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uomen useo.
Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Kuukauslehti.
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Tilaushinta postikonttooreissa on 2 m .50p. vuodessa. Muinaisin.-Yhd:n vakinaiset jäsene t saavat lehden painatus vuoden kuluessa 1 m., jonka postimerkeissä tahi rahassa osoitteensa kanssa lähettäkööt Yhdistdle.

Lähetykset osoitetaan:
. Mniiiaisimiisto-Ylidistjksffl Sihteerille, 

Helsinki, 
Historiallinen museo.

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

K o ro is te n  T u r k u  R ä n täm ä e llä .

E site tty  M uinaism uisto-Yhdistyksen kokouksessa 18,6/„97.

Museoihimme kerääntyneet pakanuutemme aikuiset löydöt: 
rahat, vaakamaljat ja punnukset, kattilat, helmet ja muut ulko
maan esineet puhuvat selvää kieltä historian takaisesta kaupjja- 
liikkeestä Suomenniemellä. Jo siihen aikaan löytyi kauppa
paikkoja, joiden kautta kunkin maakunnan tuotteet, esim. tur
kikset ja tervat, kulkivat ulkomaille, ja joissa muukalaisia 
tavaroita oli kaupan tai vaihtamalla saatavana.

Vaikka sellaisia kauppapaikkoja tiettävästi on ollut ole
massa eri maakunnissa, ei muinaistutkimus meillä vielä ole 
ottanut niiden jälkiä seuloaksensa siten, kuin esim. Ruotsissa 
on seulottu Birkan kaupungin jälkiä. Mutta vastainen tutkimus 
on niistä varmaankin keräävä ennen halveksittuja lisiä mui
naisen viljelyksemme valaisemiseksi.

Lounais-Suomen tärkein kauppala mahtoi pakanuuden ajan 
lopulla olla Koroisten Turku Räntämäellä, nykyisen Turun 
kaupungin alku, jonka vastakohdaksi nykyistä vanhassa runossa 
sanotaan uudeksi Turuksi. Tuo kauppala oli pari kilometriä 
ylempänä nykyistä kaupunkia Koroisten niemellä, jonka muo
dostaa Vähäjoki laskiessaan koskena Aurajokeen (Kts. ohelle 
liitettyä karttaa).Tuota Vähäjoen koskea sanottiin silloin Turun koskeksi, 
kuten kuulemme Kantelettaren runosta »Meren kosijat»:

Neitonen tarulla istui,
Turun kosken korvasella,
Kirjavaisella kivellä,
K aunih illa  kalliolla,
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odotellen siinä miestä mielellistä ja hyljäten mereltä tulleista 
kosijoista rantamiehen, tinamiehen, vaskimiehen, jopa kulta- 
miehenkin, ja valiten vihdoin leipämiehen puolisoksi.

Laivat pääsivät, tietää Juslenius, ennen muinoin Koroisten 
niemelle, mutta jyrkkäin rantojen takia oli jo Koroisten Tur
kulaisilla jokiaittoja Viljasuolla, nykyisen kaupungin kohdalla, 
joka niistä —  åbodar — , kuten Messenius kertoo, sai ruotsa
laisen nimensä Åbo.

Itse kauppapaikka eli turku oli niemen tasangolla eli 
'»korolla», kuten näemme rimoja vertaillessa. Samoin kuin 
edellisessä runossa »neitonen tarulla  istui, Turun kosken kor- 
vasella», samoin

Annikki Turusen ueiti 
Istavi Turun korolla

oiMiieaaasa odotellen, kunnes joutui mereltä tulleen »kestin» eli 
kauppiaan pauloihin ja kevään tullen hyljätyksi. Annikin 
aikana vallitsi K anteletaressa julaistun runotoisinnon mukaan 
vielä pakanuus Turussa, sillä tyttö parka huusi kostoa Ukolta 
ja Ukko pettäjän hukutti.

Jos uudenaikaisen käsityksemme mukaan katsomme Korois- 
ten nientä ahtaaksi kaupungin asemaksi, niin tuli se kristin
uskon tuotua Turkuun vielä ahtaammaksi, kun sinne, kaupungin  
keskelle, rakennettiin piispankin asunto. Siitä asunnosta ja 
vanhan Turun raunioista kertoo ylioppilas Petrus Gyllenius, 
joka elokuun 8 p. 1653 kävi Koroisissa piispantyttären neiti 
Katarina Petrsenksen seurassa, näin: »Kävelimme Aurajoen
itäpuolta ja kmn tulimme kylän kohdalle, niin soudatimme itsemme 
joen yli ja saimme Koroisissa ruokaa eräässä vanhassa hyvin 
korkeassa ja ympyräisessä sekä monella suurella ikkunalla ja 
reijällä varustetussa piispan asunnossa, joka ammoisina aikoina 
oli rakennettu keskelle pihaa. Se oli ollut heillä (piispoilla 
tietysti) huvilana, jossa olivat juoneet ja hauskaa elämää viet
täneet, talo kun on piispallinen kantatila, samoin kuin Räntä- 
mäen pitäjäkin. Saman talon alla haaraantuu joki kahtia ja 
siinä niemellä, jossa joki jakaantuu, on Turun kaupunki ennen 
aikaan ollut ja siinä näkyy vielä monta muuria ja rauniota».

Myöhemmin —  arvatenkin Gezeliusten aikana —  siirrettiin 
Koroisten kantatila, jonka »pihalla» vanha piispan asunto Gyl- 
leniuksen aikana seisoi, niemeltä ylemmäksi mantereelle, nykyi
selle paikallensa, ja niemelle jääneet »muurit ja rauniot», vie
läpä tuo tornin muotoinen piispan asunto, rappeutuivat rappeu-
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tumistaan, hävisivät häviämistään. Rhyzelius, joka erehtyen 
luuli noita jätteitä luostarin raunioiksi, kertoo (1740) että nie
men kivikasat näkyivät kaupunkiin asti, mutta jo Porthan, joka 
aikanaan niemellä vaan näki rakennusten jä lkiä  ja piti niitä 
vanhan piispan asunnon jätteinä, sanoo Rhyzeliuksen hyvin liioit-

L innatom i 1200-luvulta.

televan niiden suuruutta ja arvoa. Paljaaksi kivikoksi on,.nie
men kärki merkitty 1781-vuoden kartalla ja luultavaa on että 
siitä aikanaan on kuljetettu kiviä nykyiseen kaupunkiin; toisin 
olisi vaikea selittää yllä mainitun tornin pikaista häviämistä.
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Kun siis Koroisten kartano Gylleniuksen aikana oli vanhan 
piispan asunnon ympärillä niemen korolla eli tasangolla, niin 
sijaitsivat kai Gylleniuksen sitä paitsi näkemät vanhan kau
pungin jätteet, »monta muuria ja rauniota», vielä alempana 
niemen kärjen rinteillä. Noille rinteille, joiden jyrkkyyttä kuvaa 
sananparsi: »se ryyppy meni alas niinkuin Koroisten ahteesta»
(tie laski joelle juuri nykyisen talonpaikan yläpuolelta), oli tie
tysti, kuten Juslenius (1700) huomauttaa, epämukavampi rakentaa 
taloja, kuin matalammille rannoille tai oikeammin (alkuansa) ^
mäkien juurille nykyisen kaupungin kohdalla. Voinemme kui
tenkin otaksua että tuo linn atomin kaltainen piispan asunto 
oli rakennettu keskelle kaupunkia sekä sen että piispojen tur
vaksi, että se aikanaan oli kaupunkilaisten talojen ympäröimä 
ja seisoi sen kauppatorin kyljessä eli keskellä, josta Turku on 
perinyt nimensä. Sitä paitsi oli koko tuo asuttu niemi suojattu 
vielä näkyvällä vallilla ja vallihaudalla, jotka katkaisivat nie
men kannan mantereesta. Reinholm suorastaan piti hautaa 
kuivuneena jokihaarana. Vanhojen kertomusten mukaan ovat 
todellakin Yähäjoen ja Aurajoen vedet siinä ennen yhtyneet ja 
niemi aikanaan ollut saarena, jota myöskin todistaa Annikin 
runotoisinnossa säilynyt liikanimi »saaren neito».

Tuon vanhan Turun asutuksesta ja ulkomuodosta ei meillä ^
vastaiseksi ole muuta asiallista selvitystä, kuin minkä antavat 
Gylleniuksen näkemät jätteet — »monta muuria ja rauniota».
Olivatko nuo rauniot muuta kuin hajonneita kiukaita ja tak
koja, olivatko kaupungin talot arvokkaamjjia kuin halvimmat 
asumukset pikkukaupunkiemme laidoilla, vai olivatko savupirt
tejä tai törmän rinteeseen kaivettuja turpeilla katettuja kuoppia?
Sitä emme voi tätä nykyä, kun tasanko on pelloksi kynnetty 
ja sen rinteet tasoitetut hajonneiden muurien aineksilla, vieläpä 
nurmettuneet, ainakaan kaivauksitta saada selville. Niin riit
tävän avara näkyy vähäinen Koroisten niemi kuitenkin olleen 
tuon kaupungin asutukselle, että sen jälkiä, tiiltä ja savisekaa, 
ei kuulu löytyvän niemen pohjoispuolisella laidalla. Sitä vas
toin tavataan sitä soraa etelä- eli Aurajoen puolisilla rinteillä, 
vallihaudan yläpuolellakin, aina nykyisen talon kohdalle asti, 
tietämättä onko se siellä vanhastaan ollutta vai sinne ehkä 
täytteeksi ajettua.

Näin ollen saamme seuraavasta Annikki-runosta, jonka t:ri 
K. Krohn on kokoonpannut etenkin Porkan keräämistä Inkerin 
toisinnoista ja käytettäväksemme ystävällisesti antanut, niin 
viehättäviä lisätietoja tutkimuksemme alaisesta Koroisten Turusta, 
että julkaisemme sen kaupunkia valaisevana asiakirjana:
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Annikka Turusen tyttö, 

Turun tyttö, saaren neito, 
Poltteli Turulla tulta,
Vallin alla valkeaista,

5 Turun uudessa tuvassa;
Piti pitkiä hihoja,
Levehiä kauluksia.

Annikka Turusen tyttö, 
Turun tyttö, saaren neito,

10 Istui Turun sillan päässä, 
Neuvoi Turun neitosia: 

»Alkäät te tytöt typerät, 
Niinkuin mä typerä tyttö, 
Alkäät miestä mielistelkö, 

15 Miehen mieltä noudatelko, 
Kuin tein minä poloinen. 
Tein itse itselleni 
Ijäkseni itkukaupan, 
Kuukseni kujerruskaupan.

20 »Kesän kestiä pitelin, 
Talven juotin miestä jouten, 
Kesän syötin kellarissa, 
Talven tammikammarissa, 
Kuukaudet kivikodassa,

25 Viikot viinahuonehessa. 
Lihat ostin, leivät ostin, 
Voit ostin, oluet ostin, 
Kalat ostin kaikellaiset, 
Ahvenet monimakuiset,

30 Kestin syödä, kestin juoda, 
Kestin kestiä pidellä. 
Kestittelin kestiäni,
Ei tuo kesti kestäkänä». 

Kestipä kesoista toivoi: 
35 »Kun Kiesus kesän tekisi, 

Maaria lumen sulaisi,
Saisin paatissa paeta, 
Venosessa vieretellä, 
Laivassa lihutta syödä,

40 Lyödä luita lainehesen».

luop on Luoja kuulevainen, 
Maaria älyäväinen;
Niin Kiesus kesän tekevi, 
Maalia lumen (sulasi.

45 Suotta suuttui Kesti kelmi, 
Teki konstin konnanruoka, 
Kantoi rannalle kalunsa, 
Venehesen vei elonsa,
Alkoi soudella merelle,

50 Venosessa vierevässä,
Paatissa pakenevassa.

Annikka Turusen tyttö, 
Turun tyttö, saaren neito, 
Rannoilla rukoelevi:

55 ->Tuo, Jumala, Turja-tuuli,
Saa, Luoja, rajuinen ilma, 
Kaada laiva kallellensa,
Sysäele syrjällensä,
Aja ankkurit kivihin,

60 Mastit maille lykkäele,
Saisit rannikot rahutta,
Kivet pienet penninkiä».

Tuop’ on Luoja kuulevainen, 
Maaria älyäväinen;

65 Toi Jumala Turja-tuulen,
Sai Luoja rajuisen ilman, 
Kaatoi laivan kallellensa, 
Sysäéli syrjällensä,
Ajoi ankkurit kivihin,

70 Mastit maille lykkäeli.
Annikka Turusen tyttö,
Turun tyttö, saaren neito, 
Rannalla kutittelevi:
Kutti, kutti, Kesti kelmi!

75 Ei ole aina Annin tyynyt,
Eikä Annin villavaipat,
Eikä Annin pään-aiaiset;
Meren on tyrsky tyynynäsi, 
Meren vaahti vaippanasi,

80 Meren aalto piiiin-alaisna.
Kuten sekä paikkakunnallinen tarina että runon kerto 

Turun tyttö, saaren neito osoittavat, sijaitsi kaupunki saarella.
>) Säkeet 6—7 löytyvät ainoasti yhdessä toisinnossa ja voivat siis olla 

satunnaisia. K. K.
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Siitä vei Turun silta, jota toisinnoissa sanotaan saaren, vieläpä 
Hämeen sillaksi, soukan juovan eli vallihaudan yli manner
maalle ja Hämeen kauppatielle, joka mahtoi Hallisten koskesta 
poiketa joen eteläpuolelle. Silta oli vallin  suojassa ja nostettiin 
kai sen ajan tavan mukaan vivulla pystyyn, kun tie kaupun
kiin oli suljettava. Laivat olivat tietysti kytketyt kaupungin 
etelärantaan tai pantu ankkuriin Aurajoelle kaupungin edustalle. 
Annikan viettelijän laivassa oli sekä m astit purjehtimista varten, 
että airot, joilla laiva soudettiin merelle.

Kesäisin asuivat Turkulaiset vilpoisissa maakuopissa eli 
kellareissa sekä kivi/codissa, talvisin salvetuissa lämmitettävissä 
huoneissa, tuvissa ja kammareissa. Kuten kaupungissa ainakin 
oli Turussa leipää, voita, lihaa, kalaa, olutta, jopa viinaakin  
kaupan ja joutilaat voivat jo siilien aikaan viettää talvella huolet
tomia päiviä viinahuoneessa.

Kristilliset käsitteet Inkerinmaalla säilyneissä runotoisin- 
noissa tekevät pakanallisen luonteen Lönrotin julkaisemassa 
runossa Venäjän Karjalasta epäiltäväksi, siihen kun laulajan 
tai toimittajan sovitteleminen voi olla syynä.

Tämän vuosisadan keskivaiheilla vielä puhuttiin niemen 
»kellareista ja aarnihoudoista», joista vanhat olivat nähneet liek
kien nousevan ja joita tuon tuostakin tavoiteltiin kaivamalla 
kumisevia kohtia. Kun niemen tasankoa vihdoin ruvettiin rai
vaamaan pelloksi ja vielä paljoa myöhemminkin oli, — niin 
kertoi Koroisten 1896 kuollut 77-vuotias emäntä, jonka muis
toja assessorin rouva Tallgren keräsi talteen ja 011 ystäväl
lisesti jättänyt tässä käytettäväksi, —  paljon vastusta kivistä, 
jotka peittivät koko tasangon, »ikäänkuin olisi auralla kivi- 
pöytään leikannut». Suuria kivilohkareita väänsi aura maasta, 
m. m. sellaisia vaaleanvärisiä neliskulmaisia kivilaakoja, — Voiju- 
paasikiviä  (Voijonmaan 1. Gotlandin kiveä) — , kuin on Turun 
tuomiokirkon permannossa.

Noin 100 syltää pitkin Auran jokitörmää, — kertoo H. A. 
Reinholm, joka elokuun 1 p. 1870 kävi paikalla, —  näkee 
Vähäjoen suusta tuolle kuivuneelle jokihaaralle asti kaikkialla 
piispallisten rakennusten jätteitä. Perustuskiviä, tiiliä, savisekaa 
tapaa jokaisella lapionjiistolla. Tiilet ovat hyvin poltettuja, 
paksumpia ja vähän pitempiä, kuin meidän aikuiset. »Paraikaa 
on pellon partaalla näkyvissä suuri muurin lohkare harmaata 
kiveä, tiiltä ja savisekaa, niin kovettunutta, ett’ei sitä suuretta 
vaivatta saisi rautakangellakaan hajalle». Tuo ikivanha muurin- 
kappale, joka näkyy lohjenneen muinoisen tornin ikkunan pie
lestä, ajelehti, kun itse sen näin 20 vuotta myöhemmin, alas 
vieritettynä itäisen törmän rinteellä, niemen tasangon keski



kohdalla. Vasta 1897 siirrettiin kauppaneuvos Rettig’in toimesta jälillä oleva osa Turun linnaan.
Kalulöydöistä tasangon raivaustyössä ei mainittu emäntä 

tiennyt kertoa. Vasta aikoja myöhemmin oli pellosta löytty 
»suurenpuoleinen eriskummallinen hevosenkenkä ja hohtimet 
jommoisia täällä ei ole nähty». Ne oli pyynnöstään saanut 
pastori Albin Mikander, joka myöhemmin, kun niitä kyseltiin, 
sanoi unohtaneensa mihin olivat joutuneet. Vielä myöhempinä 
löytöinä mainitaan keihäänkärki ja tykinkuula, jotka nekin ovat 
hävinneet, savesta valettu kynttilän]alanpiippu ja melkoinen 
kasa rahoja, kaikki talteen jääneet 17:nnen ja 18:nnen vuosi
satojen vaskilantteja, paitsi yksi keskiaikuinen Tallinnan hopea
raha. Rahat on assessorin rouva Tallgren lahjoittanut Muinais
muisto-YhdistykseUe. Toisia rahoja ovat lapset hukanneet. Vielä 
tiesi mainittu emäntä ennen olleen puustavia kallioissa, mutta 
niitä ei oltu pitkiin aikoihin enää löytty.

Kartano, kertoi emäntä, on ollut varustettu, ja pellolla, 
noin 200 metriä niemeltä kirkolle päin, löyttiin 1860-vuoden 
vaiheilla »pääkalloja niillä paikoin, missä Koroisten patterit ovat 
olleet». Vieläkin, koska hyvänsä, löytää siitä ihmisten luita, 
jos vaan lapiolla nostaa. Patterit näkyvät selvästi, vaikka niitä 
osaksi on hajoitettu. Niiden vallitusten ikää ei voi erityisittä 
tutkimuksitta arvata. Tykinkuula on niiden ohelta löytty. Mah
tavat siis olla Koroisten Turun aikoja paljoa myöhemmät, samoin 
kuin luutkin, joiden ohelta ei ole kalua tiedossa.

Saatuamme Koroisten Turun aseman näin jotakuinkin sel
ville, tahdomme myöskin luoda silmäyksen tuon kaupungin vai
heisiin tai niihin historiallisiin oloihin ja tapauksiin, jotka niihin 
vaikuttivat, vaikka kohta itsessään ovatkin ennen tunnetuita 
asioita.

Koroisten Turun asukkaita luullaan Adam Bremeniläisen 
(1070) tarkoittavan Turkeilla, kun luettelee ruotsalaisten itäisiä 
naapurikansoja, ja niin ikään on luultu arapialaisen maantie
teilijän Edrisin (1154) Turkua tarkoittavan, kun puhuu Abrasa 
(Aura) kaupungista Finmark nimisessä maassa. Mutta muuten 
ei ole kaupungin ijästä ja vanhemmista olosuhteista mitään 
tietoa, ennenkuin muinaistutkimus ehtii niitä tulevaisuudessa 
valaista. Kuitenkin voimme jo nytkin muinaislöydöistä arvata 
että Länsisuomen aikaisemmat satamapaikat eivät olleet Aura
joella, vaan ovat kernaainmiii etsittävät Kemiön, Lskelan



ja Halikon (Rikalan) seuduilta sekä maatuneen Nousiaisten 
lahden perukasta (Palon kylä). Mutta Turun tärkeyttä paka
nuuden ajan lopulla todistanee Ruotsalaisten ensimmäinen 
ristiretki, joka sinne suunniteltiin ja sinne juurrutti Ruotsin 
vallan perustukset. Sinnepä myöskin jo siihen aikaan —  Vanhan- 
linnan varustuksista ja »Hämeen sillasta» Turussa — päättäen 
johti Hämäläisten kauppatie. Samanne päin viittaa tarina että 
Räntämäen kirkko rakennettiin pakanalliselle uhripaikalle, joka 
kaupungin ohella mahtoi olla määrättyinä vuoden aikoina kansan 
yhtymispaikkana.

Tuota kirkkoa, joka sanotaan olevan pakanuudesta kään
netyn naisylimyksen kustannuksella rakennettu, kävi alkuansa 
tarinan mukaan koko Aurajoen piirikunta joen lähteiltä asti, 
vieläpä Orihpään etäisinkin asutus. Niin ikään muistellaan 
Halikossakin kuinka sieltä, kun ei omaa kirkkoa vielä ollut, 
pääpyhinä käytiin eväillä varustettuina Räntämäen kirkolla, 6 
peninkulman päässä. E i ole ka ikki P iipan  (ei piispan) kal
liolla, eikä kaikki Koroisten niemellä, eikä ka ikki kirkkoa liki, 
sanottiin, ja lisättiin vielä: eikä ka ikki Kastun kiviraossa. Piippa, 
Koroinen ja Kastu ovat muka vanhimmat talot Rantamäellä. 
Piipan talo on kalliolla yläpuolella kirkkoa, mutta tarinaa siitä 
ei ole tiedossa, mutta likellä sitä on Ihamuotilan talo, jossa 
Henrik piispan sanotaan majailleen. Kastun talo on Turun 
puolella Koroista ja sen luona hyvin suuri halennut kivi.

Ikäänsä nähden ansaitsisi Räntämäen kirkko, jonka irto
naisia muinaisjäännöksiä Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen 
taidehistoriallinen retkikunta kuvasi ennen kirkon paloa kesä
kuun 16 p. 1876 *), perinpohjaisempaa tutkimusta, kuin sen osaksi 
tähän saakka on tullut. Luulisin sitä pääkirkoksi alusta aikain. 
Sen sanotaan alkuansa, kuten muutkin senaikuiset kirkot, olleen 
ilman permantoa; siinä on vanhin hautakivi vuodelta 1215 2). 
Nousiaisten kirkko, joka tarinan mukaan rakennettiin P. Hen
rikin marttiirakuoleman johdosta, on seinämaalauksissaan kyllä 
säilyttänyt todistuksen vanhuudestaan, mutta pääkirkon arvoa 
sillä tuskin koskaan on ollut. Emme Nousiaisista myöskään 
tunne mitään tämänaikuisia varustuksia, jotka todistaisivat että 
kristityt siellä olisivat tarvinneet torjua pakanallisten lieimojen 
hyökkäyksiä.

Toisin oli Aurajoella. Siellä oli vanhan Turun ahdas 
korko varustettu romaanilaiseen tapaan rakennetulla tornin 
muotoisella linnalla, jota piispat Räntämäellä asuessaan ja vielä

’) M orgonbladet 1876: 189.
2) Hist. A rkisto IY : 144.
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myöhemminkin käyttivät asuntonaan; sitä paitsi vallit ja valli- 
hauta suojasivat kaupunkia mantereen puolelta. Alapuolella 
oli kaupungin suojana haaraantuva joki, johon voitiin, kuten 
siihen aikaan oli tapana, rakentaa salpoja eli telkilaitoksia A 
ja siten estää vihollisten laivoja pääsemästä kaupungin edus
talle. Joensuussa taasen oli Aniniemellä saarto, joka Messiuksen 
mukaan oli saanut kokea Venäläisten hyökkäyksiä (esim 1198) 
ennenkuin nykyinen linna rakennettiin Torkel Kmratinpojan

Näköala Vanhanlm nan vuorelle.

aikana. Mantereen puolella vihdoin oli varustuksena Hämä
läisiä vastaan Vanhalinna Liedossa, rakennettu sekin romaani- 
laisen ajan tapaan jyrkän vuoren kukkulalle Aurajoen vasenta 
rantaa tulevan Hämeen tien varrelle.

l) T uollaisten  salpojen muistoja, huomauttaa, Reinholm, ovat Spärrings- 
nimiset ta lo t Kirkkonum m ella ja  Maalahdella, iSa/para-lahti Bocksby’n ja L ö p a rö ’11 
välillä Sipoossa, N evanrannan Sa/juare-nimitys ja  Raaseporin joen rannassa ollut 
paalutus, jon k a  avulla joki tarinan  mukaan salvattiin rauta vitjoilla.
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Koroisten Turun torninmuotoisesta linnoituksesta ja Liedon 
vuorilinnan asemasta, johon kapeat vuoren kylkeen hakatut 
portaat Appelgrenin mukaan johtivat, sekä tämän linnan perus
tuksista kaivetuista rahoista vuosilta 1 13 0 — 38 voinee päättää, 
että ne rakennettiin ensimmäisen ristiretken aikana saavutetun 
valloituksen turvaksi pakanoita, liiatenkin Hämäläisiä, vastaan.

Suomen kirkon päämiehenä P. Henrikin surmattua mai
nitaan ensiksi Rodolphus, joka Messeniuksen mukaan ensim
mäisenä p iti asuntoa Räntämäellä. Hänen aikanaan kohtasi 
Suomen kirkkoa meren puolelta Pohjan-Kyrön Hämäläisten eli 
Kuroonien1) rynnäkkö 1178. Itse Rodolphin he saivat käsiinsä 
ja veivät vankina maahansa, jossa hänkin marttiirana sai sur
mansa. Tuskin jäi Turkukaan osattomaksi tuossa onnettomuu
dessa ja mahdollista on että Aniniemen saarto varustettiin 
sen johdosta. Kuinka olikaan, ainakaan se ei kestänyt Venä
läisten hyökkäystä pariakymmentä vuotta myöhemmin, kun he 
helluntain aikana v. 1198, jolloin Folkvinus oli kirkon pää
miehenä, polttaen hävittivät Turun kaupungin, jota lähteet 
silloin ensi kerran sanovat Aboaksi (Åbo) ikään kuin eivät 
Ruotsalaiset olisi täällä muuta kaupungin nimeä tunteneet, ja 
näkyvät tehneen miltei lopun kristinuskon istutuksesta maas
samme.

Koroisten Turussa sittemmin asuneen Tuomas piispan toimet 
tarkoittivat paraasta päästä kristinuskosta luopuneiden uudes
taan kääntämistä, Suomen kirkon vahvistamista, sen olojen 
järjestämistä ja uuden uskon levittämistä Hämäläisiin, jotka 
puolestaan vainosivat kristityltä ja lähetyssaarnaajia sitä kat- 
kerammalla vihalla, mitä pontevammin Tuomas toimi. Tuomaan 
ja hänen kirkkonsa ahdinkoa kuvannee se seikka, että Räntä- 
mäkeä jo pidettiin tuomiokirkon paikaksi sopimattomana, arvat
tavasti sentähden että pakanat helposti saattoivat sen saartaa. 
Tuomas pyysi ja sai sen vuoksi 1229 paavilta luvan siirtää 
pääkirkko sopivammalle paikalle, joksi vihdoin Unikankari mää
rättiin, kenties vasta Tuomaan erottua kirkon hallituksesta. 
Kun näet Hämäläisten vainon lisäksi Kyröläiset ja Venäläiset 
alkoivat entistä ankarammalla vimmalla ahdistaa Suomen kirkkoa, 
niin joutui Tuomas, kahtaalta —  meren ja mantereen puolelta —  
ahdistettuna, semmoiseen hätään, että jiakeni 1245 Voijonmaalle, 
jossa kolme vuotta myöhemmin kuoli kansalaistensa, Englan
tilaisten, luona luostarissa.

Koroisten Turku mahtoi, uuden uskon pesäpaikkana, Tuo
maan paetessa joutua kolmannen kerran, ensimmäisen ristiretken 
tuhoista puhumatta, vihollisten hävitettäväksi. Mutta se onnet-

‘) Kyröläiset, Pohjanmaa I :  3—17.
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tomuus sai aikaan Birger Jaarlin ristiretken 1249, joka ker
rassaan kukisti Kyröläisten ja Hämäläisten uhkaavat voimat, 
jopa laski koko Suonien länsipuolen Ruotsin vallan alle.

Aurajoella olivat tietysti tuon toisen ristiretken jälkeen 
entiset olot kokonaan muuttuneet. Vanhalinna, joka puoli vuosi
sataa tästä pitäin mahtoi olla Suomen hallitusmiesten pääasun- 
tona, oli kadottanut merkityksensä varustuksena Hämäläisiä 
vastaan ja Kyröläisten kukistettua oli päästy peljätystä meren- 
puolisestakin vihollisesta. Dominikaaniveljistö oli seurannut 
Birger Jaarlia Suomeen ja perustanut luostarin Vartijavuoren 
rinteelle. Tuossa munkkiveljistössä oli tietysti sen ajan paras 
oppi ja taito edustettuna. Varsinkin olivat saarnaajaniuiikit 
kirkollisessa rakennustaiteessa harjaantuneita. Tuomiokirkon 
perustaminen ja rakennus Unikankarille on siitä syystä var
maankin heidän ansioksensa luettava.

Tuo rakennus mainitaan jo 1259, jolloin paavi sitä ensi 
kerran suositteli aneillaan, ja samalla Turun tuomiokapituli 
nimellä »capitulum aboense», vaikka kirkollinen hallitus vielä 
sijaitsi Räntämäellä. Tässä toistamiseen ilmestyvä Aboa-nimi 
näyttää vahvistavan äskeistä arvelua että Auran joensuu sata- 
moineen, kaupunkeineen päivineen oli tunnettu Viljasuon ruot
salaisella nimellä aikoja ennen kaupungin siirtämistä. Mutta 
huolimatta siitä sopii otaksua, että hengellinen elämä oli luos
tarin perustettua jo osittain siirtynyt sen turviin. Paavin liou- 
kuttelevat aneet katuvaisille niin ikään todistavat että muukin 
liike jo tähän aikaan alkoi siirtyä Uuteen Turkuun. Luostarin 
ja uuden tuomiokirkon rakennuksiin oli tarvittu ja kasvatettu 
tiilentekijöitä, puu- ja rautaseppiä ynnä muuta työväkeä ja nii
den asumuksista luonnollisesti ryhmittyi Unikankarin rinteille 
uuden kaupungin alku, joka kasvoi sitä myöten kuin uusi kirk
kokin.

Räntämäen kirkkoon haudattiin vielä piispat Bero I 1258, 
Ragvald I 1266 ja Katillo 1286, mutta jo 1291 uuden kirkon 
sakaristossa suoritettiin piispan vaalikin ja 1292 sekä 1296 
paavit sääsivät entistä runsaampia aneita uudessa kirkossa 
rukoileville. Kun tämä vihdoin vihittiin tuomiokirkoksi ja P. 
Henrikin luut Nousiaisista siirrettiin sinne kesäkuun 18 p. 1300, 
vieläpä sen tapauksen muistoa sitten vietettiin jokavuotisella 
juhlalla sekä markkinoilla sen ohella, niin oli Koroisten Turku 
kerrassaan syrjäytetty ulkopuolelle uutta liikettä.

Kun Räntämäki sitäpaitsi oli etäällä merestä, kertoo Mes- 
senius, pyysivät ja saivat Koroisten Turun porvarit nyt kuningas 
Birger Maununpojalta luvan siirtää (ehkä viettää uuden tuomio
kirkon vihkimistä siirtämällä) kaupunkinsa alemmaksi uuden 
tuomiokirkon läheisyyteen Viljasuolle, jossa he ennen olivat
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pitäneet jokiaittojansa. Kuningas sitten, jatkaa Messenius, raken
nutti asukkaiden turvaksi vahvan linnan Aniniemelle entisen 
saarron sijaan. Siten syntyi Turun linna, joka ensi kerran 
mainitaan 1308 ja siis täytyy sekin olla valtionhoitajan Torkel 
Knuutinpojan rakentama. Vanhalinna kaiketi tästä pitäin jäi 
virattomana rappeutumaan, vaikka se vielä 1438 oli pystyssä.

Sen mikä Koroisten Turusta vielä v. 1318 oli jälillä —  
halvat asumukset kai olivat jääneet paikoilleen —  mahtoivat 
Venäläiset hävittää kesäkuun 12 p. mainittuna vuonna, kun 
Aurajoella polttivat sekä Turun että Räntämäen, joita nimit
tävät Suomen silloisen käskynhaltijan Ly der von Kyrn’in ja 
piispan mukaan. Sen hävityksen jälkeen joutui vanhan kau
pungin alue vähitellen, tavalla tai toisella, piispalan haltuun.

Vaikka jo piispa Maunu I, jonka aikana uusi tuomiokirkko 
vihittiin, sen ohelle rakennutti piispankartanon ja Ragvald II 
1317 linnoitti Kuusiston kartanon piispoille turvapaikaksi, käyt
tivät näet piispat vielä sittenkin aiottain Koroisten piispalaa 
asuntonaan. Se tosin osittain paloi 1429, jolloin piispan kap
palainen, herra Bero, joutui liekkien uhriksi, mutta myöhem
mätkin piispat, kuten Konrad Bidz ja Maunu Stjernkors, ovat 
kirjeistä nähden asuskelleet siellä. V. 1551 Kustaa Vaasa 
anasti piispalan kruunulle, joka antoi sen läänitykseksi milloin 
piispalle, milloin j^ksityisille, kunnes se 1595 jälleen luovutet
tiin Turun piispalle, jonka hallussa se sittemmin on ollut.

Koroisten Turku, jonka jälkiä ja vaiheita olen edellisessä 
koettanut selvitellä, oli edellisestä nähden historiamme alku
aikoina mitä tärkeimpien tapausten näyttämönä. Tulevaisuu
dessa on varmaankin tuon näyttämön muinaistieteellinen tutki
minen katsottava tärkeäksikin tehtäväksi.

J. R. A.

E r ä s  k ir k k o m a a la a ja  1 0 0  v u o t ta  t a k a p e r i n .

Vuosina 1794—1802 tav a taan  Suom essa eräs m aalari nim eltä Thomas Kiempe, 
joka ei ta iteilijana kuitenkaan, Ju m ala  nähköön, ve täny t verto ja  kuuluisalle 
kaimallensa. Senpä tähden ovatkin hänen, eläm änvaiheensa niin. unohduksissa, 
e tt emme ole saaneet n iistä  m uuta onkeemme, kuin  sen e ttä  hän  oli «ruotsalai- 
nen“. Jos saamme päättää hänen ensim m äisestä esiin tym isestään ta ite ilijana  
maassamme, Soinissa v. 1794, on hau  saapunut Suomeen köyhänä ja  vaatim at
tom ana.
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Soinin k irkon alttaritau lu , joka kuvaa Jeesusta ja  hänen opetuslapsiansa 

syöm ässä pääsiäislam m asta, on m aalattu kankaalle. Muita värejä ei näy maa
larilla  olleen käy te ttäv inä , kuin sinistä ja  punertavaa. Taulun alareunassa lue
taan: Tämän Taulun Lahjoitti Tfihän Herran Huoneeseen Thom. Kiempe 1794.

L u u ltav as ti tah to i m aalari tuolla lahjallaan saada etäistä m aaseurakuntaa 
tilaam aan häneltä, h alvasta  h innasta suurem pia tehtäviä kirkkonsa kaunistami
seksi. Se ei ku itenkaan  näy onnistuneen. Mutta parempi onni oli hänellä 
kuitenkin v ä h ä ä  eteläm pänä paria vuotta myöhemmin, kun sai W irtain kirkon 
m aalataksensa.

K un professori Malmström, kerätessään aiheita Vänrikki Stoolin Tärinäin 
kuvittam iseen, kävi W irroilla t:ri O. Rancken vainajan seurassa 1880, näki hän 
Thom as K iem pen 1796 tekem ät m aalaukset sikäläisessä kirkossa. Hän oli arvellut 
e ttä  n iissä esiin tyy  „arvossa pidettävä leikillisyys11, ja  pyysi vastustelemaan nii
den a io ttu a  häv ittäm istä, arvellen: „jos ei niillä ole taiteellista arvoa, niin on 
niillä, ainakin, taidehistoriallinen arvonsa11.

T äm än johdosta  hankki Suomen Muinaismuisto-Yhdistys seuraavana vuonna 
noista m aalauksista  m uutam ia näytteitä, jotka ylioppilas TJsko Nyström piirusti. 
K uvat o livat n iis tä  nähden m aalatut 1642-vuod.en suomalaisen kuvaraam atun 
m ukaan. P a r ia  vuo tta  myöhemmin, heinäkuussa 1883, olivat piirustukset, joiden 
m ukaan kirkko oli aivan uudestaan sisustettava, vahvistetut ja  uudistustyö aloi
te ttav a  m aaliskuussa 1884. V irtain  kappalainen pastori K. Törnqvist toimitti 
silloin pyynnöstä  Y hdistykselle kertomuksen kirkon seinämaalauksista ja kirjoi
tuksista . R aam atun lausee t tässä kuitenkin jääkööt kertomatta.

E teläoven päällä 1) oli kirjoitus, jonka mukaan kirkko oli rakennettu 1774, 
n im eltään G u sta f ja  Thom as Kiempen maalaama 179(5, sekä kuva, jonka aihe oli 
Ilm estysk irjan  12:sta luvusta: vaimo, lohikäärme y. m. (kopioittu 1881), ja  sen alla 
Suomen vaakuna, jo ta  kruunupäiset jalopeurat kannattivat.

2) L ansiris tissä  oli kuva, jonka aihe oli otettu Ilmestyskirjan 17 luvun 
1—3:sta v ä rsy is tä : P o rtto  7-päisen pedon seljässä (kopioittu 1881), sekä sen alla 
V aasa-suvun vaakuna.

3) Itase inä llä  oli kuva ttu  Jumala, joka seisoo 7 kynttiläjalan keskellä, 7 
täh teä  oikeassa kädessä ja  miekka suussa, Johannes kumarruksissa jalkain juu 
ressa. Joh . Ilm . 1 luvun  mukaan.

4) Pohjois ristissä  näh tiin  kuvattuna taivaasta syösty saatana kahleissa 
(kop. 1881). A ihe o te ttu  P ie tarin  2:sta epistolasta 2: 4 ja  Jo i. Ilm. 12: 9.

5) Saarnastuo lin  vieressä luettiin  värssyjä virsikirjasta 282: 1 ja  83: 2. 
Kuva niiden alla sanottiin  mukailevaa lukkaria ja  hänen vaimoansa. Lukka
rilla oli kyykäärm e kaulassa ja  sen pää suussa; vaimon käsi oli jalallisen ja  sii- 
vellisen lohikäärm een, suussa.

M yöskin arveltiin  kirkon kaksiosaista alttaritaulua (Ristiin, naulitseminen 
ja  E htoollinen) Kiempen maalaamaksi.

P a ta la n  talossa, jossa Kiempe asui Virtailla ollessaan, hän maalasi vieras
tav an  seinälle päiden kuvia, jotka ainakin vielä 1883 olivat nähtävinä. Niin. 
ikään oli silloin vielä eräässä huoneessa Pekkalassa Ruovedellä Kiempen tekemiä 
seinäm aalauksia. Ovatko siellä vieläkin, sitä emme tiedä, käemme siitä kui
tenkin. e ttä  k ierte levä taiteilijamme herraskartanoissakin etsi ja  joskus löysi 
työnansiota, a inak in  sen verran  että sai ruokansa ja  matkansa maksetuksi.

M issä Thom as Kiempe Virroilta lähdettyään kierteli, on tuntematonta. Vasta 
kuusi v u o tta  m yöhem m in tapaamme hänen Kälviallä, jossa hän 1S02 maalauk
silla ko risti 1764 rakennetun kirkon sisäseinät. Maisteri Emil T\ervanderin v. 
1896, kun  S. M uinaism uisto-yhdistyksen VI:s Taidehistoriallinen lähetystö mat
kusti Pohjanm aalla , tekem än tarkan kertomuksen mukaan ovat valkoiseksi maa
la tu t se inä t ja e tu t p intoihin maalatuilla viiniköynnöksien kiertämillä seinäpyl- 
väillä ja  k o ris te tu t poimutelmilla, kukkasastioilla y. m. maalauksilla.
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Alttariini vati yläpuolella nähdään lautaisen  kaariholvin, ym päröim änä 

R istiinnaulittu , kolme naista  ja  Johannes ris tin  juurella. Takana näkyy kau
punki, pohjoispuolella ris tiä  11 sotamiestä, joista kolme istuvat ja  h e ittäv ä t arpaa 
keskenään, ja  eteläpuolella seitsemän, sotam iestä, joiden pääm ies on ra tsun  
seljässä. Alem pana nähdään pohjoispuolella a ltta ria  Pietari j a  Mooses, etelä
puolella Lutherus ja  Aaron.

Kumm allakin puolen länsiristin  ovea on Matheus enkeleilleen ja  M arkus 
jalopeuroilleen, eteläristissä Johannes kotkineen ja  Luukas  härkineen, pohjois- 
ristissä  vihdoin. Vaasan vaakuna  ja  Jcukkasastia. I tä ris tin  pohjoisella seinällä 
sakariston  oven yläpuolella nähdään puitteissa kahden ja lopeuran  p itäm ä Ruotsin 
valtakunnan vaakuna  ja  sen alla kertom us kirkon rakennuksesta  ja  m aalaam i
sesta. Keskellä kattoa nähdään sinisen kehän sisällä k u lla ttu  aurinko.

P a its i KiempeiT yllä lueteltu ja maalauksia, on hänen  ta iteensa  m uistoja 
jo itaku ita  jälillä  Y livieskan kirkossa. K ertom uksesta nähden ne m u istu ttava t 
Kälviän kirkon m aalauksia ja  m ahtavat olla niiden aikuisia. Y livieskassa on 
säilynyt tuo  jo mainittu, muisto, e ttä  Kiempe oli ruotsalainen. K irkon kalusto- 
luettelossa on sikäläisistä m aalauksista seuraava kertom us:

Itä ris tissä  on paperilla peitetylle seinälle m aalattu  A lttaritau lu , jonka alim 
m aisessa osassa kuvataan  "Ehtoollisen asettam ista11, keskim m äisessä osassa "Kris
tuksen  ristiinnaulitsem ista11 ja  ylim m äisessä osassa "K ristuksen ta ivaasenastu 
m ista11. Ylim mäisen osan molemmin puolin, seisoo H erran  enkeli pasuunaa puhal
taen. A lttaritau lun  oikealle puolelle on Aaron , papillisessa puvussaan  ja  suit- 
sutns-astioineen, ja  vasemmalle puolelle Mooses, peite silm illä ja  la in  tau lu t 
kädessä, kuvattuna. A aronin oikealle puolelle vähän, ylem m älle on m aalattu  
kuningas Daavid, joka soittaa harppua, ja  alemmalle 57:n P salm in  8:n ja  9:n 
värssyn  sanat. Mooseksen vasemmalle puolelle on m aala ttu  apostoli Pietari, 
sekin vähän ylemmäksi ja  siitä  alaspäin 1 P iet. Epistolan 7:n ja  8:n v ärssyn  sanat. 
P y lväitä  on m aalattu  molemmin puolin a lttaritau lua  ja  sen alapuolellekin; ne 
ovat täälläkin  viiniköynnöksillä k ierretyt.

K alustoluettelossa v i ta  1838 sanotaan e ttä  itä ris tin  sivuseinillä on „useita 
m aalauksia ja  tarkoitukseensa huonosti sopivia kirjoituksia, jo tka  ovat peite ttävät 
vastedes kun kirkko on m aalattava1*. Niin onkin sittemmin, te h ty ; seinät ovat 
n y t valkoisiksi m aalatut. L utheruksenkin  kuva kuuluu  olleen häv ite tty jen  m aa
lausten  joukossa.

M uita tie to ja Thom as Kiempen esiin tym isestä taidehistoriam m e n äy ttä 
möllä ei ole meillä tiedossa, ja  vastaiseksi jää  hänen  poistum isensakin  tuolta 
näyttäm öltä yh tä  salaperäiseksi, kuin. hänen  tulonsa. J. R . A .

T a i k o j a .

1. d l i t e n  u k k o s t u l i  s a m m u t e t a a n .
Torpparin.vaimo Ju liana  Ringbom in, R aum aa m aaseurakunnasta, kerto

muksen m ukaan tapah tu i kerran  noin 30 vuo tta  s itten  e ttä  ukkonen sy ty tti 
riihen palam aan E uran  p itäjän  M äkelän kylässä. R akennus jä te ttiin  liekkien 
uhriksi yrittäm ättäkään  edes tu lta  sam m uttaa, vaikka paljon väkeä oli koossa 
ja  joki aivan lähellä, sillä oltiin, sitä mieltä, e ttä  ukkosen sy ty ttäm ää valkeata 
muka olisi mahdoton vedellä tukahu ttaa . R iih i sai siis rauhassa  palaa aivan 
m aata myöten paikalle rientäneen suuren kansanjoukon ro ihua katsellessa. — 
Kansan luulon m ukaan löytyy kuitenkin  e rittä in  tepsivä keino ukkosen aikaansaa
man palon tuhoja vastaan. N uoruutensa ajoilta m uisti n im ittä in  sam a henkilö



myöskin, m itenkä kerran  ylläm ainitulla paikkakunnalla ukkosen tuli eräällä vai- 
molla sy ty tti  kuhilaan palamaan. Tuli saatiin kumminkin sammutetuksi siten 
että  m uutam at läsnäolevista vaimoista rinnoistaan tirskahuttivat rieskaa palavaan kuhilaaseen. r

Jo tensak in  yleinen lienee muuten kansan keskuudessa vieläkin se luulo 
ettei ukkosen sy ty ttäm ää tu lta  saa vedellä sammutetuksi, kuin myöskin vakuutus 
äidinm aidon ihm eitä  tekevästä voim asta tänlaisissa tapauksissa.

Ninni Jahnsson.
2. K ä e s tä .

Länsi-Suom essa (Eurajoella) kerrotaan seuraavia taikaluuloja, jotka osot- 
tavat käen m erk itystä  vanhan, kansan taikauskossa: Kun. ennen käen kukku
m ista syö 9 m uurahaista , niin. eivät taudit tartu. — Kun. ennen käen kukkumista 
menee rouurahaissaunaan, niin eivät taudit tartu. — Jos lampaan pää ajettuu 
leukapielistä, kuten, usein tapahtuu, niin ajetus paranee, jos ennen käen kiikku
m ista saaduilla hauvenham pailla puskee sitä niin, että veri tulee. — Jos kuul
lessaan käen keväällä ensi kerran  kukkuvan, käskee tämän kukkua itselleen, 
niin  m ontako k ertaa  se silloin kukkuu, niin. monta vuotta kukuttaja vielä elää.

Lyseolainen Kahari.

Kokoelm ain kasvaminen 1 8 9 7 .
(Joulukuu. N:ot 3484—3497).

K iv ia ja l ta .
T orppari Karl Lindholm : 1 kivinen vasarakirves, löydetty Ison Raalau. 

kartanon  m aalta Kirkkonumm en pitäjässä. — Kiertokoulunopettaja K. A. Pet
tersson Lem ussa: 2 esinettä Yläkiimingiltä, 2 Utajärveltä, 1 Pudasjärveltä, 1 
Ruovedeltä, 1 T yrväältä. — Piiri-insinööri K. Snellmanin k au tta : 1, löyd. Skurun 
luona Pohjan, pitäjässä. — Assessori N . F. Modeen Impilahdella: 5 esinettä, löyd. 
M atkolammen ta lon  m aalta m ainittua pitäjää. — Kerääjä A. Salmi: 3 Hollolasta. 
— M etsänhoitaja T. J. Blomqvist: 1 kiviase Kivijärveltä, 1 Saarijärveltä, 2 Kars
tulasta.

V a rh em m a lta  r a u ta -a ja l ta .
K. A. Pettersson: soikea tuluskivi Tyrväältä.

M y ö h e m m ä llä  ra u ta -a ja l ta .
K. A . Pettersson: kahtia katkennut koristeleikkauksilla varuste tta ohut 

laudanpala, löydetty  A ittoperän rämeestä Haaponiemen talon maalla Pudasjär
ven pit. — M etsänhoitaja T. J. Blomqvist: lyhytpohjainen työkirves kahdella 
korvakkeella, löyd. Saarenkylässä Kivijärven pitäjää.

U udelta  a ja lta .
Maist. A. H ackm an: 2 lappalaista esinettä Ruijasta. — Kiertokoulunopett. 

K. A. Pettersson: 2 esinettä Utajärveltä, 2 Yläkiimingistä, 2 Alakiimingistä, 1 
Pudasjärveltä, 1 M ouhijärveltä. -  Koneenkäyttäjä Nils Rahm  V iipurissa: käsi- 
kanuuna ja  4 m uu ta  esinettä, löydetyt ruoppaustyössä Viipurin kaupungin ja  
TTuraansalmen väliltä. -  Prunkkalan  kirkosta 6 esinettä. -  Kerääjä A. Salmi: 
1 H ausjärveltä, 2 Orim attilasta, 2 Hollolasta. -  H aavun Kaarlo Moilanen:



leikkauksilla koristettu rukinlapa Siikajoelta, 2 sam oin k u v ite ttu a  esinettä sekä 
sapeli Lumijoelta.

Keski- ta i uudelta ajalta lienee eräs yksiteräinen  tik a ri eli jah tiveitsi, jossa 
on ollut luuvarsi messinkiheloilla, löydetty  Kalliomäen ta lon  m aalla Vesannolla; 
tu llu t kokoelmiin m etsänhoitaja T. J. Blomqvistin k au tta . Sam an lähettäjää 
kautta myös 2 esinettä Saarijärveltä.

E p ä tie to ise lta  a ja l ta .
Insinööri Bejman: 1 Polijanpitäjästä. — K oneenkäyttäjä N ils  Rahm: koris

te ttu  tiilikansi (?) keski- tai uudelta-ajalta, löyd. m eren pohjasta  V iipurin luona.
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Tilausilm oitus.

Suomen Museo ja  Finskt Museum ilmestyvät vuonna 1898 saman 
suunnitelman mukaan kuin tähänkin saakka. Suomalaisessa ja  ruotsalai
sessa painoksessa tulee kuten edellisenäkin vuonna olemaan suurimmaksi 
osaksi eri sisällys.

Lehdille on apuansa luvannut lukuisa joukko valtiomuseon virkamiehiä 
ja  maamme paikallismuseojen hoitajia sekä muita asianharrastajia eri 
tieteiden ja  taiteiden aloilta. Niitä ovat: Hjalmar Appelgren, E. Aspelin, J. 
R. Aspelin, Y. Blomstedt, G. Cygnaeus, A. V. Forsman, O. A. Forsström. F.
I. Färling, A. Hackman, Aksel Heikel, Ar. Hj'elt, O. F. Hultman, V. Högman, 
K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, E. Nervander, M. 
Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. J. Tikkanen, Th. Wsener- 
berg, V. Wallin, M. Waronen ja Y. Wichmann.

Lehdet tulevat ilmestymään joka toinen kuukausi kumpikin, yhden 
arkin eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja  maksavat tilattaessa 
postikonttooreissa 2 111. 50 p. vuosikerralta eli yhteensä 5 markkaa. Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen Yakiliaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet täy
dellisen jäsenmaksun, — 25 markkaa kerta kaikkiaan —, saavat lehdet 
painatusvuoden kuluessa l: llä  markalla vuosikerralta (molemmat yhteensä 
2 m.), joka postimerkkeinä tahi rahana osoitteen kanssa lähetettäköön lehtien toimitukselle Helsinkiin.

Helsingissä voi lehtiä tilata kaikissa kirjakaupoissa.
Toimitus.

F in sk t M u seu m  1 8 9 8 , n:o 1 —2 , s is ä l tä ä :  N aturfo lkens föreställnin
gar on sjukdomarna (Luonnonkansain luu lo t taudeista), k irj. Th. Schvindt. jossa 
kirjoituksessa huom autetaan miten, eri kansoissa aivan eri aikoina saattaa  vallita 
samoja katsantotapoja; erityisesti p idetään silm ällä Suom alaisten en tise t arvelut 
tautien  olennosta, vertaam alla heidän luulojansa m uiden kansa in  vastaav iin  mieli
kuvituksiin. ligurstickare och gravörer vid Aho akademi (K uviopiirtäjiä ja  kai
vertamia T urun akatemiassa), kirj. J. Jt. A. — eläm äkerallisia tie to ja  semm oisista 
1600-luvun lopulta 1700-luvun loppuun saakka. — E t t  graffynd fr å n  bronsåldern 
(P ionssikautinen hautalöytö), kirj. H. J. Heikel, joka  kuvailee erästä  Kiukaisten 
kappelissa tutkim aansa kiv irauniota ja  siitä, tapaam aansa pronssiveistä, mainiten 
samanlaisia esineitä Skandinavian ja  Pohjois-Saksan hautalöydöistä. — Tilaus- ilmoitus.

Helsingissä 1398. Helsingin Sentraalikirjapainossa.



uomen
Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Kuukauslehti.

3 4 1 8 9 8  M a a l i s k . — H u h t i k u u .

Tilaushinta postikonttooreissa on 2 m. 50 p. vuodessa. Muinaisin.-Yhd:n vakinaiset jäsenet saavat lehden painatusvuoden kuluessa 1 m., jonka postimerkeissä tahi rahassa osoitteensa kanssa lähettäkööt YMistrlle.

Lähetykset osoitetaan:
S. Muinaisnmisto-Yh distvkseo Sihteerille. 

Helsinki, 
Historiallinen museo.

Lehti ilmestyy jok* toinen kuu
kausi yhden arkin kokoisena, ja  sitä 
voidaan tilata kaikissa maamme posti
konttooreissa sekä Helsingin kirja
kaupoissa.

t
S a k a r i  To pe liu s .
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Kun Sakari Topelius vasta täytettyään 80 vuotta, Maalis
kuun 12 p:nä 1898 laski harmaan päänsä ikuiseen lepoon, 
jätti hän jälkeensä rakkauden elvyttämän touon, jonka runsasta 
tulevaisuuden satoa ei mikään maallinen silmä kykene määrää
mään. Hän herätti meissä rakkautta maahamme, kansaamme, 
menneisyyteemme, tulevaisuuteemme ja niitti eläessään aika
laistensa rakkautta määrän niin suuren, että sellaista harvoin 
lienee kuolevaisen osaksi tullut.

Tähän kuvaan Sakari Topeliuksesta, joka vv. 1870— 75 
kunniapuheenjohtajana oli Muinaismuistoyhdistyksen etupäässä, 
sekä siihen seppeleeseen, jonka Yhdistyksen kiitollisuus sitoi 
hänen haudalleen, liitämme nyt muutamia muistosanoja niistä 
sadoista, jotka hänen rakkautensa maamme muinaisjäännöksiin 
on Yhdistyksen työalalla kasvattanut.

Historiallista kirjallisuuttamme ei Sakari Topelius kartut
tanut muuten kuin julkaisemalla muutamia muistokirjoituksia 
ja lyhempiä tutkimuksia, vaikkakin hän ammatiltaan oli his
torioitsija. Historian erikoistapahtumista saamansa vaikutukset 
asetti hän runoilijaluonteensa mukaisesti mieluimmin romaanin- 
muotoisen kuvauksen aiheeksi. Huomattava on hänen, H. A. 
Reinholmin avulla kirjoittamansa Finland fiamstäldt i Teck- 
ningar»-nimisen teoksen teksti, joka aikaansa nähden (1845— 52) 
on sisällöltään hyvin runsas. Niinhyvin tähän tekstiin kuin 
»Helsingfors Tidningar» nimiseen, toimittamaansa sanomalehteen 
kokosi Topelius suuren määrän muinaistieteellistä ainesta.

Opettajatoimensa yliopiston ylim. jirofessorina Suomen-, 
Venäjän- ja Pohjoismaiden historiassa alotti Topelius lukemalla 
laajan oppijakson Suomen maantieteessä (1854— 59), jonka 
jälkeen hän kolmessa eri jaksossa (1 8 5 9 —75) luennoitsi Suo
men historiasta, käsitellen johdantona myöskin luontoa ja kansaa, 
historiallisia lähteitä ja historiallista arvostelua. Suomen Mui
naismuistoyhdistyksen perustamisen jälkeisinä vuosina (1871 
— 72) pitämänsä luennot omisti hän varsinaisesti Suomen kansan 
menneisyydelle. Aikalaistensa toivo saada nähdä Suomen his
toria hänen miellyttävällä tavallaan kirjoitettuna sammui jo 
silloin, kun hän kieltäytyi ottamasta vastaan Keisarill. Senaatin 
tarjoamaa Furuhjelmin apurahaa Suomen historian kirjoittamista 
varten. Tietoa ei ole siitä, missä määrin valmisteltuina hän 
jätti luentonsa.

Kun Sakari Topelius historian professorinviran jaossa v. 
1863 määrättiin varsin, professoriksi ja ylioj/iston n. k. kansa
tieteellisen museon esimieheksi, sai hän tilaisuuden toimia tämän 
museon ja sen edistymisen hyväksi tavalla, joka toi ilmi mu
seon tieteellisen merkityksen ja teki sen tunnetuksi muinais- 
tieteellisessä maailmassa.
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Il.incn aikanansa yhdistettiin museoon Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuran sekä pastori A. Lindmanin jotenkin arvokkaat 
muinaistieteelliset keräelraät, jälkimmäinen lunastamalla, jonka 
jälkeen museo v. 1868 »Historiallisen museon» nimellä yliopisto
rakennuksen yhdestä huoneesta ja käytävästä siirrettiin uuteen 
laboratoorirakennuksen 3:teen kerrokseen. Museo järjestettiin 
ensin kolmeen, muutamia vuosia myöhemmin neljään mainitun 
huoneuston eteläisimmistä suojista, ja suomalainen osasto, jonka 
kokoelmat Suomen Muinaismuistoyhdistyksen perustamisen jäl
keen v. 1870 yhä enenevässä määrässä olivat alkaneet karttua, 
varustettiin uusilla tammikaapeilla ja lasikoilla (vitrineillä). Sitä
paitsi pyydettiin painetuissa kiertokirjeissä tietoja vanhoista 
kirkollisista kaluista: pyhimyskaapeista ja -kuvista, sotavaruk- 
sista, aseista, lipuista y. m., jonka jälkeen osa näistä yhdistettiin 
museoon sen kokoelmain täydentämiseksi. Yliopiston rakennus
rahasto suoritti mainitut melkoiset sisustuskustannukset ja mu
seon vuotuinen määräraha korotettiin 400:sta 1000:een markkaan, 
jonka ohessa varsinainen amanuenssi 1875 määrättiin museota 
hoitamaan, mikä toimi siihen asti oli ollut tilapäisten apulaisten 
hallussa. Vielä yliopiston rehtorina ollessaan suosi Topelius 
hartaasti sitä tieteenahjoa, jonka hän järjestämällä museon 
oli luonut, ja välitti Muinaismuistoyhdistyksen edustamista ulko
maan muinaistieteellisissä kokouksissa, joihin osaaottamaan sitä 
oli kutsuttu. Hänen viimeinen toimensa tässä suhteessa oli 
Suomen yliopiston muinais- ja kansatieteellisen osaston järjes
täminen Pariisin maailmannäyttelyssä 1878.

Toimiessaan yliopiston Historiallisen museon järjestämiseksi 
käänsi Sakari Topelius yleisön huomion siihen huonoon hoi
toon ja halveksimiseen, joka kiinteiden muinaisjäännöstemme 
osaksi tuli. Mainitsen tässä muutamia esimerkkejä siitä. Eräässä 
rautatiekokouksessa Porvoossa Marraskuun 30 p:nä 1863 oli 
laskettu, että Porvoonrata tulisi 1,200 ruplaa halvemmaksi, jos 
Porvoon Linnanmäkeä saisi käyttää soran ottopaikkana, ja 
lausuttiin se toivomus, »etteivät asianomaiset siihen määrään 
rakastaisi tuntemattomia muinaisjäännöksiä, jotta he kiellollansa 
kallistuttaisivat koko rautatien rakentamisen».

»Suoraa puhetta se ainakin oli», sanoo Topelius »Helsing
fors Tidningar»’issa. »Tosin kutsutaan aikaamme hyödyn aika
kaudeksi, mutta niin pitkälle ei vielä ole menty, että palanen 
maan historiata on arvosteltu l , 200:n todellisen hopearuplan 
arvoiseksi —  miten todellisen jätettäköön sanomatta. Tiedämme 
kyllä seurakunnan, joka möi esi-isäinsä haudat 11  :stä pankin 
velkaseteli-ruplasta, eikä tämä esimerkki ole ainoa. Porvoon 
herroilla on siis ollut ansiokkaita edelläkävijöitä» j. n. e.
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Topelius on kumminkin vakuutettu siitä että asianomaiset 
Porvoossa ymmärtävät turvata Linnanmäen uhattua hävitys- 
iskua vastaan, kuten he jo ennen ovat varjelleet kallista mui
naisjäännöstään yksityisten vahingonteosta. Erästä herrasmiestä, 
joka oli siitä kuljetuttanut useita satoja hietakuormia, oli näet 
sakotettu ja käsketty hankkimaan takaisin kuljettamansa hieta.

Yhtä valpas oli Topelius seuraavanakin vuonna kun Vaa
sasta päin huhuna kerrottiin että kuvernöörin virastolta aijot- 
tiin pyytää lupaa saada käyttää Korsholman valleja maantien- 
täytteeksi.

»Mikseivät mokomat suursäästäjät yhtähyvin mene hau
tausmaalle esi-isiensä hautoja kaivamaan», kysyy Topelius »Hel
singfors Tidningar»’issa. »Ehkä niissä vielä löytyisi poltto
puina käytettäviä kirstun palasia? Ehkäpä kirkkomaan mul
takin kutakuinkin kelpaisi lannaksi heidän pelloilleen? Tällähän 
tavalla voisi heidän isiensä tomu olla heille taloudelliseksi hyö
dyksi, he kunnes taas vuorostansa joutuisivat poikiensa pel
tojen lannaksi.»

»Yhtävähän myöntyy, luullaksemme, Vaasan kuvernöörin- 
virasto kuin asianomaiset Porvoossa moiseen pyyntöön. Vaan 
häpeä on jo että sellainen ehdotuskaan voidaan tehdä. Se 
todistaa niin selvästi kaiken sen häikäilemätöntä halveksimista, 
mitä kansan tulee pitää pyhänä ja kalliina, että paljas ehdo
tuskin alentaa sitä yhteiskuntaa, jonka keskuudessa se tehtiin.»

Nämä yhä uudistuvat puolto-iskut valmistivat yleistä mieli
pidettä siihen anomukseen, jonka 1867:n vuoden valtiosäädyt 
G. Reinin ehdotuksesta tekivät maan muinaisjäännösten suoje
lemiseksi lain avulla. Vaan vielä talvella v. 1869 kun Hämeen
linnan koppivankila ehdotettiin rakennettavaksi linnan luona 
olevien vallien paikalle, jossa tapauksessa nämä muinaisjään
nökset, laatuaan ainoat Suomessa, olisivat olleet hävitettävät, 
julkaisi Sakari Topelius vallien puolustamiseksi kirjoituksen: 
»Ovatko Suomen muinaismuistot suojeltavat vai hävitettävät?»

»Tuskin tunnetaan enää mitään sivistynyttä kansaa, joka 
olisi kohdellut muinaisjäännöksiään sellaisella ylenmääräisellä 
huolimattomuudella ja välinpitämättömyydellä kuin suomalaiset», 
kirjoitti hän. »Vuosisatoja ovat linnat saaneet rappeutua, on 
myyty vanhoja kirkkoja huutokaupalla, hävitetty niiden kalustot, 
hautakivet käytetty lattioiksi ja uuninpaasiksi, hautakammiot 
ryöstetty, vanhat suku-, pitäjä-, ja kirkkoarkistot pantu huiskin 
häiskin ja käytetty tötteröpapereiksi, ja tämä kaikki on tapah
tunut sillä menestyksellä, että kun tuli, home ja rotatkin ovat 
suosiollisella avullaan asiaa edistäneet, tuskin mitään enää on 
jälellä sen taidon harjoittamiseksi, jonka näytämme perineen
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esi-isiltämme Hunneilta, että osaamme tehdä puhdasta ympärillämme».
Puheena oleva ehdotus herätti niin muodoin melkoista 

huomiota antaen aihetta sanomalehtikiistoihin ja äänestykseen 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisessa Osakunnassa, mutta päättyi kuitenkin vallien hävittämiseen.

Näihin esinäytöksiin nähden oli itsestään selvä että Suo
men Muinaismuistoyhdistyksen nuoret perustajat, jotka tarvit
sivat tunnetun nimen tuekseen, pyysivät Sakari Topeliusta 
kunniapuheenjohtajana olemaan osallisena Suomeu Muinais
muistoyhdistyksen järjestämisessä ja johdossa. Topelius suostui 
siihen ja otti osaa vuodesta 1870 varapuheenjohtajan Reinholmin 
ja muiden perustajien .kanssa niihin yhdistyksen sääntöjä käsitte
leviin istuntoihin, jotka pidettiin pitkän pöydän ympärillä Kaisa
niemen merisalongissa, sekä puolusti tärkeimpänä kaikesta, että 
ne toimintavapauden säilyttämiseksi tehtäisiin niin lyhyet kuin 
suinkin.

Sääntöjen vahvistamisen jälkeen Syyskuussa seuraavana 
vuonna kokoontui Suomen Muinaismuistoyhdistys perustavaan 
kokoukseen tiedekuntien istuntosaliin yliopistossa Lokakuun 1 
p:nä 1870. Kokouksen alotti silloin Topelius lukemalla pöytä
kirjaan otetun, pikakirjoituksella kirjoitetun puheen ja sihteeri 
K. A. Castren lukemalla kertomuksen yhdistyksen perustami
sesta, joka seuraavana päivänä oli julkaistuna »Helsingfors 
Dagbladissa».

Yhdistyksen ensimmäisissä kokouksissa oli lukuisasti väkeä, 
uusien jäsenien tulo vilkas, ja Yhdistyksen »Viittauksien» toi
mittamiseen otti osaa paitsi puheenjohtajaa ja sihteeriä: W. 
Lagus, C. G. Estlander, K. Collan, J. Krohn, A. O. FreudenthaI 
ja E. Nervander. Varsinkin harrastettiin hyvin innokkaasti Yh
distyksen l:stä  taidehistoriallista retkikuntaa. Sen teki mah
dolliseksi m. m. W. Laguksen Rahakammion säästöistä hank
kimat 1 ,000 markkaa, H. Dahlströmin suosiollisesti määräämä 
arkkitehti, useat matkatarjokkaat j. n. e.

Kuitenkin oli Yhdistyksen ensimmäisinä vuosina kiittäminen 
Sakari Topeliusta koossapysymisestään. Ensimmäisen sihteerin 
ja toimivan jäsenen pitkän sairauden ja kuoleman jälkeen sai 
Yhdistys näet vasta syksyllä 1874 vakinaisen sihteerin. Koko
naista kolme rahastonhoitajaa oli kuolema Topeliuksen aikana 
korjannut. Topelius yksin pysyi uskollisena paikallaan, vaikka 
Yhdistyksen 2 2 :n perustajan melkein hylkäämänä, mutta sepä 
hyvin riittikin pitämään vireillä yleisön harrastusta vastaperus
tetun Yhdistyksen hyväksi. .Tätä harrastusta, joka ilmaantui yhä suurenevana lahjoi
tusten ja tiedonantojen tulvana, varsinkin Yhdistyksen syys
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kokouksissa nousten joka kerta useaan sataan esineeseen, kan
natti ainoastaan myötätuntoinen kohtelu, täsmällinen kirjeen
vaihto ja valaisevat sanomalehtikertomukset. Varmaankaan ei 
voi mikään muu maa osottaa sellaista uliraavaisuutta kuin 
se, jolla yleisö Sakari Topeliuksen aikana kiiruhti rikastutta
maan tulevaksi kansallismuseoksi aijottua kokoelmaa. Sitä jatkui 
vielä Topeliuksen jätettyä virkansa vähentymättä 1880-luvun 
keskipaikkeille, jolloin yliopiston historiallinen museo muinais- 
tieteellisen virkakunnan synnyttyä tilan ahtauden vuoksi sul
jettiin yleisöltä ja Yhdistyksen harrastusten johto joutui toi
sista käsistä toisiin.

Vaan Topeliuksen aikaiset harrastakset olivatkin Muinais
muistoyhdistyksen lukuisien lähetystutkjjain ja kuukautisten 
sanomalehtikertomusten ansiosta juurtuneet laajalle maaseutuihin 
ja synnyttivät nyt melkoisen joukon maakuntamuseoita, jotka 
perivät ja vaativat yleisön uhraavaisuuden.

Topelius edusti Muinaismuistoyhdistystä vielä Muinaistie- 
teellisen Toimikunnan jäsenenä vv. 1885— 87, vaikkei hän aina, 
asuessaan ulkopuolella kaupunkia, voinut olla läsnä sen kokouk
sissa. Valtioarkeoloogin ehdottama työvoimien lisäystä maan 
muinaisjäännösten hoitoa varten hän kannatti, vaatimalla aina
kin amanuenssia toimeenjianevan jäsenen avuksi, vaikka toimen- 
piteisiin tässä asiassa ryhdyttiin vasta kun maan säädyt v. 1891 
olivat sitä anoneet.

Suomen Muinaismuistoyhdistys otti innokkaasti ja vilpittö
mästi osaa niihin kunnioituksiin, jotka tulivat iäkkään patriarkan 
osaksi, hänen 71:nä ja 81:nä syntymäpäivänään. Hän puoles
taan edelleen lämpimästi harrasti Yhdistyksen pyrintöjä ja lausui 
ilonsa niistä julkaisuista, jotka Yhdistys vuosi vuodelta sai 
hänelle näyttää. Vielä M. A. Castrenin tutkimusrahastoa perus
tettaessa Yhdistyksen 25-vuotisen toiminnan muistoksi ja sen 
muinais- ja kansatieteellisten tutkimusten edistämiseksi, oli Sakari 
Topelius sekä nimellään että antimeUaan osallisena.

»Yaivoistas lepää! Nyt on korjiiu-aikas.
Korjuustas lepää! Lempi oli taikasi»

J. R. A.

T e rv a n p o ltto  E t e l ä - P o h j a n m a a l l a .

Ihmetellen silmäilee matkailija niitä avaroita aloja, jotka Etelä- 
Pohjanmaan tasangoilla ovat viljelykselle raivatut. Täytyy väki
sinkin kehahtaa sen kansan kuntoa ja taitoa, joka täällä asustaa,
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kun näkee nuo silmän kantamattomat viljavainiot ja kytövilje- 
lykset. Mutta on jotain, jota muun Suomemme asukas kaipaa täältä 
näiltä melkeinpä yksitoikkoisilta tasangoilta ja laajoilta aukeamilta^ 
ja se on metsä. Tuolla kaukana näköpiirin äärirajoilla siintää kyllä 
tummia juovia, jotka kuvastuvat metsiksi, mutta ne ovat kaukana 
tuolla matkojen takana, etenkin niissä seuduissa, joissa asutus on 
vanhempaa. Ja kumminkin on näissäkin seuduissa aikomaan ollut 
sakea metsä, synkkä salo. Mutta vapautta rakastava ja toimelias 
eteläpohjalainen ei ole sallinut salon alkavaksi kotinurkastaan. Hän 
tahtoo avaran näköalan ja vihaa kaikkia vapautta rajoittavia esteitä 

siis silmäkantoakin 1 ajoittavaa metsää. — Se on saatava pois 
kaiivemmaksi vainion perälle ja siihen on parhain sekä 

samalla tuottavin keino ollut tervanpoltto.
Koska nyt metsät jo on saatu siirtymään peninkulmien taakse 

kotovainiosta ja riihipellosta ja tuimat vihurit talvisin kysyvät läm
pimiä suojia ja pitkiä halkopinoja, on puulle ruvettu antamaan suu
rempi arvo, ja Kurjasti metsää raasiva ja puita tuhoova tervanpoltto 
on siitä syystä lakannut etenkin Etelä-Pohjanmaan „rintapitäjissä“, 
joskin sitä vielä muutamissa sivuisemmissa seuduissa liarjoitetaankin. 
Kun nyt siis tervanpoltto, entiseen tapaansa nähden, ennen pitkää 
on vaan muinaista asumistapaa, ei liene liiaksi, jos kerromme tässä 
siitä semmoisena, kuin se vielä on Etelä-Pohjanmaalla niissä pitä
jissä, niinkuin Ivuurtaneella, Ala-Härmässä ja Kortes järvellä, joissa 
metsää vielä on tervaksi polttaa.

Olisi tuossa kartanoinaan takana kelpomutainen suo ja tulisi 
siitä viljava kytömaa, kun sen saisi sulalle, tuumailee talon isäntä 
katsellessaan maitaan, mutta se vaatii työtä, voimaa. Väliä on 
talossa työvoimia ja varoja tarvitaan niitä lisää hankkiakseen. Rahaa 
ei ole ja kysymys on niistä saada sitä •— ja keino keksitään. Tuolla 
toisella puolella on kelpo männikköä ja hyvin joutaisi tervaksi 
polttaa. Ja isäntä päättää laittaa „tervaspruukin“ ; saahan siitä 
satoja yhtä aikaa useita.

Ensi työnä on valita hyötyisin tervametsä — ja siihen sopivin 
on kangasmaa, siinä kasvava metsä on pihkaisinta. Kun nyt on 
saatu metsäala katsotuksi aletaan puita „toloota“. Tämä toimi ale
taan ennen Juhannusta. Ensi kerran kolotaan (kuoritaan) mänty 
niin ylähälle kuin maasta nlettuu mies. Puu kuoritaan niin, että 
jätetään vaan pohjoispuolelle „suoni “ ylhäältä alaspäin pitkin puun 
pituutta kuorimatta. Käin annetaan puun olla kuorittuna sen vuo
den, joskus toisenkin vuoden. Sitten taasen samaan, aikaan vuotta 
„jatketaan“, kolotaan ylempää ja „auvaistaan sm A. Kolmantena 
suvena „suonitaan“, eli kuoritaan se suonikin pois, joka edellisillä 
kerroilla on puuhun jätetty. Tämän kesän syksyllä, kun maa on 
kylmettynyt, ettei enää maatyö käy laatuun, hakataan kuoritut 
puut maahan, „ollaan tervasmettäsK Lumen tultua maahan ja reki



kelin saavuttua ajetaan tervakset rankoina haudalle, jossa niitä sit
ten aletaan „rouhia“, se on, puut halotaan pieniksi aidaksiksi ja 
„jadataan“ eli pannaan puoliyrnpyräiseen pinoon „ jadaksi" terva- 
haudan partaalle.

Terva h au ta on nyt hankittava. Jollei ennestään jo ole sem
moista, tehdään se uusi. Paikaksi valitaan joku töyrä tahi mäen 
rinne, johon saadaan helposti „habsi“. Jos töyrä on hiekkaperäinen, 
niin savetaan pohja ja tallataan lujaksi, ettei terva maalian, katoaisi 
poltettaissa. Hauta tehdään ympyrän muotoiseksi ja pohja „tratille“, 
niinkuin vati. Keskustassa pohjassa on puinen „fati“ eli „siiliu, 
se on semmoinen kupin tapainen laitos, joka kokoaa alaspäin juok
sevan tervan. Tästä siilistä lähtee sitten parin sylen mittainen 
puinen putki halssiin. Putken päässä on pitkä tappi. »HalssP on 
haudan syrjästä haudan sisälle menevä katotettu uoma, noin 1 met
riä tai pariakin korkea ja saman levyinen. Se on siis oikeastaan 
huone, jossa ei ole yhtä seinää lainkaan. Peräseinästä pistää esiin 
siilistä lähtevä torvi. Torven pään alla on useimmiten maahan kai
vettu tervatynnyri tahi nelikko, johon, juokseva terva lasketaan. 
Täältä ammennetaan se sitten halssin alla oleviin tynnyreihin. 
Tynnyrissä olevaan reikään kaadetaan terva „tratin“ avulla. Tratti 
on useimmiten nelikon puoliska, tahi puupökkelöstä koverrettu kau
kalo, poiijsasa rautainen torvi, joka pistetään tynnyrinreikään.

Jos hauta on vanha, puhdistetaan se ensinnäkin kaikesta mu
dasta ja pohja tarkoin laastaan ja vedellä virutetaan. Sitten kai
vetaan hautaan ihan ympärinsä ojelma eli „rinki“, niin suuri kun 
tahdotaan hauta alottaa. Tämän ojelman partaalle taikkapa itse 
ojelmaan pannaan sitten „kampraatit“, jotka ovat noin 1/2 metrin 
mittaisia kuorimattomia ympyriäisiä puita. Kampraattien tarkoitus 
yhdessä ojelman kanssa on estää multaa vierymästä haudan poh
jalle. Kun tämä on saatu tehdyksi ruvetaan „liautaa panemaan4'. 
Se tapahtuu siten, että jadassa olevat „säleet“ lasketaan hautaan 
suoraan haudan keskipistettä, siiliä kohti laineelleen, tyvipää haudan 
keskustaan. Säleessä on rouhittaissa jätetty noin l/2 metriä kuori
matonta puuta jälelle latvapäähän. Näin nyt ladotaan koko hauta 
katkaistun kartion muotoiseksi, pitäen huolta siitä, että haudan 
keskusta on alempana, eli että latous pysyy „fadillau. Että se 
kävisi paremmin laatuun, pannaan aina väli väliin kampraatteja 
ulkosyrjään, että se kohoisi ja tulisi samalla haudan „rintau niin 
tiivis kuin. suinkin. Kun on ladottu säleet, tiivistetään haudan 
rintaa vielä ja tasoitellaan lyömällä puunuijalla, „klu.vulla“, ulos- 
pistäviä säleitä muitten tasalle ja takomalla rakopaikkoihin kamp
raatteja. Latomisen jälkeen „sammalletaan“ Kauta sudensammaliUa 
yltäyleensä. Haudan päälle kannetaan sitten multaa noin 1 desi- 
metrin paksuudelta, kun ensin on siilin kohta tarkasti sammallettu. 
Kun sammaltaminen on toimitettu, mullitaan haudan rinta niin

—  24 —



— 25 —

ohkaisesti, että sammalet peittyvät. Nyt on hauta valmis sytyttämistä varten.
Sytyttämishetkeksi valitaan niin tyven sää kuin suinkin. 

Ennenkuin hauta sytytetään, tehdään „hautapakalle“ nuotio, että 
nähtäisiin kuinka tyven on, nouseeko savu suoraan. Sitte, jos ilma 
nähdään otolliseksi, ruvetaan sytytyshommiin. Tehdään haudan 
rintaan noin '/2 metrin päähän toisistaan ympäri haudan yhteen 
riviin mullan ja sammalen läpi reikiä, noin 1 desimetri läpimitaten, 
ja noin 1 metrin korkeudelle maasta (joskus ihan haudan rinnan 
juureen). Näihin reikiin kannetaan sitten „piluja“ — rouhittaissa 
syntyneitä pilkkoja — sytyttimiksi. Otetaan sitten valkiainen kekäle 
nuotiosta ja lähdetään istuttamaan tulta näihin reikiin kulkien toinen 
sytyttäjä toisaalle, toinen toisaalle päin, kunnes joka reikä on syty
telty ja sytyttäjät tulleet vastakkain. Annetaan sitten lieskata niin 
kauvan, Kunnes arvellaan säleitten syttyneeksi. Säleisiin jätetty 
kuorimaton osa estää tulta liiaksi väleen tunkeutumasta kuorittuun 
pihkaiseen pintaan. Kuu säleet ovat syttyneet, tukitaan sytytys- 
reijät sammalilla ja luodaan multaa päälle, ettei lieskaa näy. Tällä 
tavalla poltetaan sitte noin pari vuorokautta, varoen aina ettei 
lieska pääse näkyviin eikä siiliin. Jos siiliin sattuisi pääsemään 
valkia, on se märillä sammalilla tukittava ja sammutettava sieltä. 
Samoin on varottava, ettei valkia pääse „kuivamaan“, s. o. haudan 
päältä palamaan.

Kun parisen vuorokautta on poltettu, ruvetaan „päästöön kuu
muutta11 siten, että haudan rintaan alareunaan tehdään reikiä ja 
annetaan lieskassa palaa. Samaan aikaan ruvetaan halssissa laske
maan tervaa. Jos sattuu putki olemaan tukossa, kuumennetaan 
pitkä ranta, jolla reikä putkessa avataan. Tietääkseen milloin säleet 
ovat hiilelle palaneet, otetaan terävä seiväs ja työnnetään se hau
taan. Jos se painuu pohjaan tiettään, että hauta on kylliksi palanut, 
ja aletaan hautaa sammuttaa. Se tapahtuu siten, että hauta yltä- 
yleensä mullataan, niin ettei mistään tunkeu savua. Kun se sitten 
on näin ollut ummuksissa noin 1 vuorokauden eli niin kauvan että 
arvellaan hiilustan sammuneen, alkaa "haudan perän “ repiminen. 
Silloin luodaan jälellä oleva multa pois ja sydet haravoidaan hau
dan partaalle kokoon ja korjataan „sysikoppeleihiiia, jotka tätä 
varten ovat raketut luhtaladon tapaan, mutta tasakattoisiksi, haudan 
reunalle. N yt on hauta poltettu eli tervasruuki ollut.

Jos sattuu tuulisia ilmoja olemaan Juhannuksen aikana, jolloin 
tervahautoja juuri poltetaan, rakennetaan tuulen puolelle „karhia“ 
suojaksi tuulta vastaan.

Kaikki eivät voi hautaa polttaa, vaan on erityisiä „hautames- 
tareita", miehiä, jotka ovat ammatikseen ottaneet haudan polton. 
Semmoinen elähtäneempi mies voipi luetella polttaneensa 4 500
hautaa, jos oikein mestari on. Poltto-aika kestää yhdellä haudalla
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noin 5 — 6 vuorokautta, jolla välin vähän saa hautamestari lepoa, 
aina kun pitää olla varoillaan ja tarkastella hautaa. Apuna on 
hänellä aina noin 4 — 6 miestä valmiina tottelemaan mestarin 
käskyjä.

Tavallisesti on „kökkä“ eli talkoot silloin kuin hautaa laske
taan ja jos kylässä muutkin polttavat tervaa, on pyhä velvollisuus 
kustakin talosta olla mies palkatta haudalla vahdissa. Useinpa 
joutilasta väkeä on läpi yön tarinoimassa stikasanaisen hantames- 
tarin kanssa ja auttamassa haudan hoidannassa.

Mistään taioista ei enään näillä seuduin tiedetä. „Ennen ei 
saanut kukaan muu tehdä haudalle ensimmäistä nuotiota kuin hauta- 
mestari" ja „kukaan ei saanut sytyttää piippuansa viritysreijästä“. 
,,Hautamestari ensimmäisen viritysreijän sytytti11. — Siinä taikain 
muistot.

Tervasrimkin työaseet ovat: „kolomarauta“, joka on kuin osa 
ympyrän terästä, teräpuoli kourulla puolella ja kahva kummassa
kin päässä. Sen nimenä on myöskin „viroosrauta“. „Jatkorauta“ 
on lyKkäisen viikatteen kaltainen, vaikkei niin käyrä. Muita aseita 
on kirves, lapio, „hautaliarava“ eli „sysiharava“, jykevä pitkäpiik- 
kinen harava, ,,hautakuokka11, joka on tavallinen kuokka, mutta 
pitkän seipään nenässä, „klokkero“ eli porkka, jolla auvenneita auk
koja tukitaan. Vielä on „tervakiulu“, jolla ammennetaan tervaa, ja 
„tratti“.

Tervapuiksi hakataan JadonhiiTen vahvuisia" puita, mutta pie
nempiäkin. Ennen kuorittiin suuria puitakin, että ,,kaksi malitui 
vaan reen kalikkain väliin korvatusten“. N yt ei semmoisia enää 
ole tervaksiksi kuoria.

Tervahaudan suuruus määritellään seuraavissa suhteissa: Jos
on sälejata 20 syltä pitkä, edestä syltä korkea ja takaa 4  k:nrää, 
sekä säleet 4 k:nrän mittaisia, niin tehdään „Kaudan rinkiä" 22 syltä.

Tervojen kulettamisesta kaupunkeihin kerrottiin että ennen 
muinen oli tynnyrit vieritetty jokeen virran vietäväksi ranta- 
kaupunkiin. Sittemmin teitten tultua kokoontui kylän miehet, ja 
kokalla, noin 3 tynnyriä kuormassa, vietiin tervat yhtä aikaa kau
punkiin. Silloin nuoret tavallisesti tekivät ensimmäisen kaupunki- 
retkensä. Ostava kauppias lahjoitti jokaiselle miespuoliselle mie
helle „tervapiipun£l, s. o. pienen savisen nysän, naiset saivat 
muuta korua ja kaikki päälliseksi „tervaryypyt“. Kun semmoinen 
tervajoukkue saapui kaupunkiin, pidätyttiin torille ja „tervapojat“ 
kokoontuivat joukon ympärille kehoittaen kukin isännälleen tuo
maan. Pahin tervanmyyjän vihollinen oli „tervafräkäri“, s. o. hen
kilö, joka tarkasti tervan laadun ja laski „kusen“ eli veden tynny
reistä pois, jotka sitten oli uudestaan täytettävät. Monia kepposia 
tälle henkilölle yritettiin tehdä, jopa toisinaan lahjoillakin koettiin 
laänen silmiään lumoa. Joskus ahneuden pirukin isännän sai vai-



töihinsä, ja silloin koetettiin jos jollain vaillinaisia tynnyreitä täyttää
ja saada tervaa knohuksiin, ettei tervavesi tulisi pois. Lehmän ja 
hevosen lantaa pidettiin parhaana käyttimenä. Taisi petos joskus 
onnistuakin, mutta menipä toisinaan tervat täjtnän tähden mäkeen, 
ja hyvä jos sakoitta selvittiin.

Oikein ahkera tervanpolttaja laittoi joka vuosi ruukin, jopa 
kaksikin samana vuonna, ja rahoja koottiin, jospa toisinaan kulali- 
tikin niitä tervanvientimatkoilla.

Sanottakoon mitä tahansa nykyisestä tervanpoltosta, niin on 
sillä ennen ainakin ollut tavaton merkitys Etelä-Pohjanmaan maa
taloudessa. Se on välittömästi ja välillisesti edistänyt maanvilje
lystä. Saaduilla rahoilla otettiin uusia luonnonmaita viljelykselle 
ja metsäin hävittyä pakottautuivat maanviljelijät rahatarpeensa 
ansaitsemaan puuttomasta maasta. Aikanansa on siis tämäkin elin
keino edistänyt maanviljelystä ja raivannut sivistykselle tietä.

Monet kunnat saivat alkunsa juuri tervanpoltosta Etelä-Poh
janmaalla. Sillä kun Kyröläiset, Ilmajokelaiset ja Lapualaiset läk
sivät kauvas sydänmaillensa tervanpolttoon, syntyi haudalle metsä
pirtti. P irttiin muutti ainainen asukas, joka salon keskelle peltoa 
raivasi, syntyipä siten uutistalo, joka puolestaan taasen jossakin taka
mailla tervaa poltti ja synnytti uuden uutistalon j. n. e. Yielä 
nytkin useat, hyvin useat nimet viittaavat seutuun, mistä päin asutus 
on tullut, ja ikivanhat hautapaikat kartanojen lähellä sanovat millä 
tavalla tänne on asutus muodostunut.

Kuten alussa mainittiin, on tervanpoltto jo häviössä, joissakin 
seuduissa se vielä elää. Jos tervaa, poltetaan, käytetään uusia 
tervauuneja ja polttoaineena kantoja, ainakin n. s. „rintapitäjissä“.

E. E. T.

M u in aista rin o ita .

1. A la ssa lm en  talo .
Tämä talo, jok a  sijaitsee Oulujärven eteläpuolella Säräisniemen pitäjässä, 

on hyvin vanhoista  ajo ista ollut asuttuna. Siellä asui, samannimisessä kruunun- 
m etsätorpassa — v. 1895 — elävän vanhan muorin Emma Moilasen kertomuksen 
mukaan. *) m uinoin Lappalaisia. M uutamalta Lapin ukolta kuoli lapsi lahnan.

*) M ain ittu  Em m a muori on onnistunut loitsija, m utta hänen loitsuruno- 
varastonsa ei ku itenkaan  ole iso : kuhunkin tarpeesen ainoastaan vaaditaan 4 5 
säettä, sanoo eukko, vaan ne pitää laulaa kolmeen kertaan ja  puhaltaa kipeätä 
paikkaa, m uu ten  ne eivät auta. Kaikenlaisten, vammojen parantam inen on muo
rilla pääteh tävänä. H änen katkonaisista ja  lyhyistä loitsuistaan mainittakoon 
tässä Talvikon sanat, Sisiliskon sanat, Tulen vihat, P uun  vihat, Kiven jälet, 
jotka kaikki täydellisem pinä tavataan  Lönnrotin Loitsurunoissa.
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ruotaan (lahnoja saatiin näet siihen aikaan runsaasti A lassalm esta, vaikka n iitä  
nykyään ei saada kuin joskus ihmeeksi). K uolem antapaus su u tu tti  L ap in  ukkoa 
siihen m äärään, e ttä  hän  kirosi kalaveden kokonaan lahnalta , jo tta , jo s sa ttu 
m alta joku lahna siitä saataisiin, p itäisi sen olla isoksi vahingoksi. L ahnan  
saanti Alassalm esta onkin m uka n iin  turm iollinen, e ttä  vahingon saa odottaa 
„kuin selkänsä tak aa11. Todistuksia tähän, tiedetään  kertoa  m ontakin.

L ahnanruotaan  kuollut L apin  lapsi hau d attiin  erääseen paikkaan lähellä 
Alassalmen torppaa ja  haudan päällä kasvaa nykyään  pihlaja. H autauspaikan  
tiedetään varm aan olevan siinä, sillä Ju ho  P ikkaraisvainaja  oli sen un issaan  nähnyt 
ja  sanoi siitä  vielä luu tk in  löydettävän, jos vaan kaivam aan ruvetaan . Tämä 
paikka näkyy myöskin olevan turm iollinen, sillä  A lassalm en m uori oli siihen 
kerran  langeta ja  säikähti siitä  niin, e ttä  sai kovan tu sk an  silm iinsä, jo tta  ne 
olivat ihan  mennä. Kaaleppi M ankisvainaja ne ku itenk in  lo itsuilla vihdoin pa
ransi.

2. M u la r in  ta lo .
T ästä  Kajaanin, m aaseurakunnassa (noin 3 km. Kuopion lään in  rajalta) sija it

sevasta talosta kerro taan  seuraavaa: Talo oli ennen isoa v ihaa nyky isestä  vähän 
itäänpäin, se po ltettiin  ison v ihan aikana (sen nim i oli silloin M arjamäki) ja  kaksi 
kom eata ty ttöä vietiin. Venäjälle, jo is ta  toinen tu li papin  vaim oksi. T y tö t olivat 
suurisilm äisiä, jo tta  Venäläinen heistä sanoi: ,,kah, m uljosilm ä se on“. Siitä 
talolle syntyi nim i Mulari.

Talo oli ennen vanhaan, e rittä in  laaja viljelyksistään, jo tta  viljeltiin  satoja 
tynnyreitä  viljaa. Noin v. 1750 ostettiin  sotaväelle väkisellä M uiarista jyv iä  ja  
m aksettiin kovalla vaskirahalla, jo ta  sanotaan tulleen 42 L® taloon. N äitä  rahoja 
on siellä vielä nelikossa aimo joukko (Fredrik  l:n  ja  A dolf F red rik in  aikuisia). 
Noin v. 1865 oli talossa vielä ollut latona eräs vanha p irtti, jossa  oli vuosiluku 
1666, ja  nykyään oa siellä v. 1827 rakennettu  lato, joka  on 7 sy ltä  p itkä  ja  
leveä sekä 4 1/, sy ltä harja lta  m aahan, osottaen e ttä  talossa on ollut laa ja t vil
jelykset. Noin 1 km. talosta  kaakkoon päin löytyy vanhoja Lappalaisten asu
musten jälkiä eli hautoja „Härkäinrypy•‘-nim isellä hietikkokum m ulla.

Lapinhautoja löytyy niinikään Lapinsaaressa R a u ’anvedessä, K ajaanin 
m aaseurakunnassa, jo sta  Kuopion lään in  ra ja  m enee poikki. ' Sam oin löytyy 
lapinhautoja, kum puja ja  m uita entisyyden jäännöksiä  m onessa paikassa O ulun
järven. ym päryställä, m. m. Kangasj arven pohjoisrannalla E telä-Puolangalla.

Ruovedellä, Helmikuussa 1898. A larik  Riddelin.

3. K ä k is a lm e n  l in n a n  s y n ty .
E site tty  S. Mm. Yhd:n kokouksessa s/4 1872. *)

Jääsken pitäjässä kerrotaan seuraava m u inaistaru : E nnen  ku in  K äkisal
men linna oli olemassa, aio ttiin  rakentaa linna  ja  kaupunki Vuoksen itäpuolelle, 
siihen paikkaan, m issä Jääsken  kirkko seisoo. V ähän m atkaa k irko lta  itäänpäin

*) Kysym yksen johdosta : „Onko Jääskessä  ta rino ita  B ullerborgista, jonka 
likellä on ollut lohenpyynti?“ Bullerborg lienee ruo tsinnos suom alaisesta nim estä 
(Metelinlinna, K olinanlinna?). „B ullerborgin eli Siitolan lohenpyynti'1 m ain itaan  
kirjoissa 1555—1614. Kts. R ist. Ark. V I: 261, 262; V II:  175 j .  m. Samallaisia 
tarinoita, kuin tässä julkaistu, kerro taan  Talikkalan L in n asaaresta  A n treassa ja  
T iurin linnasta Räisälässä. Finland fram st. i Teckn., s. 184; Östra F inland 1867, 
n. 100; S. Mm. Yhd:n Aikakk. X I I :  110 y. m.
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on vähäinen lampi, jo ta  sanotaan Niemenlammeksi, m utta siihen aikaan tämä 
lampi oli yh teydessä vxrran kanssa. Se ei ollut muuta kuin Vuoksesta pohjoi
seen päin p istävä  lahti, jo ta lammen nykyinen nimikin selvästi osottaa. Niemen 
kärkeen oli Im ua rakennettava, ja  työhön ruvettiin, suuria, hyvin suuria tiiliä 
tehtiin ja  m iehiä kokoon käskettiin. Itse niemi oli muutettava saareksi, ja  sitä 
varten ru v ettiin  kaivam aan  kaivantoa kannaksen poikki, Vuoksen virrasta mai
nitun  lahden ylipäähän. Mene katsomaan, niin näet vielä nytkin selviä jälkiä 
m ainitusta kaivannosta. M utta eipä tahtonut työ luonnistua: muurit eivät otta
neet kohotuksensa eikä kaivanto syvenemään ruvennut. Päällikkö komea, joka 
työtä joh ti, a ja tte li päänsä puhki, tutk i syitä kallolla kypärin. Ei seikka sel
vennyt. Kävi vaan y h tä  hullusti aina. Eräänä yönä tuli' viimein selville kaikki. 
Päällikkö näk i un ta . H änelle ilm estyi outo olento, joka sanoin saneli: ,,Jätä sik
seen koko täm ä työ, sillä se ei ikänä tule menestymään. Ei ole taivaan tahto, 
että tähän  linna  rakennetaan . Tottele neuvoani: Astu veneesen ja  soudata 
itseäsi v ir taa  alaspäin. Sondata kunnes ensi kerran kuulet käen klikattavan. 
Siihen paikkaan linnasi rakenna.11 J a  päällikkö tottelikm sitten tätä unen antamaa 
neuvoa, ja  näin  jä i  Jääsk en  linna sikseen, m utta Käkisalmen linna syntyi. — 
Ehkä on täm ä m uinaistaru , jonka minä vuonna 1868 kuulin kerrottavan Jääsken 
pitäjässä, jossak in  yh teydessä „Bullerborg’in“ nimen kanssa. V. Löfgren.

4. P a r ta -L a u k k a n e n .
P arta -L aukkanen  (t. Luokkanen) oli muuan vanhan kansan uroita; vahva 

hiihtomies, väkevä kuin  karhu. Talokin hänellä oli vankka, aikansa paraita: 
Sievin Luokkala. K erran eräänä yönä Luokkalan isännän käydessä pihalla oli 
susi tä tä  kovasti h ä tyy ttän y t, m utta hänpä ei ollut hätä,ytynjrt, oli vetänyt suden 
hännästä tupaan  ja  lopettanut sen päivät. Toisen kerran oli hän karhun, tap
panut lehm än seljästä. Kun näet lehmää piti kotiin tuotaman, oli karhu ryn
nännyt sen selkään, vaan  siitä Parta-Laukkanen sen. oli lopettanut. — Kiiskilän 
kylän sillan luona on Parta-Laukkasella ollut lintupirttinsä, toinen. Sievin kylän 
Jakolassa. M uutam ien tarinoiden mukaan on Parta-Laukkanen ollut Sievin en
simmäinen asukas. Samoja Laukkasia lienevät olleet ne Laukkasen veljekset, 
jotka h a rjo ittiv a t tervanpolttoa  niin suuressa määrin, että he seitsemän veljestä 
seitsem änä vuonna kukin  polttivat joka vuosi 12 syltä tervaksia ja saivat kaksi 
tynnyriä te rv aa  sylestä. M utta tervatynnyrit eivät riittäneetkään, jotta juoksi 
sitä jo ojaankin. He y rittiv ä t laivantäyttä saada sitä kokoon. Vielä tänäkin 
päivänä sieviläiset ovat vanhalta jäljeltä kovia tervanpolttajia. A. V. F.

5. H im a n g o n  pelto.
Sen n im inen  pelto on olemassa lähellä Pietarsaaren kirkkoa. Kun Himan- 

gossa, joka oli P ie ta rsaaren  pitäjään aluetta, ei vielä tunnettu maanviljelystä, 
sattui kerran. H im ankolainen, arvatenkin Himangon ensimmäisiä asukkaita, 
käymään P ie ta rsaa ren  kirkolla ja  näki siellä maanviljelystä, Mies katselee, 
tuumailee ja  huom aa hänkin hyväksi tuon elinkeinon. Pietarsaarelaiset neu
vovat hänelle pellon paikan ja  näyttävät kuinka maata viljellään. Pelto kasvaa, 
vilja tuleentuu, j a  kun mies toiste tuli kirkolle, sai jo korjata viljan pellosta. 
Siitä leivotti k irkkoleipää itselleen, jotta, kun toiste tulisi Pietarsaaren kirkolle, 
olisi hänellä siellä valm ista evästä. — Kun tämän, vuosisadan alkupuolella sarka-
jakoa P ie ta rsaaressa  toim itettiin , tavattiin  vanhoista maakirjoista Himangon 
pelto nim inen maa, H im ankolaisten oma. Ruvettiin Himangon puolelta kuulus
telemaan pellon oikeaa omistajaa, vaan siitä ei enää saatu selkoa, ja  niin maa
sarkajaossa jou tu i Pietarsaarelaiselle. A. V. k .Kertonut 1882 talokas Junnu

Salmen Oulaisissa.
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6. I tä m a a  j a  K a t to m a a .

Rautiossa sydänm aalla on kaksi korkeaa h ie taharjua , Itäm aa  ja  Kattomaa, 
ja  niiden välillä noin v irstan  levyinen räme. T aru  kertoo vuorenpeikkojen näiltä 
harjuilta ennen muinoin pyssynneen toisiaan kivillä, jo ita  v ieläkin on harjujen 
muuten sileällä päällyställä suuri paljous. Viim ein oli Itäm aan  vuorenhaltia 
heittänyt toisella harju lla asustavain peikkojen pääm iehen kivellä kuoliaaksi. 
Siitä on sillä nimenä ,,Kallomaa.“ — Kallom aassa on pakopirtin  sija 7:ää syltä 
kanttiinsa. Arvellaan isonvihan-aikaiseksi. A. V. F.

7. , , K ie r tä ä  P ie s k a a “  y. m.
Tällä puheentavalla, jo ta  käytetään. N äsijärven puolisissa seurakunnissa, 

kuvataan tu rhan  työn tekemistä, suottayritystä , sem m oista ku in  Danaon. tytär
ten tuomio vedellä täy ttää  pohjaton, astia. P uheen tapa  on saan u t alkunsa siitä, 
että muuan. Teiskon ukko oli hum alapäissään kaiken, yö tä  soutaen kierrellyt 
yhtä paikkaa eikä päässyt ,,kurista  m ariin“. Se oli o llu t Pieskanniemi Teiskossa.

Mokomalla soutoretkellä oli re tustellu t eräs M uolaan ukkokin, joka juovus
päissään oli Äyräpään järveä soudellut m itkä ajat, m u tta  ei päässy t eteenpäin, 
vaan päinvastoin vaan kauemmaksi m atkansa m äärästä  etään tynyt. Siitä on 
tämmöinen m nohokem ainen olemassa:

„Aijän souti AyräpäätH, —
Sen enemmän vettä jälelle jä i ;
Kuusaasta kulki.
Mälkölään mani,
Kaukilaan katsoi;
Ristseppälän jäällä,
V iittaretkale päällä, .
Nenä oli räässä,
Parta jäässä,
Silmät killillään päässä. “

Näyttää se sattuneen eräälle kolm annellekin m iehelle som a satunen, josta 
on tehty täm ä kaunisteleva sananlasku:

„Hyvä on yöllä yksin  soutaa,
Kuu valolla kulkotella:
Täynnä on ran n a t R einikoita, *)
T äynnä Reinikan tu lia '-'.

(Yrt. Lönnrot, Suomen kansan sananlaskuja, n:o 1849). Mies oli kaiken 
yötä yhtä kohtaa kierrellyt, luullen p itkiäkin m atkoja kulkeneensa, ja  mielestään 
nähnyt suuren joukon valaistuja taloja rannalta , vaikka valo olikin, vaan. tullut 
yhdestä ainoasta talosta. Mistä sananlasku lienee kotoisin  emme tällä kertaa 
voi sanoa. A. V. F.

8. ,, A a ta m in  s a la tu t  la p s e t .“
Kiin Jum ala kysyi A atam ilta ku inka m onta las ta  hänellä  on, niin tämä 

häpesi ja  säläsi osan. lapsistansa. Ne A atam in sa la tu t lapset ovat kääpiöt, jotka 
kätkeytyivät vuoriin ja  ovat aina olleet siellä piilossa. V ihannissa sanotaan 
tästä syystä kääpiöitä „Aatamin salatuiksi lapsiksi*'. (Nti Jenny Montin

S. Mm. Y M :lle I7/9 1872).

l v  ^ r̂ ätä' sanaa, joka epäilemättä on joku  ta lon  nim i, aikoinaan Suomen 
Julkisissa Sanomissa käytettiin  majakan m erkityksessä; — om ituinen erehdys.



Pieniä tietoja.

L , , J ä tt i lä is te n  h a u to ja “ M uhoksella.
Niiden k iin te itä  m uinaisjäännöksiä koskevien tietojen lisäksi, jotka A H 

Snellman O ulun k ih lakun taa  käsittelevässä- muinaistieteellisessä kertomuksessaan 
(S. Mm. \h d :n  Aikakk. IX ) antaa Muhokselta, mainittakoon vielä seuraavat 
tiedot: Kohtavaaralla , joka on Koskenniskan (1. „Vaaran“) talon maalla Muhok
sen pitäjätä, on Sanginjoen pohjoispuolella Pesolan ja  Vaaran välisellä kohdalla 
korkeimmalla kukkulalla 4 kiviroukkiota noin 60:n sylen maa-alalla. Nämä rouk- 
kiot, jo tka  on te lity  enimm äkseen ympyriäisistä mukulakivistä, ainoastaan joku 
osa särm ikkäistä, ovat leveydeltään 5 metriä; päässä oa syvennys noin metrin 
ja  puolen m etrin  vaiheella. Kansan kesken sanotaan mainitulta muinaisjään
nöksiä „Jä ttilä is ten  haudoiksi11 n .  Koskenniska.

(Mullokselta S. Mm. Yhd:lle 16/s 1897).

2. M u isto ja  P etä jävedeltä .
H äm eestä päin  lienevät ensimmäiset asukkaat kalastajoina Petäjävedelle 

saapuneet. V anhim pia taloja, jollei vanhin, arvellaan olevan Karikon Ylätalo 
Kintauden kylää. T äm än talon alottaja piti ensin kalasaunaa Karikonniemessä, 
vaan näk i k e rran  unessa ku ljettavansa malkoja eräälle „kynnäälle“ (kunnaalle), 
joka on keskellä molem pain Karikkojen välillä nykyjään kulkevaa tietä, ja  päätti 
unensa johdosta  raken taa  talon  sille paikalle. Siinä se onkin ollut mitkä ajat-, 
kunnes noin 50. 60 vuo tta  takaperin m uutettiin nykyiselle sijalleen. Siitä kui
tenkin nykyisinä aikoina, kun Ylätalo on Autioon yhdistetty, rakennukset enim
mäkseen on p u re ttu .

Karikkoseljän. rannalla  on Papinhiekka niminen paikka, missä Jämsän 
papilla oli aitta , arvatenk in  s itä  varten, että siihen kokosi kesäiset saatavansa, 
jotka hän  s itten  talvikelillä  sieltä noudatti kotiansa.

N ykyisen vanhan  kirkon sijalla oli soikea rukoushuone („hyvin Atsärin 
kirkon näköinen"), jossa  Jäm sän  pappi tuolloin tällöin kävi saarnaamassa.

V ähän m atkaa A utiosta on Petäjävedessä Kuolionsaari, johon kesäajalla 
siihen aikaan kesäiset ruum iit väliaikaisesti haudattiin, kunnes ne talvella vie
tiin Jäm sään. Köyhien ruum iita kuitenkin usein jäi viemättä. Samanniminen, 
saari, jo ta  sam aan  tarkoitukseen käytettiin, on Kintaudenseljässä.

Lähellä ensinm ain ittua  Kuolionsaarta on Kyssänsaari, johon, ennen sota- 
aikana on V enäläisiä haudattu . A. V. F.

3. H y i/tä m ä n  n iem en  k irjakaU io .
K alliokirjoituksia, nim iä ja  muita kuvioita kuuluu, olevan lukemattomia

eräässä kalliossa H yytäm än niemellä, joka pistää mereen Pyhäjoen suun etelä
puolella. Ne ovat, sanotaan, säätyläisten hakkaamia, kuu siellä ennen kulkivat
kesäaikoina m arjassa  ta i m uutoin huvittelemassa. Kallio on niemen eteläpuolella.
Mainio H anhikivi, joka  Pähkinälinnan rauhanteon aikana oli rajakivenä Ruotsin
ja Venäjän v a ltaku n ta in  välillä, on 7 km. pohjoispuolena Pyhäjoen suuta. Sunii
olleita m erkkejä, R uo tsin  kruunu  ja  Venäjän risti y. m., ei voitu erottaa enää
viime vuosisadallakaan, kun n iitä 1736 ja  1744 käytiin etsimässä. (Mehiläinen
1887 n. 5). _ . . . . . .Suotavaa olisi e ttä  joku paikkakunnalla asuva asianharrastaja toimittaisi
M uinaism uistoyhdistykselle kuvallisen esityksen tästä merkkikivestä.
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4. P u n ta s e n  k u u s i .

Pyhän  kuusen sanotaan olleen P un tasen  järven, ran n a lla  Kurussa, paikalla, 
joka ennen on luettu  V irtain  seurakuntaan. Sitä k u u lu v a t erittä ink in  pyhä- 
aamusin palvelleen Puntasen, V iinikan ja  P a ta lan  talot, jo is ta  ensim m äinen nyt
temmin on Kurun aluetta. Vielä joku 100 vuo tta  tak ap erin  tä tä  pitämyspuuta 
oli palveltu, mikäli ainakin P a ta lan  vanha em äntä, joka n. 103:n vuoden ikäisenä 
kuoli parikym m entä vuotta sitten, oli kertonut. A . 1. F.

5. L e p p ä  p y r y .
„Leppäpyry“ on kansallinen soittokone, jonka paim enet tekevät lepänkuo- 

resta. Taittavat kuoren kaksinkerroin, ase ttava t esim. koivunleliden väliin ja 
ieikkaavat ääniaukon kuoren taitteesen, täm m öisen: j> .

(Porm estari Nygren  S. Mm. Yhd:lle 14/, 1873).

6. P a in a ja is e n  p o lv i.
Niin n im itettiin  kahdeksankulm aisia o lk iruutuja, jo tk a  jou luksi asetettiin 

seinille Pälkäneellä. Ne olivat kyynärän korkuiset ja  sam an levyisetkin.
(Reinh. Kok. L X IX , v iim einen vihko).

K irje v a ih t o a .
Virolaisten historian harrasta jana  tun n ettu  opettaja  J. Jung  (Liivinmaalla) 

on meille hyväntahtoisesti lähettäny t m uutam ia huom autuksia  tässä  lehdessä 
julaistun „Liiviläisten kukistus“ nim isen kirjo ituksen johdosta . H än  huom auttaa, 
että  L iiviläisten m uinaiset asuinsija t u lo ttu ivat m eren rann iko lla  pohjoiseen, päin. 
aina Pem ou seuduille saakka, jo lta  paikkakunnalta v an h a t asiak irja tk in  mainit
sevat liiviläisperäisiä nimiä. Seudun nykyinen, väestö on kerrassaan  virolais- 
tunut, niin  kielen puolesta kuin. m uutenkin.

Sen ohessa on H ra Ju n g  tehny t selkoa V enäjällä vanhem pina aikoina käy
tännössä olleista rahoista, m utta  kun täm ä tu tk im us sisällyksensä puolesta oikeas
taan  on ulkopuolella sitä  alaa, joka on tämän, lehden edustettavana, emme ole 
voineet sitä lehteemme painattaa. Täm ä seikkaperäinen esitys jää  senvuoksi 
M uinaism uistoyhdistyksen kokoelmissa säilytettäväksi.

F in s k t  M u se u m  N :o 3 —é  sisältää: Zachris Topelius (m uotokuvalla var.), 
kirj. J . R. A. — E tt  pilgrimsmärke fr å n  Vadstena (Toivioretkeläism ei'kki Vad- 
stenasta), kirj. E. N. — Barbariska efterbildningar a f  orientaliska m ynt (Muuka
laisia jäljennöksiä itäm aisista rahoista), kirj. H jalm ar A ppelgren (9 kuvaa). Te
kijä kertoo ym pyräisistä kaulakoristuksina käytetyistä, hopealevyistä, joiden 
yksipuolisessa leimassa on m yöhem pään rau takau teen  kuuluvaa huonoa jäljit
telyä arabialaisten rahojen k irjoituksista. 2 kapp. on löydetty  Toijalan aseman 
luona, 1 Yliskylän kirkkom aalta Perniössä. Sam anlaisia on m yös valettu , kuten 
eräs Ahvenanmaalla löydetty  valinm uotti osoittaa. N iiden arvellaan  olevan ll:ltä  
ja  12:lta vuosisadalta j. Kr. ja  luullaan tehdyiksi sekä Suom essa e ttä  Länsi- 
Inkerinmaalla. — Jacob Reess, en porträttmålare i H elsingfors 1655 (Jacob Reess, 
muotokuvailija Helsingissä 1655), kirj. J . K. A. — Porträttenquéten (Muotokuvatie- 
dustus), kirj. M. v. B. T ietoja eräästä, Y läneen kartanossa  olevasta Lauritsa 
Creutz nuoremman (f 1698) m uotokuvasta, joka punttiin  Sarvilahden kokoelmasta.

Helsingissä 1898. Helsingin Sentraalikirjapainossa.
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Historiallinen museo.

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

T a r u  y k s s a r v i a i s e s t a * ) .

Lohjan ja Hattulan kirkkojen kattomaalausten joukossa**) 
on eräs kuva (kuvat 1 ja 2), joka keskiaikaiseen vertaus- 
kuvailuun vähemmän perehtyneestä voi näyttää käsittämät
tömältä.

*) Esitelmä, pidetty Muinaismuistoyhdistyksen vuosikokouksessa 7 p.
toukok. V. 18̂ -  Kerran der in mukaan ovat ne piispa Arvid Kurjen ajoilta

)  M a i s t .  n  j y  e r v a n a e r t n  „  „  T ä t ä  k i r k o l l i s e n  m u i n a i s -vv. 1510—1522 (katso ,.Suomen Museo , 189b. n.ot 4 ) ;ot^atieteemme perinpohjaista tuntijaa saa kitjoittaja kiittää useista osviitoista, jotka 
koskevat ykssarviaisen esiytymistä Suomessa.
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Molemmissa kirkoissa tapaamme näet kuvattuna kolmen 
metsämiehen ahdistaman eläimen etsivän turvaa naisen luota, 
joka sen kaulan ympäri solmii nauhan. Otsassa on eläimellä 
pitkä ja suora sarvi. Kumpaisessakin kuvassa näemme metsä- 
miesten pistävän keihäänsä eläimeen ja eräs heistä puhaltaa

Kuva 3. Ykssarviaisen pyynti Tegelsm oran kirkossa TJplannissa.

torveen. Hattulan kirkossa olevaan kuvaan on sen lisäksi 
tullut koira, joka näyttää purevan eläintä takareiteen.

Samallainen kuva tavataan myöskin arvattavasti saman
aikaisten maalausten joukossa Tegelsmoran kirkossa Uplannin 
maakuntaa (kuva 3). *) Tässä istuu nainen, kruunu päässä ja

*) Kuva on otettu N . M. Mandelgrenin suuresta  teoksesta: Monuments 
scandinaves du moyen-äge, P aris  1862, kuv. XXXVI.
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sädekehä paan ympärillä,? aidoitetussa kukkatarhassa Yks- 
sarviaista ahdistaa kolme metsäkoiraa ja torveen puhaltava 
metsämies, jonka hänen väljä pukunsa ja komea siipiparinsa osottavat enkeliksi.*)

Kuva 4. Kirjo-ompelus 15:ltä sataluvulta.
V altion historiallisessa museossa.

Aivan koristeellisesti on ykssarviaisia kuvattu erääseen 
kirjaeltuun alttariverhoon 15:ltä sataluvulta, joka v. 1895 Loka-

*) O m ituinen yksitvisseikka on tässä tuo ketun ahdistama jänis — aihe, 
oka voisi viedä tu lk itsijan  harhaan, ellei muissakin pohjoismaisissa ftkirkko- 
naalauksissa kesk iajalta  olisi samanlaatuisia, sopimattomasti yhdistettyjä 
jiirteitä, ku ten  esim. karhu, joka käy lehmän kimppuun, ja kettu, jolla on lintu 
lampaissaan — itse paratiis in  ilotarhoissa! Niin Hattulaa kirkossa. (E. Nervan- 
le>': Den kyrk liga konsten  i Finland, toinen vihko, siv. 45, kuv. 12).



lahden kirkosta joutui historiallisen museon kokoelmiin (kuv. 4),*) 
samoin kuin Hailuodon —  Oulujoen suun ulkopuolella —  pie
nen puukirkon kattokoristuksessa, jonka, siihen liitetyn kirjoi
tuksen mukaan, on maalannut Lanr. Gallenius v. 1690 (kuv. 5).

Lopuksi tapaamme ykssarviaisen Suomessa vielä niin- 
kinj myöhään kuin v. 1774, nim. Mikael Tojipeliuksen seinä
maalauksissa Haukiputaan kirkossa Pohjanmaalla. Me näemme 
näissä syntisen ihmisparin tulevan karkoitetuksi paratiisista ja 
heidän takanansa karitsan, jolla on suorasti ulkoneva sarvi 
otsassa (kuva 6). **) Mistä Toppelius lienee saanut aatteen tähän
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Kuva 5. Y kssarviainen H ailuodon kirkossa.
merkilliseen yhdistelmään, on vaikea tietää, ehkäpä jostakin 
kuvitetusta raamatun painoksesta. Vaan karitsa kai on selitet
tävä Jumalan karitsaksi, joka kuolemansa kautta ristinpuussa 
sovitti ensimmäisen ihmisparin maailmaan saattaman perisynnin. 
Ettei Toppelius empinyt käyttää vieraitakin esikuvia, kun sel
laisia tarjolla sattui olemaan, sen huomaamme siitä, että hän 
saman' aiheen esitystä varten Paltamon kirkossa on käyttänyt 
Rafaelin sommitelmaa Vatikaanin loggioissa.

Miksi Kristus-karitsa on saanut ykssarviaisen sarven, 
käynee esille seuraavasta selityksestä, josta pyyntikolitauksetkin 
selvenevät.

*) Kuva on o te ttu  „Suomen M useosta11 1896, siv. 14. K irjoitus on en
kelin tervehdys M aarialle ilm estyksen hetkellä: Ave Maria, g ra tia  piena (domi- nus tecum).

**) Kuvasta on tilan  vuoksi jä te tty  pois A atam in ja  Eevan ylipuolella liitävä enkeli.
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Mutta sitä ennen täytyy lukijan vaivautua pistäytymään 
itämaissa, joissa ykssarviainen on ikivanhoista ajoista meidän 
päiviimme asti säilynyt taruissa ja taiteessa, vaikkakin sellai
sessa muodossa, joka ensi silmäyksellä ei näytä osottavan min
käänlaista yhteyttä eurooppalaisen ihme-elävän kanssa.

Eräässä saksalaisen kansatieteilijän Aadolf Bastianin 70- 
vuotisen riemujuhlan johdosta v. 1896 ilmestyneessä juhlateok
sessa julkaisee F. W. K. Muller keskiajalla syntyneeni japani
laisen ooperan nimeltä »Ikkaku Sennin», joka m. m. sisältää 
tarun kuuluisasta erakosta, tietäjästä 
ja poppamiehestä, jolla taas oli äitinä 
naarashirvi ja otsassa sarvi, mistä 
häntä »ykssarviaisen» nimellä kutsut
tiin. Tämä oli voittanut ja sulkenut 
sateenantajat lohikäärmeet, niin että 
maa oli monta kuukautta kuivuudesta 
kärsinyt. Vapauttaakseen nämäkek-

Kuva 6. Y kssarviainen paratiisissa. Haukiputaan kirkossa.

sii maakunnan kuningas seuraavan juonen. Tietäjä-erakon mahti 
perustui hänen askeettiseen intohimottomuuteensa s. o. hänen py
hyyteensä buddhalaisten käsityksen mukaan. Kuningas lähetti 
silloin verrattoman kauniin ruhtinattaren Sendan herättämään 
erakon kovettuneessa sydämessä rakkauden liekin ja siten saatta
maan hänet lankeemukseen, toimi, joka onnistuikin paremmin 
kuin perkeleen yritys naisen haamussa vietellä Antonius nimistä 
kristittyä erakkoa. »Ykssarviainen» ei siis voinut vastustaa 
ihanan ruhtinattaren houkutuksia, hänen voimansa murtui, lohi
käärmeet voittivat hänet ja sade virtasi jälleen runsaana janoo- 
van maan pinnalle.



Samantapaisen tarun, jonka ikä on epämääräinen, on 
myöskin Schiefner kääntänyt Tibetin kielestä. Tässä 011 sulotar 
kuninkaan oma tytär, joka isänsä luokse saattaa tuon rakkau
den voittaman erakon. Vuodelta 1052 j. Kr. on alkuisin ei’äs 
samaa aihetta käsittelevä intialainen satu. Tosin puuttuu tästä 
kertomus sateesta, mutta muuten on legenda samanlainen ja 
tässäkin vie kaunis kuninkaantytär tuon naisellisiin houkutus- 
keinoihin tottumattoman »Ykssarviaisen» mukanansa kuninkaan 
kaupunkiin Benarekseen.

Intiassa voimme seurata tarun kulkua paljoa kauem
mas menneisyyteen, kirjallisuudessa aina ensimmäiseen vuosi-

Kuva 7. Korkokuva Persepoliksessa.
sataan j. Kr. ja taiteessa hamaan kolmanteen vuosisataan e. Kr. 
On näet löydetty tältä ajalta alkuisin oleva korkokuva, joka 
esittää »Ykssarviaisen» syntyä naarashirvestä ja lapsen joutumista 
erakkojen huomaan. Tosin ei tässä kuvassa ole sarvea otsassa, 
mutta nimi on kuitenkin sama, kuten vanha pali-kielinen kir
joitus osottaa.

Että taru ainakin eräässä toisinnossa on Japanissa säi
lynyt meidän päiviimme asti, käy ilmi eräästä Miillerin kuvaut
tamasta jajianilaisesta puupiirroksesta, jossa vietteli]ätär näh
dään palaavan kaupunkiin ratsastaen voitetun erakon hartioilla. 
Tässäkään kuvassa ei hänellä sarvea ole, mutta kirjoitus todis
taa, että taaskin on kysymys »Ykssarviaisesta». Muuten 011 tämä
kin toisinto kotoisin Intiasta, mistä sen 7:llä vuosisadalla eräs 
buddhalainen pyhissä-vaeltaja toi mukanansa Kiinaan.

Olemme täten lyhyesti tehneet selkoa siitä, mitä Muller 
tietää kertoa ykssarviaisesta kaukaisissa itämaissa.
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Näissä legendoissa ja kuvissa tarkoitetaan ykssarviai- 
sella aina ihmistä, jolla usein onkin sarvi otsassa. Minä en 
suinkaan ole kyllin perehtynyt Intian, Keski-Aasian ja Japanin 
taiteeseen enlvä miiinaistleteeseen voidakseni pulma ykssarvisen 
eläimen esiytymisestä näissä laajoissa maanäärissä. Mutta niissä 
valokuvissa, jotka t:ri A. O. Heikel on tuonut matkoiltansa 
Aasiassa, nähdään hirvennäköisten eläinten, joilla on lyhyt, 
hienon kaareutuva sarvi otsassa, sopusuhtaisesti lepäävän mo
lemmin puolin pyöränmuotoista keskiosaa, joka koristaa katto- 
reunusta Mongolian buddhalaisissa temppeleissä.

Jos käännymme Etu-Aasiaan, niin tapaamme häränmuo- 
toisia, ykssarvisia eläimiä jo vanhassa assyrialaisessa, hetitiläi- 
sessä ja persialaisessa taiteessa, jota paitse meillä myöskin 
Wesselowskin vuosi takaperin Kubanissa tekemässä kultalöy- 
dössä on todistuksia tämän eduskuvan leviämisestä Kaukaa- 
siaan. Kuvamme (kuva 7), joka löytyy Xerxeen salissa, eräässä 
Persepoliksen kuninkaallisen palatsin korkokuvassa, esittää taiste
lua leijonan ja tuollaisen ykssarvisen härän välillä.*) Kerrotaan 
ykssarviaisen esiytyvän myöskin Zoroastertaruissa, joiden kanssa 
persialaiset kuvat 011 yhteyteen asetettu. Mutta paitse sitä että 
tämä edusmuoto oikeastaan on perintöä assyrialaisilta, näyttää 
epäiltävältä, tokko se ensinkään tarkoittaa ykssarvisen eläimen 
esittämistä. Sellaisia voidaan nim. kosolta tavata enemmän 
tai vähemmän alkavan taiteen tuotteissa, niinpä esim. Etelä- 
Afrikan kallioseinämissä löytyvistä piirustuksista, maurilaisesta 
kattokoristuksesta Palermon Cappella palatinassa (12:lta vuosi
sadalta j. Kr.), suuresta gallialaisesta uhrimaljasta, joka on 
tehty ulostaotuista hopealevyistä ja säilytetään Kööpenhaminan 
Muinaismuistomuseossa, samoin bysanttilaisista norsunluu-ra
sioista y. m„ joissa kaikissa tämä ilmiö luultavasti on vain 
satunnainen ilmaus perspektiivikyvyn puutteesta ja ajattele
mattomuudesta.

Sitävastoin tapaamme varsinaisen ykssarviaisen usein 
mainittuna juutalaiskansan vanhoissa kirjoissa. Hyvästijättö- 
puheessaan Israelilaisille vertaa Mooses Jooseppia ykssarviai- 
seen: »hänen sarvensa olkoon niinkuin yksisarvisen sarvet, 
joilla hän kansaa kuokkii yhteen» (5:s Mooseks.k., XXXIII, v. 17). 
Job (1. XXXIX, v. 12 ja seur.) kuvaa ykssarviaista kesyttä- 
mättömäksi: »Luuletkos yksisarvisen palvelevan sinuas, ja
makaavan yötä sinun seimeiläs? Taidatkos sitoa yksisarvisen 
vaolle köydellä, niin että hän kiskois ketoa laaksossa sinun

*) Kuva on o te ttu  Perrot’in ja  Chipiez in teoksesta: Histoire de l a r t  dans 
1'antiquité, t. Y, siv. 835.
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perässäs?» j. n. e. Kuningas Taavetti pitää ykssarviaista voi
man ja vallan esikuvana. »Vapahda minua», huutaa hän (ps. 
XXII, v. 22), »jalopeuran suusta ja päästä minua yksisarvilli- 
sista». Herran temppelistä sanoo hän että se on rakettu kuten 
ykssarviaisten ja perustettu iankaikkisuutta varten, (ps. LXXVIII, 
v. 69). »Kaikki pahantekiät pitää hajoitettaman,» sanotaan 
eräässä toisessa paikassa, »mutta minun sarveni tulee korote
tuksi niinkuin yksisarvisen».

Kreikkalaisille ja Roomalaisille oli ykssarviainen niinikään 
tunnettu, ainakin huhuttuna luonnonhistoriallisena eriskummalli- 
suutena. Noin v. 400 e. Kr. mainitsee sen ensikerran kreikka
lainen Ktesias, joka monet vuodet lääkärinä oleskeli Artaxerxes 
Mnemonin hovissa. Myöhemmin puhuvat siitä Aristoteles, Plinius 
ja Aclianns, joka viimemainittu huomauttaa sen hurjuutta ja 
taisteluintoa. Philoslratoksen kirjoittamassa monessa suhteessa 
hauskassa elämänkertomuksessa*) mainiosta vanhanajan raittiu
den harrastajasta ja vegetariaanista, filosoofista ja ihmeit- 
tentekijästä Apollonios Tyanalaisesta, joka ensi vuosisadalla 
j. Kr. matkaili Intiassa, olen tavannut seuraavan tiedon, joka 
esimerkkinä klassillisen muinaisajan ykssarviais-käsityksestä 
tässä mainittakoon: »Myöskin villejä aaseja**) sanotaan jä y 
dettävän tällä (Intian) alangolla. Näillä eläimillä on otsassa 
sarvi, jonka avulla he rohkeasti härän tavoin taistelevat. Sar
vesta tekevät Intian asukkaat juoma-astioita. Se, joka juojii 
sellaisesta sarvesta, ei, mikäli kerrotaan, sairastu sinä päi
vänä, eikä tunne kijiuja saamistaan haavoista, hän astuu va
hingotta tulen läpi, eikä vahingoitu myrkyttävistä juomista. Tämä 
astia sanotaan olevan kuninkaan oma ja ainoastaan hänellä on oi
keus pyydystää eläintä. Apollonios sanoo nähneensä sen sekä 
ihailleensa sen laatua. Kun Damis, (hänen assyrialainen oppi
laansa ja seuraajansa, jonka matkakertomusta Philostratos on 
käyttänyt,) kysyi häneltä, josko Tiskoi mitä astiasta kerrottiin, 
vastasi hän: Uskon, jos saan kuulla että intialaisten kuningas 
on kuolematon. Sillä jos joku voi tarjota minulle tai toiselle 
niin raitista ja terveellistä juotavaa, miksikä ei hän silloin joka 
päivä laskisi itselleen siitä ja joisi itseänsä päihdyksiin sarvesta. 
Sellaista päihtymystä voinee tuskin kukaan moittia.

Vielä aleksandrialainen Itä-Intiassa matkustanut Kosmas, 
liialta nimeltä Indikopleustes, puhuu ykssarviaisesta noin v:n 
547:n tienoissa j. Kr. julkaisemassaan »kristillisessä topogra

*) Sepitetty keisari Septimius Severuksen puolison, Ju lia  Domnan keho
tuksesta. Saksal. Fr. Jakobs in tekem ä käännös, S tu ttg artissa , 1828.

*) Ktesias sanoo ykssarviaista valkoiseksi. A risto teles intialaiseksi aasiksi.



fiassa». Muutamassa, noin neljää sataa vuotta myöhemmin 
kirjoitetussa kappaleessa samaa maailmankertomusta, jota tal
lennetaan laurentsiaanisessa kirjastossa Florensissa, nähdään 
lukuisien muiden kuvien joukossa myöskin ykssarviainen (kuva 
8). Minkäänlaista yhtäläisyyttä aasin kanssa ei eläin tässä 
enää tarjoa. Mutta tässä myöhäis-bysanttilaisessa muodossaan 
s. o. pitkine kauloilleen, pukinpartoineen, otsassa ruuvinmuo- 
toinen sarvi, tavataan ykssarviainen vielä eräässä kreikkalai
sessa käsikirjoituksessa 1 liitä  tai 12 :lta vuosisadalta, joka sekin 
säilytetään samassa kirjastossa, vaan esiintyy siellä paratiisissa 
muiden, sekä todellisten, että antiikin kuvasaistin luomien eläi
mien, kuten griipien (siivellisten, linnunnokalla varustettujen jalo
peurojen) ja kimairan (jalopeuran, vuohen ja käärmeen seka
sikiön) parissa.

Muinaisajan kirjailijat pitävät Intiaa ykssarviaisen koti
maana ja ilmoittavat täten epäilemättä mistäpäin tämä 
mielikuvitelma on tullut Välimeren seutuihin. Mutta 
kristillinen tarumuodostuskin, joka jo varsin varhain 
alkoi tämän keskustan ympäri kutoa lisäsepitelmiään, 
viittaa sekin tuohon vanhaan satumaahan Indus- ja 
Ganges-virtojen varsilla.

Keskiaika sai tietonsa ykssarviaisesta »Physi- Kuvas, rts- 
ologus» nimisestä teoksesta *), joka leveni laajalti ei krlSî k&si- 
ainoastaan Euroojiassa, vaan myöskin Etu-Aasian kris- 
tiilisten kansojen sekä Arapialaisten keskuudessa ja vai
kutti varsin paljon roomalaisen kirkon maissa. Vaikka tämä kirja 
kummallisine tietoineen todellisista tai pelkistä tarueläimistä ja 
selityksineen niiden siveysperäisestä merkityksestä varsin vähän 
vastaa nykyajan tieteellisiä vaatimuksia, niin sisältää se kum
minkin keskiajan eläintieteelliset käsitykset. Historiallisen merki
tyksensä on mainittu kirja varsinaisesti saavuttanut ihmeellisesti 
yhdistämällä laajalentoisen mielikuvituksen ja uskonnollisen 
hartauden toisiinsa. Synnyltään on Physiologus kumminkin 
paljoa vanhempi, sillä se on jo toisen vuosisadan ensipuolis
kolta j. Kr., ja sen kotiperä on tuo vanha sivistyskaupunki 
Aleksandria.

Ykssarviaisesta tietää Physiologus kertoa, että se on pienoi
nen eläin, ehkäpä vuohen kaltainen, vaan luonteeltaan kovin raju, 
sekä että sillä 011 päässä yksi ainoa sarvi. Sen voi saada 
kiinni ainoastaan neitonen, jonka syliin se itsestään laskeutuu, 
minkä jälkeen se antaa viedä itsensä, kuten puheentapa kuu
luu: »kuninkaan linnoille-» **).

*) Lauchert: Die Geschichte des Physiologus, 1889.
**) Cahier ja  M artin: Mélanges «Tarchéologie etc., n. II, s. 222.
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Jos emme ota lukuun sitä seikkaa, että meillä tässä on 
puheena eläin eikä ihminen, neitsyt eikä epäiltävän siveellinen 
nainen, käy yhtäläisyys aasialaisen sadun kanssa silmään pistä
väksi:: otsassa oleva sarvi ja hänen huima, yksinäisyyttä ra
kastava mielensä itämaisella erakolla, samoin kuin länsimaisella 
tarueliiimellä, siveellinen: tenho toiselta, luontainen voima toi
selta puolen, naisellisen viehätvsmahdin voitto näistä ominai
suuksista ja lopuksi tuo ykssarviaisen vienti kuninkaan linnoille, 
jjoka aihe varsin odottamatstomasti esiintyy »Fysioloogin» kerto
muksessa. Sen vuoksi tuskin voitaneekaan epäillä, että kris
tillinen satu on syntynyt intialaisesta vaikutuksesta. Itse 
asiassa olikin olemassa kristityn ajan alussa Aleksandriassa rauu- 
dan intialainen siirtokunta.

Kristilliseen käsitystapaan näh
den erittäin kuvaavaa on s i t l  vastoin 
se merkitys, minkä Physiiotogms antaa 
sadulle. Me tapaamme näet siinä ole
van selityksen lausuttuna seuraavilla 
sanoilla: »Samalla tavalln juutalaiset 
vangitsivat hengellisen ykssarviaisen, 
meidän Herramme Jesnksen Kristuk
sen, joka oli astunut alas neitsyen, koh
tuun ja häneltä saamakseen lihaksi ru
vennut, sekä tuomitsivat hänet ristin 
kuolemaan».

En tiedä, tokko tämä selitys 
on kuulunnt Physiologuksen alkupe
räiseen toimitusmuotoon. Mutta jo 
vanhimmat kirkkoisät, esim. marttiira 

Kuva 9'. Ykssarviainen ja neit- JuslimiS  *) ja Ter t u  li i a n 'H S  **), jotka
syt Kj-ejkkal p salttarikasM rjc i- vaikuttivat 2 :IIa vuosisadalla ja alku- tus9dta vnosisadaitaM oskovassa. « _ J , «puolella asettavat ykssaryiaisen
yhteyteeni Vapahtajan kanssa ja pitävät sen sarvea ristin ver
tauskuvalla. Tämä käsitys se näyttää vielä kajastavan Mikael 
T»ppehTiksenkin Haukiputaan kirkossa olevasta maalauksesta 
(katso ylemp. s. 36). Sitä vastoin herätti kertomus neitsyestä ja 
ykssarvialsesta jo aikaisin mielipahaa ja Gregmms snuri nimen
omaan hylkäsi tämän tarun. Mutta Isid orm  Sevillalainen  sen 
jiällee® otti käytäntöön ja se eli sitten edelleen kautta koko keskiajan.

Vanhin taiteellisessa muodossa säilynyt esitys tätä tarua 
tavataan muuntamassa kreikkalaisessa psalttarikäsikirjoituksessa,

j) Hänen. ..Keskustelussaan TrypKon-juutalaisen kanssa", luku LVI.
**) Kirjasessa; "Juutalaisia vastaan11.
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joka on 9 .ltd luosisadalta ja nykyjään on Moskovan luostari- 
kirjaston tallessa (kuv. 9). Sen jälkeen kertautuu tämä kuva 
muissa kreikkalaisissa, venäläisissä ja armenialaisissa käsikir
joituksissa samaa laatua meidän vuosisataan saakka. Kuva 
kuuluu jo mainittuun paikkaan (ps. XCII; 1 1 ): »Mutta minun 
sarveni tulee korotetuksi niinkuin yksisarvisen». Neitsyen yli, 
jonka syliin ihme-eläin asettaa käpälänsä, ilmestyy madonna 
lapsineen ja hänen ällänsä seisoo Johannes Chrysostömos, siihen 
piirretyn selityksen mukaan, opettaen että ykssarviainen on 
Jumalan poika. Eräs toisinto 13:lta vuosisadalta, säilyvä Va
tikaanin kirjastossa, esittää selityskuvan samaan psalmipaik- 
kaan ja tarjoo nähtäväksemme ainoastaan ykssarviaisen, jota 
mies pitää kiinni nauhasta (kuva 10). Sarvi, joka vanhim
massa kuvitetussa psalttarikäsikirjoituksessa on miekanmuotoi- 
nen ja kaksilenkoinen, on tässä saanut saman suoran muodon 
ja kierteisyyden, jonka jo tunnemme muista bysanttilaisista 
pienoiskuvista (kts. ylempänä s. 41, kuva 8).

Puhuttaessa näistä itämaisista psalmi- 
kuvituksista ja ennenkuin siirrymme ykssar- 
viaisen esiytym iseen länsimaiden taiteessa tulee 
meidän panna merkille että eläintä ei aina Phy- 
siologuksen tavoin käsitetty ainoastaan Kris
tuksen edus- ja ennakkokuvana. Samoin kuin 
jalopeuraa keskiaikana pidettiin sekä Vapahta
jan että paholaisen vertauseläimenä, niin saattoi pStta7 “ - 
ykssarviainenkin saada päinvastaisen merki- jvatitaaiin 
tyksen.

Mainituissa kreikkalaisissa ja venäläisissä psalttarikäsi- 
kirjoituksissa esiytyy ykssarviainen myöskin selityskuvana psal
miin CXLIV, 4: »On sittenkin ihminen tyhjän verta; hänen 
aikansa katoo niinkuin varjo!» Ykssarviaisen takaa-ajamana 
on muudan nuorukainen paennut puuhun, jossa hän nauttii 
sen hedelmiä, kevytmielisesti unhottaen vaaransa, jolla aikaa 
kaksi hiirtä, toinen »päiväksi», toinen »yöksi» merkittynä, jyrsi
vät sen juurta ja alempana tummassa onkalossa lohikäärme 
odottaa häntä saaliiksensa. Tämäkin esitys levisi keskiajalla 
hyvin laajalle Länsi-Eurooppaan. Mutta samoin kuin moni muu 
aikakauden kuvitelmista on sekin intialaista alkuperää. \  er- 
taus on näet otettu Barlaamin ja Josafatin sadusta, joka taas 
on kristillinen toisinto erästä buddhalaista tarua. Samassa 
pyhimystarussa sanotaan että »ykssarviainen merkitsee kuole
maa, joka aina vaanii ihmistä ja koettaa saada hänet vangik
seen» *), ja itse asiassa on mainituissa kreikkalaisissa psalttari-

*) G. Stephens: E tt  fornsvenskt legendarium, n. I, s. 614.
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kuvissa ykssarviainen erityisellä kirjoituksella ilmoitettu kuole
maksi. Eräässä länsieurooppalaisessa Physiologuksen toisin
nossa selitetään ykssarviainen vielä perkeleeksikin, joka on 
voitettavissa ainoastaan puhtaudella ja viattomuudella*).

Melkein samoihin aikoihin, jolloin ykssarviainen esiytyi 
itäroomalaisen valtakunnan, esiytyi se Länsi-Euroopankin tai
teessa. Muutamissa karolingilaiskäsikirjoituksissa, jotka ovat 
lähteneet Toursin kiitetystä kirjoituskoulusta, tavataan se mui
den, etusijassa antiikkisesta aihepiiristä lainatuiden, mielikuvi- 
tuseläinten, semmoisten kuin griipien, meritursasten y. m. jou
kossa yksinomaisesti koristeellisessa tarkoituksessa. Aikaisemmin 
tavataan kuitenkin ykssarviainen länsimaissakin psalmien selitys- 
kuvana eräässä kallisarvoisessa psalttarikäsikirjoituksessa, jota 
nyt säilytetään Utrechtin yliopiston kirjastossa ja joka luulta
vasti on lähtöisin Hautvillersin vanhasta luostarista läheltä Heinisiä 

s- sekä siltä ajalta, jolloin Ebo, keisari Ludvig
uj* hurskaan rintaveli, oli piispana mainitussa kau-

jjj pungissa (816— 835). Mutta se esiytyy siinä 
öR p yksin, päinvastoin kuin on laita bysanttilaisissa 

y y  J J .  psalttarikuvissa, niin sanoaksemme vaan edus- 
tainassa omaa aatettansa, ilman mitään siveys- 

^  peräistä eli uskonnollista tarkoitusta. Mieltä 
Kuva n. Ykssarviainen kiinnittävä on vaan se seikka, että eläin, näh- Lat. käsii^nits vuosi- Evästi Physiologuksen selityksen mukaan (kts.

ylempänä s. 41), kuvataan vuoheksi, paitsi että 
sillä on vaan yksi kuonosta esiinkasvava sarvi (kuva 1 1 ).

Vielä vanhemman mielikuvitelman, niinikään antiikin 
aasintapaisen ykssarviaisen, tapaamme eräässä toisessa noin vuosi
sataa myöhemmässä psalttarikäsikirjoituksessa, joka nyt säilyy 
Stuttgartin kuninkaallisessa kirjastossa. Eläin esiytyy siinä 
muutamassa kuvassa, jonka tähän julkaisemme oman alkuperäi
sen valokuvamme mukaan. Lukijasta näyttänee se jokseenkin 
kuva-arvoituksen taj/aiselta (kuva 12). Se voidaankin vaan 
ymiftärrtää, jos asettaa sen yhteyteensä tekstin kanssa ja tietää 
kuinka tämä keskiaikana käsitettiin. Se on selityskuvana j/sal
miin XXII, jonka johdatussanoja: »Minun Jumalani, minun 
Jumalani! miksi minua hyljäsit?» Vapahtaja käytti tuskan
huutonaan ristinpuussa. Sormellaan osottavat huovit, jotka 
nähdään vasemmalla puolen, kuuluvat värsyyn 8: »Kaikki, jotka 
minua näkevät, häväisevät minua», ja Kristuksen viitasta syn
tynyt lunastus, joka tavataan alinna kuvassa, saapi selityksensä 
ennusmielisestä 19:sesta v:stä: »He jakoivat keskensä minun

) E. P. Evans: Animal sym bolisin in ecclesiastical architecture, s. 109.
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vaatteeni ja heittivät minun hameestani arpaa». Tässä psal
missa on myöskin ylempänä oleva ottokohta, v. 2 2 : »Vapahda 
minua jalopeuran suusta ja päästä minua yksisarvillisista» 
Tästä syystä nuo kaksi Kristuksen päälle hyökkäävää petoa joutuivat niin odottamattomaan yhteyteen.

Kaksi viimeksimainittua käsikirjoitusta, jotka ovat keski
ajan kaikkien huvittavimpia, ovat tavattoman rikkaat hyvin 
vanhoista taideaiheista, jonka vuoksi niiden lukuisia pienois
kuvia on tahdottu pitää muinaiskristillisten kuvitettujen psalt- tarikäsikirjoitusten jäljennöksinä.

\  aihtelevissa muodoissa, mutta samassa mielessä, s. o. ainoastaan koko lajin 
edustajana, esiintyy  
»unicornis» sittemmin 
keskiajan kirkollisessa 
veistotaiteessa Physio- 
loguksen ihme-eläinten 
semmoisten kuingriipin, 
sireenin, »manigoran» 
y. min joukossa, vie
läpä niin etelässä kuin 
Sicilian Monrealessa.

Vasta silloin kun 
kolmannestatoista vuo
sisadasta alkaen itse 
Physiologusta ruvettiin 
kuvittelemaan, otettiin 
ykssarviais- ja neitsyt- 
taru länsimaissa taiteel
lisen esityksen alaiseksi.
Samoinkuin Sliomalai- Kuva 12. Kristuksen ristiinnaulitsem inen latina- sissa kirkkomaalauksis- laineiijpsalttarikäsikirjoitus 10:ltä vuosisadalta 
sa keskiajalta näemme Stuttgartissa,
näissäkin ykssarviaisen neitsyen sylissä ja metsämiesten ahdis
tamana, jotka keihäillään lävistävät sen ruumiin (kuva 13). 
Eläimelle metsämiesten kädestä tuleva surma on yhtäpitävä 
erään tämän vanhan sadun toisinnon kanssa *). Mainituissa 
suomalaisissa seinämaalauksissa näyttävät molemmat muodos
tukset olevan yhdistettyinä. Samalla kertaa milloin ykssarviai
nen kaadetaan maahan nähdään näet neitsyen sitovan köyden 
sen kaulan ympäri, ikään kuin vaan olisi tarkoituksena saada 
eläin kiinni ja »viedä se kuninkaan linnoille» (kuvat 1 ja 2).

*) J. K. Huysmansin  mainitsema ilman lähdeviittausta teoksessaan „La 
Cathédrale11, 8:s päin., s. 422.
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Erotettuna yhteydestään Physiologuksen kanssajjkehittyi 
esitys vähitellen sitä myöten kuin silloinen mieliharrastus, tuo 
syvämieliseksi luultu jumaluusopillinen ja siveysperäinen tut
kiskelu, joka on omituinen myöhemmälle keskiajalle, yltyi to
delliseksi kiihkoksi*).

Keskiaikaiset saarnakokoelmat, jotka eivät halveksi opet
tavia ja valaisevia esimerkkejä aikakauden satuaartehistosta, 
esiintuovat joulujuhlan johdosta kertomuksen neitsyestä ja yks
sarviaisesta. Sitä näet pidettiin vertauksellisena ennakkoku- 
vauksena Kristuksen lihaksi tulemiseen. Siihenpä nähden keski
ajan kalentereissa kauriin merkki, jonka kohdalle sattuvana 
kuukautena Vapahtajan syntymäjuhla tapahtuu, ainakin toisi-

Kuva 13. Ykssarviaisen pyynti. Ranskalainen käsik irjo itus 
Physiologusta 13:lta vuosisadalta Bibiiothéqne nationalessa 

Parisissa.

naan kuvataan ykssarviaisen haamussa, niinkuin olen nähnyt 
eräässä kolmanteentoista vuosisataan kuuluvassa ranskalaisessa 
psalttarikäsikirjoituksessa, joka säilytetään Modenan Biblioteca Estensessä.

Upplannin Tegelsmoran kirkkomaalauksissa (kuva 3) 
olemme itse asiassa jo oppineet tuntemaan edellä huomautetun 
kehityksen. Heinrich Frauenlob, Conrad Wurzburgilainen 
ja muut runoilijat 12- ja 13-sataluvuilla esittävät Jumalan itsensä 
metsämiehenä ajavan ainosyntyistä poikaansa, ykssarviaista, 
neitsyen helmaan. Tegelsmoran kuvassa samoin kuin myöskin 
suuressa joukossa toisia esityksiä keskiajan jälkipuoliskolta ja 
renessansin aikakaudelta —  kirkollisissa korkokuvissa ja kirjain- 
kansissa, lasi-, seinä- ja alttaritaulumaalauksissa, korko-ompe- 
luksissa, gobelineissä, lattiamosaikeissa, p ienois-ja piirroskuvissa 
kaikista Länsi-Euroopan maista —  on tämä tehtävä annettu

*) Yrt. m inun kirjoitukseeni „P sa ltta rin  kuvittam isesta  myöhemmällä 
keskiajalla1* tässä aikakauskirjassa, 1897, n:o 1—2.
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jollekulle enkelille. Se on perijuureltaan Maarian ilmestys ver
taus- tai pikemmin kuvausmuotoisessa toisintoasussa. Tegels- 
morassa on ilmestys esitetty vastakuvana neitsyelle ja ykssar- 
viaiselle, samalla tapaa kuin niadonnankuva kreikkalaisissa jisal- ttarikuvituksissa (kts. edellä s. 42).

Samoin kuin Tegelsmoran kuvassa nähdään myöskin 
eräässä pienoiskuvassa noin viita 1500 Weimarin suurherttualli- 
sessa kirjastossa neitsyen istuvan aidoitetussa puutarhassa. Ku
vaan liitttyvät kirjoitukset antavat siellä selityksen tähän aihee
seen, joka on otettu Salomonin Korkeasta Veisusta (1. IV, v. 12 ), 
missä sanat kuuluvat: »Minun sisareni, rakas morsiameni, sinä 
olet suljettu kryytimaa» *). Tämänlaatuisissa esityksissä on 
kukkastarhassa usein suihkulähde, joka niinikään, saman pienois
kuvan mukaan, on lähtöisin Korkeasta Veisusta: »Sinä olet niin
kuin kryytimaan kaivo ja elävän veden lähde, joka Libanonista 
vuotaa» (v. 15). Niinkuin tiedetään, pidettiin Salomonin heh
kuvaa rakkaudenlaulua ennustuksena Kristuksen suhteesta mor- 
siameensa, kirkkoon, jonka kanssa Maaria, kaikesta ajatus- 
opista välittämättä, on keskiajan käsityksen mukaan sulanut 
yhteen. Ykssarviainen ja neitsyt ei siis ainoastaan ollut ver
tauskuvana Kristuksen ihmiseksi tulemiseen, vaan myöskin hänen 
salaperäiseen avioyhdistykseensä kirkon kanssa, jota neitsyt 
Maaria oli edustamassa.

Mutta myöskin noilla kolmella koiralla Tegelsmoran ku
vassa on oma merkityksensä. Eräässä korko-ompeluksessa 13:lta 
sataluvulta **) on niillä nimenä »Charitas» (rakkaus), »Veritas» 
(totuus) ja »Humilitas» (nöyryys). Mainitussa Weimarin pienois
kuvassa niitä on neljä ja kutsutaan siinä nimillä totuus, oikeus, 
laupeus ja rauha. Ne merkitsevät niinmuodoin kristillisiä avuja 
eli niitä ominaisuuksia tahi vaikuttimia, jotka saattoivat Kris
tuksen suorittamaan lähetystehtävänsä ihmissuvun pelastukseksi.

Mokoma kuvausteleminen saattaa meistä näyttää mautto
malta. Se vastasi kuitenkin täydellisesti keskiajan katsanto
tapaa, jonka uhkeaa ja teennäistä kuvausmenoa uskonpuhdistus 
vääristelemättömän opin, yksinkertaisen uskon ja kuivan järjen 
kannalta vastusti. Luterus kutsui tämän salaperäisen mietis
kelyn yksinkertaisesti mielettömän unelmiksi (»Träume eines 
unsinnigen Menschen»).

*) T äm än paikan kanssa on epäilemättäkin jossakin yhteydessä tuo 
varhaisen, etupäässä saksalaisen renessansin aikana tavallinen esitj s . „ a onna 
Tn n  fin  f,n e l i  n o e n  ^

x  K ra u ,:  Die christliche Kunst in ihreu M he8te»  Anfengen,
1873, kuva 51.
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Ykssarviainen yhteenasetettuna neitsyen kanssa olioinansa 
olemaan siveellisen puhtauden vertauskuvana, jonka vuoksi se 
nähdäänkin kuvallisissa kappaleissa Petrarcan »Trionfia», mil
loin ajokkaana puhtauden vaunujen edessä, milloin neitsyen 
saaliina, vaikkapa itse runoelma ei sisälläkään mitään viittausta 
siihen suuntaan.

Voipipa kuitenkin heljiosti ymmärtää, että eläin, ominai
suuksiltaan niin merkillinen, oli saapa omituisen tehtävänsä keski
ajan runollisessa kuvakielessäkin,' samoin kuin koko satu usein

Kuva 14. Y kssarviainen ja  neitsy t.
Fresko Room an Palazzo Farnesessa *).

oli käsittelyn ja toisintelun esineenä aikakauden runollisessa 
irjallisuudessa. Harvat eivät olleet ne runoniekat, jotka toi- 

j ie ’ sam°in kuin ykssarviainen, saisivat asettaa 
liadnsä lemmittynsä syliin tahi, niinkuin Danten ystävä Guido 

avalcanti, valittivat sitä vankeutta, johon he, samoin kuin 
uo taiueläin, olivat joutuneet rakkautensa esineen luona.

Emme tässä voi kauemmin viivyskellä näissä lyyrilli
sissä tunteenpurkauksissa, vaan tahdomme ainoastaan huomaut- 
aa, että vielä Annibale Carracci uudisti tämän sadun jialazzo

* i ■* ^  vaskipiirroksen m ukaan J . J . ja Dom. de R ossin vanhassa
stoteoksessa p a l  Farnesesta ja  siinä säily te ty istä 'esineistä .
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Farnesen kuuluisissa freskoissa Roomassa (kuva 14). Täällä 
se esiytyy yhtenä useiden antiikisestä jumalaistarustosta otet
tujen lemmenkohtausten kanssa ja näyttää niinmuodoin olevan 
esimerkkinä monien muiden muassa rakkauden voimasta, jos 
tämä aihe ei kokonaan olekin kotoisin Farnese-suvun perhevaa- 
kunasta, jonka osotuslauseena ovat sanat: »Virtus securitatem parit», avu antaa turvaa.

Mutta ykssai viainen auttoi käytännöllistenkin etujen pyy
teissä, menettämättä siltä ihmeellistä luonnettansa. Niinkuin 
Philostratoksen kirjasta tiedämme, luultiin jo muinaisuudessa 
että sen sarvella oli voimaa tehdä myrkyt tehottomiksi. Keski
aika ei jättänytkään niin arvokasta neuvoa hyväkseen käyttä
mättä. Siitä ei liene epäilystäkään, että tämä tieto alkujaan 
saatiin jostakin klassillisesta kirjailijasta, mutta sen vahvistuk
seksi oli samanaikaisiakin todistajia olemassa. Eräs länsimai
nen toivioretkeilijä, joka v. 1389 kävi Pyhässä maassa, 
kertoo, että Mara-virran vesi, jonka Mooses aikoinaan oli Israe
lin lapsille juomakelpoisesi muuttanut, joka aamu puhdistuu myr
kystään siten, että ykssarviainen siihen kastaa sarvensa, jotenka 
kaikki eläimet siitä voivat päivällä juoda. Meidän epäileväinen 
aikamme on ehkä valmis epäilemään hurskaan pyhissä-vaeltajan 
uskottavaisuutta, vaikka hän vakuuttaa kertomansa omin silmin 
nähneensä. Mutta keskiaika oli ennen kaikkea vahva uskossa 
ja samoin kuin Intian kuninkaat muinoin hankkivat itselleen 
kristitytkin valtamiehet ykssarviaisen sarvesta tehtyjä juoma- 
astioita, jotka varjelisivat omistajat myrkytyksen vaarasta. Tapa 
että kuninkaallinen ruoka tämän avulla koelteltiin kuuluu Rans
kan hovissa säilyneen suureen vallankumoukseen saakka, joka 
teki lopun tästä niinkuin niin monesta muustakin taikauskoisesta 
luulosta ja tavasta. Jos tutkii tämmöisiä vielä museoissamme 
säilyneitä astioita, huomaa, että ne on tehty sarvivalaan isku- 
hampaasta. Itse asiassa ykssarviaisen sarvella keskiajan taide- 
esityksissä usein onkin sarvivalaan hampaan suoruus ja kierre- 
väänteinen muoto (vrt. kuvat 8, 10 ja 13).

Muuten on ykssarviaisen ulkomuoto varsin vaihteleva, 
niin ettei vielä keskiaikana minkään määrätyn edusmuodon saata 
sanoa siinä vallitsevan. Lamprecht papin »Aleksanterinviisussa» 
noin 1130:n seuduilta, kuvataan se ykssarviainen, jonka ruhti
natar Candaces lahjoitti Aleksanteri suurelle. Sen muoto oli 
varsin eriskummallinen, sillä siihen yhdistyi hevosen vartalo, 
sian saparo, hirven pää sekä elefantin jalat ja luonnollisesti 
sillä oli pitkä sarvi otsassa. Niin haaveenomaisesti varustettuna 
ei eläin kuitenkaan, minun tietääkseni, koskaan esiinny taiteessa. 
Renessansin aikana pääsi hevosmuoto voitolle. Semmoisena 
esiytyy ykssarviainen, kerran taaskin puhtaastaan koristus-
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aiheena, kardinaali Juhana Portugalilaisen komeassa hauta
patsaassa S. Miniatossa Florensin läheisyydessä. Sen on alku
puolella 1460-lukua tehnyt Antonio Rosselino. Hevosena ovat 
myöskin Annibale Carracci ja hänen vaatimaton ammatti veik
konsa Pohjanmaalla, Lauri Gallenius, ajatelleet eläimen, ja 
samanmuotoisena sillä vielä tänäkin päivänä vaakunataiteessa 
on kunniasi]ansa kilvenkantajana Englannin vaakunassa.

Niin on ykssarviainen elänyt tarussa ja taiteessa kauem
min kuin kaksi tuhatta vuotta, niin vaihtelevien vaiheiden ja 
muutosten alaisena 011 se ollut, niin on se vaeltanut maasta 
maahan, kansasta kansaan, niin on tämä taruolento levinnyt 
kolmen maanosan yli —  toiselle puolen hamaan äärimmäisen 
idän saarivaltakuntaan saakka, toiselle taas aina äärimmäisen 
lännen saarivaltakuntaan asti, kuumasta Intiasta ja Kiilinlaak- 
sosta aina napapiirin läheisimpään läheisyyteen saakka. Kai
kissa ilmanaloissa on se menestynyt ja lisääntynyt, missä se 
vaan luontevasta ja eloisasta kuvausaistista on saanut luonnol
lisen ravintonsa. Mutta uuden ajan tutkiva henki on riistänyt 
ykssarviaiselta olemisen edellytykset, jotenka tämä laji nyttem
min on pidettävä miltei sukupuuttoon kuolleena, ainakin Euroo
passa, jossa ylpeän Albionin asevalta, ja jos niin tahtoo myöskin 
mainion sveitsiläisen maalaajan Böcklinin ihme-eläin vaienneessa 
metsässä ovat viimeiset sukuvesat tätä vanhaa, kunniakasta 
heimokantaa.

J. J. Jikkanetj.

Viipurin Museo.

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokouksessa 
3 p:nä helmik. 1887 tehtiin ensi kerran ehdotus museon perusta
misesta Viipuriin. Sittenkun ehdotusta oli käsitelty useissa valio
kunnissa, päätti Kirjallisuudenseura 10 p:nä helmik. 1891 pitä
mässään kokouksessa lykätä asian lopullisen ratkaisun Viipurin kau
pungin valtuusmiehistölle. Tämä asetti valiokunnan asiata selvittä
mään, myöntäen samalla Kirjallisuuden seuralle varoja, jotta se heti 
voisi ryhtyä keräilemään sopivia esineitä. Kesällä 1891 laskettiin 
niinmuodoin Viipurin museon ensimmäinen peruskivi. Sillävälin oli 

 ̂altuusmiehistön asettama valiokunta laatinut valmiiksi mietintönsä, 
jonka Yaltuusmiehistö hyväksyi 22 p:nä huhtik. 1892, ja täten oli 
asia lopullisesti ratkaistu. Viipuriin piti Kaupunginvaltuusmiehistön 
päätöksen mukaan perustettaman museo „Viipurin museona nimel
lisenä. Sen tarkoituksena olisi „keräellä, säilyttää ja järjestää kaik



kia, mikä jollakin tavalla saattaisi valaista Viipurin ja Itä-Suomen 
historiallisia vaiheita ja kultuurioloja, sekä laajemmissa piireissä 
harrastusta herättäen levittää tietoja olleiden aikain tavoista kuin 
myös eii olosuhteista ja tapahtumista menneinä kuin nykyisinäkin 
aikoina". Museon hoito on uskottu johtokunnalle, jonka kuudesta 
jäsenestä \  altunsniielustö valitsee Kolme ja Kirjaliisuudeuseura kolme. 
Rnmmastakm ryhmästä eroaa sitten, yksi jäsen vuosittain.

Johtokunta muodostautui 2 p:nä maalisk. 1893 ja otti huos
taansa Kirj alli sun (Ien seuran keräämät 160 kansatieteellistä esinettä. 
Lähettämällä stipendiaatteja, jotta kesällä 1893 tutkivat Viipurin 
lähipitäjiä, lisäyt.yivät kokoelmat ‘2218:11a numerolla. Vielä sittekin 
karttuivat kokoelmat johtokunnan toimesta, jotta yhteenlaskettu 
numeroluku museota avattaessa 10 p:nä maalisk. 1895 nousi 3043:een, 
joista 2614  oli ostettuja ja 429 lahjoitettuja.

Kokoelmat olivat asetetut yhteen vanhan raastuvan saleista, 
puuttuvan tilan takia kuitenkin vain väliaikaisesti. Kykyään ovat 
ne laatikkoihin sullottuina, syystä että vanhassa raastuvassa Kau- 
punginvaltuusmiehistön päätöksen mukaan paraillaan toimitetaan 
uudisrakennuksia, jotta siitä tulisi arvokas koti museolle. Kohta 
kun rakennustyö on loppuun suoritettu, voivat kokoelmat tulla tar
koituksen mukaisesti järjestetyiksi ja niinmuodoin yleisön ja tutki
jain nähtäviksi ja käytettäviksi.

Kokoelmista on laadittu sekä yleis- että erityisluettelo. Edelli
seen ovat esineet selitettyinä merkitty siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat museoon saapuneet, jälkimäisessä ovat ne taas jaetut kahteen
toista sarjaan.

Sarja A käsittää pukuja ja niihin kuuluvia koristuksia, yh
teen ä 1090 numeroa 34 pitäjästä.

Sarja B käsittää talouskapineita 561 numeroa 29 pitäjästä.
Sarja C käsittää miesten ja naisten käsityöaseita 437 nu

meroa 21 pitäjästä.
Sarja D käsittää maanviljelys- ja ajokaluja 81 numeroa 

14 pitäjästä.
Sarja E käsittää metsästyskapineita, kalanpyydyksiä ja aseita 

101 numeroa 20 pitäjästä.
Sarja F  käsittää tuluksia ja tupakkaneuvoja, soittimia, leikki

kaluja ja noidankeinoja 267 numeroa 20 pitäjästä.
Sarja G- käsittää muinaistieteellisiä esineitä 56 numeroa 

- 20 pitäjästä.
Sarja H käsittää historiallisia esineitä 35 numeroa 11 pitäjästä.
Sarja I käsittää kirjoja, asiapapereita ja karttoja 53 nume

roa 8 pitäjästä.
Sarja K käsittää kirkollisia esineitä 127 numeroa 8 pitäjästä.
Sarja L käsittää tauluja, kuvia ja valokuvia 126 numeroa.
Sarja M käsittää rahoja, metalleja ja nniistorahoja 494 numeroa.



Kokoelmain yhteenlaskettu numeroluku on 3428. Koska
sarjat A  F (2537 numeroa) käsittävät kansatieteellisiä, sarja G
(56 numeroa) muinaistieteellisiä ja sarjat H  M (885 numeroa) his
toriallisia esineitä, on museosta kehittynyt kansatieteellis-muinais-
tieteellis-historiallinen museo. , TT , ,

A . Helander.

Pieni lisä riihi- s a n a n  e t y m o l o g ia a n .

Suomen Museossa 1895, siv. 9 1 — 92 osotin, että suom. riihi 
on suomalais-ugrilaista alkuperää ja että sen täsmällinen äänteellinen 
vastine on syrjäänissä tavattava s a m a n m e r k ity b s e l l in e n  rinié, 
rimis. Mistään muusta kielestä en silloin vielä ollut löytänyt vas
tinetta tälle tärkeälle sivistyssanalle. Myöhemmin huomasin kui
tenkin, että votjakissakin on sana, joka epäilemättä on asetettava 
yllämainittujen syrjäänissä ja suomessa riihtä merkitsevien sanojen 
yhteyteen. Tämä sana on votj. Sinir H Air, Sinir, cc insir, insir, inSir 
'puimatanner, luuva’. Murteittain vailitelevat muodot osotfcavat sel
västi, että sanassa vielä jotenkin myöhäisellä kehityskaudella on 
tapahtunut metateesejä ja äänteenmuutoksia. Mitä jälkimäisiin tulee, 
niin on n luultavasti syntynyt alknperäisemmäsfcä Mistä läheisen i:n 
vaikutuksesta. Sanan ensi tavuun vokalismiin nähden on vaikeata 
päättää, onko i myöhemmin syntynyt *:sta, vai onko 7 n ja i:n 
vaihtelu alkuperäinen. Mitä taas metateesiin tulee, niin tahtoisin 
pitää yllämainituista muodoista konsonanttialkuisia (Sinir j. n. e.) 
alkuperäisempinä, vrt. votj. sikal cn  iskal lehm ä’ ja toiselta puolen 
irtSag Vipu’ <j ven. punan,. Joka tapauksessa on oletettava, että 
näin saamamme alkuperäisempikin sananmuoto ( *Sinir, *§inir) vuo
rostaan metateesin kautta on. syntynyt vieläkin alkuperäisemmästä 
muodosta: 'riniS (tai *rinis cc *rinis), joka siis täsmälleen vastaisi 
syrjääniläistä sanaa.1) Tämäntapaisista omituisista metateeseistä on 
■votjakissa muitakin esimerkkejä, esim. muotojen iSik, iSik autio 
paikka’ rinnalla muodot iki S ja Sikis, Sikis. — Kim lisäksi otamme 
huomioon, että votjakkilaisen sanan merkitys 'puimatanner, luuva’ 
erinomaisesti sopii vastaavien suomen ja syrjäänin sanojen merki
tyksiin, niin ei liene mitään syytä epäillä, että votj. Stnir j. n. e. 
syntyperäänsä nähden on sama sana kuin. syrj. rinis, rimiS ja 
suom. riihi.
_ _ _ _ _ _ _ _  Yrjö Wichmann.

) Aivan välttäm ätöntä ei kuitenkaan ole otaksua, e ttä  jom mankum man 
votj. muodon, joko konsonanttisen tai vokaalisen, täy ty y  olla to istansa  alkuperäi- 
sempi. On nim ittäin myös se mahdollisuus olemassa, e ttä  kum paisetkin muodot 
ovat syntyneet rinnakkain eri m urteissa m etateesin k a n tta  alkup. m uodosta *rini$ ( rinti e n  rinii). *  ”
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Suom en M u in a is m iiis to -Y h d is ty k s B n  vuosikertom us 
2 8  tilivuodelta.

Tänään loppuun kuluneen vuoden tapahtumista on meidän 
ensiksi muistaminen äslcen manalan majoille menneen isänmaan
ystävän Sakari Topeliuksen merkitys tälle seuralle, hänen, jonka 
rakastetun nimen suojassa Suomen Muinaismuisto-Yhdistys näki 
uuden eloisan lianastnksen isänmaan mninaisniuistoiliiii versovan ja 
kasvavan. Ne miehet, jotka sittemmin ovat laskeneet varsinaiset 
perustukset muinaistieteen eri aloilla, ynnä muut asianharrastajat 
kutsuivat näet Topeliuksen v. 1870 vastikään perustetun Yhdistyk
sen ensimmäiseksi kunniaesimieheksi ja epäilemättä on tällä seuralla 
etupäässä kiittäminen häntä siitä että Seura heti alusta saavutti sen 
kansallisen maineen ja kunnioitetun aseman, jota se sittemmin on 
koettanut säilyttää. Mutta ei ainoastaan Topeliuksen liekehtivä 
isänmaanrakkaus, eivät hänen syvät tietonsa ja laajat näköalansa, 
eikä hänen runoilijamaineensa yksistään olleet ne taikavoimat, joilla 
hän vaikutti nuoren Yhdistyksen menestymiseen, vaan yhtä paljon 
hänen lempeä, rauhaa rakastava luonteensa, jonka avulla hän voi 
luoda sisällistä sopusointua seurassa ja pitää muinaistieteen har
rastajain pientä joukkoa koossa, sekä hänen taitonsa sopivalla ta
valla käyttää olevia voimia ja varoja, ominaisuuksia, jotka luon
nollisesti vähävaraisessa ja harvalukuisessa tieteilijäpiirissä, kuten 
Muinaismuisto-Yhdistys on, ovat arvaamattoman suuret merkityk
seltään ja joilla hän kaikille tuleville polville on antanut kauniin 
esimerkin. Täydellä syyllä Yhdistys sen vuoksi, Topeliuksen täyt
täessä 80 vuotta, lausui hänelle syvimmän rakkautensa ja kiitolli
suutensa, ja tarkoin mieleen pantava totuus lausuttiin kun hänen 
haudalleen lasketun seppeleen nauhoihin kirjoitettiin sanat »F jerran  
tid skall hans runor stafva«. *)

Yhdistyksen Talla-asiat ovat, etupäässä lisääntyneen painatus- 
toimen ja laajaperäisten keräysten takia viimeisinä vuosina joutu
neet varsin heikolle kannalle, kun näet M. A. Castrenin tutkimus
rahaston korkoja ei ole katsottu voitavan käyttää tavallisiin juokse
viin menoihin. Tämän johdosta pyysi Yhdistys viime keväänä 
alammaisuudessa että se valtioapu, jota Yhdistys nauttii, korotettai
siin 5,000:ksi markaksi. Hallitus on, pyyntöä semmoisenaan eväten, 
kuten ennenkin edelleen kolmeksi vuodeksi turvannut Yhdistyksen 
toiminnan 3,000:n markan suuruisella vuosirahalla luettuna 1 päi
västä Tammikuuta 1898. Sen rahapulan takia, johon Yhdistys, 
huolimatta siitä että tänä vuonna Säätyjen apu Längmanin rahas
tosta 3,000 on nostettu, nyt kumminkin on joutunut, on johtokunta

*) K aukaisella tulevaisuudellakin on häneltä opittavaa.
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uudestaan kääntynyt Hallituksen puoleen pyynnöllä saada Aikakaus
kirjan XVII:n vihkon painatuskustannukset 2 ,300 markkaa korva
tuiksi yleisistä varoista, johon hakemukseen ei vielä ole vastausta 
saapunut. Muut raha-asiat käyvät esille R atavartijan vuositilistä.

Painatustyöt. Painosta on ilmestynyt:
Yhdistyksen A ikakauskirjan  AA TI:s vihko, joka sisältää: 

Muinaisjäännöksiä ja tarinoita Laukaan kihlakunnasta, keräillyt A.
E. Snellman; Muutamia taikajuttuja Uudenkaupungin ja Ali-Sata- 
kunnan tuomiokirjoista, poiminut K. A. Cajander; Muinaismuistoja 
Pietarsaaren kihlakunnan suomalaisesta osasta, kert. Esa Eetu Takala; 
Kreftings Methode flir Eeinigung und Konservierung von Metall- 
gegenständen, mit Zusätzen und Anweisungen, kirj. Hjalmar Appel
gren; Die Bronzezeit Finnlands, kirj. A. Hackman; yleiskatsaus 
saksaksi ja 3 mninaistieteellistä karttaa.

Kuukauslehdet, joista suomalainen ja ruotsalainen painos on 
ollut eri sisällystä, nimittäin:

Suomen Museo IV , 1897, jossa on ollut kirjoituksia seuraa- 
vilta henkilöiltä: O. Ahti, V. Alava, J. E. Aspelin, A. V. Fors
man, A. J. Haapalainen, A. G-. Hahl, A. O. Heikel, J. Jung, M. 
Koskenniska, Samuli Koski, Fr. Lindgren, E. Nervander, A. H. 
Snellman, J. J. Tikkanen ja allekirjoittanut.

Finskt Museum IV , 1897, jossa on ollut kirjoituksia seuraa- 
vilfca henkilöiltä: A. Hackman, A. Gr. Hahl, A. O . Heikel, H. J .  
Heikel, K. F. Juselius, E. Nervander, J. J. Tikkanen ja, allekir
joittanut.

Sukukirja, vihkot X  ja  X I, jotka sisältävät seuraavat suvut: 
Krogerus (jatk.), Krogius, Krook, Kyander, Lagus, Laurin, Leinberg, 
Leistenius, Lilius, Lindebäck, Lithovius, Lundahl, Ly ra, Maexmon- 
tan, Malm, Malmberg, Masalin, Mathesius, Meinander, Melart(opoeus), 
Mellenius.

Ohjeita S. Muin. Yhdistyksen asiam iehille ; suomeksi ja 
ruotsiksi.

S. Muin. Yhdistyksen kysym yslehti. Ohjelma muinaislöytö
jen kertomista varten; suomeksi ja ruotsiksi.

Painossa ovat:
Yhdistyksen A ikakauskirjan vihkot X V I I I  ja  X IX .
Sukukirjan X II .s  vihko, joka piakkoin valmistunee.
Tutkimuksia ja muita kirjallisia toimia. Viime kesänä

kävivät Thdistyksen matkarahoilla etupäässä Kistoriantakaisia mui
naisjäännöksiä luettelemassa, kertomassa ja kartoittamassa Maist. 
K. E. baioviiis Heinolan kihlakunnassa, Arkkitehti Herm. Gesellius



Ahvenanmaalla ja kansakoulunopettaja Lauri W. Pääkkönen etelä
osassa Aunuksen lääniä. Myöskin kävi kansakoulunopettaja Juho 
Torvelainen T hdistyksen puolesta tutkimassa ja karttaan merkitse
mässä erästä vanhaa kansantarinan mukaan tunnettua tietä, joka 
ammoin 011 käynyt Pohjan Kyröstä Karkun kirkolle.

Kansakoulutarkastaja O. A. F. Lönnbohm on jatkanut paik- 
kainnimisanakirjan toimitustyötä ja on valmiina käsikirjoituksena 
entisten lisäksi nyt Yhdistykselle jättänyt kirjaimet N, O, P, K ja 
T, joiden on laskettu vastaavan suunnille 7 3/i painoarkkia.

Yhdistys 011 päättänyt ruveta aineksina julkaisemaan siperia
laisilla retkillä vuosina 1887 — 89 kerättyjä runsaita kokoelmia. 
Toimitustyön on se jättänyt seuraaville retkiin osanottajille prof. 
J. R. Aspelinille, toht. A. O. Heikelille, toht. A. H. Snellmanille ja 
allekirjoittaneelle. Julkaiseminen on päätetty tapahtuvaksi M. A. 
Castrenin tutkimusrahaston koroilla ja ovat piirustuksien kopioimi
set jo alkaneet.

Esitelmiä, kertomuksia, tiedonantoja. Esitelmiä ovat 
Yhdistyksen kokouksissa pitäneet: prof. J. R. Aspelin 1) „Hiiden- 
teistä11,. 2) Koroisten Turusta Rantamäellä, B) Kirkkomaalaaja Elias 
Granbergistä; toht. Rob. Boldt Kyrkstadin „hautakentästä“ Loh
jalla; toht. A. V. Forsman Suomen kielessä tavattavista kasvien 
nimistä, joilla on tarullinen merkitys: arkkitehti Herm. Gesellius 
muinaistie teellisestä matkastaan Ahvenanmaalla; maisteri A. Hack
man ruumiinpoltosta haaksissa myöhemmällä rautakaudella Suomessa; 
toht. A. O. Heikel Snamenskin kokoelmasta muinaiskaluja Tobolskin 
seuduilta; maisteri H. J. Heikel eräästä tutkitusta rauniosta Kiu
kaisissa; maist. E. Nervander toivioretkeläismerkistä Yadstenasta 
(lähetetty); tolit. Béla Pösta unkarilaisen muinaistieteen suhteesta 
Venäjän alneesen; prof. J. J. Tikkanen ykssarviaisesta, sen alku
perästä ja leviämisestä; allekirjoittanut naisen puvusta Länsi-Suo
messa pakanmiden ajan lopulla.

Matkakertomuksia ovat jättäneet maisteri K. R. Salovius nnii- 
naisjätteistä Heinolan ja Sysmän pitäjissä; seminaarilainen J. H. Karvo
nen, joka kesällä 1896 matkatoverina seurasi kansakoulunopettaja 
L. TV. Pääkköstä hänen matkallaan Aunuksen läänin eteläosassa, 
kertomuksen havainnoistaan sikäläisestä maasta ja kansasta ja herra 
Pääkkönen yleissilmäyksen matkaansa samoilla mailla kesällä 1897 
sekä luettelon keräämistään muinaiskaluista.

Pienempiä tiedonantoja ovat lähettäneet: A. J. Haapalainen, 
lappalaistarinan Kuolajärveltä; rouva Ninni Jansson taian: miten 
ukkostuli sammutetaan; opettaja J. Jung (Liivinmaalta) huomau
tuksia Liiviläisten muinaisista asuinsijoista ja tietoja T enäjällä van
hempina aikoina käytännössä olleista rahoista; ylitirehtööri TV. 
Margunoff nuotit siihen lauluun, joka laulettiin M. A. Castrenin



haudalla; järjestysmies Herman Nisula tietoja jättiläisten asunnoiksi 
mainituista kivikasoista Simossa: metsänhoitaja A. Biddelin tari
noita, taikoja ja lukuja Kajaanin tienoilta; assessorinrouva Jeuny 
Maria Tallgren (o. s. Montin) tietoja eräistä seinämaalauksista Ou
lussa, Raahessa ja Ruovedellä, muistoja 1808:n vuoden sodasta 
(Kaahesta), eräästä sokkelolatomuksesta ja Mikonpäivän vietosta 
Kaahessa; toht. K. Hedman tietoja hänen omasta mninaiskalukokoel- 
mastaan TV aasassa.

Sukuluetteloita ovat antaneet: asemapäällikkö F. Arnkil omasta 
suvustaan; toht. L. AV. Fagerlund Stigzeliris-snvusta; lukkari Joo
seppi Simelius omasta suvustaan; apteekkari K. O. Spolander omasta 
suvustaan ja nimensä ilmoittamaton Myreen-suvusta.

Kertomuksia muotokuvista on Yhdistykselle jätetty yhteensä 
314 kapp. Kiistä on asemapäällikkö F. Arnkil antanut 1, maisteri 
Einar Böök 12, maisteri Konr. Meinander 11, pastori Ad. Neovius 
4 ja yliopp. K. af Björkesten 15. Kaikkein suurimman osan eli 
271 kertomusta on tehnyt tavattoman harras ja väsymätön kerää
jämme tällä alalla nim. rouva Lydia Robsahm. -

Mllinaiskalukokoelmat ovat lisääntyneet yhteensä 746 esi
neellä, joista kiviajalta 609 kapp., varhemmalta rautakaudelta 2, 
myöhemmältä rautakaudelta 1, keskiajalta 3, uudelta ajalta 130 ja 
epätietoiselta ajalta 4. Sitä paitse on asiakirjoja tullut 2 ja ku
via 46.

Kirjasto on karttunut 44 vihkolla eli osalla ulkomaalta ja 20 
kotimaasta.

Lahjoja ovat antaneet: sotapi’ovasti A. Lönnrot, oikeusraati- 
mies I. Kyander, ent. sotamies J. Spets, konttoristi A. Aspelinin 
perilliset, provasti G. Durchman. maalari E. Lindström, suntio Jah- 
vetti Tuomainen, roina Minna Leistén, työmies Al. Grön, rehtori 
L. H. Sandelin, rustitilan omistaja K. Fr. Peltonen, toht. A. V. Fors
man, tilanomistaja Ii. Hedenberg, toht. J. v. Janko, rautatieinsinööri
O. F. Nyberg, maist. A. Hackman, toht. V. Hackman, maamitt.
F. L. Mahlberg, kand. E. E. Takala, yliopp. A. Luther, yliopp. 
IJ. Karttunen, maist. K. Lisitzin, assessorin rouva J. M. Tallgren, 
rautatieinsinööri K. O. Rejman, metsänhoitaja T. J. Blomqvist, kirkkoh. 
J. Efr. Snellman, taiteilija J. E. Kortman, tilanomist. J. E. Juselius, 
maist. Konr. Meinander, kansak. op. Lauri AV. Pääkkönen, metsäii- 
lioit. Alarik löi<ldel.in, rautatievirkamies O. Nordenskiöld, kauppias 
J. A. Mäkelä, lehtori Tli. Malin, kansak. op. J. Torvelainen, maist. 
K. R. Salovius ja kaivonkaivaja A. J. Fremling, postimestari Gr- A. 
Forsström, yliopp. B. af Björkesten ja prof. lv. G. Leinberg.

Muista tapahtumista vuoden kuluessa mainittakoon seu- raavat:
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Koska Yhdistyksen tiedoksi on tullut että Arkeologisessa Toi
mistossa s_e ajatus on voittanut alaa, että Yhdistys tähänastisen toi
mintansa kautta johonkin määrin on astunut sen vaikutusalan ra- 
jain sisäpuolelle, joka asetusten mukaan kuuluu tälle virastolle, 011 

Yhdistys Toimistolle tarjonnut jatkettavaksi niitä taidehistoriallisia 
keräyksiä ja sitä Kiinteiden muinaisjäännösten luettelemista, jota 
Yhdistys stipendiaattien ja lähetyskuntien kautta tähän saakka on 
suorittanut, seliä myöskin pyytänyt Toimistoa ottamaan valmistaak
seen erästä muinaistieteellistä karttaa Suomesta, joka Yhdistyksellä 
jo kauvan on ollut työn alaisena, vaikka se työmiesten puutteesta 
011 jäänyt valmistumatta, 'f oimisto 011 vastannut ei tätä nykyä 
voivansa päättää taidehistoriallisten retkien toimeenpanemisesta ja 
mielellään näkevänsä että Yhdistys jatkaa muinaisjäännösten luettele
mista ja muitakin toimiaan kuten tähänkin saakka.

Unkarilaisen Budapestin kansallismuseon virkamiehet tohtorit 
Bela Pösta ja Johann v. Janko, jotka viime syksynä tutkivat täkä
läisiä muinais- ja kansatieteellisiä kokoelmia valmistuakseen tutki
musmatkalle Mongoliaan, pyysivät kopioita niistä kuvista jotka 
Yhdistyksen siperialaiset retkikunnat olivat tuoneet mukanaan, luva
ten puolestaan Yhdistykselle kopioita niistä valokuvista jotka he 
matkallaan ottavat ja joita Budapestin kansallismuseossa ennestään 
on. Yhdistys, joka täydelleen on käsittänyt kuinka tärkeä unkari
laisten ja suomalaisten yhdysvaikutus on heidän yhteisen muinai
suutensa selvittämiseksi, on suostunut pyyntöön sillä sopimuksella, 
ettei kumpikaan asianosallinen lupaa kysymättä ryhdy toisen kokoel
mia julkaisemaan.

Yhdistys on vuoden aikana ruvennut julkaisujen vaihtoon Pieta
rin Yliopiston kirjaston kanssa, Märkisches Provinzialmuseumin 
kanssa Berlinissä ja Tieteiden ystävien seuran kanssa Posenissa.

Keisarillinen nminaistieteellinen sem-a Pietarissa on lähettänyt 
Yhdistykselle pronssiin valetun kappaleen sitä muistorahaa, jonka 
Seura 50-vuotisen oiemassa-olonsa muistoksi on lyöttänyt. — Sa
moin on Yhdistys Numismaattiselta ja muinaistieteelliseltä seuralta 
Montrealissa Canadassa saanut vastaanottaa seuran, 25 vuotisen vai
kutuksensa muistoksi, v. 1887 lyöttämän pronssisen muistorahan.

Portugalilaisen Turussa olevan konsuliviraston kehoituksesta 
on Yhdistys lähettämällä kappaleita kuubauslehdistään Suomen Mu
seosta ja Finskt Museumista ottanut osaa siihen juhlanäyttelyyn, 
jolla Portugalin hallitus tänä vuonna viettää 400-vuotis-muistoa 
siitä kun Yasco di Gama löysi laivatien Itä-Intiaan.

Viime syksynä manalan majoille menneen mninaistieteen ystä
vän ja edistäjän ent. maanviljelijän Oskar Finnen haudalle laski 
Yhdistys seppeleen kunnioituksensa osoitteeksi.

Ulkomaiseksi jäsenekseen on Thdistys kutsunut balttilaisen mui- 
naistieteen etevän edustajan, professori Richard Hausmannin lartosta.



Seuraavat kotimaiset henkilöt on Yhdistys kirjoittanut jäsenik
seen, nimittäin: 'peru sta jaksi taapinkapteenin vapaah. E. R. Sfcan- 
dertskjöldin Tyrvännöltä; vak in a isiksi, jä s e n ik s i:  metsänhoitajan 
Rafael Herlinin Helsingistä, tilanomistajan Alex. Aminoffin Ruo
vedeltä, fil. kand. K. A. Franssilan Lahdesta, arkkitehdin Armas 
Lindgrenin Helsingistä ja tohtori Gust. Kiid. Idmanin Tampe
reelta.

Yhdistys on vuoden kuluessa pitänyt 25 kokousta, joista 12 
julkista ja 13 johtokunnan kokousta.

Yhdistyksen valittuina virkamiehinä ovat olleet: esimiehenä 
professori J. E. Aspelin, vara-esimiehenä prof. E. Aspelin, sihteerinä 
allekirjoittanut, rahastonhoitajana konttoristi A. Gr. Hahl, arkiston
hoitajana maisteri A. Hackman ja tilintarkastajina toht. Tli. Schvindt 
ja maist. A. Hackman.

Helsingissä 7 p. Toukokuuta 1898.
H ja lm a r  A ppelgren .
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M u in a is lö y tö jä  K u rk ijo e n  p i t ä j ä s t ä .

E site tty  S. M uinaism uisto-Y hdistyksen kokouksessa 
tammik. 27 p. 1874.

Kun Kurkijoen kirkolta soudetaan .3 v irstaa  kaakkoon päin, p istää  vastaan  
kaksi Kannamaaren n ientä K uutniem i ja  Lääväm äki. N iitten  välissä on Laituri- 
laliti, m issä osoitetaan kiviä, jo itten  alla ta itaa  olla aarteita . Lääväm äellä on 
ennen seisonut kirkko tah i kellojalat; kellot lykättiin  sitte  L aatokkaan. Kuut- 
niemen rinteillä kasvaa lelnnuspensaita ja  L aitu rilahden  pohjukka tapaa  n iitä  
viljelysm aita, jo tka  ovat saaren  keskessä. Kun talonpoja t siellä ovat kyntäneet, 
on a tra  vään täny t voim akkaasta m ultam aasta ristejä näkyviin , sellaisia, kuin 
kreikanuskovaiset kan tava t rinnallaan . Paim enet ovat m yöskin keväillä löytä
neet sieltä ristejä, ja  se pyhäkuva (06|>h3t.), joka  m enneenä vuonna annettiin  Mui
naism uisto-Yhdistykselle, löydettiin  pellon sara lta  Kirkkomaan kaakkoispuolella. 
Kirkkom aaksi sanotaan erästä nurm ikkoa saaren  keskessä peltojen, välissä, jonka 
talonpojat aina jä ttä v ä t kyntäm ättä. K irkkom aalla on latiskoja pitkulaisia kiviä, 
toinen pää itään, toinen länteen päin; pitkulaisia kuoppia tu n tu u  siinä myöskin. 
Kirkkomaan länsipuolella on mykyläkallion, Kirkkokallion, kupeessa kaksi kimp
paa, jo iten  seinät ovat tehdy t ladotuista kivistä. Siinä on luu ltav as ti seisonut 
kahteen suojaan jae ttu  säässynä. Perustusjäännökset osoittavat, e ttä  peiäsuoja 
on ollut 4 kyynärää 2 tuum aa pitkä. 6 kyynärää leveä; etu-suoja 8 kyynärää 3 
korttelia pitkä, 5 kyynärää 1 korttelia leveä. P erustu sjäännökset ovat peräsuo- 
jassa  2 kyynärää korkeat.

Hemisemä (Heinesimä, Heinisinm aa) on 16 v irstaa  T ervun  hovista, 8 v irs
taa likimmäiseltä. m aanterelta ja  35 v irstaa  W alam osta. H einisem än eteläpuo
lella on Kukkaro, pohjoispuolella M akari, Kukri, Peippo ja  E m än tä  nim iset saa
re t ja  luodot. Heinisem än 3 v irstaa  p itkän  saaren  kaakkoispuolella on M onatshun 
luodot, jo ilta  norppia am m utaan. Saaren sam alla puolella ovat m yöskin Rove- 
luoto ja  kaksi Heinäluotoa. Heinisem än lcaakkoispäässä on Kuninkaan satama, 
m issä R uotsia  kuningas on astunu t m aalle; se on m atala lah ti; a inoastaan  sen

>■
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koillispuolella 011 jyrkem piä rantakallioita. Vähän pohjoisempana on Heinisemän 
itäpuolella M anastennlahti; se on myöskin matala lahti, jonka rannoilla kasvaa 
harvaa koivu- ja  leppäm etsää. Sen ulkopuolella on salakareja, niin että se on 
paremmassa suojassa tuu lilta  kuin peräti aukea Hiekkalahti, joka on saaren 
länsirannalla. M anasterinlahden pohjoisrannalta ulottuu lahden poikki melkein 
vastaiselle rannalle  saakka Hnlaituri. Satkoja (kala-arkkuja) on jo vanhuudesta 
ollut sam assa lahdessa  ja  kelloja kuuluu siinä myöskin venyvän. Manasterin- 
lahden likellä on eräässä notkossa 2 kivi aitaa ja  raunioita, ja  jos mainitulta lah
delta m ennään pohjaan päin, niin tapaa sielläkin kivipanoksia (kentiesi jonkun 
huoneen perustnsjäännöksiä). Siinä kohdassa on myöskin kallistuva lahonut 
puuristi, joka  osoittaa, e ttä  kreikanuskovaiset myöhempmäkin aikoina ovat pitä
neet tä tä  paikkaa pyhänä. "V ielä luoteisempana on kanervaa kasvava kumpu, mistä 
ihmisen lu ita  on löydetty. Kun Heinisemän tullipaikasta mennädn majakalle 
päin, näkyy eräässä notkossa vanhoja ojia ja  majakan eteläpuolella on pitkin 
Hiekkalahden ra n ta a  k iv ip a n o k sia , raunioita j. n. e. Niissä notkoissa, joita ennen 
on viljelty, kasvaa n y t leppiä, koivuja sekä pihlajoita ja  runsaasti heinää, mutta 
saaren pohjoispää ja  eteläpää ovat kallioiset.

JZiihiu aikoihin, jolloin Kurkijoki oli kokonansa kreikanuskovaisten val
lassa, v iittaav a t luu ltav asti sellaiset kylännimet kuin Veitikka (Svätikkä) Oksmtin- 
mäki. V enähen  k a lm is to ja  on usean kyliin maalla ja  Elisenvaarassa 011 niinikään 
vanha hau tuum aa. — L innoituksia en ole löytänyt Kurkijoella, mutta Linnan
mäki on K urkijoen hovin likellä ja  toinen samanniminen mäki on Tervua ja 
Vätikän välillä.

E n tisestä  kaupasta todistavat ne vanhat rahat, joita on löydetty Kauppalan 
kjdässä, läävän seinää parannettaissa. Rahoja sanotaan myöskin olevan vuoren 
halkeamassa ja  lähteessä Kuoppalan kylän, likellä. Vanhoja rahoja on löydetty 
Kurkijoella m uualtakin , esim. Savojan ja  Ihojärven kylistä. Kuuppalan. ky
lässä on eräästä  penkereestä tavattu  ihmisluita sekä kummannäköisiä vaskikalnja, 
m utta ne 011 m yyty  vaskisepälle. — Korpsaaren paikoilla on Kaismeren kahden 
puolen Ukon ja  A k a n  k iv i ;  jälkimmäisen alla oa aarre, joka nousee, kun yksöiseUä 
varsalla a ja t ,,m eren“ yksöistä jää tä  myöten. Lemettilän mäellä likellä Otsan- 
lahden kylää 011 kivi, johon on piirretty risti: siinä on maassa aarre. Kannan- 
saaressa sekä H einisem än saaressa on myöskin sellaisia vanhoja ennustuspaikkoja. 
— M arjanvaaran  kylässä on syviä, jyrkkiä kuoppia, joita kutsutaan pukruiksi. — 
E ttä  taikauskoa vielä on kansassa osoittaa sekin seikka, että eräässä kylässä 
aina u h r a tti in  ra h o ja  vanhaan onteloon puuhun, kuu lehmät ensikerta keväillä 
laskettiin ulos. 7  M- Salenius.

M ik o n pä iv än  viettoa Raahessa.

Vielä täm än  vuosisadan alussa on Raahen kaduilla Mikonpäiväml ollut 
omituinen n äh tä v ä  ja  melske. Silloin ovat näet maaseurakuntalaiset, enite Patti- 
jokelaisia, ik ivanhan  tavan  mukaan, hurjaa vauhtia ratsastaneet pitkin kaupun
gin katuja, kulkien edes takasin. Mitä suuremmalla jyskeellä ja töminällä tämä 
tapahtuu, s itä  parem pi.

V a n h a  suomalainen joululaulu.
E räässä vähälännässä käsikirjoituskokoelmassa, joka on jäänyt Punkalaitu

men p rovastin  A . Cedberg vainajan (f 1895) jälkeen ja  nykyjään on hänen poi 
kansa, k irkkoherra  P. Leivon hnostassa, on m. m. pieni vihko sisältävä, latinai-
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sia koululauluja, noita yleisesti tu n n e ttu ja  keskiaisaisia runo tuo tte ita , m uodoltaan 
niin  mutkikkaita, sisällykseltään n iin  luontevia ja  somia, useink in  n iin  hartaan  
uskonnollisia, semmoisia kuin „Angelns em ittitu r“, „0  scholares, voce pares“ 
y. m., jo ita  isämme ennen koulu juhlissaan  tanssin  ohessa lau le livat. Suomen 
kouluissa ne näet olivat elossa pysyneet m eidän vuosisatam m e v a r tta  vuosikym 
meniä eteenpäin. Erittäinkin. P o rin  koulussa, jonka oppilaana 1830-luvulla olles
saan m ain ittu  vainaja on puheenaolevan vihkosen kopioinut, ne s itkeästi p itivät 
pin tansa ja  olivat käytännössä ainakin  vielä 60-luvulla. L a tin an k ie lis ten  runo
jen  joukossa tavataan  siinä m yöskin m uudan suom alainen n im ellä „Yxi Suo
malainen L aulu  Jouluna", joka m ielestäni paijaan  olem isensakin vuoksi ansait
see julkaisem ista.

Kuten tiedetään, on olemassa laajanpuolinen kokoelm a keskiaikana Suo
messa käy te ty ltä  kirkko- ja  koululauluja, jo tk a  Suom alainen Theodoricus Petri 
Putlia (Nylandensis) ensi kerran  ju lkaisi G reifsw aldissa v. 1682 nim ellä P ia  
cantiones ecclesiasticce et scholasticcc veterum episcoporum in inclyto regno Suecia 
passim usurpatee. Rostockin edellistä h iukan  laajem m assa painoksessa viita 1625 
tarkem m in ilm oitetaan e ttä  näitä  „lnirskaita lau lu ja11 on nim enom aan Suomessa 
käytetty . (TYisingsborgin painosta v:lta 1679 emme ole nähneet). N ykyisin  on 
myös G. E . Klemming o ttan u t sam at lau lu t julkaisem aansa suureen  kokoelm aan 
Latinska sånger frå n  Sveriges medeltid (1886—87). Sam aiset Suom enm aan luosta
reissa ja kouluissa m uinoin soineet la tinan  lau lu t Maskun. H erra  Hemminki m uu
tam ia vuosikym m eniä niiden ensikerran  painosta ilm esty ttyä  suom eksikin

H änen teoksessaan Vanhain Suomen maan Pijspain ja K irkon Esimiesten 
L atinan  kielised laulud (Tukholm assa 1616), jo tk a  H em m inginkin  todistuksen 
m ukaan ovat olleet „aina Suomen schouluissa veisa tud“, ei ku itenkaan  ole 
puheena-olevaa joululaulua. M itään vastaavaa latinaistakaan  ei tav a ta  ylem pänä 
m ainituissa latinankielisissä kokoelmissa, ei edes n iin  täydellisessä ku in  Klem- 
m ingin laitos on. M uita lähteitä, m istä tälle laululle sopisi v as tin e tta  etsiä, ei 
tiedossamm e olekaan. O taksu ttava on sen vuoksi, e ttä  suomenkielinen, laulum m e 
todellakin on myös alkuperältään  suom alainen, m u tta  teh ty  tu n n e ttu jen  la tin an 
kielisten koululaulujen kaavaan. M itä sen. ikään  tulee, n ä y ttä ä  se olevan jok 
seenkin vanha, ehkä sam anaikainen v anhan  virsik irjam m e kanssa, jonka  lyhyt- 
m uotoista k ie lenpartta se noudattelee. Niin. H em m ingillä ku in  jou lulaulun 
tekijälläkin näy ttää  ilm eisesti olleen ta rko ituksena saada la tin an  sijaan  suom en
kieli kajahtam aan Suomen koulunuorison juh lanvie to issa . Mitenkä tämii ta r
koitus saavutettiin , s itä  emme kuitenkaan  osaa sanoa. M ahdotonta ei ku iten
kaan liene e ttä  niin  on saa ttanu t tapah tua . Muistakaamme vaan  e ttä  ennen 
Isoa vihaa suom i ei ollut n iinkään  vieras kieli Suom en oppilaitoksissa kuin 
m iksi se m yöhem min pitkiksi aikoja joutui. R unorakenteelliselta kokoonpanol
taan  on .joululaulu, teh ty  sam aan tapaan  kuin. tu n n e ttu  „Ecce novu.ni gau- 
dium “, jonka ensim m äisen säejakson sekä alkuperäisenä e ttä  H em m ingin suo
m entam ana vertailun  vuoksi täh än  asetam m e:

julkaisi.

Ecce novum  gaudium . 
Ecce novum  mirum, 
Virgo parit r iliu m , 
Qv83 non novit virum  
Sed u t  pyrus pyrum , 
Gleba fe rt papyrum , 
Florens lilium.
Ecce qvod n a tu ra  
M utat sua jura,
Virgo parit pura 
Dei Filium.

CAdzo cuului camala, 
Ihm elinen  ihme.
Jo n g  suoi suuri Ju m ala  
Ilon  cansa ilmei 
S ynny tt neidzy äitei, 
Po jan  m iehet paidzi,
Idz jtiu r  Jum alan.
L uojan  luondoo vastan , 
N eidzest nuorest syndyn, 
Ihrnisex ilm andun,
Poica Jum alan.
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Samaa runom itan  ja  loppusointujen säännöllisyyttä inka 1 .•

kielisessä lau lussa, ei kuitenkaan saa suomalaisesta rnnoJfl v  '  ataay  (ahnan- 
viljeltyä oli kieli täm än kappaleen tekoaikoina. Ajatus- ja^sanaDuk8^ ^  
paikoin sekava ja  himmeä. Tekijä on epäilemättä ollut Länsi-SuoroX 
kuin m onestakin  m erkistä voipi päättää. Selvyyden v u o t» ;  l a m e n > n u n - 
kirjaim enm ukaisen kopian ohessa painattaa toinenkin oiV l '  .m61, an 011 l)akko selvennetty, jä ljennös tä tä  runoa. ^  olkoklrJ^ u k s e n  puolesta

T x i S u o m a la in en  L au lu  Jouluna.
1. Jo u lu n  pahnois paijaile 

Lapsi lasten  Ju h lan , 
Y arpuihingin vertaile  
Suuren asian  kum m an 
Enneng m iehex tullan ,
E asin  lapsi ollan
Lapsen laulellan.
Neitsy ä itix  m u u ttu u  
M utt ej neitsys p u u ttu a : 
Eikä lau luun  su u ttu n  
Pilti herrainen.

2. A uringo ej u se ia  näy, 
Lopull a jasta jan , 
M atalimm alda hän  käy, 
Joulun tän ne  tuom an 
Armon v u o tta  luom aan, 
Lymmyi seim en suojaan 
Armon A uringo.
Neitsy äitix  m u ttu n ;
M utt ej neitsys p u ttu n  
Eikä seimeen su u ttu n  
Pilti herrainen.

3. M intut lilja t ruusu ise t 
Piltin jos tu n d en e t:
Talvi sydän v irvonnet,
Lasta K um arrellet 
Lapsell paijoix tullet, 
Kätyläisiin tuo n e t 
K rantsit k rausu ise t.
Neitsy ä itix  m u u ttu u  
Mutt ej neitsys p u ttu n ,
Eikä heinin su u ttu n  
Pilti herrainen.

4. Paljo lla ylpeydes
Köyhä kum m ing ollan:
Vähälläkin nöyrydes,
Tytyin toim en tu llan
Olki kiildä kuldan:

Kulda maka muldan 
Joulun sanomis.
Neitsy äitix muttun 
Mutt ej neitsyys puuttun,
Eikä olkin suuttuu 
P ilti herrainen.

5. Kesäll täysiin tähkihia 
Vilja virko mullast:
Talvell tyhjiin pahnoihin.
Manna satoi taivast
Eipä elä paljast 
Ihminen tääl viljast,
Mannast maallisest.
Neitsy äitix muuttun;
M utt ej neitsyys puuttun:
Eikä pahnoin suuttun 
Pilti herrainen.

6. Kukkaisen myöt valkoisen 
Mansicka punainen
Syndy suvell mäkehen 
Toimeta Ihmisen 
Laps Jumalallinen,
Kucka ihmellinen 
Tall veli ilmandui 
Neitsy äitix muuttun,
M utt ej neitsyys puuttun 
Eikä talveen, suuttuu 
Pilti herrainen.

7. Korkein kovaan kortteriin 
Poikans pani majall 
Juurkuin  orjantappuriin 
Ruusun sillä ajall 
Kuolemangin rajall
Yrttein herkkuin tavall 
Lääkkex Luotujen.
Neitsy äitix m uuttun 
M utt ej neitsyys puuttuu
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Eikä majan su u ttu a  
P ilti herrainen.

8. Jum ala  on as tunu t 
Aivan alhaisexi 
Ihm isen niin  nostanu t 
Kovin korkiaxi
Taivan asujaxi 
Lnojans kaldaisexi 
Ilox Engelein 
Neitsy äitix  m uu ttun  
M utt ej neitsyys puu ttun  
E ikä kurjuun  su u ttu n  
P ilti herrainen.

9. P ilti täy ten  miehen viel 
M uista sukulaisii 
Taivasakin puhu  siel:
A uta isä lapsii

K ännä kaikk parhaxi, 
V arvutkin  pajoixi 
I tk u t Iloksi.
N eitsy ä itix  m uuttein 
M utt ej neitsyys p u u ttu u  
E ikä su k i  ns su u ttu n  
P ilti herrainen.

10. Pahnois paijan  jou lu  ta i 
P a h n a t m eit h u v itta :
Em m e ku iteng  vielä voi 
P a ljon  liarppuu  so itta  
S illä lapsuus voitta 
K erran meil lahjo ita 
JE S U S  kandelen 
N eitsy äitix  m uu ttun  
M utt ej neitsyys p u u ttu u  
E ikä harppiin  su u ttu n  
P ilti herrainen.

S u o m a la in e n  la u lu  jo u lu n a .

1. Jo u lu n ’ pahnoiss’ paijailee 
Lapsi, lasten  juh lan ’, 
V arpuihinkin  vertailee 
Suuren asian kum m an 
E nnenk’ mieheks tullaan ,
E nsin  lapsi ollaan,
Lapsen’ laulellaan.
Neitsy äitiks m uu ttu n ’, ')
Mutt ei neitsyys puuttuu.’, ‘) 
Eikä lauluun sm ittan ’ ’)
P iltti  herrainen.

2. A urinko ei usein näy
Lopull’ ajastajan,
M atalim m alta hän  käy
Jou lun  tänne tuom aan
Armon vuo tta  luom aan;
Lym m yi seimen suojaan
A rm on aurinko.
Neitsy äitiks m uu ttu n ’,
JIu tt ei neitsyys p u u ttu n ’,

E ikä seimeen su u ttu n ’
P iltti herrainen.

3. M intut, liljat, ruusuiset, 
P iltin  jos tu n ten e tt’, 2) 
T alvisydän v irvo n n ett’, s) 
L asta  kum avrellett: 2)
Lapsell paijoiks tu lle tt’ 2). 
K ätyläisiin  tuo n e tt12)
K ran tsit k ruusn isetT .
N eitsy  äitiks m u u ttu n ’,
M utt ei neitsyys p u u ttu n ’, 
E ikä heiniin  su u ttu u ’
P iltti  herrainen.

4. Paljo lla ylpe}7dess’ 
Köyhä kum m ink’ ollaan, 
V ähälläkin nöyryydess’ 
Tytyin toim een tu llaan  
Olki k iiltää  ku ltan ’,
K ulta m akaa m u ltan ’

M uistutuksia: *) m uuttun’, puuttun’, suuttun’ lyhennyksiä  m uodoista muut- 
tunu(t) j. n. e. Vrt. itäsuom en muuttuna. — 2) tuntenett’, virvonnett’ j. n. e. — 
tuntmette, virvonnette j .  n. e. — 3) krantsit kruusuiset. Edellisen sanan, k irjo itus
muoto osottaa laulun ku takuinkin  vanhaksi; jälkim m äinen sana ( =  ruusuinen) 
näyttää, sam oinkuin latiluss käy te tty  kieli yleensä, v iittaavan  siihen, e ttä  tekijä



Joulun  sanom iss’4).
Neitsy äitiks m u u ttu u ’,
M utt ei neitsyys p u u ttu u ’,
Eikä oLkiin su u ttu u ’
P iltti h errainen .

5. Kesäll täysiin  tähkihin 
Vilja virkoo m u llast’,
Talvell’ tyh jiin  pahnoihin  
M anna satoi ta iv a ast’
Eipä elä pa ljaast’
Ihm inen tää ll’ v iljas t)
M annast’ m aallisesti.
Neitsy äitiks m u u ttu n ’,
M utt ei neitsyys p u u ttu n ’,
E ikä pahnoin  su u ttu u ’
P iltti herrainen.

6. K ukkaisen m yöt’ valkoisen 
M ansikka p u n a in e n 8)
Syntyy suvell’ m äkehen 
Toim eta ihm isen 
Laps Jum alallinen ,
Kukka ihm eellinen,
Talvell’ ilm aantui.
Neitsy äitiks m m ittu n ’,
M utt ei neitsyys p u u ttu n ’,
Eikä talveen su u ttu n ’
P iltti herrainen.

7. Korkein kovaan kortteeriin  
Poikans^ pan i m ajall’,
Ju urku in  o rjan tap p u rim  
R uusun sillä a ja ll’
Kuolem ankin ajall’,
Y rttein, herkkuin. tava ll’, 
Lääkkeeks luotujen.
Neitsy äitiks m u u ttu n ’,
M utt ei neitsyys p u u ttu n ’,

Eikä majaan suuttun’
Piltti herrainen.

ö. Jum ala on astunut 
■Aivan alhaiseksi,
Ihmisen niin nostanut 
Kovin korkiaksi 
Taivaan asujaksi,
Laojans’ kaltaiseksi,
Iloks Enkelein.
Neitsy äitiks m uuttun’,
Mutt ei neitsyys puuttun’.
Eikä karjuun 7) suuttun’
P iltti herrainen.

9. P iltti täyten’ miehen’ viel’ 
Muistaa snkulaisii,
Taivaassakin puhuu siell’:
Auta, Isä, lapsii
Käännä kaikk’ parhaaksi 
Varvutkin paijoiksi,
I tk u t iloksi.
Neitsy äitiks m uuttun’,
M utt ei neitsyys puuttuu’,
Eikä stikuuns’ suuttuu’,
P iltti herrainen.

10. Pahnoiss’ paijan joulu toi, 
Pahnat meit’ huvittaa,
Emme kuitenk’ vielä voi 
Paljon harppun soittaa 
Sillä lapsuus voittaa,
Kerran meill’ lahjoittaa 
Jesus kanteleen.
Neitsy äitiks muuttun’,
Mutt ei neitsyys puuttun’,
Eikii harppuun suuttuu’
P iltti herrainen.

oli kotoisin Länsi-Suom esta. — 4) S. o. kulta on vaan vähäpätöistä multaa verraten 
siihen aarteesen, jonka  joulun sanomat ilmoittavat. — ä) =  valkoisine kukki
neen. — Gi „M ansikan“ mainitseminen näyttää osottavan että laulu alkuperäl
tään on ainak in  pohjoism ainen. — 7) =  kurjuuteen.

A. V. F.
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F in s k t  M u se u m  1898, n:o 5—8 sisältää: Finska fornminnesföreningens 

årsberättelse för det 28:de redovisningsåret. (Suomen M uinaism uisto-Y hdistyk
sen vuosikertom us 28 tilivuodelta). — Konsthistoriska minnesteckningar (Taide
h istoriallisia m uistosanoja), lehteen an tan u t J. B. A. 1. Emanuel Granberg, s. 
V ihannissa 18/5 1754, m aalasi Muhoksen kirkon (1773), R aahen  ja  V ihannin  (1787) 
sekä (1787) ristim naulitsem uksen V ästanfjärdin  k irkossa; kuolinvuosi tun tem a
ton ; 2. Michael Corelius, m aalasi v. 1708 Sääksm äen kirkkoa varten  nyttem m in 
huolimattonimaden. kau tta  m iltei turm iolle pilaantuneen tau lun , joka  esitti Kris
tuksen. kaste tta  (Kustaa Hagnerin veistäm ät kehykset), K aarle XIT.n m uotokuvan 
ja  pienen "ristiinnaulitun  tau lun11 sekä m aalasi uudestaan „suuren ris tiinn au litu n  
k uvan11; tek i ehkä myöskin votiivikaapin (v:lta 1709) M askun kirkkoon. Näihin 
en tuudestaan  E. Nervanderin tutk im usten  k au tta  tu n n e ttu jen  seikkojen lisäksi 
ju la is taan  m uutam ia tietoja maalaajan, perheestä ja  yh teiskunnallisesta  asem asta 
sekä m uudan, sivistysTiistorialliselta kannalta  varsin  huom attava , ote T urun 
käm närio ikeuden pöytäkirjoista, koskeva erästä Coreliuksen ja  m aalarim estari 
L au ri M yran välistä oikeusriitaa, viita 1704. — N ågra ord om Satakunta  Museum 
(Muutamia sanoja Satakunnan museosta), kirj. F. J . Färling . Selontekoa museon 
synnystä  v. 1888 ja  kehityksestä sekä tietoja sen m uinaistieteellisistä (324 kivi- 
kalua), s iv isty s- ja  taidehistoriallisista sekä kansatieteellisistä esineistä. — De 
sibiriska Jenissej-inskrifterna  (Siperialaisista Jenissei-k irjo itnksista), k irj. A. O. H. 
— Olof den heliges landstigningsplats på  Finlands sydkust (Olavi P y h ä ä  maalle- 
nousupaikka Suomen etelärannikolla), kirj. J . B. A., jossa  lau su taan  se arvelu, 
e ttä  nim i H irdal Inkoon pitäjäässä sisältäisi m uiston hänen  ta rinassaan  m aini
tu sta  „P lärdalar11 nim isestä paikasta eli siitä  laaksossa sija itsevasta  seudusta, 
jossa täm ä N orjan kuningas noin v. 1008, silloin vielä pakanana ollessaan, teki 
ryöstökäynnin. — „Graffåltet“ vid K yrkstad  i Lojo („H au taken ttäu L ohjan  K irkon
kylässä), kirj. R. Boldt. Siinä lausu taan  se arvelu, että, täm ä ja  m u u t sam an
laiset ,,liau takeiität“ ehkä ovat entisiä so taväen leiripaikkoja, jossa  n. k. yhden 
asu ttav ia  te ltto ja  on käytetty . ■— Om namnet Eilaper i K yrkslä tt (Hilaper nim estä 
Kirkkonummella), kirj. A. O. F., joka arvelee e ttä  täm ä nim i on y h tä  kuin. „helige 
Pers hem m an11, s. o. pyhän P ie ta rin  talo. — F asta  fornläm ningar p å  Larsmo 
(Kiinteitä m uinaisjäännöksiä Luodon pitäjäässä), kirj. Z. Schalin. K irjoituksessa 
tehdään selkoa m uutam ista siellä tav a ttav is ta  k iviraunioista. — Väggmålningar 
i TJleaborg, B rahestad  och Ruovesi (Seinäm aalauksia Oulussa, R aahessa ja  
Ruovedellä), ilm. asessorinna J . M. Tallgren. — E rinringar fr å n  år] 1808 (Muis
telm ia v:lta 1808), ilm. sama. •— Tvänne ringar a f  en fö r  de slaviska fo lken  ka
rakteristiska form  (Kaksi sorm usta slaavilaisille kansoille om ituista m uotoa), kirj. 
J . R. A.

S u o m e n  M useo  1 8 9 8 , N :o  3 —8  sisältää: Taru ykssarvisesta  (14 kuvaa), 
kirj. J . J . T ikkanen. — Viipurin Museo, k irj. A. Helander. — Pieni lisä riihi- 
sanan etymologiaan, kirj. Yrjö W ichm ann. — Suomen M uinaismuisto-Yhdistyksen  
vuosikertomus 28 tilivuodelta, kirj. H jalm ar A ppelgren.— Muinaislöytöjä Kurkijoen 
pitäjästä, kirj. J . M. Salenius. — Mikonpäivän viettoa Raahessa. — Vanha Suo
malainen joululaulu , kirj. A. V. F.

Helsingissä 1898. Helsingin Sentraalikirjapainossa.
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Lähetykset osoitetaan:
S. MiiinaismuistoMidistykscn Sihteerille,

Helsinki, 
Historiallinen nrnseo.

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

P o im in t o ja  v a r jo k u v a u k s e n  a la lta .

Ne lukijat, joiden muistot ulottuvat valokuvaustaitoa van
hempiin aikoihin, vuosisatamme alkupuoliskolle ja keskivai
heille, eivät ole unohtaneet sellaisia kohtauksia iltaseuroissa, 
kun jonkun sivuttain seinää kohti istuvan seuralaisen kasvo
jen piirteet, kynttilän valossa selvinä kuvastuivat seinälle ja 
toinen, huudahtaen: pysy asemassasi!», etsi arkin paperia,
asetti sen seinälle varjon alle ja piirsi siihen istuvan kasvojen 
ja pään piirteet, tarkkaan seuraten lyijykynällä varjon reunoja. 
Yhtäkkiä oli istuvan siluetti eli varjokuva siten pääpiirteissään 
arkilla, josta se sakseilla leikattiin irti. Lävistetty arkki sitten 
liimattiin mustalle paperille ja varjokuva oli valmis, tai käy
tettiin sitä kaavana, jonka yli maalattiin varjokuva mille pape
rille eli pohjalle tahansa. Tavallista oli kuitenkin että kuva 
pienennettiin erityisellä koneella käyntikortin kokoiseksi.

Tuo kansantajuinen kuvaamistapa, jonka sittemmin yhä 
leviävä valokuvaustaito on milt’ei unohduksiin saattanut, oli 
saanut alkunsa Pariisissa v. 1757. Kun Ludvig XV:nen valtio
varainministeri Etienne de Silhouette siihen aikaan Ranskan 
raha-asioissa noudatti sellaista säästäväisyyttä, että lausetta 
å la silhouette käytettiin kaikesta, mikä oli riittämätöintä, 
ainoastaan pääpiirteissä olemassa, saivat nuo epätäydelliset 
muotokuvatkin vihdoin siitä nimensä silhouette.

Uuden muodin nopeudella levisi helppotekoinen ja halpa
hintainen varjokuvaustaito Pariisista sivistyneen maailman kai
kille kulmille. Niinpä Suomeenkin, jossa senaikuiset ihmiset, 
kuten Muinaismuisto-Yhdistyksen muotokuvaluettelosta näemme, 
niinikään ottivat tavaksi säilyttää kasvojensa piirteet varjo
kuvissa jälkimaailmalle.



Mutta tämäkin taito kehittyi kehittymistään ja taiteilijoita 
ilmestyi, jotka leikkasivat siluetit suorastaan käsimäärästä esiku
vien mukaan pienennetyssä koossa. Toiset tekivät n. s. lasisiluet- 
tejä. Ne piirrettiin eli kaiverrettiin lehtikullalla tai värillä jiei- 
tetylle lasilevylle, piirteet täytettiin mustalla värillä ja lasilevy 
suojattiin alta vahakerroksella. Sellaiset siluetit, jotka usein 
olivat piirretyillä mustilla tai erivärisillä kehyksillä ympäröidyt, 
kimaltelivat opaalin tapaan hiotun lasin alta. Niin ikään tava
taan siluetteja, joihin kasvojen juonteet ovat piirretyt, kuten 
muotokuvaan ainakin, ja toisia, jotka ovat maalatut posliinille 
tai emaljille, vieläpä vaskeen kaiverrettuja.

Viime vuosisadan lopulla varsinkin näyttää puheena oleva 
muotokuvaustapa olleen ylimmillään. Varsinaiset varjokuvaa- 
jat silloin sanomalehti-ilmoituksissa tarjoutuivat palvelemaan 
yleisöä. Niinpä luetaan Turun ruotsinkielisissä sanomissa 1793  
kesäkuun 25 p. seuraava ilm oitus:

»Arvoisille valloille, jotka haluavat siluettimaalauksia, joko 
suurempia puitteisin pantaviksi tai pienempiä muistokoteloihin 
ja sormuksiin sovitettaviksi, ilmoitetaan nöyrällä kunnioituk
sella että varjokuvaaja tavataan maanantaisin ja torstaisin 
iltapäivällä kellarinpitäjän Seipellin luona». Mahtoi tuosta 
nähden olla Turussa ennestään varjokuvaa]ana tunnettu henkilö.

Toinen, sinetinkaivertaja ja kaavanleikkaaja, sanoo ilmoi
tuksessaan huhtikuun 24 p. 1797 myöskin maalaavansa pie
noiskuvia norsunluulle ja tekevänsä siluetteja. Hän lie ollut 
matkustaja, koska sanoi olevansa vastaiseksi tavattavana joka 
päivä kaupungin kestikievarissa. Samana vuonna kesäkuun 26 p. 
taasen oli ruotsalainen pienois- ja varjokuvaaja Carl Furuträd  
(s. 1765, f  1808) Turussa ja tarjoutui kaivertamaan teräs- 
sinettejä ja leimasimia sekä opettamaan kaikeilaista öljy väri- 
painantaa, mutta muotokuvauksista ei F. puhu ilmoituksessaan.

Sen ajan enin käytettyjä varjokuvaajia oli P. Heckens, 
joka mahtoi olla Tuhkolmasta kotoisin, koska siellä marraskuun 
1 p. 1794 eräässä ilmoituksessa *) sanoi silloin »lakanneensa 
matkustamasta». Turun lehdissä syyskuun 4 ja 11 pp. 1797 
julkaisi hän seuraavan ilmoituksen: »Lasi-varjokuvaaja P. Hec
kens suosittelee arvoisille valloille varjokuvaustansa ja takaa 
samalla piirustuksensa tarkkuuden ja täydellisen näköisyyden; 
maksua ei vaadita, jos eivät siluetit ole kuvattujen näköisiä. 
Varjokuvat kiinnetään kauniisiin uudenaikaisiin puitteisiin, sor

*) Palm, Carl. Silhuetter i  Nordiska Museet. M eddelanden 1895 och 1896, 
u tg ifna a f A. Hazelius, s. 65.
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muksiin, muistokoteloihin y. m. Kuvattavat eivät tarvitse istua 
minuuttia kauemmin. Vallat suosiollisesti kuulustelkoot minua 
asunnossani kauppalaivurin herra Forselliusen luona, jossa myös
kin 011 näytteitä teoksistani katseltavana. Minua tavataan kotona 
aamusin klo 10 :stä 12 :teen ja iltapäivällä klo 2:sta 4:jään. 
Oloni täällä kestää vaan vähän aikaa». Mahtoi matkustaa per
heineen, koska jo seuraavassa lehdessä kuulusteli piikaa, joka 
osasi hoitaa lapsia. HeckenAn tekemiä varjokuvia mainitaan 
yhdistyksen kuvaluettelossa 4, joista n. s. Karjalan kuninkaan 
kruununvouti TV alleniuksen ja hänen puolisonsa kuvat ovat maalatut 1803.

Marraskuun 12 p. 1798 tapaamme kellarinpitäjän Seipellin 
luona erään ranskalaisen, joka oli tullut kaupunkiin joku aika 
sitten ja tarjoutui tekemään arvoisille valloille pienoismaalauk- 
sia, poskikuvia värissä ja tussissa sekä siluetteja silkkikankaille, 
metalleille, kivelle tai lasille. Mutta sitä paitsi opetti hän miek
kailua ja ratsastusta, ranskan kieltä, vieläpä matematiikan, his
torian ja maantieteen alkeitakin. Hänen suosittelijansa näkyy 
olleen yliopiston silloinen kieltenopettaja Danet. Jos, kuten 
sopii arvata tuo vieras taiteilija jäi talveksi Turkuun, niin 
valaisee seuraavakin ilmoitus tammikuun 14 p. 1799 hänen 
sikäläistä vaikutustansa: Hyvin näköisiä siluetteja eli varjo
kuvia puitteissa, muistokoteloissa, sormuksissa, taskukelloissa, 
lasissa, emaljoituja kullalle, hopealle, tahtisilkille ja — muissa 
väreissä saadaan eri hintoihin, 2:sta 5:teen riksiin kapjialeelta, 
varustettuina aatelmilla, muistomerkeillä, nimimerkeillä, kirjoi
tuksilla jos jonkinlaisissa muodoissa, jos suvaitaan ilmoittaida 
Suurella Aningaisten kadulla n:o 8».

Talvella 1800 toimi Turussa myöskin varjokuvaajana eräs 
pienoiskuvaaja Urberg. Hänen ilmoituksensa luetaan Turun 
sanomalehdessä maaliskuun 15 p. »Allekirjoittanut tekee pie
noiskuvia knltapiirroksessa lasille, vahaan valetuissa kohokuvissa, 
kuvattuina hopeapiirteiselle nahkapaperille, siluetteja lasille y. m. 
muistokoteloihin, rasiankansiin, sormuksiin, perhekuvia j. n. e. 
halvimpiin hintoihin. Muotokuvista, jotka eivät ole näköisiä, 
ei maksuakaan oteta. Niin ikään voin H. K. M:ttinsä armolli- 
simmalla luvalla toimittaa H. M. Kuninkaan ja Kuningattaren 
muotokuvia, täysin näköisiä, kuvattuina yllämainitulla tavalla, 
milloinka vaan halutaan. Muutamia näytteitä työstäni on kat
seltavina asunnossani vaskisepän lesken rouva Järnströmin luona. 
Urberg, taiteilija.» Yhdistyksen kuvaluettelon mukaan on Urberg 
samana vuonna Vaasassakin maalannut pienoiskuvan.

Varjokuvausta harjoittivat vuosisatamme alkupuoliskolla 
useat taiteilijoistamme. Niitä olivat Anders Gustaf 1 hitz (s. Her-
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nösandissa */* T771, f  Loviisassa */12 1828), joka vuodesta 1795 
pitäin kuolemaansa asti asui ensin Helsingissä, sitten Lovii
sassa, ja m. ro. teki siluetteja kantasormuksiin *), everatluut-
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Kuva 1. T/ars Gabriel von Haart
man. S. 1789. K. 1859.

Kuva 2. Sophie von Haartman, 
s. Mannerheim. 8. 1801. K. 1822.

Kuva 3. Carl Daniel von Haartman. Kuva 4. Maria Helena Rosina von Haart-
S. 1792. K. 1877. man, s. Franzén. S. 1800. K. 1840.

Varjokuvat maalannut 1820 t. 1821 Hedvig Margareta Richter, s. von Haartman.

*) Finskt Museum 1896, s. 14. Vanhem m at olivat Anders Thitz, joka m uutti 
maahan H am purista ja  1748 perusti De P o n t’iu  kanssa Åvik nim isen lasitehtaan
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nautti koskenperkaajakunnassa pienoismaalaaja Arvid von Ce- 
dervald (s. 1792, f  1840, vrt. Finskt Museum 1896," s. 13) ja 
piirustuksen opettaja yliopistossa Pehr A do lf Kruskopf (s. 1805, 
f  1852, vrt. Renvall, Finlands Universitet 1828— 1890, s. 197), 
jotka kaikki ovat varjokuvaa]’ nakin edustetut-yhdistyksen muoto- kuvaluettelossa.

Mutta tuohon helppoon kuvaamistaitoon luonnollisesti har
jaantuivat monet muutkin, kuin varsinaiset taiteilijat, ja muu
tamia yksityisten harrastajain tekemiä varjokuvakokeita on tiet
tävästi tallessa. Näistä yksityisistä harrastajista mainittakoon 
hovijahtimestari vapaaherra Axel Reinhold Cedercreutz (s. 1774, 
f  1859), jonka tekemiä varjokuvia säilytetään Köyliön kartanossa 
34 ja Pernon kartanossa Raisiossa 15, presidentin puoliso Hedvig

Margareta Richter (s. Haartman 1790, f  1866), jonka tussilla pape
rille 1820 1. 1821 maalaamia varjokuvia von Haartman perheen 
jäsenistä on tallella 6 kappaletta (kuv. 1— 4) ja kapteeni Knut 
Oskar A rndt Björksten (s. 1823, f  1862), joka 1840-luvulla 
perusti Hollolan, Haminan ja Loviisan seuduilla varjokuva- 
kokoelman, joka sisältää 96 kuvaa, enimmältään Björksten suvun 
jäseniä sekä tuttavia, ja nyt on Valtion Historiallisen Museon 
tallessa (kuv. 5 ja 6). Juustilan kartanossa Saimaan kanavalla
Somerolla, ja  hänen l:nen vaimonsa Anna Sofia C a j a n d e r ,  joka oli porvarin t j t ä r  
Loviisasta. A. G. T h itzin  Im en vaimo Sofia C hristiana Stichseus oli mykkä ja  
kuoli 2D/5 1820, 2:nen Sofia Cajander m ahtoi olla hänen serkkunsa. — H ernösandissa 
esiintyi m yöhem m in 1820-luvulla ahkerana varjokuvaajana hovioikeudennotaarc 
Mam-itz von H uss, s. 1806. f  1872. Hazelius, Meddelanden 1895—96, s. 74.

Kuva 5. August Ahlqvist, 2S/„  1845. 
S. 1826. K. 1890.

Kuva 6. Frithiof Neovius. 
S. 1830. K. 1895.

Varjokuvat tehnyt Oskar Björksten.
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on 14 vanhaa varjokuvaa Thesleff, Lado ja Wekroth sukujen 
jäsenistä, mutta tekijää ei tunneta. Mainittuja varjokuvasarjoja 
suurempi tavataan kuitenkin pastori P. Wadström’in muotokuva
kokoelmassa, joka vastikään on lunastettu Suomen kansallis
museoon.

Enimmästi säilyvät varjokuvat perheissä yksittäisin tai kak
sinaisin vaan ja ovat ylen harvoin tekijän nimellä merkityt. 
Vaikea siis on tietää kuinka paljon varjokuvaaja, joka joskus 
on nimeltään tunnettu, 011 varjokuvausta harjoittanut. Sellaisia 
varjokuvaa]'ain nimiä ovat: Rauert 1802, E km ansdorf 1830, 
G. Ch. S. 1837, konduktööri Gustaf A do lf Bceck (s. 1825, 
f  1848), insinööri Georg August Kajanus (s. 1812, f  1888; 
vrt,. kuv. 7), eversti Fredrik Sillman, neiti Rehbinder y. m.

Kuva 7. Filip von Schantz.
S. 1835. K. 1865 

Varjokuvan tehnyt G. A. Kajanus 1852.

Varjokuvauksen vaiheista vuosisatamme myöhemmällä jmo- 
liskolla, kun valokuvaus on tullut yleiseen käytäntöön, ei ole 
jialjon sanottavaa. Siluetinleikkaus-taidostaan jättivät jälkiä maa
hamme 1870-luvulla saksalainen taidemaalari Bernhard Rein
hold (s. n. 1822, f  1892) ja 1880-luvulla ruotsalainen Ernst 
Ljung (s. 1854, f  1892). Perhepiireissä ovat olleet samasta tai
dosta tunnettuja kansalaisemme näyttelijä Bruno Böök (s. 13/5 1852, 
f  %s 1883), ja neiti Agnes Widerholm, joiden varjokuvia suo-
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raalaisesta teaatterista maisteri Emil Nervander julkaisi 1884; 
taidenäyttelyssä 1885 nähtiin neiti Widerholmin varjokuvia Tope
liuksen satuun Kun nukutaan ruusuilla. Taitavana siluetin- 
leikkaajana on myöskin tunnettu ylioppilas vapaaherra E m il 
Cedercreutz (s. 1879). Niinikään näkyy varjokuvausta harjoit
taneen arkitehti vapaaherra Karl August Wrede (s. 1859), jonka 
tekemiä tai vanhoista kopioimia varjokuvia sukulaisista tallete
taan 29 tekijän luivilassa Wredebyn kartanon maalla Anjalassa. 
Mainittakoon vielä että varjokuvia tavataan paitsi useissa joulu- 
lehdissä myöskin A. J. Nygreniin kyläkuvaelmissa: Byrallor, 
Humoristiska Berättelser pä  Österbottniskt bygdemål, Borgå 
1889, paitsi muissa julkaisuissa.

Etevimmät »mustat kuvat» mitä Suomessa on olemassa, 
lienevät kuitenkin Gunnar Berndtsonin kaksi öljymaalattua 
»friisiä» Helsingin esplanaadikappelissa: 1) Kaartin soittokunta
soittamassa esplanaadissa ja 2) Yleisö Kappelin verannalla. 
Samoin myöskin Eveliina Särkelän varjokuvat E. Nervanderin 
pieniin näytelmöimiin: Fänrik Ståls sägner i skuggspel, nekin 
oikeastaan piirretyt.

Muotokuvana ei varjokuva kaikessa yksinkertaisuudessaan 
suinkaan puutu viehätystä ja naamatieteellisessä suhteessa on 
varjokuvauksella huomattava arvo. Sen vastaistakaan käyttä
mistä ei voi sen vuoksi katsoa mahdottomaksi.

J. R. A.

T a r u l l i s i a  t u t k im u s a i h e it a  k o tim a is e n  k a sv is to m m e  ja  
k a s v in im is tö m m e  a la lt a .

Esitelm ä p idetty  Suomen M uinaism uistoyhdistyksen kokouksessa 18a0/, 98.

Koska Muinaismuisto-yhdistyksen ohjelmaan kuuluu myöskin 
kansantietous (s. o. kaikkinaisten kansanelämässä ilmestyvien van
hojen luulojen ja käsitteiden, tietojen ja kokemusten, niin taru- 
knin tosiperäistenkin tutkiminen), otan esittääkseni muutamia ta
rullisia käsityksiä kotimaisen kasvistomme alalta, etenkin huomaut
taen semmoisia kasvinimiä, joilla tuntuu olevan tarullinen sointu, 
tarullinen synty; miten vanha ja aitosuomalainen se useissa 
tapauksissa jäänee ainaisen hämäryyden verhoon.

Kasvien niinet kaikissa kansoissa näyttävät olevan kahta eri 
lajia: l u o n t a i s i a  ja h i s t or i a l l i s i a .  L u o n t a i s n i m e n  synty



perä on' etsittävä luonnosta itsestään. Kasvi semmoisenaan 011 

luontaisella laadullaan: ulkonäöllään, hajullaan, maullaan, värillään, 
ryhdillään tahi muilla aistittavilla ominaisuuksillaan hallitsevasti 
vaikuttanut nimenantajan mielikuvitukseen, nimiaistiin, ja siitä suo
raan nimensä perinyt. Semmoisia ovat kaikki altusyntyiset kasvien 
nimet, jotka ilmenevät kansojen hämärässä lapsuudenelämässä 
ja lienevät yhtä vanhoja kuin kielen muut vanhimmat ainekset. 
Ymmärrettävästi ainoastaan silmään pystyvimmät kasvit, varsinkin 
puut ja pensaat sekä jotkut muut syystä tahi toisesta suurempaa 
huomiota herättäneet kukat ja ruohot ensiksi saivat nimensä, jonka 
vuoksi juuri semmoiset vanhat, asultaan yksinkertaiset nimet, kuin 
Kuusi, Mänty, Koivu, Omena, Paju, Apila, Arlio, Nätkelmä, 
Ohdake, Vehnä, Nokkonen, Jäkälä, ovatkin aiheeltaan ja asul
taan vaikeammat selittää, ja monetkin selitykseksensä vaativat vertai
levan kielitutkimuksen apua, jos silloinkaan kaikki selkenevät. Sitä
vastoin toiset luontaisnimét, joiden syntyperä nähtävästi on nuo
rempi, ovat paljoa helppotajuisemmat, niissä kun vielä nykyisen 
kielen avulla voi n. s. suoraa päätä lukea merkityksen itse nimestä. 
Kuka ei heti ymmärrä mitä esim. Pahaputki, Kananm arja  tahi 
Maksaruoho sanoina merkitsevät, joskaan ei tuntisi niitä kasveja, 
joita näin nimitetään ? Tämmöiset myöhempisyntyiset luontaisnimet, 
tunnusmerkkinään pääsanaan liittyvä määräyssana, lähenévät juuri 
sitä kasvinimien osastoa, h i s t o r i a l l i s i a  nimiä, josta on aikomukseni 
ottaa eräs ryhmä tässä kirjoitelmassa puheeksi. Vaan mitkä kasvinimet 
ovat alkuperältään historiallisia? Kaikki semmoiset, joiden aiheena 
ei ole ollut niin paljon kasvien omat ominaisuudet, kuin muut ulko
naiset, nimittäjää itseään lähempänä kuin nimitettävää olevat seikat, 
jotka ovat kiinnittäneet hänen huomionsa tuohon tai tähän kasviin, 
esim. semmoiset kuin kasvien otaksuttu kotiperä, sen luultu mie- 
luisuus sille tahi tälle, todelliselle tahi taruperäiselle olennolle, sen 
käytäntö ihmisen palveluksessa tarkoitukseen mihin tahansa. Täm
möiset asianhaarat, jos ne ovat nimenpanossa olleet määräävinä teki
jöinä muassa, ovat synnyttäneet n. k. historialliset kasvinimet. Lopuksi 
lukisin historiallisiin kasvien nimiin semmoiset, jotka ovat toisesta kie
lestä historiallisena aikana kulkeutuneet lainasanoina ja ovat vielä alku
perältään ilmiselvät sekä todistavat tavallisesti, että itse kasvikin on 
kansainvälisenä kulkutavarana siirtynyt maasta toiseen. Jokainen 
kuitenkin Kuomaa, että erotus luontaisten ja historiallisten nimien 
välillä on mielivaltainen tahi täsmällisyyttä puuttuva. Voisi näet hyvin  
tehdä sen väitteen, että nimet semmoiset kuin Sianpuola, Vuohen
kaan, joiden kasvien arvellaan olevan mainittuihin kotieläimiin 
nähden jossakin suhteessa merkillisiä, ovat nekin historiallisia, yhtä 
historiallisia kuin nuo edellisetkin, koska nimenannon syynä on joku 
ulkopuolelta kasvia haettava seikka. Sitä enemmän ovat ne historiallisia,
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kuin itse eläimetkin, jotka mainittiin, kotieläiminä ovat ihmisen luo- 
pumattomia seuralaisia ja niinmuodoin mukana hänen jokapäiväi
sessä historiassaan. Olkoon! Tämmöinen jako on mielestämme 
kuitenkin parempi kuin täydellinen jaon puute; jonka vuoksi py- 
symme esittämässämme jakoperusteessa. Tehdäkseni luontaisten ja 
historiallisten niinien välillä vallitsevan eroituksen selvemmäksi, 
luettelen muutamia, jotka mielestäni kuuluvat jälkimmäisten joukkoon. 
Luotsakko  eli Ruotsalainen on Carduus crispns nimisen ohdakelajin 
nimitys Etelä-Karjalassa ja osottaa nähtävästi, että sen arvellaan 
"V enäjän aikana sinne kulkeutuneen „Ruotsistau, s. o. Ruotsin yh
teydessä säilyneestä Suomenmaan osasta tahi mahdollisesti suoras
taan Ruotsinmaalta kaupantekijäisinä Karjalaisille, jolle tämmöisestä 
kaupanteosta ei suurtakaan iloa ollut. Sitä vastoin itä-Uudella- 
maalla syytetään, että samainen rikkakasvi on Venäjän puolelta 
ihmisten vaivoiksi ilmestynyt, koska sitä siellä nimitetään Venä
läiseksi. —  Edelleen on historiallinen nimi esim. Kasakanruoho 
(Plautago major, ruots. „Slåsskämpar“), joka ehkä muistuttaa keihäs 
pystyssä esiintyvää kasakkaa. Niinikään ovat nimet semmoiset 
kuin Väinän taim i (Typha), jolla on nimensä kansallisesta satu- 
sankaristamme, sekä Kiesuksenkämmen (Orchis maculata) ja Maa- 
rianpahna  (Galium verum) historiallisia, koska ovat nimensä pe
rineet merkillisimmistä henkilöistä, jotka ihmiskunnan historia 
tuntee. Historiallisia ovat lopuksi monien muinoin rohdok
sina käytettyjen kasvien nimet, jotka jo kokoonpanoltaankin 
ilmaisevat tämän kulttnurimerkityksensä, esim. Koisonpuu (Solannm 
clulcamara), Ramparuoho ( Lirin»a borealis), Hammasheinä (Eu- 
phrasia officinalisj; hyöty- ja koristuskasvit, kuten esim. väriaineina 
käytetyt Matara (Gralium), Kiventiura  (Lichen saxatilis), ruoaksina 
tunnetut Porkkana  ja Tattari, makiaisena käytetty Himarre 1. 
Im artti (Polypodium vulgare), kauneutensa vuoksi kasvatetut Ruusu 
ja Keisarinkruunu, sekä monet muut, kotoiset ja ulkomaiset, 
alkuperäisellä tahi lainatulla nimellä esiintyvät kasvistomme edus
tajat.

Näiden esihuomautusten jälkeen, jotka ovat itse asian vuoksi 
olleet tarpeelliset, saamme ryhtyä varsinaiseen tehtäväämme: koti
maisen kasvistomme ja erittäinkin kasvinimistömme alalla tavatta
vien taruaiheiden esittämiseen.

Taruperäisiä käsityksiä ja nimiä tavattanee joku määrä kaikissa 
kansoissa, sitä runsaampi, mitä tuotteliaampi mielikuvitus kansalla 
lapsnuspolvessaan on ollut. Otaksua sopisi, että Kalevalan luo
nut Suomen kansa olisi satumaailmaansa rikastuttanut suuremmas
sakin määrässä kasvikunnasta otetuilla aiheilla, kuin itse teossa 
näyttää tapahtuneen, mikäli voi päättää niistä viittauksista, jotka 
nykyisestä kasvinimistöstämme ovat saatavissa. iNe näyttävät olleen



etusijassa nuo kasvimaailman suurimmat ja ihmistä enimmän hyö
dyttävät edustajat sekä etevimmät viljelyskasvit, jotka askarruttivat 
esi-isiemme mielikuvitusta. Niinpä omistetaan kaikille puille ja 
pensaille oma syntynsä (Kts. Loitsurunot, siv. 310 — 313). T am m i 
saapi aivan erityisen huomion osalleen, syystä että se muinais
suomalaisille, heidän vielä asuessaan eteläisemmillä elinsijoilla, etu
päässä näyttää olleen pyhänä puuna, „puuna jumalan", joksi sitä 
nimitetään, ollen erityisen palveluksen esineenä, niinkuin se on ol
lut monella muullakin kansalla. Se oli nimenomaan taivaanpmi. 
Tuuheutensa ja muun mahtavuutensa vuoksi se näet lapsuuspolves- 
saan elävän kansan mielikuvituksessa muistutti pilvien peittämää 
taivasta, joka synkällä verhollaan esti kasvullisuutta edistävän valon 
ja lämmön vaikuttamasta luontoon. Vasta pilvien Kajottua — ihme- 
tammen sorruttua —

Alkoivat salot silota,
Metsät mielin kasvuella,
Lehti puuhun, ruoho maahan,
Linnut puuhun laulamahan;

vasta sen jälkeen
Kasvoi maahan marjan varret,
Kukat kultaiset keolla,
Ruohot kasvoi kaikenlaiset,
Monenmuotoiset sikesi.

Ja taivaanputin kaaduttua
Kenpä siitä oksan otti,
Se otti ikuisen onnen;
Kenpä siitä latvan taittoi,
Se taittoi ikuisen taian;
Kenpä lehvän leikkaeli,
Se leikkoi ikuisen lemmen.

Taivaastahan ovatkin kotoisin inhimillinen onni, inhimillinen lempi, 
vieläpä taikataito ja noituusvoima, sillä taivaantammen lastuista 
syntyivät ensimmäiset noidannuolet, niistä myöskin hammasmato 
(Kts. Loitsur., s. 276), läävämato (Loitsur., s. 293) sekä pistos 
(Loitsin-., s. 301). Muudan toisinto ilmoittaa tammen synnyttäjäksi 
erään Luonnottaren tahi noron neitosen 1. lähteen immen, jonka 
Karjan tainasta tammi suoriutui kasvamaan (Loitsur., s. 334 — 85). 
H onka  ja K uusi, jotka pohjoismaalaisen taloudessa ovat niin ar-
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vaamattoman tärkeät, saavat myöskin erityisen syntynsä *). Niin
ikään K o iv u , tuo kauneutensa vuoksi luonnonlasta viehättävä puu. 
Sen. syntyruno ei ole pitkä, mutta sitä somempi:

Neitonen norolla istui,
Hienohelma heinikossa,
Itkeä tihuttelevi,
Kyynel vieri kyykähteli 
Punaisilta poskipäiltä 
Maaemähän jalkoihinsa,
Pyöreämpi pyyn munia,
Kaseampi rastaiden.
Siitä kasvoi kaunis koivu,
Yleni vihanta virpi,
Vesa manteren vetämä,
Tuulettaren tuuittama;
Latva täytti taivahalle,
Oksat ilmoille olotti (Loitsur. s. 283 — 284).

Mutta muitakin puita muistetaan mielihyväliä. Ne ovat kaikki ih
misen hyväntekijöitä:

Kaikki on puut Jumalan luomat,
Kaikkivallan kasvattamat,
Tuulettaren tunittamat,
Ahavaisen akkiloimat.
Vilun ilman viihyttämät,
Pakkasen imettelemät (Loitsur. s. 311).

Keskenään ne ovat sopuisat veljekset, kilpaellen nöyrässä lapselli
suudessa ihmistä palvellakseen. Jos kuitenkin joskus niin tapah
tuisi, että puu tekisi isännälleen ihmiselle vääryyttä, niin se Kerät
täisi kaikkien muitten mielipahaa:

Kun paju pahan tekevi,
Koivupuulle mainitahan,
Koivupuu imehtelevi,
Työn pahan kohentelevi.
Hakopuu pahan tekevi,
Lehtipuulle mainitahan,
Lehtipuu imehtelevi,

*) Castrénin mukaan Lehtikuusi (Pinus lavix) on Ostjakkien pyhä puu.



Työn pahan lepyttelevi.
Lehtipuu pahan tekevi,
Hakopmille mainitahan,
Hakopuu imehtelevi.'
Työn pahan hautelevi.

Puun osatkin ovat yhteisen tunteen elähyttämät, yhteiseen edes- 
vastaukseen sitoutuneet:

Emäpuu pahan tekevi,
Oksapuulle mainitaKan,
Oksapuu imehtelevi,
Työn pahan ojentelevi.
Oksapuu pahan tekevi 
Emäpuulle mainitahan,
Emäpuu imehtelevi,
Työn pahan kehittelevi.

Tehty' paha korjataan niillä metisillä nesteillä, jotka puu itse syn
nyttää tahi jotka saadaan sen juurella kasvavista ruohoista ja kuk
kasista:

EmäpuulT on mettä kyllin 
Sekä oksilla simoa,
Tekemillensä pahoille,
Luomillensa kykkäi’ö ille :
Päivänä jo eilisenä 
Satoi mettä latvoillensa,
Latvoiltansa oksillensa,
Oksiltansa juurillensa.
Juuret kasvoi hienot heinät,
Hienot heinät, pienet putket,
Täynnä mettä ja simoa,
Joista voie keitetähän,
Puun pahan pusertamille,
Luomillensa kykkäröille (Loitsur. s. 83).

Niinpä tekevätkin, kuten tunnettu on, poppamiehet taikavihtoja 
yhdeksästä eri puulajista, jos tahtovat tehokkaan kylvyn potilaalle 
toimittaa.

„Kaikki on puut Jumalan luomat", kuten sanottiin:
Paitsi tuo paha pajakka,
Se ompi pakanan luoma,



Pirulaisen parran karva;
Haapa on Hiien hankitsema,
Haapa on Hiien huoripoika,
Pihlaja Pirun tekemä,
Tuomi Lemmon tuuittama,
Kataja Käsösen poika,
Leppä Lemmeksen tekemä,
Kaljolaisen kasvattama.

Toisinnossa sanotaan vielä lisäksi:

Ängelmä *) pahinta puuta,
Pajupuu pakanan luoma (Loitsur. s. 813).

Mikä nämä puut lienee niin pahaan maineeseen saattanut? Otak
suttavasti perustun se huono ajatus, mikä niistä näyttää vallitsevan, 
myöhempään, kristinuskoja tuomien käsitysten ja Legendojen vaiku
tukseen taikka muuhun jälemmin saavutettuun kokemukseen niiden 
arvottomuudesta tahi haitallisuudesta. Pihlaja  oli nimenomaan 
pakanuuden aikana pyhänä pidetty; siinä tarpeeksi syytä myöhem
män ajan ihmisillä sitä epäluulolla katselemaan. Sakkulassa men
nään niin pitkälle, että sitä suorastaan sanotaan Pirunpuuksi. 
Tuonien laita näyttää olevan sama kuin pihlajan. Sekin lienee 
kuulunut pyhänä pidettyjen puiden joukkoon. Siitäpä syystä myö
hempi arvostelu teki tämänkin mielipuun epämieluiseksi. Haapa 
oli ainakin Suomenmaan ruotsalaisen väestön luulon mukaan, Kris
tuksen ristinpuu, jonka vuoksi sen lehdetkin niin kostonpelosta 
vapisevat (Nyland IV, s. 140). Tämä käsitys lienee Suomalaisiinkin 
levinnyt. Siis syytä tarpeeksi haavankin huonoon huutoon. Paat- 
samesta  eli pajakasta  ehkä ovat Suomalaiset naapureiltaan kuul
leet jonkun epäedullisen legendan, ainakin sen siskolajia Mäki- 
paatsanta  (Khamnus cathartica) kutsutaan Norjassa: „Det Tre,
som Fanden flaadde G-jeitla under“ ( /  Aasen, Norske Plantenavne 
1860, s. 9.; Linné , Flora Svecica, Stockholmiae 1755, s. 72, sanoo 
niinikään: „Trädet, vid hvilket Fahn flådde geten“). Pisteliäs
kataja  on luonnostaankin jo ilkeä. Leppä , kuten voi päättää 
sille omistetuista sanoista:

Leppä ei ole puuksi luotu,
Eikä puuksi, eikä maaksi,

*) T halictrum  (ei puu!)



Luotu on vamman vanteheksi,
Vikojen paranteluksi,
Kipeille voiteluksi,
Vammoille valovesiksi (Loitsur. s. 312— 313), —

näyttää ihmisverta muistuttavan punaisen nesteensä tähden pa
kanuuden aikana olleen arvossa pidetty puu, mutta senpä vuoksi se 
myöhemmän katsantotavan mukaan olikin kristityn ihmisen oikeu
tetun epäilyksen tahi inhon esineenä*). Ängelmä  (Thalictrum fla- 
vnm t. Spirsea uimaria) oli ehkä sekin tietäjän lääkintäkeinoissa 
käytetty ja siksi moitteellinen kasvi. Mitä pahaa halpa Paju  lie
nee tehnyt emme tiedä. Arvaarnme kuitenkin että sen esiytyminen  
pakanuudenaikaisissa luomisvireissä: „Paju puita ensimmäinen14,
on ollut riittävänä syynä puuparar. huonoon maineeseen.

Puista puhuttaessa mainittakoon vielä, että muutamilla niiden kas
vattamilla omituisilla epämuodostuksillakin oli tärkeä merkityksensä 
taikauskoisen kansan käsityksessä ja käytännössä. Kesuenkanto, s. o. 
semmoinen ikäpäivyinen tervaksinen hongankanto, joka ei koskaan 
lahoa —- kovuutensa vuoksi kannelpuuksi käytetty — , tuulenkoura 
1. havupuun kylkeen ilmestyvä, välistä Haavainen, pallonmuotoinen 
pahka, josta kasvaa bouramainen tiheä oksa viuhka, ja Tapion pöytä , 
s. o. tasalakinen, leveä havupuun latva, jolta erämiehen oli tapa 
tarjota metsänjumalalle pieniä lyylityslahjojaan, nämä tämmöiset 
erinomaisemmat luonnonmuodostukset olivat taiantekijöillä useinkin 
tärkeinä välikappaleina heidän toiminnassaan.

Muista kasveista paitsi puista ei vanhoissa runoissa tahi muissa 
kansan muisteloissa paljoa puhuta. Kuitenkin omistetaan parille 
kolmelle viljelyskasville erityinen syntynsä, joka osottaa, miten tär
keinä niitä pidettiin. Ne ovat ohra ja liina , joiden synnyt ovat 
Kalevalassakin luettavana. Humalankin alkuperä siellä sivumennen 
osotetaan muutamilla säkeillä: Se on Remusen poika (Vrt. kr.
Bromios, s. o. Remuaja =  Dionysos). Hylkeen synnyssä kerrotaan, 
että mies musta nousi merestä, meren Kiotojen lukija, veen kalojen 
katselija, ja hänellä kuusi kukkaa kädessä, kuusi kukkaa kunkin 
kukan nenässä, kaikki täynnä raaniloita, jotka sitten hylkeeksi 
hyytyivät (Loitsur. s. 277). — Eräs toinen loitsu tietää käär
meen syntyneen siten, että puu kasvoi pyhällä maalla, putki maalla 
puhtahalla. Putki nousi puuta vasten ja piru puhalsi putkeen, 
niin siitä sittén mato sikesi (Loitsur. s. 289). Milloin kukista

*) Lepän ajateltu  taikaluontoisuus ilm enee m. m. siitä, e ttä  eräässä sadussa 
m ainitaan  m iten ukko ja  akka, jo tka  eivät saaneet lasta, le ikkaavat m etsästä 
leppäpölkyn, panevat kätkyeen ja  siinä kolme v u o tta  tuuditte levat, n iin  syn tyy  
henki siihen ja  leppäpölkky m uu ttu u  lapseksi (Sat. ja  ta r. II , s. 2).



—  79 —

ja ruohoista tulee puhe, mainitaan ne enimmäkseen niin yleisessä 
muodossa) ettei erityiset kasvieläjät astu tuosta yleispiirteisestä ku
vauksesta näkyviin. Useimmilla puilla mainitaan kyllä, paitsi yleis- 
haltioita, semmoisia kuin Sampsa Pellervoinen 1. Semmerpoika 
Vemmeroinen, Pohjanneiti, Kave ja Kati (=  P. Katariina) 

1. K atrinatar , niiden erityisetkin haltiat ja haltiattaret, semmoiset 
kuin Lempo, tuomen tekijä, joka luultavasti alkujaan käsitettiin 
hyväksi olennoksi ja semmoisena oli sama kuin Lemmes, lepän isä 
(— Kal]olainen) , Hotja  1. Tutjelmoinen, joka hongan pitkäksi ve
nytti, Kuli]a, Kähjä, Kyhjö  1. Kymmö, joka kuusen tuuheaksi 
muodosti, Naservainen 1. Natulainen, joka sen kovaksi kasvatti, 
Käsönen, joka katajan loi; sekä edelleen Hongatar, Tuometar, 
Pihta]atar — , mutta kukilla ja ruohoilla ei mainita muita haltijoita 
paitsi Kulotar, „Kanervan Kukattaret» ja »Heinän Helpehettäret» 
yleisenä olijaryhmänä, sekä joskus harvoin Kanervatar ja Ka
nerva, Kanervan poika*). Viljelyskasvien suojelushenkinä esiintyy 
vielä Agricolalla muutamia olentoja, jotka erittäin ilmoitetaan Hä
mäläisten jumaliksi, nimittäin Rongoteus, Egres **) ja Vironkannas. 
Heistä sanotaan:

„ Kongo fceus ruista annoiu; —
„Egres pavut, hernet, naurit loi,
Kaalit, liinat ja hamput annoi“; —
„Virokannas kauran kaitsiK

Paitsi näitä sopii vielä mainita Liekkiä  niminen kasvien haltia, 
jonka vallan alaisina olivat ruohot, juuret ja puut; muuten — omituista 
kyllä —  kuvattu ilkeäksi olennoksi, joka metsissä huusi kuolemaan 
pantuja lapsia ja huudollaan säikytteli kulkijoita.

Kun suloinen suviaika lähestyy ja maaemon on jälleen määrä 
avata helmansa herkkupöydäksi luonnon lukemattomille olennoille, 
jotka siitä ravintonsa pyytävät, silloin Luonnot,täristä muudan, Su
vetar eli Etelätär nimeltään, tuopi mesitorven taivosesta, sima
torven maaemästä, kumahuttaa torveensa ja silloin:

*) Jo skus harvoin esiintyy myös loitsuissa liinankylväjänä Liipo, Liiko, 
(Liito) — lieneekö yhteydessä. L ättiläisten iiA^o-nimisen. ilon. (1. lemmen) ju 
m alan kanssa? O nhan näet lempi ja  kasvien monisteluvoima m ielikuvituk
sessa jokseenkin  yh täp itäv iä käsitteitä. Sen vuoksi ei olekaan kum m as
tu ttavaa , e ttä  esim. lepän kasvattajaksi asetetaan Lemmas 1. Lemmes, jonka nim i 
ehdottom asti on johdettava lempi sanasta. Yrt. lemmakka (pnu) — tuuhea.

**) E hkä oikeammin Äkräs. .
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Kummut [käyvät] kukkahaksi,
Kangasvieret kaunihiksi,
Ahovieret armahaksi,
Lehtovieret leppeäksi,
Suovieret sulaksi rneeksi.
Hetevieret vierteheksi.

Silloin on Suvettarella millä ehtoisen emännän karjan syöttää 
kylläiseksi:

Heleistä heinänpäistä,
Kaunihista kastikoista,
Mairehista maaemistä,
Metisistä mättähistä,
Nurmelta mesinukalta,
Maalta marjanvartiselta,
Kanervan Kukattarilta,
Heinän Helpehettäriltä,
Pilven Piimätyttäriltä
Taivahan Navattarilta (Kalev. X X n ).

Etsittäköön miten hyvänsä, mitään kaikkitehoista taikayrttiä, sem
moista kuin esim. on möly tai mandragora, taikka muutakaan, 
jolla olisi huomattavampi tarullinen merkitys, ei runoissamme ta
vata, joku Kyötyheinä vaan, semmoinen kuin K a stik k a  (Aira) mai
nitaan. Painekasveista esiintyy M a ta ra  (Galium boreale t. verum), 
joka entisen ajan eläjille näyttää olleen varsin mieluisa kasvi*). 
Lempityötä oli talon vaimoväelle poimia tätä puhtoista kukkaa, 
josta painajaneidon Sinettären avulla valmistettiin kaunein puna- 
paine. Siltipä se vielä nytkin on E m ä n tä k u k k a  nimeltään, kun 
sillä talonemännän toimissa oli niin tärkeä merkitys. — K elta  
(Lycopodium) on toinen vanha värikasvi, jota monasti rinnan edel
lisen kanssa mainitaan **).

Ehkä molempia kasveja yhdessä tarkoitetaankin säkeissä:
Kun kävin mataramaalla,
Keikuin keltakankahalla

*) V iron saaristossa nim itetään sitä  Rootsi madar, jo s ta  voi pää ttää  e ttä  
se värikasvina tu li eteläpuolella Suomen lah tea tunnetuksi vasta  ruo tsalaisten  
m aahan tultua, joko niiden, kau tta , jo tk a  m antereen puolelle vallo itta jina saa
puivat, taikka niiden, jo tka  saaristoon siirto laisina asettu ivat. Täm ä näy ttää  
v iittaavan siihen, e ttei sen käytäntö  suom aiaistenkaan keskuudessa ole iki
vanha eikä alkuperäinen, vaan ruo tsalaisilta  opittu.

**) Hämeessä ku tsu taan  edellistäkin kasvia K elta-nimeUä.



— 81 —

Eilen iltamyöhäsellä,
Aletessa aurinkoisen,
Lintu lauleli lehdossa,
Kyntörastas raksutteli,
Lauleli tytärten mielen 
Ja lauloi miniän mielen, —

kuten Pohjantyttö Väinämöiselle kertoo (Kalev. VIII).
Sen verran runoissamme eri kukista mainitaan. Kasvitaruja 

ei ole paljon. Muilla Euroopan kansoilla niitä on tiettävästi hyvin 
paljon ikivanhoja klassillisaikuisia sekä Uudempia, yleisiä ja pai
kallisia, mutta meillä on joku ainoa, minkä ainakaan minä tunnen. 
Rantavehnästä  (E ly Hi us arenaria) kerrotaan Sakknlassa, että tämä 
heinä, jota siellä päin kasvaa Kiviniemen rantahiekalla ja Laatokan 
rannalla Pyhäjärven ja Käkisalmen välillä, on syntynyt näillä 
vankoilla sotatiloilla kaatuneiden venäläisten verestä. Siitä syystä 
sanotaankin sitä Veriheinäksi (Suomi 1850, s. 279).

Kansan suulliset kertomukset entisistä luuloista ja tavoista, 
mikäli niitä on kirjaan pantu, eivät myöskään paljoa tiedä eri 
kasvien tarullisesta merkityksestä, eipä myöskään paljoa niiden käy
tännöstä tietäjien jokapäiväisessä taikatoimessa. Kalevalasta on kui
tenkin yksi taikakeino, jossa kasvia käytettiin, hyvin tunnettu. 
Tarkoitan, sitä pililajavarpaa, jolla Pohjolan emäntä otti selkoa ta
loon tulevien vieraiden. Väinämöisen ja Ilmarisen aikeista. Hän 
käskee:

Oi on pieni piikaseni,
Pane pihlajat tulehen,
Puu valio valkeahan;
Kun on verta vuotanevi,
Niin silloin sota tulevi,
Kunp’ on vettä vuotanevi,
Aina rauhassa elämme.

Ei tullut verta, ei vettä —
Läksi mettä vuotamahan,
Simoa sirettämähän,

josta vanha Suovakko päättää:
Puu kun mettä vuotanevi,
Simoa sirittänevi,
Niin mi saapi vieraina,
Se on suuri sulhaiskansa.

6
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— Eräässä Hämeestä saadussa sadussa kerrotaan myöskin miten kol
mella veljeksellä oli nimikkopuu kasvamassa kullakin. Kun poikien 
täysikasvuisiksi tultuaan alkoi tehdä mieli naimaan, käski isä 
jokaisen kaataa onnipuunsa maahan, niin siitä muka nähtäisiin minne 
päin minkin oli mentävä naimaan. — Muudan meidän aikana käy
tetty arpakeino on arvanpano Arpaheiniä  (Juncus) solmeilemalla, 
mutta miten vanha se keino on, on epätietoista. Huomautettakoon 
siitä kuitenkin, sitä suuremmalla syyllä, koska sitä tehdessä käy
tetään paikoin erityisiä arpasanoja, jotka ehkä ovat kylläkin vanhat:

„Puhu, puhu, purjuruoho,
Sano, sano saariheinä,
Onko täm’ asia tosi (Suomi 1854, s. 130).

— Pellavankasvun luullaan menestyvän, jos jouluaattona ajaa aika 
vauhtia kirkkoon, taikka jos laskiaispäivänä kovasti laskettelee mäkeä ja 
sen ohessa huutaa: „ pitkiä pellavia, pitkiä hamppuja!“ Ke tule
vat muka sikäli pitkiä, mikäli suoritettu matka on ollut vauhdi
kasta ja yhtämittaista. — Huomautettakoon itä-Suomessa tunnettu vir- 
pomistemppu, joka suoritettiin Virpovitsan puu lla  (s. o. Vesipaju, Salix 
viminalis). —- Saraheinistä (Carex) kerrotaan, että paimentytöt (Mänty
harjussa) niitä juhannusaattoiltana sitovat palmikoiksi, joita sano
taan „liuhdoiksi£‘, ja kiinnittävät niitä lehmien sarviin. Ne säilytetään 
sitten ja annetaan lehmille kun ne poikivat. Toisinaan tytöt it
sekin niihin pukeutuvat (Suomi 1847, s. 105). — Tunnettu taika- 
tapa on edelleen „ilölankojen“ sitominen. Se tapahtuu niin, että 
nuoret tytöt juhannusyönä leikkaavat poikki nimi t am ia kasvavia 
rukiinolkia ja sitovat kuhunkin katkaisemaansa korteen erivärisen 
langan, jolle annetaan eri merkitys, siten että musta merkitsee 
surua tai kuolemaa, punainen iloa, vihreä rakkautta j. n. e. Sen 
mukaan, mikä korsi yön kuluessa on enimmin kasvanut, päätetään 
mitä vuodeksi eteenpäin on odotettava sitojan osaksi. Tässä ker
rottu tapa ei kuitenkaan näytä olevan alkuperäinen, sillä se on 
myöskin Ruotsissa käytetty.

Tunnettu soissa kasvava K ihokki (Drocera), jonka kansan
omaisia nimiä on m. m. Kiima- 1. Kirkiheinä, on monessa suh
teessa merkillinen kasvi, m. m. sen vuoksi, että kun sen lehtiä 
sormellaan koskettaa tai painaa, nousee niistä, vaaleanpunaista nes
tettä eli näljää, jonka tähden sitä myöskin sanotaan Itku- 1. Kyy- 
nellehdeksi. Kun tätä sitkeää nestettä lehmille antaa, arvellaan 
niiden ^ottavan härkänsä paremmin''. Ennen muinoin, kuuluvat 
pojat mainittua ainetta syöttäneen tytöille ja tytöt pojille vasta
rakkauden herättämiseksi. Tietäjää jos käytettiin, hän sen ohessa, 
luki lemmennostosanat:



Kiren ukko, Kiren akka,
Nosta kirki Kiimasnosta,
Kirki Kiimavaaran päältä,
Kiihko Iviimakankahalta j. 11. e.,

(&uomi 1850, s. 108, Loitsur. s. 198). Täten laatii hän Kirkeä, 
kiimalemmen haltiata, halveksitun lemmenpotilaan hyväksi kiihot
tamaan hänen halveksijansa naimahalna. Lemmennostossa lienee 
edelleen, nimistä päättäen käytetty muitakin kasveja, ei vaan vasta- 
mainittua, esim. seuraavia: Gymnadenia albida ja conopsea, suo
meksi K irki heinä, Linnaea borealis, Kirkiruoho (Kirkiheinä) 1. 
Lemmenkukka. Kirsiheinästä (Eriophornm) on se tieto säilyyn 
kirjoitettuna, että tietäjät tulensyntyä lukiessaan pitivät tas
kussaan tätä kasvia ja sen kanssa yhdessä ihmismaitoa ja elävää 
hopeaa (K. v. Becker, Suoni. Muin.-m.-yhd. Aikakausk. XV, s. 
152). Ja koska tällä kasvilla vironkielessä on tarusointuinen nimi 
Kalevirohi (Wiedemann), on otaksuttava, että se iki-ammoisista 
ajoista on ollut varsinainen merkkikasvi suomalaisille, ja virolai
sille.

Muita kasveja, joiden nimefc viittaavat vanhan kansan tietäjä- 
uskoon, ovat esim. Noiclankaali 1. -ruoho (Lycopodium complanatum), 
N oidanvaltikka  (Trollius europseus), Noitumarja (Paris quadrifolia), 
sekä edelleen Pahansuopa-heinä (Matricaria chamomilla, Laptreski), 
Kiroraaniheinä  (Tanacetum vulgare), Kiro- 1. Kirousruoho, (Hy- 
pericum qvadrangultim t. Geum rivale) ja vihdoin Kirokonkupu 
(Centaurea cyanus, Ven. Karjalassa). Näitä kiroruohoja tahi niistä 
valmistettuja lääkkeitä ja voiteita lienee käytetty „Kiroissa“, s. o. 
noitain nostamiksi luultuja tauteja potilaasta poistettaessa 1. kiistet
täessä. Mainittakoon vielä tässä yhteydessä, että rikkaruohoja pi
detään pahansuopien tuottamina. Kiiden poistamiseksi on Sievissä 
ollut tapana, että aikaisin juhannusaamuna on kynnetty ristiin muu
tamia vakoja peltoon, jota tehdessään kyntäjä on ollut alastomana 
(Suomi 1847, s. 106).

Näiden kasvien lisäksi tulee vielä suuri joukko muita, joiden 
nimet, semmoiset kuin Ailasheinä, Ajosheinä, Alvejuuri, Ematus
1. Emäruoho, Haavanruoho, Hammasruohö, Hökäheinä, Keuh- 
kolehti, Koisonpuu, Koisonruoho, Leiniruoho, Pistosheinä, Pam- 
paruoho, Riidenmarja, Riisiheinä, Ruttojuuri, Ruusunruoho, 
Ryhdynnäinen  1. Tarttuneenruoho, Sammaslehti, Sammasrohto, 
Sätkäkukka, Tulenlento heinä*), Vatsaruoho, Vesiraam, Yskä-

*) ,,Tulenlento on se, mikä viskaa rokon ihmisen p intaan, lehmien nanneihin 
j. n. e. (Suomi 1850, s. 272).
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heinä ja monet monituiset muut, osottavat, että niitä on lääkkeiksi 
ja voiteiksi käytetty. Erityisesti huomattava nimi on Rautalehti 
1. Rautcipiiska (Plantago maior), joka kasvi lienee „raudan raan- 
tehissa“, s, o. rautaaseiden aiheuttamissa vioissa ollut hyvänä pa- 
ranteena*). Näiden kotimaisten rohdosten käyttäjinä tietysti ovat 
olleet tietäjät eli noidat, jotka vanhempina aikoina olivat miltei ai
noat lääkärit Suomessa**). Mutta varsin vähän — ainakin tois
taiseksi — tiedetään siitä parannusmenettelystä, jota Ke täm
möisten kasvien avulla ovat eri taudintapauksissa käyttäneet. Ai
noastaan jonkun esimerkin voimme mainita. Parantaessaan vaania 
(panaricmm), s. o. sormessa (tahi muussa jäsenessä) semmoista ki
pua, joka „pakottaa lihan luuta myöten'' (— syöpä), kerrotaan heidän 
ottaneen yhdeksää lajia Raaniheiniä  ja niillä hautoneen käsivarsia 
myöten, jota tehdessään olivat lisäksi lukeneet noitalukujansa 
(Kts. lisää Suomi 1850, s. 254). Parannustapa näyttää parhaastaan olleen 
laadultaan sympatialääkitystä. Niin esim. oli keltatautiin käytet
tävä keltaisia kukkia, maksatautiin maksankarvaisia kukkia tai 
lehtiä j. n. e. E ri lääkekasveja lienee myöskin eri sukupuolia 
varten käytetty, kuten voipi pääättää nimistä semmoisista kuin 
Miesten verinorivarpa (Solanum dulcamara), Urospuolen kuiva  
noriheinä (Viola canina), Naisten 1. Naispuolen kuism aheinä  
(Solidago virgaurea), Miesten 1. Miespuolen kuism aheinä  (Vero
nica Cham. t. Scutellaria galericulata), Naisten kirousheinä  (Pri
mula farinosa), Miesten sydänriisiheinä  (Jumaria officinalis), 
Naispuolen luuvaloheinä  (Trifolium ai’vense), Miespuolinen ja 
Vaimonpuolinen vilukukka. — Sen mukaan taas mistä taudin 
arveltiin alkunsa saaneen, oli käytettävä eri rohdoksia. Niinpä oli ahma- 
loon 1. silmäluomien tulehdukseen käytettävä joko H ikiahm aloa  (Hy- 
pericum qvadranguluin), Tuuliahmaloa  (Silene inflata), Veriahmaloa 
(Dianthus deltoides), Vesiahmaloa (Menyanthes trifoliata) taikka 
Kuivaa ahmaloa  (Triiolitim agrarium t. spadiceum), aina sen mu
kaan mistä luultiin p 11 h e e n a - o 1 e v a n tulemuksen olevan, kotoisin. 
Seurattiin sääntöä: Similia similibus. Samalla perusteella esim.
Akan/lapsista  (Sparganium natans), joka on pitkälehtinen, hiusmai-

*) Y rt. Iiaudanhaavan lehti (Silene nutans).
**) 1860-luvulla oli Ruovedellä kuulu isa noita M., jonka luona D. Skog- 

m ankin kävi kansantieteellisellä tutk im usm atkallaan  Satakunnassa. Millä öli noita- 
huoneessaan ollut paitsi m uita am m attitarpeita  m yöskin kuivaneita kukkia  ja  
ruohoja (Suomi II, 2, s. 152). — P arhaik si „puiskarilieiniksi“ (s. o. tie tä jän  käy t
täm iksi rohtokasveiksi) m ainitaan  V irolahdella „M aanpuutuntahein.ä“ (?), Rusi- 
heinä. (joka nim i tarko ittaa  m onta eri kasvia, esim. Lycopodium selago 1. L in- 
nsea borealis), Sydänriisiheinä (Myosotis palustris) ja  K uisanheinä (Solanum?) 
(Suomi 1850, s. 220).
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nen kasvi, oli keitettävä hiusvoidetta, jos tahtoi saada pitkän, va
luvan tukan (Kts. Suomi 1850, s. 174; vrt. maahinen  s. p., s. 
226; nori s. p., s. 230; raani s. p„ s. 254).

Kuitenkin lienevät tietäjät parannus välikappaleellekin, itse lääk
keelle — eikä ainoastaan loitsuillensa — antaneet varsin suuren arvon. 
Ne olivat nuo heidän käyttämänsä lääkkeet alkujaan kotoisin. Atse 
Luojan kellarista, yhdeksännestä taivaasta". Mehiläinen, kasvimehun 
tarkka tunnustelija, oli ne ensin sieltä tuonut. Kerrotaan eräässä 
parannusluvussa, miten mehiläinen, „meidän lintu“, tietäjän käskystä 
lähtee ensin mieluisasta Metsolasta hakemaan, voiteita, "Vammoille 
valan tehiksi“. Nokkii kukkia kedolta, keittää mettä kielellänsä 
monen kukkasen kuvusta, sadan heinän helpehestä. Kun nämä 
vo ite le t eivät tehoo, lentää hän

Ylitse meren yhdeksän 
Saarehen selällisehen,
Metisehen manterehen,
Tuurin ' uutehon tupahan,
Palvoisen laettomahan, ,
Jossa on mettä mieluhista 
Sekä voietta hyveä,

vaan kun sieltäkään tuomansa aineet eivät tepsi, saa .,raies kepeä" 
vielä kolmannesti lähteä nmitoretkelle, tällä kertaa:

Ylähäksi taivosehen,
Päälle taivosen yhdeksän,
Perille pyhän Jumalan,
Asunnoille autuahan.

Niinpä nyt mehiläinen
Lenti Luojan kellarihin 
Kamarihin Kaikkivallan;
Siellä voidetta teliä’än,
Kasvoja rakennetahan 
Hopeisissa pa oissa,
Kultaisissa kattiloissa.
Niillä ennen Luoja loitsi,
Puheli puh as Jumala,
Voiti Luoja lapsiansa
Pahan vallan vammaksissa (Kal. XV).
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Lääkekasvit olivat niinmuodoin kotoisin ikuisen valon kuihtumatto
mista kukkatarhoista, ja lääkäreistä ensimmäinen oli itse luoma
kunnan kaikkivaltias alkaja:

Vesi vanhin voitehia,
Jumala parantajia. *)

Tätä runojen käsitystä, lääkkeiden korkeasta kotiperästä, näyt
tää tukevan se seikka, että useat kasvit on hänen nimikoiksensa 
pantu, arvatenkin juuri semmoiset, joita vanhat tietäjät ovat lääke- 
taiteessaan käyttäneet. Lnettelen seuraavat:

UJconantio =  Kostoc, muudan limainen sieni, joka keväisin 
ilmestyy kuivalla maalla ja kansanluulon. mukaan 011 sadepilven 
kappale. •

U konhattu  ~  Aconitum lycoctonum, eräs myrkyllinen kasvi.
Ukonheinä  =  Lappa maior ja minor.
U konistukas  =  Erysimum cheiranthoides.
U kon jyvä  — härkä- 1. polttojyvä. •
U konkaali =  Erys. oh.
Ukon kataja  =  Pedicularis palustris (?).
U konkaura  =  Avena fatua.
Ukonkello — Campanula latifolia.
U konkrassi =  Sisymbrium Sophia.
u/contehti — Verbascum nigrum t. Tussilago farfara t. Lappa 

t. Caltha palustris.
Ukon leipä — Peltigera venosa.
Ukonlmnrne — Caltha palustris (Nurmes), t. Tussilago farfara**).
U konm arja — Oornus suecica.
U konnarsku  =  Capsella bursa pastoris (=  nMaansuuttm.tain.en‘t 

Virolahdella).
U konnauris =  Erysimum cKeiranthoides t. Brassica campestris 

t. Sinapis arvensis.
U konpalko  =  Sinapis arvensis t. Baphanus raphanistmm.

*) Samoin indialaisenkin tarun  m ukaan ta ivaan  m etsikössä valon kuk- 
kaisniityllä kuolem attom uuden y r tti  on syn tyny t, jo s ta  indialaisen  Olympon 
lääkärijum ala Dhavcmtari saapi am brosiaa keittääksensä (De ffubem atis, La 
Mytholögie des P lan tes I, s. 230). — N iinikään m iiinaispoiijoiset k an sa t kuvailivat 
Åsgårdissa SYöjaaa 1. M engladin jalltain  juu ressa  is tu v aa  nuoria  naisia  hellässä 
tuttavallisuudessa, niiden, joukossa Lääkkehettärenkin., Eiran. Å sgårdissa, tai
vaassa, olivat siis lääkkeiden alkuperäiset saan tipaikat, sam oin ku in  ne suom a
laisenkin tarun  mukaan, ovat ylim m ästä taivosesta tuo tavat.

**) "varsinainen Lumme, s. o. ulpukan lehti, on erään lo itsurunon  mukaan 
syntynyt ihmetaromen lastasta  (Kts. Loitsur.).



Lkonpai ta Xardus tricta, eräs tönkeä, vaikeaniittoinen heinä, 
jota myöskin „jussin parraksi'- nimitetään. Ahvenanmaalla ja Nor
jassa se on „Finnskägg“ *).

Ukonputki — Heracleum sibiricmn, isoimpia sarj akasvej amme. 
Käytettiin muinoin punatautia vastaan. Puolassa laitetaan siemenistä 
ja lehdistä käytteen avulla juomaa. Kamshatkassa syödään varsi 
kuorittuna, paloitettuna ja kuivattuna, Venäjällä sen varsista pol
tetaan viinaa.

Ukon ruttojuuri — Petasites frigidai (Akan ruttojuuri =  
edell.)

Ukonsieni — Agaricus procerus, korkeutensa vuoksi miltei sa
nottava »sienien kuninkaaksi".

Ukontatar =  Polygoniini lapathifolium.
Ukontorvi =  Angelica sylvestris.
Ukontuhnio =  Lycoperdon bovista kuivuneena. Tuoreena sen 

nimi on maanmuna. Muutamin paikoin poikaset harjoittavat 
semmoista taikaa, että munalla, jota vuoroon ovat tuikanneet maa
lian. vuoroon omaan takapuoleensa, heittävät tovereitaan. Jos muna 
sattuu, saa satutettu muka ajoksen siihen paikkaan, johon on sat
tunut.

Ukontupakkä — Verbascum thapsus, jonka monet toisintonimet: 
„yMeksän väkin en ,,köyhäntupakka££, „löylylehti“, „hökäheinä“,
„yskäheinä“ osottavat sen lääkinnöllistä tehoa.

Ukhosenheinä — Cardamine pratensis, t. =
Ukkosentakiainen  =  Lappa.
Että monet tämmöiset nimet ovat verraten nuoria osottavat itse 

kasvitkin, jotka niin nimitetään, ne kun vasta myöhempinä aikoina 
lienevät maahamme siirtyneet. Niinpä kutsutaan Agrostemma githago 
nimistä peltokasvia, jonka luullaan pellavansiementen kanssa tulleen 
ulkomailta, nimellä Ukonkulppu. Samoin Bunias orientalis’ta, joka 
Venäjältä päin on Suomeen siirtynyt ja vasta Napoleonin sotien 
aikana ilmestyi keski-Eurooppaanain, nimellä Ukonpallco; edelleen, 
hyötymansikkaa (Fragaria elatior), jonka rahvas on oppinut tunte
maan herrasväen kasvitarhoissa, toisinaan Ukontnansikaksi, vaan 
tavallisesti Saksanmansikaksi, joka nimi osottaakin tämän kasvin 
ulkomaisen alkuperän. Muutamat ylempänä mainituista nimistä ovat 
vaan silmäänpistävän erikoisuutensa, esim. suuren kokonsa tahi 
muun outoutensa vuoksi saaneet moisen nimensä, ikäänkuin siten 
tahdottaisiin selittää että ne Ukon välittömän vaikutuksen kautta 
ovat tuon omitnisen muotonsa tahi muun laatunsa hyötyneet, taikka

*) Sama kasvi on Kalvolassa nim eltään Karilainen; vaan lienee tusk ia  
taruperäinen. V rt. kuitenkin Gananderiin.
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sisältävät ne jotakin pilkantekoa vanhasta pakanallisesta ylijumalasta, 
jonka luomiksi mokomat kummalliset ilmiöt ovat kuin omansa. Yrt. 
„Ukonjyväw, „Ukonmansikka“, „Ukonkaura“ *)•

Ukosta muodostuneiden kasvinimien yhteydessä mainittakoon 
v ie lä :

Pitkäsen kylvö  1. -palko — Brassica campestris.
Pitkäsen palko  =  Turritis glabra, „Sappiheinä“. Nämä kaksi 

kasvia näyttävät saaneen nimensä semmoisesta arvelusta, että ne 
„pitkäsen“ 1. ukonilman jälkeen ilmestyvät maahan.

Ukon puolisoksi mainitaan Akka, joka tietysti hänkin piti 
asuntoa taivaan seestehisessä, mistä kaikki paramrasvoima alkujaan 
oli kotoisin**). Siispä Akankin mukaan nimitettyjä kukkia lienee 
mainittavissa? On muutamia, mutta useammissa tapauksissa taitaa 
olla mahdotonta varmuudella päättää, tarkoittavatko sennimiset kas
vit akkaa taivahista vaiko vaan maallista. Mainittakoon esimerkiksi:

Akanhammas =  Anthyllis vulneraria.
Akanhapsi — Sparganinum natans.
Akankaali =  Sedum telepa t. Ajuga.
Akanlaukku — Convallaria bifolia.
Akanruis =  Barb. str.
Metsänkuningas Tapio, jonka avarilla tiluksilla niin monen

moiset ruohot ja kukkaset ihmisten ja eläinten hyväksi taimivat ja 
tarmenevat, ei ole antanut yhdellekään varsinaiselle kasville nimeä.. 
Hän olikin pääasiallisesti puiden kaitsija. Senvuoksi ovatkin hä
nen nimikoltaan vaan jotkut omituiset kasvaiitoimiodostumat, joita 
joskus puissa tavataan; esim. Tapion p ö y tä , josta jo on puhuttu, ja 
Tapionkanto, s. o. semmoinen kanto, joka päästänsä työntää tuo
reita vesoja yltympäriinsä tarhilon eli kiehkuran tapaan. Kuitenkin

*) Täm än ohessa huom autam m e, että  m uutam ia n au tak in  luonnontuotteita 
nim itetään harv inaisuutensa tah i m uun om ituisuu tensa tähden  Ukon nimellä, 
esim. Ukonhiekka p iisora; Ukonkivi kuutelokivi 1. k v a rts i ',)Ukonkoira („Trållhund“, 
Jusl.) eräs suuri perhostoukka; Ukonkonna su u ri kon.nin.kainen; Ukonkorento 
suuri sudenkorento; XJkonlahna harvinaisen  su u ri lahna; Vkonlammcis taivaan
vuohi; Ukonlehmä joku hyönteinen (,,Sprengm ask“, Jusl.); Ukonoinas taivaanvuohi; 
Ukontäi joku suuri kovakuoriainen,

**) Akan kertoo Ganander olleen m ahtavan  jum ala tta ren , jo ta  myöhem
min usein verrataan  N eitsyt M aariaan ja  sekaantuukin  hänen  kanssaan keskiaikana. 
Runoissa sanotaan mehiläiselle:

P is tä  siipesi sim ahan,
Toinen siipesi metehen,
A kan vanhan  vakkasehen 
Tuo sitten  simoa tuo lta  — — —

ja  heti sen jälkeen rukoillaan avuksi M aariatarta.



on Metsolan väki yhdelle ka.sville nimen aiheuttanut. Se on Met- 
sänäm m än kenkä (Verbascum nigrum), jonka nimen Tillandz on 
säilyttänyt. Edelleen nimitetään toisinaan runollisessa kielessä 
puun latvaa Tapion kämmeneksi*).

Wäinämöinen, jonka käskystä Sampsa Pellervoiuen puki elot
toman ja aution maanpiirin lehti- ja havuverlioon, — eikö hän ole 
nimeään kasviknntaankin kiinnittänyt, niinkuin se on ,,Wäinämöisen 
venheen jälkenä“, „W:n tienä1' t. „valkamana14 veden välkkyvään 
pintaan ainaiseksi säilymään kiintynyt, tahi niinkuin se taivaan 
tähtitarhoissakin on ikuistettuna „Wäinämöisen viitakkeeksi“ ja 
ja „*Wäinämöisen virsuiksi" mainituiden tähtisikeröiden nimissä? — 
Ainoastaan kaksi kasvia: Wäinöntaimi (Typha) ja Wäinönputki 
(Angelica arcliangelica) tallettavat tätä kuuluisaa nimeä. Edellistä 
näistä kasveista nimitetään toisella nimellä Osman käämiksi, sa
moin kuin kansanrunoissakin Kalevaisia kutsutaan nimillä semmoi
silla kuin Osmo, Osmotar ja Osmoinen. Mainitun kasvin omi
tuinen kääminmuotoinen kukkatähkä, se se nähtävästi on antanut 
aiheen tähän merkilliseen nimeen. Edelleen on huomattava nimi 
Osman mesikkä  (Melilotus officinalis), jonka nimen alkuperäi
syyttä kuitenkin sopii epäillä (Tavataan Lönnrotin Sanakirjan 
lisävihossa). **)

Altti ja hänen perheensä, Wellamot, Sotkottaret ja muut -taret 
ja täret. nekään eivät ole jättäneet kasviemme — tarkoitan vesi- 
kasviemme —  nimistöön muistoa jälkeensä, vaikka siinä määrässä 
olivat tämän kasvilaadun suosijoita, että ruokopaidoissakin esiin
tyivät. N äkki , veden kuningas, jolla alkujaan oli valtakuntansa 
tuolla puolen Pohjanlahden, on anastanut Ahdin sijan. Niinpä 
onkin muutamia tuon muukalaisen tunkeilijan mukaan nimitettyjä 
kasveja:

Nä/cinhapset 1. -hiukset =  Sparganium. 
Näkinkenkä =  lumme. 
Näkinparta — Chara. 
Näkinruoho =  Naias.
N äkinvaltikka — Osmankäämi ***).

*) K utsutaanpa vielä „Tapioksiu erästä metsän lintuakin; &i/lvia rufa.
**) M ainittakoon tämän lisäksi, että „griipiksi‘‘ nim itetty  kuuluisa ta ru lin tu  

vanhem m issa sanakirjoissamme kulkee nimellä Wäinönkotka, — kansan vaiko 
oppineiden keksim änä? — Erästä solmulajiakin („trollknut“, ,,valknut“) k u ts u 
taan  osmansolmuksi; puutarhaa osmanpellolcsi (Renvall).

***) Lisäksi: Näkinheinil (Vicia cracca), jossa näkkinimi kuitenkin lienee 
kansanjohtoinen väärännysmuoto alkuperäisestä nätkin (mlkkin) - nätkelmä, jo 
ten  sukulaiskasvia L athym sta  nimitetään.
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Muita taruperäisiä nimiä pakanallista alkuperää ovat vielä seu- 
raavat:

H iiden käm m en  =  Orchis maculata.
O tavan ohra  1. T aivaan oh ra  =  Himalaja 1. „himlakorn“.
M aahisenm oukku  — Lycoperdon hovista s. o. „Ukontuhniou *). 

— Mainittakoon myöskin M etsän äm m än  ku kka  =  Verbascum 
thapsus, S in isirkku n en  =  Myosotis palustris (vrfc. Sinisirkku 
=  Sinipiika, t. Metsänemäntä) ja K a leva n  kuusi, s. o. uhrikuusi 
yleensä, pyhä kuusi, jota myöskin k ih la k u u sek si sanotaan, ynnä K a 
levan pu u , s. o. pyhä puu, arvattavasti pihlaja (Lönnrot), jotka sa
nat ovat paremmin yleis- kuin erisnimiä**), sekä vihdoin vieras
peräiset nimet:

P a ra n m a to  =  Eupborhia palustris.
Parannoksennus  t. -vo i — Aethalium. Jos tämmöisen tapaa 

ja sitä alakivellä pieksee leppäsillä vitsoilla, tuottaa se kipua sille 
henkilölle, jolla on „paraa. Hän tulee silloin paikalle torumaan 
pahantekijöitä. Vrt. Granander, s. 67.

T on tu n parta  =  Sedum telephium 1. Jovisbalba (ranskaksi „Jou- 
barbe“). —- Roomalaiset istuttivat Sedum nimistä kasvia katoille, 
siten heikentääkseen tai torjuakseen myrskyn ja ukkosilman vau
rioita („sedare tempestatenP), josta lieneekin tällä kasvilla mai
nittu nimensä. Sama kansanomainen luulo on Ruotsissakin ollut 
olemassa. Siellä sitä sen lisäksi on istutettu katoille antamaan 
hyvää „tontunonnea“ (t o m teb o ly c k a “ j, s. o. vakuuttamaan omista
jalle asuntonsa häiritsemättömän omistuksen. Vertauskuva on selvä. 
Kaikista kasveista pitää näet kansa tätä sitkeähenkisiinpänä, josta 
syystä vanhat kansat siitä käyttivätkin mainesanaa AuLioov 1. Sem- 
pervium (kts. tästä G ubernatis, II, s. 176 ja F ries , Botan. Ut- 
flygter I. s. 121).

Lueteltakoon vielä lopuksi muutamia semmoisiakin kasvinimiä, 
jotka nähtävästi ovat syntyneet tarnsteleyan mielikuvituksen vaiku
tuksesta, vaikka tiettävästi eivät perustukaan varsinaisiin, taikka 
ainakaan tunnettuihin tahi selviin taruaiheisiin: A ju ru oh o  (Thy-
mns serpyllum), Ik ä vä n k u k k a  (Veronica serpyllifolia), K eiso n p u tk i  
(Cicuta virosa), K u olem an kou ra  1. K uolleenkoura  (Polystichum  
filix mas 1. Pteris aquilina), K uolem anku kka  (Caltha palustris), 
K uolem anvuoteet (Dryopteris), K o n n a h yte lm ä  (Sparganium natans),

*) Viron kielessä nim itetään m onta kasvia M aahisen m ukaan. „Maa-aluse 
röhi11 niinisiä kasveja ovat: Geranium  Robert., Medicago lup., Alciiemilla vulg., 
Yiola tric., Veronica offic., Galium ver. j a  Oxalis acet.; sitä  paitsi „maa-viha 
rohi“: Myosotis.

**) Yrt. Kalevan miekka =  W äinäm öisen viikate, Kalevan tuli 1. valkea 
— ohrantuletta jainen ja  Kalevankakko.

\
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Maannousemanruoho (Lepidium ruderale 1. Thlaspi arvense), 
Maanpuutuntaruoho  (Hypericum), Maansappi (Gratiola officinalis), 
M aansuutuntainen  (Capsella bursa pastoris), Orjanruoska (Cirsium 
t. =  seuraava), Orjantappura (Rosa), Pellonvanha (Achillea mil- 
lefolium), Polviäijä  (Cerastium vulgatum), Päivänampuma (Poten- 
tilla norvegica). Päivänkakkara (Chrysanthemurn. leucanthemuni), 
Päivänkäm m en  =  edell., Päivännäkemä -  edell.. Päivänkukka 
(Nymphea alba), Ruunvimmujuna  (Polystichum filix mas), Sanan
ja lka  (Pteris aquilina) *), Satapuheenheinä 1. -kukka (Spergula 
arvensis), Tuulenkoura (Polystichum filix mas), Tuulensäivi (Epi- 
lobium angustifolmm), I irokaarnc (Polystichum filix mas) y. m. m. 
Ovatko taruperäiset kasvinimemrne, suurempi osakaan niistä, jotka 
ovat alkuperäisiä suomalaisia, varsinaisen pakanuutemme aikuisia, 
siitä tnskin voitanee päästä perusteltuun vakaumukseen. Ilmisel
vään ne kuitenkin osottavat, vaikkapa olisivatkin verraten myö
häisiä synnyltään, että niiden syntyessä kansassa vielä on huo
mattavissa määrin ollut jälellä pakanallista katsantotapaa, joskin 
kristinusko jo oli tehnyt tulonsa sen keskuuteen, sen aate-elämän 
ovea raottanut.

II.

Tuukeuduttuaan niin syvälle Suomen kansan sydämiin kuin 
kristinusko, pintapuolisesti esitettynä yleensä saattoi, se kuitenkin oli 
omansa tuomaan suuren joukon uutta sisällystä ajatuksille ja tun
teille, niinmuodoin myöskin uusille urille kääntämään nimiaistmkin. 
Eivät ainoastaan persoonalliset nimet tulleet toiset, vaan osaksi 
kasvitkin saivat vaihtaa nimensä uuden uskon mukaan, nekin n. s. 
kristittiin. Tämän uskon itsestään antama todistus: „ Vanhat ovat
kadonneet; katso kaikki ovat uusiksi tulleet!“ on totuus, joka täs
säkin kohdassa on paikkansa pitävä. Suuri joukko kasveja pantiin 
pyhien miesten ja vaimojen, vieläpä joskus vanhan testamentinkin 
henkilöiden nimikoiksi. Kristus ja Xeitsyt Maaria saivat kumpainenkin 
kokonaisen kukkastarhan, — yksin enkeleitäkin uudessa nimenan
nossa toisinaan muisteltiin, puhumattakaan paholaisesta, joka kaik
kialla on ahkerasti askarruttanut kansojen mielikuvattia kasvien ni
mittämisessä. Yleensä on näihin nskontoperäisiin nimiin liittynyt

*) ,.Suom alaiset näy ttävät ottaneen nimen Sanajalka täm än kasvin kannan 
luonnosta. Jos se leikataan poikki viistoon, niin leikkuupaikassa tulee B. P. ja  
m uut s e m m o i s e t  kirjaim et näkyviin, että halullinen saapi panna sanankin kokoon .
II. A. Reinholm , Suomi 1850. s. 261. — Vrt. L. Bechstein, Das Deutsche Volk. 
Leipzig, 1854, I, s. 107—108.
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legendoja, jotka kuitenkin ajan kuluessa ovat yhä enemmän unoh
tuneet. Meillä ne kaiketi jo aikoja sitten ovat unhon saaliina olleet, 
sekin vähä mitä niitä alkujaan täällä lienee tunnettu tai arvosteltu. 
Kuinka ne syntyivät? Jonkun keksityn vertauskuvan pohjaksi en
siksi rakennettiin uusi nimitelmä ja siitä vähitellen itse tarukin 
kutoutui. Kolminaisuuden vertauskuvana esim. pidettiin lehtiä, jotka 
muodostuvat kolmesta lehdykästä. Näin ollen ne myöskin edus
tivat uutta kristillistä uskoa ja sen voimaa vanhan, pakanallisen ajatus
tavan vastakohtana. Niinpä apilanlehti suomalaisten luulon mukaan 
saattaa loitsun, pakanallisuuden tenhovoiman tehottomaksi *)• Kolmi
väriset kukat („flores Trinitatis“) olivat niinikään kolminaisuuden ver
tauskuvia. —  Vanha liitto, joka ennuskuvallisesti viittasi uuteen liittoon  
ja sen suureen lunastustapahtumaan, sekin henkilöillään ja muistoil
laan sai, kuten mainittiin, olla mukana uudessa nimenannossa. Siitä 
muodostui semmoisia kasvien nimiä kuin Sigillum  Salomonis, Conval- 
laria polygonatum, Mäkivehka, (ruots. Salomons sigill), Candelabruni 
Salomonis (TKlaspi campestre, ruots. Salomons ljusstaka, Elias As
pelin, Flora Oeconomica, Sthm. 1749, s. 38 ja Linné, Flora Sue- 
cica, s. 226). Yleensä nämä uskonnolliset tai raamatulliset nimet 
syntyivät kansassa — tiedemiehissä ei näet keskiaikana ollut kasvi- 
oppineita — , ja vielä tänäkin päivänä on niiden luotettavin lähde 
kansankieli, josta oppineet ne ovat latinaksi kääntäneet ja joskus 
omaan käyttöönsäkin ottaneet. Keskiajalta säilyneissä harvoissa 
kasviopillisissa kirjoituksissa niitä ei paljoa tavata, mutta sitä vil- 
jemmältä 15:llä ja 16:11a sataluvulla vaikuttaneiden „kasviopin 
isien“ teoksissa, joihin ne tarkkaan on poimittu kansankielestä. 
Kansa se' myöskin perintötaruiliin on itse nimiaiheen kätkenyt. 
Merkillistä on, että nämät tarut ovat ihmeellisessä määrässä yhtä- 
pitäväisiä kaikissa kristityissä maissa.

Helposti ovat nämä keskiaikaiset nimimuodostelmat tunnetta
vissa niiden uskonnollis-vertauskuvallisesta merkityksestä. Mitä 
muotoon tulee, ovat ne samanlaiset kuin ennen esittämämme ryhmä 
historiallisia nimiä, nimittäin omantomuotoinen määräyssana tavalli
sesti rajoittamassa pääsanan merkitystä.

Mitä Suomen kansaan tulee, on otaksuttava, ettei se ole- suu
resti, jos ollenkaan, tätä kristillistarullista nimivarastoa omasta 
puolestaan lisännyt. Se on sen valmiina vastaanottanut skandinaa- 
vialaisilta naapureiltaan ja omaan kieleensä kääntänyt. Lainan-

*) Sanoilla voi tehdä itsensä. „kovaksi“ teräkalun  kaavo itu sta  vastaan, 
m utta jos jonkun  likellä olevan henkilön liiv intaskussa on apila, se heikentää 
sanojen voim an (Suomi II. 2, s. 160).
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\  älittäjänä on. tietysti pääasiassa ollut rannikkoseutujemme ruotsinkielinen väestö.
Aika on nyt luetella nämät kristinuskon vaikutuksesta synty

neet (taruperäiset) nimet, minkä verran niitä on tietoon saatu. 
Vanhan testamentin henkilöihin kohdistuvia kasvien nimiä tunnen 
suomenkielestä vaan seuraavat:

A atam in  1. Aatamin ja  Eevan kämmen — Orchis maculata. 
Aabraham in kukka — Trollius europEeus.
Tämän yhteydessä mainittakoon, että eräs toinenkin kasvi on 

'\ anh.au testamentin, antamasta aiheesta suomalaisen nimensä saanut, 
nim. Anthemis arvensis, suom. Saaronin kukka , joka nimi on ehkä 
kansanjohdannainen oikeammasta: Saaromen kukka.

Jesuksesta tahi niinkuin ^Vapahtajamme nimi kuuluu keski
aikaisissa runoissamme ja monilla seuduin muissakin kansan perin
näisissä hengentuotteissa — sananlaskuissa, puheentavoissa sekä 
kasvien nimissä — Kiesuksesta ovat seuraavat neljä nimeä alkunsa 
saaneet:

Kiesuksen kukka — Epilobium angustifolium, ruots. ..Himmels- 
gräs“, tavallinen horsma, jota myöskin etelä-Pohjanmaalla kutsutaan. 
R uum iinkukaksi, syystä että sitä on ollut tapana panna ruumiin- 
arkkuun, kenties jonakuna opastajana taivaaseen.

Kiesuksen kämmen 1. Jesuksen kämmenen kukka — Orchis ma
culata, jonka kasvin omituiset kämmenennäköiset juurimukulat ver
tauskuvia rakastavan rahvaan mielikuvituksessa ovat olleet omansa 
synnyttämään tämmöisen nimen ja muitakin saman tapaisia. Keski- 
Pohjanmaalla se juuriensa ulkonäöstä on saanut nimen Utareen 
kukka. Kahvaan luulo, on että lehmät siitä lypsävät hyvin.

Kiesuksen 1. Jesuksen kengännauha =  Dianthus deltoides, ja
Kiesuksen 1. Jesuksen käsipaija  =  edell., joihin nimityksiin 

tämän kasvin viehättävä kukka näyttää antaneen aihetta*).
Samoin kuin Jesuksella oli Neitsyt Maarialla useita ottolapsia 

Kukattaren monilukuisessa perheessä. Hänen mukaansa on nimi
tetty seuraavat kasvit:

M aarianheinä  =  Hierochloé borealis.
M aariankataja  =  Agrimonia cupatoria.
(Neitsy) Maarian t. Vapahtajan kehtopa/ma =  Anthoxanthus 

odoratum (Lappajärvi). Tätä hyvähajuista heinää Pohjanmaalla 
pojat ja nuorukaiset jokseenkin yleisesti ovat pitäneet lakin partai
den sisäpuolella, samoin kuin tytöt arkuissaan tai laatikoissaan.

M aariankieli =  Convallaria multiflora.
M aariankrassi =  Maarian kataja.

*) T äm än kukkasen toisintonim i Piyttikukka  on luultavasti siitä tullut, 
että sitä  som uutensa vuoksi on ollut tapana huoneisiin tuoda.
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M aariankukka  =  Maarianheinä.
Maariankämmen  1. -kämmekkä — Orchis maculata t. Coclo- 

glossuin viride.
M aariankäsi =  edell.
M aarianolki — Milium effusiun.
M aarianpahna  =  Galium verum.
Maarianpuu  =  1, haiun us cathartica.
Maarianruoho — Maarianpahna t. =  Anthoxanthura odoratum.
Maarian sanajalka — Sempervivum tectorum (Virossa).
N. Maarian sänkyruoho  =  Maarianpahna (t. =  Convallaria 

maialis, Sääksmäki).
M aarianvaippa — Alchemilla vulgaris. Askulassa kuuluvat 

vaimoihmiset — arvatenkin taikatarkoituksessa —  tiukassaan pitä
vän tätä kukkaa.*)

P. Johanneksesta, Kastajasta tai Evankelistasta, taikkapa mo
lemmista, ovat nimensä perineet:

Juhaninkukka =  Achillea millefolium ja ptarmica t. Trollius 
europseus.

Juhanneksenkukka= Hypericum perforatum ja qvadrangulum**), 
t. Matricaria chamomilla t. discoidea, . t. Chrysanthemum lencan- 
themum.

Juhanneksenunnu =  Marticaria ch.
Juhan neksenkäm m en — Orchis maculata.
Ju h an n eksen m in ttu  =  H ypericum  qv.
Juham ieksenruoho  =  Tanacetum vulgare.

*) Skandinaaviaan nähden on huom autettu , e ttä  ne kuka,t, jo ita  k ristittynä  ai
kana ku tsu ttiin  N eitsyt M aarian 1. „Meidän Rouvam m e1- kukiksi, o livat pakanuu
den. aikana Frejalle om istettuja (Fries, B otaniska U tflygter P , s. 1791. Neitsyt 
Maarian kukkia näy ttää  ainakin ruotsalaisilla olevan varsin  ru n sas  määrä, 
runsaam pi kum m inkin kuin suom alaisilla, jo tka  lienevät täm äntapaiset kasvi- 
nim et enimmäkseen ju u r i  sieltäpäin saaneet. M ainitsemme m uutam ia seUaisia: 
Juugfru Marie hand, 1. förkläde  1. rock 1. bröst (Orchis m aculata), J. M. säng
halm (Galium v.), J. M. nycklar (Prim ula veris), J. M. silkeshår (Drosera rotundi- 
folia), J. M. Iin 1. hår (Pölygala vulgaris), J. M. barnmössa (Splachnum  luteum), 
Fruckål (Hypochseris maculata). — M aarianvaipasta (Jug fru  Marie kåpa) kerro
taan. R uotsissa muad.au m erkillinen tieto, joka m ainittakoon om ituisena todis
tuksena kasvitaikojen luu llusta  tehosta: „Siitä valm istettua keitosta käy ttävät 
toisinaan salavaim ot saadakseen, takaisin  sen, m ikä ei m illoinkaan ole takaisin  
saatavissa11 (Eliel Aspelin , F lora Oeconomica, Stlim  1749, s. 14). — N eitsyt M aa
rialle samoin kuin pakanallisillekin j uin alaisolennoil le on joskus om iste ttu  m ui
takin  luonnontuotteita, ei vaan kasveja. Suom alaisilla on semmoisia ainakin  kaksi: 
Maarianjää —  aluna ja  M aariankala — kampela.

**) L aajalti Euroopassa p idetty  e rittä in  tehokkaana varjeluskeinona no i
tu u tta  vastaan. Kts. ,,Hypericum perfoliatum 1', Gubernatis. L a M ytholögie des 
P lan tes IX, s. 173.
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Juhannuskulcka -  Matricaria ch., Tanac. vulg., Hyper. perf. 
Achill. ptarm., Trollius europacus (Lammi), Ranunculus acris ja Spi- rssa uimaria.

Huomattava virolainen nimi on Juha-puu (Taxus baccata.)
P. Pietarin mukaan on nimitetty:
Pietarinharja -  Scabiosa succisa*).
Pietarinkukka  1. Pietarkukka =  Achill. millef., Tanac. vulg., Melampyrum.
Pietarinpapu — Melampyrum nemorosum.
Pietarinputki -  Anthriscus silvestris.
Pietarini'uoho 1. Pietarruoho — Pietarinkukka (Tanaeetum).
Pietarinyrtti 1. Pietaryrtti =  Pimpinella saxifraga. Tämä kasvi 

on erityisen kunnioituksen esineenä Unkarissa. Kerrotaan näet, että 
kuningas Csaba, Attilan poika, eräässä taistelussa itägootien ja 
gepiiclien kanssa hävittyään pääsi pakoon 15,000:n miehen 
kanssa, joista tuskin yksikään oli ilman haavoja. Mutta kun tätä 
yrttiä sattumalta olivat saaneet haavojansa päälle, olivat siitä kaikki 
parantuneet. Siitä saakka sillä on ollut, nimenä „Csaba kuninkaan 
laastari“ (Gubernatis, II, s. 288)**). Luultavaa on, että monet 
näistä Johanneksen ja Pietarin kukkakaimoisfca ovat nimensä saa
neet sen johdosta, että puhkeavat kukkansa mainituiden pyhimysten 
kirkkojuhliksi 24/c ja 29/6 tahi niiden päivien tienoissa. Tähän seik
kaan nähden ansaitsee erityistä huomiota nimi Heri-Juhannes 
joka muutamin paikoin (Tampereen seuduilla) on niittyvillan (Erio- 
phorum angustifolium) nimenä. Tämä nimi näyttää tarkoittavan 
että silloin jo on kohta Juhannus käsissä, kun niittyvilla valkeana 
vilkkuu (heri =  melkein).

Raamatunjälkeisiä pyhimyksiä, joiden mukaan kasveja on nimi
tetty, on niitäkin joitakuita.

P. Kristohveri, eräs keisari Deciuksen aikana marttiirakuole- 
man kärsinyt pyhimys, joka roomalaisissa maissa nautti 'suurta ar
voa, ja varsinkin on suuresti mainetta saanut ^Kristuksen kantaja“ 
niinensä johdosta sepitettyjen tarujen perusteella, on pyhimysten 
parvessa ruumimvoimien edustaja.***) Siksipä onkin liänelle muissa

*) V irossa Scabiosa on arveusis Aiatari hein, tarullisesta nim estä <xiatar 1. 
äiätär =  „kuradi emä, juuda tu ta r“.

**) Talia kasvilla on toisintODimenä, Koiran kumina — tokko siitä syystä, 
että sitä  on p idetty  erittäin  tehokkaana lääkkeenä raivotautisten koirain tuotta
maa vesikauhua vastaan?

***) M eilläkin hän näyttää katolisaikana olleen kansan keskuudessa tunnettu  
ja  R istorin  nim ellä avuksi rukoeltu koskenlaskussa, joka vaatii vankkoja rnu- 
miinvoimia. N äyttääpä hänestä muodostuneen vasituinen vedenhaltija: „Ristoppi 
v irran  v an h in 11, jo ta  esim. saarvanpyydössäkin rukoiltiin. Kts. Loitsur. s. 185,230.
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maissa omistettu varsin monta kasvia (Kts. Gubem atis , Mytholögie 
des Plantes, II, s. 93), vaan meillä ainoastaan Actcea spicata  1. 
tuo muinoin lääkkeenä käytetty konnanmarja.

Pohjoismaisetkaan pyhimykset eivät näytä meikäläistä kasvi- 
nimistöä suuresti rikastuttaneen. Mainittavissa on kuitenkin pari 
esimerkkiä.

E rkinkukka , joku kevätkukka (Lappajärvellä)*).
Priitankukka — Melandriutn dioicum t. Lychnis dioica (Kemi), 

P. Pirjetan mukaan niin nimitetty.
Suomen suojeluspyhä P. Henrikki on. kotimaisessa kasvi- 

nimistössämme edustusta vailla. On kuitenkin olemassa eräs muro-laji, 
Blitum  1. Chr. nopodium bonus Henricus, joka nähtävästi on 
tämän muuallakin ei vain pohjoismaissa käytetyn tiedenimensä saa
nut hurskaasta Henrikistämme. Jos niin on laita, on siinä ollut 
aiheuttavana syynä tämän kasvin muinoin ehkä laajanlainen käy- 
täntö rohdoskasvina. Toisella nimellä se senvuoksi onkin „Tota 
bona“. Linné luettelee useita tauteja, joiliin sitä sopii käyttää. 
Kuokakasvinakaan se ei ole varsin merkitystä 'vailla, sillä sen nuo
ret varret kelpaavat muka syötäväksi samoin kuin parsaheinä. 
Nimi, joka on apteekeissakin ollut tunnettu („Boni Henrici herba“) 
esiintyy meidän kasvitietessämme jo Tillanclzilla.

Ke pykimysperäiset ka.svinimet, joihin tähän saakka olemme 
tutustuneet, ovat joko etusijassa johtuneet läntisen kirkon aihe
piiristä taikka juontaneet juurensa molemmille kirkoille, niin läntiselle 
kuin itäisellekin yhteisistä perintöluuloista ja -käsityksistä. Mutta 
itäinenkin kirkko näyttää jonkun verran olleen mukana rahvaamme 
kasviopillisessa nimenannossa. Toistaiseksi tämän osallisuuden laa
juus ei kuitenkaan vielä ole tarkemmin määrättävissä. Minkä ver
ran tähän saakka tunnemme, on ainoastaan yksi niistä pyhimyksistä, 
jotka tämän kirkon toimesta ovat rahvaan keskuudessa tulleet tun
netuiksi, nimittäin P. Kosmas, kansanomaiseen kasvinimistöömme 
vaikuttanut ja vaikuttanutpa hyvin suuressa määrässä. Miehisenä 
henkilönimenäkin, ven. Koznia 1. Kuzm a , suoni. Kuisma, on pyhi
myksen nimi laajalti käytetty kreikkalaisvenäläisen tunnustus
kunnan piirissä. Hänen veljensä, P. Damianus, jota yhdessä hänen 
kanssaan palvellaan, ei puolestaan näytä jättäneen nimestään jälkiä 
Suomen kasvistoon.

P. Kuisma ja P. Damianus, jotka olivat kotoisin Ara- 
piasta, olivat harjoiteltuaan lääketieteellisiä opintoja Syriassa aset-

* Sitä vastoin esim. Allium ursinum , joka W adstenan  seuduilla R uot
sissa om istetaan m ainitulle naispyhim ykselle („S. Britte lök“, Linné , Flora, Sue- 
cica, Sthm. 1755, s. 103), meillä ei kanna hänen nimeään.
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tuneet Kilikiaan ja siellä parantajanammattia pitäneet. Lähimmäi
senrakkaudesta hehkuen he hoitivat sairaita semmoisella itsensä- 
kieltäymyksellä, että saivat liikanimen „Anargyres“, s. o. rahan- 
tahtomattomat. Diokletianuksen vainon aikana Ivilikian maaherra 
Lysias heidät otatti kiinni ja moninaisten kidutusten jälkeen teloi
tutti. Heidän jäänöksensä säilytetään osaksi Koomassa, Venetsiassa 
ja Pariisissa. Kosmasta ja Damianusta pidettiin sen ammattinsa vuoksi, 
jota oliva.t harjoittaneet, lääkärien nimenomaisina suojeluspyhinä. 
Kolmannellatoista vuosisadalla syntyikin Ranskassa erityinen haava- 
lääkäriveljesknnta, joka nimitti itseään Saint-Cosme ja kauan 
aikaa harjoitti lääketieteellistä opetusta. P. Kuisman nimi on niin
muodoin ollut omansa erittäinkin rohdoskasveille annettavaksi.

Luettelon seuraavat hänen kasvinimikkonsa: Kuisma- 1. Kuis
man heinä =  Lythrum salicaria, Myosotis arvensis, Geranium silva- 
ticum,. Scntellaria galericulata.

K uism ankukka — Lyhtrum salicaria, Lysimachia vnlgaris.
Kuism an paiseheinä =  Hypericum qvadraugulum.
Kuisman paiseruoho — Lysimachia vulgaris.
Kuism an ruoho =  Kuismankukka.
Miespuolen 1. Miesten kuismanheinä =  Scntellaria gal., Ve

ronica chamsedrys.
Naispuolen 1. Naisten kuismaheinä — Solidago virgaurea. *)
Ylläolevissa kasviniinissä on Kuisma sanalla usein muunnosmuo

dot puisma ja uisma, esim. Puismankukka, Uismankukka j. n. e., vrt. 
Icussakka, pussakka, ussakka. Sana kuisma merkitsee myöskin 
veripaisetta —- lieneekö syntynyt pyhimyksen nimestä vai sattumoilta 
muodostunut samankaltainen. Sitä paremmin vastaavat mainitut 
kasvinimet aihettansa.

Paholaisella on kaikkialla ollut paljon tekemistä kasvien nimit
tämisessä. Suomenkielessäkin on muutamia hänen nimikoltaan:

Pirunemäntä, kts. Pirnnpurema.
Pirunkämmen  1. -kämmä — Orchis morio.
P iru n p e lla va s .  Lönnrotin mainitsema, vaan ei määräämä.
P irunpiikki =  Ohdake t. takkiainen.
Pirunpiiska — Cirsium palustre.

*) P. K uism an m ukaan on myöskin muudan kivilaji nim itetty: Ruisman-
kivi fiusspat (Lnrt).

7



—  98 —

Pirunpurema — Succisa pratensis, jota jo keskiaikana nimi
tettiin Morsus Diaboli. *) Sen suomalainen toisintonimi on Pirun- 
emäntä 1. Purtojuuri.**)

Pirunpuu — pihlaja.
Pirun  1. Pirunäidin rieska — Euphorbia helioscopia 1. pa

lustris.
Pirunsieni — Merulius cantharius.
Kirkollista alkuperää ovat vihdoin semmoiset nimet kuin Tai

vaan ohra =  Himalajan ohra, Taivaanruis — (Zea), Kirkkokukka  
— Trollius europseus, Lumpeenpappi =  Nymphsea alban kaunis 
valkoinen kukka, Piispanyrtti (Digitalis purpurea) ja Papin- 
kukka — Matricaria inodora sekä Chrysanthemum leucanthemum. 
Lempeimmän ja vaikeimman jumalansa Baiderin mukaan muinais- 
skandinaavialaiset nimittivät tämän kasvin Baldersbrä , s. o. Bai
derin kulmakarvat., „Jumala Balder“, sanotaan nuoremmassa Ed- 
dussa, ,,on kasvoiltaan niin kirkas, että kirkkain eli valkein kaikista 
yrteistä on verrattu hänen kulmiinsa. “ —  Niinkuin tunnetaan on 
tämä kasvi maamme suomalaistenkin kesken käytetty arpakukkana. 
Sen reunaknkkia irtinyppien ja Kokien: „pääsen, en pääse“, esim.
lapset tiedustelevat, pääsevätkö seuraavana pyhänä kirkkoon vai ei.***)

Tässä yhteydessä mainittakoon, että useita kukkia sanotaan 
nunniksi, joka ei kuitenkaan liene käsitettävä samaksi kuin nunna. 
Se lienee yksi suomenkielen vanhoja sanoja, joita on kukan mer
kityksessä käytetty =  nunno 1. ninn i, jotka myöskin esiintyvät sa
massa mielessä****).

Tähän voimme päättää katsakduksemme uskonnollisiin ja kir
kollisiin kasvinimiKimme. Lopuksi tahdomme kuitenkin huomaut
taa, miten kristinuskon hengessä kehittynyt sivistys yleensä näyttää 
vienontaneen ja syventäneen ihmisten käsitystä luonnosta. Koko 
luomakunta on ikäänkuin väljemmälle irtautunut aineellisunden ras- 
kanttavimmista kahleista, hengellistynyt tuon suuren Vapauttaja- 
hengen maallisen vaelluksen voimasta, kirkastunut ja lämmennyt

*) Tällä lääkeyrttinä suositulla kasvilla on nim ensä siitä, e ttä  ju u re n  sy
dän n äy ttää  olevan m aaperästä poikkikatkaistuna; mokoman työn  teki pa
holainen vim m atusti vihoissaan, tälle kasville, syystä  e ttä  Jum alan, äiti oli 
häneltä estänyt ne kepposet, jo tk a  hän  tä llä  kasvilla teki, ta ikka sen. vuoksi, e ttä  
hän kadehti ihm isiltä sen lääkevoimaa. A inoastaan juhannusyösydännä kasvaa 
täm ä kukka keskenkatkaisem atonna, ja  joka sen silloin, kaivaa m aasta, voi sillä 
helposti poistaa paholaisen '1. L. Bechstein, Das D eutsche Yolk, I, s. 102.

**) E hkä oikeammin purtujuuri, vrt. esim. maattukäsi.
***) Täm äntapaisilla kukilla harjo te taan  m uuallakin  Euroopassa arvan- 

panoa. Kts. Gubernatis, M ythologie des P lan tes, I I , s. 219 ja  220.
****) Esim. Buis- 1. Sininunnu  (C entaurea eganus), Punanunnu  (Cent. jacea), 

Tulinunnu (Ranunc. acris), Voinunnu (Tarax. off.); H arakanninni (Anemone nemo- 
rosa), Sinininni (Cent. cyan.). Vrt. m yöskin „nänn i‘‘.
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suurén kärsijän rakkaudenhenkäyksistä. Ne nimet, jotka tämän 
uuden kannan vaikutuksen alaisina annetaan luonnonesineille, ovat
i. k. hartaampia, henkevämpiä ja lohdullisempia kuin ne, jotka pa
kanallinen maailmankatsomus on voinut synnyttää. Siltä emme 
suinkaan kiellä, ettei tämänlaatuisia nimiä olisi jo silloinkin voinut 
muodostua, mutta luulemme kuitenkin, että niitä etupäässä on syn
ty11.)’  ̂ myöhempien, kristinuskon vaikutettavina olleiden aikojen ku
luessa. Uskonnollistakaan laatua olematta niistä kuitenkin huokuu 
lämmin ja osanottavainen henki koko luomakuntaa kohtaan. Eläi
millekin, varsinkin ihmisten ystäville, kotieläimille, sekä metsän ja 
kedon siivekkäille lohdunlaulajoille omistetaan omat nimikkonsa 
Knkattaren laveilla laitumilla. Ennen säälimättömyydellä kohdeltu 
vähäväkinen ja kovaosainen ihmiskunnan jäsen on nyt saavuttanut eri
tyisen myötätuntoisuuden huomion lähimmäisten puolelta, jommoinen 
mieliala välkähtää näkyviin yksin kasvinimistöstäkin. Yleisempi, tehoi- 
sampi osanottoisuus keksii näet kasvikunnan yksilöistä tunnuskuvia 
niille tunteille ja mielialoille, joiden otaksutaan asuvan vähäväkisen tai 
kovaosaisen povessa. Vanhus, leski, orpo, neitsyt, lapsi, köyhä, outo, 
sairas — kaikki nämät nyt muistetaan nimenannossa ja omistetaan 
laeille usein kauneimmat, lohduliisimmat eduskukkaset, mitä kasvi- 
kunnasta keksitään. Kuka ei huomaa, että rakkaus luomistoa ja 
lähimmäistä kohtaan on ollut nimenvalintaa määräämässä, kun kas
veillemme, useinkin juuri mieluisimmille, on annettu tämmöisiä 
luonnonihailua tahi inhimillistä myötätuntoisuutta puhuvia nimiä: 
kultalatva, nummenkukoistus, päivänkämmen, siniserkku *), 
suvenihanainen, talvenkenkä, vilukukka j .  m.; taikka tämmöisiä: 
ahvenenkaura, harakankello, hiirenriista, jänönkäpälä, kissan
kello, -kynttilä, kukonkuusi, kurjenmiekka, -untuva, kyyhkyn- 
touko, käenkukka , petkel, linnunherne, -jyvä, -leipä, myyrän, 
korva, oravanmarja, peipponen, peuranvelika, pääskynlcukka- 
sirkunhattu, -kello, sorsankukka, -leipä, toukomettisen ravinto, 
varpusen rieska, vuohensilmä, yökönlehti j. n. e.; taikka vihdoin 
tämmöisiä: akanhapsi, -laukku, ihmisenulpukka, ikävänkukka , 
kyynellehti, leskenlehti, neitsynsilmä, orpolapsenkulcka, pai- 
menenneula, paimensauva, pirttikukka, vaivaistenlcukka, vai- 
vaisenvilla, vanhanpiian pellava, vieraanmarja, äijänsauva, 
äm m änhillikka, -viinamarja, kielikenkä, -kulta, -ruis, -suurus, 
-puu, äm m äkkö  j. H. e. Ottamalla lukuun senkin leppoisan pilan- 
tekohalun, joka monissa mainitsemissamme kasvmimissä ilmenee, 
kuinka paljon lämpöisimmät ne joka tapauksessa ovat, kuin nuo 
alknsyntyiset, jotka nykyisen kieliaistimme kannalta arvosteltaessa

*) Y rt. s. 99-
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eivät enää anna elatusta tunteellemme, vaan kylminä äännekuvioina 
viljelemättömän aarnioluonnon povesta korviamme kohtaavat.

Viittausten tavoin olen täten koettanut esittää muutamia taru
ja taikaopillisia tutkimusaiheita, joihin huomio välttämättä kiintyy  
kansanomaista kasvinimistöamme tarkastellessa. Koska tämä koti
maisen kansantietouden erikoisala mielestäni on yhtä tärkeä kuin 
mikään muu, en voi olla lausumatta sitä toivomustani, että suoma
laiset kansantieteen- ja luonnonystävät pitäisivät sitäkin riittävässä 
määrässä silmällä. Siten vähitellen kerääntyisivät ainekset omi
naista »H ierobotan ica  fen n ica ’&» varten, joka sekin osaltaan tar
joisi tärkeitä ja viehättäviä lisiä olleiden aikojen henkisen elämän 
tuntemiseksi. Ansaitsisipa kansanomainen kasvimistömme kokonai
suudessakin kaikenpuolista tutkimista. Kootessaan suomalaisen 
kansantietouden moni-hinkaloiseen aarreaittaan senkin sadon, mikä 
tältä alalta vielä olisi korjattavissa, nuoret tieteilijämme suorittai
sivat kauniin tutkimustehtävän. Tarvittaisiin vain kyniä kymme
nittäin, ja taitoa vaan vaaksan verta, niin olisi valmiina työ, josta 
isänmaa ja tiede olisivat Keille kumpikin yhtä suuressa määrässä 
kiitolliset. Ilahuttavaa onkin mainita, että kasvitieteellinen yhdis
tys „ Vanamo “ on muun muassa ottanut tämänkin, puolen kasviston 
tuntemusta työohjelmaansa. Sopinee toivoa, että se sen perillekin 
saattaa. *)

A. V. F orsm an.

P ie n iä  tie t o ja .

Pakanuudenaikuisia m uinaislöytöjä.

Kesällä 1898 teh ny t A. O. Heikel.
— Tyrvännöstä. Suotaalan kylään M attilan taloon, kuuluvalla A nttilan  nie

mellä oli Siu.kku.lan. isäntä T aavetti noin 40 vuotta  sitten  perunakuoppaa kai
vettaessa löy tänyt m. m. miekan, jo sta  sittem m in oli tao ttu  veitsenteriä. Käy
dessään kesäUä 1898 tutk im assa m uita k iin te itä  m uinaisjäännöksiä A nttilan  
m aalla sai t:ri H. kuulla m ain itusta  m iekanlöydöstä. Tutkim us osotti, e ttä  tuo 
kumpu,' johon oli teh ty  kaksikin perunakuoppaa, oli pakanuudenaikuinen hau
tauspaikka. Siitä löysi t;ri H. po ltettu ja  ja  polttam attom ia lu ita  ynnä kaksiteräisen 
rautam iekan kappaleen.

— Pälkäneeltä. R iihenperustuksia kaivettaessa Y lisen talon  m aalla Mal- 
lasveden. rannalla oli neljä vuotta  s itten  löydetty  rau ta inen  keihään kärki, jonka

*) Tämän esitelm än lähteinä on pääsiassa ollut: E . Lönnrot, Suom en kas
visto, Helsinki 1860; sam an tekijän  Suom alaisruotsalainen Sanakirja sekä H. A. 
Reinholmin tutkim us Suomalaisia kasvu-nimejiA. Suomi 1850. M uut läh teet ovat 
itsekukin paikallaan m ainittuina.
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t.ri H. sai kyllä haltuunsa, m utta osittain uudestaan taottuna. Löytöpaikasta, 
joka m uodosti pienen kiviröykkiön, koottiin paljo poltettuja luita sekä m uutam ia rau ta isia  teräkaluja.

- Kiukaisista. Uotinmäeltä, josta jo ennen on kerätty  paljon muinais- 
kaluja h ra  M. Kauppisen kau tta  Porin museoon ja  m aisteri H. j .  Heikelin kautta  
H istorialliseen museoon, saatiin  nytkin noin 70 kiviesinettä, suurim m aksi osaksi 
kivikalujen tahkokiviä. Xilmilt, tavattiin  peltoja ym päröivistä kiviaidoista ja  
niiden lisäksi löydettiin kaivausten avulla saviastiani kappaleita, h io ttuja kivi
astia in  palasia ja  po ltettu ja  luunmum.ja.

Köyliöstä. M etsävahti H. W äisäsen opastam ana löysi t:ri H. Köyliön
jä rv en  pohjoisrannalla 11. s. Tuhkanummella suuren pakamiudenaikiiisen kal
m iston, jo sta  löydettiin  runsaasti muinaiskalivja ynnä poltettuja luunsirpaleita.

— Kiikasta. Kirkonkylän Kauhan eli Konttitalon puutarhassa löysi t:ri 
H. po lte ttu ja  luunm uruja, joista ynnä m uista seikoista kävi selville, että siinä 
v. 1881 oli häv ite tty  pakanuudenaikuinen hautakum pu. Löydetyistä muinais- 
kalu ista  pelasti keräilijä Lindström  eräässä pajassa näkemänsä miekan ja  kei- 
häänkärjen , jo tka  hän vei Porin museoon.

— Lapualta. M uutam ia kiviaseitten tahkokivä sai t:ri H. käsiinsä kirkon
kylän  P o u tu n  talon m aalta ja  Joopen taloon kuuluvasta Daniel Kihlin torpasta 
Oravaisissa.

— Tyrväästä. Aseman vieressä on rautatienteon aikana häv itetty  ehkä 
useitakin  pakanuudenaikuisia hautakum puja. Löydetyistä m uinaiskaluista sai 
t:ri H. ta lteen  6 keibäänkärkeä ja  2 miekankatkelmaa kansakoulunopettaja V. 
H irsijärveltä  R iikassa ja  nimismies J . Selanderilta Tyrväällä.

— Uudeltakirknlta (T. 1.). Varhelan kylän Piipun talon maalla oli maalari 
J . Suom inen v. 1890 ja  1897 tehnyt muinaislöytöjä kahden puolen mökkiänsä. 
Sam asta paikasta  löydettiin ny t vielä kuolaimet, pronssinen sormus sekä savi
astia in  palasia ja  poltettu ja luita.

S itä paitsi tu tk i t:ri H. erästä suurehkoa löytöpaikkaa, jota useat rahvaan
m iehet olivat ensiksi luvatta  kaiveskelleet. Itsellinen Kustaa Grönblom oli nim. 
san taa  noutaessaan  Korkeapyörtäneen mäeltä löytänyt kaksiteräisen rautamiekan., 
jonka oli asetusten  m ukaan jä ttän y t nimismiehelle. M utta uteliaisuuden ja  löytö- 
onnen ku tku ttam ana  m enivät täm än jälkeen talonisäntä Juho Uusikartano, jonka 
m aalla sano ttu  mäki on, ja  räätäli Kustaa Lovén sunnuntaina kesäkuun 5 p. 
m uinaiskaluja etsim ään, käyttäen rautakankia, joilla särkivät osan m ainitun 
m äen ennen eheätä p in taa ja  löytäen useitakin muinaiskaluja. Omin. päin kai
veli paikkaa myös renki Frans Pietilä, löytäen esim. veitsenterän.

T:ri Heikel seuloi m yllätyn maan ja  löysi siten m. m. kappaleen pronssi
sesta  kaarisoljesta, joka on l:ltä  ta i 2:lta vuosisadalta j. Kr. ja  on vanhin muinais- 
kalii. joka tätä nykyä tunnetaan Suomen rautaajalta.

Lukijalle.

Täm ä num erosarja sisältää. 6 sivua yli tavallisen määriin, sillä, on tahdottu  
siihen katkaisem atta ottaa yllä oleva t:ri Forsm anin huvittava kirjoitus. Toi
m itus koettaa ensi vuonna saada sisällyksen entistä monipuolisemmaksi ja  toivoo 
voivansa lähestyä yh& enemmän yleisöä m. m. avaamalla palstoillaan eii kirjeen- 
vaihtoosaston, antam alla uutisia työalaltaan ja  -  alentamalla halvan luntansa 
ositta in  vielä halvemm aksi (ks. tilausilm oitusta seur. s.).
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Tilausilmoitus.

Suomen Museo ja Finskt Museum ilmestyvät vuonna 1899 saman 
suunnitelman mukaan kuin tähänkin saakka. Suomalaisessa ja  ruotsalai
sessa painoksessa tulee kuten edellisenäkin vuonna olemaan suurimmaksi
osaksi eri sisällys.

Lehdille on apuansa luvannut lukuisa joukko valtionmuseon virkamiehiä 
ja maamme paikallismuseoiden hoitajia sekä muita asianharrastajia tieteen 
ja taiteen eri aloilta. Niitä ovat: Hj. Appelgren, E. Aspelin, Y. Blomstedt,
G. Cygnaeus, A. V. Forsman, O. A. Forsström, F. I. Färling, Kust. Gro
tenfelt, A. Hackman, Axel O. Heikel, H. J. Heikel, Ar. Hjelt, O. F. Hultman, 
V. Högman, K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, K. E. Meinander, J. J. 
Mikkola, E. Nervander, M. Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, 
J. J. Tikkanen, Th. Waenerberg, V. Wallin, M. Waronen ja  Y. Wichmann.

Lehdet tulevat ilmestymään kumpikin joka toinen kuukausi, yhden 
arkin eli 16 sivun kokoisena, kuvat siihen luettuina, ja  maksavat postikont
toreissa tilattaessa 2 UI. 50 p. vuosikerralta eli yhteensä 5 m. Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen Yaliinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet täy
den jäsenmaksun, — 25 markkaa kerta kaikkiaan — saavat lehdet 
painatusvuoden kuluessa l:llä  markalla vuosikerralta (molemmat yhteensä 
2 m.), joka postimerkeissä tahi rahassa osoitteen kanssa lähetettäköön leh
tien toimitukselle Helsinkiin. Sitä paitsi saavat kansa- ja  kiertokoulujen 
opettajat, oppikoulujen, seminaarien ja kansanopistojen oppilaat kumman
kin lehden 1 markan 50 pennin hinnasta (molemmat yhteensä 3 m.) suo
raan toimitukselta.

Asiamiehet, joita otetaan mielellään maaseuduille ja eri opistoihin, saa
vat 2 markan 50 pennin tilauksista j‘oka 6:nen ja  l markan 50 pennin tila
uksista joka ll:nen ilmaiseksi.

Helsingissä voi lehtiä tilata kaikissa kirjakaupoissa.
J. R. Aspelin. Julius Ailio.

Vastaava toim ittaja. Toim itussihteeri.

l in s tc t  M useum  1 8 9 8 , N :ot 9 —IM s isältävät: Tre armeniska handskriften  (esitelmä jossa erityisesti p idetään silm ällä m uutam ien ornam entti- aiheiden syn tiä , ikää ja  levenemistä — myöskin Suomeen), kirj J . J . Tikkanen.. — Nagra sprakliga fornminnen (m uutam ia kielellisiä m uistom erkkejä, Solf: Salva; Kjula: Köyliö ja  Juvva), kirj. R alf Saxén. — Stenåldersfynd sommaren 1898 (kivikautisia muinaislöytöjä kesällä 1898), kirj Hj. Appelgren. — Konsthistoriska 
undersökningar sommaren 1898 (taidehistoriallisia tu tk im uksia  kesällä 1898). — oamlingarnas tillväxt 1897 ikokoelmain. kasvam inen 1897). — Prenumerationsan- mälan (tilausilmoitus).

Suom en Museo 1 8 9 8 , N:ot 9 —12  sisältävät: Poimintoja varjokuvauksen alalta (7 kuvaa), kirj. J . E . A. — Tarullisia tutkim uksia kotimaisen kasvistomme ja kasvmimistömme alalta , kirj. A. V. Forsm an. — Pieniä tietoja: Pakanuuden- aikutsia muinaislöytöjä, kesällä, 1898 tehny t A. O. Heikel. -L uk ija lle . — Tilaus- ilmoitus.

Helsingissä 1899. Helsingin Sentraaiikirjapainossa.


