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S u o m e n  H )u s e o .

Kuuluisa maanmiehemme, muinaistutkija ja taiteilija Elias 
Brenner oli aikoinaan Ruotsin ahkerimpia kokoilijoita, ja ainoas- 
taan se menestys, millä hän kokoili valtakunnan vanhoja ra- 
hoja, teki hänelle mahdolliseksi julaista teoksensa Thesaurus 
Nummorum Sveo-Gothicorum, jolla hän on laskenut perustuk- 
sen ruotsalaiselle rahatieteelle. Kun hän 1660-luvulla ollessaan 
ylioppilaana Upsalassa alkoi kokoilla rahoja, ei koko Ruotsissa 
ollut olemassa mitään täydellisempää ruotsalaisten rahojen 
kokoelmaa. Kunink. rahakammio oli jo kyllä Kustaa II Adolfin 
aikana perustettu ja 30-vuotisen sodan aikana saanut melkoisia 
lisiä Saksasta ja varsinkin Pragista tuodun sotasaaliin kautta, 
mutta rahat olivat enemmiten ulkomaalaisia, jota paitse Kristiina 
kuningatar lähtiessään Ruotsista katsoi hyväksi viedä muas- 
saan suurimman osan kokoelmaa. Yasta Ivaarle XI rupesi 
jälleen harrastamaan kokoelman kartuttamista ja hänen onnistui 
muun muassa lunastaa takaisin osa niitä aarteita, jotka Kris- 
tiina oli vienyt maasta ja rahalainaa vastaan jättänyt pan- 
tiksi muutamalle pankkiirille Belgiassa. Tämä tapahtui kuiten- 
kin tietääkseni kuninkaan hallituksen loppupuolella ja saatta- 
nee siis olettaa, että Kaarle XI:n niinkuin lukuisten yksityis- 
tenkin ruotsalaisten kokoilemishalu oli virkistynyt, jollei suo- 
rastaan alkunsa saanut Brennerin toimen kautta. 1600-luvun 
lopussa tuli näet rahain-kokoileminen Ruotsissa oikein muoti- 
asiaksi, niin että se rahakokoilijain luettelo, jonka tekijä on 
liittänyt Thesauruksen toiseen painokseen, jo käsittää pari- 
kymmentä nimeä. Tämän seikan selitys piilee epäilemättä siinä 
tosiasiassa, että ensimäinen painos Thesaurusta ilmestyi 1691.

Seuraavassa pyydän antaa muutamia tietoja Brennerin 
rahakokoelmasta ja sen kohtalosta.
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Tarkka käsitys Brennerin kokoelman suuruudesta ja laa- 
dusta saadaan yhdestä inventariokirjasta, jonka kolme asian- 
tuntijaa on tehnyt muutama kuukausi kokoilijan kuoleman jäl- 
keen. Inventario on näet allekirjoitettu 1 p. Elokuuta 1717, ja 
olivat allekirjoittajat, mainio lääkäri, arkiaatteri Urban Hjaerne, 
etevä taideteostenkokoilija, leskikuningatar Hedvig Eleonoran 
,,hauptman“ Drottningholman ja Svartsjö’n läänissä M. K. Törn- 
hjelm sekä antikviteettiarkiivin asessori Nikolaus Keder, kaikki 
vainajan läheisiä ystäviä. —  Kokoelman pääosuuden muodostivat 
ruotsalaiset mitalit ja rahat, yhteensä 687 kappaletta, joista 
noin 200 oli Thesaurulcsessa kuvattujen variantteja taikka niin 
myöhään saatuja että ne sentähden olivat jääneet kuvaamatta. 
Katsoen rahoista puuttui kokoelmasta ainoastaan 31, joka 
luku siis osottaa kuinka monta originaalia Brenner ei ollut 
voinut itselleen hankkia, vaan piirustanut muista kokoelmista. 
Yerrattuna siihen mitä hän on kuvannut Thesauruksessa on 
hän siis hämmästyttävän vähässä määrässä ollut pakotettu tur- 
vautumaan vieraisiin kokoelmiin, ja ehdottomasti on tunnustami- 
nen, että hän oli täysin oikeutettu Kaarle XI:lle ja Kaarle 
XILlle kirjoittamissaan anomuskirjeissä huomauttamaan, että 
häneh rahateoksensa julkaiseminen oli tullut mahdölliseksi ainoas- 
taan sen vaivan ja kustannuksen kautta, jotka hän oli uhran- 
nut itse kokoilemiseen —  vaiva ja kustannus, joista hän ei 
koskaan saanut vähintäkään korvausta. Ylcsityisten ,,ruotsa- 
laisten herrain“  mitaleja oli kokoelmassa 12. Ulkomaalaisia 
rahoja oli yhteensä 66 —  siis ei paljo, mutta niiden joukossa 
oli erinomaisen harvinaisia kappaleita. Niistä mainitaan erik- 
seen 19 tanskalaista ja norjalaista rahaa, 9 gotlantilaista, 28 
arvelun mukaan gootilaista kulta- ja vaskirahaa, 8 varsin 
harvinaista Italiassa lyötyä gootilaista rahaa sekä 2 arvelun 
mukaan Attilan ja Belisariuksen rahaa.

Luettelo päättyy seuraavalla arvostelulla: Yllä luetellut 
ruotsalaiset rahat ja mitalit arvioitsemme me allekirjoittaneet 
yhteensä 15,000 tal. kupr. arvoisiksi, ja kaikkein enimmin sen 
tähden, että nämä rahat, huolimatta siitä kuinka vähäarvoisia 
ne saattavatkin olla tietämättömien mielestä, enimmältään ovat 
erinomaisen harvinaisia ja vaikeita etsiä ja löytää, ja on 
assessorivainaja viidenkymmenen vuoden kuluessa uskomatto- 
malla ahkeruudella ja vaivalla sekä suurella kustannuksella 
rakkaan isänmaan kunniaksi ja maineeksi ne kokoillut ja siinä 
niin onnistunut, että tämä rahakokoelma on täydellisin kaikista 
kokoelmista, jotka tähän paivään saakka on aikaansaatu: jonka 
tähden kohtuullista on ,,että näitä rahoja pidetään mitä arvok- 
kaimpien kalleuksien vertaisina“ .
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Yksi syy miksi Brenner elämänsä loppupuolella niin 
hartaasti puuhasi Thesaurus teoksensa valmistumista, oli yhä 
uudelleen heräävä ajatus, että kokoelma hänen kuolemansa 
jälkeen helposti joutuisi teille tietämättömille. Tämä ajatus tai 
aavistus oli paha kyllä liiankin perustettu.

Noin vuosi ennen kuolemaansa yritti hän —  totta kyllä 
köyhyyden pakottamana —  saamaan kokoelmansa turvatuksi 
julkisena omaisuutena. Alussa vuotta 1716 kirjoitti hän näet 
kuninkaalle seuraavan anomuksen, jota tuskin saattaa liiku- 
tuksetta lukea:

Suurvaltaisin Kuningas, Kaikkeinarmollisin Herra.

Nyt on 50 vuotta kulunut siitä kun minä erinomaisesta 
halusta ja taipumuksesta rupesin ei ainoastaan kokoilemaan 
vaan myöskin piirustamaan ja vaskipiirrosten kautta julkaise- 
maan erinäisiä isänmaan muistomerkkejä sekä vanhoja rahoja 
ja mitaleja. Tämä pitkä aika niinkuin myös säästämättömät 
kustannukset, ahkeruus ja vaiva ovat vihdoin johtaneet minut 
niin kauas, että minä olen saattanut isänmaallisen rahatieteen 
tutkimuksen semmoiseen täydellisyyteen kuin ei kenkään ennen 
minua. Mitä merkillistä valaistusta ja vahvistusta Ruotsin 
historia ja useat tapahtumat siitä saavat, jääköön tässä manit- 
sematta. Teidän Kunink. Maj din korkeamuistoisin ja autuaisin 
Herra Isä vainaja sekä Teidän Kunink. Maj:tti itse ovat osaksi 
myöntäneet ne varat, jotka on käytetty vaskilevyjen piirtämi- 
seen; mutta osa on vielä maksamatta, samoin kuin kaikki sa- 
maan teokseen kuuluvat puupiirrokset, jotka kaikki minä olen 
kustantanut omilla vähillä varoillani. Mutta alkuperäiset niin 
kulta- kuin hopearahat ja mitalit olen minä kaikki omilla va- 
roillani ostanut ja usein hyvinkin kalliisti maksanut. Ja on 
siihen käytetty pääoma, niin kauan kuin on sanottu, ei suin- 
kaan vähäksi kaipaukseksi jäänyt aivan korottomaksi. Kun 
sen lisäksi näinä kovina sota-aikoina joka vuosi puolet pal- 
kasta pidätetään ja toinen puoli on vallan vaikea saada sekä 
varsinkin nyt niin sanottujen palkka-setelien kautta (joita minä 
en tiedä miten käyttää) [on mitättömäksi supistunut], mutta 
kn mm in kin raskaita veroja vaaditaan, niin on minun vallan 
mahdotonta kauemmin kestää, vaan olen minä vajonnut sem- 
moiseen köyhyyteen ja kurjuuteen, etten minä nyt vanhoilla 
päivilläni lainkaan tiedä miten minun on elättäminen omaisiani, 
jopa, totta puhuen, viheliäisin ja alhaisin ammattilainen ja käsi- 
työläinen on paremmassa asemassa kuin minä, koska hänellä 
on jokapäiväinen ravinto ja ainoastaan vähäpätöiset veron-



maksut. Katsoen tähän köyhään ja yarattomaan tilaani kään- 
nyn minä Teidän Kunink. Maj din puoleen alamaisella anomuk- 
sella, että Teidän Kunink. Majdti armollisimmasti suvaitsisi 
yleiseksi hyväksi lunastaa minun 50 vuoden aikana suurella 
vaivalla ja kustannuksella kokoomani rahakammion, varsinkin 
koska enemmiten muuallakin kuninkaalliset ja ruhtinaalliset 
rahakammiot ovat ostetut yksityisiltä, jotka taidolla ovat ne 
kokoilleet. Teidän Kunink. Majdin muistossa autuain Herra 
Isä, oli myöskin vähä ennen autuasta kuolemaansa aikeissa 
lunastaa rahakammioni, vaikka se jäi tekemättä ja minun 
tilani sen jälkeen vuosi vuodelta on käynyt yhä tukalammaksi.

Ehkä Teidän Kunink. Majdinne myöskin armollisim- 
masti suvaitsisi ilahuttaa minua pidätetyllä palkallani, niin että 
minä vanhoilla päivilläni tulisin pelastetuksi ja vapautetuksi 
hädästäni, veloistani ja ahdingostani. Taikka myöskin että 
Teidän Kunink. Maj dtinne suvaitsisi myöntää minulle oikeuden 
ahdingossani myydä ruotsalainen rahakammioni mihin minä voin.

Teidän Kunink. Maj din 

Minun kaikkein armollisimman Herrani

Kaikkein alamaisin 
ja uskollisin alamäinen 

E lias  B renner.

Ruotsin valtioarkistossa säilytettyyn alkukirjoitukseen on 
merkitty: „ Ystad d. 17 febr. 1716“ , joka arvattavasti tietää,
että asia silloin esitettiin kuninkaalle. Vastaus jäi kaikesta 
päättäen kuitenkin antamatta. Ettei kuningas sentään ollut 
vastahakoinen myöntymään anomukseen, näkee siitä mitä 0. R. 
Berch kertoo hänestä, kun hän oli saanut sanoman Brennerin 
kuolemasta. Kuningas oli näet valittanut vanhan tutkijan pois- 
menoa ja, epäilemättä muistaen anomusta, käskenyt että Bren- 
nerin kokoelma oli asianymmärtäväin toimesta arvioitava ja 
lunastettava kruunun omaksi. Sen johdosta tapahtuikin luulta- 
vasti se arvioitseminen, jonka jo tunnemme, mutta siihen 
asia sittenkin jäi. Mainittu kertoja lisää näet, että leski ja 
lapset ,,eivät olleet erittäin taipuvaisia luopumaan kalleista 
mitaleista sekä hyvistä kulta- ja hopearahoista saadakseen —  
„mynte-teckn af koppar", ja niin venyi asia pitkälle, ,,jotta 
kuninkaan kuolema tuli väliin ja kruunu myöhemmin tarvitsi 
rahansa muihin tarpeisiin".



Kun siis ei rahakokoelmaa enään voitu ajatella kunink. 
rahakammioon tulevaksi, tarjottiin se yksityisille kokoilijoille, 
ja muutaman vuoden päästä ilmaantuikin muuan Tukholmassa 
asuva englantilainen kauppias Walter Grainger ostajaksi. Y. 
1721 tämä mies osti kokoelman, joka kumminkin vielä jäi 
Ruotsiin ja uuden omistajan toimesta lisättiin yhä uusilla kappa- 
leilla. 1720-luvun loppupuolella laati sitten Graingerin hy vä 
ystävä N. Keder täydellisen luettelon,,Museum Graingerianum.’in“  
rahoista kumminkin lyhyessä esipuheessa mainiten, että Brenner 
oli koonnut suurimman osan. Tämä luettelo painettiin Lon- 
toossa 1728 ja säilyttää yhdessä Thesauruksen kanssa muiston 
Brennerin rahakammiosta. Kun painatus tapahtui, näyttää 
Grainger oleskelleen Lontoossa, sillä muutamasta Erik Benze- 
lius nuor:n kirjeestä (27:ltä Elok. 1729) nähdääh, että hän 
vähän myöhemmin oli siellä kuollut. Berch sanoo Graingerin 
vieneen kokoelman Englantiin, mutta tieto on väärä. Kertoen 
Graingerin kuolemasta kysyy Benzelius samassa hetkessä: Mi- 
hinkä lienee Brenner vainajan kabinetti joutunut? Onko hän 
vienyt sen Lontooseen? Siihen vastaa veli Gustav Benzelius 
(30 p. Syysk. Tukholmasta) kuulleensa, että Grainger ei kui- 
tenkasn ennen kuolemansa ollut rnaasta vienyt Brenner vainajan 
kokoelmaa, vaan oli se vielä täällä. —  ,,Assessori Keder on 
itse kertonut sen minulle ja luultavasti tulee presidentti Rålamb 
tai joku muu pitämään sen täällä“ .

Asia ei kumminkaan päättynyt niin hyvin kuin tässä 
arveltiin. Rahakokoelmaa pidettiin nyt 20,000 tal. kupr. ar- 
voisena eikä Rålamb tahtonut sitä hintaa maksaa, syystä kun 
hänen omasta kokoelmastaan vaan vähempi osa rahoja puuttui. 
Siis oli Brennerin kokoelman kova kolitalo täyttyvä. Se näet 
myytiin herra Demidoffille, ,,en ansenlig rysk brukspatron" 
(sanoo Berch), ja sen jälkeen on se hävinnyt tietämättömiin, 
vaikka kyllä on koetettu saada selkoa siitä. —  Kreivi Carl 
Snoilsky, joka nuorempana on ollut harras rahakokoilija, kertoi 
minulle että hän 1860-luvun loppupuolella palvellessaan ulko- 
maan-departementissa oli antanut ruhtinaallisen Demidoffin suvun 
jäseniltä kuulustella Brennerin kokoelmaa, saamatta muuta tietoa 
kuin että sen myöhemmät kohtalot ovat tuntemattomia. Mah- 
dollisuutena oli mainittu, että kokoelma on hävinnyt Moskovan 
palossa 1812, jolloin muun muassa yksi Demidoffein palatsi 
oli palanut.

Brennerin kokoilija-into ei rajoittunut yksistään rahojen 
ja mitalien kokoamiseen —  vaikka ne kyllä muodostivatkin 
tärkeimmän osan hänen ,,museostaan“ . Lyhyessä itsekirjoitta- 
massaan kertomuksessa hänen kokoelmistaan mainitaan edelleen:
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,,Erinäisiä kuuluisain mestarien miniatyyrimaalauksia. 
Ja koska hän lapsuudestaan saakka on ollut tämän taiteen 
ihailija, on hän koonnut ja itse originaalein mukaan maalannut 
niin monen ruotsalaisen kuninkaan muotokuvan kuin hän suin- 
kin on yoinut saada;

Kaikellaisia jalokiviä, mutta varsinkin semmoisia, joissa 
luonto on muodostanut jotakin eriskummaista niinkuin esim. 
erivärisiä kasvimuodostuksia (buschasier) agaateissa ja kalsidoo- 
neissa, jotka luonto on niin taitavasti ja somasti laatinut, että 
taiteilijan käsi ei mitenkään taitaisi aikaansaada semmoista;

Kaikellaisia indialaisia taideteoksia sekä valituita näkin- 
kenkiä itämailta ja useita muita harvinaisia esineitä;

Erinäisiä vanhoja käsikirjoituksia ja muita ruotsalaisia 
muihaisjäännöksiä, sekä pieni tarkasti valittu samoja aineita 
koskeva kirjasto“ .

Brennerin ensimmäisen ja luotettavimman elämänkertojan, 
Dal’in, tietojen mukaan joutui osa näistä kokoelmista Upsalan 
yliopiston haltuun, mutta enin osa yhdistettiin Törnhjelmin 
maalauskokoelmaan Malmviikin kartanossa. Sitä paitse osti 
Gustav Rålamb yhtä ja toista kokoelmiinsa. Niin esim. 
seitsemän venäläisen kenraalin muotokuvaa, jotka Brenner oli 
tushilla maalannut, sillä aikaa kun nämä Narvan tappelussa 
vangiksi otetut ylimykset oleskelivat Tukholmassa. Muotokuvat 
säilytetään nykyään kunink. kirjastossa. Edelleen on huomat- 
tava että Rålambin rahakokoelman mukana, kun se 1756 os- 
tettiin Ruotsin valtiopankkiin, seurasi miniatyyrikokoelma, josta 
muutamat ovat Brennerin maalaamia. Samassa kokoelmassa 
on myös sarja ruotsalaisten kuninkaiden muotokuvia, ja vaikka 
ne ovat hätäisesti tehtyjä, niin on kumminkin mahdollista että 
ne ovat samat jotka Brenner aikoinaan oli kokoillut.

Samoin kuin rahakokoelmasta tehtiin kirjastostakin omis- 
tajan kuoleman jälkeen luettelo. Sen tekijä oli epäilemättä 
Brennerin leski, runoilijana kuuluisa Sophia Elisabet Brenner, 
joka lähetti sen käsikirjoituksena Erik Benzelius nuordle Up- 
salaan valittaen ettei hänellä ollut varoja sen painattamiseen. 
Sitten luettelo kumminkin painettiin, luultavasti Benzeliuksen 
kustannuksella. Luettelo käsittää yhteensä 772 numeroa, joka 
siihen aikaan, jolloin kirjaintuotanto ei lainkaan vielä ollut 
paisunut niin suureksi kuin meidän aikana, oli korkea luku. 
Eikä siinä kyllä, kirj asto oli arvokas senkin vuoksi, että siinä 
tavattiin paitse useita käsikirjoituksia todella harvinaisia ja 
kalliita, suureksi osaksi kuvallisia teoksia useimmilla Euroopan 
kielillä niissä tieteissä ja taiteissa, joita Brenner oli harrastanut. 
Luettelo mainitsee vaakuna- ja muita heraldisia teoksia, raha- 
tieteellisiä, antikvaarisia, taidehistoriallisia julkaisuja ja tutki- 
muksia maalaustaiteesta j. n. e. lukuisain historiallisten teosten,



matkakertomusten y. m. kirjain ohessa. Erittäin mainittakoon, 
että Brennerillä oli useita suomalaisiakin kirjoja —  tosin ei 
enemmän kuin kaksitoista —  mutta eipä niitä silloin vielä 
monta ollut olemassakaan. Hengellistä kirjallisuutta oli yli- 
päätään vähän —  paljo vähemmin kuin aikaan nähden voisi 
luulla. Runoutta on melkoinen määrä, mutta se puoli kirjastoa 
olikia enimmiten runoilevan rouvan omaa.

Luonnollisesti hajosi kirjastokin eri haaroille niinkuin 
muutkin kokoelmat. Kunink. kirjaston ,,harvinaisuuskaapissa“ 
(raritetsskåp) säilytetään kaksi pientä kirj aa Brennerin kirjas- 
tosta. Toinen on bibliografinen unicum: Historia Sancti Nicolai 
Episcopi Lincopensis. Pain. Söderköpingissä 1523. G. Rålamb 
osti kirj an Brennerin kuolinpesästä, ja on se v:sta 1878 nykyi- 
sessä paikässaan. Toinen Pariisissa 1514 painettu kirj a, joka 
sisältää ,,Statuta provincialia, statuta synodalia, casus episco- 
pales, casus Papales“ , sääntöjä, jotka julaistiin Köpenhami- 
nassa 1425. Brenner on sidottanut molemmat nämä kirjaset 
yksinkertaisiin nahkakansiin, kultanen vaakunakilpensä pienessä 
muodossa kummallakin kannella.

Tässä mitä tällä hetkellä voin kertoa Brennerin kokoel- 
mista. Vastedes julaistavassa tutkijan elämäkerrassa toivon 
voivani antaa muutamia lisätietoja muun muassa hänen muinais- 
tieteellisistä kokoelmistaan.

Mutta sekin minkä olen esittänyt riittää siksi, ettennne 
oudoksu että Brennerin ensimäinen biograafi ihmettelee miten 
mies, jolla aina oli vähänlaiset tulot ja jolla oli isonlainen 
perhe elätettävänä, kumminkin sai niin paljo kootuksi. Salai- 
suus on alati palavassa innossa, joka ei koskaan laiminlyö 
tarjona olevaa tilaisuutta eikä koskaan uuvu. Brennerin esi- 
merkki on siinä kohden vieläkin opettavainen. —  Kun Bren- 
nerillä oli paljo ulkomaalaisia tuttavia, joiden kanssa hän yllä- 
piti kirjevaihtoa, tulivat hänen kokoelmansa tunnetuiksi ulko- 
maillakin, ja hänen kotinsa, jonka isäntä ja emäntä kumpikin 
alallaan oli saavuttanut maailman maineen, oli sentähden yksi 
niitä Ruotsin pääkaupungin merkillisyyksiä, joita eivät mat- 
kustavat ulkomaalaiset mielellään jättäneet käymättä.

Eliel Aspelin.
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M o r s i u s a r k k u .

Morsiusarkku (Brauttruhe, Coffre de mariage) 1600-luvun alkupuolelta 
nähdään kuvattuna tällä ja edellisellä sivulla. — Muinoin käytettiin arkkuja, 
suurempaa ja pienempää kokoa, paljon enemmän kuin nykyaikana kaikellaisen 
arvokkaan omaisuuden säilyttämiseksi. Muun muassa oli tapana morsiamelle 
antaa hänen myötäjäisensä soinasti koristetussa arkussa. Kuvattu tammipuinen 
arkku on yksi senlaatuinen huonekalu, ja  on sen ensimäisen omistajan nimi, 
Margreta Dressen, luettava etupuoiella vaakunakilven alla. Paitse renässansin

tyylisiä koristuksia nähdään samalla puolella myöskin kaksi korkokuvaesitystä, 
jotka esittävät paria kohtausta arvattavasti muutamasta jonkun avioelämän vai- 
heita kertoyasta novellista. Toisessa näemme vaimon surullisena istuvan avatun 
arkun ohella, ritari ja  nainen ynnä vielä muita henkilöitä ympärillä; toisessa 
ajavat muutamat rouvat ja naiset' ritaria takaa ja  yhdellä edellisistä on luuta, 
jolla lyöpi häntä selkään. — Tällä hetkellä enime tiedä mistä aiheet on otettu. 
Jälkimmäinen kohtaus osottaa kumminkin, että ajatus on sama kuin Shakspearen 
„Windsorin iloisissa rouvissa", nimittäin että uskolliset vaimot osaavat pettää 
viettelijän toiveita.

Arvokas muinaisjäännös, joka epäilemättä on saksalaista syntyperää, 
löydettiin Hämeenkyrössä Sasin kylästä ja ostettiin v. 1881 historialliseen museoon.
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Ki el e l l i s i ä  m u i n a i s m i i i s t o j a ,
5. „Lattiskuun aika“.

Haapajärven pitäjässä kuuli S. Muinaismuisto-Yhdistyksen 
stipendiaatti J. W . Castrén puhuttavan „LattisJcuun ajasta, jota van- 
hempaa ei ole“ , ja  „Hollolan ajasta, joka ei ole niin vanha knin Lattis- 
kuun aika“ . Hollolan aika oli, sanoo Castrén, tietysti se, kun Haapa- 
järven kihlakunta Liljenstrandin mukaan (Finlands jordnaturer, s. 57) 
oli Hollolan pitäjän alaisena erämaana, siis ennen v. 1442, jolloin 
Hollolan pitäjän pohjoiset osat jo  olivat lohjenneet erityiseksi, Sysmän, 
pitäjäksi. Mutta niikä oli Lattiskuun aika, sitä ei Castrén osaa arvata.

Jos annamme tuolle oudolle käsitteelle venäläisen muodon 
LaUshskoje vrémja, niin käy asia selveminäksi. Vanhimpina aikoina 
tarkoitti nimi Latishi venäläisissä aikakirjoissa milloin Liettualaisia, 
milloin Lättiläisiä, joiden kansallisnimet ovat Letnwis ja  Latwis*). 
Historiasta tiedämme että liettualaisella Narimont ruhtinaalla ja  hänen 
perillisillänsä v:sta 1333 pitäen oli m. rn. koko Karjala läänityksenä 
ja  että tuo liettualaisvalta oli asukkaille niin rasittava, että he sitä 
vastaan myötäänsä kapinoivat ja  pyysivät milloin Ruotsalaisten, milloin 
Nowgorodin apua. Kun lisäksi muistamme, että länsirajana siihen 
aikaaan oli Pähkinälinnan rauhan raja Pyhäjokea myöten, niin käsi- 
tämme, kuinka muisto Liettualaisvallasta on voinut säilyä Haapa- 
järvellä, tuon vanhan „Karjalan“ eli „Yenäjän“ , (joksi sitä sanotaan 
1415:n ja  1445:n vuosien rajakirjoissa **), naapuriseudulla, Pyhäjärven 
länsipuolella.

Toivomme, että Suomen muinaisuuden ystävät lähettävät Toi- 
mitukselle useampia tietoja liettualaisajan muistoista, joita vielä siellä 
täällä säilyneekin. Ainakin tuo omituinen sana „Lattiskuu“ esiintyy 
paitsi ylempänä olevassa muistossa, eräässä lorussa, jota Oulun puo- 
lessa lauletaan:

„Lattiskuu, Lattiskuu ***
Lasaretin herra“ — — -—

J. R. A.

R a h a l ö y t ö j ä .

Työmies Johan Lundelin löysi kaivaessaan ojaa Raadelmaan 
kartanon „Salmisuo“-nimisellä pellolla Piikkiön pitäjässä 54 vanhaa 
ruotsalaista rahaa, nimittäin 2 kappaletta hopea-äyriä, 2 kapp. kupari- 
äyriä, 1 kapp. 7 -2'äyriä sekä 49 kap. 1/ 6 äyriä. Hopea-äyrit ovat vuo-

*) II. KenneHa, Hhopoäu,kc PocciH, s. 34ö.
**) Korsholman linna ja lääni, s. 62—63.
***) Toimitus on. kuullnt lisättävän säkeet:

„B.enldn’ ollessaln
Housut rikki, kengät kaikki11.
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silta 1634 ja  1668, kupari-äyreistä toinen v:lta 1676, toisessa vuosi- 
luku näkymättömäksi kulunut, 1/a-&yri v:lta 1664; 7 6-äyreistä ovat 
ainoastaan 7 kapp. siksi säilyneet, että vuosiluku on huomattavissa, 
ja ovat ne vuosilta 1666— 1676. Rahoista lunastettiin Yliopiston 
rahakammioon molemmat hopea-äyrit, toinen kupari-äyreistä ja  mai- 
nitut 7 kapp. 1/ 6-äyriä.

* **

Harvinainen 1-talarin plootu-raha löydettiin viime Heinäkuun 
5:nä p:nä Oulun Kaupungin — ojan suussa sijaitsevaa venevalkamaa 
syvennettäessä mutakauhalla. Se on Kaarle X  Kustaan lyöttäma v:lta 
1656 ja erittäin hyvin säilynyt, painaen 1 kilon 790 gr. Yliopis- 
ton kokoelraassa, johon se lunastettiin, on se ensimmäinen laatuaan. 
Kerrotaan, että pari mainitussa kaupungissa olevaa kauppamatkus- 
tajaa olivat yrittäneet saada sen halttuunsa tarjoten löytäjille suuria 
summia. Kaupungin mutausyhtiön johtokuntaa on lähinnä kiittämi- 
nen siitä, että kysymyksessä oleva muinaisraha lainmukaisesti pelastui 
kotimaiseen kokoelmaan.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että niinikään Yliopiston 
kokoelmaan onnistuttiin viime keväänä saada erittäin harvinainen 
1-talarin plootu-raha Kaarle X I  ajalta, leimattu vuonna 1681, sekin 
alkuperäisesti Pobjanmaalta löydetty, vaikka sitä sittemmin oli sylky- 
laatikkona käytetty. Tuohon huonoon virkaansa nähden on se ver- 
rattain hyvin säilynyt ja on nyt Yliopiston plootukokoelman har- 
vinaisempia kappaleita, sillä toista sellaista ei tunneta mainitulta 
vuodelta, ei täällä eikä Ruotsissa.

Ar. H.

R a n t a s a l m e n  k i h l a k u n n a n  v a n h i m m i s t a  a s u t u s s e i k o i s t a .

Siitä esitelmästä, jonka yliopp. A. Pelkonen piti Muinaismuisto-Ylidis- 
tyksen kokouksessa Marrask. 16 p. 1895, mainittakoon seuraavaa:

Ensinnäkin kosketteli esitelmän pitäjä Pähkinäsaaren- rauhan rajan raja- 
paikkoja, ja  oli hän sitä mieltä, että jos „Sämusalo“ on sama kuin Säämingin- 
salo, viimeksi mainitulla paikalla todennäköisesti tarkoitetaan sitä suurta saarta, 
jolla Kerimäen kirkko on; sillä vakituisella SäämingiRä eli suurten vesien länsi- 
puolisilla kylillä on vielä 16:11a ja  17:11a vuosisadalla ollut paljon salomaita tuolla 
saarella, jonka länsi- ja eteläranta sitäpaitsi näyttää olleen jo  aikaisin asuttna. 
Esitelmän pitäjä oli vielä löytänyt „Semmingin salo-“ nimisen paikankin: se on 
juuri puheena olleen suuren saaren pohjois-osassa, Hanhi- ja Vuorilahden välillä.

Erään historiallisen lähteen pernstalla tuli sitten selväksi että vakinai- 
nen asutns on nykyisen Rantasalmen pitäjän n. k. „maakansan“ alueelle asti 
levinnyt jo Eerikka Akselinpoika Tottfin aikana eli 14:n sataluvun lopulla.
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Tämän jälkeen valaisi puhuja Rantasalmen kihlakunnan asutusseikkoja 
aivan yksityiskohtia myöten, tuoden esiin kansan suusta keräämiänsä asutustari- 
noita, joista saatua yleiskäsitystä hän koki arkistolähteiden avulla vahvistaa. 
Lopputulokseksi tuli, että nykyiset Heinäveden ja Savonrannan pitäjät kokonai- 
suudessaan, Kerimäen pohjois- ja itä-osa sekä Säämingin kaakkoiskulmat ovat 
verrattain myöhäisiin ailcoihin asti olleet aivan vähån asuttuja. Yielä 17:nen 
vuosisadan puolivälin tienoissa oli tällä alueella vaan muntamia taloloita. Ennen 
vakinaisten asukkaitten sinne saapumista olivat ne seudut olleet Säämingin, 
Sulkavan, Kerimäen ja  Rantasalmen vanhojen kylien salomaina, ja  näiltä „huuto- 
pelloilta11 sitten asutus vähitellen niille tienoille levisi.

Myöskin kävi esitelmästä näkyviin, että niillä Sulkavan, Säämingin ja 
Rantasalmen kylillä. joilla ei enää 15:n sataluvun puolivälin tienoissa ollut kau- 
kaisia eräaloja, niitä kyllä näkyy olleen niinä aikoina syntyneen Tavisalmen 
pitäjän alueella. Tätä todisti moni arkistolähteistä saatn tieto.

Pääasiassa juuri näiden asutus-olojen valaisemiseksi oli esitelmän pitäjä 
laatinut valtioarkistossa säilytettyjen vanhojen maakirjojen perustuksella asutus- 
luettelon vuosilta 1561 ja  1664, josta kävi ilmi ei ainoastaan ketä kussakin kylässä 
mainittuina vuosina asui, vaan missä paikoin, missä niemessä, missä saaressa 
tai millä mäellä j. n. e. kunkin talonpojan asuinpaikka oli, ja mitä salopalstoja 
kullekin kuului; sitäpaitsi on siitä helppo havaita, miten asutus on edistynyt 
v:n 1561—1664 välillä.

Tämän asutusluettelonsa perustuksella määräsi puhuja sitten Savon- 
linnan läänin itärajan ennen Täyssinän rauhaa. Hänen käsityksensä rajan 
asemasta poildcesi suuressa rnäärin esim. siitä, mihin tri Gebhard oli sen vetänyt: 
pohjoispuolella Puruvettä oli hän jättänyt sen kovin paljon länteen, eteläpuolella 
samaa vettä oli hän asettanut sen taas liiaksi itään eli kaakkoon. Niinikään 
Täyssinän rauhan raja ei ole kulkenut aivan niin, kuin tähän asti on luultu eli 
nykyistä Savon ja  Karjalan maakuntarajaa pitkin, vaan on se, tultuaan etelästä 
siihen paikkaan Orivedessä, josta nykyinen maakuntaraja kääntyy luoteeseen ja 
rnenee maihin Petäjäjärven joen suussa, jatkanut edelleen matkaansa pohjoiseen 
aina Oriveden luoteisimpaan kolkkaan eli Kaatamopohja-nimiseen lahteen, josta 
Korpijärven kautta Juojärven Somerlahteen ja  Ohtainsalmeen, j. n. e. — Siitä 
kartasta, jonka esittäjä on jättänyt Muinaismuisto-Yhdistykselle, selviävät nämä 
asiat parhaiten. Siitä selviää edellä puheena olleen asutusluettelon johdolla myös 
hyvin ne maa-alueet, jotka Ruotsi kohta Täyssinin rauhan jälkeen sai Yenäjältä 
ja jotka liitettiin v. 159S Savoon.

Lopuksi huomautettiin esitelmässä, etfei tri Gebhard’in piirtämä Savon- 
linnan läänin kartta v:lta 1571 ollut laadittu niin varmoilla perusteilla kuin 
suotava olisi ollut. Ne kymmeneskunnat, joista mainittu kartta on kokoon 
kyhätty, eivät ainakaan v. 1561 olleet niin tarkoin rajoitetut, kuin hra G. on 
kuvannut, vaan kuului niihin taloja monesta kaukana toisistaan olevasta kylästä. 
Niinpä esim. Haapalan kymmeneskuntaan kuului taloja kylistä, joiden alueulottuu 
Hauki- ja Haapavedestä kauvas Puruveteen; tri G. oli Haapalan kymmenes- 
kunnan alueeksi määrännyt pienen palasen maata Savonlinnan koillispuolella. 
Samoin oli laita muidenkin kymmeneskuntien.

KokoeSmai n k a s v a m i n e n  1 8 9 5 .

Uudemrnalta ajalta.
Muinaiskalukauppias 0. Lindströmin kautta: Kymistä : messinkirasia Esulan 

kartanosta; kengänmuotöinen kuparirasia; Jääskestci: pyöreä kuparirasia johon 
on kaiverrettu vuosiluku 1790, Helsingistä: venäläinen pyhimyskuva 1. puutar-



hasta Siltasaarella. — Kerääjä J. Kaupin kautta: Hiitolasta: pieni puupikari 
Mikko Mykrän talosta; Jaakkimasta: 8 hopeaista kantasormusta Rukolan, Soro- 
lan ja Kesvalahden kjd., samaten kuparinen 1. Kuuselan talon pellosta Kesva- 
lahden kyl.; Kurkijoelta: venäläinen puntari ja  messinkipikari, johon. on kaixer- 
rettu vuosiluku (1824), Tirrin talosta Rummunsuon kyl.; 2 hopeaista ja  3 prons- 
sista solkea Ihojärven ja  Rummunsuon kyl.; 2 hopeaista solkea Yätikän kyl.; 
venäläinen pyhimyskuva 1. Wavulinin pellosta Ohtalahden kyl.; Kaukolasta: 
ruutisarvi, johon on kaiverrettu vuosiluku (1790) ja  tulusrauta K. Heikkisen 
talosta Ignattalan kyl.; pronssinen vyösolki 1700-luvulta Menosen talosta Liina- 
maan kyl.; viinakuppi ja puupikari M. Raution talosta Tervolan kyl.; Pyhä- 
järveltä: pyöreä kuparirasia Komolan talosta Yläjärven kyl.; nuuskarasia, johon 
on kaiverrettu vuosiluku (1779) Kassurin talosta Enkkuan kyl.; 2 vyöliinaa, rekko, 
hopeasolki. — Maisteri A. Haokmanin kautta: hevoslänget Euran kirkonkylästä 
JEuran pit. — Kerääjä S. Wilskmanin kautta: Luopioisten kappelista: halkinaisella 
putkella varustettu rautainen keihäänkärki 1. Hakalan pellosta Hautijaisen (?) 
kyl.; pistooli jonka perä on varustettu luunapilla talonomistaja J. Uotilalta Kir- 
konkylässä; Kuhmalahden kappelista: veistetty puurasia; Orihvedéltä: tappura- 
keihäs 1. Juvanperän kyl.; Peräseinäjoelta: riimusaiyva v:lta 1824 — Neiti A. Ka- 
valeffln kautta: pyöreä hopealevy, joka on ollut nuuskarasian pohjana ja  johon 
on kaiverrettu vuosiluku (1826) Helsingistä. — Tilanomistaja A. Ehmroothin 
kautta: vuoteenlämmittäjä G-ammelgårdista Lammin pit. — Talonomistaja J. 
Strömin kautta: sakset varustettuina vuosiluvulla 1599 LinnantorpastaKuuston 
rustitilaa Nummélan pit. — Lahja rouva M. Euruhjelmiltä: piilukolla varustettu 
rautakalu, suuren tuluskoneen kaltainen 1. kaivattaessa männyn juurella Furu- 
vikin huvilän luona Degerössä Hélsingin pit. — A. L. Lindgrenin kautta: mes- 
sinkinen silitysrauta varustettuna nimikirjaimilla ja  vuosiluvulla 1770 Helsingistä. 
— Rovasti E. F. T. Strandbergin kautta Karjaalla: „Kongliga Patriotiska Säll- 
skapet“-seuran kunniamerkki, johon kuuluu soikea hopealevy ja viljat, ja joka 
oli tarkoitettu kaulan ympäri kannettavaksi. Levyn etupuolella on kirjoitus: 
„a f Kongl. Patriotiska Sellskapet“ ja  takapuolella: „T ill Matts Ränkula 1792“. — 
Neiti F. Heikelin kautta: Kaistale silkkistä kultakirjavaatetta; kukkareunus tai 
nauha, kudottu hienosta villälangasta; ohuelle valkealle liinavaatteelle tehtyä 
vitjaompelusta; valkeata ompelusta valkealla ohuella liinavaatteella. — J. Sten- 
vall’in kautta: kivinen käsimylly Paloisten kyl. Nurmijärven pit.

Keski-ajalta.

Lahja Lokalahden seurakunnalta Suomen Muinaismuistoyhdistykselle kant- 
tori K. Lignellin kautta: kaistaleita keskiaikaisesta karkealle liinavaatteelle teh- 
dystä korko-ompeluksesta. Korko-ompelus, joka on ollut leikattuna kahteen 
osaan, on museossa neulottu yhdeksi. Viimeksi sitä on käytetty 'tyynyjen pääl- 
lystänä kirkon vihkimätuolilla. Punaiselle pohjustalle on eri väreillä, varsinkin 
viheriällä ja sinisellä ommeltu kirjoituksia munkkityyliin, samaten yksisarviaisen, 
aarnin, riikinkukon, hirven, hevosen, pienempien lintujen ja  vaakalinnun kuvia, 
joiden joukkoon puita, pensaita, kukkia, ruusukkeita ja  yksityisiä kirjaimia on 
kirjailtu. Varsinainen kirjoitus on jaettu kolmelle riville täten:

Ave Mari 

a gracia 

plena d(ei)

joka suomeksi käännettynä kuuluisi: „terve Maria, täynnä Jumalan armoa“. (Kts. 
kuvaa seuraavalla sivulla). Ompelus on 1400-luvulta. (Tuli Yhd:lle 1894).
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Korko-ompelus 1400-luvulta Lokalahden kirkosta.

Vanhernmalta rauta-ajalta.
Kerääjä S. Wilskmanin kautta: soikea tuluskivi, torppari H. Vakilan löy- 

tämä k iv ir a u n io s t a  Pihujaisten kyl. Kuoreveden pit. — Kansakoulunopettaja 
K. Vesterlnndin kantta: rautainen keihäänkärjen katkelma 1. Kaparkullen mäeltä 
Rekipellon kyl. Vöyrillä.

Myöhemmältä rauta ajalta.
Kerääjä J. Kaupin kantta: kirves, kuolaimet ja sirppi 1. kaivettaessa vuoren 

juurella talonpoika Poskiparran maalta Tervnn kyl. Kurkijoen pit.; linnunmuo- 
toinen ripustinkoriste permalaiseen. malliin 1. M. Pohjalaisen pellosta Kekomäen 
kyl. Kaukolan pit. (Jatk.).
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K a s k u j a .

Kälviäliiisiä sanotaan kielensä puolesta „Kälviän kovertajiksi‘‘ . Lolitaja- 
laiset nauravat heidän kielimurrettansa sanoen: „Hythet, luthet ja  mathet ovat 
Kälvhiläisten suolakaloja11.

Maalahden suurisyöjä („Malaks storetaren11). Maalahtelaisella oli kerran 
työtä pitäjän perämailla. Lähteissään maanantaiaamuna otti hän evästä viikko- 
kaudeksi. Mutta matkalla evään kantaminen alkoi käydä raskaaksi. Istui tien 
viereen riippiänsä helpoittamaan ja  söi konttinsa kerrassaan tyhjäksi. Siitä, 
kerrotaan Maalahdella, sai pilkkanimi alkunsa. (Suomi VII: 165.)

Kyrönsarvehsi haukutaan Hämeenkyröläistä. Hämeenkyrön kirkossa on 
pitäjän alkuajoista saakka ollut kalkkiastiana hopeasilainen juomasarvi, suun- 
puolelta siniseksi ja  peräpuolelta punaiseksi maalattu. Kun emäkirkko oli Vil- 
jakkalassa, niin se oli killunut pitkistä hopeavitjoista keskellä kirkkoa. Vanhaan 
aikaan oli sitä kuljetettu suurissa pidoissa ja häissä ja  lainavuokraa maksettu 
kirkolle. Mutta 18‘20-luvulla sarvi varastettiin ja sahattiin palasiksi hopeita 
riisuessa. Sarvenkappaleet vain löydettiin Kurjenmäestä ja säilyvät vielä kir- 
kossa. Tuon merkillisen kalkkiastian alkuperää on silojen riisuttua vaikea ar- 
vata. Värityksestä voisi otaksua, että muinoinen lahjoittaja käytti kaksiväristä 
sarven kuvaa kilvessään. — Haukkujalle kyröläinen kohta tiuskasee: „Tah- 
dotko sinistä vai punasta?11 — sinistä pahkaa, vai verihaavaa. (Suomi 1851: 98; 
R. L X X Y III : 105, 134.)

Kuhmoislaisici sanovat Padasjokelaiset „Heijalcoiksi“ , he kun seudulla 
ensin viljelivät „heijakan pökkiä“ s._o- tupakkia. (R.)

Kuopion pitäjäläisiä sanotaan Kissakukkolaisiksi. Ennen muinoin kun 
ei ollut laivakulkua sisävesillä, kuljettivat kuopiolaiset suoloja y. m. tarpeitaan 
Oulun kautta. Koska tullivirkamiehet olivat kovin tarkkoja ja  tarkastellessaan 
puhkoivat säkit reikiin sekä muutenkin olivat varomattomia kuorman suhteen, 
tavattiin niitä miellyttää lahjoilla; mikä antoi lehrnän reiden, mikä sian kintun, 
mikä taas „kalakukon“. Erään kuopiolaisen päähän pisti että „kissakukkoa ei 
kukaan vielä ole antanut11; senvuoksi leivotti hän kissan raadon leivän sisään 
ja antoi sen tullivirkamiehelle lahjaksi. Samasta „kukosta“ on sittemmin tehty 
runokin.

Kainulaisten ulkomuotoa kuvaa eräs SimosSa löytyvä sananparsi: „pitkä 
laiha, kaitanaama Kainulainen“.

Savolaisestci sanoo kainulainen:
Savolainen pulloposki 
Syöpi puuron leivän kanssa.

Tämä puolestaan sanoo Kainulaisesta (=  meriläisestä. Sananl. 5148): 
Kainulainen kaitanaama 
Syöpi liemen leivättäkin.

R. X L Y I I : 285. Lohtaja,
Pcilkäneen Hiisi. Punaisessa mäessä Luikalassa asui Hiisi, jolle piti 

viedä lampaita. Papit tulivat manaamaan sitä pois, vaan eivät voineet: „Se
pappi, joka minua manaa, pitää oleman puhdas ja puhtaan vaimon lapsi“, sanoi 
Hiisi. Eräs pappi ei kelvannut, kun oli ennen koulussa kynän varastanut. 
Kun vihdoin tuli kelvollinen pappi, niin kysyi Hiisi mihin hänen piti mennä. 
„Ei pidä mennä maantietä eikä vesitietä, vaan ilmassa sinun pitää menemän — 
ja ota kuha myötäs11, sanoi pappi. Hiisi meni sitten pois kuhan muonalle, eikä 
Pälkäneenvedessä sen perästä ole kuhia. Pappi näet manasi kuhan pois, kun 
hänen poikansa oli kuhan ruotoon kuollut. (R. L X V I : 12)



-  16 -  

Tilausilm oitus.
Suomen Museo ja  Finskt Museum ilmestyvät vuonna 1896 

ja  sisältävät niinkuin ennenkin kirjoituksia ei ainoastaan varsinaisen 
muinaistieteen sekä taidehistorian ja  kansatieteen, vaan myöskin 
kistorian ja  kansantietouden (kansantaruston jakansanrunouden) aloilta, 
jonka ohessa niihin otetaan suurempaa yleisöä huvittavia kielellisiäkin 
tiedonantoja. Suomalaisessa ja rnotsalaisessa painoksessa tulee knten 
tänäkin vuonna olemaan suurimmaksi osaksi eri sisällys. Näin ollen 
toivovat lehdet kaikissa kansanluokissa saavuttavansa sitä kannatusta, 
jo ta  Suomen Muinaismriistoyhdistys harrastuksissaan aina on nauttinut.

Lehdille on apuansa luvannut lukuisa joukko valtiomuseon 
virkamiehiä ja  maamme paikallismuseojen hoitajia sekä muita asian 
harrastajia eri tieteiden ja  taiteiden aloilta. Niitä ovat: E. Aspelin) 
J. It. Aspelin, Y. Blomstedt, Gr. Cygnseus, A. Y. Forsman, O. A. Fors- 
ström, F. 1. Färling, A. Hackman, Aksel Heikel, Ar. Hjelt, O. F. Hult- 
man, Y. Högman, K . Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, 
E. Nervänder, M. Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. J. 
Tikkanen, Th. Wsenerberg, Y. Wallin, M. Waronen ja  Y. Wichmann.

Lehdet tulevat ilmestymään joka toinen kuukausi kumpikin, 
yhden ar kin eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja  maksa- 
vat tilattaessa postikonttooreissa 2 m. 50 p. vuosikerralta eli yhteensä 
5 markkaa. Suomen Muinaisinuistoyhdistyksen vakinaiset jäsenet, 
jotka ovat suorittaneet täydellisen jäsenmaksun, — 25 markkaa kerta 
kaikkiaan -— saavat lehdet painatusvuoden kuluessa l:llä markalla 
vuosikerralta, (molemmat yhteensä. 2 m.), joka postimerkkeinä tahi 
rahana osoitteen kanssa lähetettäköön allekirjoittaneelle Helsinkiin.

Helsingissä voi lehtiä tilata kaikissa kirjakaupoissa.
Hjalmar Appelgren.

Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen nyk. sihteeri.

F in sk t M useum  N:<> 1 —2  sisä ltää : En sojotisk schamankostym i 
historiska museet i Helsingfors (sojoottilainen noitapuku Helsingin historialli- 
sessa museossa), kirj. A. O. Heikel; (8 kuvaa). — Arkeologiska kommissionen i 
S:t Petersburg och dess värksamhet (arkeolooginen toimisto Pietarissa ja  sen 
vaikutus) kirj. A. O. H. — Ur vårt konstnärslexikon (taitelijaimme nimikirjasta). 
— Samlingarnas tillväxt (kokoelmain kasvaminen; 2 kuvaa). — Småplook (pieniä 
tietoja). — Prenumerationsanmälan (tilausilmoitus).

Suom en M useo N :o 1—2  sisä ltää : Elias Brenner kokoilijana, kirj. 
Eliel Aspelin. — Morsiusarkku 1600-luvulta, (2 kuvaa). — Kielellisiä muinais- 
muistoja: 5) „Lattiskuun aika“ . kirj. J. R. A. — Rahalöytöjä, kirj. Ar. H. — 
Rantasalmen kihlakunnan vanhimmista asutusseikoista, ref. A. Pelkonen. — 
Kokoelmain kasvaminen (1 kuva). — Kaskuja. — Tilausilmoitus.

Helsingissä 1896. Helsingin Sentraali-Kirjapainossa, Fabianink. 6.
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N :o  3 — 4 . M aalisk .— H uhtik.

Tilaushinta postikonttooreissa cn 
2 m. 50 p. vuodessa. M uinaism.-Yhd:n 
vakinaiset jäsenet saavat lehden 
painatusvuoden kuluessa 1 m., jonka 
postimerkeissä tahi rahassa osoit- 
teensa kanssa läkettäkööt Yhdist:lle.

Lähetykset osoitetaan:
S. Muinaismuisto-Ylidistjksen 

S i h t e e r i 11 e,
H elsinki, 

Historiallinen mnseo.

Lehti ilm estyy joka toinen kuu- 
kausi yhden arkin kokoisena, ja  sitä 
voidaan tilata kaikissa maamme posti- 
konttooreissa sekä Helsingin kirja- 
kaupoissa.

P u u m e r k e i s t ä  j a  m u i s t a  o m i s t u s m e r k e i s t ä .

I. Puumerkeistii.

Kuta yleisemmäksi kirjoitustaito kansassamme tulee, sitä 
myöten epäilemättä vanhain »puumerkkien» käyttäminen siitä 
häviää. Siitä on nyt jo selviä enteitä. Seuduilla, joilla noin 
20— 30 vuotta sitte jokaisella talolla oli omituinen vanha »vaa- 
kunansa», niitä nuoremmat enää tuskin tuntevat, sillä velkakir- 
jaan ja muihin asiapapereihin voidaan jo asianomaisen koko 
nimi kirjoittaa, ja puukalutkin jo usein varustetaan joko leika-

Kuva 1. Oltermaanin sauva.

tuilla tahi poltetuilla nimikirj aimillä.
Suvainnee sentähden »Suomen Museo» ottaa palstoil- 

laan säilytettäväkseen muutamia näistä katoavista kansallisista 
muistoista, joita olen muistoon piirtänyt Etelä-Pohjanmaalta 
Isostakyröstä ja muutamia Kokemäen joen varsilta.

Puumerkit, sen mukaan mitä olen niistä huomannut, 
kuuluvat eroittamattomasti talohon eli kiinteään omaisuuteen. 
Ne eivät ole miehen eli talon omistajan siirrettävää omaisuutta, 
vaan jos mies myö talonsa ja ostaa toisen, vaihtaa hän sa- 
massa puumerkkiäkin, samoin kuin näihin asti samallaisissa ta- 
pauksissa 011 tapahtunut nimen vaihdoskin Etelä-Pohjanmaalla 
ja länsi murteen alalla.

Miehet eivät ole pitäneet pysyvää sukunimeä, vaan on 
se vaihtunut talon tahi maapaikan nimen mukaan. Sentähden 
kansakin joskus sanoo puumerkkiä »asuntomerkiksi», joka nimi-
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tys aivan vastaa ruotsalaisten »bomärke», ja saksalaisten »Haus- 
marke» sanoja.» *)

Noilla edellämainituilla tiheään asutuilla seucluilla, oli 
puumerkeillä ennen sangen suuri merkitys. Niitä piirrettiin 
etupäässä työkaluihin, astioihin ja huonekaluihin sekä myöskin, 
kirjoitustaito kun oli harvinainen, velkakirjoihin, kauppakirjoi- 
hin sekä muihin asiapapereihin, niin itse asianomaiset kuin 
todistajatkin. Työkaluissa oli puumerkki varsin tarpeellinen, 
sillä usein naapuri tarvitsi niitä toiselta lainata ja puumerkin 
avulla knkin omansa tunsi suurestakin joukosta. Kyläkunnalla 
tahi lahkokunnalla oli usein yhteinen myllynsä; sinne saapui 
säkkiä usein kymmenistäkin taloista. Mitenkäs nyt olisi myl- 
läri, ja säkin omistaja säkit tiennyt toisistaan eroittaa, jos ei 
jokaisen säkin kyljessä ollut tervalla tahi maalilla piirustettu 
puumerkki. »Oltermannin sauva» oli oikea puumerkki-koko- 
elma, sillä siihen tavallisesti oli kyläkunnan kunkin talon puu- 
merkki leikattu. Tällaisella sauvalla kutsuttiin kyläkunnan isän- 
nät yhteiseen kokoukseen, yhteistä tietä tahi aitaa korjaamaan tahi 
yhteistä oj aa avaamaan j . n. e. Ei ollut maantien raj apaaluissakaan 
muita kirjoituksia kuin numero ja talon puumerkki, ja siitä silta- 
voutikin kyllä tiesi mille talolle mikin tie-osa kuului. Ylipäänsä 
tunnettiin kautta pitäjän kunkin talon puumerkki ja muuta- 
mia komeimpia toisissakin pitäjissä, niinkuin esim. tässä kuvattu 
N:o 57, jota useinkin koristukseksi seiniin, kehruulapoihin 
( =  tortteihin) y. m. puukaluihin leikattiin.

Puumerkistään oli talollinen ja hänen perheensä yhtä 
ylpeä kuin aatelismies vaakunastaan, ja kelpasipa ollakin, sillä 
eihän tuollaista »vaakunaa» ollut sillä, jolla ei ollut taloakaan. 
Sitä pidettiin loukkaamattomana ja pyhänä, jonka hy vin osoit- 
taa Nummisuutarin lausekin: »Se on vaan tuollainen vuohen
sorkka, mutta väärennäppäs se, niin kunnia pois ja kelmi mies.»

Kuinka yleinen puumerkkien käytäntö ja merkitys oli 
kaikissa omistamista ja tekijää koskevissa asioissa, osoittavat 
seuraavat puheenparretkin, joista moni on vieläkin käytännössä. 
Jos oli tapahtunut jokin salainen pahateko talii ilkityö ja kysyt- 
tiin kuka tuon on tehnyt, sanoi tavallisesti joku: »Kukapa 
siihen puumerkkinsä pani», eli »eipä jättänyt puumerkkiäkään». 
Usein sanottiin tuo lause äpärälapsestakin. Jos joku löysi 
jonkun vähäpätöisen kappaleen, jossa ei ollut puumerkkiä, loh- 
dutti löytäjä omaatuntoaan sillä, että sanoi: »Eipä tuossa ole
kenenkään puumerkkiäkään», ja otti kapineen käytettäväkseen. 
Varsinaista varkautta vastaan ei tietysti puumerkkikään autta- 
nut. »Friimuurareilla», niin kertoi kansa, oli vasemman käden

*) Yert. Suomen Museo 1894 N:o 12.
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nimettömästä sormesta vuodatetulla verellä piirretty puumerkki 
otsaan, mutta sitä eivät nähneet muut kuin toiset vapaamuurarit.

Kuten tähän liitetyistä kuvauksista näkyy, muistuttavat 
monet puumerkit hyvinkin paljo Skandinavian riimukirjoitusta 
(runskrift) ja meidän riimusauvain piirroksia, mutta mitään 
»systeemiä» en ole niissä voinut huomata. Niinpä ovat eri
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Kuva 2.

kylissä olevain samannimisten talojen puumerkit aivan erilaiset, 
josta näkyy, ettei puumerkki koettanut kuvailla talon nimessä 
olevia kirjaimia. Nähtävästi ovat ne ilman mitään järjestystä 
syntyneet mielikuvituksen tuotteina ja onhan siinä kekseliäi-
syyttä tarvittukin luoda monia satoja erilaisia. Sen kuitenkin 
voipi helposti huomata, että kantatalon puumerkistä on pienillä 
lisäyksillä ja muutoksilla muodostettu kullekin talon osalle oma 
puumerkkinsä, kun talo on kahteen tahi useampaan osaan halkaistu.
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Seuraavat puumerkit ovat Isostakyröstä:
Palon kylästä. Reinilä*) 1 a, b. ja c. Pollari 2 a ja b. 

Pukkila 3 a ja b. Vaismaa 4 a ja b. Konttas **) 5 a ja b. 
Penttala. 6 a ja b. Niemi 7 a, b, c, d. Luoma 8 a, b. Tum- 
munki 9. —  Napuen kylästä. Killinen 10 a, b. Vakkila 11. a, b. 
Mäkelä 12. Jussila 13. Heikkilä 14. -  Ventälän kylästä. 
Laurila 15 a, b. Talso 16. Jusssila 17. Ventä 18 a, b. Knuut- 
tila 19 a, b, c. Taipale 20 a, b. —  Orismalan kylästä. Karhu 
21 a, b. Liimakka 22. Annala 23. Monola 24 a, b. Lau- 
rila 25. Mylläri 26. Sukka 27. —  Lehmäjoen kylästä. Nikula 
28 a, b. Karhu 29 a, b. Renko 30. Kleemola 31. Tuuri 32. 
—  Hevonkosken kylästä. Praski 33. Tuuri 34. Välmä 35. —  
Soini 36 a, b. Ritari 37. Luhtala 38. Tuura 39.

Kokemäellä saadut ovat seuraavat: Väylä 40. Vekara 
41. Heikki 42 a, b. Poti 43. Heikkilä 44. Heikkilä (toisesta 
kylästä) 45. Vahanen 46. Isotalo 47. Simola 48. Piitari 
49. —  50— 56 tuntemattomia (vanhoista papereista Pohjan- 
maalta) —  Laulaja, Laihialta, 57.

II. Aidaksen merkkejii.

Silloin kuin metsät olivat jakamatta, hakkasi kukin ai- 
daksensa, halkonsa ja rankonsa mistä parhaat puut löysi tahi 
mihin sattui. Mutta kun toinen voi hakata halkopinonsa ja 
aidasläjänsä toisen hakkaaman viereen, piti käyttää merkkiä, 
että kukin omansa tunsi. Tällaisia merkkejä sanottiin »aidak- 
sen merkeiksi», ja olen niitä saanut Isostakyröstä muistoon piir- 
retyksi moniaita, joista tässä muutamia näytteitä. Aidaksen 
merkit hakattiin kirveellä sillä vaikea oli epätasaisiin pintoihin 
puukolla puumerkkiä leikata, eikä pieni puumerkki olisi näky- 
nytkään jäätyneissä ja lumettuneissa puissa. Tällaiset merkit 
olisivat enimmäkseen vaan erilaisia ja erijärjestyksessä puuhun 
lyötyjä koloja ja pykälöitä kuten seuraavasta näkyy.

*) Reinilä on Rein- ja  Reinius-sukujen alkukoti.
**) Nuijasodan historiasta tuttu talo.
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Tuollaisen merlckinsä kun omistaja hakkasi halkopinonsa 
päähän jonkun halon kylkeen, aidaskasan ylimmäiseen aidak- 
seen j. n. e. oli tavara kuin lukon takana; ei siihen toinen 
koskenut.

Sittenkuin metsät tulivat jaetuiksi ja kullakin oli oma 
sarkansa, ei tällaisia merkkejä enää tarvittu halkopinoissa, mutta 
ovat ne kuitenkin olleet käytännössä muutamissa tapauksissa 
aina nykyaikoihin asti. Oli esim. kyläkunnan tahi pitäjän yhtei- 
nen silta tehtäArä tahi korjattava. Kukin talo veti talvella työ- 
paikalle määrätyt hirtensä ja voidakseen tarkastusmiehelle näyt- 
tää, mitkä hirret kukin talo on tuonut, löivät hirtten tuojat 
niihin kukin oman aidaksen merkkinsä. Tapana on ollut myöskin 
viime aikoihin asti, että kyläkuntain maiden rajalla on aita 
rintamaista perimmäiseen metsään asti- Tuollainenraja-aita (pruta- 
aita voipi) usein olla peninkulmia pitkä, kulkien halki metsien ja 
aavojen nevojen. Vaikea oli silloin tuntea ja muistaa aita- 
osaansa, jos siinä ei ollut merkkiä. Sentähden teki kukin 
aitausvelvollinen aita-osansa kumpaankin rehtoon ylimmäiseen 
aidakseen aidaksen merkkinsä. ...

Mohessa paikassa laskettiin lampaat keväällä yhteisellé 
laitumelle metsään, eikä niitä sitte nähty muulloin kun »kesä- 
kuteita» kerittäessä, heinä-ajan edellä ja taas syksyllä kun routå 
ja ensimmäinen lumi lie kyliin ahdisti. Sillöin emännät meni- 
vät lammaslaumoista omiansa etsimään, mutta mahdoton oli 
omaansa kymmenien, jopa satojen seasta tuntea, jos ei lammas- 
ten korviin olisi leikattu merkkiä. Lammasten merkit eivät ol- 
löet »kiinteää omaisuutta», vaan tytär käytti samaa merkkiä, 
jöta äitinsäkin, muuttipa lampainensa vaikka toiseen pitäjääsen. 
Lampaan merkit oliA7at eri tavalla tehtyjä leikkauksia lannnas- 
tén korviin: »Poikkileikkaus oikean korvan alla ja vasemman 
päällä» tahi päinvastoin, »kävyn haara» toisessa tahi molem- 
missa korvissa, »lahti*, »reikä», klinkku» j. n. e.

Myöskin nuoren karjan, joka koko kesäksi vapaalle jalalle 
metsään lasketaan, korvat merkittiin samoin kuin lammastenkin. 
Nykyaikana, jolloin tuollaista korvain leikkelemistä on ruvettu 
eläinrääkkäykseksi katsomaan, ovat nämäkin merkit paljo, 
jospa eivät aivan .tyytenkään hävinneet. Kust. Killinen.

Kuva' 4.
III. Lammasteii merkkejä.
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Kun jaloin juhla, joulu, on tulossa, alkaa Kuopion kaupungissa 
kulkea talosta taloon monta eri joukkoa „säärnapoikia“ ja näitä knl- 
kee sitte Tammikuun markkinoille saakka, jolloin saavat markkina- 
miehiltä kalaknkkoja ynnä muuta hyvää. Heitä on joka parvessa kolme. 
Nämät ovat puetut valkeaan paidanmuotoiseen mekkoon, vyönä joku 
kirjava leveä nauha. Kaksi leveää värillistä nauhaa kulkee myöskin 
kummankin olan yli niin, että ovat ristikkäin rinnan kohdalla sekä 
selän takana. Niitten päät yhtyvät kummallakin kupeella ja tässä 
niistä riippuu suuri paperirimsuista tehty tupsu. Päässään on näillä 
pojilla jäykästä paperista valmistettu korkea punainen lieriön muotoi- 
n'en hattu. Yliden katussa on etupuolessa sana Herodes, toisen hatussa 
Husaari ja  kolmannen hatussa Murjaani. Tämän kasvojen alapuoleen 
on noella töhritty musta parta ja  muillakin on nokiset viikset ja  tuu- 
heiksi mustatut kulmakarvat. Kaikilla on myöskin puusapeli kädes- 
sään. Neljäntenä joukossa on „säärnan“ eli tähden kantaja, joka on 
tavallisessa puvussaan. Hän pitää näytöksen kestäessä lattialla seiso- 
massa noin kahta kyynärää pitkää sauvaa, jonka yläpäässä on kynt- 
telinsija. Tässä myöskin pyörii säärnan vaakasuora akseli. Säärnan 
keskuksena on pyöreä kehä, jonka etupuolen peittää kuvikas vaksi- 
paperi, jota valaisee sen taakse sytytetty kyntteli. Paperissa on ku- 
vattuna kapaloitu Jesuslapsi seimessä tahi jotakin muuta. Kehästä 
lähtee useita haaroja, esim. kahdeksan, ja nämät päättyvät puuhkeaan 
paperirimssu-tupsuun, joka sahisten heilahtaa, kun säärnaa pyöritetään, 
ja  sitä pyöritetään koko näytöksen kestäessä. Kun säärnapojat on las- 
kettu sisään, laulavat ja sanelevat he sanoja, jotka eivät suinkaan ole 
niin koreita ja  kuvauksellisia, kuin ne itämaan kuninkaan ja tietäjän 
suusta lähteneinä saisivat olla. Päinvastoin puuttuu näiltä suomalai- 
silta sanoilta kaikki runokielen kaunistukset ja ne sisällykseltäänkin 
ovat erinomaisen sotkuisia. Itse tarinan alkuperäinen juoksu niissä 
myöskin on tullut sekavaksi. Se nähtävästi on ollut seuraava: Kolme 
tietäjää, Bethlehemiin matkatessaan, poikkesi Jerusalemiin Herodeksen 
luo, mutta sitte, menivät toista tietä itäiselle kotimaalleen takaisin. 
Siitä Herodes vihastui, antoi tappaa 200 poikalasta ja teki sotaretken 
murjaanin maahan. —  Säärnalaulusta on tähän otettu varsinkin ne 
kohdat, jotka tätä tarinaa esittävät. Nehän ovat ikäänkuin vanhan 
joulunäytelmän eli „mysteerin“ pilaantuneita katkelmia. *)

*) Vaikka tämä laulu sekä kielen että muodon puolesta on jotenkin 
tnrmeltunut, painatamme sen, siinä toivossa että nmiltakin paikkakunnilta, joissa 
se ehkä on parempana ja  eheämpänä säilynyt, meille lähetettäisiin lisätietoja 
tästä vanhanaikaisesta jonlnnäytelmästä. Toimitus.
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Kaikki (laulavat):

Herodes (lausuu):
Murjaani:
Herodes:
Kaikki (laulavat) :

Herodes (lausuu):

Murjaani (lausuu): 
Herodes:
Kaikki (laulavat):

Herodes (lausuu): 
Murjaani:

Herodes: 
Husaari :

Hérodes:

Husaari:

Herodes :

Kaikki (laulavat):

Me kolme viisast’ miestä säärnan 
Tämän saliu sisäll’.
Paikalla lyöpi Herodes tämän säärnan ympäri.
Hyvä ilta! Hy vä ilta! Herrasväet ja  vieraat!
Herrasväet ja  vieraat olkaa iloiset ja  lystit!
Me toivotamme teille onnellista joulua,
Jumalapa teitä varjelkoon kaikest vaarast’ ja  vahingost’. 
Koska Daavidin poika oli syntynyt siellä Bethlehemiss’ Juu- 

dan maall’,
Niin ne kolme pyhää kuningast’ olivat iloiset ja  lystit. 
Mistä sinä olet?
Murjaanin maalta.
Miksi olet niin musta?
IJu! Musta olet sinä,
Hyväks’ on sinut tunnettu
Kuin yksi herra ja yksi kuningas murjaanin maalta.
Jos sinä olet yksi herra ja yksi kuningas murjaanin maalta, 
niin lankee minun eteeni polvilles ja  rukoile minua. (Mur- 
jaani lankee polvilleen ja  puusapelit lyödään kalisten yhteen). 
Viihdy mun edessäjii.
Itse tai kuolema.
Olettekos nähneet muukalaisten kuningasta,
Kuinka hän nyt Herodesta rukoilee 
Ja kuinka hän nyt Herodesta rukoilee?
Sulla on mun armon’. (Murjaani nousee ylös). Minne matka? 
Matka, matka Bethlehemin kaupunkiin Juudan maalle, jossa 
enkelit ennen lauloivat.

Oletkos nähnyt niitä kolmea viisasta miestä ?
Ne kolme viisasta miestä ottivat oman tähtensä ja  meni vät 
toista tietä omalle maallensa.
Ja minä kadehdin niin kauvan, kuin minä näistä pauloista 
pois pääsen, enkä minä näistä pauloista pois pääse, ennen- 
kuin minä saan lyödä kaksisataa poikalasta kuoliaaksi. Niin 
totta, kuin minä olen kuningas Herodes ja  seison tämän 
lattian päällä ja  minun voimani käy yli koko tämän huo- 
neen, tahdon minä sotia näitten kolmen viisaan miehen 
kanssa.
Niin totta, kuin minä olen kuningas Herodeksen uskollinen 
palvelija, tahdon minä kantaa tupen vyölläni ja  miekan kä- 
dessäni ja yhdeksi esimerkiksi tahdon minä näyttää sinun 
verisen sydämesi minun miekkani kärjessä. (Pistää Hero- 
desta).
Kiitos, kiitos, minun uskollinen palvelijani! Kyllä minä 
sinulle palkan maksan kullassa, hopiassa ja  setelissä sitte, 
kun sattuu.
Herodes, hän ajoi hevosill’ ja  vaunuill’
Ja hän ajoi siihen ast’,
Kuin hän pääsi murjaanin maall’.
Joka poika olkaa iloiset ja  lystit,
Kunnioittain Jumalaa tämän illan pääll’,
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Kuin Hän. on auttannt meitäkin sotimasta 
Synnin ja  kuoleman kavaluutta vastaan.
Me kolme uskomme tähtemme pääll’
Ja me kolme uskomme tähtemme pääll’.

Husaari (lausuu): Kas, nyt on sodat sodittu, luut rikki muserrettu, veri ulos 
vuodatettu.   — ----------------

Näytöksen loppupuolella joku pojista pyytää kuulijoilta rahaa 
pikarin muotoiseen pieneen haaviinsa, jonka lävitse lyhyt varsi on pis- 
tetty. Jos rahaa on annettu jotenkin runsaasti, laskevat he vielä Ivar- 
sin valloituksesta, höyrylaiva Osterbottenin palosta, „Itäisellä maalla 
oli kuningas“ j. n. e. Tämä säärnapoikain kulkutapa luultavasti on 
Skandinaaviasta tullut Suomen muutamiin paikkakuntiin. Ruotsinkie- 
lisissä paikoissa ovat laulut kauniimmat, kuin edellä mainitut. Nor- 
jan länsirannikon vanhoissa pikkukaupungeissa vanhat tavat kauan 
ovat pysyneet käytännössä. Sielläkin vielä kulkee säärnapoikia Loppiai- 
sena. Heitä sielläkin on kolme ja  he kolmena kuninkaana ihmisten 
ovien ulkopuolella tuovat iloisen sanoman laulussaan ilmi.

J. M. S.

K a k s i  k o l i s e n t a r a u t a a

Venäjän Karjalasta.

Ammoisista ajoista asti ovat ovenkolkuttimet sivistysmaissa 
olleet käytännössä. Sitä todistaa eräs sellainen, Capuasta löydetty 
muinaisesine. Mutta vasta romaanisen ja  gootilaisen sekä erittäinkin 
renässansin aikakaudella alkoi kuitenkin niiden varsinainen käytäntö. 
(Kts. F r .. Sales-Meyerin Handbuch der Ornamentik, sivu 445). Teko- 
aineeltaan ovat ne olleet joko pronssia tai takorautaa ja muodoltaan 
ja  kooltaän hyvin erilaisia. Pääasiallisesti ovat ne olleet 3 eri lajia. 
Ensimmäinen on rengasmuotoinen, jonkinlaiseen aluslevyyn tai usein 
jalopeuran pään kitaan kiinnitetty ja kädenkääkänä käytetty. Toinen 
laji on muodoltaan enemmän tai vähemmän kierteisen vasaran tapai- 
nen. Kolmas taas on kokoonpantu erilaatuisista kuvioista, ihmis- ja 
eläin-muodostuksista. Kahdessa ensinmainitussa lajissa on oveen 
kiinnitetty aluslaatta muotoiluunsa nähden hyvin kehittynyt, jota vas- 
toin se viimeksi mainituissa on sivuseikkana käsitetty. Kaikille la- 
jeille ominainen osa on metallilevy, jota vastaan tuo liikkuva rengas 
tai vasaramuoto kolahtaa. Tällaisina ovat ne esiintyneet sekä kir- 
koissa että asuinrakennuksissa. Onpa niitä hy vin viljalti tavattu
meidänkin maassa. Yaltion museossa löytyy jo  kerättynä suuri joukko 
tällaisia, useimmat Länsi-Suomesta peräisin, ja  on niistä ennen ollut 
kuvauksia ja kertomus tässäkin lehdessä (1894 N:o 12).
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Ansainnee tässä leiidessä ennen mainittujen lisäksi tehdä tun- 
netuiksi pari ovenkolkutinta eli n. k. „kolisentarautaa“ *) Venäjän 
Karjalasta, koska ne omituisten koristustensa tähden eriävät en- 
nen tnnnetuista. Mnotoonsa nähden ovat ne renkäantapaisia, vaan

Kuva 5. Kiiva 6.

näyttävät kuitenkin omintakeisesti syntyneiltä. Että aihe niiden käy- 
täntöön . täällä kaukana Karjalassa ön joko Suomesta tai etelämmistä 
sivistysmaistä peräisin, lienee hyvin luultavaa. Toinen niistä (kuva 
5) riippuu vielä tänäkin päivänä Luvajärven kylän Homa Sirkijän. ta- 
lon „sintskon“ eli asuinporstuan ulko-ovessa. Itse talolla on jo  
neljäs vuosisadan neljännes harmahtavilla hartioillaan ja  voinee tästä 
päättää kolisentaraudankin ijän. Se ei siis ole vanhimpia, mutta muo- 
tonsa puolesta on se kuitenkin tuo ta yksinkertaista vanhaa karjalaista 
kuosia. Renkaan käidempi yläosa mutkistuu mukavasti ylöspäin liik- 
kuakseen kerkästi oveen kiinnitetyssä saranaholkissaan, josta omitui- 
nen purston tapainen alusrauta sulavasti luikertelee ylöspäin paisunei-

*) Molemmat on arkkitehti V. J. Sucksdorff yhteisellä tutkinmsmatkal. 
lamme kesällä 1894 piirtänyt.
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neine muotoineen. Renkaan alapäässä oleva neljätoistasivuinen motti 
lyödä lynnähyttää oveen, kolahtaen mahtavasti piiolikuun-muotoista, 
sarvineen ylöspäin käännettyä rautalevyä vastaan. Suoraviivaisilla 
koristeilla itse, renkaassa on paljon tnota miellyttävää suomalaista 
yksinkertaisuutta. Hauskan näköinen on niinikään toinen keksimis- 
tämme kolisentaraudoista, joka löytyy Nokeuksen Arkangelin puolei- 
sen kyläosan Hokkion talon ovessa. Muodoltaan on se pääasiassa 
edellisen tapainen. Reugas on kuitenkin, kuten näkyy (kuvasta 6) 
enemmän kokdon litistetty, ja sen ylöspäin pyrkivä pnrsto on omi- 
tuisilla väkäpäillä varustettu. Puolikuun mnotoisen vastusleyyn saka- 
rat ovat alaspäin käännetyt. Yleensä huomaa, että tämä on karkeam- 
paa tekoa kuin edellinen.

Talon nykyinen isäntä Oleksei Hokkanen mainitsi isävaina- 
jaansa sen tekijäksi, niin että se lienee jotenkin yhdenikäinen edelli- 
sen kanssa. Meille näytettiin mnuten vanhaa pajaa, jossa tuo aikoinaan 
taitavaksi seppämestariksi tunnettu vainaja, oli työskennellyt. Täällä 
oli hän tehnyt useampia omituisia keksintöjä, m. m. eräänlaisen sahaus- 
laitoksen, joka kuitenkin nyt viratonna virni „koht’aitassa“ . —

Kolisentarautoja täällä Karjalassa käytetään „skeäägäsen“ eli 
ovirivan verosta samalla kuin niillä kolistusneuvoina on tuo erityinen 
tarkoituksensa. Siinä on omituinen viehätyksensä, kun myöhäisenä 
syyskesän iltana oppaan ohjaamana saapuu tällaiselle talolle pertin 
kulmauksen suojaan, jossa pääovi sijaitsee. Opas tuntien talon tavat 
tarttuu silloin oven skeäägäseen ja  alkaa kolahutella voimakkaasti rau- 
dalla oveen, niin että koko sintsho kamalan kolkosti kumahtelee. Eipä 
aikaakaan, niin jo  aukenee ovi, ja  tuuheapartaisen karjalaisen himmeä 
hahmo kehoittaa tulijoita tupaan astumaan ystäväliisin sanoin: „terve 
vierahat, käygeä perttiih!“

Omituisen mukavan keksinnön oli Hokkis-vainaja Nokeuksessa 
aikoinaan yhdistänyt tähän kolistuskojeesen. Hän oli nim. poikansa 
kertomuksen mukaan sisäpuolelta aukaistavan oven salpaan kiinnittänyt 
nuoran, jonka hän permannon ja  seinän lävitse oli johtanut ylös 
„gortnitshaan“ eli vieraskamariin sen sängyn kohdalle, jossa isäntä- 
väki nukkui. Kun he unestaan havahtuivat kolisentaraudan kumakasta 
kolkutuksesta, vetäsivät he vaan mukavasti nuorasta, jolloin salpanousi 
ylös ja  vieraat esteettä pääsivät sisälle. Keksintöä kiitettiin Karja- 
lassa kyllä mukavaksi, mutta tokko sillä täällä Suomen puolella uskal- 
taisi edes kokeilla?

Yrjö Blomstedt.



-  27 -

R e i n h o l m i n  k e r ä e l m i s t ä .

12. Kansallisia seurustelutapoja.
(R. LXIX: 71—78).

Kun matkalle lähtevä Savolainen jo  on vyöt.tänyt itsensä 
matkalle, pitää hänen vielä vähän istahtaa. Sääksmäellä sanotaan 
lähtöryyppyä varsinkin syksyllä ketararyypyksi. Kumoon ajettuansa 
tarjoo matkusta,va apumiehillensä ketaralcannnja nostajaisiksi. Uudel- 
lamaalla ja  Hämeessä on tapana tervehtiä tiellä kohtaavaa matkus- 
tajaa, varsinkin jos ajaa hänen ohitsensa. Jos ei sitä tee, niin kysyy 
ohiajettu: „Missä on teijän Jumalanne?11 Niinikään kuulee kerrotta- 
van: „E i se tervehtinytkään ja  minäkin Jumalani otin takasin11. — 
Naiset, kerrotaan Jalasjärveltä, katsovat itsensä vapautetuiksi terveh- 
timästä. Jos tuntematonta naista tervehtii maantiellä, saattaa siis 
tapahtua ett’ei hän siihen vastaa.

Taloon tulosta kertoo eräs Kittilän satu näin: „Mies tulee kar- 
tanolle, lyöpi kirveensä pirtin seinään, panee kalunsa pinon päähän 
ja  menee pirttiin“ . Kuinka mies tupaan tullessaan ennen muinoinkin 
käyttäytyi, saamme tietää vanhasta Kalevalasta (I: 140). Kun Väinä- 
möinen tungeksen tupahan, alle kattojen ajaksen, pysähtyy hän oven 
suuhun ja sieltä esittää asiansa seisten

„Oven suussa, alla orren,
Kattilan kotasioilla,
Lakin päästä laskemilla,
Kintalian kirvottimilla11.

Niinpä neuvotaankin V. Kalevalassa, X X II: 36 -4 0 :

„01et siivolla tuvassa.
Oven suussa seisomassa,
Oven suussa. orren alla,
Kalien kattilan välissä,
Kolmen koukun koskemilla".

Jos mies tahtoi riisua päältänsä, niin oli tuvassa (s. p.)

„Sopet luoa sormikasta,
Yaarnat miesten vanttuMa,
Seinät miekkoja laella“.

Tavallinen tervehdys tupaan tullessa on esim. Jalasjärvellä: 
„Hyvää päivää (huomenta, iltaa)!, johon vastataan: „JumaV antakoonJ“  
Kuusamossa sanotaan: „Jesus tänne!1' ja  samoin Iitissä, kun saunasta 
palataan tupaan. Sortavalassa tervehdittiin ennen vanhaan työssä 
olevia: „Jumala avuksi!“  johon vastattiin: „Jumcila paras auttaja!“ , 
mutta kappalainen Renqvist oli asettanut nykyiset tervehdyssanat: 
,,Terve tänne/ “ , johon pitää vastata: „Tule terveennä!'‘ „Ole terveennä! “
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tai „Jää terveeksi/ “ Salmilainen sanoo korkea-arvoiselle venäläisen 
orjan tapaan: „Kallish pää! Mie tulin siulle lyömäh otshaa!“

Vesilahden rikkaat talollisperheet kävivät tämän vuosisadan 
alkupuolella säännöllisesti vieraina toistensa luona, tavallisesti useat 
samassa setirassa. Kun sellainen kyläilevä joukko saapuu, piti isäntä- 
väen joutusasti tehdä niin monta vuodetta, että vieraat niihin mah- 
tuivat parittain, ja  pyytää keitä levolle, oli mikä aika vuorokaudesta 
tahansa. Noita levolle asetettuja vieraita emäntä sitten kestitsi kah- 
villa, useinpa totillakin. Isännän velvollisuutena oli pitää huolta pii- 
puista ja  tupakasta. Jos joku vieraista yritti nousta jaloittelemaan, 
niin kohtelias isäntä kiirehti pyytämään, ettfei suinkaan jättäisi mu- 
kavaa asemaansa. Ainoastaan aterian ajaksi saattoi isäntä salliä vier 
raan jättää vuoteensa.

Huittisissa sanotaan vieraan ås.emasta ruokapöydässä: „Ylim- 
mäinen vieras alasessa päässä pöytää on kuin ulkopuolella seinää“, 
ja  syödessä: „Syö syömistä, älä aikaa syö !“ Jos vieras tarjotessa 
kieltäytyy enempää ottamasta, niin sanoo tarjooja: „Sanokaa tar-
jotuksi“ .

13 . Yökesrät ja Yötsyt.
(E. LX1X: 80-84).

Ehtoopulidetta kesti Akaan pitäjässä kunnes oli poltettu 20 
pihdin pieleen pistettyä kahden kyynärän pituista pärettä. Yiimeisen 
päreen sammuessa pantiin maata. Maatapannessa poimittiin lattialta 
päreenloppuja, joiden karsipäät sovitettiin yhteen, jotta niihin tuluk- 
sien avulla aamulla kävi sytyttäminen tulta, taikka asetettiin taula 
pihdin rakoon pärekarren päälle, johon aamulla noustessa, kun kukko 
lauloi, puhallettiin valkia. Puheenpartena oli: „Puhalla valkee karren 
suuhun!“ Ken iltapuhteella tuli naapurista ilman aikojaan jutte- 
lemaan, sanoi Pomarkussa tulleensa „katkaisemaan ehtoon kaulaa“ .

Mutta ehtoopuhteesen päättyi vaan talon säännöllinen työaika. 
Silloin vasta tyttöjen oma työaika saattoi alkaa, ja  ahkeroita sitä 
useilla seuduin oltiinkin. Kiinpä Lohtajalla ainakin joku aika taka- . 
perin vaimoväen luhdit tavallisesti olivat niin täynnä omatekoisia vaat- 
teita, että orret sujuivat. Niitä nytkin naiset tekevät tyttöinä ollessaan 
öisin syksystä alkaen. Jokaisella on oma pellavamaansa. Kun maata- 
panon aikana pääsevät talon työstä, niin kokoontuvat naapuritalojen 
tytöt kölclcää istmnaan, harjaavat pellaviansa, kehräävät y. m. Sitä 
istuntaa kestää aamupuoleen yötä, niin että saavat levähtää pari tuntia 
vaan, ennen kun talon työhön taas on ruvettava. Kqkkää istutaan jos 
suinkin salaa, jotta pojat éivät siitä mitään tietäisi, mutta kyllä he 
enimmiten saavat vihiä tyttöjen aikeesta ja tulevat mukaan leikkiä 
lyömään, laulelemaan ja satuja sanelemaan, taikkapa kurielemaankin,



huolimatta pellavan luitten ja  kuitujen tuiskusta. Muutamin paikoin 
esim. Ilmajoella ja  Jalasjärvellä on kökällä talkoon merkitys.

Venäjän Karjalan pohjoisosissa varsinkin ovat yölcesrät hy vin 
tavallisia talvisaikana. Niitä pitävät tytöt toistensa luona ja  niissä 
he juteilen ja leikkiä laskien heiluttelevat värttinöitänsä. Tavallisesti 
saapuu niihin poikiakin tyttöjen kanssa liehimään, satuja kertomaan 
j. n. e. Paikottain Itä-Suomessa taasen vietetään kuun syntyä Ehtaa 
pitämällä, siten että seudun nuoriso kokoontuu jonkun tytön luo käsi- 
töineen yötänsä viettämään jutelien ja  kestitystä nauttien. Eau- 
talammella sanotaan valvottavan köpelötä, kun jollakulla naisella on 
pellavatalkoo. Niinikään ovat muutamissa paikoin maatamme Yötsyt 
tuollaisia syksyöisin työskenteleviä naisseuroja ja „yötsyksi“ sanotaan 
naista, joka käsitöineen menee naapuritaloon yötänsä viettämään. 
Ensimmäinen lankavyhti on saatava valmiiksi Martin päiväksi ja  sen 
vyhdin nimi on Martin lortti.
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K o k o e l m a i n  k a s v a m i n e n  1 8 9 5 .

(Jatkoa)

Kivi-ajalta.

Kerääjä K. A. Lindström’in kautta: Somerosta: 4 kivitalttaa, 2 kivi- 
Idrvestä; Kiikalasta: 6 kivitalttaa, 4 kivikirvestä, kivikalun katkelma: Muur- 
lasta: 2 kivitalttaa; Haapajärveltcl: kivikuokka, kourutaltta; Espoosta: 4 kivi- 
talttaa, kivikirves, kivikalun katkelma; Kirkkonummelta: 2 tasatalttaa, kivikirves, 
kivikirveen katkelma, kovasimen katkelma; Siuntiosta: 3 kivitalttaa, kivinen 
keikäänkärki, kiviveitsi, kivikalun katkelma liuskakivinen kalu, vrt. Aspelin, An- 
tiquités eto. ku v. 126; Lohjalta: 3 kivikirvestä, 2 kivitalttaa, katkelma; Karja- 
lohjalta: 7 kivitalttaa, 2 kivikirvestä; ViJidistä: kivikirves, kivikirveen katkelma; 
Kislcosba: 22 kivitalttaa, 5 kivikirvestä, kivinen poikkikirves, veneenmuotoinen 
kirves; Suomusjärveltä; 4 kivitalttaa, vasarakirveen katkelma, 3 kivikirvestä; 
Nummelasta: 2 kivitalttaa; Sammat ist a :  3 kivikirvestä; Perniöstä: 2 kivitalt- 
taa, veneenmuotoinen vasarakirves. — Kerääjä J. Kaupin kautta: Suistamosta : 
2 tasatalttaa, katkelma; Impilahdelta: 5 tasatalttaa, 3 katkelmaa; Kiteéltä: 2 
tasatalttaa, katkelma; Sortavplan pitäjästä: 9 tasatalttaa, 2 katkelmaa; Buske- 
alasta: tasataltta, katkelma; Pielisjårveliä: 2 kivitalttaa; Jukaalta: 8 kivi- 
talttaa; Nilsiåstä: 6 kivitalttaa, 3 muuta kivikalua; Iis almen pitäjästä: 3 kivi- 
talttaa; Kiuruvedeltä: kivikuokka, 14 kivitalttaa, joista yksi on löytty pellosta 
Kalliolan kylässä samakeskisillä ympvröillä koristetun värttinäpyörän keralla, 
Bevonlahdelta: 2 tasatalttaa; Vihannista; 2 tasatalttaa; Haapavedeltä: kouru- 
taltta; Oulaisista: 13 kivitalttaa, kivikuokka, kivikalun katkelma, liuskakivi- 
sen keihäänkärjen katkelma, löytty R. Nokelan pellosta Jylkänkosken rannalta 
Matkanivan kylästä; Pyhäjärvéltä (Oulun lääniä): 5 kivitalttaa, kivikuokankatkelma; 
Kärsämäeltä: 2 kourutalttaa, kivinen keihäänkärki, katkelma; Alavetelistä: tasa- 
taltta; Teerijärveltä: tasataltta; Lappajärveltä: tasataltta. — Kerääjä A. Mujusen
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kautta: Asikkalasta: 4 kivitalttaa. — Kerääjä S. Yilskman’in kautta: Kuurtaneelta : 
2 tasatalttaa; Isostakyröstä: varsireijällä varustettu kivikuokka; Lappajärveltä: 
kivikirves; Ylistarosta: kovasin; — Herra A. Spåren kautta: Vesilahdelta : kivi- 
kirves, 2 tasatalttaa, varsireijällä varustettu kivikuokka; Pirkkalasta: 2 kivitalttaa; 
Suoniemeltä: kourutaltta. — KansakoulunopettajaK. Leimunkautta: Janakkalasta: 
kourutaltta. — Arkkitehtien Y. Blomstedtfin ja W . SucksdorfPin kautta: Venäiän- 
Karjalasta-. 3 kivitalttaa. — Ylioppilas E. E. Takalan kautta: Lestijärvéltä: 2 
kivitalttaa, kivikirves; Kaustisista: 3 kivitalttaa; Kannukselta: tasataltta, 2
muuta kivikalua. — Kerääjä E. Yäkiparran kautta: Kaukolasta: 14 kivitalttaa, 
kivikuokka, kivikirves; Päisälästä: 4 kivitalttaa. — Pyhäjärveltä (Viipurin
lääniä): tasataltta. — N. Rissasen kautta: Hausjcirveltä: tasataltta. — Raja- 
viskaali R. Rynöltä maisteri E. Nervanderiu kautta: Kolarin kappelista : 
kourutaltta. — Kerääjä K. Moilasen kautta: Pyhäjärveltä (Uudella maalla)
tasataltta; Vihdistä: 9 kivitalttaa, 8 kivikirvestä, 2 muuta kivikalua, kivisen 
keihäänkärjen katkelma; Siuntiosta: 6 kivitalttaa, kivikirves, keihäänkärjen
katkelma; Lohjalta: 2 kivitalttaa, 3 kivikirvestä, 2 katkelmaa; Numme-
lasta: 10 kivitalttaa, 2 kivikirveen katkelmaa; Kirkkonummelta : tasataltta; 
Espoosta: 2 kourutalttaa, kiviaseen katkelma. — Tohtori Th. Sohvindfin kautta: 
Laitilasta: kivikirves ; Suomenniemeltä : kourutaltta, katkelma ; Sipoosta : 2 kivi- 
talttaa. — Ylioppilas K. B. CederhvarPin kautta: Perniöstä: 2 limsiökivistä 
sahaa, löytty lähellä Nybackan torppaa, Nurkkila, 2 poikkikirvestä, 3 kivikuok- 
kaa; Finnbyn kapppelista: reikätaltan katkelma. —- Kansakoulunopettaja K. A. 
Pettersson’in kautta: Paimiosta: 2 kivitalttaa, kivikirves; Salon pitäjästä:
kourutaltta; Maurlasta: 4 kivitalttaa, kivikirves; Halikosta: 4 kivitalttaa, 3
kivisen keihäänkärjen katkelmaa, katkelma; Perniöstä: 1 kivitalttaa, suuri kivi- 
kirves; Uskelasta: 9 kivitalttaa, liuskakivinen nuolenkärki, 2 kivikirvestä. — H. 
Karppisen kautta : Säräisniemeltä: tasataltan katkelma. — Kupariseppä J. Yalta- 
sen kautta: Hinnerjoelta: veneenmuotoinen kivikirves ja kivikirves. — Kirkko- 
herra M. HeikePin kautta: Kemijärvcieltä: kourutaltta. — Kansakoulunopettaja E. 
Ikosen kautta; Pielisjärveltä: kivinen poikkikirves, 19 kivitalttaa, kivikuokka, 
2 katkelmaa; Nurmelcsesta: tasataltta. — RautatiekassöörijK. Y. CederhvarPin kautta: 
Vihannista: 2 kivitalttaa. — Kunnallisneuvos C. W . v. Schantz’in kautta : Kauha- 

joelta: lävistetty kivi. — Räätäli K. Nyqvist’in kautta: suuri tasataltta, löytty 
Töyrän talon pellosta, Jantoniemen kylästä Lohjan pitäjää. -— Ylioppilas J. A x ’in 
kautta: Salmen pitäjästä: 7 kivitalttaa; Noormar kusta: kivikirves. Venäjän-Kar ja- 
lasta : 2 tasatalttaa. — Kirkkoherra J. E. Snellmanhn kautta: Miehikkälästä : 
2 kivitalttaa, kivinen keihäänkärki.

Pronssi-ajalta.

Kerääjä K. A. Lindströmlin kautta: Kisknsta: kaksiteräisen pronssisen, 
rombisella läpileikkauksella varustetun miekan katkelma G. Lindströmlin löytämä 
Liuhdan rustitilan pellosta Kurkelan kylässä.

Vanhemmcilta rauta-ajalta.

Haavuri K. Moilasen kautta: Vihdistä: soikea tuluskivi K. Hallén’in 
löytämä Aholan torpan pellosta Liukkaan taloa Niuhalan kylää. — Kerääjä 
K. A. Lindströmlin kautta: Sammatista: soikea tuluskivi löytty Lassin talon 
maalta, Kaukolan kylää. — Herra A. Spåren kautta: Sahalahdelta: soikea 
tuluskivi; Punkalaitumelta: samanl. — Kirkkoherra Korpelan kautta: Kokemäéltä: 
keihäänkärjen katkelma löytty Kakkulaisten mäeltä. — Kerääjä K. A. Petters- 
son’in kautta: Perniöstä: soikea tuluskivi; Halikosta: keihäänkärki, pronssirengas, 
pieni rengassolki ja  pronssinen solki, löytty kivirauniosta Isonkylän luota.
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Epämääräiseltä ajalta.

Kerääjä K. A. Lindströmlin kautta: 12. lävistettyä vuolinkiveä, talon- 
poika J. AhlqvisCin löytämää vanhan rakennuksen alta Kavaston kylästä Kiskon 
pttäjää. — Nimismies P. Bergius’en kautta: Vesilahdelta: lusikanmuotoinen rauta- 
kalu, avaimeu katkelma, savihelmi y. m., I. Friberg’in löytämät.

P i e n i ä  t i et oj a*

Linim-nimiii. Valtionarkiston vanhoissa tuomiokirjoissa oleu tavannut 
seuraavat Linna- liitteiset paikannimet, joita ei liene enueu huomattu.

Lmnaisen maa talvitiellä Cahilan järven ja  Linnaisen järven'|Välillä (Savon 
tuomiokirjat: Käräjät 18 ja 19 p. tammik 1648 Visulahdella). — Kartalla näky- 
vät Kaihlasen ja  Linnasen järvet jonkun matkan päässä Mikkelistä Juvalle vie- 
vän valtamaantien varrella.

Linnanjclrvensaari Taipaleeu kylan ympärisrajoissa Lusin kylää vastaan, 
(Savon tuomiok. 15 -  17 p. syysk. 1681 Mikkeli) — Paikka lienee jossain Mänty- 
liarjun ja  Heinolan rajoilla.

Linnanpelto ja  Savivedenpää mainitaan maarajoissa Juvalla v. 1648 
(Savon tuomiokirjat 1640:luvulta lekti 733). Savivesi on Saimaan luoteisveden koil- 
lisin kolkka, etelään Juvan kirkolta.

Linnamäki mainitaan Riikoisten ja  Eantoisten kyläin rajoissa Lammilla 
Hollolan kiklak. tuomiokirjassa. käräjät 9 ja  10 p. syyskuuta 1652 Hauholla, Tuu- 
loksessa ja Lammilla.

(V. Wallin.)
Laitilan pitäjässä tapasi toht. Th.. Sohvindt ja  kand. TT. Sirelius viime 

kesänä kolme ennen tuntematonta muinaislinnaa nim. Hiittenkirkko Kodisjoella 
ja  Matinmaa vuoret Vaimaron kylässä, joilla on kaksi linnaa. Siellä nähdään ki- 
viaitauksia vuorien päällä.

Bntinen herrankartano. Laitilan pitäjässä Kodisjoen kylän Ylikarron 
talon metsessä tietää Reinholm (Yl: 420) Kodisjoen ja  Vaimaron kylien keski- 
välillä maantien vieressä eräs paikka, jota sanotaan Linnaks'- eli Linnanvainioksi. 
Kansassa käy juttu että siinä ennen muinoin olisi ollut suuri herrankartano, 
mutta että se sodan aikana on hävitetty ja  että kartanon omistaja silloin olisi 
kätkenyt suuret aarteensa johonkin linnansa lähelle maahan, joita ei kummin- 
kaan enään ole löydetty. — Toht. Hj. Appelgren kävi 1886 paikalla ja huomasi 
noin 100:n askeleen metsittyneellä tasaisella maa-alalla 3 kivikasaa eli jäännök- 
siä entisistä kiukaista, 3:n kyynärän pituisen kuopan ja 2 epäselvää nurmettu- 
nutta kiviriviä, kenties asuinhuoneen kivijalka. Viimeksi mainittua sanottiinkin 
„linnanperustukseksi“. Vieressä tuntui yhdellä puolen maatuneita pellon ojia, 
ja  toisella puolen uudesta maantiestä eroava vanha tienkanta. Lähellä juokse- 
vaa ojaa sanotaan Linnanojaksi.

TJhrikivi, jossa on useita samallaisia pyöreitä kuoppia, kuin T:ri Heikelin  ̂
kuvaamassa kivessä Ihalempsin kylässä Hattulassapkuuluu myös löytyvän Hat- 
tulan vanhan kirkon luona (Carl CarlstedCin kirje Hist. Museon kotelossa: 
Hattula-, vrt. Suomen Museo 1895, s. 1—3)
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K a s k u j a .

Nilsiän pitäjän Pöljänkyläläiset ovat saaneet rosvon nimen. Niitä muka on 
aina markkinoilla parittain hevoskauppoja tekemässä; yksi myy ja  toinen on 
olevinaan ostaja, jolla keinoin koettavat kintaa ylentää. Joskus tekevät niin- 
kin, että yksi myy toisen kevosen ja kun myyjä on saanut rakat ja  kadonnut, 
tulee toinen vierastenmiesten kanssa ottamaan pois hevosensa, joka muka olisi 
käneltä varastettu. Siitä on syntynyt sananparsi „Parittain kuin Pöljän rosvot“ .

Pöljänkyläläiset puolestaan nimittävät Iisalmelaisia Pappilan sian var- 
kaiksi. Kaksi Iisalmelaista menivät kerran varastamaan pappilan suurta sikaa. 
Siinä tuumivat että sika on ensin tapettava, ettei se kuuda. Koska oli pimeä, 
ettei mitään nähnyt, sovittiin niin, että toinen miekistä iskee tuluksilla tulen 
ja  panee sen sian otsaan, jokon toinen mies lyö kirvespokjalla. Kun ensimäinen 
sai tulen isketyksi, pani kan kekkuvan taulankappaleen polvensa päälle siksi 
että ekti pistää tulukset taskuunsa. Vaan sillä välin toinen mies jo lyödä 
sukasee kirvespokjalla taulan palaan, luullen sen olevan sian otsassa. Siitä 
seuraava parku kerätti pappilanväen, joten toinen varkaista joutui kiinni.

Sattuipa kerran että Iisalmen mies tapasi erään Pöljän mieken yksin: 
Iisalmelainen oudoksuen ettei nyt Pöljän rosvot ole parittain, kysyä tokasi: 
„missäs toinen on ?“ jokon Pöljäläinen vastasi: „se on pappilan sikaa varasta- 
massa“. Siinä oli sana sanasta. Kauppi.

Suomen Museon ja Finskt Museumin tilaushinta paina- 
tusvuoden kuluessa: postikonttooreissa 2: 50 p:niii, vakinaisille 
jäsenille 1 mk.

FinsJct Museum. N :o 3 —4  sisä ltää : Till hvilken tid höra kalkmalnin- 
garne i Paumo, Hattula och Lojo kyrkor? (milloin ovat kalkkimaalauksetRauman, 
Hattulan ja  Lokjan kirkoissa syntyneet?) kirj. E. N. (1 kuva). Tekijä arvele 
Lokjan kirkon seinällä olevan piispa Arvid Kurjen vaakunan y. m. seikkain 
nojalla näiden maalausten syntyneen v. 1511—1522' välillä ja  luulee P. Henrikin 
kuvaa vastapäätä olevan kenkilön esittäyän Hemming piispaa. -  Fn sojotisk 
schamankostym i historiska muuseet i Helsingfors (sojoottilainen noitapuku Hel- 
singin kistoriallisessa museossa jatkoa edell. n:roon); kirj. A. O. Heikel. Tekijä 
kertoo esitelmän alussa puvun kokoonpanosta ja sen myytillisiä olentoja tar- 
koittavista käärmeenkuvista; noitarummusta, kengista, joiden kanssa velko^muka 
tulee tekemisiin; noidan arvotilasta ja  siiken kuuluvista seikoista. Esitelmä 
päättyy kakdella kertomuksella noitien käynnistä maanalaisen ruktinaan Jerlik- 
kkaagin luona, jotka avaavat silmialaa noita-uskonnon mitä kummallisimpiin 
käsityksiin näkymättömästä mailmasta. — Tjr Beinholms samlingar: 9. Begraj- 
ningsseder. (Reinkolmin kokoelmista: 9. Hautaustapoja). Kerrotaan kautausta- 
voista Vatjalaisilla, Suistamossa ja Inkeriläisillä. — Anteckning om porträtt pa 
Idlax i Perno; kirj. M. V. v. B. Tekijä luettelee muotokuvia 1500, 1600 ja 1700- 
luvulta, jotka ennen olivat Idlakden kartanossa Pernajassa, vaan tulipalon kautta 
ovat menneet kukkaan. — Några anmärkningar med anledning a f uppsatsen om 
„bidrag till grafstenarnas historia“ N:o 3, 1894 (muistutuksia tämän lekden 3 
n:rossa 1894 olleen kirjoituksen jokdosta otsakkeella „kiukan hautativi-kistoriaa11) ; 
kirj. V. M. v. B. Oikaisut koskevat tietoja Lorentz Creutzistä ja känen kauta- 
kivestään sekä Priita Heikintytär Riskitistä. — Svar till Hr V. M. v. B- (vastaus 
edelliseen), kirj. Y. B. — Samlingarnas tillväxt (kokoelmain kasvamien 1895). 
Tilausilmoitus.

Suom en M useo N :o 3 —4= sisä ltää : Puumerkeistä ja  muista omistus 
merkeistä, kirj. Kust. Killinen (4 kuv.). — Säärnapojat ja säärnalaulu Kuopiossa,
kirj. J. M. S. — Kaksi kolisentarautaa Venäjän Karjalasta, Yrjö Blomstedt (2 kuv.).
— Reinkolmin keräelmistä: 12. Kansallisia seurustelutapoja. 13. Yökesrät ja  yöt" 
syt. — Kokoelmain kasvaminen 1895. — Pieniä tietoja. — Kaskuja. — Tilausilmoitus,

Helsingissä 1896. Helsingin Sentraalikirjapainossa, Fakianink. 6.



Suomen Kfuseo.
5 u o m e n  jW u in a is m u is io -Y h d is ly k s e n  Kvuu kauslehti.

N :o 5 — 6 . -^  1 8 9 6  T ou k ok .— Kesäk.

Til_ausliinta postikonttooreissa on 
2 m. 50 p. vuodessa. M uinaism.-Yhd:n 
vakinaiset jäsenet saavat lehden 
painatusvuoden kuluessa l in . ,  jonka 
postimerkeissä tahi rahassa osoit- 
teensa kanssa lähettäkööt Yhdist:lle.

Lähetykset osoitetaan:

S. Muinaismuisto-TMistjksen 
S i h t e e r i 11 e,

H elsinki, 
Historiallinen museo.

Lehti ilm estyy jo  sa toinen kuu- 
kausi yhden arkin kokoisena, ja  sitä 
voidaan tilata kaikissa maamme posti - 
konttooreissa sekä Helsingin kirja- 
kaupoissa.

1. Yirrat. Siikala, 2. Lohja. Teräyäinen. 3. Möuhijärvi. Ylinapa.

ja länget olivat koristetut leikatuilla kuvioilla, ja reen kupeissa 
oli ornamenttejä, vaakunakilpiä, raamatullisia esityksiä, y. 111, 
Museoissamnie on joukko tällaisia kapineita, joista tällä kertaa 
panemme lehteemme muutamia näytteitä vanhanaikaisista län- 
gistä, joita muinaiskalujen kerääjät S. Wilskman, J. Kauppi,

L ä n k i ä
raltion museossa.

Yielä viime ja sen edellisellä vuosisadalla oli herrasväellä 
ja olletikin pohatoilla tapana pitää komeat valjaat; silankaaret
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8. Mynäinäki. 9. Vihti. Tmisa. 10. Etelä-Poh- 11. Espoo.
jaumaa. Sperrings.
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K. A. Lindström, K. Moilanen ja A. Salmi ovat lähettäneet 
kokoélmiimme.

Länkien yläkasa on tavallisesti koristettu jollakin eläimen, 
jalopeuran, hevosen tahi linnun pään kuvalla; sivuilla nähdään 
sekä koho- eli reliehviknvia että myöskin pintaan syvennettyjä 
kuvioita. Kohokuvien aiheet ovat enimmäkseen kasvikunnasta; 
kuva 10 näyttää kuitenkin käärmeen kuvan; toisissa taas on 
paljaita ornamenttikuvioita. Välistä voi näissä koristuksissa

nähdä eurooppalaisten tyyliryhmien vaikutusta. Niinpä on ku- 
vissa 1, 2 ja 3 samanlaisia lehtiköynnöksiä, kukkia ja hedel- 
miä, jotka olivat käytännössä 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun 
alkupuelella, eli renässanssityylin loppuajoilla. Längissä 13 
näemme jälkivaikutusta rokokootyylin simpukka-ornamentiikasta, 
joka seurasi edellistä tyyliä ja kuvassa 14 juoksevan orna- 
mentin, joka oli käytännössä vielä tämän vuosisadan alussa 
ja kuulunee niihin kuvituksiin, jotka »keisarityyli» lainasi kreikka- 
laisista koristeista.

Useat näistä esineistä, joiden siro tekotapa todistaa teki- 
jänsä kätevyyttä ja kehittynyttä taide-äistia, ja joiden osaku- 
vissa huomaa monta kohtaa, jotka melkein samanlaisina ilmaan- 
tuvat länsieurooppalaisissa kuoseissa (esim. kuv. 1, 2, 3) panee 
epäilemään ovatko ne kotimaista työtä.

12. Sysmä. 13. Vihti. 14. Iso-Kyrö. 15. Kisko. OJlas. 
Orismala.Tervalampi.
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Puuhnn syvennetyt korristukset kuvissa 10, 11 ja 15 muis- 
tuttavat monessa suhteessa kotimaisia koristemalleja.

Koska tällaiset koruesineet usein voivat antaa varsin haus- 
koja tietoja menneiden aikojen elämästä, olisi toivottavaa että 
ne joilla sellaisia vielä on säilyssä niitä lähettäisivät valtion 
kokoelmiin joko lahjoina tai lunastettaviksi.

M u i n a i n e n  k i v i as e i d e n  l e k o p a i k k a  P o m a r k u s s a .

Kenttägeoloogina kesällä vuonna 1894 risteillen useissa 
Länsi-Suomen pitäjissä ja sivumennen aina tiedustellen muinåis- 
kalulöytöjä satuin Pomarkun Uudenkylän salokulmilla saamaan 
käsiini kivisen reijällä varustetun esineen ja pari pienta liuska- 
kiven laakaa, jotka kaikki olivat löydetyt Veikasjärven etelä- 
rannalla olevan Ylikosken torpan pellosta. Heti herättivät nno 
liuskalevyt huomiotani, sillä ollen muovaamattomia ja paikka- 
kunnalle varsin vierasta vuorilajia, oli mielestäni seposelvää, 
että ne olivat tarkoituksella kuljetettuja muualta, arvatenkin 
tullakseen täällä valmistettua aseiksi. Tosin en saanut yhtään 
liuskeesta telityä kapinetta, mutta koska samaan löytöön oli 
kuulunut ehkä toistakymmentä esinettä, jotka lasten leikkika- 
luina sittemmin olivat joutuneet tuota yhtä vaille kaikki kadok- 
siin, saattoi niiden joukossa kyllä olla jos jotakin. Pyysin sen 
vuoksi torpan väkeä etsimään niitä ja panemaan talteen, kunnes 
toistamiseen saapuisin paikalle.

Kesän lopulla tein sinne uuden matkan ja sain silloin 
haltuuni useampia uudestaan löydettyjä kapineita. Näiden jou- 
kossa oli m. m. kesken-eräinen tai pilalle mennyt pieni liusko- 
taltta ja reijän suhteen puolitekoinen kivinuija, jotka vahvisti- 
vat otaksumani paikalla muinoin olleesta kiviase-pajasta todeksi. 
Sen asema oli matalalla mäenpättärällä, lähellä mainittua Yeikas- 
järvea. Löydöstä, joka oli tapahtunut useita ATuosia sitte, kertoi 
sen tekijä, vanha torpan-ukko seuraavaa:

Uutta peltoa tehdessä ilmautui kangenkäännön, s. o. jalan 
s3rvy3rdessä pientä »solakiveä» arviolta hevoskuorman verran. 
Solakivet olivat harmaita, kämmenenkokoisia, lohotuita liuskoja, 
jotka olivat asetettuja suurempain, punaisten laakaltivien päälle. 
Nämät olivat olleet noin kahdeksan tuuman levyisiä, kymme- 
nen pituisia ja viiden »vartin» ( =  viiden neljännestuuman) 
vahvuisia sekä peittivät arviolta puolitoista kyynärää toiselle 
ja hiukan vähemmän toiselle taholle ulottuvan alan. Solakivien
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paällä oli ollut hiiliä ja parin tuuman mittaisia luusiruja nmtta 
tuohta tai puuta ei ollut näkynyt. Muuten oli paikka ollut 
aivan kivetöntä neliönmuotoisella »neljä syltä kanttiinsa» ole- 
valla alalla ja tärnan kivettömän alueen alapuolella oli ollut 
iso laakea kivi, joka sittemmin oli siirretty pellosta poistetuista 
kivistä tehtyyn röykkiöön. Siinä se näytettiin kirj oi ttaj alle ja 
oli se meetrin pituinen, 46 senttimeetrin levyinen ja jotenkin 
saman korkuinenkin sekä päältä tasainen ja kuluneelta näyttävä. 
Se lienee senvuoksi ollut muinainen alasinkivi, joka olisi hio- 
misesta tai hakkaamisesta kulunut.

Mitä tulee vuorilajeihin, joita tässä ammois-aikuisessa ase- 
pajassa käytettiin aineksina, näyttävät ne olleen saviliuske ja 
gneissigraniittimainen gneissi. Ensimainittua vuorilajia, jota 
ei ensinkään esiydy lähiseudulla, oli paitse paria valmista esi- 
nettä pari muovaamatonta liuskelaikkaa. Näistä toinen 011 

rakenteeltaan hy vin hienoa ja sisältää noin millimeetrin suurui- 
sia magnetiittikiteitä, jotka voivat olla johtona mainitun vuori- 
lajin alkuperää määrätessä. Samallaisia kiteitä, esiytyy nim. 
liuskeessa Ikaalisjärven pohjoisrannalla ja Tampereen seudulla, 
joten lienee hy vin todennäköistä, että vuorilaji on jommasta- 
kummasta paikasta alkuansa. Toinen liuskelaikka 011 hiukan 
karkeampaa, eikä sisällä mainittuja kiteitä ensinkään.

Muut löytöön kuuluvat esineet (kivinuijat) olivat gneissi - 
graniittimaista gneissiä, joka juuri muodostaa vuoriperän lähi- 
tienoolla. Mikroskoopillinen tutkimus, jota varten 011 sekä 
seudun vuorilajista että kivinuijista laitettu läpinäkyviä prepa- 
raatteja, on kuitenkin osoittanut, ett’ei ainakaan lähiseudun 
gneissiä oltu käytetty kivinuijain tekoon. Viimemainitut näytti- 
vät nim. olevan paljasta kiillegneissiä kun taas seudun vuori- 
laji oli pyrokseenipitoista sarvivälkegneissiä, joka sitäpaitsi si- 
sälsi magnetiittihiukkeita. On siis varmaa että näidenkin aine 
on tuotu loitompaa, nmtta ilman laajempaa erityistutkimusta on 
mahdoton lähemmin määrätä vuorilajin kotoperää. Punaset 
laa’at ovat epäilemättä olleet n. s. Porin hiekkakiveä, joka 
etelämmässä esiytyy runsaina kulkukivinä.

Yahingoksi on tietysti muinaistieteelle ollut, että koko tuo 
»hevoskuormallinen» solakiviä on suurimmaksi osaksi joutunut 
häviöön, valittamattakaan sitä seikkaa, ett’ei löydöstä ilmoitettu 
viran-omaisille, joten olisi joku asiantuntija voinut tulla tilaisuu- 
teen tämmöisen harvinaisen löytöpaikan tutkimiseen.

J. E. Ax.
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P r o t i s s i a n a l y y s e j ä .

Ivuparia. Tinaa. Lyijyä. Kautaa. Sinkkiä.
1. Ketjun osa Yöyriltä. Hist.

mus. Luett. N:o 68. (lu-
jasti oksideerattu) . 74,91 1,83 0,28 1,83 15,05

2. Palanen rannerenkaasta
Orismalasta. H. M. L.
2440:2 ............................ 90,46 9,23 — —- —

3. Kaularenkaan palanen
Aimälästä. H. M. L.
N:ro 2001.4...................... 70,07 0,06 0,12 Jälkiä. 26,60

4. Pronssikeltti Noormarkusta 87,99 10,16 0,13 0,19 1,08
5. Palanen miekankahvasta Rautaa ja N ikkeliii ja 

Sinkkiä. K oboltin
V ö y r i l t ä ...................... 85,35 8,59 0,34 2,84 . jälkiä.

6. Hopealöydöstä Kuolajär- Tinaa ja
ven ja Sodankylän ra- Hopea-

kloriidia . Lyij- Hop. Raut. Sinkk.
ja lt a .................................. 24,66 1,07 0,61 64,39 0,39 1,34

Muist. Kuten poikkileikkauksesta saattoi huomata oli vii- 
meksi mainittu hopea-esine sisältä pronssia ja päältä hopeoittu. 
Hopea irtautui ohuina lehtisinä pinnalta, ja niiden analyysi antoi 
71,31  °/o hopeata; siis selvästi eri määrä kuin koko esineestä.

J. E. Ax.

S u o m e n  M u i n a i s m u i s t o - Y l n l i s t y k s e n  v u o s i k e r t o m u s .

Nyt päättyneen työvuoden tapahtumista on meidän ensiksi mai- 
nitseminen sen graniittipatsaan pystyttäminen vanhalle lutherilaiselle 
hautausmaalle, jonka vihkimisestä Yhdistyksen jäsenet ja ystävät 
vasfikään ovat palanneet. Se on patsas jalon vainajan muistolle, 
Yhdistyksen ensimmäiselle varapuheenjohtajalle, väsymättömälle ke- 
rääjälle, innostuneelle runsasaatteiselle muinaisuuden tutkijalle Henrik 
August Reinholmille. Muistopatsaasen tarvittavat varat ovat kahden 
viime vnoden kuluessa yksityisen keräyksen kautta kootut Yhdistyksen 
jäsenten ja  vainajan elämässään laajan tuttavapiirin keskuudessa.

* *

Ennenkun käyn kertomaan Yhdistyksen varsinaisista toimista, 
on tarpeellista muutamilla sanoilla luoda silmäys muinaistieteen ase- 
maan Suomessa, koska se osaksi on vaikuttanut Yhd:n toimintaan.

Muinaismuisto-Yhdistys ja kaikki muut tieteelliset laitoksemme, 
jotka tällä alalla ovat työskennelleet, ovat näikin saakka olleet aines-
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ten kerääjiä ja  samoin on koko suomalainen muinaistiede, harvoja 
kirjateoksia lukuun ottamatta, ollut ainoastaan kertovalla kannalla. 
Kuinka tärkeäksi sellainen toimi onkin arvattava, on se kuitenkin 
ainoastaan mahdollisuuden valmistamista suurenimille tektäville. 
Ainoa mikä voi maamme ja kansamme historian takaiseen hämärään 
luoda valoa ja  samalla määrätä kekitysasteiden aikakausia jo  vuosi- 
satoja on vertaileva tutkimustapa, joka muissakin Euroopan sivistys- 
maissa on voittanut alaa ja  etenkin Skandinaviassa on tuottanut mitä 
kauniimpia hedelmiä. Mutta tämän tarkoitusperän toteuttamista koktaa 
täta nykyä monet esteet, joista etupäässä mainittakoon työmiesten 
ja  opetuksen puute sekä varain puute laajempia tutkimuksia varten.

Kohtalaisen suuriin keräyksiimme ja muinaistieteen laajaperäisiin 
tehtäviin nähden voimme sanoa: „viljaa on runsaasti mutta työmiehet 
ovat harvat". Se innostus muinaistieteen oppimiseen, joka 1880- 
luvun alkupuolella rupesi leviämään, on siitä saakka, kun opetus tässä 
aineessa yliopistossa lakkasi, ylioppilas-nuorisossa täydellisesti tauon- 
nut. Kiittävää määrää kelvollisia työmiehiä ei ole edes Arkeoloogisen 
toimiston aloittamaan maan muinaisjäännösten luettelemiseen ja  kerto- 
miseen. Harvojen tieteelliseen työhön pysty vien henkilöimme aika kuluu 
enimmäkseen juoksevien tointen hoitamiseen ainesten keräyksessä niiden 
julkaisemisessa ja muinaisjäännösten hoidossa. Monet asianhaarat sen- 
vuoksi vaativat työmiesten luvun lisäämistä uudistetun muinaistieteelli- 
sen opetuksen kautta ja  Yhdistys on, siitä varalta ettei Yliopisto,jota asia 
lähimmin koskenee, katsoisi voivansa pitää huolta nuorison muinaistie- 
teellisestä kasvatuksesta, pitänyt velvollisuutenaan ottaa ohjelmaansa 
myöskin opetusvelvollisuuden, jottei tietojen ja kokemuksen perinnäi- 
syys nykyisen ja tulevan sukupolven välillä täydellisesti katkeaisi.

Samoin kuin opetus on tarpeellinen alottelijoille ja  opinhalun 
virkistämiselle, ovat vertailevan tieteen harjoittajille ulkomaiset opinto- 
matkat välttämättömät, jotta he meidän oman muinaisuutemme sel- 
vittämistä varten tulisivat tilaisuuteen tutustua muun Euroopan mu- 
seoihin, taidetyyleihin ja tieteellisiin katsantotapoihin.

Yaan näiden suomalaisen vertailevan muinaistieteen elinehtojen 
toteuttamiseen puuttuu varoja ja Yhdistyksen tavalliset tulot eivät 
riitä edes aloitettujen tutkimusten ja painatustöiden yhtämittaiseen 
jatknmiseen, jotka työt sekä tieteellisessä suhteessa että yleisön har- 
rastuksen ylläpitämiseksi ovat välttämättömiä. Oivaltaen asian tilan 
on sen vuoksi Yhdistyksen puolesta joukko kansalaisia. joiden seassa 
nähdään maamme jaloimpia miehiä, Suomen yleisölle lähettänyt ke- 
hoituksen perustamaan tutkimusrahaston, jonka korkoja Yhdistys voisi 
käyttää sellaisten muinais- ja  kansatieteellisten tutkimusten edistämi- 
seksi, jotka valaisevat maamme ja kansamme muinaisuutta. Lähimmän 
aiheen tämän keräyk-sen alkuunpanoon on antanut se seikka,että nyt 
on kulunut ummelleen 50 vuotta siitä kun suuri kansalaisemme 
M. A. Castrén, jonka kuolinpäivää tänään vietämme ja  jonka muinais-
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tieteellisen työn jatkona Yhdistys aina on toimintaansa käsittänyt, lähti 
viimeiselle suurelle tutkimusmatkalleen ja kun myöskin on kulunut 
25 vuotta tämän Yhdistyksen perustamisesta, Näiden tapausten muis- 
toksi tulee mainittu rahasto kantamaan nim en: Mathias Aleksanteri 
Castrénin tutkimusrahasto. Muinaismuisto-Yhdistys luulee Suomen kan- 
san sen kautta tahtovan pystyttää kuuluisalle tiedemiehelle, joka en- 
simmäisenä viitoitti Suomen muinaistutkimuksen tjmalan, hänen ar- 
vonsa mukainen muistopatsas, joka samalla tulee tehokkaalla tavalla 
sekä ajan ja  tieteen vaatimuksien mukaan edistämään hänen alulle 
pantua työtään. * **

Yiime vuosikokouksessa hyväksyi Yhdistys ehdotuksen uusiksi 
säännöiksi, joka viime Heinäkuun 18 p. on saanut korkean asianomai- 
sen vahvistuksen. Näiden sääntöjen mukaan on Yhdistys järjestetty 
uudelle kannalle pääasiallisesti tarkoituksessa saada asioille perin- 
pohjaisempaa pohtimista, yhteistyöhön liittää tutkijoita muinaistiedon 
eri aloilta ja  asettaa Yhdistyksen talous vakavammalle kannalle. 
Työskenteleviksi jäsenikseen jotka samalla ovat johtokunnan jäseniä 
on Yhdistys, paitse esimiestä prof. J. K. Aspeliniä, vara-esimiestä prof. 
El. Aspeliniä ja allekirjoittanutta sihteeriä, jotka sääntöjen mukaisesti 
ovat sellaisia, valinnut seuraavat tutkijat, nim. toht. A. O. Heikelin, 
toht. P. Th. Schvindfin, maist. E. Nervanderin, toht. A. AV. Fors- 
man’in, toht. J. J. Tikkasen, toht. A. H. Snellman’in ja  maist. Alfr. 
Hackmanin. Myöskin on ryhdytty toimiin asiamiesten hankkimiseksi 
maamme eri kuntiin, maaseudun muinaistieteellisten olojen silmällä 
pitoa varten.

Painosta 011 ilmestynyt:
Yhdistyksen aikakauskirjan X V :s vihko, joka sisältää: Muinais- 

muistoja Kuortaneen kihlakunnan eteläisestä osasta, kirj. J. P. Ollinen; 
Käärmeet vanhan kansan käsityksessä, kirj. J. Ii. Aspelin; Berlinin 
museo-oloista, kirj. Eliel Aspelin; Reinh. v. Beckerin lisäyksiä ja  oikai- 
suja, Gananderin Mythologia Fennica’han, julk. A. AV. Forsman, sekä 
saksalainen yleiskatsaus vihkon sisältöön. — X V I:s vihko, joka sisältää: 
Itämeren Suomalaiset itsenäisyytensä aikana, * kirj. A. H. Snellman, 
ynnä saksalainen yleiskatsaus.

Yhdistyksen kuukauslehdet, joista ruotsalainen ja  suornalainen 
painos on ollut eri sisällystä:

Suomen Museo I I , 1895, johon seuraavat henkilöt ovat jättäneet 
kirjoituksia, nim.: J. R. Aspelin, Y. Blomstedt, T. Boisman, A. AV. 
Forsman, K. Grotenfelt, V. Högman, A. Leino, J. J. Mikkola, J. M. 
Salenius, L. H. Sandelin, A. E. Snellman, V. Wallin, J. AVichmann 
ja allekirjoittanut.

Finskt Museum II, 1895, johon ovat kirjoittäneet; El. Aspelin, J. 
R. Aspelin, O. von Bonsdorff, A. Hackman, A. O. Heikel, J. J. Mikkola, 
A Neovius, E. Nervänder, L. H. Sandelin ja  allekirjoittanut.
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Sukukirja V IL sja  V III:s  vihko sisältävät luvut: Frosterus (jatk.), 
G-add, Gadolin, Ganander, Geitlin, Gejtel, Gottleben, Gottlund, Gyldén, 
Haartman, Harfcman, Hackzell, Hahnsson, Hedberg, Hedman, Heikel, 
Heinricius, von Hertzen, Hildén, Hirn, Hjelt, Hohenthal, Holmberg, 
Homén, Hornborg, Hougberg, Hultman, Hällfors ja Hällström.

S. Muin. Yhdistyksen kiertokirje koskeva muotokuvain lueftelemista ja
Luettelo S. Muin. Yhdistyksen julkaisemista teoksista 1870— 1S96.

Tntkimukset ja keräyksct. Koska jnlkisissa rakennnksissa, niin- 
kuin virastoissa, kirkoissa y. m. sekä kodeissa kaupungeissa ja maalla 
löytyy muotokuvia entisiltä ja  nykyisiltä ajoilta sekä historiallisesti 
merkillisistä että muista henkilöistä, jotka joko kultturihistorialli- 
sessa suhteessa taikka taitelijan ja  taiteen historian puolesta useinkin 
ovat hyvin arvokkaita, vaan jotka, kuten monet monituiset esimerkit 
ovat osoittaneet, joko tulipalojen, huonon hoidon tai tietämättöuyy- 
den kautta, aikojen kuluessa suureksi osaksi häviävät, on Yhdistys 
asianharrastajain avulla kaikkialla maassa pannut toimeen säännölli- 
sen muotokuvain luettelemisen sitä varten painettujen kaavojen 
mukaan. Yhdistys toivoo siten voivansa tieteelle säilyttää niistä 
ainakin joitakin tietoja sekä useimmiten kuvatun ja  taiteilijan nimet. 
Vähimmästä merkityksestä ei myöskään ole tieto kenen luona eli 
hallussa mikin mu.otokuva on, jos, kuten toivottavaa olisi, aiot- 
tuun uuteen kansallismuseoon voitaisiin perustaa historiallinen muoto- 
kuvasto. — Muotokuvatietojen keräys on onnistunut paremmin kuin 
alussa voitiin toivoakaan. Täällä Helsingissä ovat keräyksen järjestä- 
neet joukko naisia ja  ylioppilasosakunnat ovat jakaneet keskenään 
eri kaupunginosat käydäkseen ne talosta taloon. Samoin on useim- 
missa nruissa kaupungeissa työ naisten y. m. avulla järjestetty sään- 
nöllisesti. Tähän saakka on näin saatu kokoon tietoja enemmän kuin 
2,000:sta muotokuvasta. Tarkoitus olisi myöhemmin painosta julkaista 
lopullisesti järjestetty muotokuvaluettelo.

Taidehistoriallisten keräysten jatkamisesta valtion varoilla teki 
Yhdistys viime keväänä Arkeologiselle Toimistolle ehdotuksen, ollen 
Yhdistys siinä käsityksessä että muinaistieteelliset asetukset kyllin 
selvästi säätäisivät taidehistoriallisten tutkimusten ja keräysten kuulu- 
van mainitun viraston toiminta-alaan, semminkin kun valtio jo  omis- 
taa taide- ja kulturihistoriallisia kokoelmia, joiden kasvamista täytyy 
pitää yhtä tärkeänä kuin muinais- ja kansatieteellisten kokoelmain 
lisäämistä ja  kun Arkeologinen toimisto sattuneissa kirkkojen korjauk- 
sissa jo  on aloitellut tällaisia tutkimustöitä. Toimisto on vastaukseksi 
ilmoittanut ei voivansa periaatteessa asiaa käsitellä, vaan ainoastaan 
sattuvissa tapauksissa (ej kan om dessa insamlingars „öfvertagande i 
ajlmänhet, utan endast in casu fatta beslut“ ). KunYhdistyksen kai toden- 
teossa täytyy pitää tätä vastausta kieltävänä, ei liene tietojen keräystä 
varten häviävistä kirkoista ja kirkkomaalauksista y. m. tämän tapaisista
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tutkimusaineksista, joiden aiotusta hävittämisestä ei suinkaan aina tehdä 
virallista ilmoitusta, mun neuvona kui-n että Yhdistys edelleen koettaa 
mahdollisuuden mukaan jatkaa näitä töitä. Ensi kesäksi on Yhdistys 
sén vuoksi päättänyt Maist. E. Nervanderin johdolla panna toimeen 
tällaisen retken Pohjanmaan rantaseutuihin Kokkolasta Tornioon, jos 
hallitus suostuen Yhdistyksen tehtyyn pyyntöön tähän tarkoitukseen 
myöntäisi 2,000 markkaa, jossa tapauksessa Yhdistys omista varoistaan 
lisäisi loput tarvittavasta summasta eli noin 600 markan paikoille.

Yhdistyksen kokoelmiin on tullut yli 70 esinettä useimmat 
lahjoina; niistä on 23 kiviaikaisia, noin 10 vanhemmalta rautaajalta, 
13 uudelta ajalta; kuvia on 24. — Sitä paitse on annettu kaksi kirje- 
kokoelmaa. — Kirjasto on lisääntynyt 24 nidoksella kotimaasta ja 148 ni- 
doksella ulkomaisilta seuroilta. — Lahjoja ovat antaneet, konsuli Y. 
Forselius, toht. P. B. Martin, kaupp. Bukovski, neidet Wegelius, 
past. U. 'Wichman, talokas M. Jounila vanh., leht. L. H. Sandelin, 
Is. Tamminen, lura Alf. Spåre, kirkkoh. J. E. Snellman, maanmitt.- 
ausk. K. A. AYallin, maanvilj. Sundell, yliopp. K. Soikkeli, h:ra E. 
Lindgren, työmies J. Tilen, intend. Th. 'Wsenerberg, yliopp. J. S. 
Liipola, toht. B. Ek, rouva F. M. Pajula, kirkkoh. G-. Starck, neiti 
M. Lukander, neiti Hanna Birkman, maist. E. Nervänder, maist. Alfr. 
Hackman, lehtori K. A. Hougberg ja  toht. Th. Schvindt, kapteeni O. 
Wasästjerna ja  kaupp. A. Jacobsson.

Kertomuksia ja  esitelmiii. Yhdistyksen stipendiaateista ovat 
kertomuksia jättäneet yliopp. Ant. Pélkonen Eantasalmen kihlakun- 
nasta ja  yliopp. E. E. Takala Pietarsaaren kihlakunnan suomalaisesta 
puolesta.

Esitelmiä Yhdistyksen kokouksissa ovat pitäneet: Yliopp. A. 
Pelkonen vanhimmista asutusseikoista Eantasalmen kihlakunnassa; 
prof. E. Aspelin, Elias Brennerista kokoilijana; toht. A. O. Heikel 1) 
sojoottilaisesta noitapuvusta Heisingin historiallisessa museossa ja  2) 
kivikauden löydöistä Säräsniemellä; maist. A. Hackman prof. O. Mon- 
teliuksen uudesta teoksesta Italian alkuperäisimmistä sivistysoloista; 
toht. Art. Hjelt Nousiaisten rahalöydöstä; allekirjoittanut 1) arapia- 
laisten rahain mukailusita Toijalan löydössä; 2) ympyräisten kupura- 
solkien kehityksestä ja ijästä, myöhemmällä rautakaudella.

Muita tiedonantoja ovat jättäneet: toht. K . Grotenfelt van- 
himmista Suomen kartoista; maist. J. M, Salenius 1) Kuopion pitäjän 
kirkoista sekä 2) säärnapojista ja säärnalaulusta Kuopiossa; toht. 
V. Wallin „munkkilaisten muureista“ Tarjanteella; toht. J. J. Mik- 
kola sanoista haahla ja  marhaminta; maist. Y. "Wichmann riihi- 
sanasta; toht. A. W . Forsman uuspeili eli auspeli-sanasta; provasti G. 
Grönberg Tampere-nimestä; arkit. Y . Blomstedt kahdesta kolisenta- 
raudasta; prof. J. B. Aspelin 1) vanhimmista kirkonkelloistamme, 2) 
käärmeestä ja käärmeenpalveluksesta, 3) lattiskuun ajasta; prof. E.
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Aspelin 1) taiclehistoriallisia tietoja, 2) eräästä luullusta Birger Jarlin 
muotokuvasta Hämeenlinnassa; toht. G. v. Bonsdorff 1) eräästä van- 
hasta inkvisitioni menettelystä ja 2) rutosta Turussa 1657; maist. E. 
Nervänder 1) kuolemantanssin knvasla Inkoon kirkossa, 2) Rauman, 
Hattulan ja  Lohjan kirkkojen kalkkimaalausten ijästä; toht. A. 0  Heikel 
Pietarin Arkeoloogisesta toimistosta ja  sen vaikutuksesta; vapaah V. 
M. von Born tietoja muotokuvista, jotka vielä 1840-luvulla olivat Idlah- 
den kartanossa Pernajassa, 2) oikaisuja eräistä ilmoituksista Lorentz 
Creutz'in hautakivestä y. m.; toht. A. Hjelt eräistä rahalöydöistä; joh- 
taja K. Killinen puumerkeistä ja muista omistusmerkeistä; maist. A. 
Hackman tutkitusta kiviroukkiosta Wähänkyrön pitäjässä; allekirjoit- 
tanut konserverauskeinoista metalliesineitä varten, 2 ) äsken löyde- 
tyistä muinaisjäännöksistä Idankoniemellä ja  Perniössä, sekä 3) virka- 
miehistä ja  muinaisjäännöksistä.

Muita toimia. Yhdistystä edustamaan Riiassa elokuussa tänä 
vuonna pidettävässä venäläisessä muinaistieteellisessä kokouksessa on 
Yhdistys valinnut maist. A. Hackmanin.

Perustajiksi ovat ruvenneet seuraavat 8 kansalaista, nim. kauppa- 
neuvoksen leskirouva A. Sinebrychoff, valtioneuvoksen rouva Elisab. 
Hallon blad, apteekkari R. E. Westerlund, kapteeni C. A. Ekström, 
maisteri W . E. Meurman, kauppias Paul Sinebrychoff, kenraaliluutnantti 
Cas. Ehrnrooth ja kirkkoherra Edv. Johansson.

Jäseniksi on ruvennut 147 kansalaista nimittäin:
Alfthan, B. A., henkikirjuri. Ikalinen. Frosterus, G-., professori. Hels. 
Antman, G., kirjailija. Hels. Furuhjelm, Edv., översti. Oulu.
Arnkil, F., asemapääll. Wilppula. Godenhjelm, B. E., lehtori. Hels.
Bergbom, J. G., fil.maist. Hels. Godenhjelm, Ida, rouva. Hels.
Björnberg, F. G., alikapteeni. Hels. Grelin, O., kauppias. Fiskars.
Blåfield, A., laamanin rouva. Pälkäne. Gratschoff, L., lääket. toht. H:linna.
Bonsdorff, C. von, dosentti. Hels. Grönberg, J., provasti. Messukylä.
Bonsdorff, W. von, isännöitsijä. Tammis. Grönlund, Ax., pormest. Käkisalmi.
Borgström, L., kauppaneuvos. Hels. Hagfors, K. J.. toht. lehtori. TJ.Kaarlep.
Borgström, A., isännöitsijä. Tammela. Helsingius, 0. 0., kamarineuv. Ikalinen. 
Borgström, Ina, rouva. Tammela. Hertz, N., kamarineuvos. Wiip.
Brander, Gas., ylimetsänhoit. Parkano. Hildén, A. L., insinööri. Joensuu.
Brummer, W., hovineuvos. Hels. Hildén, A. G., tilanomist. H:kyrö.
Bruun, A. af, kanslianeuv.rouva. Hels. Holmberg, E. F., insinööid. Toijala.
Cederhvarf, K. B., yliopp. Hels. Hoving, Walt., kirjakaupp. Wiip.
Chmelewski, Paul, kaupp. Hels. Hägglund, K., kultaseppä. Hels.
Ohydenius, Gabr., khk. tuomari. Kemi. Hällstén, Kom-., professori. Hels.
Dahlén, N., kamarineuvos. Turku. Hällström, G. E. af, fil.maist. Hels.
Dahlström, M., kauppias. Turku. Hällström, G. W . af, tilanomist. Kulju.
Ek, Bob., valtioneuvos. Hamina, Hällström, H. Ad., piirilääk. Sortavala.
Essen, M. v., tilanomistaja. Hattula. Hällström, H. G., piirilääk. Mikkeli.
Europaeus, Th., lääninagronoomi. Hels. Höök, A., insinöörin rouva. Kuopio.
Floor, Ad., metsänhoitaja, Wirrat. Ignatius, G., koll. assessori. lisalmi.
Forsberg, K. J., jdiinsinööri. Hels. Immell, F. 0., v. maanmittari. Lohja. 
Forsman, F., valtioneuvos. Hels. Jaakkola, K., kollega. Pori.
Fraser, G., kaartiu kapteeni. Imatra. Jacobsson, Alfr., konsuli. Turku.
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Jalander, Osk,, kirjakaupp. Oulu. 
Juvelius, Y. H., film . v. maanmittari 

Wasa.
Järvinen, Alb., fll.maist. Hels. 
Keinänen, S. A., taiteilija. Hels. 
Kohonen, A., kansak.opett. Hels. 
Lagus, A. G., fil.m., metsänhoit, Koski 

H. 1.
Leopold, G-., laamanni. Kuopio.
Lilius, K. Fr., oik.pormest. Turku. 
Liljeblad, J. W., henkikirj. Lappträsk. 
Lindberg, G. R ’, insinööri. Hels. 
Lindén, H., koll. assessori. Hels. 
Lindelöf, L., tod. valtioneuvos. Hels. 
Lindstedt, Y. tullinhoitaja. Mikkeli. 
Lund, A., tehtailija. Oulu.
Lybeek, J., lääninarkkitehti. Mikkeli. 
Lybeck, W., lääket. tobtori. Hels. 
Lydeeken, E. A., kauppias. Pori. 
Löfman, O. W., läänin eläinlääkäri Ivurkij. 
Malm, O. A., kauppaneuvos. Pietarsaari. 
Mandellöf, W . A., kirkkoh. Säkylä. 
Mannerbeim, C., kreivi, pankintir. Hels. 
Mechelin, L., senaattori. Hels.
Melan, 0. 0., senaattori. Karkku. 
Mikkola, J. J., tohtori. Hels.
Minkwitz, A. J. v., översti. Hels. 
Niemi, A. R , fll.maist. Hels. 
Nohrström, Iv. B., piirilääk. Joensuu. 
Nordlund, B., v. t. tullinhoit. Naantali. 
Nordman, A. El., pastori. Turku. 
Nordman, G. A., lääket.tobt. Hels. 
Nordman, J. A., esitt.sihteeri. Hels. 
Nordman, K. A., konetireht. Hels. 
Nordström, A. W., fll.maist. Mikkeli. 
Nyberg, V., vankilantireht. Hels. 
Nyman, Y„ kauppias. Pietarsaari. 
Nyström, G., professori. Hels.
Palmén, Hj., vapaah. toimitussiht. Piet. 
Palmroos, A x , kauppias. Hels. 
Paqvalén, J. J.. varatuom. Wiip. 
Penttilä, V., arkkitehti. Hels.
Pentzin, P. W., tilanomist. Liminka. 
Peterson, L., Koll. assessori. H.-linna. 
Pfaler, A. v., pankintirebt. Wiip. 
Pfaler, G. v., protokollansiht. Hels. 
Pfaler, Edv., pat.lääkri. Waasa.
Polén, K. J., kruununvouti. Parainen. 
Polön, Euv., varatuomari. Hels.

Prooopé, Pr., pormestari. Tampere. 
Randén, E., tullinhoitaja. Pori.
Rapola, F. 0., lehtori. Pori.
Belander, K., piirilääkäri. Oulu. 
Renlund, I\. H., kauppias. Hals. 
Rewell, Osk., hovioik.notario. Waasa, 
Rewell, Sonja, rouva. Waasa. 
Ringbom, 0. E., oik. raatimies. Turku. 
Robsahm, Lydia, rouva. Hels.
Roos, El., piirilääkäri. Nurmes. 
Runeberg, J. AV., professori. Hels. 
Rydman, A’ ., kauppias. Hels.
Rynö, Rob., rajaviskaali, Kolari. 
Sallmén, E. Th. insinööri. Hels. 
Salminen, V., kirkkoh. Köyliö.
Savon, Erik, kauppias. Uusikaupunki. 
Schantz, Alf. v., neiti. Raisio.
Schildt, Hj., kauppias. Hels.
Schvindt, V., kaartinluutn. Hels. 
Segerstråhle, S., esitt.sihteeri. Hels. 
Segercrantz, V., asemapääll. Selänpää. 
Sjölin, J., ylitirehtööri. Hels.
Slööi’, K., hovineuvos. Hels.
Spoof, Conr., konsuli. Turku. 
Stackelberg, M. vapaaherra. Hels. 
Stenius, P. W., apteekari. Kajaani. 
Stenroth, 0., pankintireht. Hels. 
Sternberg, A. Th., provasti. Lemland. 
Stigelf, H. J., tehtailija. Hels.
Streng, E., senaattori. Hels.
Stråhle, E. J., talousseur. siht. Turku. 
Strömborg, G; J., professori. Wiip. 
Stålström, Agda, neiti. Hels.
Sulin, K. AV., tuomari. Ikalinen. 
Tamelander, H. E., v. konsuli, M:hamina. 
Thil, 0. S , apteekari. Käkisalmi.
Troil, S. AY. v., vapaaherra senaattori. 

Turku.
Valmari, Z., piirilääkäri. Kuopio. 
Wasastjerna, E. E., ratatirehtööri. Hels. 
Y^esterling, AV., apteekkari. Huittinen. 
AVesterlund, F. AV., piirilääk. Tammela. 
AVesterlund, Minna, yliopp. Tammela. 
AA7idbäok, Aug., kauppias. Pori. 
AATilanaer, Th., tuomari. Nivala. 
AATinter, G. J., kaup:n lääk. Sortavala. 
AVrede, K. A., vapaah. arkkit. AViip. 
AVrede, R., vapaaherra. Nastolai 
Åkesson, E. G,, kollega. Mikkeli.

Hjalmar Appelgren.
Helsinki 7 p. Toukokuuta 1896.
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Vuo si t i l i
Suomen Muiiiaismuisto-Yhdistyksen raliastosta Toukok. 7 p. 1 8 9 5 -Toukok. 7. 1896.

Vastattavaa.

Jiiä. S5nf H ä.

Saldo edellisestä tili- 
vuodesta: 

Ahlgrenin testa- 
menttirahasto 

Puhdasta rahaa
20,000

230 05

Tuloia:
Yaltioapu . . . . 
Valtioapu Suku- 

kirjan IV —VI 
vihkoia varten .

L a h j a ...................
Myytyä kirjalli- 

suutta. korkoja
y- m......................

Jäsenmaksuja . . 
Perustajamaksuja .

3,000

1,050
500

' 2,537 
4,210 
1,100

19

12,397 19
Thteensä Sm/. | ; 32,627 24
Helsinki Toukokuun 7 p.

Sm/ fiiå. Sn/ -/in

Vastaavaa.

Hoitoon ja  ylimää-
räisille apulaisille 1,315 25

Julkaisuihin . . . 4,256 41
Posti- ja ilmoitus-

kustannukset . . 626 42
Ostettuja muinais-

kaluj a ................... 263 25
Muita menoja . . 119 93 6,581 26

Soldo :

Ahlgrenin. testa-
menttirahasto 20.000 —

Perustajarahasto . 1,100 —
Puhdasta rahaa 4,945 98

Yhteensä Sm/ 32,627 24

A. G. Halil.

K o k o e l ma i n  k a s v a m i n e n  1 8 9 5
(Jatkoa.)

Jtfijöhemmältä rautakaudétta.
Kapteeni L. T. Cederhvarfin kautta Taipalsaaren pitäjästä: pronssinen 

rannerengas, löyd. pellosta Knuutilan maan Sikosalon saarella. — Sahanhoit. 
K. F. SöderholnPin kautta: 1) hopeinen kaulaketju (yrt. Suom. Mitseo 1894, 
n:o 6—7 kuva 1) kokoonpantu 15 parista lyhkäisiä palmikoittuja ketjuja, joita 
yhdistää 16 rengasta; renkaista ja ketjuista riippuu 4 kufalaista rahaa (vuosien 
890/1 ja  914/943:n yäliltä), 1 pehlevi- (aikakaudelta 640—700), 3 anglosaksilaista 
(Knut, Harald I, Edvard Confessor), ja 1 tanskalainen ralia (Sven Estridsson) 
sekä 4 muuta helaa, 2) särmäisillä nupeilla varustettu liopeinen rengassolki pal- 
kimineen, 3) 28 kufalaista (aikajaksolta 901/2—997), 1/pehlevi- (ennen v:ta 673), 12 
anglosaksilaista (Ethelred, Knut,. Wilhelm I tahi II?), 14 saksalaista (983-1056) 
ja 1 tanskalainen raha (Waldemar I ja  piispa Absalom), kaikki löydetyt Touko- 
kuussa 1895 Linnaniemellä Hämeenlinnan lähellä ojaa kaivettaessa 40 -  42 smtn 
syvyydellä; sitä paitse rautakirves, jossa on jälkiä hopeakuvituksesta (vi-t. Aspe- 
lin, Muinaisj. kuv. 1523, 1550) sekä rautainen keihäänkärki (vrt. m.t. kuva 1558, 
1559) löydetyt edellisen löytöpaikan läheisyvdessä. -  Kaupp. K. F. Björkbom’in 
kautta: hopeakuvituksilla varustettu rautainen miekan ponsi ja katkelma pronssi- 
ketjuäta,' löyd. Karlberg’in kartanon tiluksilla Hämeenlinnan maaseurakuntaa. — 
Asioitsija J. Kaupin kautta Kurkijoen pitäjästä: soikea kupurosolki (vrt. S. M. Y. 
Aik. X III, k. 259) löyd. kyntäessä Merran talon maalta. — Tal. E. Wäkiparran 
kautta1: kirves. 1. J. Luukkosen navetan alta Bäisälän pit. — Nikkilän maalta
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Koljolan kylää Nousiaisten pit. löydettiin 1895 riihtä rakennettaessa suuri joukko 
hopeakaluja, nim.: 4 rengassolkea, 2 spiraalisormusta leveillä keskiosilla, 3 pientä 
avonaista sormusta, rikkihakattuja kappaleita rannerenkaista, sormuksista, fili- 
granihelmestä, ohkaisista vartaista sekä kaulaketjusta, joka on kokoonpantu 
vuorottain palmikoiduista osista ja renkaista ja josta riippuu byzantiinolainen 
raba (vrt. Suom. Museo 1894, n:o 6—7, kuv. 1), kaikki hopeasta ja vielä 1,475 ko- 
konaista ja  213 rikottua hopearabaa (saksalaisia, anglosaksilaisia, ruotsalaisia ja 
kufalaisia). — Herra Alf. Spåren kautta Finströmin pit* Ahvenanmaalla: da- 
maskoittu rautamiekka, josta kärki on katkennut ja  ponsi poissa, väistin ho- 
peoittu ja kuvitettu; puukahvan oli löytäjä rikkonut; löydetty bautauskummusta 
Strömsvikin säterin maalla. Wesilahdelta: keihäänterä ja rautakirves. Teis- 
kosta: rautakirves 1. Kämmenniemen kylän maalta. Lempäälästä: rautakirves. 
Pirkkalasta: rautakirves. — Toht. Th. Schvindtin kautta: P. Hoppendorffin pel- 
losta TJnnunkosken kyl. Päisälässä: 5 rannerengasta, osia kahdesta punotusta 
kaularenkaasta ja  1 spiraalisormus. Ollinahon maalta Ivaskanmäen kyl., sam. 
pit.: 2 soikeaa kupurasolkea, hopeinen rengassolki, pronssisormus, joukko pronssi- 
sia putkenmuotoisia ja  kulkusentapaisia hetykoristuksia, pronssinen puukonvarsi, 
rautanen veitsenterä ja limsiöpalanen, joita talokas H. Pelkoiren syksyllä 1894 
löj^si perunakuoppaa kaivaessa. Laitilan pitäjästä: iso veitsi, josta kärki on kat- 
kennut. 1. Palmusen haasta Syttyvän kyl.; keihäänkärki, 1. Sonldn maalta Salon 
kyl.; keihäänkärki, 1. Seikolan aitan vierestä Salon kyl., pronssinen ranneren- 
gas. — Apteekari O. G. Grenmanlin kautta: pronssinen rengassolki 1. Tuukkalan 
maalta, Tuukkalan kyl., Mikkelin pitäjää. — Oversti H. Standertsköldin kautta: 
kaksiteräinen miekka ja  keihäänterä, 1. Ivarlbergin maalla Hämeenlinnan maa- 
seurakunnassa. — Maisteri Ivar Wilskmanin kautta: rautakirves 1. Poukaman 
kesämajan maalta Sittolan kylässä Kalvolan pit. —- Opettaja K. A. Petterssonin 
kautta: osia miekasta ja  kilvenkupurasta, 1. Halikon kirkon luona; pronssinen 
rannerengas, 1. Paarskylän maalta Perniössä, J. Järvisen löytämä; rautakirves 
Laitilan kylästä Paimion pitäjässä.

Uudelta ajalta.
Koneenkäyttäjä K. A. Lindströmin kautta Sammatista: pertuska; Some- 

rosta: pertuska, 1. pellosta Hiirolan kyl.; Siuntiosta: pari leikkauksilla koristettua 
hevosenlänkiä ja 2 miekkaa; Espoosta: pari leikkauksilla koristettua länkiä; 
Kiskosta: messinkirasia, tinakannu Kustaa III:n kuva kannessa, miekan käsi- 
koppa, tulusrauta ja 4 paria länkiä; Karjalohjalta: puinen rasia vuodelta 1779, 
hevosenlänki ja tykkimyssy; Perniöstä: messinkirasia; Lohjalta samanlainen.— 
Haavuri K. Moilasen kautta Wihdiltci: hevosenlänkiä, miekkoja, pistooli, tykki- 
myssy (Tallpakan torpasta Kotkaniemen kartanosta); Lolijalta: messinkirasia, 
paimentorvi, floretti, kivinen aitr-inkokello, länkiä; Kirkkonummelta: pyssy, tari- 
nan mukaan 1808—9:n vuoden sodasta, tikari, 2 miekkaa y. m.; Nummelan pitä- 
jästä: hevosenlänki; Lopélta: länkiä. — Asioitsija J. Kaupin kautta Impilahdelta: 
pronssinen vyönsolitus; Suistamolta: kivinen valinmuotti, korvarenkaita; Oulais- 
ten, Haapaveden ja  Kärsämäen pitäjistä: 2 sieraa, piilukirves, luiset eväslaukun 
suunpielukset v:lta 1766, kivinen aurinkokello, 2 messingistä tehtyä nuuskarasiaa, 
pertuska y. m.; Iisalmelta, Nilsiästä, Pyhäjärveltä ja Kiuruvedeltä: nuuskarasioita 
1700-luvulta, värttinen pyöriä kivestä ja  luusta y. m. — Kerääjä A. Mujusen 
kautta Asikkalasta ja  Sysmästä: nuuskarasia messingistä, kivinen aurinkokello, 
leikkauksilla koristetut hevosenlänget y. m. — Kerääjä S. Wilskmanin kautta 
Kuortaneelta, Isostakyröstä, Ylistarosta: painetti, länkiä v:lta 1761, luinen nuuska- 
rasia y. m.; Wesilahdelta keihäs ja  Kurusta riimisauva. — Kiertokoulunopettaja, 
K. A. Petterssonin kautta aseita ja huonekaluja, kerätyt Halikon, Sauvon, Lemun 
Muurlan ja Knusjoen pitäjistä. — Talokas E. Wäkiparran kautta: 2 korvakauhaa, 
muutamia nuuskarasioita, piippuja y. m. Pyhäjårven (W. 1.), Bäisälän, Kaulcolan
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ja Jääsken pitäjistä. — Kihlakunnan kirj ur i E. J. Cajanerin lahjoittamat Palta- 
mosta: hopeinen taskukello johon liittyy muistoja isosta vihasta, sekä 1 riimi- 
sauva Toholammelta. — Rykmentin-eläinlääkäri H. V. Graaen kautta: 2 soikeaa 
solkea, löyd. kaivettaessa rakuunakasarmin maalla Lappeenrannassa. — Kansak. 
opettaja E. Ikosen kautta: PieUsjärveltä: 2 keihäänterää, painetti, piilukirves, 
vasarna, uuuskasarvi, värttinänpyöriä y. m. — Arkkitehtien Y. Blomstedtin ja  W. 
Suoksdorffin kautta iso joukko kansatieteeilisiä esineitä Wenäjän Karjalasta. — 
Maalari J. Ekmauin kautta Maarian pitäjästä: puupuntari v:lta 1766. — Tliopp. 
E. E. Takalan kautta Perhosta: keihäänrauta, 2 kuulaa; Kannuksesta: viskari; 
Wétélistä: osa kivisestä aurinkokellosta. — Maist. A. Hackmanin kautta: tina- 
kannu Kustaa III:n kuva kanne'ssa Wöyriltci. — Kousuli Y. Eorseliuksen kautta 
Turusta: iso rauta-arkku, jonka kanneu sisäpuolella on maalattuja kuvia. — 
Herra C. AVasastjernan kautta: Otto Reinholt Ögnelod’in ( f  16S8) vaakunan nimi- 
taulu. — Maist. H. Dahlströmin; puusta leikattu Mooseksen kuva, aikonaan ollut 
Perniön kirkossa. — Maist. J. E. AV ef varin kautta: kirj oituksilla varustettu miekka. — 
Hra A. Spåren kautta kokoelma aseita, koristuksia ja huonekaluja TeisJcosta, 
Wesilahdelta, PirKkcdasta, Ylöjärveltä, Messuhylästå ja  Helsingistä. — Nimismies 
V. Andersinin kautta 3 ruplan kappaletta v:lta 1728, 1740 ja 1787 sekä 25-kopeekan 
raha v. 1787 ynnä hopeasolki ja sormus, löyd. yhdessä ojaa kaivettaessa Toikka- 
lan kyl. Walkealan pit. — Yliopp. K. B. Cederhvarf’in kautta Perniöstä: rautai- 
nen aurinkokello, messinkisolkia, 2 painettia y. m. — Rajaviskaali R. Rynön 
kautta Kolarista: kaulavitja, äimäkotelo, eväslaukun luiset suunpielukset v:lta 
1832, tuppi ja hiusneula poronsarvesta. — Kultaseppä K. Hägglundin kautta 4 
korvarengasta, kreikkalainen risti ja 2 kaulavitjaa, kaikki hopeasta ja venäläistä 
työtä. — Herra J. E. Strömin kautta kankikuolaimet Kuuston tilalta Tavolan 
kyl. Nummen pit. — AViipurilaisen osakunnan. kautta messinkikannu, joka ennen 
on ollut Lapveden kirkossa.

O mi t u i ne n  r a n n s r e n g a s .
Kuten „kokoelmain kasvamisesta“ näkyy on Taipalsaaren pitäjästä Knuu- 

tilan maalta Sikosalon saarella löydetty rannerengas, jonka tilan omistaja kap- 
teeni Gederlivarf on toimittanut kistorialliseen museoomme säilytettäväksi. Tämä 
on toinen kerta kun samasta paikasta löytyy rannerengas, ja  se on lisäksi sa- 
manlainen kuin ensi kerralla tavattu; sen ulkomuotoa näyttää kuva 16. Ennes- 
tään on museossa osia kahdesta sellaisesta, nekin Itä-Suomesta.

Nämät pronssirenkaat, jotka eriävät tähän saakka naapurimaista löy- 
detyistä muodoista, ovat varsin omituiset. Selkäpuolessa on näet, kuten kuva 17 
osoittaa, onsi kotelo eli valaessa tehty syvennys, jota peittää kaiverruksilla 
koristettu kansi. Tämä kansilaatta on eheissä kappaleissa juottamalla liitetty 
renkaasen kiinni ja koteloon on jätetty pieni hiekkajyvä, joka rengasta liikut- 
taessa kilisee. Renkaan päät ovat kapeammat ja  ohkaisemmat kuin keskiosa. 
Koristukset kannessa ovat nähtävästi rappiolla olevan kuvitustyylin mukailua.

Tällaisten rannerenkaiden ikää emme voi tarkemmin määrätä kuin että 
ne kuuluvat niyöhempään rauta-aikaan, s. o. aikakauteen noin vuodesta 700 eli 
800 j. Kr. s. kristinuskon aikoihin saakka 1100-luvulla. Sen voimme päättää siitä 
että vanhemmalla rauta-ajalla (ennen v. 700) rannerénkaat meillä oKvat toista 
laatua: tavallisesti ohkaiset, pellin tapaiset, usein kuperat ja  ympyräisillä keliä- 
koristuksilla kuvitetut, (kuva 18) tai kapeat tasaleveät. 1100-1200-luvun 
haudoissa taas sekä Karjalassa, Mikkelin tienoilla ja Perniössä ei ole tavattu 
yhtään rannerengasta, josta voimmé päättää että ne siihen aikaan koko Suo- 
messa olivat tulleet pois käytännöstä. Vaikka ne siis kuuluvat tuohonjväli- 
aikaan, eriävät ne siruresti muista myöhemmän rauta-ajan renkaista, joista esi- 
mei'kin näemme kuvassa 19. Nämät ovat tavallisesti tiivit, päät paksut ja leveät,
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selkäpuoli kapea; kuvitukset ovat iskettyjä kolmioita 3 pistettä kussakin. Toi- 
siakin muotoja löytyy, mutta ne eriävät ylitä suuressa määrässä mainituista 
kotelorenkaista.

Tarkempaa tietoa niiden ijästä emme voi saada ennenkuin tulemme 
tilaisuuteen tarkkaan tutkia niiden löytöpaikkoja, ja olisi sen vuoksi toivotta-

Kuv. 16.

Kuv. 18. Kuv. 19.
vaa että tuo paikka Sikosalon saarella sekä muut paikat, mistä niitä löydetään, 
tilanomistajain valistuneen huolen kautta tulisivat säilytetyksi, jottei niitä kai- 
veta, kynnetä eikä kylvetä, ennen kuin asiantuntija on saanut tilaisuutta käydä 
paikkaa tarkastamassa. Hj. A.

HUOM.! Suomen Museo N:o 7— 8 ja 9— 10 ilmes-
tyvät kaksoisvihkona lokakuussa.

F inskt JYLuseum N :o &—6 sisä ltää : K ref tings metod för  rengörning 
och konservering a f  metallsaker I, (Kreftingin keino nietalliesineiden puhdista- 
mista ja  suilyttäuiistä varten), kirj. Hjaimar Appelgren. Tekijä julkaisee norja- 
laisen insinöörin Aksel Kreftingin omakätisen kertomuksen hänen keksimästään 
tärkeästä keinosta sähkön avulla puhdistaa ruostuneita metalliesineitä. — En vin- 
kanna från 1600-talet (viinikannu 1600-luvuita), julk. X. (4 kuvaa). Kannu on 
löydetty Nivalassa ja on renassansityyliä. — Finska cFornminnesföreningens års- 
berättelse (vuosikertomus), kirj. Hjalmar Appelgren.— Årsredovisning fv uositili), ant.
A. G. Hahl. — Samlingarnas tillväxt 1895 (kokoelmain kasvaminen 1895;loppu). 
— Ytterligare i fråga om „bidrag till grafstenarnes historia“ i N:o 3 fö r  1894 
(vielä kirjoituksesta: „hiukan hautakivihistoriaa“ N:o 3:ssa 1894), kirj. V. M. v.
B.; sisältää vastauksen Y. B.ile sekä lisätietoja kirjallisuuden. mukaan.

Suom en Alttseo N :o 5 —6 sisä ltää : Länkiä valtion museossa, (15 
kuvaa). — Muinaisten kiviaseiden tekopaikka Pomarkussa, kirj. J. E. Ax. — Pronssi 
anahgysejä, tehnyt J. E. Ax. — Suomen Muinaismuisto- Yhdistyksen vuosikertomus, 
kirj. Hj. Appelgren. — Vugsitili, tehnyt A. G. Hahl. — Kokoelmain kasvaminen 
1895, (loppu). — Omituinen rannerengas, kirj. Hj. A. (4 kuvaa).

Helsingissä 1896. Heismgin Sentraali-Kirjapainossa, Eabianink. 6.
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S i l m ä y s  M .  A .  C a s t r é n ’ in m u i n a i s t u t k i m u k s i i n .  *

Se, joka on tutustunut Castrénin jättämiin käsikirjoituksiin 
ja muistiinpanoihin, ei voi olla ihmettelemättä kuinka hän oli 
valmis huomaamaan kaikkea, mikä oli omiaan valaisemaan 
suomalaisten heimokansojen kieltä, myytillisiä mnistoja ja men- 
neisyyttä. Sananparsiin esim., joita tuhannet kuulevat ja taas 
unohtayat, niitä sen enempää ajattelematta, kiinnitti hän huo- 
mionsa ja etsi niille sekä usein löysikin myytillisen selityksen. 
Omituisen paikannimen, samoin kuin harvinaisen sanan, kirjoitti 
hän muistiin, joskaan eivät muinaistarut voineet sitä selittää. 
O11 sentähden luonnollista, ettei hän voinut olla huomioonsa 
ottamatta niitä menneen ajan aineellisia muistoja, joita hän 
tapasi tiellään. YI:ssa vihossa hänen teostaan »Matkoja ja 
Tutkinrnksia», on kirjoituksia, jotka enemmän tai vähemmän 
yksinomaisesti käsittelevät muinaistiedettä. Aikaisempien tut- 
kimustensa aikana kotimaassa oli Castrén alottanut kerätä tie- 
toja Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä, mutta, kuten hän 
itse sanoo, hänen matkansa Lapinmaalle ja Siperiaan estivät 
häntä jatkamasta niitä tutkimuksia. Kuitenkin oli hän jo en- 
nättänyt jakaa Suomen kiinteät muinaisjäännökset eri ryhmiin.

Hän oli nähnyt usean kirjailijan esittelevän » lapinraunioita» 
todisteina Lappalaisten entisestä asutuksesta Suomessa, ilman 
että kenenkään mielestä niitä kannatti tutkia. Hän päätti sen- 
tähden »omien tutkimusten avulla päästä selville niiden olemassa 
olosta ja laadusta», mutta huomauttaa, että näitä muistomerkkejä 
on hyvin vaikea löytää, vaikka niistä kerrotaan sekä Savossa 
ja Karjalassa, että Satakunnassa ja Hämeessä. Vanhojen ihmis-

* Suomen Muinaismuisto-yhdistyksen vuosikertomuksessa 1877, jolloin 25 
v. oli kulunut M. A. Castrén’in kuolemasta, loi yhdistyksen silloinen sihteeri 
ja  nykyinen esimies, yaltioarkeologi J. B. Aspelin, tämän silmäyksen mainion 
kansalaisemme muinaistutkimuksiin.
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ten antamien tietojen mukaan lienee sunri osa niistä hävitetty; 
toisissa paikoin taas ei osata eroittaa niitä »jättiläisraunioista», 
joiden alkuperän hän sanoo olevan aivan toisen, kuten vasta 
saamme nähdä, eikä, —  niinkuin varsinkin Pohjois-Suomessa, 
ison vihan aikuisten pakolaisten tekemistä tulisijoista. Kuitenkin 
oli hänellä ollut tilaisuutta tutkia muutamia kiviraunioita, joita 
luultavasti Kalastajalappalaiset olivat käyttäneet tulisijoina, 
niitä kun näet kutsutaankin »uunin-sijoiksi». Lähemmin se- 
littämättä millaisilla seuduilla niitä on tavattu, sanoo Castrén 
että »niissä tuskin on muuta huomioon otettavaa, kuin että ne 
ovat jotenkin pieniä ja tavallisesti maan peitossa. Päällimmäi- 
set kivet ovat palaneita, alimmat sitä vastoin muuttumattomia, 
joka osoittaa, että näistä tulisijoista on puuttunut uuni. Siellä 
täällä kiviraunion ympärillä olen tavannut lahoneiden hirsien 
jälkiä. Talonpojat vakuuttavat, ett’eivät sellaiset rauniot voi 
olla »tämän kanscm tekemiä», koska Suomalaisten tulisijat 
kaikkina aikoina ovat olleet uunilla varustettuj a. Nämä muisto- 
merkit näyttävät siis olevan jonakin, joskin heikkona todis- 
teena Lappalaisten oloista Suomessa.» * Hän kaivautti tällaista 
lapinrauniota Lappajärvellä, jossa vielä vilkas muinaistaru ker- 
too Lappalaisten asuneen aikaisemmin, ja jossa järvessä useissa 
paikoin kuuluu löytyvän uponneita tukkipatoja tai katiskoja, 
Lappalaisten lohenpyydysten jälkiä. Tästäkin rauniosta puut- 
tui uuninpaikka, joksi kivetkin olivat liian pienet; tuhkaa ei 
havaittu sisäpuolella, vaan raunion päällä, hyvinkin runsaassa 
määrässä. Erittäin kauniilla Nykälänniemellä tarkasteli hän 
erästä pitkulaista kivikehää, jota kutsutaan »Lapinkirkoksi». 
Se oli 4 V2 kyynärän pituinen ja 3 l/2 kyynärän levyinen; sen 
korkeus oli paikoittain aina 2:een kyynärään, vaikka kivet 
osaksi olivat ruohon peitossa. Keskustassa eroitti selvästi 2 kyy- 
närän pituisen tasaisen seinän (poikkiseinän?), ja näyttää siitä, 
kuin siinä olisi ollut 4 samanlaista muuria. Castrén piti mah- 
dollisena että tämä muinaisjäännös olisi hauta. **

Toisenlaisia Lapinhaudoiksi lcutsuttuja lappalaisia muinais- 
jäännöksiä tapasi hän Kajaanin seuduilla ja Venäjän Kar ja- 
lassa. Tarun mukaan ovat Lappalaiset käyttäneet niitä asuin- 
huoneinaan ja ne muistuttavat paljon eräitä telttoja tai huo- 
neuksia, joita Castrén oli tavannut vähämetsäisillä seuduilla 
Lapissa. Näitä asuntoja muodostaa kuoppa, jota peittää kei- 
lanmuotoinen puusta, kivistä ja turpeista tehty katto. Ina- 
rissa ovat lammashuoneet vielä nyt siihen tapaan tehtyjä.

* Resor o. ForsTen. VI: 48; I: 85.
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Tarun mukaan ovat nuo Pohjois-Suomessa ja Lapissa tavatut 
lapinhaudat alkuansa olleet varustetut samanlaisilla katoilla. 
Näitten lapinhautojen pohjalla löytää hiiltä, tuhkaa, palaneita 
kiviä, raudankuonaa, palaneita rautakaluja ja muuta, joka osoit- 
taa, että niitä todella, niinkuin taru kertoo, on käytetty asuin- 
sijoina.

Kolmannenlajiset muinaisjäännökset ovat kuoppia, joita 
lappalaiset tarun mukaan käyttivät poroja pyytäessään. Castrén 
ei ollut niitä itse nähnyt, vaan sanoo niiden olevan edellisiä 
suuremmat, jonka tähden on luultavaa »että Suomessa olevia 
kivihautoja on käytetty samaan tarkoitukseen». Senkaltaisia 
muinaisjäännöksiä kuuluu löytyvän Kiimingin kappelissa, sekä 
Yillalan kylän luona Kesälahdella, ehkä Siikajoellakin.

Lapinraunioista eroitti hän tarkoin n. k. Jättiläisrauniot, 
joita hän sanoo ruotsalaisen väestön tekemiksi, osaksi sillä 
perusteella että samanlaiset rauniot ovat yleiset Ruotsissakin, 
osaksi sillä että niitä enimmäkseen tavataan rantamailla. Niiden 
löytöalasta ja muodosta kertoo hän seuraavaa: .Tättiläisrau- 
nioita mainitaan jo heti Porin lääniin tullessa ja erittäinkin 
Säkylässä, jossa niitä kuuluu löytyvän Säkylän järven luona 
ja Köyliössä. Niitä kutsutaan Jätinhaudoiksi ja Hiitten kiu- 
kaiksi. Jättiläisraunioita löytyy varsinkin rantamaalla, niin- 
hyvin Pohjan- kuin Suomen-lahden partaalla. Eni ten niitä 
kuitenkin on Laihialla. Pohjoiseen päin niitä on aina Käl- 
viälle asti, vieläpä Raution kappelissa Kalajoella ja ehkä vielä- 
kin pohjoisempana. Hyvin harvoja raunioita on tavattu sisem- 
mällä maassa. Oastrén huomauttaa kuitenkin, että niitä vielä 
tapaa Saarijärvellä ja itse oli hän tutkinut erästä jättiläisrau- 
niota Lappajärvellä. Ne ovat rakennetut hyvin kartionmuo- 
toisiksi; jotkut ovat pitkulaisia ja huipuiltaan vähän painu- 
neita. Niiden suuruus on hyvin vaihteleva. Karvialla kävi 
Castrén katselemassa useita pienempiä raunioita, vaan siellä 
kerrottiin myös eräästä rauniosta, jossa sanottiin näkyvän sel- 
viä seinien jälkiä ja jossa Thorin (Tourin) kuva kuuluu olleen 
säilytetty ja jumaloittu. Lähellä sitä on Tourila niminen talo. 
Karvialla olevia raunioita kutsuttiin välistä Hiitten kiukaiksi, 
välistä Lapin raunioiksi ja niitä tapasi Castrén saarekkeilla 
eräässä suossa, jota kutsuttiin Lapinlaaksoksi. Eräässä löysi 
Castrén palanutta kiveä. Tyrväälläkin kuuluu jättiläisraunioita 
löytyvän.

Mitä jättiläishautojen sisällykseen tulee, niin kertoo Castrén 
pääasiallisesti Gananderin tietoja. Itse hän vaan oli löytänyt 
yhden keihään kivirauniosta Yöyrillä. Lopuksi huomauttaa 
hän, että tarut antavat erilaisia selityksiä jättiläisraunioiden 
tarkoituksesta. Niitä pidetään linnojen jäännöksinä (linnoina),
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Lappalaisten kirkkoina tai heidän jumalan kuviensa säilytys- 
paikkoina (Lapin kirkkoina), jättiläisten uunina (Hiitten kiukaina) 
j. n. e. Castrén ei pidä näitä tietoja sen enempää huomiota 
ansaitsevina. * Tästä näyttää kuitenkin käyvän sel ville, että 
hän jättiläisraunioiden luokkaan lukee yllämainitun Lapinkirkon 
nimellä tunnetun muinaisjäännöksen Lappajärvellä.

Huomauttaa täytyy, että Castrén, sen Nilssonin otaksiunisen 
houkuttelemana, etta suurin osa Skandinavian kumpuja oli suo- 
malaista syntyperää, sekä Bährin liiviläis-hypoteesien nojalla 
luopui »mielipiteestään että Suomen jättiläishaudat olisivat ruot- 
salaisia». ** Kun Nilssonin otaksumiset kuitenkin myöhempien 
tutkimusten kautta ovat kumotut, niin on Castrénin alkuperäi- 
nen mielipide, uudemman tutkimuksen vahvistamana, päässyt 
voitolle. Mitään arvelua siitä milloin nämä j ättiläisrauniot oli- 
sivat pystytetyt, ei tiedetä Castrénin lausuneen. Hänen 1841 
lausumansa mielipide että ne luultavasti ovat muistomerkkejä, 
pystytettyjä kaatuneille ruotsalaisille uroille, joiden luut ensiksi 
ovat poltetut tuhaksi, muistuttaa hyvin Gananderin mieltä asi- 
asta. Eräs myöhempi lausunto (1851) tuo ilmi että hän piti 
nykyisen ruotsalaisen rannikkoväestön esi-isiä näiden kumpu- 
jen pystyttäjinä.

Ruotsalaista alkuperää arvelee Castrén myös niiden kivi- 
rivitysten olevan, joita kutsutaan Jatulin tarhoiksi (jungfru- 
danser) ja joita enimmäkseen lavataan rannikoilla. Hän huo- 
mauttaa että Kemissä löytyy tämänlaatuinen muistomerkki, jossa 
kiveen on piirretty vuosiluku; tästä kuitenkaan ei saa selville 
muuta kuin numerot 14 . . .

Toistaiseksi täytyy meidän jättää enemmän erityisseikkoi- 
hin menevän yleissilmäilyn Castrénin muinaistieteellisiin tut- 
kimuksiin Suomessa. Tämä lienee kylläksi osoittamaan että 
Castrén oli ensimmäinen, joka yritteli saamaan järjestelmää 
suomalaiseen muinaistutkimukseen.

Yleisemmin tunnettua on että hän matkustaessaan ulko- 
puolella isänmaataan vilkkaasti harrasti muinaistiedettä.

Hyvin huvittava muinaistieteellisessä suhteessa on hänen 
kirjoituksensa »Anmärkningar om Savolotschesskaja Tscliud», 
jossa hän kertoo Yienan läänin polijoisimmilla seuduilla löy- 
tyvistä muinaisjäännöksistä. Hän mainitsee siinä permalai- 
sen muinaisajan sekä hautakenttiä että linnoja. Hän selit- 
telee erästä permalaista hautojen ympäröimää vallitusta Pine-

* Mesor o. Forshn. VI: 48—52; M. A. Castrénin käsikirjoitukset Yliopiston 
kirjastossa, side 10 („Hvarjelianda anmärkningar11).

** Besor o. Forshn. VI: 146.
*** „ „  „ VI: 51, 146.



gan luona, joka kohosi 30 jalkaa tasangon yli; samalla seu- 
dulla löysi hän joukon kiviraunioita, joita kutsuttiin kurgaa- 
neiksi ja joitten sanottiin olevan permalaisia hautoja. Saman- 
laatuisia Permalaisten hautoja, kuin hänen selittämänsä Lapin- 
haudat Pohjois-Suomessa, tapasi hän etelä-osassa Mesenin 
piirikuntaa ja lähellä Petshoran laskua. Ne ovat tavallisen 
kuopan tapaisia; sisäpuolelta runsaan sammaleen peitossa. Niitä 
kaivettaessa löysi Castrén paljon tuhkaa, palaneita kiviä ja 
kivettynyttä hiiltä. Kun niissä joskus oli löytty rauta- ja kupari- 
aseita, arveli kansa niiden olleen Permalaisten pajoina, ja sitä 
arvelna vahvisti se seikka, että niiden luona usein löytyi yksi 
tai useampia kiviraunioita, jotka silminnähtävästi olivat ha- 
jonneita saunan tai asuinhuoneen kiukaita. Kuitenkin arveli 
Castrén että tuonlaatuisia kuoppia täälläkin, ainakin ennen, on 
käytetty asuinhuoneina, niinkuin vielä nyt Ostjaakkein ja, kielen 
todisteiden mukaan, ennen Syrjääneinkin luona. Maasta keksit- 
tyjä löytöjä, joista kerrotaan Mesenin piirikunnassa, luettelee 
Castrén: kultarenkaita, rannerenkaita, hopeisia vateja ja hopea- 
rahoja, pieniä saviastioita, keihäitä ja nuolia, veitsiä, kirveitä 
y. m. »Yaan nämä muinaislöydöt», sanoo Castrén, »ovat jo 
hävinneitä ja voisivat tuskin mitään todistaa, joskin niitä vielä 
löytyisi». Huomaamme tästä ettei hänellä vielä ollut aavistus- 
takaan vertailevasta tutkimuksesta esihistoriallisen teollisuuden 
alalla.

Jättäen mainitsematta joukon muinaistieteellisiä muistiin- 
panoja, mainitsemme vihdoin hänen tärkeimmät muinaistieteel- 
liset tutkimuksensa Minusinskin piirikunnassa ja itäpuolella 
Baikalia. Ikävä kyllä puuttuu Castrénin käsikirjoitus-kokoel- 
masta matkamuistelmia niiltä ajoilta, jolloin hän tutki hautoja. 
Näyttää siitä, kuin juuri ne vihkot, joissa hän esittää kurgaani- 
tutkimuksiansa, olisivat kadonneet. Erityisesti tiedustelemalla 
Tiede-Åkatemian arkistosta Pietarissa, olen saanut tietää ettei 
niitä sielläkään löydy. Paitse enemmän tai vähemmän tär- 

. keitä tiedonantoja hänen kirjeissään ja yleisissä matkakerto- 
muksissaan, näyttää hänen yleissilmayksensä » Om lmrganer 
eller s. k. Tschuclkummel i den Mimisinska kretsen» olevan 
tärkeimpänä tietojen lähteenä näistä hänen tutkimuksistaan. * 
Hän on kuitenkin tässä kirjoituksessa selittänyt näitä hautoja
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* Yllämainitun kertomuksen vei tuuli Castrénin pöydältä Osnatshennajan 
kylässä noin kesäkuun 7 p. 1847 ja  uusi kertomus oli syyskuun 5 p. tuskin 
alulla. Siitä vihdoin ei näy syntyneen muuta kuin tuo yleissilmäys Minusinskin 
piirikunnan muinaisjäännöksiin. Yrt. Resor o. Forskn. II: 340, 341, 353; VI: 129 
ja  tämän kirjoittajan esittely julkaisussa Inscriptions de Vlenissei, s. 7 ja 8.
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tarkemmin, kuin kukaan tiedemies ennen häntä tai hänen jäl- 
keensä. * Ainoa mikä puuttuu on erityisseikkoihin menevä 
kertomus niistä 30:stä hautatutkimuksesta, jotka hän näillä seu- 
duin pani toimeen ja niissä tehdyistä löydöistä. Ainoastaan 
pari hautatutkimusta (Nertschinskin seuduilla) tavataan kerrot- 
tuina jälellä olevissa vihkoissa hänen matkamuistelmiaan.

Kirjoituksessaan »Förslag till en undersökning a f de i 
Finland befintlige gra,fkumlen» mainitsee hän aikeensa jul- 
kaista tarkan selityksen hänen Siperiassa tutkimistaan hau- 
doista, niiden asemasta, ulkonaisesta ja sisällisestä rakenteesta 
y. m., mutta tämä hänen aikeensa jäi, kuten monet muutkin 
aikeistaan, hänen varhaisen kuolemansa tähden toteutumatta.

K i r k k o j e m m e  s u o j e l u s p y h ä t .

Kirj. V. Wallin.

Keskiajan ihmisten rnieli oli hyvin kiintynyfc elämän ulkonaisiin 
puoliin. Ihmeet ja taijat, elämän kirjavat tunteet ja tapaukset tekivät 
heihin syvimmän vaikutuksen ja  kirkollisessa elämässä olivat ulko- 
naiset juhlavietot, menot ja tavat pääasiana. Keskuksena uskonnolli- 
sessa ja  kirkollisessa elämässä olivat pyhimysten vuotuiset juhla- 
päivät. Ne olivat otollisimpia aikoja ihmisten lähestyä taivasta ja  
samalla kaivattuja lepohetkiä vuositaipaleen varrella. Kiemuiten otti 
koko kansa osaa pyhäpäiväin viettoon, joita yhtä paljon vietettiin 
maallisilla kuin kirkollisillakin menoilla.

Ihan erityisessä suosiossa ja  arvossa olivat muinoin „kirkko- 
pyhät." Keskiajan tapaan kuului että kirkot vihittiin pyhimysten 
nimikoiksi. Kirkon suojeluspyhimys oli koko seurakunnankin; tai- 
vaallinen suojelija ja  pitäjäiäiset palvelivat ja kunnioittivat häntä 
sen vuoksi aivan erityisesti. Näin tuli tavaksi kaikkialla viettää * 
kirkon ja  seurakunnan suojelijan juhlapäivää eli „kirkkomessua“ muita 
juhlia suuremmasti. Viettoon tietenkin kuului juhlallinen kirkkotoi- 
mitus vahakynttilöillä valaistussa kirkossa ja kirkkosäädösten mukaan 
oli „kirkkomessupäivä“ yksi vuoden viidestä suuresta uhripäivästä. 
Läheltä ja  kaukaa kokoontui väkeä kirkkomessuihin. Silloin pidet- 
tiin pitoja, kansanjuhlia ja  markkinoita, joita kirkkopyhä siunasi ja 
suojeli. Katolinen elämä esiintyi näissä kansanvietoissa kukoistavim- 
massa ja loistavimmassa runsaudessaan.

* Huomautanime että tämä kirjoitus 011 v:lta 1877.
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Ahkeraan vietti meidänkin kansamme kirkkomessujansa. Vielä 
alkavana luterilaisena aikana ne olivat virallisessa ärvossa ja Hämeen 
vankoissa tuomiokirjoissa tuomitaan usein „kirkkomessuraulian“ rikko- 
misesta sakkoja, jotka olivat suurempia kuin tavallisesta sapattirikok- 
sesta. Janakkalassa sai v. 1560 muudan mies sakkoa 40 markkaa 
siitä kun löi isäänsä kirkkomessupäivänä ja lisäksi 10 markkaa sakkoa 
kirkkomessun rikkomisesta. Leihijärvellä v. 1562 tuomittiin mies 
„helluntain kirkkomessurauhasta“ saamaan sakkoa 20 markkaa. Saa- 
risten pitäjässä oli edellisenä vuonna annettu eräälle kirkkomessu- 
rauhasta sakkoja 6 markkaa. V. 1568 sai Lammilla Jahkolan mies 
hengen sakot siitä että oli kirkkomessupäivänä rvöstänyt vaatteet toi- 
selta miekeltä. Näistä esimerkeistä näkee että niiden aikana vanka 
elämä vielä oli kukkeimmillaan.

Sitten kirkkomessut väkitellen joutuivat kirkollisesta säännöstä 
pois. Mutta vielä kauvan virallisen lakkaamisen jälkeen ne pysyivät 
kunniassa kansan keskuudessa. Turun korkea-arvoinen tuomiokapituli 
sai menneellä vuosisadalla turhaan tempoa sitkeän kansantavan juuria. 
Kiertokirjeessä v. 1736 konsistoori kertoo kuulleensa kuinka yhdessä 
ja  toisessa paikassa hiippakuntaa on tapana määräpäivinä viettää n. s. 
„kirkkomessupäivää“ , jolloin seurakunta on tottunut tulemaan kirk- 
koon ja kirkonmenojen jälkeen kuluttamaan sen sekä joskus koko 
seuraavankin päivän ylellisyydessä ja  juopumuksessa. Jotta nyt tämä 
paka saataisiin poistetuksi, käskee konsistoori pappeja ryhtymään eri- 

tyisiin toimenpiteisiin.
Erityisellä sitkeydellä eli kirkkomessuista peritty uhraamistapa. 

Kirkkomessupäivä oli katolisaikana vuoden suurimpia uhrihetkiä ja  
seuraava .esimerkki osottaa, ettei tapa luterilaisina vuosisatoina lai- 
mentunut.

Eräs E. Sievers kertoi v. 1749 Porvoon tuomiokapitulille, mitä 
Kangasniemen kirkkopykänä tehtiin. Laajan kirjoituksensa alku- 
päässä mainittu herra ensinnä puhuu kirkkoukreista yleensä: van- 
kuudesta on kansalla ollut tapana eräinä juklapäivinä kantaa alttarille 
vapaaektoisia lahjoja seurakuntain papistojen avuksi. Tapa on alussa 
saattanut olla moitteeton, vaan on sittemmin antanut yksinkertaisille 
ihmisille aihetta taikauskoon, he kun enimmäkseen joittenkuitten ruu- 
miillisten etujen ja taloudellisten menestysten vuoksi ovat näitä uhreja 
tuoneet. Vaikka esivalta kyllä on sellaisen uhraamisen kieltänyt ja 
kunkin maaseudun mukaan määrännyt papeille muita tuloja, ei ole 
kuitenkaan mainittu tapa kaikin paikoin ottanut hävitäksensä, vaan 
on sen lujan uskon tähden, mikä taitamattomalla rahvaalla näiden 
uhrien tuottamaan ajalliseen menestykseen on, muutamissa paikoin 
vielä pysynyt. Niinpä uhrataan Kangasniemessä Maarian etsinko- 
päivänä, joka jo  ennen uuden kirkon rakentamista on ollut sikäläisten 
asukkaitten kirkkopyhä. Viimeksi pidetyn piispantarkastuksen jäl- 
keen, jatkaa kertojamme, tuota uhraamista sen verran supistettiin, ettei
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kenkään jumalanpalveluksen kesfcäessä saanut sitä harjoittaa. Mutta 
nyt taas on sitä sallittu entiseen tapaan sillä tavoin, että saarnaaja on 
saarnansa lopussa ilmoittanut kuulijoille, että jos joku tavallisuuden 
mukaan haluaisi köyhäin hyväksi panna jotain alttarille, niin olisi 
sen tapahtuminen saarnan jälkeisen virren aikana ja ennenkuin pappi 
astuu alttarille, minkä jälkeen ei enään kukaan saisi tulla uhraa- 
maan. Lopuksi ei malta kirjoittaja olla huomauttamatta että moisen 
„köyhäinhoidon“ voisi toisellakin tavoin toimittaa.

Mutta pahat tavat ovat kuitenkin eläneet meidän päiviimme 
saakka. Yhä vieläkin viettää kansa vanhoja kirkkopyhiänsä. Van- 
han tavan mukaan kokoontuu kirkoille silloin väkeä naapuripitäjistä. 
Useissa paikoin sellaisena päivänä ollaan työttä, vaikka olisikin arki- 
päivä, sekä syödään ja  juodaan parhain. Turun puolella ja Hämeessä 
ja  muuallakin on muinainen kirkkopyhän vietto tavallisesti muuttu- 
nut palkollisten pestuuksi kirkkomäellä. Tyrvännöltä kirjoitetaan 
1858 vuoden Suomettareen, miten siellä kirkkopyhiä vietetään. Niitä 
pidettiin vanhan tavan mukaan joka vuosi ja puheena olevana vuonna 
ne vietettiin sunnuntaina 11 p. heinäk. „Näihin väkeä kokoontuu, 
komeasti vaatetettua, monesta lähipitäjästä, näitä maailman markki- 
noita viettämään, jotka tavallisesti lopetetaan tanssilla, juomisella ja 
välistä tappelullakin, niinkuin tänäkin vuonna tapahtui.“

Usealla seudulla vietetään kirkkopyhää jonakiu suurena juhla- 
päivänä tai useampanakin sellaisena päivänä, jolla ei ole mitään teke- 
mistä kirkon nimen kanssa. Juhannus on hyvin yleinen kirkkopyhä 
meidän aikanamme, samoin pääsiäinen, helluntai, Mikkelinpäivä, Py- 
häinpäivä. Mutta näissäkin vietoissa on vielä muinaisen tavan juuria. 
Itä-Suomen „kihupyhissä“ lienee sama alkuperä. Niitä vietetään sa- 
maan tapaan kuin Hämeen kirkkopyhiä. Puumalasta esim. kirjoite- 
taan viime syksynä sanomalehtiin: „Säännöllisiä kihupyhiä on meillä 
neljä vuodessa, nimittäin: Maarianpäivä, Jaakonpäivä, Mikonpäivä ja 
Pyhäinmiestenpäivä. Silloin kokoontuu tänne paljon väkeä useista 
naapuripitäjistäkin, esim. Juvalta, Sulkavalta ja  Puokolahdelta. Kan- 
saa on kirkollamme mainittuina pyhinä koolla niin runsaasti että 
kirkonmäki näyttää enemmän markkinakentältä kuin kirkonmäeltä.’7

*

Olisi sekä kirkko- että viljelyshistoriallisesti huvittavaa saada 
aikaan täydellinen luettelo keskiajan kirkkojemme suojeluspyhistä. 
Sellainen luettelo olisi omiaan paljastamaan kappaleen keskiajan sisäl- 
listä elämää Suomessa, osottamaan mitkä pyhimykset missäkin seu- 
dussa olivat suosituimpia ja  miten pyhäin palvelus on kansan elä- 
mään ja  tapoihin vaikuttanut. Mutta täydellistä sellaista esitystä ei 
voi toivoakaan, sillä harvoin ovat asiakirjat säilyttäneet tällaisia 
muistoja ja  usein on vanha nimikko viettoineen kansankin mielestä 
haihtunut tai on myöhemmin saatu seudulle uusi suojeluspyhimys,



-  57 -

sillä luterilaisenakin aikana on ollut yleinen tapa vihkiä kirkkoja 
raamatullisten tai maallisten hallitushenkilöitten muistoksi. Olemme 
kuitenkin laatineet luettelon niistä katolisajan kirkkopyhistä, joita 
olemme voineet tietoon saada sekä lisänneet luetteloon keräämiämme 
tietoja kirkkopyhäin vanhoista vietoista, toivossa että keräelmämme 
ed.es osaksi voi valaista puheena olevaa mieltä viehättävää puolta 
keskiajan elämästä. *)

*

Meidän kirkkomme ja koko maan ylimmät suojelijat olivat keski- 
aikana itse taivaan kuningatar, pykä neitsyt Maaria ja Suomen apos- 
toli pyiiä Henrikki. Yanhimmat pääkirkot maassamme, Nousiaisten 
kirkko ja  Turun tuomiokirklco, olivat heille ykteisesti pyhitettyjä. 
Yielä nytkin on yhdellä Nousiaisten kirkonkellolla nimi „S:t Henric11 
(Taidehist. retkik. kert. 1871).

Neitsyt Maarialle erikseen oli sitäpaitse useita temppeleitä omis- 
tettu. Niitä olivat Lounais-Suomessa Maarian pitäjän eli Räntämäen 
ja  Saltvikin kirkot. Jälkimmäinen on ollut Akvenanmaan arvokkaim- 
pia kirkkoja ja sitä on ennen sanottu tuomiokirkoksi (Weckströmr 
G-eogr. stat. Lex. s. 51). Houtskclrissä näyttää niinikään olleen vanka 
Maarian kirkko. Kirkko tosin on uudelleen rakennettu v. 1703, mutta 
entisajalta on siellä tallella vanha Maarian alttarikaappi ja  muita Maa- 
rian kistoriaa kuvaavia katolisia esineitä (Fagerlund, Anteck. om 
Korpo ock Houtskärs s., Tiedeseur. Bidrag, 28: 254, 255).

Kokemäen vanka kirkko, joka seisoi nykyistä vastapäätä ja josta 
vielä kivisakasti on jäljellä, on tarinan mukaan ollut neitsyt Maa- 
rialle pykitetty (Lindström, Kumo socken, Suomi 1860: 312). Karkun 
„Maijasta“ pukutaan kansan tarinassa: „Kun Maijan kopeakieli kauk- 
kui“ (Karkun kirkonkello kumakteli), täytyi kiiden kävitä pois paikka- 
kunnalta (S. M. Y:n aikak. VI: 26). Vankan pitäjänkertomuksen 
mukaan olisi myöskin Pohjan kirkko Maarialle pykitetty. Vielä 
uudempina aikoina oli eräs vanha vaimo Fiskarin tehtaalla arvellut, 
etteivät venäläiset sodan aikana voineet tehdä vakinkoa Pokjan kir- 
kolle, kun se oli Maarian varjeluksessa (S. M. Y:n aikak. IV: 57. 
Beinholm). Hollolan P. Maarian kappalaista mainitaan v. 1427 eräässä 
saksankielisessä asiakirjassa (Finsk Tidskrift X II: 126). Suvi-Maariaa 
on uudempikin kansa maininnut Hollolan kirkkopyhäksi (Reinholm).

Pohjanmaalla on Mustasaaren kirkko vanhan kirjallisen muisto- 
tarinan mukaan ollut Maarian kirkko (Aspelin, Suomi II, 9: 199).

*) Tarpeetonta lienee mainita että olen Bemholmin puuttnmattomista tieto- 
aaiaiioista ammentanut ,hyvin suuren osan seuraavia tietoja. Liiallista laajuutta 
karttaakseni olen jättänjU luostarit, linnat, pykät veljeyskunnat y. m. s. laitokset 
pois, koska näiden suojeluspylii.stä ennestään on tietoja. Asianharrastajia varten 
olen senraavassa lyhyesti ilmoittannt lähteet sulknmerkkien välissä.



Samoin Närpöön kirkko, jonka piispa Agricola vihki v. 1555 (Nord- 
lund, Suomi II, 5: 94).

Epätietoisempaa on ovatko Pälkäneen, Ikalisten, Laktisten, Velika- 
lahden ja Lapin kirkot olleet Maarialle pyhitettyjä, kuten Reinholm 
on muistoon pannut. Talidomme kuitenkin merkitä, että Lapin kir- 
kossa on jäijellä useita Maarian historiaan kuuluvia veistokuvia, jotka 
mahdollisesti edustavat kirkon nimipyhän muistoa.
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Kuva 1. Neitsyt Maaria, taivaan kuningattarena.

P. Henrikki oli Pylitään kirkon suojelija ja  hänelle oli pyhitetty 
eräs kappeli Kupittäalla (Nervänder, Kirk. taiteesta Suomessa II: 6). 
Merkillistä kyllä, ei ole tietoja säilynyt useammasta Henrikin kirkosta, 
joten helposti joutuu luulemaau, ettei niitä useampia ole ollutkaan.

Korkeampaan kirkolliseen arvoluokkaan lienee luettava myöskin 
PjLän Hengen, P jrhän Kolminaisuuden ja  Pyhän Eistin kirkot.

Pyliiille Hengelle luultavasti oli Hattnian kirkko pyhitetty, koska 
helluntai vanhastaan ön ollut sen kirkkopyhä, jota siellä hyvin juh-
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lallisesti on vietetty helaavalkeiden, juomisten, tanssien touliuissa 
(G-anander, Mythologia fennica, Belaa. Yrt. edellä johdantoa, Leihi- 
järven kirkkomessusakkoja).

P y M lle  Kolminaisnudelle pyhitetty kappeli lienee ollut Jur- 
mossa, jonka kirkko vielä kantaa sitä nimeä. Kirkossa on säi- 
lyssä vanhoja katolisia puuveistoksia (Fagerlund, Tiedeseuran Bidrag 
28: 253).

PyhSiii Ristm kirkkoja oli keskiaikana maassamme Raumalla, 
Taivassalossa, Juvalla ja  Muolaassa eli Pyhänristin pitäjässä. Eauman 
vanhassa sinetissä (v:lta 1441) näkyy ku- 
vattuna risti (Leinberg, De finska klo- 
strens historia, s. 128). Samoin näkyy 
Muolaan risti Äyräpään vanhassa kihla- 
knnnan sinetissä, jonka helposti tapaa 
Yaltionarkistossa olevissa tuomiokirjois- 
sa 1600-luvulta. Uskonpuhdistuksen ajan 
alnssa oli Yiipurin porvareilla vapaamark- 
kinat Ayräpäässä „Pyhänristin aikana“
(Arvidsson Han dl. VI: 295). Siellä oli 
siis vanhasta kirkkopyhästä muodostunut 
markkinajuhla, niinkuin monella muulla- 
kin seudulla tapahtui. Juvaa mainitaan 
„Pyhänristin pitäjäksi“ luterilaisen ajan 
alkaessa, joten sen keskiaikaisuutta ei 
sovi epäillä (Salenius, Harjoitelmia Sa- 
von historiassa, s. 13).

Voimme nyt siirtyä alempiin eli var- 
sinaisiin maallispyhimyksiin, jotka suu- 
rella paljoudellaan luonnollisesti olivat 
omistaneet haltuunsa suurimman osan van- 
hoja kirkkojamme. Yleiskatsauksen voim- 
me sopivimmin tehdä aakkosjärjestyksessä.

Ensinnä on edessämme pyhä apos- 
toli Andreas, jonka kuuluvaisuus mei- 
dän maamme pyhimystöön ei kuitenkaan ole aivan taattu. Kemiön 
ja  Lumparlannin kirkkoja on näet vain mainittu Andreaan kirkoiksi 
tarkempia todistuksia esille tuomatta (Hausen, Anteokn. i Egentl. 
Finl, samt på Åland, s. 5. Weckström. G-eogr. stat. Lex. s. 45).

Keskiajan loppupuolella pääsi P. Annan, neitsyt Maarian äidin, 
palvelus katoliskunnassa erityiseen vauhtiin, jopa korotettiin hän 
„taivaan herrasväen“ joukkoon. IJsein esiintyi Anna tyttärensä seu- 
rassa; yhdessä olivat P. Anna ja Maaria P. Birgitan ohessa Naantalin 
luostarin suojelijoita. Maassamme löytyy myös jäljellä monta „Pyhän 
Perheen11 kuvaa, joissa P. Anna, neitsyt Maaria ja  Kristuslapsi istu- 
vat sylitysten. Ajan lapsellisen tietämättömän käsitystavan mukaan

Kuva 2. P. Hemikki 
ja  Lalli.
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kuvattiin Maaria Annan polvilapsen ja Kristus taas Maarian polvi- 
lapsen suuruiseksi, joten P. Annaa näissä kuvissa ensi näkemältä 
luulisi joksikin jättiläiseksi.

On kuitenkin itsenäisestäkin Annan palveluksesta täällä muis- 
toja. P. Anna oli nimittäin Kumlingin kirkon ja  Salon kappelikirkon 
suojelija (Arvidsson, Handl. IX : 8).

P. Birgitta oli Ruotsin kansallisia pyhimyksiä ja  meidänkin 
maassamme häntä paljon palveltiin. Naantalin birgittilaisluostarin pe-

Kuva 3. P. Anna ynnä Neitsyt Maaria ja  Kristuslapsi.

rustamisen jälkeen hän tavallaan tuli täällä muotipyhiinykseksi. Bir- 
gitan palveluksen levenemistä todistavat hänen yleisesti tavattavat 
kuvansa ja monet hänelle pyhitetyt kirkot

Lemlannin kirkkopyhän viettoa mainitaan ohimennen eräässä 
asiakirjassa v:lta 1507. Siinä kertoo Ahvenanmaan vouti Didrik 
Hannunpoika lähettäneensä Hannu Juthen yhdeksän muun miehen 
kanssa eräälle kirkolle Pyhän Birgitan päivänä, jolloin siellä pidet- 
tiin kirkkomessua, sanomaan pitäjäläisille, että he toisivat veronsa 
voudille. Vaan sanantuojalle kävi huonosti, sillä kaikki hyökkäsivät



kirkkoon, jossa löivät Juthea ja ryöstivät häneltä miekan, koska hän 
muka ei ollut kuningas Hannun miehiä (Grönblad, Nya källor till 
Finlands medeltids hist. s. 344). Kirkkoa, jossa meteli tapahtui, ei 
asiakirjassa mainita, mutta se ei voi olla muu kuin Lemlannin Bir- 
gitta-kirkko, joka on ainoa tunnettu Birgitalle pyhitetty kirkko Ahve- 
nassa. Lemlannin v. 1691 ja  1771 valetuissa kirkonkelloissa seisoi 
kummassakin vielä Birgitan kirkonj nirni, (Bilmark -—- Mallén, Diss. 
hist. de paroecia Alandise Lemland eique annexa Lumparland, 1792, 
s. 12 ja  16).

Yarsinais-Suomen Birgitan kirkko oli Halikosta. Mainitun kir- 
kon kalustokirjassa sanotaan, että Halikon kirkko on rakennettu v. 
1440 ja kutsuttu P. Birgitaksi (Taidehist. retkik. kert. v. 1885). Nyky- 
ajan kansalla on entisestä kirkkopyhästä paha muisto. Halikossa näet 
tarinoidaan satua ^pahasta Pirjosta“ , joka ei kelvannut Jumalalle tai- 
vaaseen eikä pirulle helvettiin. Kun paha Pirjo ajettiin jälkimmäi- 
sestä paikasta pois, toi hän sieitä tullessaan 7 kuormaa mustalaisia 
(Reinholm). Mutta onpa halveksittua Pirjoa luterilaisina aikoina 
kunnioitettu paremmallakin tavalla, sillä hänen päivänään on Halikon 
seudulla vietetty markkinoita myöhäisempiin aikoihin saakka. Per- 
niön „Biritan markkinat“ luetellaan Suomalaisessa Manualessa v:lta 
1685 ja kansan muisto taas kertoo Salon (Halikon) markkinoita ennen 
pidetyksi kahdet, nimittäin Piritin ja  Kynttilänpäivinä (Reinholm).

Satakunnassa oli Pirjo Lempäälän kirkon suojeluspyhä. Samassa 
tarussa, jossa kerrotaan Yesilahden kirkon synnystä, kerrotaan myös- 
kin Lempäälästä ja  sen Pirjosta. Aimalan kirkon palosta pelastetut 
Birgitan ja  Matleenan kuvat pantiin lautalle veden ajaa. Minne 
lautta maalle kävisi, sinne kirkko tehtäisiin. Kuno kertoo lautasta 
että se

päivää pari uiskennellen 
kiikahti kivikarihin, 
maatui Maskan, kalliohon, 
telkahti Telkan taipalehen.

Kun ei kirkonrakennus Maskun kalliolla (Hauralan Pyhämäellä) me- 
nestynyt, rakennettiin se nykyiselle paikalleen Telkan taipaleelle, 
jonne lautta toistamiseen johti. Kirkko valmistui v. 1418 eli 1419, kuteu 
nähdään eräästä piispa Konrad Bidz’in kirjeestä v:lta 1461 (Suomen 
Museo 1894:jl57— 159). Vielä viime miespolven aikana pyhitettiin Lem- 
päälässä kirkon nimipäivä. Työtä ei tehty, pyhävaatteet otettiin ylle, 
sahtia pantiin, vieraspitoja pidettiin. Pirkkalasta oli tapana käydä 
juhlilla Lempäälässä ja  hyväpä tuo juhla näkyy olleenkin, koska sen 
viettämisestä on Lempäälässä ja Pirkkalassa tullut sananparreksi mai- 
nita, että „pidetään Pirjollekin runtu“ =  juhlan jälkipäivä, jolloin 
vielä puolittain ollaan työttömiä ja lepäillään (Carlsson, Suometar 
1865: 17).

-  61 -
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Huomattavan paljon Birgitan kirkkoja oli Hämeessä. Näitä oli 
Lopen kirkko. Kansantarinan mukaan Lopen jättiläinen, joka ei 
saanut rauhaa kun „Santa Pirie" pauhasi, koetti Kaakon vuorelta 
heittää kirkkoa kivellä, mutta kivi lensi Lopenjärveen, jossa vie- 
läkin tunnetaan Tiirinkiven nimellä (Heikel, Tiedeseur. Bidrag 29: 
170, 171).

Tmiloksen kirkkopyhäksi on myöskin mainittu Birgittaa, jonka 
päivää Tuuloksen talonpojat vielä mennellä vuosisadalla juhlalli- 
sesti viettivät (Kalm —  Herkepaeus, Béskr. öfver Hauho s:n, 1756, 
s. 72). Tuuloksen kirkossa on vieläkin jäännöksiä alttarikaapista, 
jossa oleva kuvio luultavasti on esittänyt Birgittaa (Yrt. Taidehist. 
retkik. kert. 1887).

Kolmas Birgitan kirkko Hämeessä oli Padasjoen kirkko. Van- 
hassa pitäjänkertomuksessa sanotaan kirkon olevan nimeltään „Sancta 
Birgitta" (Leinberg, Bidrag till Finlands hist. I: 29). Kansassakin on 
säilynyt taru, joka koskee kirkon muinaista suojeluspyhimystä. Kerro- 
taan, että kun Padasjoen kolmatta kirkkoa ruvettiin rakentamaan, 
niin yöllä aina hävitti, mitä päivällä saatiin valmiiksi. Pantiinpa 
vikdoin vaimoinen ruumis, jonka nimi oli ollut „Pirkko“ härkäparin 
vedettäväksi ja  se sitten seisattui sille paikalle, jossa Padasjoen ny- 
kyinen kirkko on (S. M. Y:n aik. X IV : 228, 229).

Mahdollisesti oli Uudellamaallakin ollut.Birgittakirkkonsa. Vihdin 
vanhan harmaakivikirkon, joka nyt on rauniokasana niemellä Sukse- 
lan joen suussa, sanovat toiset olevan nimeltään Briitan, toiset taas 
Pertun (Hausen, Anteckn. i Vestra Nyland, s. 28).

Karjalan Vudellakirkolla on aikoinansa ollut Birgitalle pyhitetty 
kirkko. Se seisoi Kaukjärven päässä, Talpolan (Tolkölan) maalla pari 
sataa syltä Yiipurin tiestä. Tämä „Pyhän Riitan kappeli* eli „Piretin 
kirkko" on ollut uhrikirkko, merenkulkijat nimittäin sinne uhrailivat 
rahaa. P. Riitan luullaan paikkakunnalla olleen Kaukjärven omista- 
jan. Sen johdosta on huomautettu, että vielä 1541 oli Uudellakirkolla 
todellakin Kuotsin Vexiön alle kuuluyia palkkataloja. Nykyjään on 
jo  Pyhän Piitan kappeli hävinnyt. Y. 1772 päätettiin, ettei sitä enään 
korjata. 1781 lopetettiin sieltä jumalanpalvelus ja  viimein muutettiin 
kirkko — heinäladoksi, jota vielä 1840 matkustavaisille näytettiin. 
Nyt ei latoakaan enään ole olemassa, mutta tuo muinaisuuden pyhä 
paikka on vieläkin tuntuvissa (Smedbergin matkakertomus Suom. 
Kirj. Seuran arkistossa; otteita TJudenkirkon historiakirjoista. Sale- 
nius, Kertomus Muolaan eli Äyräpään pit. s. 5).

Laihian kirkko vihittiin P. Botvidin päivänä 1508. Botvid siis 
varmaan oli kirkon suojeluspyhimys. Ruotsissa oli Botvid kansan- 
omaisempia pyhimyksiä. Kirkon vihkimistä koskeva asiakirja (Suomi 
1873: 270, 271) kuuluu kokonaisuudessaan näin:

„Me Johannes Jumalan armosta Turun piispa, teemme tämän 
avonaisen kirjeen kautta tiettäväksi, että vuonna Jumalan syntymisen
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jälkeen 1508, Pyhän Botviclin päivänä, vi him me me rahvaan erityi- 
sestä pyynnöstä kappelin Laihelan kylässä Mustasaaren pitäjää, kui- 
tenkin sillä ehdolla ja sopimuksella, että he yksimielisesti lupasivat 
ja  takasivat kappelille Jumalanpalveluksen ylläpitämiseksi ja pyhän. 
Kirkon lain mukaan huomenlahjaksi kuusi punnanalaa maata, josta 
mainitusta maasta seuraavat kunnialliset talonpojat menivät lupauk- 
seen, nim. Hannu Pietarinpoika, Lauri Olavinpoika, Erkki Laurin- 
poika, Mikko Niilonpoika, Pietari Torsteninpoika, Olavi Antinpoika, 
samasta kylästä. Lujemmaksi todistukseksi ja  vakuutukseksi siihen 
mitä on kirjoitettu, annamme painaa sinettimme tämän k.irjan alle, 
joka on annettu ja  kirjoitettu, vuonna ja päivänä kuin yllä.“

Hartaasti palvelivat esi-isämme P. Jaakkoa 
vanhempaa, jonka juhla sattuikin juuri tärkeään 
heinänteon ja  leikkuun aikaan. Ne seurakunnat, 
joiden kirkot olivat tämän pyhimyksen suojeluk- 
sessa, eivät varmaankaan sitä katuneet.

Tunnettu pyhiinvaelluspaikka oli muinoin Rij- 
mättylän Jaakonkirkko, jolla oli aneitten myynti- 
oikeus. Vielä nytkin muistetaan kirkon pyhimystä, 
sillä Jaakonpäivän jälkeisenä sunnuntaina on näet 
nykyiselläkin kansalla tapana kokoontua kirkolle 
„Jaakopin messuun“ (Arv. Handl. III : 155— 157.
S. M. Y:n aik. VIII: 148).

Mynämäen Hietamäen kappeli, jota mainitaan 
ainakin jo  v. 1558 ja jota vielä menneen sataluvun 
lopulla käytettiin, oli myöskin Jaakko. Siellä pidet- 
tiin vain joskus jumalanpalvelusta vuodessa, vii- 
meiseltä ainoastaan Jaakonpäivänä, jolloin sen mä- 
ellä pidettiin markkinoitakin. Näitä markkinoita 
mainitaan yleisten markkinain joukossa 1600 luvun 
lopussa (S. M. Y:n aik. VIII: 114. Pinl. Allm. Tidn.
1851: 198).

Lohjan Nummella, on näytetty kirkonsijaa ilman vähääkään rau- 
niota, mutta maineeltansa Jaakko (S. M. Y:n aik. VI: 10).

Bengon „ Jaakko“ on jo  vanhastaan ollut maan kuuluisa. KuL 
tenkin on ehkä liian suureksi kuvailtu sen muinaista mainetta, sillä yh - 
den ainoan kerran mainitaan yksinäinen pyhiinvaeltaja Renkoon ku l- 
kemassa (Grönblad, Nya källor till Flds medeltidshist. s. 554). Jaa- 
kon puukuvaa Rengon kirkossa mainitsee kansa vieläkin ja vasta 
v. 1675 lakkautettiin sikäläiset Jaakon markkinat (Limnell, De T a - 
vastia s. 13).

Pirlckalcm vanhan emäkirkon sanotaan olleen Jaakon nimik on, ja  
vielä nytkin kuulutaan Pirkkalassa Jaakon pyhiä pidettävän. Aina- 
kin on Pirkkalan kylässä, jossa pitäjän vanha kirkko seisoi, ollut

Kuva 4. P. Jaak ko 
vauhempi.
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fapana kantaa Jaakonpäivänä niittyväellekin parempaa ruokaa (Carls- 
son, Suometar 1865: 17. Eeinholm).

Muiston mukaan olisi Pyhämaan saariseurakunnan vanha kirkko 
Eagernäsissä ollut Jaakko (Eeinholm). P. Jaakon kirkko Paimi- 
ossa lienee myöskin jo  keskiaikana kantan ut P. Jaakon nimeä.

Joliannes kastaja oli katolisajalla Euotsin valtakunnassa kun- 
nioitettu pyhimys ja  luettu Euotsin erityisiin suojelijoihin.

Johannes kastaja oli Sunnin kirkon 
ja  Maskun kirkon „patruuna“ (Arv. Handl. 
III: 113). Sunnin kirkon kellossa seisoi 
vielä v. 1667 että se oli valettu P. Jo- 
hannes Kastajan kunniabsi (Otteita kirkon 
arkistosta, Taidehist. retkik. kert. 1871). 
Yiimemainitulla kirkolla pidettiin vielä 
kauvan luterilaisenakin aikana Juhannus- 
markkinoita (Suomalainen Manuale 1685).

Hämeessä oli Haiihon kirkko Johan- 
nekselle pyhitetty. Juhannusta on uudem- 
pinakin aikoina pidetty Hauhon kirkko- 
pyhänä ja paljon kansaa tulvii silloin 
Hauhon kirkkoon. Kirkon suojelijan kuva 
pidettiin muinoin alttarilla ja sellainen on 
tiettävästi ollut tapa Hauhollakin, sillä 
1882 lahjoitettiin Suomen Muiöaismuisto- 
yhdistykselle sieltä vahvasti kullatut Jo- 
hanneksen ja Tapanin kuvat, jotka olivat 
seisoneet Hauhon kirkon alttarilla (Neo-
vius, Kyrkornas i Borgå stift inventarii-
persedlar, s. 23).

Johannesta on mainittu Hämeenlin- 
nan kirkkopyhäksi. Nähtävästi on kau- 
pungin kirkko perinyt linnan kirkon ni- 
men, joka luultavasti oli Johannes.

Tornion kirkko oli niinikään Johan- 
Kuva 5. 'P . Katarina. neksen nimikirkkoja (Hiilphers, "Westerb.

1789).
Keskiajan naispyhimyksistä oli P. Katariina kaikkein suosituim- 

piia, jonka näkee siitäkin, että keskiajalla oli hänen nimensä yleisin
naisnimi Suomessa, jos Turun tuomiokirbon Mustakirjasta saa pää-
töksen tehdä.

Kaarinalle oli pj'hitetty paitse Kaarinan eli Nummen pitäjän 
kirkkoa, Ahvenan Hammarlannin (Weckström, Geogr. stat. Lex. s. 27), 
sekä kansantarinain mukaan Huittisten ja  Lammin kirkot. Huittisista 
kerrotaan, että kun kirkko tuli valmiiksi ja  kun „Kaija rupesi karju- 
maan“ , s. o. kellot soimaan, heitti Hiisi Eipovuorelta suuren kiven
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kirkkoa kohti. Kivi onneksi ei koskenut kirkkoon, vaan putosi Heinä- 
rikkilän pellolie, missa hautasi aliensa miehen ja härkäparin (S. M. 
Y:n aik. II: 79). Ympäristöliäkin on tunnettu, että Huittisten kirkkoa 
kutsutaan Kaisaksi (Carlsson, Suometar 1865: 17. Reinholin). Lam- 
min „Yanha-Kaisasta“ kuulee seudulla puhuttavan ja  kansa kertoo 
että ,.Kaisa kirkon laitti“ (S. M. Y:n aik. X Y I: s. 231).

Kokkolan kirkkomaan nimeksi tietää Reinholm Katariinan. Ehkä 
oli Kokkolan kirkko Pohjanmaalla Pyhän Katariinan edustajana.

Eipä täällä kokonaan unohdettu myöskään nuorempaa P. Kata- 
riinaa (Ruotsin Katarinaa, P. Birgitan tytärtä). Karjalan Kuolema- 
järvellä oli nim. kappeli pyhitetty P. Katarinalle ja  koska Kuolema- 
järven kirkko oli Uudenkirkon Birgitta-kirkon tytärkirkko, oli sen 
snojelijakin varmaan P. Birgitan tytär (Ad. Neovius, Yartija 1896: 15). 
Munten ei nuorempi Katariina näy maassamme olleen tunnettn eikä 
palveltu.

P. Lauri oli pohjoismaiden vanhimpia ja  suosituimpia kirkko- 
pyhimyksiä. Niin täällä Suomessakin, jossa Laurinkirkkoja on ollut 
kokonainen ryhmä.

Alkaaksemme lännestä oli ensinnäkin Ahvenanmaan Ekkerössä 
Laurille pyhitetty kirkko (Scarin — Hallborg, De Alandia 1730, s. 58). 
Yanhempina aikoina pidettiin Ekkerön kirkkoa uhrikirkkona ja vielä 
myöhäisinäkin aikoina ovat tuntemattomat henkilöt jättäneet sinne 
lahjoja (Weckström, Geogr. stat. Lex. s. 30).

Mantereella oli huomattava Mynämäen arvokas Laurinkirkko. 
Keskiaikana oli siellä Laurilla oma alttari. Laurentius marttyyri ynnä 
halstari, jolla  hän muinoin paistettiin Poomassa kuoliaaksi, nähtiin 
vielä v. 1617 kuvattuina kirkon suuressa kellossa, ja jokaisessa uudistus- 
valannassa on tuon kuvankin uudistuksesta pidetty huolta aina mei- 
dän aikaamme astikka. Kirkkopyhä aivan varmaan oli myöskin 
alkusjrynä remuisiin markkinoihin, joita Laurinpäivänä ennen vietet- 
tiin Mynämäen kirkolla. Nämät markkinat kiellettiin v. 1623, mutta 
eipä kielto näy pystyneen (Arvidsson, Handl. Y l: 20, 36; YIII: 
104. Lagus, Handl. till uppl. i Fnds kkohist., Ny följd, II: 23. Suo- 
malainen, Manuale 1685. Cajander, Uudenkaupungin muinaisia I:
234— 236).

Kirkkopyhä näkyy myös antaneen aihetta erinäiseen kansan- 
juhlaan Mynämäen Karjalaisten kappelissa. Laurinpäivänä joka suvi 
vaeltaa paljon väkeä Karjalan kirkolle. Mutta päämenot pidetään 
Suojoen kylän vanhoilla heinäladoilla, jossa väkeä kestitetään juus- 
tolla ja  leivällä. Paimenille kerrotaan Karjalaisissa annettavan eri- 
tyinen „Laurin kakku“ (Reinholm).

Perniän kirkkoa on Reinholmin mukaan hoettu Lauriksi. Kir- 
kon katossa on ollut kuvattuna P. Lauri, jonka puukuvakin kuuluu 
olleen kirkossa esillä. Paikkakunnalla on ollut sananpartena sanoa 
„menen Lauria katsomaan'1, kun on kirkkoon menosta ollut puhe.
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Lohjan kirkko Uudellamaalla mainitaan Laurille pyhitetyksi 
eräässä 1300 luvun lahjakirjassa (Hausen, Anteckn. i Vestra Nyland, 
s. 21, 22). Yksi kirkon merkillisimpiä keskiaikaisia maalauksia esit- 
tää P. Laurin marttyyrikuolem aa (Kuvattuna R. Hausenin main. 
teoksessa, kuvataulu V III ja  Nervänder, Kirkollisesta taiteesta Suo- 
messa keskiaikana II, s. 45). Uudenmaan kirkoista oli vielä Helsingin 
kirkko Laurille omistettu (Ad. Neovius, Kyrkornas i Borgå stift 
inventariipersedlar s. 28).

Janakkalan katolis-aikainen kirkko oli myöskin Laurin kirkkoja. 
Tämä asia on huvittava tietää, sillä siitä kukatiesi saavat selityk- 
sensä ne merkilliset meno t, joita menneellä vuosisadalla kansan oli 
tapa pitää Janakkalan kirkolla Laurin päivän aikoina. Nuo menot 
saattaavat tuskin olla muuta kuin jälkikaikua Janakkalan katolisen 
kirkkopyhän viettämisestä.

Kansankokoukset Janakkalan kirkolla saattoi v. 1731 kihlakun- 
nan oikeudessa puheeksi nimismies H. Sivonius. Hän kertoi, että 
kansalla oli tapa Laurinpäivän edellisenä sunnuntaina pitää Janak- 
kalan kirkkomäellä kokousta, josta syntyi suurta häiriötä ja pahen- 
nusta juomisen, kiroilemisen ja  muun luvattoman menon tähden, 
minkä johdosta hän vaati, että moinen epätapa poistettaisiin. Oikeus 
tutki asiaa ja havaitsi, että kaukaisista ajoista saakka on totuttu 
monesta pitäjästä kokoontumaan Janakkalan kirkkomäelle Laurin- 
päivän edellisenä sunnuntaina, jolloin sinne tuodaan olutta ja viinaa 
myytäväksi, ja  yksi sekä toinen humaltuu, mistä sitten seuraa tappe- 
luja, kiroilemisia y. m. Lukkarin talon tykönä on myöskin lähde 
(„Laurinlähteen“ '[Piispanlähde] nimellä vieläkin tunnettu), johon osa 
väkeä uhraa, kuten voi todeksi nähdä siitä, että kansan hajaannuttua 
samasta lähteestä löydetään rahoja ja neuloja. Muuta pahaa ei oikeus 
löytänyt. Päätökseksi koko jutusta tuli että maaherra kovasti kielsi 
mainitut kansanjuhlat ja  ilmoittipa asian vielä piispallekin, jotta hän 
p apiston kautta koettaisi samaan suuntaan vaikuttaa.

Sitovia todistuksia on myös, että Lapveden kirkko ennen on ollut 
P. Laurin kirkkoja. Lapveden ja  Taipaleen talvikäräjissä 1623 valit- 
tiin kaksi miestä kirkonkuudennusmiehiksi „P. Laurin kirkolle.“ Ja 
Lapveden kihlakunnan vanhassa sinetissä, jota käytettiin 1600 luvulla, 
näemme yksinkertaisen, hauskan kuvan pyhästä marttyyristä ja hänen 
kidutusesineestään halstarista (Ks. 1600 luvun tuomiokirjoja Valtion- 
arkistossa).

Pohjanmaaltakin löydämme P. Laurin edustajan. Se oli Ison- 
kgrön mainio vanha kirkko (E. Aspelin, Pohjanmaa I: 31). Sieltäkin 
on Lauri-pyhimyksen kuva jäänyt tallelle (E. Aspelin, main. paikka).

Lähes kaikki tässä luetellut Laurin kirkot olivat vanhoja emä- 
kirkkoja. Eikö sekin viitanne Laurin palveluksen vanhuuteen ja  
arvoon Suomessa.
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Maria Magdalenalle oli Sottungan kirkko pykitetty. Kirkon v. 
1769 valetussa kellossa oli vielä känen nimensä (Weckström, G-eogr. 
stat. Lex. s. 23).

P . Margaretan kirkkoa mainitaan eräässä testamentissa v. 1447 
(Arvidsson, Handl. VI: 116). Asianhaaroista käy selville, että tällä 
kirkolla tarkoitetaan Velimaan kirkkoa. Yekmaan „Markettaa“ on 
kansa muistellut vielä 1882. Ehkä on myöskin Maarjärven talo Yeh- 
maalla muisto entisestä kirkkopyhimyksestä (Reinholm).

Margaretan markkinoita vietettiin menneinä vuosisatoina V öy- 
rin Herrkolmenilla. Y. 1734 kertoi rahvas käräjillä, että noin 50 
vuotta sitä ennen oli markkinat täytynyt mataloimisen tähden siirtää 
Räxholmenille noin 3/i peninkulman pääkän entisestä paikasta, vaan 
että niitä edellisenä vuonna (1733) taasen oli pi- 
detty Herrholmenilla Margaretan aikana. Myöhem- 
min näkyy näitä markkinoita nimitetyn „Jaakon 
markkinoiksi" (J. H —n, Forntidsbilder från meller- 
sta Österbotten III, ^Vasabladet 1882: 45). Olisiko 
näillä markkinoilla jotain tekemistä Yöyrin kirkko- 
pyhän kanssa.

P. Marttia kunnioitettiin kirkkopyhänä Mart- 
tilan pitäjässä. Marttilan pienempi v. 1700 uudel- 
leen valettu kello on vielä tänäkin päivänä nimel- 
tänsä Martti, sillä itse kellon laidassa seisoo „S:t 
Martinus11 ja  lisäksi on siihen valettu pieni soikea 
kuva, jossa nähdään mainittu pyhimys hevosselässä 
ja  vieressä maassa se kerjäläinen, jolle pyhä Martti 
antoi puolet kaapuaan. Vielä nytkin pidetään Mart- 
tilassa Martinpäivää pyhänä joka talossa (Taide- 
historiall. retkik. kertomus v. 1885. Reinholm).

Tarinan mukaan olisi Oravaisten vanha kirkko 
ollut P. Martin suojatti. Tuossa vanhassa kirkossa 
oli ollut pyhimyksen kuva, jota kylvönaikana oli kuljetettu ympäri 
vainioita (Rancken, Några traditioner från Vörå, ylipainos Wasabla- 
detista 1862).

Y. 1692 revittiin Nurmijärven vanha „Pyhän Martin11 kirkko ja 
sijaan rakennettiin toinen. Muistotarinan mukaan oli tuo hajoitettu 
kirkko rakennettu paavin opin aikana, joten meillä tässäkin on yksi 
katolisia P. Martin muistoja (Ad. Neovius, Kyrkornas i Borgå stift 
inventariipersedlar s. 5 ja  83. Suometar 1855: 34).

Tahdomme tämän yhteydessä mainita, että Haapajärvellä Espoon- 
joen varrella on vanhoista ajoista kirkko ollut Martinmäellä (Rein- 
holm). Raision kirkon mainitsee Reinholm sivumennen Martiksi.

P. Matkeustakin palveltiin maassamme kirkonsuojelijana. Kaksi 
Matin kirkkoa voimme varmuudella tuntea, Espoon ja Lapträskin. Muis- 
ton mukaan on Espoossa kirkkomessua vietetty syksyllä (varmaan

Kuva 6. P. Martti 
ynnä raajarikko.
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syksy-Mattina, syyskuun 21 p:nä). Kun joku aika sitten Espoon 
kirkkoon rakennettiin lisään uusi risti ja pieni suomalainen kirkko 
sitävarten purettiin, tavattiin kipsinen Mateuksen kuva lantisen pääty- 
oven tienoilla (Reinholm). Laptreskin ,,P. Matin“  kappelia mainitaan 
uskonpuhdistuksen ajan alkaessa (Ad. Neovius, Kyrkornas i Borgå 
stift inventariipersedlar s. 66. Kirkonkylässä on talo „Mattas“ ehkä 
kirkkopyhimyksen muistoja (Keinholm).

Kaikkein suosituimpia kansan pyhimyksiä on maassamme mui- 
noin ollut P. Mikaeli. Halki aikojen on hänen nimikkopäivänsä ollut 
kansan ylimpiä vietto- ja  merkkipäiviä, vuodenajan ja  luonnon, maan- 
viljelyksen ja metsästyksen juhla. Monet ovat ne vietot ja  tavat, 
jotka vielä nytkin todistavat Mikkelinpäivän muinaista arvoa. Näi- 
hin muistoihin kuuluvat myöskin maamme monet Mikkelille pyhitetyt 
keskiaikaiset kirkot ja niiden kirkkopykäin vietot, jotka puolestaan 
osottavat Pyhän Mikaelin vaikutusta kirkollisessa ja seurakunnalli- 
sessa elämässä.

P. Mikaelin kirkkoja on ollut kaikissa osissa Suomea. Lounais- 
Suomen saaristossa niitä oli kaksi, Ahvenanmaalla Finströniin kirkko 
Scarin—Hallborg, Alandia 1730, s. 53) ja Turun saaristossa Iiorpon 
kirkko. Vanhan kirkkopyhän muisto on Korpossa säilynyt m. m. 
siinä aina viime itämaiseen sotaan saakka noudatetussa tavassa, että 
pitäjän rippinuoriso päästettiin ehtoolliselle Mikonpäivänä (Fagerlund, 
Anteckn. om Korpo och Houtskärs s. Tiedeseur. Bidrag 28 vihko, 
s. 221). 1600 luvulla oli Korpon kirkossa vielä kuliattu Mikaelin
kuva (Hausen, Diarium Gyllenianum, s. 168).

Mannermaalla oli Laitilassa vanha Mikaelin kirkko. Yhä vielä- 
kin vietetään Laitilassa vanhaa kirkkopyhää. Viime syksy nä siitä 
kirjoitti veljeni minulle seuraavasti: „Kerron niitä olen nähnyt ja 
kuullut Laitilan pitäjän kirkkopyhästä, joka on täällä aivan sama kuin 
Jokioisten kappelissa nim. Pyhä Mikkeli eli Mikaeli. Kerrotaan, että 
joku satakunta vuosia sitten, kun Laitilan kirkko perustettiin, haudattiin 
sen kirkkomaahan ensimmäiseksi eräs mies nimeltä Mikaeli, jonka 
mukaan itse kirkkokin vihittiin Mikkeliksi. Mikonpäivää täällä näky- 
v ä t  sen johdosta viettävän yhtä hartaasti kuin muualla joulua. Siks1 
leipovat uusia leipiä ja  tekevät niin sanottua „plössiä“ (jonkunlaista 
perunaputinkia), siistivät huoneensa ja ovat juhlatuulella. Viinamiehet 
kankkivat siksi vaikka kiven kolosta „Mikkelin viinat“ , köyhät ren- 
gitkin panevat silloin päänsä kuumaksi, jos suinkin saavat ilolientä 
irti. Mikkelin jälkeisenä päivänä, niin sanottuna „runtuna“ , ei kukaan 
mielellään mene työhön, vaan ennemmin lepäilee tai käy naapureissa 
vierailemassa.11

Pöytyän muinaista kirkkoa mainitaan Mikon nimikoksi ja Kein- 
holm  pitää sitä tarinaa todennäköisenä m. m. silläbin perusteella, että 
se paikka Kaulonsuun kylässä, jonne kirkkoa alkujaan aijottiin ra-
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kentaa, on Yli-Mikkola nimisen talon mäellä, josta aijotusta kirkon- 
paikasta kuuluu luitakin löydetyn.

Kirkkonummen talonpojat Uudellamaalla ovat vakuuttaneet, että 
heidän vanha kirkkonsa on nimeltä Mikkeli ja  kertoneet, että kirkko- 
pyhää siellä on vietetty syksyisin Pyhäin päivänä (? )  (Keinholm).

A. J. Hippingin mukaan on Pernajan kirkko pyhitetty Mikae- 
lille (Beskrifning öfver Perno socken i Finland, s. 113). Katolis- 
ajan lopussa tiedetään kirkossa olleen P. Mikaelin veistokuvan (A d. 
Neovius, Kyrkornas i Borgå stift inventariipersedlar s. 91), joka 
seikka vahvistaa Hippingin tiedonantoa. Pernajan kirkkoa kaunis- 
taa Porvoolaisen maalarin Lindströmin maalaama taulu, joka esit- 
tää arkkienkeli Mikaelin taistelua lohikäärmeen kanssa. Hipping 
katsoo kuvan olevan ,,suuremmaksi pahennukseksi kuin hyödjdisi.11

Elimäen kirkon sanotaan myöskin olleeu Mikon. Se olisi siis 
lainannub emäkirkkonsa nimen, sillä Elimäki on muinen kuulunut 
Pernajan pitäjään.

Hämeessä ka.ntoi Tamm elan kirkko Mikkelin nimeä. Reinholmin 
kokoelmissa kerrotaan, että Tammelan vanhin kirkko „Pyhä“ oli tehty 
tai aijottiin tehdä Pyhämäelle, joka on väiiän matkaa nvkyistä kirkkoa 
ylempänä. Uusi kirkko, joka sen jälkeen rakennettiin, oli Mikon 
kirkko. Sekin on jo  palanut, mutta kellokastari on vielä vankinta 
tekoa. Kirkkopyhäänsä eivät Tammelalaiset ole unohtaneet. Tapana 
on ollut että rengit saavat isänniltänsä hevosia ajaakseen hevos- 
selässä Mikkelinä kirkolle. Nykyisempinäkin aikoina, vaikka on teitä 
ja  kääsejä, ajavat rengit hevosen selässä niinkuin se maailman sivuun 
on tapana ollut. Jokioisilla, joka kuuluu Tammelan vanhaan kirkko- 
piiriin, vietetään yhä vieläkin Mikkelinpäivää ja sen aattoa niinkuin 
parasta joulua pidoilla ja muulla ilolla (K. A. AVallin).

Mikkelin niminen oli Messukylänkin kirkko iS. M. Y:n aik. V II : 
83). Mikkelinpäivän viettämisen tavat ovat Messukylässä ja Kan- 
gasalla olleet samanlaiset kuin Tammelassa. Renkien piti täälläkin 
hevosselässä päästä ajamaan Mikon kirkkoon (Beinholm). Tuollainen 
ratsastus näyttää olleen yleisemminkin vallinnut entistapa, sillä Pohjois- 
Savossa asti, Maaningalla, on kerrottu ajettavan Mikkelinä selkähevo- 
sessa kirkolle, valkea lakana hevosen peitteenä. Tässä kotiden tulee 
huomauttaa että Mikonpäivää yleisesti on pidetty suurena hevospäi- 
vänä, hevoset näet silloin tuotiin ensi kertaa talliin ja  valmistettiin 
monilla taikakeinoilla tulevaa talv)kautta varten. Muuten voi tuo 
Mikonpäivän ratsastus myöskin olla muisto P. Mikaelin hevosesta, 
sillä muinoin luultiin P. Mikaelin kulkevan ratsain.

Savolla oli oma Mikon kirkkonsa, itse vanha Savilahden kirkko- 
pitäjä mainitaan Pyhän Mikkelin nimellä uskonpuhdistuksen ajan 
alussa (Salenius, Harjoitelmia Savon histoiiassa s. 13). Se lienee 
siis kirkon katolisaikainen nimi. Mikonpäivää on Mikkelin kirkossa



vietetty seurakunnan juhlana ja vielä viime vuosisadan alussa vali- 
tettiin, että Mikkelin kirkossa uhrattiin Mikonpäivänä (Schybergson, 
Bidrag till Finlands inre hist. 1721— 1731).

Etelä-Pohjanmaalla on Munsalän kirkko luultavasti ollut Mikko, 
ainakin sen kolmas v. 1689 rakennettu kirkko kantoi sitä nimeä 
(Aspelin, Suomi II, 9: 216).

Yanhan muistotarinan mukaan oli Peräpohjan emäkirkko, Kemin 
kirkko, Mikkelin nimikko (Oul. 'Wiikko-San. 1859: 15).

Varmaan ei tiedetä, mutta kuitenkin kerrotaan, että Hämeen- 
kyrössä kirkko olisi ollut Mikko. Sinnepäin näkyy viittaavan nimi- 
tys „Pikku Mikko“ , joksi Hämeenkyrön kappelikirkkoa Viljakkalassa 
on sanottu (Reinholm). Mouhijärven kappelia sanottiin ensi aikoina 
P. Mikkelin kappeliksi ehkä siitä syystä, kun se oli aivan Hämeen- 
kyrön naapuruudessa.

Mikkeliä on vielä arveltu Asikkalan kirkkopyhäksi, syystä siitä 
että Anianpellon markkinoita ennen pidettiin Mikkelinviikon torstaina 
ja  perjantaina (F. A. T. 1851: 298).

Kun Mikkeli oli kirkkopyhä niin monessa emäseudussa ja  kun 
Mikonpäivä muutenkin oli suuri kirkollinen juhlapäivä, eipä ihmettä, 
että sama päivä on ollut erityinen „tunkopyhä“ eli kirkkopyhä sel- 
laisissakin pitäjissä, missä Mikkeli ei nimenomaan ollut kirkon ni- 
mikko. Sellaisiksi kirkkopyhiksi mainitaan Juhannusta ja Mikkeliä 
Jämsässä ja Ruovedellä (Reinholm). Molemmat pyhät olivat erityi- 
sesti vielä paimenten pyhiä, jolloin he pääsivät kirkossa käymään ja 
talon isäntäväki heidän sijastaan lähti paimeneen.

Inkoon kirkon suojelija oli P. Nikolaus (Hausen, Anteckn. i Vestra 
Nyland, s. 28).

Norjan kuningas Olavi Pyliä, joka kaatui v. 1030 Stiklastadissa 
taistellessaan kapinoivia alamaisiaan vastaan ja kuoltuansa nostettiin 
Norjan kansallis- ja, valtiopyhimyksen arvoon, tuli muissakin poh- 
joismaissa suosituksi pyhäksi. Vanha historiankirjoittaja Aadam Bre- 
meniläinen, joka eli samalla sataluvulla kuin itse Olavi, sanoo aika- 
kirjassaan, että Olavin juhlapäivä, heinäkuun 29 päivä, oli pyhä kai- 
kille „Pohjoisen valtameren“ kansoille, „Norjalaisille, Svealaisille, 
Göötalaisille, Tanskalaisille ja Siaavilaisille.11 Nopein siivin lensi 
tästä päättäen Olavin pyhä maine yli Pohjois-Europan. Erittäin har- 
taaksi ja  yleiseksi tuli Olavin kunnioitus Ruotsissa. Vaikka Ruotsi 
muutamaa sukupolvea myöhemmin sai oman kansallispyhimyksen 
Eerikki kuninkaasta, ei Olavin palvelus siitä lakannut, vaan Eerikin 
täytyi halki koko keskiajan suvaita Norjan Olavia rinnallaan niin- 
kuin vanhempaa veljeä.

Ruotsista levisi Olavinpalvelus Suomeen. Vaikka ei täältä tiet- 
tävästi tehty pyhiinvaellusmatkoja Olavin ihmeitä tekevän pyhäin- 
jäännösten luo Norjan Trondhjemiin, tunnettiin Suomen etäisillä 
seuduilla mahtavan pyhän vaikutus, tiedettiin lempeän kuninkaan
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auttavan niitä, jotka häneen turvasivat, ja  rukoilevan niiden puolesta, 
jotka muistivat hänen viatonta marttyyrikuolemaansa vihamiesten 
kirveeniskuista. Pitkin paavinuskon aikaa oli Olavilla maassamme 
palveltujen pyhimysten joukossa huomattava sija, sitä arvokkaampi 
kuin hän tavallaan oli kotimainen pyhimys. (Ks. kirjoitusta Pyhän 
Olavin muisto Suomessa, Kyläk. Ku- 
val. A:sarja 1895: s. 72—74).

Hy vin aikaiseen näytti Olavin- 
palvelus juurtuneen Ahvenanmaalle.
P. Olavi oli koko Ahvenan saari- 
kunnan suojeluspyhä, kuten nähdään 
Ahvenan vanhasta kauniista leimasta, 
joka on saatu talteen eräästä 1438 
kirjoitetusta pärmäkirjasta ja jossa 
on kuvattuna Olavi kuningas valta- 
istuimella (Ks. kuvaa Hist. Arkisto 
IY). Kokonaista kolme kirkkoa Ah- 
venanmaalla oli pyhitetty saaren suo- 
jelijalle, jonka pyhä tarina kertoi 
liikkuneenkin Ahvenan vesillä. Näit- 
ten kolmen kirkon joukossa oli Ah- 
venan ja  kentiesi koko Suomen van- 
hin kirkko, Lemböten pienoinen kap- 
peli, vanhan Ruotsista tulevan meri- 
tien varrella, nyt rauniona sankan 
metsän peitossa. Toiset kaksi Olavin- 
kirkkoa olivat Jomalassa ja  Vordössä.

Sitä suurta kunnioitusta, jota 
P. Olavi muinoin nautti meriasuk- 
kaitten kesken, todistaa vielä Nau- 
von saarikirkko, joka oli nimeltänsä 
Olavi. Olavinpäivänä on sittemmin 
aina uusiin aikoihin saakka Nauvossa 
ollut tapana viettää vuotuismarkki- 
noita (Wallenius — B. A. Mjödh, Diss. 
de Kagu 1819 s. 8).

Suomen mantereellakin tapaam- 
me monta Olavinmuistoa. Turun mus- Kuva 7. P. Olavi,
tainveljesten eli dominikaani-munk- 
kien vanha luostari oli pyhälle kuninkaalle vihitty. Pyhä Olavi oli 
myöskin koko Satakunnan suojelija, kuten nähdään maakunnan van- 
hasta sinetistä, joka on liitetty erääseen pärmäkirjaan v:lta 1419. 
Yiipurin linnassa oli P. Olavin torni ja Savossa oli Olavin linna. 
Hyvin kuvaava ja erittäin tässä huomattava todistuskappale Olavin 
palveluksesta Suomessa on se kirje, minkä Turun piispa v. 1493 kir-
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joitti Norjan arkkipiispalle. Kirjeessä näefc Turun piispa m. m. huo- 
mauttaa kuinka Norjan ja  Suomen yhteisen suojeluspyhän, Olavi- 
marttyyrin, kuuluisa muisto on levinnyt aina Venäjän mainittavaan 
Novgorodiin saakka ja  kuinka Turunkin hiippakunnassa on ,,sangen 
monia‘ ‘ kirkkoja vihitty hänen nimeensä ja kunniaksen sa, ja sitten 
kunnioittavasti kysyy, olisiko mahdollista saada jonkin  murusen hä- 
nen pyhän ruumiinsa jäännöksistä, niin kernaasti täältä lähetettäisiin 
takaisin Suomen suojeluspyhän, Pyhän Henrikin jäännöksiä (Arvids- 
son, Handl. I: 128).

Näistä piispan mainitsemista „sangen monisfca“ Olavin-kirkoista 
tunnetaan vielä muutamia.

Uusilcirkko Turunmaassa oli Olaville pyhitetty. Sen viime vuosi- 
sadalla uudelleen valetussa kellossa näet on kirj o itus, joka sanoo 
kelloä „P. Olavin kelloksi" ja  Ollinpäivänä vietettiin ennen Uuden- 
kirkon markkinatkin (S. M. Y:n aik. VII: 175. K. A. Cajander, Uuden- 
kaupungin muinaisia I: 236, 237. Suomalainen Manuale 1685).

Ollinpäivä oli markkinapäivä Lemussa, jonk t kirkko muuten- 
kin mainitaan Olavin nimikoksi (Suomalainen Manuale 1685. S. M. 
Y:n aikak. VIII: 135. Hassel — Hallenius, Memorabilia terrse Vir- 
moensis 1741: s.).

Lapin pitäjässä näytetään muinaista kirkon asemaa, jossa aikoi- 
nansa oli seissyt „Santolvin“ (alkujaan Santta Olavin) kirkko. Kansa 
ei enään nimen alkuperäistä merkitystä ymmärrä, vaan on tietä- 
mättänsä säilyttänyt katolisuskon muistoa (S. M. Y :n aikak. VI: .8 , 
10, 36).

Olavin-kirkoksi mainitaan Lounais-Suomessa vielä Ylelän (Ylä- 
neen) kappelikirkko, esim. v. 1453 (Arvidsson, Handl. V I: 39).

Emäkirkko Kokemäenjoen suussa pyhitettiin Olaville. Siitä on 
pitäjän ja entisen kaupungin arveltu saaneen myöhemmän nimensä 
„Ulvila“ (vrt. Olavin- Uolevin- Uifin-kylä). Emme kuitenkaan mene 
takaamaan tämän arvelun pitävyyttä. Vielä v. 1557 mainitaan Ulvi- 
lassa „P. Olavin veljyyden tupaa“ ; veljeyskunta, josta tässä on ky- 
symys, oli jonkunlainen hurskas yhdistys keskinäistä auttamista ja 
yhteistä hyväntekeväisyyttä varten.

Tyrvään kirkon katolinen suojelija' on niinikään ollut Olavi. 
Kallialan entisen pitäjän kirkollistileissä 1400 luvun lopulta ja seu- 
raavan alulta mainitaan pari kertaa Kallialan kappelin rahakulunkeja 
ja  uhrituloja P. Olavin ja  kirkonvihkimisen päivänä (offertoria in die 
s. olaui & dedicationis). Samoista tileistä nähdään myös, että maini- 
tussa kirkossa oli erittäin komeasti varustettu Olavin kuva (Hansen, 
Bidrag till Finlands hist. I: 376, 396, 397, 400, 401). Meidän huo- 
miotamme, että Tyrvään kirkko on ollut Olaville pyhitetty, vahvistaa 
Reinholmin kokoelmissa löytyvä tieto, että nykyaikanakin sanotaan 
Tyrvään kirkon olevan nimeltänsä „Vuoti“ ( =  Uoti, Olavi).



Tietysti tunnettiin P. Olavi Hämeessäkin. Hänen nimellisensä 
oli Kalvo ilan kappelikirkko. Kirkkopyhäänsä ovat Kalvoilan asuk- 
kaat juhlin viettäneet vielä tälläkin vuosisadalla. Mutta pitäjän ker- 
tomuksessa, joka on tehty v. 1847, sanotaan että tapa olla työttömänä 
Ollinpäivänä jo  on joutunut unohduksiin (J. Fr. Wallinin laatima 
kertomns, Suom. Kirj. Seuran arkistossa).

Yielä nykyistäkin kirkkoa Kalvoilassa sanotaan ,,Uodiksi“ . Itse 
Uoti pitää nyt asuntoa vanliassa sakaristossa rapistuneen puukuvan 
hahmussa, jota ajan liammas on pahasti typistänyt. Siitä liuolimatta 
nauttii se vieläkin taikauskoista kunnioitusta. Kerrotaan että pahan- 
ilkiset kerran olivat vieneet IJodin Ratinojaan, mutta se teko saatiin 
surkeasti maksaa: Keikkalan pellot lakkasivat kasvamasta ja tuotti- 
vat vain lusteita. Kuva oli tuotava takaisin sakaristoon, eikä sitä 
sieltä annettu enään pois, ei Helsinkiinkään, jonne muut puukuvat 
v. 1872 luvattiin (Hirsjärven kertomus Tammelan kihlakrn muinais- 
jäänn. Käsikirj. S. M. Y:n hallussa. Reinholm).

Toinen Hämeen Oiavinkirkkoja on St/smässä. Sysmän vanhassa 
pitäjänkertomuksessa (Gadd—Ticcander, Beskr. öfver Sysrnä s:n 1792) 
kerrotaan, että seurakunnan kirkossa on vielä jäljellä joukko kato- 
lisia puukuvia, joiden joukosta erittäin huomataan eräs alttaripöy- 
dällä seisova kuva, „esittävä vanhaa arvokasta partasuista, peruukki- 
päistä (!) miestä, joka istuu tuolilla vasemmassa kädessä kirja, jota 
hän oikealla kädellä selailee.“ Kuva on kullattu ja hy vin tehty, 
jatketaan kertomuksessa, sekä esittää yleisen tarinan mukaan kirkon 
suojeluspyhimystä, jonka nimi on Olavi ja  jonka kunniaksi ja muis- 
toksi kansa ennen vuosittain juhlallisuudella vietti Olavin päivää.

Tähän hauskaan kertomukseen, joka P. Olavi-kuninkaan peruuk- 
kia ja  kirjaksi luultua valtikkaa lukuunottamatta oikein kuvaa kato- 
lista palvelusta Sysmässä, voimme Reinholmin kokoelmista lisätä, että 
Sysmän kirkkoa yhä vieläkin sanotaan Uotin kirkoksi ja että Uotin 
suununtaina se kirkko äskenmenneinä aikoina tavallisesti on ollut 
täynnä juhlaväkeä, naapuripitäjistäkin.

Kun P. Olavi oli valtakunnan suojelija, sopi hyvin että hänelle oli 
pyhitetty valtakunnan rajalla oleva Kivennavan kirkko. Yarsin hartaasti 
on vielä viime vuosisadallakin rajakirkon haltijaa palveltu. Seura- 
kunnan kirkonarkistossa olevassa historiakirjassa kerrotaan kuinka v. 
1745 vanha mies, Knuuti Patrik, ehdotti P. Olavin päivää jumalan- 
palveluksella vietettäväksi, koska Kivennavan kirkot vankastaan olivat 
hänelle pyhitetyt, arvellen ehdottaja että siten voitaisiin poistaa ne 
maanvaivat ja  rasitukset, jotka seurakuntaa ahdistavat. „Mutta koska, 
lisää historiakirja, hänen pyyntönsä on taikauskosta ja epäuskosta 
lähtenyt, ilmoitetaan hänelle, ettei hän panisi luottamustaan P. 01a- 
viin, vaan totiseen Jumalaan, joka parhaiten voi ja tahtoo auttaa, jos 
vain he kaikkina aikoina hengessä ja totuudessa häntä rukoilevat“ .
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Pohjanmaalla näyttää olleen kaksi Olavinkhkkoa, nim. Pietar- 
saaren ja  Saloisten kirkot. Äinakin puhutaan 1600 lnvulla Saloisten 
ja Pietarsaaren satamain Olavinmarkkinoista (Vaarasen kokoelma Valt. 
ark. 8/2 1616. Suomalainen Manuale 1685).

P. Perttelille oli pyhitetty Laitilan pitäjän Soukaisten kylässä 
oleva kirkko. Soukaisissa on vieläkin kirkko, joka vaatimattoman 
näköisenä seisoo Kaumalle vievän valtamaantien varressa. Kirkon 
juurella on pieni hautausmaa. Muutamat kertovat että tuohon hau- 
tausmaahan olisi tuotu kuolleita Waasasta asti (Juho Nordlund).

Soukaisten, Yalvaisten ja  Yahantaustan kylillä on vieläkin tapana 
vanhan kirkkonsa kunniaksi viettää lähinnä Perttelinpäivää olevaa 
sunnuntaita erittäin juhlallisesti (S. M. Y:n aik. VII: 141, 142).

Perttelin kirkko ilmoittaa jo  nimellään suojelijansa. Myöhemmin 
on pyhimyksen muistoa sekoitettu vieraaseen taruun. Kerrotaan ni- 
mittäin suuren Kärkään hovin isännän Huurnin elävältä polttaneen 
vaimonsa, jonka epäili olevan rikoksellisissa väleissä renki Perttelin 
kanssa. Tämän ja muitten suurten syntiensä sovitukseksi rakensi 
hän kolme kirkkoa: Salon, Halikon ja  Perttelin kirkot. Tarina on 
muissakin toisinnoissa hy vin tunnettu (A. Warelius, Suometar 1854: 
22 Lisäl.).

P. Pietarin (Pietarin ja  Paavalin) nimikkokirkkoja olemme luke- 
neet Suomessa olleen kuusi.

Lännessä oli Irjanteen kirkkotupa Eurajoella Pietari (S. M. Y:n 
aik. Y l: 10). Samoin Laitilassa oleva Vntamalan kirkko, jonka vie- 
ressä ainakin vielä kaksi sataa vuotta sitten vietettiin Pietarin markki- 
noita (Finl. Allm. Tidn. 1851: 298). Lieclon kirkko oli myöskin Pie- 
tarin nimellinen ja Pietarin päivää on siellä meidänkin aikanamme 
pidetty kirkkopyhänä (S. M. Y:n aik. III: 74. Reinholm).

Ylä-Satakunnassa edusti Vesilahden kirkko Pyhää Pietaria ja 
Paavalia. Tunnettu on tarina Yesilahden kirkon synnystä, miten 
Vesilahden vanhan emäkirkon palosta Lempäälän Aimalassa pelas- 
tetut Pietarin ja  Paavalin kuvat pantiin lautalle, joka Aimalan Kan- 
kaannenästä lykättiin Toutoselle aaltojen valtaan sillä arvalla, että

kuhun kuvat kulkenee, 
sinne kirkko tehtänee,

ja miten kuvat sitten joutuivat maihin Vesaniemelle, jonne Vesilah- 
den kirkko suuren puun kaadettua rakennettiin (Suomen Museo 1894: 
157— 159).

Siuntion kirkon kalustokirjassa kerrotaan, että vanhassa saka- 
ristossa, joka v. 1823 hajoitettiin, oli päädyn huipussa kirjoitus, jossa 
sanottiin kirkon olevan rakennetun piispa Konrad Bidzin aikana v. 
1460 ja  perineen silloin Pietarin nimen (Hausen, Anteckn. i Yestra 
Nyland, s. 8 ja  9).



Jääsken pitäjän kirkkonimikko katolisajalla oli Pietari. Y. 1842 
kerrotaan, että Jääskessä vietetään Pietarinpäivää „asianomaisella lu- 
valla“ vieläkin aivan niinkuin pyhäpäivää, käydään kirkossa eikä 
tehdä työtä (Borgå Tidn. 1842: 8). Kuten tavallista pidettiin Jääs- 
kessäkin ennen kirkkopyhänä markkinoita. „Pietarin messua“ Jääs- 
kessä mainitaan Viipurin vapaamarkkinaksi uskonpukdistuksen ajan 
aikaessa (Arvidsson, Handl. Y l: 295).

Pietarinpäivän kirkkomessua kerrotaan vietettävän Kivennavalla- 
kin. Silloin ei tekdä työtä, vaan kirkkoon kokoontuu väkeä koko 
pitäjästä, vieläpä puolesta Valkjärveäkin (Sananlennätin 1857: 25). 
Tämä kirkkomessun, niin katolilainen kuin se luonteeltaan onkin, on 
kuitenkin syntynyt meidän luterilaisena aikanamme. Pietarin nimi- 
nen on ollut ainoastaan Kivennavan uusi v. 1804 rakennettu kirkko. 
Sitä entiset olivat Olavin kirkkoja. Esimerkki osottaa miten hel- 
posti vanhat tavat voivat uudestaan syntyä uusissa yhteyksissä.

Jos Karjalasta siirrymme Pohjanmaalle, tapaamme kuudennen 
Pietarin kirkkomme Koivulahdella. Reinholm tietää 90 vuotiaan van- 
kuksen kertoneen että Pietarin kirkkomessua oli vielä hänen nuoruu- 
dessaan Koivulahdella vietetty.

P. Sigfrid, Yexiön piispa, Länsi-Göötanmaan ja  Yärendin apos- 
toli, on tarinoiden mukaan ollut Sipoon kirkon suojeluspyhimys. Rein- 
holm kertoo mainitun pitäjän Eskon talon maalla olleen P. Sigfridin 
terveyslähteen ja huomauttaa että Löparön pohjoispuolella olevalla 
meren selällä on nimenä „ Siversfjärd.“ Gottlund on kuullut, että 
jättiläiset Sipoossa olisivat muinoin pitäneet jumalanpalvelustaan 
„Siverland“  nimisellä paikalla.

Paraisten kirkkoa väitetään P. Simeoniii kirkoksi ja väitteen 
todistamiseksi kerrotaan, että Alössä on Simonsby niminen paikka, 
jossa jo  vanhoilta ajoilta on ylläpidetty seisovaa ristiä (Reinholm). 
Miten sitten lienee.

Kastelholman linnan kappeli Ahvenanmaalla mainitaan olleen py- 
hitetty „Yiidelle veijeksolle44 (Leinberg, Det odelade finska biskops- 
stiftets herdaminne, s. 150. Weckström, Geogr. stat. Lex. s. 11).

Geelan kirkko Ahvenanmaalla oli P. Yrjölle omistettu (W eck- 
ström, Geogr. stat. Lex. s. 18).

Liitämme lopuksi tähän vielä aakkosellisen luettelon kirkoista, 
joiden suojeluspyhimyksistä on edellä ollut puhe. Luettelossa on 88 
kirkkoa, joiden suojelijat tarinat ja asiakirjat joltisellakin varmuu- 
della voivat nimittää. Lisäksi tulee kolmattakymmentä epävarmaa 
kirkkoa.
Ekkerö: Lauri. Halikko: Birgitta. Helsinge: Lauri.
Espoo: Matti. Hammarland: Katarina. Hollola: Maaria.
Finström: Mikko. "Hattula: Pyhä henki. Houtskär: Maaria.
Geta: Yrjö. Hauho: Johannes. Huittinen: Katarina.
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Håmeenkyrö: Mikko) (?). 
Hämeenlinna: Johan-

nes (?)
Inkoo: Nikolai.
Irjanne: Pietari. 
Isokyrö: Lauri. 
Janakkala: Lauri. 
Joensuu: Birgitta (?). 
Jomala: Olli.
Jurm o: Kolminaisuus (?) 
Juva: Pyhäristi.
Jääski: Pietari. 
Kalvoila: Olli.
Karjala: Lauri.
Karkku: Maaria. 
Kasfcelholma: Yiisi vel- 

jestä.
Kemi: Mikko.
Kemiö: Andreas (?). 
Kirkkonummi: Mikko (?). 
Kivennapa: Olli. 
Koivulahti: Pietari (?). 
Kokemäki: Maaria. 
Kokkola: Katarina (?). 
Korpo: Mikko. 
Kumlinge: Anna. 
Kuolemajärvi: Katarina 

nuor.
Kupittaa: Henrik. 
Laihia: Botvid.
Laitila: Mikko. 
Laitila-Soukainen: Pert- 

teli.
Laitila-IJntamala: Pie- 

tari.
Lanimi: Katarina.

Lappee: Lauri.
Lappi: Maaria (?).
Lappi (havit.): Olli. 
Lappträski: Matti. 
Lemböte: Olli.
Lemland: Birgitta. 
Lempäälä: Birgitta. 
Lemu: Olli.
Lieto: Pietari.
Lohja: Lauri. 
Lohjan-Nummi: Jaakko. 
Loppi: Birgitta. 
Lumparland: Andreas (?). 
Marttila: Martti.
Masku: Johannes. 
IMessukylä: Mikko.
)Mikkeli: Mikko. 
(Munsala: Mikko (?). 
Muola: Pyhäristi. 
Mustasaari: Maaria. 
Mynämäki: Lauri. 
Mynämäki-Hietamäki: 

Jaakko.
Nauvo: Olli.
Nousiainen: Maaria ja 

Henrik.
Nummi: Katarina. 
Nurmijärvi: Martti. 
Närpöö: Maaria (?). 
Oravainen: Martti. 
Padasjoki: Birgitta. 
Paimio-Jaakoppi: Jaakko. 
Parainen: Simon (?). 
Pernaja: Mikko (?). 
Perniä: Lauri.
Pertteli: Pertteli.

Pietarsaari: Olli (?). 
Pirkkala: Jaakko.
Pohja: Maaria.
Pyhtää: Henrik. 
Pyhämaa: Jaakko (?). 
|Pöytyä: Mikko (?). 
Raisio: Martti (?). 
Eauma: Pyhäristi. 
Renko: Jaakko. 
Rymättylä: Jaakko. 
Räntämäki: Maaria. 
Salo: Olli (?).
Salo (Tur.): Anna. 
Saltvik: Maaria.
Sipoo: Sigfrid (?). 
Siuntio: Pietari. 
Sottunga: Maria Magda- 

lena (?).
Sund: Johannes.
Sysmä: Olli.
Taivassalo: Pyhäristi. 

i Tammela: Mikko. 
Tornio: Johannes. 
Tuulos: Birgitta.
Turku: Maaria ja  Henrik. 
Tyrvää: Olli.
Ulvila: Olli.
TJusikirkko (Tur.): Olli. 
Uusikirkko (Yiip.): Bir- 

gitta.
Vehmaa: Margareta. 
Yesilahti: Pietari.
Vihti: Birgitta (?).
Vår dö: Olli.
Y öyri: Jaakko (?). 
Yläne: Olli.

M u i n a i s t i e t e e N i s i ä  t ö i t ä  k e s ä l l ä  1 8 9 6 .

Mumaisiniiisto-Yhdistyksen kumles taideliistoriallinen lKlietyskunta.

Tämän taidehistorialLisen retken pani alkuun Muinaismuisto-Yhdis- 
tys, mutta sen muihin toimiin tarkkaan määrätyt varat eivät riittäneet 
kustantamaan muuta kuin vähempää usaa siitä. Yhdistys sai kuiten- 
kin K. Senaatilta mainittuun tarkoitukseen 2000:n markan suuruisen 
apurahan, ja  Rakennushallitus määräsi arkkitehti Y. Sucksdorffin pii- 
rustajana seuraamaan retkikuntaa, jonka johtajana oli Maisteri E. 
Nervänder ja  johon muuten kuului polyteknikko, yliopp. A. Lindgren 
ensimmäisenä ja  arkkitehti A. W ikström toisena piirustajana. Tutki- 
musalaksi oli määrätty rantaseudut Uudenkaarlepyyn ja Tornion välillä



ja  retkeä kesti kaksi kuukautta kesäkuun 27 päivästä alkaen. Sill’aikaa 
käytiin seuraavissa kirkoissa, ja  tuotiin, etupäässä niistä, se lukumäärä 
vesivärimaalauksia, piirustuksia, kalkeerauksia, valokuvia y. m., joka 
tässä kunkin kirkon nimen jälkeen on sulkumerkkien väliin merkitty: 
Uusikaarlepyy (21); Pietarsaaren maaseurakunta (12); Pietarsaaren 
kaupunki (8); Kruunukylä (16); Kokkolan maaseurakunta (11); Kokkolan 
kaupunki (15); Kälviä (18); Lohtaja (13); Himanka (7); Kalajoki (5); 
Pyhäjoki ( 11); Oulainen (7); Vihanti (10); Raahe (23): Saloinen (40); Siika- 
jok i (10); Hailuoto (31); Revolahti (16); Liminka (8); Kempele (22) 
Oulu (8); Haukipudas (44); Ii (10); Kuivaniemi (5); Simo (4); Kemin 
vanha kirkko (23); Kemin uusi kirkko (8); Tornion kaupungin seura- 
kunta (20) ja  Tornion maaseurakunta (7).

Tästä luettelosta näkyy että lähetyskunta tuolla lyhyellä ajalla 
kerkesi käydä 29:ssä kirkossa, joista toi mukanaan 432 kuvaa taide- 
historiallisista esineistä. Mieltä viehättävimmät tulokset saatiin van- 
hoista puukirkoista Saloisissa, Torniossa ja  Hailudossa sekä Hauki- 
putaalla, Kempeleessä, Lohtajalla ja Kemin vanhassa harmaakivi- 
kirkossa. Mainittakoon että joukko vesivärikuvia, kalkeerauksia ja 
valokuvia antavat erittäin runsaita aineksia vanhan oululaisen maalaa- 
jan Mikael Toppeliuksen taiteellisen toiminnan valaisemiseksi.

Aikomuksena on, jos olot sen sallivat, niin pian kuin mahdollista 
panna lähetystön runsasvaraiset kokoelmat näytteille.

Mnita taideliistoriallisia tutkimuksia

on Arkeoloogisen toimiston puolesta sUoritettu Tuuloksen, Bymättylän 
ja  Pieksämäen kirkoissa, jonka ohessa Toimisto on lähettänyt asiamiehen 
valvomaan taidehistoriallisia etuja Inkoon kirkossa, jossa seurakunta 
on antanut uudistaa useita keskiaikuisia maalauksia. Ensin maini- 
tuista kirkoista, joissa suurempia korjaustöitä osaksi on ollut, osaksi 
on tulossa, ansaitsee mainitsemista että Pieksämäellä muun muassa 
tavattiin 38 Mikael Toppeliuksen puulle tekemää henkilömaalausta, ja 
vielä saman maalaajan v. 1760 kankaalle ja  öljymaalilla tekemä 
varsin m erkillin en muotokuva, esittävä seurakunnan entistä kirkko- 
herraa Paavali Krogiusta. Toimisto 011 pyytänyt saada valtion kokoel- 
miin säilytettäväksi sekä tämän muotokuvan, että yhdeksän kappaletta 
mainituista puulle tehdyistä raamatullisista henkilöku vista, joita nykyään 
säilytetään bellotapulissa.

Kymättylän vanhassa harmaakivikirkossa on paljastettu kaikki 
kalkkivärillä1 peitetyt seinämaalaukset. Ne ovat kaikki katolisen 
aikakauden viimeisiltä päiviltä tässä maassa. Toimisto on pyytänyt 
muutamilta taiteen tuntijoilta lausuntoa noiden kuvien arvosta ja  siitä 
onko toivottavaa että niitä korjataan entiseen asuunsa.

Muiuaisjäännökset K.yröjoen suussa. Kiinteitä muinaisjääiinöksiä Wähässä- 
kyrössä luetteli, mittasi ja  kartoitti viime kesänä Valtioarkeoloogi Aspelin, jolla 
oli apulaisenaan polyteknikko Valter Thomé. Tämän pitäjän kautausrauniot
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aikakaudelta v:sta 1000 ennen vrteen 700 jälk. Kr. ovat luvultaan 149 ja tavataan 
niitä 11 kylässä. Neljässä alimmaisessa joensuulla olevassa kylässä ei ole yh- 
tään, ylimmäisessä, eli Tervajoen kylässä, on kokonaista 73 hautausrauniota. 
Kiiden asetna maatuneiden merenselkien ja salmien varsilla muinaisessa saaris- 
tossa sekä kiviaikuisten löytöjen vielä ylempänä oleva raja on epäämätön todis- * 
tus siitä että rantamaa täällä uusien vesijättöjen kautta enemmän kuin 3000:n 
vuoden kuluessa tasaisesti on laajentunut. Näitä muinaisjätteitä koskeva yleis- 
katsaus oli Kesäkuussa luettava Wasabladefissa N:o 75.

Muinaisjäännösten luettelemista Laihialla, josta läkempiä tietoja on Wasa- 
hladetissa N:o 80, osaksi isonjaon toimitusten, osaltsi sateisen sään takia ei 
voitu suorittaa muuta kuin 4:ssä Laihianjoen alapäässä olevassa kylässä, joissa 
kartoitettiin 102 muinaisjäännöstä, niiden joukossa 27 hautausrauniota. Ylem- 
pänä Madesjoen ja Pahanluoman tienoilla sanottiiin olevan kivikasoja „sadot- 
tain“, ja eräs uutisasukas, joka viljelystä varten oli ollut hävittämässä 18 hau- 
tausrauniota, kertoi kahdessa kiviarkussa nähneensä polttamattomia luurankoja.

Muinaisjäännösten luettelemista Wehinaan kihlakunnassa jatkoi Toht. Th. 
Sohvindt ja hänen apulaisensa ylioppilas H. Forsström. Tänä kesänä lueteltiin 
muinaisjäätteet Uudenlcirkon pitäjässä ja  siinä osassa Laitilan pitäjää, joka 
viime vuonna jäi tarkastamatta. Uudenkirkon pitäjässä tutkittiin muun mu- 
assa Hallun kylän Pietilän talon pihamaata, joka on pakanuuden aikuinen 
hautausmaa ja josta löydettiin paljon muinaiskaluja: miekkoja, keihäitä, veitsiä, 
solkia, sormuksia, ketjuja, helmiä j. n. e. Kåkisalmen kihlakunnasta löysi H:ra 
Sohvindt tänä kesänä ainoastaan muutamia muinaiskaluja Räisälän, Kaukolanja 
Hiitolan pitäjistä.

Kiviaikuisia löytöjii Wihannista. Yiime talvena lähetti muinaiskalujen ke- 
rääjä J. Kauppi historialliseen museoomme kivitaltan ilmoituksella että se usei- 
den muiden sittemmin hävinneiden kivikalujen ohella oli löydetty soiden junpä- 
röimältä Pitkäsaari-nimisestä saarrekkeesta Jokelan maalla, 7 km. Vihannin ase- 
malta. Muualtakin on saapunut museoon muutamia noista kivikaluista. Ne löy- 
dettiin noin 10 vuotta sitten kun tuosta paikasta vedätettiin hietaa Pohjanmaan 
rautatietä varten tekeillä olevaan pengermään. Työmiehet olivat hietakuormis- 
taan poimineet kiviaseita, joita sitten kummina levitettiin rautatienvirkamiehille 
ja muille, jotka niitä halusivat saada katseltavakseen. Saatujen tietojen johdosta 
kävi toht. A. O. Heikel Arkeoloogisen toimiston puolesta Syyskuun alussa 
Pitkäsaarella ja tapasi keskellä tuota hiedanoton kautta muutoin täydellisesti 
hävitettyä paikkaa jälellä koskemattomana ainoastaan pienen 6 metrin laajuisen 
maatilkan. Tästä löysi hän nyt kaivamalla saviastiankappaleita, (koristettuja 
samaan tapaan kuin kuva 16, Suomen Museo 1894, sivu 131), muutamia hiottuja 
kiviaseita, ukonkivisirpaleita sekä noin puoli metriä’ maapinnan alla hiili- ja 
tuhkakerroksen, joka nähtävästi oli jäännöksenä muinaisesta tulensijasta. Pitkä- 
saarella oli siis kiviajalla ollut ihmisten asuntopaikka.

Kuvaavaa oloillemnie on se muinaistieteellisen valistuksen puute ja  välin- 
pitämättömyys, joka tekee mahdolliseksi, että näin joka miehen huomiota herät- 
tävä paikka, joka, asiantuntijan sitä tutkiessa, epäilemättä suuressa määrässä 
olisi luonut valoa vanhimpaan viljelyshistoriaamme, vastoin asetuksia ja  viran- 
omaisten silmien edessä hävitetään, siitä minkäänlaista tietoa tulematta julki- 
suuteen, (saatikka asianomaiseen virastoon) ennenkuin sattumuksen kautta — 
10 vuoden päästä!

Pakanuuden aikuinen hautauspaikka Hollolassa. Viime keväänä lähetti ke- 
rääjä A. Salmi hist. museoon pienen pronssisen hevosenkengän muotoisen soljen 
ilmoituksella että talokas Kaarle Eskola oli sen löytänyt puutarhastaan Jarvo- 
lan kylässä mainittua pitäjää. Sen johdosta kävi toht. A. O. Heikel Syyskuussa 
paikkaa tarkastamassa. Hän kuuli silloin että soljen mukana enemmän kuin 10
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vuotta takaperin oli löydetty 2 miekkaakin, joita sitten polkuhinnasta oli myyty 
eräälle raudanromun kerääjälle. Löytöpaikalla pnutarhassa tapasi H:ra H. kai- 
vattaessa poltetuita luumurenia, jotka osoittivat että tässä pakanuuden ajalla oli 
ollut hautauspaikka.

Pftiväniemi LempiUilässä. Hietaniemen yksinäisen rustitilan omistaja Vih- 
tori Nieminen pyysi viime keväänä Arkeoloogiselta toimistolta että Päivänie- 
mellä olevia kivikasoja aiottuja viljelystöitä varten muinaistieteellisesti tutkit- 
taisiin. Kun suuri osa noita kasoja, jotka ovat hautauspaikkoja varhemmalta 
rautakaudelta, muinaistutkimukselle ovat erittäin suuriarvoisia, määräsi Toi- 
misto että maamittarin kautta ensin olisi toimitettava kartta koko tästä paikka- 
kunnasta, jokon kuuluu myöskin suurempi niemimaa, n. s. Friikoolinnokka. 
Täta kartoittamista suorittikin Syyskuussa maamittari Fredr. Törnqvist, jolloin 
myöskin toht. A. 0. Heikel muinaistieteellisenä avustajana oli saapuvilla, ja 
huomattiin' kivikasojen lukumäärä olevan 106. Muista muinaistutkijoista oli 
saapuville tullut Maisterit A. Hackman ja H. J. Heikel. TJseat kivikasat, joista 
muutamat olivat pelloissa, toiset niiden ulkopuolella, tutkittiin, jolloin monta 
mieltä viehättävää muinaiskalua löydettiin, jotka uudelleen vahvistavat aikai- 
sempaa päätelmää, että nämät hautauspaikat ovat aikakaudelta ennen 700 j. Kr.

Kiviaseiden sepintäsija Siuntiossa. Kerääjä K. A. Lindström lähetti noin vuosi 
takaperin valtion historialliseen museoon 3 kiviasetta, jotka on löydetty ladon 
perustusta kaivettaessa n. s. Sillanniitynmäeltä (Broängshacken) Annilan kylän 
(Andby) Ylitalon maalla lähellä Björnträsket-nimistä järveä mainitussa pitä- 
jässä. Tämän johdosta ja kun ennenkin samasta paikasta sanottiin löydetyn 
kiviaseita, lähti toht. Hj. Appelgren Arkeoloogisen toimiston puolesta paikkaa 
lähemmin tutkimaan. Yanhasta löytöpaikasta ja sen vieressä olevasta pellosta 
löydettiin nyt eheitä ja  keskitekoisia kiviaseita sekä erittäin hauskoja työneu- 
voja sellaisten valmistamista varten. Mista mainittakoon kivisahoja, joilla muita 
pehmeämpiä kiviä sahattiin ja monenlaisia siera- ja  tahkokiviä eri tarpeita var- 
ten. Useita kiviaseita poimittiin itse kynnetyn pellon pinnaltakin.

Rauta-ajan hautauspaikkoja tutki toht. Appelgren Paarskylän kartanon pi- 
halla Perniössä ja  Ushelan Isossakylässä. Ensin mainittu paikka, mista sekaisin 
olevien ja osittain palaneiden kivien välistä löydettiin hiiltä, poltettuja luita ja  
muinaiskaluja, näkyy enemmän kuin 1200 vuotta sitten olleen ruumiinpoltto- 
rovio-paikkana. TJskelassa keksittiin kokonaista 4 lähellä toisiansa olevaa paik- 
kaa, joista saman aikakauden eli vanhemman rautakauden tavaraa oli löydetty. 
Yksi löytöpaikka oli Matamäellä Nohterin talon vieressä, josta kerääjä K. A- 
Pettersson oli lähettänyt muutamia Herman Nohterin erästä kivipanosta ha- 
joittaessaan löytämiä esineitä, joista kuitenkin muutamat ovat nuorempiakin. 
Kaksi löytöpaikkaa on Aron torpan luona ja  neljäs Kupilan makasiinin vieressä. 
Yiimeksi mainitulla paikalla olivat kylän lapset leikitellessään mäen rinteellä, 
maa kamarasta löytäneet „rauta- ja messinkikapineita“, joita he sitten levitte- 
livät minkä minnekin. Kuulustellessaan asiata kylässä onnistui H:ra A:n erään 
torpan romulaatikosta saamaan talteen muutamia tuohon löytöön kuuluneita 
kappaleita rautaisesta kilvenkupurasta ja kilven käsiraudan, jotka. osoittavat 
löydön oleyan kansainvaelluksien aikakaudelta (ennen 700 j. Kr.). Kaivauksien 
kautta löydettiin vielä samasta paikasta muita muinaiskaluja ja poltetuita luu- 
murenia.

jgtKaksi stipendiä kansautieteelllstä tutkimista ja  kokoilemista varten an- 
toi Arkeolooginen toimisto tänä kesänä ensimmäisen kerran. Ne jaettiin W ii- 
purilaiselle ja  Hämäläiselle ylioppilasosakunnille, jotka myöskin toimittivat tut- 
kijan kumpainenkin kotiseudulleen; “Wiipurilainen osakunta lisäsi omista va- 
roistaan kokoilijan matkarahat melkein kaksinkertaisiksi. "Wiipurilaisen osa- 
kunnan lähettämä kokoilija, ylioppilas Kaasalainen, kävi Taipalsaaren ja  Lemin
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pitäjissä, joista toimitti kansantieteelliseen museoon 353 esinettä selityksineen. 
Hämäläinen stipendiaatti taas maisteri K. TI. Salovius kokoili Pälkäneen ja 
Sääksmäen pitäjistä 126 kansatieteellistä esinettä ja muutamia kymmeniä mui- 
naiskaluj a.

Tilausilm oifus.
Suomen Museo ja  Finskt Museum ilmestyvät vuonna 1897 sa- 

man suunnitelman mukaan kuin tähänkin saakka. Suomalaisessa ja 
ruotsalaisessa painoksessa tulee kuten tänäkin vuonna olemaan suu- 
rimmaksi osaksi eri sisällys.

Lehdille on apuansa luvannut lukuisa joukko valtiomuseon virka- 
miehiä ja  maamme paikallismuseojen hoitajia sekä muita asian har- 
rastajia eri tieteiden ja  taiteiden aloilta. Niitä ovat: E. Aspelin 
J. R. Aspelin, Y. Blomstedt, G. Cygnaeus, A. Y. Forsman, O. A. Fors- 
ström, F. 1. Färling, A. Hackman, Aksel Heikel, Ar. Hjelt, O. F. Hult- 
man, Y. Högman, K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, 
E. Nervänder, M. Sckjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. J. 
Tikkanen, Th. Wtenerberg, V. Wallin, M. "Waronen ja  Y. Wichmann.

Lehdet tulevat ilmestymään joka toinen Tcuulcausi kumpikin, yh- 
den arkin eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja  maksa- 
vat tilattaessa postikonttooreissa 2 m. 50 p. vuosikerralta eli yhteensä 
5 markkaa. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vakinaiset jäsenet, 
jotka ovat suorittaneet täydeliisen jäsenmaksun, — 25 markkaa kerta 
kaikkiaan — saavat lehdet painatusvuoden kuluessa l:llä markatta 
vuosikerralta, (molemmat yhteensä. 2 m.), joka postimerkkeinä tahi ra- 
hana osoitteen kanssa lähetettäköön lehtien toimitukselle Helsinkiin.

Helsingissä voi lehtiä tilata kaikissa kirjakaupoissa.
Hjalmar Appelgren.

Yastuunalainen toimittaja.

Finslit Museum N:o 7—10 sisältää: Några meddelanden från den arlceo- 
logiska kongressen i Riga (Tietoja Eiian muinaistieteellisestä kokouksesta viime 
kesänä), kirj. A. Hackman. (3 kuvaa). Puhuttuaan osanottajista ja valmistuk- 
sista kertoo tekijä niistä kahdesta suuresta näyttelystä, jotka kokouksen 
ajaksi olivat valmistetut, toinen edustaen baltilaista muinaisuutta ja keskiaikaa, 
toinen (kansatieteellinen) lättiläistä kansakuntaa. Vihdoin tekdään selkoa niistä 
kokouksessa pidetyistä esitelmistä, jotka koskevat Itämeren maakuntien enti- 
syyttä y. m. — K r e f  tings metod fö r  rengörning och konservering a f metallsaker 
(Ivreftingin keino metalliesineiden puhdistainista ja säilyttämistä varten), II, III, 
kirj. Hj. Appelgren. (7 kuvaa). Tekijä julkaisee omia huomioitaan ja kokemuksiaan, 
joita hän käyttäessään tuota keinoa on tehnyt ja näyttää muutamia sen tulok- 
sia. — Numismatiskt (rahatieteellistä), kirj. Th. Waenerberg. Sisältää tietoja 
Antellin nykyään näytteillä olevista raha- ja nietalikokoelmista. — Två graf- 
undersökningar utförda af M. A. Castrén (kaksi M. A. Castrénin suorittamaa 
hautatutkimusta). — Antikvariska arbeten sommaren 1896. (Muinaist. töitä ke- 
sällä 1896). — Tilausilmoitus vuodeksi 1897.

Suom en 3Iuseo JST:o 7 —1 0  sisä ltää : Silmäys M. A. Castrénin muinais- 
tutkimuksiin, kirj. J. E. Aspelin. — Kirkkojemme suojeluspyhät, kirj. Y. "Wallin. (7 
kuvaa). — Muinaistieteellisiä töitä kesällä 1896. — Tilausilmoitus vuodeksi 1S97.

I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helsingissä 1896. Helsingin Sentxaali-Kirjapainossa, Fabianink. 6.
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Tilaushinta postikonttooreissa on 
2 j i l  50 p. vuodessa. Muinaism.-Yhd:n 
vakinaiset jäsenet saavat lehden 
painatusvuoden kuluessa 1 m ., jonka 
postimerkeissä tahi rahassa osoit- 
teensa kanssa lähettäkööt Yhdist:llo.
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H istoriallinen museo.

Lehti ilm estyy joka  toinen kuu- 
kausi yhden arkin kokoisena, ja  sitä 
voidaan tilata kaikissa maamme posti- 
konttooreissa sekä Helsingin kirja- 
kaupoissa.

M i k ä  on S a m p o ?

Ei ainoastaan Kalevalan tutkija, vaan jo näiden runojen 
lukijakin tulee ehdottamasti tekemään tämän kysymyksen. Tut- 
kimus on puolestaan jo Kalevalan ensi ilmestymisestä saakka 
koettanut antaa vastausta tähän kysymykseen, vaan suuresti 
ei erehtyne, jos väittää että Sampo on vielä nykyaikaisellekin 
tutkijalle melkein yhtä vaikea arvoitus kuin se oli niille runon- 
laulajille, joilta Kalevalan runot on muistiin kirjoitettu. Sen 
vuoksi uskalletaan tässä tuoda ilmi monien sampo-kysymystä 
käsittelevien esitysten lisäksi vielä yksi arvelu.

Sekä runonlaulajain arvailuille, että tutkijain selityksille 
yhteistä on se käsitys, että sampo on joku esine, joksi sitte 
on koetettu sovittaa maasta ja maanpäällisistä esineistä alkain, 
pilviä, sateenkaarta ja aurinkoakin. Ilman lähemmin kajoomatta 
monilukuisiin sampotarua käsitteleviin tutkimuksiin, lueteltakoon 
tässä vaan ne esineet, olijot ja vertauskuvat, miksi sampoa on 
luultu ja selitetty. Niitä on: maa, soittokone, Permalaisten 
kuuluisa jumalankuva, kauppalaiva, ihmiskunnan kehitys ja 
sivistys, jauhinkivi, joku taikakalu yleensä, aurinko ja tähti- 
taivas, pilvet, sateenkaari, aamurusko, Lappalaisten noitarumpu. 
Mutta näiden esineiden ja vertauskuvien sovittaminen Kalevalan 
runoihin ja niiden käsitykseen sampotarusta kohtaa useita vai- 
keuksia. Joko me joudumme sovitellessamme luonnonilmiöitä 
Kale valan käsitykseen sammosta kovin esteetillisen ja vertaus- 
kuvallisen luonnonkuvaamisen kannalle, joka ei ole kansan 
eepoksen käsitystavan mukaista; tai asettaessamme jonkun 
työkalun, vaikkapa tärkeänkin sampoa vastaavaksi esineeksi, 
emme saata käsittää, kuinka sen kuvaaminen on voinut muo- 
dostaa niin sanoaksemme eepoksemme ytimen, jona kaikki tut- 
kijat yksimielisesti pitävät sampotarua. Sanoopa yksi tutki- 
joista, professori O. Donner, että sampotarun selville saamisesta 
riippuu ei ainoastaan Kalevalan runojen ymmärtäminen suureksi



-  82 -

osaksi, vaan myöskin sen kysymyksen ratkaiseminen, miten 
Kalevalan ja Pohjolan kansain välinen taistelu on käsitettävä; 
ja ennen kaikkia koko Suomalaisten jumaluustarullisen maail- 
mankatsannon käsittäminen yleensä. Ja sampotarusta sanoo 
hän että sen piirteet Kalevalan runoissa ovat hyvin epä- 
määräisiä, mielikuvituksen synnyttämiä, siksi että tämän ihme- 
esineen alkuperäinen merkitys on kansankäsityksestä unohtu- 
nut ja sitte mielikuvitus on sitä mitä erilaisimmin muovaillut. 
Vaikka Donner sovittaakin yllämainitut mielipiteensä luonnon- 
omaiseen käsitykseen perustuvaan sampotarun selitykseen, niin 
sopii ymmärtääkseni ottaa nämät periajatukset lähtökohdaksi 
muillekin sampotarun selityksille.

Varmaankin lienee asianmukaisinta perustaa sampotarun, 
niinkuin kaikkien muidenkin Kalevalan tarujen selitys itse Kale- 
valan runoihin niiden kaikessa laajuudessaan s. o. käsinkir- 
joitettuihin toisintoihin ja niiden vertaamiseen keskenään, nou- 
dattaen sitä tutkimustapaa, jolle professori Julius Krohn teolc- 
sillaan on tien viittonut. Tämän vertauksen tulokseksi saamme 
aivan toisen kuvan sammosta kuin se on, jonka painettu Kale- 
vala meille näyttää. Siitä selviää, ettei sampo ole Ilmarisen 
takoma esine, vaan että Ilmarisen takominen on varsin myö- 
häinen lisä sampotaruun. Samoin ei myöskään nimitys »kirjo- 
kansi» kuulu ollenkaan sampoon, vaan Pohjolan portteihin.

Parhaan selityksen tässä kohdin antaa Vermlannin Suoma- 
laisilta saatu suorasanainen sampotarun katkelma, joka on aina- 
kin 300 vuoden ikäinen. Siinä sanotaan: »Vanha Väinämöinen 
ja nuori Jompainen lähtivät Pohjanmaalle Sammasta hakemaan. 
Sieltä saatiin sammas kiinni. Lähdettiin merelle. Sanoi nuori 
Jompainen vanhalle Väinämöiselle: »aloita jo virtesi». —  —  
Lensipä sammas pilveen. Löi nuori Jompainen miekalla kaksi 
varvasta Sammalta —  —  Kun olisi useammat saanut, niin 
olisi vilja tullut kylvämättä». Tähän verrattava on vielä eräs 
Venäjän Karjalassa tavattu toisinto, jonka mukaan kotkalta 
lyödään varpaat poikki, vaikkei se sampoa tapailekaan. Siis 
sammonryöstön pääkohtana on taistelu jonkunmoista (sammas 
nimistä) lentävää hirviötä vastaan. Mutta mitä yhteyttä tällä 
sitte on vuoreen kätketyn rikkauden kanssa, jonka edustajana 
painetun Kalevalan sampo on?

Selkoa tähän on meidän haettava kansain ja meidänkin 
kansamme muinaisesta pakanuususkosta. Tämmoisia taruja 
taisteluista lentäviä hirviöitä vastaan mainitsee jo Herodotos. 
Hän puhuu eräästä tarunomaisesta kaukana asuvasta kansasta, 
yksisilmäisistä Arimaspeista, joiden kerrottiin ryöstävän kultaa 
griipeiltä. Ja melkein Herodoton kanssa samoihin aikoihin 
kertoo Ktesias tarkemmin tästä samasta seikasta. Hän sanoo:
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»Indian maassa on myöskin kultaa, jota ei löydetä ja pestä 
virroista; —  —- vaan on useita suuria vuoria, joissa asiiu 
griipejä, nelijalkaisia sudenkokoisia lintuja, vaan joilla on jalat 
ja kynnet kuin jalopeuralla. Höyhenet niiden ruumiissa, ovat 
mustat, rinta punanen. Niiden tähden on kulta, vaikkapa sitä 
onkin runsaasti, kuitenkin hy vin vaikea saada». Myöskin on 
Siperiassa asuvilla kansoilla paljon tarukertomuksia, jotka ovat 
saaneet alkunsa maasta löydetyistä mammuth-eläinen jätteistä 
ja myöskin liittyvät ne erään sarvikuonolajin maasta löydettyi- 
hin torahampaihin, joita kansa kutsuu »linnun kynsiksi», ja 
joita, Ermcinnin kertomuksen mukaan, löydetään hiedasta Sipe- 
rian kulta-alueella, monesti kultahiekka-kerrosten läheisyydestä. 
Näihin liittyvät tarut kertovat, että esi-isien aikana asui maassa 
edellä mainittujen kaltaisia lentäviä hirviöitä, joiden kanssa he 
taistelivat maan omistuksesta.

Jos nyt pidämme kiinni sampotarun pää-ajutuksesta ja 
vertaamme sitä tähän ikivanhaan aasialaiseen taruun, niin niiden 
yhtäläisyys on itsestään selvä ja taru on siis vanhimpia mitä Kale- 
valassamme voi olla. Onko ja mitä tietä joku näistä taru- 
piirteistä muinaisina aikoina, Suomen heimojen asuessa itäi- 
simmillä olinpaikoillaan, voinut heille siirtyä, sen kysymyksen 
selvittämiseen ei tässä ole tilaisuutta. Mutta jos kerran monien 
muiden kansantarujen kehto on haettava Intian satumailta, niin 
lienee kai tässäkin sama mahdollisuus olemassa. —  Vaan onko 
Suomalaisten pakanuususkosta tavattavana semmoisia tapoja, 
jotka osottaisivat vuorten palvelusta? Niitä 011 paljokin, var- 
sinkin Lappalaiset palvelivat pyhiä vuoria ja luulivat niissä 
asuvan rikkaamman ja kaikinpuolin onnellisemman saivo-kansan. 
Suomalaisten vuoripalvelusta muistuttaa nimi Hiisi, joka on 
hy vin tavallinen vuorien ja kallioiden nimeen liittyvä lisä. 
Tavataanpa se kirj allisuudessamme pyhän vuoren nimenä Agri- 
colan käännöksessä: Amos 7: 9. »Vaan Isaachin Ilijdhet pitää 
autioksi tulem an».

Lisäksi vielä: »Voiko nimestä sampo, sammas, samma 
saada mitään tukea tälle olettamukselle ? Sitä on katsottava. 
Tutkimuksissa *), joita vielä ei ole julaistu, enkä senvuoksi niitä

*) Tarkoitan professori Setälän tiedonantoa, joka sisältyy hänen kohta 
ilmestyvässä „Yhteissuomalaisen Aännehistorian“  viime-osassa. Sen mielipiteen 
sammosta, joka tässä kirjoituksessani on esitetty, on professori Setälci julkisesti 
esittänyt yiime kevättalvella pitämässään esitelmässä, vaan kun edellä olevassa 
olen esiintuonut yhtä ja  toista lisää hänen esittämiinsä seikkoihin, niin luulen 
niidenkin sietävän tulla julkisuudessa mainituiksi, siitäkin syystä, että tähän 
ajatukseen sammosta olen jo  aikaisemmin tullut lukiessani teosta: Der Höhen- 
cultus Asiatis cher und Europäischer Völker von i  erd. Freih. v. Andrian, Wien 1891.
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ole tilaisuudessa lähemmin selittämään asetetaan sainpo yhtey- 
teen sammakko sanan kanssa. Tiedetään kuinka kansankerto- 
muksissa sammakko esitetään usein lentävänä petona, joka 
ihmisiä ahdistaa ja siis sampo sanan yhdistäminen tähän ei 
kielelliseltäkään kannalta kohtaa mitään vastusta. —  Siis taru 
»sammon ryöstöstä» olisi ikivanha taru kulta-aarteen vuoren- 
sisästä ryöstämisestä ja taistelusta sitä vartioivaa hirviötä 
vastaan. Matti Waronen.

N i m i s j o e n  l ö y t ö p a i k k a  S ä r ä i s n i e m e l l ä  * ) .

Kun O. A. F. Mustonen (Lönnbohm) vuonna 1884 Mui- 
naismuisto-Yhdistyksen stipendiaattina keräili muinaishistoriallisia 
tietoja Kajaanin kihlakunnasta, onnistui hänen muun muassa 
saada käsiinsä muutamia kiviaseita ja joukon koristeltuja savi- 
astian sirpaleita, jotka esineet oli löydetty Säräisniemen pitä- 
jässä olevan Nimisjoen pohjoisrannalta, joka joki lähtee Nimis- 
järvestä, juoksee luoteesta kaakkoon ja laskee Oulunjärveen 
muutamaa kilometriä Yaalan eteläpuolella (M. 1.**) N:o 2,378, 
31— 37). Nämä löydöt viittasivat siihen että tässä oli ole- 
massa asuinpaikka ja muinaiskalujen sepintäsija kiviajalta. Tämä 
löytöpaikka ynnä sieltä löydetyt esineet mainitaan ja ovat osit- 
tain kuvattuinakin J. R. Aspelinin seuraavana vuonna ilmesty- 
neessä teoksessa: »Suomen asukkaat pakanuuden aikana», siv. 9. 
Sittemmin lausuu Mustonen itse myöhemmin Muinaismuisto- 
Yhdistykselle jätetyssä kertomuksessaan muun muassa että »Ni- 
misjoki on tulvan aikana niin sy vä että tervavenekkin juoksee 
siitä, muulloin matalampi. Niskalta on se leveä, mutta liete- 
rantainen, sillä vesi on sitä runsaasti syövytellyt nykyistenkin 
ihmisten aikoina. Juuri tältä veden uurtamalta alalta, pohjois- 
puolelta, jossa on kivistä savikkoa, on noin kynnnenen sylen 
alalta aina tulvaveden laskeuttua noukittu useita elieitä ja rikki- 
näisiä kiviaseita, terinä käytetyn kivilajin sirpaleita sekä mo- 
nenlaisia saviastiain paloja, joista vaan osa on säilössä». Lä- 
hettämänsä saviastiain palaset on Mustonen jakanut 19:ään eri 
ryhmään niiden erilaisien koristuksien mukaan, joita astioissa 
on käytetty. Mainitussa Mustosen kokoelmassa löytyy muuten 
vaan yksi ainoa tasataltta, yksi mahdollisesti veitsenkatkelma,

*) Esitelmä, pidetty Suomen Muinaismuisto-Ylidistyksen vuosikokouksessa 
7 p:nä toukokuuta 1896.

**) Tarkoittaa Valtion bistoriallisen museon luetteloa.
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kaksi tasataltan teräkatkelmaa ja 4 lohkaretta. Näistä ilmoi- 
tetaan kuitenkin eheä taltta ja veitsenkatkelma löydetyn eräästä 
puheenalaisen löytöpaikan läheisyydessä olevasta kivirauniosta.

Huolimatta näistä Mustosen tiedonannoista sekä paikan ja 
siellä tehtyjen löytöjen mainitsemisesta muinaistieteellisessä kir- 
jallisuudessa, on lunltavaa ettei tässä etäisessä löytöpaikassa 
ainakaan muutamaan aikaan vielä olisi ryhdytty tarkempiin 
tutkimuksiin, ellei uusien löytöjen lähettäminen taas olisi kiin- 
nittänyt huomiota siihen.

Kiertävä muinaiskalujen keräilijä J. Kauppi kävi näet toh- 
tori Appelgrenin hänelle antaman osotuksen mukaan Nimisjärven 
seudulla vuoden 1895 alussa ja hänen onnistui saada siellä 
käsiinsä neljä useinmainitusta jokirannasta löydettyä kiviasetta 
(N:o 3041, 6-— 9). Kirjeessään, joka on päivätty Utajärvellä 
7 p. tammik. 1895, mainitsee hän tämän johdosta, että lapset 
olletikkin kevätaikoina usein löytävät Nimisjärven ja Nimisjoen 
rannoilta Uusitalo-nimisen torpan maalta joukottain saviastiain 
kappaleita, kiviaseita ja limsiönsirpaleita, joilla he kuitenkin 
vaan pitkin järven tyyntä vedenpintaa heittelevät n. k. »viili- 
punkkia». Tässä leikissä kuuluu varsinkin saviastiain kappa- 
leilla olleen hy vä menekki. Myöskin Kauppi lähetti mainittujen 
kiviaseiden mukana yliden tasataltan, joka oli sanottu löydetyn 
eräästä Järventaka-nimisen naapuritorpan kartanolla olevasta 
kivirauniosta. Seuraus näistä uusista löydöistä oli, että valtio- 
arkeoloogi antoi minulle toimeksi käydä itse paikalla, jossa 
minä 6 ja 7 p:nä elokuuta 1895 lyseolaisen Matti Castrénin 
seurassa kävin ja tein siellä kaivamistöitä. Museon luettelossa 
N:-o 3147 alla olen tehnyt selkoa tämän tutkimuksen tuloksista. 
Mainittakoon niistä tässä seuraavat kohdat.

Nimisjärven ja Nimisjoen kulmauksessa oleva maakaistale 
on perin alavaa, soista ja kivistä. Joenrannalla oleva löytö- 
paikka oli 20— 30 metriä pitkä ja 15— 20 metriä leveä. Maa 
on osittain sannnalen peittämää, ja siten on myöskin osa suu- 
rempia kiviä peitettynä. Sammalen alla on maa mustahtavaa 
aina puolen metrin syvyyteen ja siinä on hiiliä, mutta harvem- 
min palaneita luita. Saviastian kappaleita voi siinä löytää pai- 
koin heti sammalen alta. (Kuv. 1 — 14). Muutamien isompien kivien 
ympärillä oli mustaa maata ynnä siinä tavattavia hiiliä tavallista 
enemmän; luultavasti olivat ne paikat olleet tulisijoja. Näistä 
isoista kivistä oli tulen vaikutuksesta lohkeillut laakoja lohka- 
reita. Kaikldalla ja jotenkin tiheässä löytyi pieniä kivensirpa- 
leita eli lastuja, niiden joulcossa ukonkiven kappaleita. Myöskin 
nämä viimeksimainitut olivat tavallisesti iskemällä irtautuneita 
sirusia, mutta näkipä joukossa yhden ja toisen kokonaisenkin 
nyrkinsuuruisen tahi pienemmän ihmisenpään kokoisen ukon-
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kiven. Limsiö, ollen vierasta kivilajia, oli sitävastoin varsin 
harvinaista. Minä en kaivattanut läheskään koko aluetta, vaan 
tutkin sitä ainoastaan paristakymmenestä eri kohdasta.

Ison matkan, ehkä noin puolen kilometrin päässä tästä 
paikasta näytettiin minulle toinen samanlainen löytöpaikka. Se 
oli Nimisjärven rannalla ja lähellä itse Uudentalon torppaa, 
jonka maalla jo kerrottu paikkakin oli. Tämä toinen löytö- 
paikka oli ainakin nykyään paljon vähäpätöisempi kuin ensim- 
mäinen. Se oli näet aivan kapea 17— 18 metrin pituinen 
rantakaistale, ja siitä löydettiin ainoastaan muutamia saviastian 
kappaleita sekä nakuttamalla irtautuneita kivilastuja.

Jo paikalle saapuessani ostin joukon esineitä, joita tusinan- 
verta seudun lapsia tar josi minulle myytäväksi ja joita he oli- 
vat osittain kaivaneet maasta tahi muuten löytäneet mainituista 
löytöpaikoista. Yastaisuuden varalta on minun tässä myöskin 
mainitseminen, että J. Kauppi oli Nimisjärvestä ja koko sen 
ympäristöstä piirustamassaan kartassa, jonka hän oli liittänyt 
ennenmainitun kirjeensä myötä, ilmoittanut Nimisjoen vastai- 
senkin rannan löjTöpaikaksi. Kun ei tätä seikkaa ilmoitettu 
minulle itse paikalla, en käynytkään joen toisella rannalla, 
joka minun kuitenkin ehkä olisi pitänyt tehdä. Ohimennen 
tahdon tässä myös mainita, että Järventa’an torpan pihassa oleva 
kiviraunio, josta Kaupin tiedonannon mukaan oli löydetty eräs 
tasataltta, havaittiin olevan vanha tuvan-uuni. Muuan Uuden- 
talon maalla oleva raunio, jonka minä hajoitutin, näkyi syn ty - 
neen myöhempänä aikana kaskeamisen johdosta.

Minun siten osittain ostam alla, osittain kaivattamalla Sä- 
räisniemeltä kokoonsaamani keräelmä sisältää seuraavat esineet: 
kiviaseiden tahko, 3 tasatalttaa, 41 hiottujen kiviaseiden kat- 
kelmaa, 120 kivensirpaletta eli lastua, joissa ei ole mitään hio- 
misen jälkeä ja joista lähes kolmasosa on ukonkiveä, muutama 
satanen saviastiain kappaleita, niistä 30 astian suusta, 3 pientä 
limsiönkappaletta, 19 palanutta luunmurua sekä vihdoin 3 pronssi- 
petkelen (»keltin») valinmuotin kappaletta. Paitse jo lueteltuja 
esineitä on Uudentalon torppari vuonna 1895 lähettänyt mu- 
seoon muutamia saviastiankappaleita sekä kaksi Nimisjoen tahi 
Nimisjärven rantamalta löydettyä taltankatkelmaa (M. 1. N:ot 
3116 ja 3204).

Jo itsessäänkin on näillä löydöillä suuri merkitys kivi- 
ajan valaisemiseksi siinä pohjoisessa osassa maatamme, jossa 
ne on löydetty. Mutta vielä suuremman merkityksen saavat 
ne ja vielä viehättävämpää valaistusta ne tarjoavat meille, jos 
voimme löytää yhtymä- ja vertailukohtia näiden ja muiden Suo- 
messa sekä sen rajamaissa tehtyjen samalta aikakaudelta juon- 
tuvien löytöjen välillä. Ja sen voimmekin tehdä. Suomessa





on tavattu ainakin kaksi muuta löytöpaikkaa, jotka tarjoavat 
vertailukohtia Säräisniemen löytöjen kanssa*). Ensimmäinen 
niistä on tohtori Th. Schwindtin vuonna 1892 tutkima Tepe- 
rinahon löytöpaikka Haaparannan eli Tiurinmäen kylässä Räi- 
sälän pitäjässä Wiipurin lääniä, josta hän osittain itse keräsi 
ja osittain jo ennen oli otettu talteen tuhatkunta saviastiain 
kappaleita. Ala, jolta nämä löydettiin, oli lähes 20 metriä 
pitkä ja 7 metriä leveä eikä sen sisällystä voida vieläkään pitää 
tyhjennettynä, koska ainoastaan ojat kaivettiin, »sen maa-alan

Kuv. 15.

selvillesaamiseksi missä saviastiain palasia löytyi». Paitse näitä 
palasia löydettiin ainoastaan yksi pienoinen limsiönkappale ja 
yksi soukka kovasin (M. 1. N:o 2789). Saviastiankappaleet 
tavattiin 20— 25 sentimetrin keskisyvyydessä. Kun maisteri 
A. Hackman myös otti osaa viimeksimainitun löytöpaikan tutki- 
miseen, voin hänen suullisen ilmoituksensa mukaan lisätä että 
maa siinä on pääasiallisesti hienoa hietaa ja että paikka on 
lähellä Yuoksen rantaa.

*) Kolmannesta, nimittäiu Pitkältä saarelta YThaimissa saatiin selkoa ke- 
sällä 1896. Kts. Suomen Museoon 1896, N:o 7—10, siv. 78.
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Toinen tässä lukuun otettava löytöpaikka on Ripatin-Salon 
talon maalla Hankasalmella. Kun minä syksyllä 1894 tutkin 
sitä ja olen julaissut tutkimukseni tulokset Suomen Museossa 
1894 N:oissa 8 ja 9, sivuilla 130— 132, en tahdo ruveta tässä 
tekemään tarkemmin selkoa mainitusta löytöpaikästa ja siellä 
tehdyistä löydöistä, (M. 1. 3006, 29). Hämmästyttävimmän 
yhtäläisyyden puheenaolleista kolmesta paikasta loydetyissä esi- 
neissä huomaamme saviastiain muodossa ja koristelutavassa. 
Vaikka ainoastaan isompia ja pienempiä kappaleita on saatu 
talteen, on kuitenkin luultavaa, että nämä astiat ovat olleet 
pyöreäpohjaisia. Schvindt sanoo sen nimenomaan Räisälästä

Kuv. 16.

löydetyistä saviastioista. Hankasalmelta löydetyistä palasista 
on historiallisessa museossa onnistuttu saada sovitetuksi yhteen 
niin suuri osa yhtä saviastiaa ettei sen muodosta voi olla mitään 
epäilystä. Se on kuvattuna »Suomen Museossa» vuodelta 1894, 
siv. 131. Säräisniemeltä löydettyjen saviastian-kappaleiden jou- 
kossa on myös kupuvia, joka seikka viittaa siihen että sikä- 
läistenkin astiain pohjapuoli on ollut ympyriäinen. Myöskin 
koristukset, jotka ovat etupäässä syviä pyöreitä kuoppia ja 
pykälöityjä juovia, ovat pääasiallisesti niin yhtäläistä ja tun- 
nettavaa laatua, että jo pitkiä aikoja tätä ennenkin on empi- 
mättä vertailtu näitä saviastiain kappaleita samanlaisiin Laa- 
tokankanavasta ja muista paikoin Pohjois-Yenäjältä löydettyihin 
kappaleisiin. Huomattuamme tämän, voimme lukea kiviajan 
astioihin erään vähän vaillinaisen saviastian, jonka vuonna 1889 
lähetti museoon itsellismies ja muinaiskalujen keräilijä Salomon
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Yilskman. (Kuv. 15 ja 16). Lähettäjän tiedonannon mukaan on se 
löydetty ojaa kaivettaessa Sikalan pellosta Virtainpitäjän Jähdys- 
pohjan kylässä. (M. 1.2634, 480). Esineen tullessa museoon ei ku- 
kaan aavistanut, että se saattoi olla kiviajalta. Tämän ja ehkämui- 
denkin syiden johdosta ei löytöpaikkaa ole sen enemmän tut- 
kittu. —  Kooltansa näyttävät astiat olleen sangen suuria. Pie- 
nimmät Laatokankanavasta löydetyt on laskettu olleen 33 sent- 
timetriä leveitä sUusta. Hankasalmelta löydetyistä kappaleista 
koottu astia on samoin suusta 38 senttimetriä. Räisälästä ja 
Säräisniemeltä löydetyt saviastiainkappaleet viittaavat myöskin 
siihen, että astiat ovat olleet suuria kooltaan. Virtain Jähdys- 
pohjasta löydetty astia näyttää kuitenkin olleen pienempää lajia. 
Muista yhtäläisyyksistä mainittakoon vielä, että muutamissa as- 
tioissa on ollut korvat. Schwindt mainitsee, että pari Räisälän 
astioista on ollut korvilla varustettuja, ja minun antamani tie- 
don mukaan lienee Hankasalmellakin löydetty korvillinen savi- 
astia, mutta se oli jo aikoja ennen minun sielläkäyntiäni jou- 
tunut hukkaan. Mitään muita viittauksia saviastiain korvilli- 
suuteen ei ole mainitsemissani löytöpailcoissa. Innostrantzew, 
joka kuten tunnettu eräässä suuressa venäjänkielellä kirjoite- 
tussa teoksessa*) tekee selkoa Laatokankanavan löydöistä, sanoo, 
ettei yksikään mainitusta kanavasta löydetyistä saviastiankap- 
paleista osota astioilla olleen korvia. Sen sijaan olettaa hän, 
että eräs ympyriäinen reikä, jonka hän on tavannut eräässä 
astian suusta olevassa kappaleessa, viittaa, että astioita on sem- 
moisista reijistä ripustettu tulelle. Jos I. olisi nähnyt Hanka- 
salmelta löydetyn saviastian, olisi hän epäilemättä samalla huo- 
mannut vääräksi tämän olettamuksensa, koska viimeksimainittu 
astia on kauttaaltansa täynnä semmoisia reikiä. Se pyöreä 
puupuikko, jolla nämä yleensä jotenkin syvät kuopat luulta- 
vasti pisteltiin, on usein mennyt laitojen läpi, ja tämä seikka 
osottanee, että näitä astioita on käytetty kuivien eikä juokse- 
vien aineiden säilyttämiseen. Korvien olemattomuus tai ole- 
massaolo näissä astioissa lienee joka tapauksessa vähäpätöinen 
sivuseikka, joka ei vaikuta mitään tämän muotoryhmän suku- 
laisuuteen ja jakoon.

Jos Innostrantzewia saisi uskoa sanain mukaan, täytyisi 
meidän sitävastoin erään toisen seikan johdosta olettaa, että 
Laatokankanavasta löydetyt astiat ovat olleet toista muotoa 
kuin Suomessa tavatut. Innostrantzew sanoo näet, että Laa- 
tokan-astiat ovat olleet tavallisten saviruukkujen muotoisia, 
mutta ei puhu muuten mitään niiden pohjain muodosta. Mutta

*) J. R. A(spelin) on arvostellut tätä teosta Valvojassa 1883, siv. 222.



kun tunnettu on, että venäläiset saviruukut ovat tasapohjaisia, 
on luultavaa, että I. on ajatellut Laatokankanavasta löydettyjen 
muinaisajan saviastiain olleen samalla tavoin muodostettuja, 
s. o. tasapohjaisia. Mutta I. ei lausu, kuten sanottu, suora- 
naisesti mitään puheenalaisten astiain pohjista, ja kun ei hän 
ole itse huomannut lausuntoaan muinaisajan saviastiain yhtä- 
läisyydestä venäläisten saviruukkujen kanssa erehdyttäväksi, 
niin osottaa tämä, ettei hän tietänyt pyöreäpohjaisia saviasti- 
oita olevan olemassakaan. Tämä vaillinaisuus I:n kertomuk- 
sessa on siis sitä laatua, ettei se ann a meille minkään- 
laista aihetta jakamaan puheenalaisten saviastiain muotoryhmää 
kahtia.

Eräs toinen seikka, joka on yhteinen minun edellisessä 
mainitsemilleni löydöille on se, että niiden seassa tavataan lim- 
siötä. Tosin on tämä suomalaisissa löydöissä melkein muodos- 
telematonta, mutta jo sen olemassaoloa useammassa paikassa 
täytyy pitää asiana, joka ei ole merkitystä vailla. Schwindt 
mainitsee, niinkuin jo on sanottu, että Hiitolassa on löydetty 
yksi ainoa limsiöpalanen; Hankasalmella minä löysin 5 lim- 
siönsirua ja Säräisniemeltä löydettyjä on meillä 3. Kun limsiö 
on kotoperäinen kivilaji Aunuksessa ja muissa osissa Pohjois- 
Yenäjää, niin sinne päin suuntautunutta yhteyttä on meidän 
kaiketi kiittäminen siitä, että tätä kivilajia yhdessä muiden mui- 
naiskalujen kanssa tavataan mainituissa löydöissä Suomen kivi- 
ajalta.

Edellä mainitsin jo, että Säräisniemeltä löydettyjen mui- 
naiskalujen joukossa on myös kolme pronssipetkelen-valinmuottia. 
Tämä on ihan uutta ja omituista puheenaoleville kiviajan löy- 
döille. Muotti on muodostettu savesta, joka näyttää olevan 
samankaltaista kuin se mistä saviastiat on käsin valmistettu, 
ja sitten poltettu. Yalitettavasti on kalu vaillinainen, niin 
ettemme saa täydellistä käsitystä petkelen muodosta; mutta 
katkelmista päättäen on se ollut uraali-altailaista muotoa. Mu- 
hokselta tunnemme toisen melkein yhtäläisen valinmuotin pet- 
keleitä varten, tahi oikeammin toisen puoliskon semmoisesta 
(N:o 3045, 37), jonka J. Kauppi lähetti talvella 1895. (Ku- 
vattu Suomen Museossa 1895, siv. 79, kuv. 2). Tämä vii- 
meksimainittu on vuoldkiveä. Kun toinen näistä valinmuo- 
teista on löydetty yhdessä kiviajan kalujen kanssa, saamme 
tästä vielä lisää vahvistusta siihen, että suomalainen kiviaika 
on ollut tavalla tai toisella yhteydessä vielä itäisempien seutu- 
jen kanssa, joissa pronssiaika jo oli alkanut. Ja samaan suun- 
taanhan viittasivat sekä limsiönsirut että saviastiatkin, joiden 
myöhempiin muotoihin ja koristeihin nähden Venäjällä on ta- 
vattu vertailukohtia Okän, Kaman ja Uraalin seuduilta löyde-
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tyissä esineissä. Itäiseen sivistysyhteyteen viittasivat myöskin 
ne kivirenkaat, joista A. Hackman joku aika sitten puhui eräässä 
Muinaismuisto-yhdistyksen kokouksessa pitämässään esitelmässä. 
(Katso Suomen Museoon, 1894, N:o 2). Muitakin seikkoja 
voisi mainita, jotka kääntäisivät tutkijan silmäykset samalle 
suunnalle, mutta jotka minun erityisistä syistä tällä kertaa 
täytyy jättää mainitsematta. —- Vähä enemmän kuin viikko 
sitten olin tilaisuudessa kuulla yliopiston juhlasalissa esitel- 
män, joka käsitteli viljelyskasvien levenemistä Suomessa. 
Yhteydessä sen kanssa saatiin kuulla, että osa kasveja 
on tullut lännestäpäin, toinen osa idästä. Yhtäläisiä ihmisten 
ja niiden kanssa sivistysesineiden vaelluksia täytyy meidän 
olettaa tapahtuneen inhimillisenkin viljelyksen alalla maassamme 
jo kiviajalla. Etenkin Länsi-Suomessa osottavat monet muodot 
sikäläisissä kiviajan esineissä sivistysyhteyttä Itämeren ympä- 
rillä olevien maiden kanssa ja vaelluksia tänne näistä maista, 
jota vastoin ne useissa itäisemmästä osasta Suomea löydetyissä 
kiviajan esineissä tavattavat piirteet, joita minä nyt olen mai- 
ninnut, todistavat koillisesta Euroopasta tulleita kultuuri- 
vailiutuksia. Aikomukseni ei ole kuitenkaan ollut nyt sy- 
ventyä näihin hämäriin muinaisaikaa koskeviin kysymyk- 
siin, ja vielä vähemmin on aikomukseni ollut tehdä niistä 
mitään ennenaikaisia Suomen kansan esihistoriaa koskevia johto- 
päätöksiä. Olen vaan tahtonut tässä muutamilla esimerkeillä 
osoittaa kuinka sellaisten tärkeiden löytöpaikkain, kuin Säräis- 
niemen ja muiden senkaltaisten, ilmaisemisen kautta tutkimusala 
ja näköalat maamme kiviaikaan nähden laajentuvat.

A xel O. H eikel.

T o r n i o n  k a u p u n g i n  k i r k o n  k u o r i .
Kun Tornion kaupungin ensimmäinen kirkko, joka oli rakennettu v. 1647, 

Heinäkuun 21 p. 1682 paloi, rakennettiin liminkalaisen rakennusmestarin Matti 
Joosepinpojan johdolla uusi, vielä pystyssä oleva puukirkko, joka valmistui v. 
1687. Seuraavina vuosina seurakunta antoi koristaa uutta temppeliään.

Kuvassa näemme varsin komean kirkon kuorin. Se aidake, joka eroittaa 
kuorin muusta kirkosta, on leikattu koriste tapaan, joka täydellisesti muistuttaa 
tyylistä uskonpulidistuksen aikana. Aiheena on käytetty viiniköynnöstä, jota 
myöskin on maala.ttu kirkon kaikille puolipylväille eli n. s. pilastereille, joli- 
dattaen mieleen vertausta Kristuksesta todellisena viinipuuna. Kummallakin 
puolen keskikäytävän näemme neliskulmaisen ylöspäin suippenevan ja ontelon 
patsaan, jonka pintoja koristaa kauniit läpileikatut köynnöskuvitukset. Kattoon 
on (v. 1687) maalattu renässanssiornamenttien ympäröimiä medaljonkikuvia, 
joista muutamat näkyvät kuvassa. — Nykyisen fjttaritaulun on v. 1754 maa- 
lannut eräs jokseenkin taitava maalaaja, nimeltä Ollongren. Se esittää Kristusta 
Getsemanessa.



Kuva 17. Tornion kaupungiu kirkon kuori.
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K o k o e l m a i n  k a s v a m i n e n  v .  1 8 9 6 .
Tammikuu—Marraskuu.

Kivi-aj alt a :
Muinaiskalujen kerääjistä on koneenkäyttäjä K. A. Lindström eri osista 

maata, etupäässä TJudeltamaalta ja Turan läänistä tuonut 42 kivikalua.
Haavuri K. Moilanen on snurimmaksi osaksi Oulun läänistä kerännyt 85 

esinettä.
Kerääjä Atle Salmi, joka on liikkunut Päijänteen ja Wesijärven tienoilla, 

on lähettänyt 27 kiviasetta.
Asioitsija J. Kaupin kantta on tullut 36 esinettä Karjalan puolesta.
Salomon Wilskman on Etelä-Pohjanmaalta kerännyt 4 kapp., kiertokoulun- 

opettaja K. A. Pettersson Länsi-Suomesta 3 ja talokas E. Wäkiparta Karjalasta 
25 kapp.

Muista kansalaisista on maanviljelijä K. M. Sundell Espoosta lähettänyt 
1 kapp.; K. A. Wallin 2; Jenny Castrén Säräsniemeltä 1; R. Rynö Kolarista 2; 
Liisa Lohipainua TJtajärveltä 1; J. L. Liipola Koskelta (Marttilassa) 1; M. Sa- 
volainen Kaukolasta 8 ; E. Lindström Askulasta. 2; A. Neovius Kaukolasta 15; 
R. Boldt Lohjalta 11; O. Ahvenlampi Korpilahdelta 1; J. Myllyniemi Piippolasta 
3 ; K. Th. Sohlberg Pälkäneeltä 2 ja Sääksmäeltä 2; Riistaveden kylästä Kuo- 
piossa 1; Panttilan kylästä Punkalaitnmella 1; H. J. Heikel Wanajasta ja  Tyr- 
vännöstä 2; Emil Strömberg Antreasta ja Espoosta 2; L. Pääkkönen Aunuksesta 
529; A. O. Heikel Wihannista 5 ; Hj. Appelgren Siuntiosta noin 40 ja  Perniöstä 
2; Kittilän piirilääkäri 1; K. R. Salovius Hämeenläänistä 21; V. Renfors Wester- 
sundomin ja Helsingin pit. 2; A. Warelius Loimaalta 1.

Varhemrnalta rauta-ajalta.

J. Kaupin kautta 1 kapp.; K. A. Lindströmin kautta 4; S. Wilskmanin 
kautta 1; K. Moilasen kautta 3 ; H. J. Heikelin kautta Wanajasta 1; J. R.. Aspe- 
linin kautta Laihelasta ja Yähästäkyröstä 2; A. O. Heikelin, H. J. Heikelin ja  A. 
Hackmanin kautta Päiväniemeltä Lempäälässä, 7:stä kiviroukkiosta enemmän 
kuin 35; Hj. Appelgren Perniöstä noin 80 ja Uskelasta 12; E. Kruger Kuurin- 
maalta 1; Th. Schvindt Uudeltakirkolta (Tur.) hautalöytöjä kolmesta eri paikasta.

Myöhemmältä rauta-ajalta.

J. Weekman litistä on lähettänyt 4 kapp K. A. Lindström 2 ; K. Wikman 
Heinolasta 5 ; J. Kauppi 8 ; A. Salmi 1 - K. Moilanen 2 ; J. K. Heinonen Wesi- 
lahdelta 1; H. J. Heikel Kylmäkoskelta 5 ja Hämeenlinnan maaseurakunnasta 
1; K. A. Pettersson Sääksmäeltä 1 ; E. Lönn Karkusta 9 ; Pyhälahden korvesta 
Kuusamossa noin 330 hopearahaa; E. Wäkiparta Karjalasta 4 ; Hj. Appelgren 
Uskelasta 1; J. Hoppendorff Räisälästä 1 ; Th. Schvindt Uudeltakirkolta (Tur.) 
useita esineitä.

Sitä paitse ovat rauta-aikaan luettavat J. R. Aspelinin kautta Vähästä- 
kyröstä tulleet 3, K. Moilasen kautta Oulun läänistä 2 ja K. Siivosen kautta 
Uudeltakirkolta (Tur.) 1 kappale.

Keski-ajalta

on Th. Waenerbergin kautta tullut Hämeenlinnasta 1; J. Kaupin kautta 1; Kan- 
gasalta 1; Tuuloksen seurakunnalta 5; Hj. Appelgrenin kautta Halikosta 2 kapp.
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Vudelta ajalta.
Kerääjistä on K. A. Lindström lähettänyt 69 kapp., K. Moilanen 21, A. 

Salmi 52, K. A. Pettersson 20, S. Wilskman 41, J. Kauppi 42, E. Wäkiparta 
1 kapp.

Muista kansalaisista on K. A. Wallin lähettänyt 1; Th. Schvindt 1; M. 
Malm Tikkurilasta 1; J. 'Weckman Iitistä 7; K. Fr. Ingberg Helsingin vanhasta 
kaupungista 1; K. E. Bäckström Tikkurilasta 1; Amanda Stråhlman 1.; R. Rynö 
Kolarista 2; nikkari Kårlund Espoosta 1; R. Boldt 1; A. S. Nummelin Tikkuri- 
lasta 1; J. Tilén Helsingistä 1; R. Ek Haminasta 3; N. Salmi Helsingistä 1; J. 
Yliniitty Helsingistä 1; F. M. Pajula Inkeristä 1; M. Lukander Sahalahdelta 2; 
H. Birkman Porin maaseur. 1; G. Starck Kokemäeltä 1; Er. Andersson Tuusu- 
lasta 3; O. W . Löfman Kurkijoelta 1; H. Hellman Oulusta 1; E. Aspelin 2; E 
Boos TJudestakaarlepyystä 2; E. Wirtanen Helsingistä 1; Is. Iskola TJudesta- 
kirkosta (Tur.) 3; Oulaisten seurakunta 4. E. Nervänder Nurmijärveltä 1, Revo- 
lahdelta ja  Kronopyysta 2; vapaaherratar Mellin Helsingistä 3; Wesilahdelta 1; 
Teerijärveltä 1; Yppärin maalta Pyhäjoella (Oul.) 1; Niskakankaan maalta Rau- 
tiossa 1; A. Madetoja Helsingissä 5; Säräsniemeltä 2; H. J. Heikel Wanajastaja 
Hämeenl. maaseur. 5; Pietarsaaren seurakunta 2; J. B. Aspelin Vähästäkyröstä 
1; E. Ketomella Enontekiäisistä 1; A. Andersson Nauvosta 1; V. Benfors Loh- 
jalta 1; Hj. Appelgren Pemiöstä 3 jaHålikosta 2; Lohjalta 1; Uskelasta 2; K. B. 
Salovius Hämeenläänistä 2; Y. Forselius Turusta 2; Helsingin pitäjästä 1; Kirkko- 
nummelta 1; M. Eskola Alavieskasta 1; E. Härmä Säräsniemeltä 1; lida Kivisen- 
oja Mouhijärveltä 1; N. Teeri Mouhljärveltä 1.

T a r i n a .

Lähettänyt Jenny Maria Tallgren.

Maarian pitäjässä tavataan Halli-sanaan yhdistettyjä nimiä kahdesti: 
Hallinlcoski, tulvan aikana jotenkin väkevä koski ja Hallinvaha, kahtia hal- 
jennut vuori, josta vielä kerrotaan seuraava tarina: „Muuan rakuuna matkusti 
yösydännä Hallinvahan sivutse, ja koska vuoren juurella oli torppa, huusi hän 
että hänelle tuotaisiin juomista. „Pirunpesästä“ (joksi kansa myöskin mai- 
nitsee Hallinvahvaa) tuli silloin hevosjalkainen mies, joka toi vettä kenkärajassa. 
Tästä ei rakuuna kuitenkaan huolinut, jonka vuoksi peikko meni takaisin ja toi 
vettä häränsorkassa, mutta rakuuna ei siitäkään huolinut. Sitte meni peikko 
kolmannen kerran vuoren sisään ja toi juomista hopeisessa pokaalissa. Sen 
rakuuna otti käteensä, mutta ei kuitenkaan inaistanut siitä, vaan koitti heittää 
veden pois pokaaiista. Se loiskahtikin hevosen takapuolelle, joista karvat läh- 
tivät pois. Silloin lähti rakuuna täyttä laukkaa ajamaan Buskon kirkolle päin, 
peikko perässä. Tämä oli vähällä saavuttaa hänet, vaikka hän ajoi täyttä vauhtia. 
Kun sitte Buskon kirkko rupesi näkymään, huusi rakuuna: „Mikko, Mikko, auta 
minua!“ Pikku lintu lauloi: „aja viirin vaarin kynnettylle maalle!“ Bakuuna 
ajoikin silloin yli aidan kynnetylle maalle, ja  samassa katosi hevosjalkainen 
mies hänen näkyvistänsä. — Rakuuna lahjoitti pokaalin Ruskon kirkkoon, jossa 
se vielä tänäkin päivänä on nähtävänä.“



Tilausilmoitus.
Suomen Museo ja  Finskt Museum ilmestyvät vuonna 1897 sa- 

man suunnitelman mukaan kuin tähänkin saakka. Suomalaisessa ja  
ruotsalaisessa painoksessa tulee kuten tänäkin vuonna olemaan suu- 
rimmaksi osaksi eri sisällys.

Lehdille on apuansa luvannut lukuisa joukko valtiomuseon virka- 
miekiä ja  maamme paikallismuseojen hoitajia sekä muita asian har- 
rastajia- eri tieteiden ja  taiteiden aloilta. Niitä ovat: E. Aspelin 
J. R. Aspelin, Y. Blomstedt, Gr. Cygnasus, A. Y. Forsman, O. A. Fors- 
ström, F. 1. Färling, A. Hackman, Aksel Heikel, Ar. Hjelt, O. F. Hult- 
man, Y. Högman, K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, 
E. Nervänder, M. Schjerfbeck, Th. Sohvindt, A. H. Snellman, J. J. 
Tikkanen, Th. Wsenerberg, Y. Wallin, M. Waronen ja  Y . Wichmann.

Lehdet tulevat ilmestymään joka toinen lcuukausi kumpikin, yh- 
den arkin eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja  maksa- 
vat tilattaessa postikonttooreissa 2 m. 50 p. vuosikerralta eli yhteensä 
5 markkaa. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen valcinaiset jäsenet, 
jotka ovat suorittaneet täydellisen jäsenmaksun, — 25 markkaa kerta 
kaikkiaan — saavat lehdet painatusvuoden kuluessa l:llä marlcalla 
vuosikerralta, (molemmat yhteensä. 2 m.), joka postimerkkeinä tahi ra- 
hana osoitteen kanssa lähetettäköön lehtien toimitukselle Helsinkiin.

Helsingissä voi lehtiä tilata kaikissa kirjakaupoissa.
Hjalm ar Appelgren.

Vastuunalainen toimittaja.

F inskt M useum  N :o 1 1 - 1 2  s isä ltä ä : Språkliga fornminnen. 3. Ordet 
f i n n e  (Kielellisiä muinaismuistoja. 3. Sana finne), kirj. O. F. Hultman. Vertai- 
levien kielitntkimnsten kantta johtnu kirjoittaja siihen päätökseen, että sana 
finne (suomalainen) alkuaan on merkinnyt v a e l t a j a a  eli p a i m e n t o l a i s t a .
— Helgä „klosterruinerlL, (Pyhäjoen „luostarirauniot“), kirj. F. I. Färling. Sisältää 
historiallisia tietoja ennen Naantalin luostarin rakentamista Perniöön aiotusta 
luostärista). — Planteckning öfver Helgå „ klosterruiner“, kirj. Hjalmar Appelgren 
(1 kuva). Asemapiirros ja  kertomus Pyhäjoen „luostariraunioista“ Montolan 
niemellä Perniössä. — E tt ögonkast på Torneå stads kijrka (silmäys Tornion 
kaupungin kirkkoon) kirj. E. N. (1 kuva). Sis. tietoja kirkon sisustuksesta, 
veistokuvista, maalauksista ja  tauluista sekä taiteilijoista, kustantajista y. m. — 
Hen Creutz'ska grafstenen (Creutz’in hautakivi) kirj. Y. M. v. B. Sis. kirjoitukset 
Lauritsa Oreutz nuoremman ja Hedvig Eleonora Stenbock’in muistokivissä 
Perniön kirkossa sekä Eerik Perttelinpoika Slangin hautakivessä Mälkkilän 
kartanossa sam. pit. -  Samlingarnas tillväxt Jan.—Nov. 1S96. — Småplock 
(pieniä tietoja), läh. Jenny Maria Tallgren. Sis. historiallisia tarinoita, sekä 
tietoja vanhoista teistä, muinaisjätteistä, y. m. — Tilausilmoitus vuodeksi 1897

Suom en M useo N :o 11—12  sisä ltää : Mikä on Sampo? kirj. Matti 
Waronen. — Nimisjoen löytöpaikka Säräsniemellä, kirj. Axel O. Heikel (16 kuvaa).
— Tornion kaupungin kirkon kuori (1 kuv.). — Kokoelmain kasvaminen, Tammik.— 
Marrask. 1896. — Tarina, lähett. J. M. Tallgren. — Tilausilmoitus vuodeksi 1897.
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Helsingissä 1896. Helsingin Sentraali-Kirjapainossa, Fabianink. 6.


