ansetts kunna tjena såsom försvarsvärk. Fmf. 
Tskr. XII: 206—7.

Metelinvaara i Öfvertorneå invid Konttavaara, der vakt hölls 
under stora ofreden. Reinholm LVIII (Karelarne).

Metelivaara i Öfra Kiiminge är en högländ stenig mo emel
lan Juopulijärvi och Kiiminginjoki. Der hafva jättar bott utan att 
lämna spår efter sig. Fmf. Tskr. IX : 95.
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Metelikallio på östra stranden af Ruokovesi i Käärmetlahti by 
af Maaninka socken. Der stå 5 lapprosen i en rad. Ett af rösen 
är ganska stort och beväxt med björkar, hvilka föröfrigt saknas i 
omnäjden. På stället hittades redan före stora ofreden ett större 
gördellås af silfver. Fmf. Tskr. III: 134.

Metelinmäki i Sotkamo, der Metelifolket i flera år haft sitt 
hemliga tillhåll. E. Castrén, Cajaneb. län, s. 9; Fmf. Tskr. IX: 93.

Metelinmäki är ett hemman på stranden af Kangasjärvi sjö i 
Puolanko. Namnet har enligt uppgift i tiden föranledts af en stor 
tvist emellan fiskare. Kyllönen, Fmf. arkiv.

Metelinmäki i Pudasjärvi, */2 fjerdedel åt väster från Oinas 
h:n i Hetetjärvi by. Der finnas med sten nästan fyllda trenne gro
par, omkring 3 famnar i diameter och 2 '/a aln djupa till orörd mark. 
På botten anträffas kolblandad mylla och eldskadad sten. Allmogen 
menar att jättarne här haft sin kyrka. Fmf. Tskr. IX: 101.

Metelinmäki i Uleåborg är den kulle, på hvilken kyrkoherde- 
bolet nu är beläget. Var förut en skogbevuxen backe utom staden. 
Suomi VII: 230; Fmf. Tskr. IX: 95.

Metelinmäki finnes på gränsen af Yichtis och Pusula. På 
denna backe och Kunjunvuori, som ligger under Olkkala i Yichtis, 
hafva jättar haft sitt tillhåll och bekrigat hvarandra med stenkast
ning. Finskt Museum s. 112.

Metelimäki och Metelimäki-mo finnas norr om Sarkola i Yalk- 
järvi. Salenius, s. 8.

Meteliniemi är en udde i Yövesi under Hartikkalansaari by, 
en mil från Kristina kyrka. Från denna udde sträcker sig söderut 
i sjön en stenbrygga, 50 famnar lång och 2 f. bred. Bryggan fort- 
sättes af en sandrefvel i riktning åt Heinniemi by, tills den möter 
en likadan från Haavinginlahti kommande likadan stenbrygga. Bryg
gan är ett värk af Metelifolket. Reinholm IXL: 114; jmf. LXIV: 
147. — Den ryktbara Metteli-enen på Metteli h:ns åker i Kristina soc
ken torde, att döma af namn-olikheten, icke höra hit. H:fors T. 1835: 
96, 98. Fmf. Tskr. X: 136.

Metelinniemi i Viensuu by i Pielisjärvi. På denna udde, lika
som på Metelinsaari i Pankkajärvi sjö i samma by har enligt tra
ditionen strid utkämpats emellan Finnar och Ryssar. E. Ikonen, 
Fmfs. arkiv.

Metelinselkä är en del af Kivijärvi sjö i Luumäki. Lönnbohm, 
Ortsnamn.

J. K. A.



Ur Reinholms samlingar.
4. Trassliga såsom Hiekkas och Hahkas penningar.

(Tavastkyro.)

Klockaren hade en liten åkerteg invid kyrkan. Emedan 
bromsarna ansatte hans häst om dagen, beslöt klockaren en gång 
plöja åkern vid midnattstid. Då såg han kyrkodörren öppna sig och 
tvänne män i korsgången, hvilka ilsket höggo efter hvarandra. Kloc
karen närmade sig kyrkodörren och tillropade dem: „karlar!“. De 
bägge männen gåfvo sig att förfölja klockaren. Denne paltade af 
allt hvad tygen höllo. Männen skulle likväl slutligen hafva upphunnit 
klockaren, om icke denne fått ett råd: „Gå på det korsristade!“ Då 
klockaren nu stack af på en plöjd åkerteg, så blefvo förföljarne efter 
på dikeskanten, der de vaktade på honom tills dagen grydde. På 
morgonen begaf sig klockaren i sällskap med andra till kyrkan, der 
man fann tvänne grafvar öppna och öfverst något som liknade fradga. 
Grafvarna igenfylldes och så vore sagan all, om icke i de socknar 
af Öfra Satakunta, der den berättas, det minne skulle fortlefva att i 
kyrkan begrafvats tvänne trätobröder, Hiekka och Hahka, hvilka i 
lifvet ständigt tvistade om penningar och ännu efter döden kifvas 
vid midnattstid. På detta minne i Satakunta syftar ordspråket: 
„Trassliga såsom Hiekkas och Hahkas penningar“. Någon viss upp
gift om socknen, der de bodde, finnes icke, men i Lempälä äro Hie
taniemi (hieta =  hiekka) och Hahkala lägenheter midt emot hvar
andra på hvardera sidan om Hahkala sund (R. S. LXXV).

5. Lempälä och Vesilaks kyrkors ursprung-.
(B. S. L X X V ).

Karkku kyrka tyckes fordom hafva varit moderkyrka i Öfra 
Satakunta, ty den besöktes enligt traditionen ursprungligen af Lem
pälä, Vesilaks Birkala, Messuby, Kangasala Orivesi, Längelmäki, 
Keuru, Ruovesi, Ikalis, Kyrö, Mouhijärvi, Tyrvis, Hvittis m. fl. yngre 
socknars inbyggare. Då Birkala omsider fick sin första trädkyrka, 
så besöktes den bl. a. af Lempälä och Vesilaksboerne, tills dessa 
byggde sig en egen kyrka i Aimala by inom n. v. Lempälä socken.

Men om någon tid begynte Vesilaksboerne harmas öfver sin 
långa kyrkoväg öfver Toutonen sjö. Tre bönder i Vesilaks legde slut
ligen en halfgalen man från Hollola att uppbränna Aimala kyrka, 
såsom de bibehållna fragmenten af en gammal runa förtälja:

Från Mustinen den svarte mannen,
Från Menkala den långa jackan,
Gråa rocken från Hakinmäki 
Förledde från Hollola en fåne;
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Bjödo så den galne mannen 
I Aimala att bränna kyrkan,
För att stilla länders tvister,
Få till tystnad vattnens makter.

Mannen gjorde hvad han skulle. Vid midnattstid började 
kyrkan brinna.

Herrala ei deraf väcktes,
Haurala det icke märkte,
Icke heller Nurmikunta.

Men på Tarikka hemman i Lempois by märktes branden af 
en flicka Brigitta, som satt och väfde i den tysta natten. Hon gaf 
sig att springa allt hvad hon förmådde genom Kuokkala och Lahti 
byar åt kyrkan. Vid hennes framkomst stod hela gafveln redan i 
brand och det var icke mera tid att väcka Nurmiboerne till kyr
kans räddning. A f en tillfällighet lyckades flickan att öppna 
kyrkodörren och hann utbära bilderna af Petrus och Paulus, Bri
gitta och Magdalena, innan kyrkans tak och väggar störtade in.

Den halfgalne mordbrännaren greps strax efter branden, blef 
genomstungen med ett spjut och inmurades i jorden innanför den 
nedbrunna kyrkans grundval. Kyrkans flöjel återfanns och fästades 
vid en spira, som restes på kyrkans plats. Men då flaggstången 
murknade, restes ingen ny, utan flöjeln såldes af Kierikka Lars till 
Ollila i Kuokkala by, der den ännu fanns i medlet af sista seklet. 
Spår af den brunna kyrkans grundvalar syntes ännu i början af 
förra seklet på Aimala åker, men en rund tid förgick innan åkern 
efter flaggans försäljning åter begynte bära frukt. Äfven räddades 
Aimala kyrkoklocka, som sedan användes i Lempälä kyrka ända till 
år 1685, då man för den lilla klockans omgjutning gjorde ett till
skott af så många daler k. m., som hvarje hemman hade stångtal 
jord. Likaså funnos ännu i medlet af förra seklet på Kelho stycken 
af kyrkonyckeln, hvilken efter mycket begagnande gått sönder, och 
på Mikkola hemman visade man då också väggar af den fordna 
prostgårdens källare. Sådant slut fick kyrkan i Aimala.

Men sockneboerne hade efter kyrkobranden hopslagit tvänno 
stockflottor. På den ena flottan ställde man helgonbilderna af Pe
trus och Paulus, på den andra Brigittas och Magdalenas bilder. Flot
torna utstöttes från udden af höjdsträckningen invid Aimala på Tou- 
tonens bölja med det förord att

Der bilderna månde landa,
Der månde kyrkan stånda.



—  159 —

Petri och Pauli bilder färdades omkring en half mil öfver 
Toutonen sjö till Vesaniemi, platsen för Vesilaks kyrka. Der reste 
sig fordom en utomordentligt hög gran „med gyllne topp“, ty i top
pen ocli på de väldiga grenarne växte gyllene kottar, och under 
denna gran hade Vesilaksboerne hållit sina första gudstjenster. I 
granen hade en väldig örn *) sitt näste. Örnen var fruktad och 
hatad i hela omnejden, ty den var så stor att den tog kalfvar och 
får från befolkningens hjordar och bar dem åt sina ungar. Då det 
nu tycktes vara Guds vilja att den nya kyrkan skulle byggas på 
detta ställe, så skulle granen fällas, men örnen lurade på dem, som 
ärnade nedhugga trädet, och ingen vågade taga ihop dermed. Man 
uppgjorde derföre med förenade kralter en eld under granen, för att 
sålunda antända den, men örnen högg sina klor i en båt med 2 
par årar, tryckte båten under vattnet, bar den upp i trädet och hällde 
så der upp ifrån en båtfull vatten öfver elden. Slutligen sattes 8 
(12) med vigvatten bestänkta och med „jerngrytor“ på hufvudet för
sedda män att fälla trädet. Arbetet räckte i 8 dygn. Den ena hälf
ten äf männen var oafbrutet sysselsatt med att hugga, under det att 
den andra hälften med långa störar slog efter örnen. Det var me
ningen att trädet skulle stjelpas åt söder, men så uppstod en sydlig 
vind, som vräkte granen i kull åt norr tvärs öfver Kyrkoviken till 
Kaakila strand, dit toppen räckte. Afståndet förmenas vara 5-600 
famnar, och angifver sålunda granens längd. I trädets stam 
funnos ihåligheter, i hvilka bien svärmade, och lägst ned var en 
kavitet så stor att 6 får på en gång funno sin natthvila i densamma. 
Stubben efter trädet hade en sådan vidd, att alla de 8(12) männen, 
hvilka hade varit syselsatta med trädets fällning, med vägkost och 
yxor hade så godt utrymme att ligga derpå, att icke en enda kont 
blef hängande utanför, och att 24 gettar med sina killingar funno 
plats på densamma. A f granens grenar höggos bordskifvor, hvilka 
voro 6— 8 kvarter breda och 21/2—3 '/2 alnar långa. A f dessa bord 
skola ännu exemplar finnas i kyrkobyn, å Kaakila och å Melkkeri i 
Huonola by.

Vesilaksboerne hade först för afsigt att bygga sin kyrka af 
sten, men allt hvad de hunno uppföra om dagen, det nedbröts un
der natten. A f detta arbete uppvisades spår åtminstone ännu vid 
medlet af sista seklet. Färdig blef blott den stensakristia, som ännu 
tjenar Laukko såsom grafkammare. Slutligen sågo de sig nödsakade 
att bygga sin kyrka af träd invid den tillärnade stenkyrkan. Denna 
kyrka, som betäckte stubben af den ofvan omtalade granen, blef en
ligt skriftliga källor färdig den 3 februari 1422.

*) Under benämningen glada (sääksi) har man hört en liknande berättelse 
om Sääksmäki kyrkas ursprung.
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Om Brigittas och Magdalenas flotta berättar ett fragment af 
den förenämnda runan att densamma

Dref i dagar två på vattnet,
Tills den stötte på ett stengrund,
Landade mot Masku berget,
Gungade mot Telkka näset.

Masku berget är nära Haurala by, som i runan kallas „äldst 
bland byaru och äfven af den n. v. traditionen betecknas såsom 
socknens äldsta by; under densamma lyder också det för sina graf- 
kunjmel kända Päiväniemi. Dit, på Pyhämäki invid Haurala, ärnade 
Lempäläboerne först bygga sin kyrka, men funna stället i något af- 
seende olämpligt, hvarföre de åter stötte sin helgonflotta ut från 
Masku berget. Flottan dref derefter till Telkka näset i Lempois by, 
der Lempälä stenkyrka sedan byggdes. Denna blef färdig 1418 1. 
1419, såsom ses af biskop Konrad Bidz’ bref 1461. Under pågående 
kyrkobyggnad hade Lempäläboarna hållit gudstjenst i stuga.

Lempälä socken fick sitt namn af den nya kyrkobyn Lem
pois, denna åter hade namn af Lempo, som hade sitt tillhåll i Hii- 
denkirkko, en bergsskrefva invid Hiisi hemman, en fjerdedels väg 
från byn. Denne Lempo hade isynnerhet nattetid öfvat mycket 
våld på resande, hvilka nödgades passera Hiidenkirkko. Sålunda 
hade Lempo en gång bragt en gumma om lifvet. Hennes lik hit
tades på backen, som är invid klyftan, och på stället upprestes ett 
kors. Detta stod länge på backen och föranledde dess namn 
Ämmän ristin alide (käringekors-backen). Men den nya kyrkans när
het kunde Lempo icke fördraga, utan öfvergaf sin kyrka'för alltid. 
Också från Pirunpesä, som är en grotta på norra sidan af Pirunlinna, 
omkring en mil från Lempälä kyrka åt Kangasala, aflägsnade sig 
de onde andarne, då de hörde

Koskällan ljuda från Lempois,
Tuppen gala i Kukkola.

Pirunlinna ansågs för resten under sista seklet af författaren till 
en sockenbeskrifning öfver Lempälä för en eremitbostad från påfve- 
dömets tider, och man anmärkte att från borgen leder en stig för 
södra sidan af berget, till en stocktimrad brunn med skönt och 
friskt vatten.

Innehåll: Om förekom sten a f  p låtm ynt i F inland, a f  Thorsten  
W senerberg. —  En hyp otes om de fornfinska sm yck en a  (m ed planche) a f  Ad. 
N eovius. —  M etelifolket, a f  J. R. A. — Ur Reinholm s sam lingar, 4, 5.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1894.
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Åvärkan å fasta fornlämningar i Lempäälä 
och Vesilaks.

I berättelsen öfver de af mig senaste sommar gjorda arkeo
logiska forskningarna (se Finskt Museum n:o 8—9, sid. 126) omnämnes, 
att jag efter hemkomsten till Helsingfors erfor, att man vid en nyligen 
företagen landsvägabyggnad, för direkt förbindelse emellan Lembois 
järnvägsstation och Yesilaks kyrkoby med flere orter dragit den nya 
landsvägen bland annat öfver Päiväniemi udde i Lempäälä och 
sannolikt förstört flere af de på denna udde befintliga altsedan Por
thans tid kända ättehögarna.

Redan en sådan notis hade bort gifva tillräcklig anledning 
att besöka stället. Men ett sådant'besök påkallades snart äfven 
ytterligare orsak. Med anledning af ett större myntfynd, som 
senaste sommar gjorts i Vakkala by af Vesilaks socken, hade 
dr. Arthur Hjelt i medlet af oktober å universitetets myntkabi
netts vägnar rest till nämda fyndort. Vägen dit tog han längs den 
nyssnämda nya landsvägen öfver Päiväniemi och kunde därvid kon
statera att vägen värkligen gick tvärs igenom dét kända graffältet. 
I Vesilaks kyrkoby vek hr Hjelt också in hos parcellegaren Helin, 
hvilken gjort så märkliga fynd i Kirmukarmu backen, såsom alla
redan relaterades i min nyss citerade berättelse. A f Helin erhöll 
hr Hjelt tvänne spjutspetsar af järn från den äldre järnåldern (Kat. 
n:o 3009), hvilka denne funnit efter mitt besök på stället vid 
sprängning af en större sten invid sin stugutrappa. Då jag till 
följd af regn och andra omständigheter föregående gången icke hade 
kunnat i nödig utsträckning undersöka Kirmukarmu och ett för
bud för Helin att utföra arbete på denna plats, hvilken han som bäst 
utjämnade åt sig till gårdsplan, hade fallit honom ganska olägligt, 
var numera en omedelbar grundlig undersöknig af stället af behofvet 
påkallad. Statsarkeologen uppdrog därför åt mig att såväl undersöka 
Kirmukarmu som att besigtiga de fasta fornlämningarna på Päiväniemi.
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Jag at’reste d. 16 okt. på aftonen från Helsingfors till Lembois 
station. Följande morgon kom jag till Päiväniemi udde, som ligger 
ung. 5 kilometer från nämda station. Från Hemminkilä hemmans 
strand leder öfver Näppilä sundet till sagda udde en 400 alnar lång 
bro, som bygdes för 2 år sedan. Denna bro når Päiväniemi vid norra de
len af Aventolahti vik. Vid detta ställe finnes en lada utsatt på den plan

karta, som A. Reinholm och jag upprättade somma
ren 1879, då jag räknade härstädes och beskref 19 
rösen. (Se min „Kertomus Pirkkalan Kihlakunnan mui
naisjäännöksistä“ i Vetenskapssocietetens Bidrag, häftet 
X X X V III 1882). Denna lada synes äfven på en denna 
„Kertomus“ åtföljande teckning, som är lånad ur J. R 
Aspelins Atlas. På samma teckning äro äfven tre 
stenkummel afbildade, af hvilka statsarkeologen un
dersökte ett år 1879 och därvid i detsamma fann en 
s. k. celt af järn från den äldre järnåldern (Se J. R. 
A:s uppsats i U. Suometar 1879 n:o 112 äfvensom 
min nämda „Kertomus“. Aspelin räknade t. o. m. 
26 rösen, af hvilka dock några sägas vara tvifvelak- 
tiga). Ladan hade numera försvunnit och såg man 
här nu på stället en vidsträckt grop, ur hvilken man 
släpat grus. I samma fart hade man släpat bort äf
ven de fyra närmaste grafrösen till brofyllnad. Ett 
stycke längre bort, men på andra sidan om den nya 
vägen hade ett större röse redan delvis drabbats af 
samma öde. — — Jag gick till den i närheten 
boende Jokela torparen Johan Fredrik, som var en 
af de arbetare prof. Aspelin använde vid sin nyss
nämda undersökning på Päiväniemi. Torparen erin
rade sig mycket väl detta arbete och berättade tillika, 
att Aspelin sagt, att ingen därefter finge olofligen 
rubba eller förstöra dessa stensamlingar. Tillika sade 
torparen sig nog hafva erinrat de arbetare, som före
gående och detta år släpat stenar från dessa högar, 

■ /  'T f ' om detta förbud, men hans ord förmådde intet, då väg-
dre järnåldern byggnadsarbetet utfördes enligt beslut af Vesilaks kom

mun i samråd med Hietaniemi husbonden, till hvars 
mark Päiväniemi hör. Äfven stack jag mig in på Frigård torp 
på motsatta sidan af "Iden, och visste dess värdinna berätta, att 
flere jättekast fhiitten kiukaita) funnos i torpets kalfhage. -  Sedan 
jag redan aflägsnat mig från platsen för de fasta fornlämningarna 
ocb till fots fortsatte färden längs den knapt ännu körbara vägen, 
kom en gosse från Jokela torp springande efter mig och hembjöd mig 
en mängd järnsaker, som han under stensläpning senaste sommar
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plockat från ett stenröse på Päiväniemi. Den gamle torparen sade 
sig icke vetat något af dessa fynd, emedan de icke råkat komma 
på tal. Föremålen voro tämligen fragmentariska, dock 16 till anta
let och utgjorde tydliga lämningar af bl. a. svärd och spjutspetsar, 
karaktäristiska för den äldre järnåldern. Dessutom hade gossen sett 
en spjutspets hos någon arbetare i Vesilaks. Detta fynd kunde jag 
dock icke öfverkomma.

Följande dag träffade jag ett par andra arbetare från Vesilaks, 
hvilka hada kännedom om fornlämningarna på Päiväniemi. Den 
ene var parcellinnehafvaren Kustaa Peltola, som varit prof. Aspelin 
behjelplig år 1879. Den andre hette Hugo Toikka och hade han se
naste vår släpat sten från en af ättehögarna till fyllnad vid ändan

Fig. 2.
Orafrösen på Päiväniemi udde i Lempäälä.

af den nämda nya bron och därvid under en sten hittat „en stor 
hög järnföremål“, som gossar från Hietaniemi sedan strött längs bac
ken. A f alla dessa omständigheter kan man sluta till att de märkliga 
steni’ösen på Päiväniemi voro kända icke blott af bebyggare på or
ten, utan ock af många personer i Vesilaks. Att kommunens myn
digheter dock tyvärr icke hörde till desse underkunniges antal, 
fingo vi snart erfara.

I Vesilaks kyrkoby gjorde jag nämligen bekantskap med kom- 
munalnämdens ordförande. Denne hade sig lika litet bekant att några 
fasta fornlämningar funnos på Päiväniemi, som att en förordning af 
d. 2 april 1883 angående sådana och andra minnesmärkens bevarande 
någonsin sett dagen. Snart hittade han dock ur lagboken på egen 
bokhylla rätt på denna förordning. Sedan vandrade vi tillsammans
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till folkbiblioteket i det närbelägna folkskolehuset. Där råkade vi 
bägge i lika stor förvåning. Jag fann där den ofta nämda „Kerto
mus“ så utläst och utsliten, att blott fragmenter funnos kvar af den
samma. Få vi kanske af detta hoppas på större insigt och nit om 
ortens fornlämningar hos den uppväxande generationen. Nu fick äf- 
yen kommunalnämdens ordförande tillfälle att närmare lära känna ett 
område, på hvilket han egde förut oanade plikter att fylla i kraft 
af den förordning han tyvärr blott så nyss lärt känna.

Mitt förnämsta uppdrag i Kyrkobyn var dock undersökningen 
af Kirmukarmu-backen, om hvilken jag vidlyftigt ordade i min före
gående reseberättelse, hvarföre jag nu kan vara kort. Såsom tillägg 
och rättelse till densamma bör här dock nämnas, att det svärd, som 
S. Vilskman fått af Helin, icke var helt, utan bestod endast af 2 
eller 3 fragment af ett sådant. Den svärdspets jag erhöll har till
hört samma svärd. Tyvärr har Vilskman ännu icke insändt till mu
seet dessa fragment. Däremot har sedermera genom honom från 
Kirmukarmu inkommit en svärdsknapp, som utgöres af en vid 
sidorna tillplattad, halfrund kupa af förgyld brons, hvars yttre fram
ställer ett liggande djur (lejon?), på hvars lår och bogar människo
ansikten ses inristade (En närmare beskrifning och tidsbestämning 
af denna jämförelsevis rara pjes lämnas i nästa nummer af denna 
tidskrift af mag. Alfred Hackman). Till följd af ofullständig beskrif
ning och emedan jag då ännu icke sett föremålet, benämde jag 
(sid. 125) detsamma „ett spänne“ (kupigt); dermed åsyftas denna 
svärdsknapp. Nu berättades tillika, att densamma hittades af He- 
lins halfvuxna dotter^ Charlotta, då hon Kristihimmelsfärds-afton vå
ren 1893 sopade gården framför stugutrappan. Hon såg knappen blänka 
bland sopor och grus. Också skall en soldat Stark strax förmodat 
att föremålet var en svärdsknapp. (Museets Kat. n:o 3005).

Ett par famnar åt sidan om samma trappa såg jag under mitt 
förra besök på stället en sten af mer än en meters höjd, hvilken 
låg på gränsen emot fröken Amnells parcellområde och skall den, in
nan backen begynt utjämnas, stuckit nära en half meter ofvan jord
ytan. Nära till denna sten var den graflika fördjupning eller grop 
jag förra gången lät undersöka. Nu var denna sten bortsprängd 
och var det nästan under densamma som de af Hjelt hämtade spjut- 
petsarne blifvit funna. De anträffades bredvid hvarandra i mjukt, 
brunt grus, den ena liggande, men den andra i upprätt ställning 
med den afbrutna spetsen nedåt. Först 15—20 ctm. högre upp vid
tog svartjorden, hvarom fråga var i föregående berättelse. Det 
nämda svärdet med den vackra och rara svärdsknappen hade legat 
endast få meter ifrån dessa spjutspetsar under ett annat stenblock. 
Fyndstället under den bortsprängda stenen undersöktes nu närmare och 
hittades därstädes ytterligare ett orneradt knifskaft af järn, ett min
dre bronsband samt en syl af ben.
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På motsatta eller norra sidan om Helins stuga utbredde sig, 
berättade man, från dess knutar ett område af 3 å 4 meters vidd, 
bestående af svart mylla. I detta lager hade metershöga stenar 
blifvit nedgräfda utan att ändå grusjord blifvit synlig. Under eller vid 
de härstädes befintliga och nästan till stuguröstet nående stenblocken 
hade vid dessas bortsprängning likväl intet fynd gjorts. Få meter 
öster eller nordost om denna plats hade de ben nedjordats, som hit
tats i sammanhang med svärdet framför stugutrappan. Jag lät här 
anställa gräfning för att möjligen återfinna något af dessa ben, 
emedan man syntes osäker i uppgiften, huruvida desamma varit 
brända eller icke. Detta lyckades dock icke, emedan platsen var tätt 
planterad med buskar och träd.

Området emellan Helins stuga och fröken Amnells trädkäl
lare lät jag så noga, som omständigheterna medgåfvo, undersöka, ty 
på gränsen till detsamma hade stått den sten, under hvilken de ofta 
nämda 2 spjutspetsarne, knifskaftet m. m. funnits. Här uppdagades 
nu talrika spår af smidja, bestående framför alt af massor järn
slagg och kol. Till dessa lämningar torde väl också böra räknas några 
föremål, hvilkas bestämmelse varit och delvis ännu är för arkeologerne 
en gåta. Dessa äro 12—13 ctm. vida och omkring 3 ctra. tjocka frissor 
af bränd lera med ett hål i midten. De flesta af dessa pjeser äro 
sönderslagna, men ett exemplar är helt. Vid trissans ena yta eller 
sida har slagg häftat, hvaraf synes, att denna sida varit vänd mot 
ässjan. Den andra frånvända sidan har däremot lerans brända färg 
och saknar slagg. Ehuru man funnit fragment af dylika pjeser äf
ven annorstädes i vårt land, har man dock icke lyckats utgrunda 
deras ändamål. En arbetskarl, smed till yrket, syntes mig dock gifva 
en giltig förklaring på dessa trissors forna användning. Han trodde 
nämligen, att de varit placerade omkring mynningen af handpustens 
luftpip. Sålunda erhöll denna senare stadga och kunde lättare hållas 
riktad mot en punkt, under det att den dessutom gaf något skydd 
för händerna mot hettan från kolen.

Äfven funnos bland dessa lämningar af smidja många stenar, 
innehållande järnmalm. Men torde man likväl icke häraf få sluta till 
att järn för mer än ettusen år sedan tillvärkades af bärgmalm. 
Ehuru trakten skall vara rik på sådan bärgart, torde dock myr
malmen lämnat material till äfven den tidens järn.

Längre upp på fröken Amnells sida af backen och nära top
pen af densamma omtalar jag i den förra berättelsen (sid. 126) en 
sten, som låg omgifven af små potatistäppor och omkring hvilken 
förmärktes mer än vanligt svart jord. För växtlighetens skull kunde 
gräfning härstädes då icke ske, men värkstäldes den nu. Därvid 
uppdagades, att denna sten icke var jordfast, utan täckte en grop, 
som fylts med småsten för 10 år sedan af en arbetare, hvilken hade fått
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befallning att uppgräfta platsen till åker. Denne samma arbetare 
deltog äfven nu i gräfningsarbetet och berättade att stället före 
dess upptagning till åker utgjort ett enda stenhölster. Här fann han 
då en spjutspets af järn, af hvilken han dock numera hade endast 
den afslagna spetsen i behåll. Denna pjes, som han således i 10
år ägt, fick jag nu i förvar. Invid samma ställe hittades nu
ytterligare på 0,4 5 meters djup ett knifbett och en nål till ett 
spänne, bägge af järn. Backtoppen afslutas här med flere större 
jordfasta stenar, som sticka upp ofvan jordytan.

Den del af Kirmukarmu backen, som vätter mot landsvägen, 
var minst bearbetad af Helin. Därföre utfördes också här nu det 
mäst omfattande gräfningsarbetet. En mängd mindre bullerstenar 
vältrades åt sidan, ett par manshöga stenblock kringgräfdes, hvarjämte 
den luckra grusjorden och myllan undersöktes noga; den senare t. o. m. 
sållades. Utöfver hvad förra gången blifvit funnet från denna del 
af backen, hittades nu blott' öfversta delen af en sköldbuckla 
af järn (jfr. fig. 12 i n:o 8—9). In summa utfördes nu på un
dersökningen af Kirmukarmu 30 dagsvärk å 1: 50 p. på 3 dagar.
Förra gången, d. 4 sept., gräfde 7 man en half dag på stället. Till följd
af den kalla väderleken hade marken frusit på en tums djup; ett tunt 
snölager täckte marken, hvilket alt försvårade gräfningsarbetet och 
hade detta under mindre trängande omständigheter bort uppskjutas till 
varmare årstid. Omöjligt hade det äfven varit för mig att tillbör
ligen öfvervaka arbetet, om icke detta delvis kunnat ske genom He- 
lins stugufönster.

Undersökningsarbetet koncentrerades på den Helinska an
delen af backen och kan detsamma, hvad denna del beträffar, an
ses slutfördt. Detta utesluter dock icke möjligheten af att Helin 
ännu kunde komma att hitta någon fornsak bland den mylla och 
grusjord, som tidigare blifvit utbredd på hans åker och gårdsplan. 
Hans uppmärksamhet på sådana saker har nu blifvit skärpt. Sanno
likt komma dock inga fornföremål att upptäckas vid bortsprängningen 
af de stora stenblock, hvilka såsom jag redan nämde befinna sig på 
Helins gårdsplan nära landsvägen. Visserligen har det ofta uppgifvits 
att man vid bortsprängning af väldiga stenar funnit fornföremål un
der desamma. Skulle man dock före sprängningen gräft noga omkring 
stenarne, så hade möjligen de nedgräfda sakerna därvid påträffats. I 
hvarje händelse vore det af synnerligt intresse att med säkerhet kunna 
erfara huruvida man i forntiden hos oss vältrat äfven enstaka stora ste
nar på nedlagda saker eller om dessa senare i allmänhet blott stuckits 
in i jorden invid och under sådana stenar.

Bidrag till lösning af detta spörsmål torde Kirmukarmu ännu 
kunna lämna. Fröken Amnells andel af densamma är ännu till 
största delen oundersökt. Dock är också den tagen i anspråk af
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den fortskridande odlingen, ehuru denna likväl här lämnat mycket 
öfrigt för forskningen. Dock borde äfven denna del af backen med det 
snaraste undersökas; till detta arbete, skulle jag tro, erfordras 
minst 100 dagsvärk. Därjämte borde Fröken Amnells bägge källare 
inlösas och flyttas till annat ställe. Visserligen ha många och 
värderika fynd af fornsaker blifvit gjorda i Vesilaks; vi behöfva 
i det hänseendet endast erinra om namnen Laukko, Suomela, Hu- 
kari, Säijänkulma, Kirmukarmu och må vi tillägga det närbelägna 
Päiväniemi i Lempäälä. Men alla dessa fynd äro till största delen 
förknippade med fyndomständigheter, som måste karaktäriseras så
som sköflande af fästa fornlämningar. Det vore därföre icke för 
mycket, om hälst det som återstår af Kirmukarmu skulle underka
stas en grundlig och vetenskaplig undersökning, innan denna äfven 
här kommer för sent.

Från Kirmukarmu begaf jag mig till Suomela till länsman 
Paavo Bergius’ och hans åldrige faders gästfria hem. Vid detta till
fälle förärade gamle Herr Bergius till historiska museet ett. fynd af 
fornsaker, som han gjort redan 1891 vid bortsprängning af en ung.
1 3/* meter lång och 1 1/ i  meter bred sten vid nordvästra hörnet af 
köket under nuvarande mjölkkammar-förstugan. Fyndet, som låg 
inbäddadt invid stenens nordvästra sida, l/3 meter under jorden, bestod 
af 5 fragment af svärd, 1 spjutspets med försilfring på hålken, 1 
stor stigbygel och en yxa, alla från slutet af hednatiden. Dessa 
fornföremål hade sålunda legat 3 år nästan bortglömda i ett kontor, 
tils de nu på erinran af gamle Herr Bergius, hvilken var den enda på 
Suomela som kände till detta fynd, nu framletades därifrån af so
nen, länsman P. Bergius.

Därifrån reste den sist.nämde och jag till Lembois station. 
Vi veko in på Hietaniemi gård och bådo värden, landtbrukaren 
Viktor Nieminen, vara oss följaktlig vid en samfäld granskning af 
de sköflade grafrösen på Päiväniemi. Länsman Bergius hade ty
värr icke förut haft sig bekant de värdefulla och minnesrika stensam
lingarna på denna udde. Detsamma gäller dock icke till ursäkt för 
Päiväniemi-värden. Han erinrade sig mycket väl såväl prof. As- 
pelins som mitt besök på stället sommaren 1879 och visste förty 
att här funnos fasta fornlämningar. Men han har icke haft nog 
insikt och omtanke att förhindra deras förstörande. Han syntes 
blifva högst förvånad öfver att en dålig och lagstridig handling här 
blifvit begången.

Kunskap om tillvaran af fasta fornlämningar likasom insikt 
om deras betydelse för vår historia samt att det till följd däraf 
är nödvändigt att vårda och bevara desamma för vetenskaplig forsk
ning, saknas totalt mångenstädes i bygderna.

Axel Heikel.



—  168 —

S u k u k irj a.
(Slägtbok).

Under detta namn har Finska Fornminnesföreningen begynt 
utgifva sina 1879 påbörjade genealogiska samlingar öfver ofrälse 
slägter i landet, sedan hon haft lyckan att i lektorn vid Borgå lyceum 
Axel Bergholm vinna en för det mödosamma och lönlösa arbetet 
intresserad och kompetent redaktör. Bland de fullständigaste genea
logierna i det insända materialet har förslagsvis utvalts en serie af 
mer än 150 till publikation, med ett i program angifvet förbehåll 
likväl att, därest under arbetets fortgång andra mera fullständiga 
genealogier till redaktören insändas, ett eller annat utbyte af dem 
kunde komma att ega rum. Resp. slägter har sålunda erbjudits till
fälle att sjelfva medvärka till sina genealogiers intagande i serien, 
ett tillfälle, hvaraf redan flera slägter begagnat sig.

Då hvarje utkommet häfte kan anses innehålla minst 10,000 
data, hvilka hvart och ett i sänder påkalla redaktörens granskning, forsk
ning eller korrespondens, finnes för en nervös recensents angrepp knapt 
någon tacksammare litteraturprodukt. Hvilken medlem i de behand
lade slägterna som hälst kan utan tvifvel till resp. genealogier upp- 
gifva nya data. Må man därföre icke jämföra ett genealogiskt värk 
med t. ex. en årligen utkommande statskalender, der hvarje uppgift 
af tusende ögon kontrolleras samt rättelser och förefallande ändringar 
år efter år på grund af officiella meddelanden införas och af Univer
sitetet bekostas. I ett genealogiskt värk är och förblir fullständig
heten och den deraf beroende jämnheten i redaktionen alltid relativ. 
Detta kan ingen utgifvare undgå och detta blir ännu mera fallet 
om redaktionen vill lösgöra sig från gamla traditioner och bidraga 
till en utveckling af den genealogiska smaken, att icke säga den 
genealogiska litteraturen.

Emellertid hafva de 5 häften, hvilka härtills utkommit och 
omfattat i medeltal 11 genealogier hvarje, från historisk synpunkt 
öfverhufvud omfattats med välvilja. Men då äfven uttalanden af annan 
art försports, hvilka röjt vederbörandes dels oförmåga att göra sig 
förtrogna med arbetets plan och beskaffenhet, dels oerfarenhet om 
de svårigheter redaktionen af ett så beskaffädt arbete har att be
kämpa, synes skäl vara att egna detta några ord, hvilka eljes kunde 
tillhöra ett företal till det hela.

För det pågående arbetets bedömande bör främst erinras att 
för 15 år tillbaka, då Finska Fornminnesföreningen under adresser, 
hämtade företrädesvis ur årets statskalendér, utsände sina genealo
giska cirkulärer, voro blott 3 1. 4 ofrälse genealogier tillgängliga för 
allmänheten. De öfriga, såvidt sådana funnos, höllos undangömda
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ifämiljerna, hvilka aktade sig att synas stoltsera med ofrälse anor. 
Fördomen bröts då i ett nu genom utsigten af en gemensam slägtbok 
för ofrälse slägter. Men det är lika korttänkt, som obilligt emot 
redaktören att på det till föreningen insända materialet ställa samma 
anspråk, som på de adliga genealogierna, hvilka under århundraden 
officielt kompletterats af genealoger ex professo i Sverige och Fin
land med årligt biträde af presterskapet och ätternas hufvudmän, 
att icke tala om den historiska forskningen öfverhufvud. I många, 
att icke säga de flesta föreliggande fall inskränker sig det ursprung
liga materialet till en äldre slägtledning eller slägttabell med några 
årtal utan data.

Redaktören af Sukukirja har därföre att komplettera, före
trädesvis genom vidsträckt korrespondens, icke blott de yngsta le
derna inom resp. slägter, utan genealogierna i deras helhet från 
slägtens ursprung till den dag som är. Under sådana förhållanden 
är det en orättvisa att förvägra honom ett väl förtjent erkännande. 
Endast den, som med anspråk på fullständighet utarbetat en enda 
genealogi, fortlöpande genom 2 eller 3 århundraden, kan ana hvil
ken möda hvarje häfte om 11 genealogier betingar. Och en de
taljerad jemförelse med härtills i Sverige och Finland utkomna ge
nealogiska arbeten — de mest detaljerade på jordklotet — utfal
ler ingalunda föreliggande värk till nackdel, utan helt visst tvärtom. 
Påfallande brister anträffas i detta, såsom i andra likartade värk, 
men för en erfaren genealog måste det omsorgsfulla arbetet i öfrigt 
gälla såsom ett bevis, att redaktören i undantagsfall nödgats resig
nera. Exempelvis må nämnas att en person i hufvudstaden, hos hvil
ken redaktören förgäfves anhållit om vissa exakta lefnadsdata, seder
mera uppbragt öfver sin ofullständiga biografi, jämförd med en broders, 
förklarade redaktörens förfrågan om dessa hans allmänt kända lef
nadsdata rent af förolämpande.

Med hänsyn till det mödosamma, lönlösa och otacksamma ar
betet äfvensom resp. slägter i program erbjudet tillfälle att ännu 
under arbetets fortgång till publikation insända fullständiga genea
logier, må uppmaningen till redaktionen at.t anskaffa genealogier för 
ett antal uppräknade slägter betraktas såsom ett förtroende, bvilket re
daktionen väl blott till ringa del kan motsvara, om icke slägterna 
sjelfva eller resp. intresserade fylla de vilkor, som för nya genealo
giers intagande blifvit uppstäldt. A f de rekommenderade slägterna haf
va för öfrigt ett par i sen tid utgifvit separatgenealogier, — till hvilka 
det synes vara mera skäl att i företalet hänvisa, än till litteraturför
teckningar, såsom någon tillrådt, — en del förgäfves varit föremål 
för slägternas egen eller historieforskares utredning och andra för- 
blifvit likgiltiga för föreningens upprop.

De kortfattade historiska öfversigter, med hvilka genealogi
erna inledts, äfvensom de inledande öfversigtstabellerna hafva hälsats
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med rättvist erkännande. Deremot hafva anmärkning gjorts i afse- 
ende å den biografiska konsekvensen eller jämnheten. Denna förblir 
dock alltid beroende af det material redaktören har till sitt förfo
gande eller med andra ord af resp. slägters tillmötesgående. Han 
vill icke i jämnhetens intresse göra det ofullständiga, utan det full
ständiga till norm. I öfverensstämmelse med de historiska öfversig- 
terna, vill redaktören icke inskränka biografierna enligt gammal tra
dition till endast data, utan där görligt varit genom tillgängliga upp
gifter antyda personens mer eller mindre mångsidiga lifsgärning, t. 
o. m. med bifogande af kortfattade minnesord öfver den aflidnes per
sonlighet. Han hoppas fortfarande att allmänheten genom sitt till
mötesgående enligt föreliggande exempel skall under arbetets fort
gång bidraga till redaktionens utveckling i denna riktning, som sä
kerligen vore egnad att gifva den genealogiska litteraturen ett ökadt 
intresse. Emot invändningen att detta är främmande för ett genea
logiskt arbete, må erinras att, om så vore, icke häller något uppräk
nande af utnämningar m. m. borde komma i fråga; äfven detta har 
tillkommit af historiskt intresse i den nordiska genealogin — och 
ingen klandrar det numera. Att i fråga varande plan emellertid icke 
tillämpats på Calonius m. fl. stormän, hvilkas lifsgärning fyller 
blad i landets historia, torde dock tillgifvas genealogen. De kända 
förgreningarna af en gammal slägt, såsom t. ex. Boisman, hafva 
stundom upptagits, för att underlätta en utredning, som förut trot
sat forskares ansträngningar. Sådana fall förekomma icke sällan och 
torde hvarken ligga utom arbetets plan eller kunna anses lederande 
för det historiska och genealogiska intresset, hvilket icke må för- 
vexlas med anspråken på en adlig ätteledning, i hvilken osäkra anor 
äro en styggelse.

I ett så detaljrikt och omfattande värk, som Sukukirja, kan 
den omsorgsfullaste redaktör svårligen undvika tillfälliga tryckfel, 
men då en ung och öfvermodig recensent, som redan tyckes glömt sin 
debut såsom genealog i Länsi-Suomi III, utan att anföra ett enda exem
pel, förklarat att arbetet blott med försigtighet borde begagnas, må här 
såsom motsats nämnas att de erfarnaste och rigorösaste datumgran
skare i hufvudstaden berömmande uttalat sig om arbetet och att 
tryckeriet betecknat redaktörens omsorg om korrekturet såsom upp
fostrande för resp. sättare!

En förspord anmärkning om det genealogiska värkets utgif- 
vande på finska språket berör en förlagsfråga, hvars besvarande icke 
beror af tycke och smak. Äfven utan direkt kännedom af finska 
språket skall helt visst ingen genealog sky att ur värket uppsamla 
de data han behöfver. Hufvudsaken är att de finnas tillgängliga. 
Skulle resp. recensent emellertid, mot förmodan, kunna anvisa en för
läggare, som vore färdig att bekosta utgifvandet af ett dylikt genea-
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logiskt värk på svenska språket, så skulle Finska Fornminnesföre
ningen antagligen gärna omfatta förslaget. Ämnet är så godt som 
outtömligt och det vore föreningen kärt att kunna tillmötesgå intres
serade slägters anspråk.

Hr J. Sjöros’ afhandling „Muinaismuistoja 
Mynämäen kihlakunnasta.“

Några anmärkningar, förnämligast om Virmo och Mietois 
af Osk. Rancken.

(Forts.)

Söder om de nämnda bysträckorna räcker sagda Mahala ängs- 
slätt alltifrån centrum af Mietois långt in i Nousis och genomflytes 
af en bäck, hvars ena hufvudgren kommer ända från slättmarken 
nedanom Kallanvuori, passerar mellan Pirjenvuori och det omtalta 
Nutturla-berget, vidare mellan Torois och Pursila; den andra huf- 
vudgrenen kommer från de östligare belägna Mahala-ängarna; de 
flyta sedan förenade n. om Kaivattula by till Alasjoki. Bäckens 
namn Emoja antyder den väl blott såsom hufvudvattendrag från denna 
sida, likasom ett annat Emoja (Ämmäoja) några stenkast högre upp 
långs med ån, från andra sidan af densamma, genom „Kurois ängar“, 
utvidgad genom gräfning, afleder vattnet från slätterna bortom Lin- 
nan-vuori. — I Kallanvuori uppgifves en grotta finnas. Äfven jag 
har der funnit något liknande, bildadt af lösspjelkta och nedfallna 
klippstycken. Grottan i Linnanvuori, som och af någon påpekats, 
har jag ej funnit, och tror helt enkelt ej på dess tillvaro. — Om nam
nen Rauvola, Raukka (Raukais), Raukankoski, Rauvasvuori stå i nå
got slägtskapsförhållande till hvarandra, så befinna sig ock väl nam
nen Tölkki (hemman i Pursila by) och Telkmäki i Mietois i nå
got sådant.

Om med Nuuskalanmäki (s. 82 nere) skulle betecknas Rauvas
vuori, som ligger på Nuuskala mark, så är den å s. 82 intagna uppgiften 
ej sann. Rauvasvuori är ej gränsberg annat än mellan Virmo och 
Mietois.

8. 83. Kallanvuori skiljes från Rauvasvuori genom en invid 
Kallanvuori befintlig djup dalsänkning, öfvergående i en af små 
bergklackar ojemnad slättmark, och är afståndet mellan bergen ine
mot en half mil långt. Sagan om dryckesbägareu har jag hört i 
hufvudsak på samma sätt, som hr S.; dock med sådana ändringar 
och tillägg, att bägaren var af silfver, räddades af den ridande (jf. 
sägnen om en i Rusko kyrka bevarad kalk, som skall ha inskription 
i munkstil), och att den följande hin onde, eller bergstrollet Kajsa,
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ej kunnat nå honom, då det gälde att passera korsdiken på åkern. — 
Traditionen om jernringar i berget för att fästa fartyg är gängse om 
Kallanvuori, men lika litet trolig, som den är allmän. Jag har hört 
en sådan t. ex. om Grabbacka i Karis, och der kunde den hellre ha 
någon sannolikhet för sig.

Från bergen här ser man olta lösspjelkta klippstycken och 
stenar nedfallna; dessutom stora rullstenar éller erratiska block, 
klufna, sedan de intagit sin nuvarande plats; smärre rullstenar, bil
dande högar och sträckningar, öfvertäckta af grus, sand och jord, 
men äfven blott af organiska ämnen, eller obetäckta, särdeles öfverst 
på större bergskammar, ty de på mindre, eller nära till branten före
fintliga ha väl länge sedan blifvit nedrullade. Om i mer eller mindre 
rundade högar förekomma stenar, kan ofta vara svårt att afgöra, an
tingen de äro lemningar af forngrafvar, af eldstäder, eller de äro 
vid odling bortrensade, på ett ställe samlade stenar, eller stensätt- 
uiugar af annan art. Likasom det också ofta kan vara svårt, att 
angående fördjupningar i marken afgöra, livad som är lemningar af 
infallna och utgräfda forngrafvar, hvad lemningar efter sandtägt, 
hvad af gamla, infallna rof- och potatisgropar, af öfvergifna varg
gropar, försökta brunnsbyggnader, igenfylda diken m. m.

S. 87. Om Saarnivuori å Kaivattula mark har jag intet hört. 
I fäll hr S. med Uhlunmäki förstår backen, på hvars sluttning den 
lilla byn TJ. är bygd, så har jag ej reda på det omtalta förhållandet; 
afser han det, ungef. en kilometer derifrån, åt öster belägna Uhlun- 
vuori, så kan jag på grund af autopsi bestyrka påståendet. År 1838 
besökte jag första gången platsen i sällskap med en ung dräng. 
Han nppgaf de af laf täckta kullerstenar, i stort liknande en upplöjd 
åker med stora lerkokor, bära i folkets mun namnet Klaavon (1. Klaavan) 
pelto (Klaavun =  genit. af Klaavu, d. ä. Klaus, Claes), hvilket möjligen 
var ett hämnduttryck, förestafvadt af folkironin öfver någon hård herr 
Klas (Fleming). Uhlu har ända till senaste tider underlydt de två 
Flemingarne tillhörande godsen Lehtis och Kaskis i närmaste grann
skap; att ej glömma att Villnäs ej är mycket aflägsnare. — Den i 
sammanhang härmed (s. 88) nämnda grottan tror jag ej mycket på; 
en sådan, tveksamt berörd, är ett vanligt appendix i bergtraditioner.

Den å sist nämnda sida (88) af förf. ofta citerade skriften 
„Tiedustuskirja“, tillhörande Karjala kyrkoarkiv, har före samman
slagningen af Karjala och Vehmalais kapell tillhört det sednares 
kyrkoarkiv. Ref. häraf har redan 1848 begagnat handskriften.

S. 89 nere. A f ordet Hiippaketo jemte dertill fogad upplys
ning föranledes en anmärkning om Hiippavuori, brant bergskant samt 
två hemman par kilom eters. o. från Mietois kyrka, att berget, en länk 
i den bergssträckning, som, afbruten genom Mahala-ängarna, fort
sattes fran sydligaste ändan af Kallanvuori åsen, såsom gräns mellan
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Nousis och Mietois, sedan höjer sig från Kaivattula till Hiippavuori 
berg, samt vidare såsom vild- och utmark bildar Uhluberget, omfat
tar Mannuis, Orkovakkis, Kivivuori etc. emot Lemo sidan.

Till uppgifterna å sid. 100 om fynd kan tilläggas, att å Mie
tois Tavastila (bp. Magn. Tavasts födelseort) restaurerades omkr. 1820 
en gammal, god källare. Dervid skall påträffats ben och horn af å 
orten icke kändt djur. I sammanhang härmed en digression. På 
den gård i Nådendal å södra stranden af den vik, norr om hvil
ken klostret under Magn. Tavasts tid bygdes, och der han, boende 
midtemot sin skapelse, upplefde sina sista dagar, och hvilken gård, 
nära ångbåtsbryggan, bär namnet Niemi (synligt öfver portgången), 
anträffades vid nedrifning af gamla hus och rensning af planen, sist 
vid medlet af 1880-talet, två i backsluttningen gräfda och murade 
fyrkantiga rum (utan hvalf), troligen öfvergifna källare, men, hvad 
väggarne beträffar, väl bibehållna. Egaren, garfvare, ärnade i något 
af dem aptera ett garfvare-kar. Om något med afseende å dem blif
vit tillgjordt under de senaste åren, vet jag ej. — På Raukka bo
ställe i Mietois påträffades i slutet af 1830-talet i närheten af en 
afskrädeshög skaftet och dermed sammanhängande fragment af knif- 
bett (förskärareknif?). Skaftet var af hvitt ben, i öfra ändan med 
utskärning, föreställande liggande lejon eller sfinx, och — jag vill 
minnas — en holk af hvit metall i den nedra. Möjligen förvexlar 
jag insändandet af sådan pjes till museum i Helsingfors med insän- 
dandet^af någonting liknande från Arpalaks i Bjerno.

S. 102. „Kettula“ på sista raden i texten är tryckfel i st. f. 
Kehtula. Byggnaderna der raserade för några decennier, då hemma
net sattes i sambruk med Lehtis af dåvarande egare. — S. På 
1850-talet påfanns å en betesmark vid sidan af stora landsvägen 
från Virmo kyrka mot Vehmo en mängd fina silfvermynt (ryska 
klippingar) och jemte dem en skinnpung. De hade blifvit lemnade 
åt därvarande länsman och skulle insändas till Helsingfors.

S. 103 uppe. Om — hvilket Gottlund skall påstå — prosten 
Lönumark, vid hofrättsrådet Asps i Wasa död 1846 kollega vid skolan 
dersammastädes, skulle å auktionen efter honom inlöst en runstaf 
samt t. o. m. räddat den undan branden i Wasa 1852, så år den 
ingalunda att räkna till antiqviteter från Virmo.

S. 104. „Ravija“ bör enligt min mening vara Ravea. Någon 
gång tyckes uttalet närma sig Ravia eller Ravja. — Månne icke 
namnet Unikankare helst tillkännage en begrafningsplats, ej ett 
„kauppalinna?“

S. 105. Vid frågan om „juutit“ och „jättiläiset“ blir man 
ännu i osäkerhet om, i hvilket samband de stå med hvarandra. 
Slägtnamnen Juthe och Juthman, ortsnamnen Jutlias, Juthbacka af sed- 
nare datum) lefva ännu hos oss.
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S. 109 uppgifves, att till följd af reparationsarbetet 1858 i 
Virmo kyrka några med martyrers bilder prydda bänkar i när
heten af koret blifvit sålda på auktion. Jag hade väl ej noga gran
skat, livad här före reparationen fanns, vore dock böjd för att tro 
bänkarna varit prydda blott med hvarjehanda guirlander, högst med 
enfärgade, slätmålado menniskofigurer.

S. 112. Mietois kyrkas utvidgning åt öster skedde 1829. In
redning och målningsarbetet slutfördes 1830. Om kyrktornet upp
lyses af inskriften derpå, att det bygdes 1819. Förut hade man 
haft klockstapel af träd; 1879 fick kyrkan tak af zinkplåt.

& 113. Oriktig är uppgiften, att egaren af Lehtis och Saaris 
haft ända till 1864 rätt att utse prost i Mietois. Patronatsbrefvet 
skall innehålla, att egaren af Lehtis (dubbelt berustadt säteri efter 
reduktionen, Kaskis (allodialsäteri) och Tuokkila (allod. sät.), samt 
Mietois frälsehemman (4 st.) skulle ega sagda rättighet. I samman
hang med patronatsrättens upphäfvande förvandlades nästan sam
tidigt kapellet till eget pastorat några år efter sista kaplanens, v. 
past. Eng. Ranckens frånfälle. — Hietamäki, då der fanns bönehus, 
hörde ej till Mietois kapell, utan till Virmo moderkyrkoförsamling.

S. 115. Ur friherre Lybeckers uttalande till kyrkostämmo- 
protokollet, som 1812 säkert fördes på svenska, har sannolikt uttryc
ket vestligare blifvit öfversatt med „itäisempiä“, hvilket är ett lika 
stort misstag, som sjelfva faktum, då de uppräknade byarna icke 
äro östligare, utan vestligare.

S. 122. Traditionen om en S:t Henriks predikoboda i Pyhä (Py- 
hee) by är icke mycket omtalad å orten. Om platsen har sitt namn i 
något samband med den helige Henrik, så skulle väl också det åbe
ropade Helgo såsom ortsnamn härstädes hafva det, och bp. Henriks 
härvaro gifva styrka åt antagandet, att det i närheten belägna Saaris 
varit Lallis hemort. Eljes kunde antagandet af Kjuloholm — också 
en saari =  ö — hafva utseende för sig, för att ej nämna flera an
dra kustorter, som ännu bära namnet Saaris, t. ex. Louhisaari (Lou- 
saari =  Villnäs), Lempisaari (Lemsaari =  Lemsjöholm) o. s. v. 
Ytterligare skäl ännu för bisk. Henriks besök i Mietois, på Saaris 
och Pyhä är Pyhäranta (nu hemman), nära Pyhä by, på vestra stran
den af Ylisjoki samt möjligen äfven att i Pyhä by också finns ett 
hemman „Kuningas“. Ännu ett skäl till för Saaris i Mietois kan 
tyckas finnas deri, att inom socknen, åtminstone på 1840- och 1850- 
talen, kanske ännu för närvarande, nära vägen åt Yläne ech Pyhä
järvi, funnos i Kallela by personer med slägtnamnet Lalli.

S. 125 är årtalet 1867 för kyrkoherden Er. Justander natur
ligtvis tryckfel.

S. 127 nämnas åtskilliga till fornminnesföreningen skänkta 
föremål från fröken Jeannette Muncks (f 1860 i Kintikkala) bo, men
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såsom fornminnen från Virmo härad böra de ej upptagas. De ut
göras af åtskilliga teckningar och andra i slutet af 1700-talet van
liga, till finare fruntimmersarbeten räknade artiklar. Dessutom var 
det först vid mogna år frk. Mnnck (faster till princessan Ebba 
Bernadotte) flyttade till Virmo.- Hon var hemma från Somero och 
hörde till Ihamäki-grenen af ätten Munck.

S. 128. Angående Lehtis (med Kaskis) och Saaris gäller en 
tradition, att de någon tid egts af två afundsamme bröder. Egaren 
af Lehtis hade byggt Mietois kyrka;.då hade herrn af Saaris skry
tande lofvat bygga ett fähus lika stort, som den af den andre byggda 
kyrkan, och han hade äfven hunnit med läggande af grundstenarna, 
af hvilka ännu spår skola finnas; men längre kom han ej. Vid ti
den för Mietois kyrkas byggande egdes Lehtis af Elemingar, Saaris 
hade gifvits i förläning åt grefve Gust. af Wasaborg. — På Lehtis 
skall funnits (vid Hallenii tid, närmare i medlet af 1700-talet?) ett 
stenhus, försedt med tre torn. Detta var det gamla slottet af grå
sten, som nu ligger i ruiner ofvanom de stora gamla källarne.

Majoren, frih. G. H. Lybecker, som egde godset de sista decen
nierna af 1700- och de första af 1800-talet, hade låtit igenmura in
gången till en af de då ej mera begagnade källarne, på det ingen 
menniska genom något ras i dem skulle taga skada. När slottet fått 
gå i ruiner, vet man ej, lika litet som när det ersattes af ett tätt 
intill bygdt stenhus (af tegel); troligen dock tidigt på 1700-talet. 
Detta senare stenhus var karaktershus ända till Lehtis brand på 
1820-talet. Det hade två våningar, och innehöll äfven en kyrksal. 
Efter branden återstäldes huset ej, och den sista patronatsinnehaf- 
varen flyttade till en jemförelsevis väl bebygd lägenhet, hörande till 
patronatsegendomarna, Tuokkila allodialsäteri. — Det var först i 
slutet af 1840-talet, som åtskilliga undersökningar af Lehtis ruiner 
gjordes, utan något nämnvärdt resultat. Den då i närheten vistande 
mag. B. A. Reinholm, yngre broder till d:r H. A. Reinholm, var sär- 
skildt intresserad i dem, ty han var eljes sysselsatt med samlingar 
för Flemingarnes historia, hvars slutbehandling till tryck vore gan
ska önskvärd. Först på 1850-talet fick Lehtis åter ett prydligt corps 
de logis af sten, uppfördt af dess dåvarande egare, kaptenen Jack. 
Lehtis eger skog i mindre vanlig mängd. Ett skogstycke, benämndt 
„Ritarinmaa“, beläget i grannsocknen, är dess tillhörighet. I Korpi 
(Yehmalais) söder om Kallela eger det sitt hufvudsakliga skogskifte, 
som dock för ett decennium tillbaka blifvit minskadt genom försälj
ning. — Lehtis har omsider kommit i allmogehänder; Saaris, öfverste- 
boställe, disponerades efter sista innehafvarens från svenska tiden, pre
sidenten, grefve J. F. Aminoffs, frånfälle, med särskild tillåtelse 
under ett. antal år af hans efterkommande, och innehafves nu på 
arende af en ättling af slägten.
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Omkring en kilometers väg från Mietois by söderut mot Uhlu 
observeras till höger (vester) om landsvägen på en litet nedåt slut
tande plan någon upphöjning, med utseende af gammalt batteri eller 
vallar. Helt och hållet af naturen bör detta utseende ej kunnat 
åstadkommas; men derom har jag intet förnummit.

(Forts.)

prenumerai ionsanmälan.
Finskt Museum utkommer äfven under år 1895 och kommer 

såsom härtills att innehålla uppsatser såväl i arkeologi, konsthistoria 
och etnografi som i historia och folklore, hvarjämte språkliga med
delanden af allmännare intresse komma att ingå. Och hoppas bladet 
hos alla samhällsklasser vinna samma varma sympatier och samma 
understöd, som Finska Fornminnesföreningen i sina sträfvanden 
alltid åtnjutit.

Till bladet har utlofvats bidrag af ett antal museitjenstemän 
och museiföreståndare i landsorten samt af fackmän på olika områden 
af vetenskap och konst, bland hvilka må nämnas: J. R. Aspelin, 
E. Aspelin, Hj. Appelgren, Y. Blomstedt, G. Cygnaeus, A. Y. Forsman, 
O. A. Forsström, F. J. Färling, A. Hackman, Axel Heikel, Y. Högman, 
K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, E. Nervander, 
M. Schjerfbeck, Tli. Schvindt, A. H. Snellman, J. Tikkanen, V. 
Wallin, M. Waronen, Y. Wichmann.

Bladet utkommer hvar annan månad med ett ark om 16 si
dor, illustrationerna däri inberäknade, och kan prenumereras å lan
dets alla postkontor för 2 m. 50 p:ni för årgången. Finska Forn
minnesföreningens ständiga ledamöter, hvilka erlagt fullständiga leda- 
motsafgifter, — 25 mark för man och 20 mark för qvinna — erhålla 
tidningen för 1 mark, om kontant eller frimärken insändas till Före
ningens sekreterare i Helsingfors.

Redaktionen.

I n n e h a l l :  A värkan å  fa sta  fornläm ningar i L em päälä och V esilaks, 
(med planche) a f  A xel H eikel. —  Sukukirja a f  J. R . A. — Hr. J. S jöros’ a fhand ling  
„.M uinaismuistoja M ynäm äen k ih laku n n asta“ a f  Osk. R ancken. —  Prenum erationsanm älan.

H elsingfors, J. S im elii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1894.


