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Suomen useo.

N:o i.

Kuudes vuosikerta.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kuukauslehfi. 

Tam m i- ja  helmikuu. 1 8 9 9 .

T ilau sh in ta  p o stik o n tto re issa  on 
2 in. 50 p. vuodessa . M uinaisin.- 
vhd :n  v ak in a ise t jä se n e t s aav a t leh 
den p ainatu svuoden  k u lu e ssa  1 m:lla, 
kansa- ja  k ie r to k o u lu jen  o p e tta ja t, 
o p p ikou lu jen ,sem inaarien  ja  K ansan
op isto jen  o p p ila a t 1 m . 50 p :llä , k un  
tilaus te h d ään  su o ra s taan  to im itu k 
selta .

L ä h e ty k se t osotetaan

S . M ui im isin  u is to y  h  d is ty  k s c n  S ih tee rille , 
H elsinki, 

H istoriallinen museo.

Lohti ilm es ty y  k u u te n a  yhden  
arkin kokoisena num erona, ja  s itä  
voidaan tila ta  kaikissa maamme posti
konttoreissa sekä  H elsingin k irja 
kaupoissa ja  L auren tin  san oma le h ti- 
m yym älässä.

Luinen sotisopa,

(numerot 3427 ja 3428 Viipurin Museossa).

Liikkuessaan kauppamatkoilla Aunuksessa ja Venäjän Karja
lassa osti muuan Terijoen kauppias pari esinettä, jotka suuressa 
määrin herättivät hänen huomiotansa. Hänen aikomuksensa oli 
ensin myödä ne Rumjantsovin Museoon Moskovassa, mutta kun 
hänen aikomastaan matkasta tähän pyhään kaupunkiin ei mitään 
tullut, tarjosi hän ne Viipurin Museoon lunastettaviksi. Täten 
nämät merkilliset esineet tulivat tämän pienen museon omaisuudeksi.

Toinen näistä, yleisluettelon numero 3427, on todellinen luusto 
eli luinen sotisopa. Se 011 kokoonpantu viidestä vyöstä, jotka pi
tuudelleen ja leveydelleen ovat eri suuruisia. Ensimäinen vyö 
(1 kuva n:o 1) on 1 m ja 12 sm pituinen sekä 10 sm levyinen: 
Toinen vyö (1 kova n:o 2) on 1 m ja 8 sm pituinen sekä 12 7a 
sm levyinen; kolmas vyö (1 kuva 11:0 0) on 1 m ja 6 sm pituinen 
sekä 18 V2 sm levyinen; neljäs vyö on toiselta sivultaan (1 kuva 
n:o 4) 37 sm ja toiselta (1 kuva n:o 5) 31 sm pitkä; viides vyö 
on toiselta sivultaan (1 kuva 11:0 6) 24 V2 sm ja toiselta (1 kuva 
n:o 7) 18 V* sm pitkä. Kukin näistä vöistä on taas koottu 2 tai 
3 sm levyisistä huilevyistä, jotka näyttävät olevan suuremman 
eläimen sääriluuta ja niin asetettuja, että luun kourupuoli on 
ruumista vastaan. Toisiinsa ne ovat kiinnitetyt siten, että levyn 
ala- ja yläpäässä ynnä keskilaidassa olevista reijistä on pujotettu 
nahkananha. joka on leikattu remelinahasta ja kovaksi kuivettunut. 
 ̂äriltään ovat luulevyt likasenkeltaisia kuten semmoinen luu, joka



on ollut kauan puhdistamatta. Jos vedellä niitä pesee, käyvät ne val
koisiksi. Mitään aseen tekemiä naarmuja ja risoja ei niissä näy.

Toinen taas, yhteisluettelon numero 3428, on yhdestä luu- 
palasesta koverrettu ketju (1 kuva n:o 8), joka on runsaan metrin 
pituinen. Renkaat ovat soikeita, pituudelleen 6 sm ja leveydelleen 
3 sm. Kuudes, päätyrenkaasta laskien, on kaksoisrengas (1 kuva

6

Kuv. 1. L uinen  sotisopa Venäjän K arjalasta.

11:0 9). Itse päätyrengas on mursunhampaan pään näköinen ja 
renkaiden pinnan ulkolaillekin muistuttaa samaa. Mahdottomalta 
ei siis tunim otaksua, että ketju olisi tehty mursun hampaasta.

Ostettaessa sekä vyöt että ketju olivat irrallaan, eikä myöskään 
tietty mitään ohjeita niiden käyttämiseen. Nousi siitä syystä ky- 
symys, miten vöistä oli luusto kokoonpantava. Todennäköiseltä 
näytti, että pisin vyö sidottiin rinnan ympäritse juuri kainaloiden 
alle. Tähän liittyivät sitten järjestyksessä toiset kaksi pitempää 
vyötä. Lyhyet vyöt taas sopivat olkainvöiksi, yhtyen olkapäiden 
ylitse ylimpään vyöhön rinnan ja selän puolelta. Näin kokoon-
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pantuna oli luustolla se muoto, kuin näkyy kuvasta 2. Ketjua‘ on 
voitu taas käyttää luuston ohella kannattamaan varustukseen kuu
luvia pienempiä esineitä, kuten tuppipuukkoa, pilliä, torvea y. m.

Sattuipa käsiini kirja, jonka nimi on: Annual Report of the Board 
of regents of the Smithsonian Institution for the year ending juni 
30, 1893, Washington 1895. Tässä kirjassa löytyy kuvattuna 
muiden kansatieteellisten esineiden ohella myös luustoja. Kotoisin 
ne ovat eskimolaiselta alueelta ja ovat rakenteeltaan, vaikka eivät 
muodoltaan, samanlaisia kuin V iipurin Museossakin löytyvä. Vieläpä 
on Historiallisessa Museossa Helsin
gissä kaksi luustoa, jotka sekä raken
teelleen että muodolleen hyvin lä
henevät ylläesitettyä viipurilaista.
Luettelossa niillä on molemmilla 
numero 1045 ja muistiinpanojen 
mukaan ne ovat koljusien ja ale- 
utien alueelta pohjois-Ameriikasta.

Näistä päättäen on otaksumani 
vöiden kokoonpano väärä. Ylinnä 
näet pitää olla se pitkistä vöistä, 
joka on lyhin. Tähän liittyvät 
sitten järjestyksessä muut pitkät 
vyöt niin, että pisin vyö on lan
teiden kohdalla. Vöiden järjestys 
on siis päinvastainen, ja luusto lan
teiden kohdalta laajempi kuin rin
nan kohdalla. Tämä onkin tarpeel
lista, sillä samanlainen oli sen vaat- 
teuksen kuosi, jota luuston alla. käy
tettiin. Lyhyet vyöt taas eivät ole 
olkain vöitä, kuten olin otaksunut, 
vaan rinnan ja niskan suojustimia.
Pitempi niistä liitetään ylimpään 
vyöhön rinnan kohdalta siten, että vyön lyhyempi sivu on kaulaa 
vasten. Lyhyempi vyö taas liitetään ylimpään vyöhön selän puolelta 
niin, että sen lyhyempi sivu on niskaa vasten. Selittämättäkin jo 
arvaa, että luusto uuden kokoonpanon kautta saapi aivan toisen 
muodon; ja hauskaa olisi esittää tässä kuvaa siitä, mutta se ei 
vielä käy päinsä tarpeellisen telineen puutteessa.

Uteliaisuutta, jopa kummastustakin on se seikka omiansa he
rättämään, että karjalaisilta saadaan esine, joka tekotapansa, ko
koonpanonsa ja muotonsa puolesta siihen määrään vivahtaa pohjois- 
Ameriikan villikansojen käyttämään esineeseen, että molempia voipi 
pitää samana varuksena. Vaikka en voikaan antaa tyydyttävää ja

Kuv. 2. Edellinen sotisopa kokoon
pantuna.
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riittävää selitystä, rohkenen kuitenkin tässä esittää muutamia otak
sumia kysymyksen ratkaisemiseksi.

Toisi ajatella, että esine on kulkeutunut Ameriikasta Siperian 
kautta karjalaisille. Välittäjänä tässä olisivat metsästäjät olleet. 
Sillä tunnettuahan on, että pohjois-Venäjän metsästäjäkansat, esim. 
syrjäänit, ulotuttavat usein metsästysretkensä aina Siperian aarnio
metsiin saakka. Otaksuminen tuntuu kuitenkin aivan mahdotto
malta. Jo matkan pituus ja asnmusolojen hajanaisuus vaikeuttavat 
esineen siirtymisen paikasta toiseen, puhumattakaan siitä että Beh- 
ringinsalmi ja -meri tykkänään erottavat molempien maiden alku
asukkaat toisistaan.

Todennäköisemmältä näyttää se ajatus, että karjalaisilta saatu 
ja Historiallisessa Museossa löytyvät luustot ovat samaa tietä maa
hamme joutuneet. Tosin ei museon luettelossa ole mainittuna, 
milloin ja kenen kautta luustot ovat sen hai tutin tulleet: mutta 
nähtävästi ovat ne osia siitä ameriikkalaisesta kokoelmasta, jonka 
amiraali A. A. Etholén aikanansa lahjoitti yliopistolle. Efcholén 
oli ameriikkalaisvenalaisen komppanian palveluksessa ja oleskeli 
pitkät ajat Sitkassa. Kotimaassa käydessänsä v. 1825 hän teki 
ensimäisen lahjoituksensa kansatieteellisiä esineitä, mutta tämä lah
joitus Kävisi Turun palossa. Etholén sen tähden uudisti lahjoituk
sensa palattuansa kotimaahan v. 1845. Luustoja ei ole kyllä mer
kitty tähän lahjoitukseen kuuluviksi, mutta kun ne mainitaan kon- 
sistoorin pöytäkirjassa v:Ita 1847, ei liene erehdys, jos pitää nii
täkin Etholénin lahjoittamina. Tekee mieli otaksua, että Etholén 
alkuaan omisti kolme luustoa. Kaksi näistä hän lahjoitti yliopis
tolle ja kolmannen hän joko piti itse tai antoi jollekin tuttavalle. 
Tämä on sitten voinut omistajansa kuoleman jälkeen huutokaupan 
kautta joutua kansan keskuuteen ja kulkeutua, esim. laukkuryssien 
kantta, Venäjän puolelle rajaa.

Ei aivan mahdottomalta tunnu myöskään se otaksuma, että 
luusto olisi karjalaista alkuperää. Tunnettua on, että suomalaiset 
kansat ovat käyttäneet luisia varustuksia. Kalevalassakin maicitaan 
luusto. Kun Lemminkäinen varustautuu kosiomatkalle Pohjolaan, 
niin hän

"R autapaito ih in  paneikse,
T eräsvöihin te lk itä ikse“,

sanoen:
.,Mies on luustossa lujempi,
R autapaiassa parem pi,
T eräsvyössä teuiioisaiupi".

Vieläpä sanoo Ilmarinenkin valmistautuessaan samporetkelle:

,,Joko luusto ih in  lueime,
R autapaito ih in  paneitue,
T eräsvöihin  telkitäim e?"



Huomattavana näissä säkeissä on, että luuston kertona käyte
tään paitsi rautapaitaa myös teräsvyötä. Ei ole helppo ymmärtää, 
miten karjalainen olisi voinut kertona käyttää teräsvyötä, ellei 
hänen luustonsa olisi ollut vöistä kokoonpantu. Länsimaalainen 
rautapaita on renkaista kudottu. Jos karjalainen olisi semmoisen 
nähnyt, ei hän olisi voinut sitä verrata teräsvyöhön. Mutta nyt 
se kävi Hyvin päinsä, kun sekä luusto että rautapaita olivat vöistä 
kootut. Luuston tekotapa voi siis olla karjalainenkin, eikä sitä epää 
se sattumus, että samanlainen on joutunut käytäntöön Ameriikas- 
sakin. Eri seuduilla tavattavien esineiden yhtäläisyys voipi johtua 
yhtä paljon itse käytettävästä aineesta kuin samanlaisten olojen 
vaikuttamasta pakosta.

Luu on epäkiitollinen aine ja se tapa, millä siitä on luusto 
saatu, on niin yksinkertainen, että se on helposti voitu keksiä aivan 
erillään ja kaukana toisistaan olevissa seuduissa, joissa vaan elämän
ehdot muuten ovat olleet samanlaiset. Niinpä köyhä ja kylmän 
ilmanalan kanssa taisteleva kansa on ollut pakotettu, huolimatta 
siitä asuiko se vanhan tai uuden mantereen kylmissä osissa, tur
vautumaan koti- ja villieläimistä saatuun luuhun, kun kiitollisempi 
metalli on ollut sekä kallista että harvinaista.

Tunnustettu tosiasia on, että samallaiset olot synnyttävät samat 
tarpeet, ja nämät taas luovat samat keinot niiden tyydyttämiseksi. 
Saimaan saaristossa käytetään aivan ominaista tapaa, kun pitää 
viedä karjaa yli selkäin. Heilatkaan veneen keskikohdalta kiinni
tetään sen parraspuihin pitkäulainen riuku, jonka päähän taas lii
tetään veneenmuotoiseksi veistetty riittävän raskas pölkky. Tämä 
kulkee vedessä yhden suuntaisesti veneen kanssa estäen sitä heilu
masta puolelle tai toiselle, jos siinä olevat eläimet olisivatkin vähän 
levottomia. Kansan sananparren mukaan on tämä „soutoa kaulaan 
kanssa1'. Aivan samanlainen menetystäpä on muodostunut melkein 
vastakkaisella puolella maanpalloa, nimittäin Polyneesian saaristossa. 
Veneet täällä ovat hyvin kikkeriä ja heilakoita. Kuitenkin niissä 
käytetään melkoisen suurta ja raskasta purjetta. Tietysti olisi kik- 
kerä vene ilman muuta varokeinoa pian kumossa. Mutta vene va
kaannutetaan kaulasta käyttämällä. Ei kukaan rohkene kuitenkaan 
väittää, että kavtlas olisi kulkeutunut Saimaalta Polyneesiaan tai 
päin vastoin.

Miksei siis karjalainen olisi voinut hiusta tehdä itselleen sa
manlaista varustetta kuin aleutilainen, koljusilainen tai eskimo- 
lain en.

Kunonkerääjamme ja kielentutkijamme ovat tuon tuostakin 
Venäjän puolella rajaa liikkuneet tapaamatta kuitenkaan mitään 
luustoa. Se on siis siellä harvinainen esine, kuten luonnollista olisi, 
jos se sinne olisi muualta tullut. Mutta vaikka se olisikin karja
laista alkuperää, ei se enään voisi olla yleisesti tavattavissa. Silla
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sitä on tarvittu heimotaistelujen aikana, josta jo on vuosisatoja 
vierinyt. Se on sen tähden voinut säilyä ainoastaan syrjäisissä 
seuduissa, missä esiisien tavat ovat muuttumattomina jatkuneet. 
Semmoisia siellä päin vielä onkin.

Tuonnottain oli sanomalehdissä kirje suomalaiselta työmieheltä, 
joka oli ollut Yologda—Arkangelin rautatien työssä. Siinä kerrottiin, 
että pohjois-Venäjän metsäkylissä ei tunnettu leimattua rahaa eikä 
käymäkelloa. Oloissa semmoisissa voi luustokin säilyä.

Kenties joskus toiste vielä voin palata tähän hanskaan ja 
ratkaisuaan odottavaan kysymykseen.

A ntti Helander.

Lisää yksisarviaisesta.

Siihen mitä „Sxioinen Museon“ n:oissa 5 —8 v. 1898 olen ker
tonut taruista, mitkä käsittelevät tuota ihmeeläintä, jolla on ollut 
niin omituinen merkitys inhimillisten harhakuvitelmien historiassa, 
voin nyt tehdä muutamia lisäyksiä, joilta ei puuttune huvittavai- 
suutta.

Huomaamattomuudesta jäi vanhin säilynyt Suomessa tavattu 
esitys yksisarviaisesta kokonaan mainitsematta, vaikka siitä puhuu 
jo E. Nervander pienessä teoksessaan „Kirkollisesta taiteesta Suo
messa keskiajalla1', 2:nen vihko, s. 32 (Kansanvalistusseuran kirjoi
tuksia LXIII, 1888). Eläin esiintyy näet ^Nousiaisten kirkon raa’oissa 
seinämaalauksissa, jotka ovat vanhimmat, initä meillä on tavattu. 
Vaikka ei ole voitukaan osottaa mitään vastaa.vaisuutta näiden kuvien 
omituisen hienostumattomalle tyylille, on kumminkin selvää, että 
ne aiheittensa tahi aineittensa kautta liittyvät romaaniseen taitee
seen. Varsinkin on sireeni siinä muodossa, missä se täällä esitetään, 
nimittäin kahdella kalanpyrstöllä varustettuna naisena, tavallinen 
kirkollisessa kuvanveistotaiteessa 12:lta vuosisadalta. On senvuoksi 
oikeutettua otaksua, kuten maist. Nervander, että nämä kuvat.eivät 
missään tapauksessa ole myöhemmältä ajalta kuin 13:lta vuosisadalta. 
7ksisarviainen ilmestyi siis meillä jo kolme vuosisataa ennen kuin 
Hattulan ja Lohjan maalauksissa.

Miten mieleinen yksisarviainen renessanssiajalla oli, osottaa 
myöskin eräs esimerkki Suomesta. Niihin seinäverhoihin, jotka ko
listivat Turun linnaa Juliana herttuan aikana, oli näet kokonaista 
seitsemään kuvattu yksisarviainen j  vaikkakin enimmäkseen pel

1 Analecta avchseologica femiica, I  nid. ss. 63. 64 ja  77 (tästäk in  v iittauk- 
sesta on m inun kiittäm inen m aisteri E. Nervanderia).



kästään koristelevalla tavalla. Mutta yhtä näistä verhoista somisti 
epäilemättä kuvaus neitsyen ja yksisarviaisen tarusta, joka keskiajan 
lopulla ja renenssansiajalla usein antoi aineen kuvakutouksiin ja 
neuloksiin keski-Euioopassa, mistä tämä seinäverlio arvatenkin oli 
kotoisin.

Etupäässä 011 kumminkin saanut nainut näiden lisätietojen jul
kaisemiseen kaksi teosta, jotka vasta nykyisin sattumalta joutuivat 
käsiini, ja jotka kumpikin tavallaan valaisevat tämän mielikuvitel- 
man historiaa.

Toinen on jumaluusopin tohtorin Valfgangus Franziuksen kir
joitus, joka sisältää hänen Wittenbergin yliopistossa, luterilaisen opin 
syntymä- ja turvapaikassa pitämiään luentoja. Esipuhe on päivätty 
1612, mutta viides painos, joka on ollut minun käytettävänäni on 
vuodelta 164!i2. Teoksen nimi on: Historia animalium sacra, in
qua plerorumque animalium praecipuae proprietates in gratiam stu
dio sorum theologiae et ministrorum verbi ad usum tlxovoloyixov 
breviter accommodantur“, s. o. „Pyhä luonnonhistoria eläimistä, 
jossa useiden eläinten erityiset ominaisuudet lyhyesti sovitetaan 
teologiaa lukevien ja sanan palvelijain kuvannollisesti käytettä
väksi."

Kirja on jokseenkin ihmeellinen sen kautta, että se osottaa 
kuinka keskiajan vertauskuvallinen luonnonhistoria, jonka kuvaavin 
ilmaus on „Physiologus“, säilyi uudempiin aikoihin saakka, ja kuinka 
protestanttinen yliopistonopettaja 16 sataluvun alkupuolella saattoi 
täydellä todella ottaa sen aiheeksi luennoillensa, joiden perusajatus 
on, että Jumalan luomakunta on jonkullainen kuvakirja, joka on 
siveellisessä tarkoituksessa toimitettu meitä vahvistamaan hyvässä 
ja varoittamaan synnistä. Tahdon tässä lyhyesti kertoa sen luvun, 
joka koskee yksisarviaista.

Ensiksi todistetaan yksisarviaisen oleraassa-olo raamatun todis
tuksella: sehän erinomaisella tietorikkaudella ja suureksi lohdutuk
seksi sovittaa tämän eläimen ominaisuudet milloin jumalattomiin, 
milloin hurskaisiin, milloin Kristukseen itseensä. Siispä täytyy 
yksisarviaisen olla olemassa. Että yksisarviainen ei ole sama kuin 
sarvikuono selviää siitä, että tällä on kaksi sarvea, 37ksi pienempi 
otsassa ja toinen suurempi kuonolla. Sen jälkeen kuvataan yksi
sarviainen eläimeksi, joka on lievoisen kokoinen ja pää-asiassa sen 
muotoinen, sekä harjalla varustettu, mutta jolla sitäpaitse on pukin 
parta, hirven pää, elefantin jalat, sian saparo ja 2 jalkaa pitkä 
spiraalikierteineu sarvi l. Sitten seuraa tiedonantoja sen hurjuu
desta, voimasta ja nopeudesta ja vielä tuo vanha Physiologuksesta 
saatu kertomus sen kiinniottamisesta nuoren neidon avulla, ja sen

1 V rt. Suom en Museo, 1898, s. 41 (kuva) ja, 49 (Lampvecht papin ker
tom us 11.30-luvulta).



— B —

sarven myrkkyjä vastaan snojaavasta voimasta. „"Y ielä nytkin käyt
tävät lääkärit sitä ihmeellisellä tavalla parannuskeinona^.

Lopuksi ilmoitetaan eläimen vertauskuvalliset merkitykset. Sen 
voi näet verrata;

I. Viisaaseen mieheen, jonka kaltainen se on yksinäisyyden- 
ja vapaudenrakkautensa kautta, sekä myöskin itsenäisyytensä ja 
sen kautta, että se etsii korkeita vuoria, samoin kuin filosoofit 
tavallisesti halveksivat kaikkea maallista;

II. Kristuksen vastustajiin, koska vapahtaja XXII psalmissa ver
taa vihollisiansa, jotka hänen ristiinnaulitsivat, yksisarviaisiin ja jalo
peuroihin l. Mutta kuvan voi myöskin sovittaa kaikkiin evanke
liumin julmiin ja väkeviin vihollisiin. Sillä samoin kuin yksisar- 
viainen ei helpolla anna ottaa kiinni itseään samoin eivät mihin
kään vaikuta mitkään jumalalliset eikä inhimilliset hyvättyöt. Ja 
samoinkuin yksisarviainen etsii yksinäisyyttä, samoin nekin eroavat 
kirkon yhteydestä ja raivoavat hurjassa vihassaan Kristusta ja 
hänen jäseniänsä vastaan:

III. Kirkkoon, Balaamin Israelille antaman siunauksen perus
tuksella (4:s Mooseksen kirja, XXIII luku, v. 22): „Jumala on 
vienyt hänet ulos Egyptistä, hänen voimansa on kuin yksisarviai- 
sen“, Mooseksen vertauksen perustuksella Josefin suvun ja yksisar- 
viaisen välillä (5:s Moseksen kirja, XXXIII luku, v. 17), sekä Da
vidin rukouksen perustuksella, että hänen sarvensa olisi korotettu 
niinkuin yksisarviaisen (ps. XCII, v. 11). Kirkon sarvi on sen usko, 
jolla se niinkuin yksisarviainen puolustautuu kaikkia väijytyksiä ja 
vääryyksiä vastaan, jolla se tehottomaksi tekee synnin myrkyn, ja 
jonka vuoksi sen täytyy vainoa kärsiä. Senvuoksi onkin kirkko 
kuvattu yksisarviaiseksi, joka pelottomana seisoo pystyssä petoeläinten 
keskellä:

IT . Lopuksi Kristukseen itseensä ja hänen valtakuntaansa, 
jonka „siiloisesti“ voi verrata yksisarviaisen sarveen. Samoinkuin 
yksisarviainen on Kristus voittamaton, «i „helvetin portit“, perkele, 
ei tyrannit eikä vääräuskoiset voi häntä kukistaa. Samoinkuin yksi
sarviaisen sarvi on erinomainen parannuskeino kaikkia myrkkyjä 
vastaan, samoin on Kristuksen valtakunta terveeksitekemisen sarvi. 
Samoinkuin yksisarviainen säästää turvattoman naisen, samoin rakas
taa ja lohduttaa Kristus särjettyjä sydämiä. Ja  samoin kuin yksi
sarviainen ankarasti taistelee akdistajiansa vastaan, niin ahdistaa 
Kristuskin vihollisiansa, jotka vastustavat hänen evankeliumiansa, 
ja joilla kautta ijankaikkisuuden ei ole odotettavissa muuta kuin 
hänen leppymätön kostonsa.

Älköön kummastuttako tällaisia opetuksia armon vuodelta 1612. 
Renessanssin ja uskonpuhdistuksen kautta ei keski-aika vielä kukis-

1 Suomen Museo, 1898, s. 45 (kuva).
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tm iut. se uudistui jälleen palauttaen ennakkoluulonsa, arvostelu- 
kyvyttömän auktoriteettiuskonsa, ahdasmielisyytensä ja mystiikkansa. 
Oikeudenkäynnit noitia vastaan olivat täydessä vauhdissa, alkemiia 
ja muut salaiset tieteet saavuttivat lukuisia opetuslapsia ylhäältä 
keisari-istuimeltakin, lääketiede etsi viisasten kiveä ja tutki olioiden 
astraalivoimia, s. o. niitä henkisiä voimia, joita Paracelsus Theo- 
phrastus Bombastuksen mukaan jostakin määrätystä kiertotähdestä 
virtasi jokaiseen kasviin, jokaiseen kiveen ja jokaiseen metalliin, ja 
jotka vaikuttivat tuota kiertofcähteä vastaavaan osaan ihmisruumista. 
Eikö uskottaisi yksisarviaisen sarven ihmeellistä myrkkyjä vastus
tavaa voimaa, kun oppineitnrnat miehet uskoivat esim. että herttamai- 
silla lehdillä varustetulla kasvilla olisi sydäntauteja parantava voima, 
että munuamaislehtiset taasen olisivat parannusvälikappaleita munuais
taudeissa, että Polygonum persicarialla punatäpläisten lehtiensä 
nojalla olisi verta muodostavia ominaisuuksia, että Hypericum per- 
foratum reikäisten lehtiensä nojalla parantaisi pistohaavoja, että 
Chelidonium kasvin keltainen neste parantaisi keltatautia, että tunturi- 
sopulit putosivat taivaasta j. n. e.

Kun Franz piti luentojansa pyhästä luonnonhistoriasta, oli 
kumminkin vastikään kuulunut ensimmäinen ääni sitä otaksumista 
vastaan, että sarvivalaan hammas olisi yksisarviaisen sarvi1. Tämän 
vanhan harhaluulon hävittämisestä saamme tietoja toisesta yllämai
nitusta näihin tiedonantoihin aiheuttavasta teoksesta, nimittäin H. 
C. Bering Liisberg’m monessa suhteessa huvittavasta kirjasta: „Fra 
vore Musaeers barnclom. Kunstkammeret dets stiftelse og aeldste his- 
torie“ (Köpenhamn 1897).

Ensimmäinen, joka keksi yksisarviaisen sarven oikean nimen, oli 
Gerhardus Mercator,Kuremontissa 1512 syntynyt matemaatikko (f 1592), 
joka Amsterdamissa vasta tekijän kuoleman jälkeen v. 1607 pai
netussa teoksessaan "Atlas minorl< sanoo sarvivalaaata: „sillä on 
hammas, joka seitsemän jalan pituisena pistää esiin pään ala-osasta. 
Tätä hammasta kaupjmavat muutamat yksisarviaisen sarvena1’.

Mitä tässä vain ehdottomasti väitetään sen todisti vähän myö
hemmin tanskalainen lääkäri ja pohjoismaisen muinaistutbimuksen 
alkaja, Ole Vorm (s. 1588, k. 1654). Tämä Yorm oli innokas 
kokoilija ja sellaisena tunnettu koko Euroopassa. Hänen kokoel
missaan, jotka hänen kuoltuaan yhdistettiin Tanskan kuninkaan 
„taidekamariin“, oli muiden tietämyksen ja silloisen taikauskon kai
kilta aloilta koottujen harvinaisuuksien muassa myöskin yksisarviai
sen sarvi, niinkuin nähdään teoksen „Musei AVormiani Historia1 
nimikuvasta 2. Oppimattomat ja tietämättömät, niinkuin grönlanti
laiset ja englantilaiset kalastajat, olivat tosin jo kauan keitoneet,

1 Y rt. Suomen Museo, 1898, s. 49.
2 K uvattu  Liisbergillä, s. 31.
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että- sellaisia sarvia joskus tavattiin yhdessä valasjäännösten kanssa. 
Mutta heillä ei tieteessä ollut mitään uskottavaisuutta toistatuhat- 
vuotisen perintötiedon rinnalla. Vorra sai Holen piispalta Thorlek 
SkuleTta Islannista tarkan kertomuksen sarvivalaasta, joka oli Grön
lannista kulkeneiden jäiden mukana ajautunut rannalle. Vorm kertoo 
vielä, että eräänä päivänä v. 1636 kuninkaan kanslerin hänen 
ylhäisyytensä Christian Friis’in luona oli tullut puheeksi eräs yksi- 
sarviaissarvi, jonka muutamat läsnäolevat kauppiaat olivat tuoneet 
mukanaan Grönlannin mereltä. Silloin Vorm tunsi täytyvänsä huo
mauttaa kauppiaille heidän häpeällisestä huolimattomuudestaan, että 
he eivät olleet tuoneet mukanaan myöskin osaa eläimen ruumiista, 
josta olisi voitu päättää oliko se vesieläin vai maaeläin vaiko ehkä 
joku vedessä ja maalla elävä matelija. Hänen ylhäisyytensä Friis 
hymyili ja kysyi tahtoiko Yorm nähdä jonkun osan eläimestä. Vorm 
vastasi ettei mikään olisi hänelle enemmän mieleen. "Seuratkaa 
minua14, sanoi Friis, „niin toivonne on täyttyvä1*. Kanslerin kokoel
massa näki Vorm todellakin sarvivalaan pään iskuhampaineen. Näin 
oli asia selvillä ja Yorm julkaisi tutkimuksensa erityisessä kirjoi
tuksessa v. 1638. Että Vorm itse myöhemmin onnistui hankki
maan tuollaisen sarvivalaan hampaan ja siihen liittyvän osan leukaa, 
nähdään hänen museonsa sisuskuvasta, jossa tämä täydellisempi 
kaksoiskappale on muutamassa akkunasyvennyksessä yhdessä muiden 
kokoelman aarteiden kanssa.

Todellisuuden ilmitnleminen ei kumminkaan tyydyttänyt tans
kalaisia kauppiaita ja luonnollisesti syystäkin. Sarvivalaan hammas 
eli toisin sanoen yksisarviaissarvi, alkoi näet heti arvossa aleta. 
Vuonna 1620 olivat venetialaiset tarjonneet Saksin vaaliruhtinaalle 
100,000 kruunua siitä.

Mutta jos nyt sarvivalaan hammas ei ollut missään tekemi
sissä yksisarviaisen kanssa, jos huomattiinkin että sitä ei saatu 
kimmasta etelästä vaan hyisestä pohjoisesta, ei maalta vaan mereltä, 
niin ei se suinkaan estänyt yksisarviaisen olemassaoloa eli sarven 
ihmeellisiä ominaisuuksia. Ruvettiin vain hakemaan korvausta siitä 
mitä tiede oli riistänyt yksisarviaiselta. Eikä kauvan viipynytkään 
ennenkuin se näytti mahdolliselta. Eräs Guinean kuninkaan luota 
Kuurinmaan ruhtinaan hoviin matkustanut lähettiläs — kristittynä 
sekä kuninkaan vävynä ja veljenpoikana sangen luotettava henkilö 

oleskeli lokakuussa 1652 Köpenhaminassa. Käydessään kunin
kaallisessa taidekokoelmassa ihmetytti afrikalaista prinssiä suuresti 
ömudan sarvivalaan hammas, joka vast ikään oli saapunut Grönlan
nista ja oli yksitoista jalkaa pitkä. Kun hän kuuli että sitä ylei
seen kutsuttiin yksisarviaisen sarveksi, selitti hän. että hänen koti
maassaan löytyi nelijalkainen yksisarviainen, jonka hän itse oli 
nähnyt, ja jota alkuasukkaat kutsuivat nimellä Tire bonci, joka 
merkitsee „sarvieläin!\  Tire bona on yhtä hurja kuin nopea, ja se
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kuljeskelee suurella afrikalaisella Cano nimisellä erämaalla. Elävänä 
sitä ei koskaan saada kiinni, mutta joskus voi tavata sen haavoi
hinsa kuolleena erämaassa. Fredrik 1\ :unen aikana saatiin taide
kokoelmaan todellakin Tire bona. Mikä eläin se oli. sitä ei Liisberg 
mainitse, ehkä antilooppi, jonka toinen sarvi oli katkaistu.

Taikausko on, kuten tunnettu, vaikeasti hävitettävissä. Siihen 
aikaan vaikeammin kuin nyt. Yksisarviaissarven ominaisuudet peri 
sarvivalaan hammas ja A orm itse todistaakseen horjumattoman luu
lonsa, että hammas oli erinomaista vastamyrkkyä, esittää erään 
siihen suuntaan käyvän lausunnon muutamilta augsburgilaisilta lää
käreiltä. Dresdenissä oli pieni määrä, joka oli raapittu muutamasta 
vaaliruhtinaan kokoelmissa olevasta hampaasta, osottanut hyvää 
tekevää vaikutustaan erääseen mieheen, „jolla oli säkillinen sisi
liskoja vatsassaan4', ja monesta muusta seudusta voitiin samanlaisia 
todistuksia esittää. Tomas Bartholin, aikoinaan Tanskan kuuluisin 
mies lääke- ja luonnontieteen aloilla, yhdessä Olof Rudbäck’in vanh. 
kanssa, tunnettu maitonestetiehykkeiden keksijänä, oli tosin tässä 
kohden epäilevällä kannalla. Mutta vatsatautia kärsiessään antoi 
hänkin todistuksen perittyjen ajatustapojen voimasta tarkastelevan 
järjen yli, kun hän näet nautti annoksen grönlantilaisen sarvivalaan 
hampaasta valmistettua jauhoa. Kokouksessa tonkok. 7 p:nä pitä- 
mässäni esitelmässä jo kerroin, kuinka tapa yksisarviaissarven avulla 
vakuuttaa kuninkaallinen ruoka mahdollisesti siinä löytyvää myrk
kyä vastaan säilyi Hanskan hovissa suureen vallankumoukseen saakka, 
ja Liisberg mainitsee, tosin ilman lähempiä selityksiä, että sarvi- 
valaan hampaasta eli yksisarviaissarvesta valmistetun ■ jauheen käyt
täminen erityisissä tapauksissa tuskin vieläkään on kokonaan ka
donnut.

J. J. Tikkanen.

Museorakennuksista sananen.

Jo toistakym m entä vuotta eli vuodesta 1887 asti on kansallismuseon
hanke meillä ollut vireillä. Se on nykyään mitä kipeimmin tarpeen ei ainoas
taan m oninaisten muinaistieteellis-, historiallis-, kansatieteellis- ja n. s. Antellin 
kokoeimain säilyttäm isen ja tutkim isen takia, vaan vielä enemmän Suonien
kansan itsensä takia, joka tuollaisessa museossa aina näkisi elävän kuvan itses
tään niin nykyisenä kuin enteenäkin aikana ja siten olisi aina tilaisuudessa 
havaitsem aan kehityksen kulkua aineellisella ja osittain henkiselläkin alalla
niin hyväili kuin pahainkin päiväin vallitessa. Kansallismuseohan on omansa 
havainnollisesti opettamaan kansaa antamaan oikean arvon esiisäinsä suoritta
malle taistelu lle sivistykseen ja hyvinvointiin pyrkiessään, ja se se taas opettaa 
meitä oikealla tavalla arvostelemaan oraan aikamme rientoja ja pyrintöjä, sillä



»kansa, joka en tisyy ttään  ei tunne, ei se nykyisyyttään  ymmärrä». Ja  ollen 
täten vankkana kansallisuutemme pohjana on tällainen laitos osaltaan osottava 
meitä lohdullisesti kullakin hetkellä silmäämään tulevaisuuteen ja  samalla 
oleva osviittana, miten meidän on vastaisuutem m e om atakeisella tavalla raken
nettava voidaksemme jotakin maailmassa m erkitä erityisenä tosikansallisesti 
kehittyneenä valtiona.

Kuten tunnettu , on m useokysym ys vihdoinkin niin pitkällä, että 
sille viime keväänä on löydetty paikka läntisen, Töölöön johtavan viertotien 
varrella olevan Fjälldalin huvilan alueella (Suora, teaatterin  takana, satam aradan 
toisella puolella) ja  että rakennushallitus hiljattain on valmiiksi saanut m ainit
tua paikkaa varten tehdyt luonnospiirrokset, jotka senaatti vastikään on hyväk
synyt, Rakennukseen ryhdyttäneen 1 p. heinäk. 1899.

Kun siis jo parin  vuoden päästä täm ä toivotta rakennus valm istuu, luu 
lemme tekevämme lukijoillemme mieliksi, jos jo ennakolta teem m e selvää museo
rakennuksen luonteesta ja ohjelmasta.

M utta teemme sen myöskin näyttääksem m e, miten meillä seurataan ajan 
kehitystä ja noudatetaan tarpeen tuomia vaatimuksia. Rakennushallituksen 
laatimat piirrokset osottavat nim ittäin rakennusta, jonka pääpiirteet ja ohjelma 
ovat samat kuin muinaistieteellisen toim ikunnan jo v. 1889 hyväksym ässä 
luonnoksessa. Vain kymmenvuotinen, ajanjakso on siis kulunut, m utta  sillä 
ajalla on m useorakennuksilla ollut ulkomailla kehityskausi, joka on hylännyt 
entisiä ja tuonut esille uusia näkökohtia —  meidän aikamme silmällä nähtyinä 
monin verroin laajempia, vapaampia ja kauvemmas tulevaisuuteen tähtääviä kuin 
vanhat.

Saamme tästä paraiten käsityksen luomalla alussa lyhyen silm äyksen 
pariin kolmeen tärkeim pään ulkomaalaiseen museoon. Ensiksi on kerrottava
namme

Ruotsin kansallismuseo.

Tukholmassa sijaitseva Ruotsin kansallismuseo synty i täm än vuosisadan 
keskitienoissa. Ruotsin valtiolle kuuluvat taideteokset olivat siihen asti olleet 
hajallaan kuninkaallisissa linnoissa hyödyttäm ättä sen enem pää tutkijoita kuin 
yleisöä.

Kustaa, kolmas päätti koota näm ät ja omat hankkim ansa taideteokset 
yhteen huoneustoon, johon kaikilla olisi pääsy. Mutta vasta hänen kuolem ansa 
jälkeen toteutui täm ä aikomus holhoojahallituksen toim esta, joka v. 1794 •— se 
on museon perustam isvuosi —  laittoi »kuninkaallisen museon» Tukholm an lin 
naan. Tämä sisälsi vain kuvanveistoksia ja maalauksia. P ian kävivät huoneet 
sopimattomiksi ja ahtaiksi, ia 1830-luvulla virisi kysym ys m useorakennuksesta, 
joku ottaisi suojiinsa sekä valtion taidekokoelmat että historialliset keräelm ät 
eli »antikviteettinvuseon» kuin myös ase- ja vaatehuoneen vieläpä »kuninkaallisen 
kirjastonkin».

Vaikeuksia oli vastassa useita. Tosin suostu ivat 1844 ja 45 vuoden 
valtiopäivät —  yhden äänen enem m istöllä —  museon rakentamiseen, m utta



p iirustuksia puu ttu i ja paikan saantikin oli tiukassa. Viimemainitusta pulm asta 
päästiin kuitenkin viimein, ja p iirustukset tilattiin silloiselta nuorelta ja lahjak
kaalta arkitehti F. W. Scholanderilta. Tämä suostutettiin  tehtävään, vaikka hän 
piti m äärättyä 750,000 kruunun (1,050,000 Smk:n) suuruista summaa mahdot
tom ana tarkoitustaan vastaavan monumentaalisen rakennuksen aikaansaamiseksi. 
Samoin huom asivat johta vat miehetkin yrityksen mahdottomaksi toteuttaa alku
peräisen aikomuksen mukaan. Lusia ehdotuksia tehtiin ja niitä seurasi juonit
teluja, sanomakiistoja ja komiteainistuntoja yllin kyllin. Vihdoin jätettiin  koko 
kysym ys tunnetun  saksalaisen arkitehdin, Berliinin, uuden museon rakentajan 
Stiilerin käsiin, ja tämä otti tehdäkseen piirrokset, m u tfe i suinkaan määrätyn, 
peräti riittfim ättönjän arviolaskun mukaan. Tätä piti kohottaa tuontuostakin, 
mikä tietysti herätti säädyissä napinaa. Ja valmiina tuli museorakennus mak-

Kuv. 3. Ruotsin kansallismuseo Tnkholmassa.

samaan, paitsi paikan tasoituskustannuksia 2,182,415 kruunua —  3,055,381 
Smk. —  ja kirjastoa varten oli sittckin täy tyny t teettää eri rakennus.

M itä tulee museon osastojäijestykseen, on maakerroksessa huoneita 
pveparatsionitöitä ja tilavia esineitä varten. Alakerros on historiallisena 
museona, sisältäen esineitä vanhimmista ajoista keskiajälle ja uudemmalle ajalle 
asti sekä rahoja ja mitaaleja. Keskikerrokseen ovat sijoitetut egyptiläiset ja 
itaalialaiset muinaisjäännökset, posliinikeräelmä ja knvanveistoosasto sekä taide- 
teoilisuuskokoehnat. Yläkerroksen taas täyttävät kokonaan maalaukset, gra

vy y rit ja piirrokset.
Museo avattiin v. 1860. Ja n y t jo on se käynyt ahtaaksi ja olot siellä 

melkein sietämättömiksi. Vaikkakin siellä, ainakin historiallisessa museossa, on 
noudatettu  sitä periaatetta1, että yleisön nähtäville ei ole havainnollisella tavalla

1 Oscar M ontelius: E tt fram tida svenskt Nationalmuseum. Nordisk Tids- 
sk rift v. 1S97 s. 541.
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järjestetty vallan kaikkia, kansan kasvatukselle vähemmän tärkeitä  ja tilaa otta
via esineitä, ei sittekään tila ole enään riittävä. Samoin 011 taideosastolla ja 
taideteollisuuskeräelmillä niin ahdasta, e ttä on usein vaikeata kokoelmiin sijoittaa 
untta, vallankin tilavahkoa esinettä. Tämän tähden saa historiallinen osasto 
piankin m uuttaa toiseen kotiin, koska sillä on hallussaan vain kolmas osa ra
kennuksesta. Silloin tulisi museo sisältämään vain taide- ja taideteollisuus- 
kokoelmia, kunnes aikaa voittaen viimemainitutkin ehkä s iirty v ä t eri kokonai
suutena eri suojiin. Asevarastot ja vaatehuone ovat jo v. 1884 m uute ttu  
muuanne, vaikka ne sisältävät paljonkin Ruotsin ku lttuurih istoriaa valaisevia 
esineitä ja Ruotsin urhojen ja  m ainem iesten muistoja, ja niinm uodoin olisivat 
oikeastaan asetettavat historiallisen museon yhteyteen K

Asutushistoriallista ja  historiallista.
Remekset ja Hyväriset.

T arina Kiuruvedeltä.

Jäppiläiset eli Jä ttilä ise t olivat täällä ennenkuin Rem ekseläiset, jo ista 
toinen asettu i M attilaan, toinen Porttiniem een. P orttm iem essä oli silloin 
jättiläinen. M aanuanniemessä toinen; niiden välillä oli N älännänjärvi. J ä t 
tiläisillä oli n iin  kova ääni, e ttä  kun istu iva t rannalla, puhelivat he toisilleen 
järven  yli. Olihan semmoista sipattelua.

Siitä p itäisi jo oleman 15 miespolvea kuin Rem ekset ensin tu livat. P o rtti-  
niemestä he levisivät Kytillään, M urtomäkeen, Joppilaan ja  Paaraniem een. H y
värisiä ta li sitten  M attilaan ja  levisivät sieltä Lassinkiin, Koskelle, Palosille ja  
muualle. T ikkanen tu li karsikkoniem een Kiuvedellä.

Kun kansaa tu li paljon, p ää te ttiin  jakaa  m aat. Remes näk i kaakkurin  len
tävän L uupuevettä  kohti (itäkaakkoon) ja  arveli, e ttä  ehkäpä on tuo llak in  järv i, 
koska kaakkuri len tää sinne. L äh ti painum aan sinne päin ja  löysi järven . R upesi 
heti m aistam aan vettä  ja  sanoi: „kylläpä on kalainen vesi täm ä!“ Remes läh-ti 
silloin m aita m erkitsem ään, löi p ilkat puihin. L äh ti ensin. P o rttin iem estä  poikki 
iSTälännänlahden. R ikkajoen su u h u n : siitä  nousi jokea myöten. M ajonkosken y lä
puolelle, siitä  vhtäsuoraaiL pilkkom aan Luupueveen järveen, s iitä  tek i n u rkka
naan. ja  tu li K iuruveden pohjoispäähän, jo sta  s itten  vesi oli rajana. H yvärinen  
läksi N älännän luodenurkasta ja  pilkkoi L ahnajärveen, s iitä  Honkamäkeen, siitä 
N iem isjärveen ja  sitten  K iuruveden kirkolle sam aan paikkaan, m ihin Rem eksen 
raja  yhtyi. N am a t ovat vieläkin sukujen raja t.

H j. A .

Pötkön ja Kurjen runo.

Vesilahdella ja  Totkijarvella on vielä joku  aika takaperin  lau le ttu  v an h aa  
runoa K urkisuvun kantaisästä , M atti Kärjestä, ja  e räästä  venälä isestä  Potko 1. 
Potkua .Pohto ?) nim isestä sankarista  ja  heidän kaksin ta iste lustaan , joka  ta p ah tu i

Oscar M ontelius: E t t  F ram tida  svenskt N ationalm useum . N ordisk  Tids- 
skrift v. 1897 s. 538.



m uutam assa \  esilahden jä rven  saaressa. T ästä runosta on M uinaism uistoyh
distyksen hallussa vaan tu rm eltunut kappale (Reinholmin kok. X V III), m utta 
suuresti suo tava olisi, jos paikkakunnallisten asianharrastajain  toim esta Y hdistys 
voisi haltu u n sa  saada sanasta sanaan todellisen kansanrunon m ukaan kirjoi
tetun, luo te ttavan  kirjaanpanon tä tä  tärkeätä runoa, joka on yksi niitä harvoja 
sentapaisia tuotteita., m itä länsi-Suomessa on syntynyt.

Uskontotieteellistä.

Helle.
(Tekijän saksalaisesta käsikirjoituksesta suomennettu.)

Helle n äy ttää  olleen eräs virolainen m etsän ja  kotieläinten suojelushaltia ja  
M urueit n im isen nurm enhaltia tta ren  kolmas tytär. Toisten kahden nim et olivat 
Malle ja  Lille. Malle oli m arjain , Lille sienten ja  muiden syötävien kasvien ja  
Helle vihdoin, n iinkuin  jo  v iitattiin , metsän, kotieläinten ja  kasvien kaitsijatar.

K ninka H ellestä tu li metsän ja  kasvien kaitsijatar, siitä kertoo satu  seu- 
ra a v a a :

Ikiam m oisina aikoina oli M urueidin nuorella tyttärellä Hellellä ollut lem
m itty, jo ta  äiti ei ollut suosinut, ei suvainnut. Ä iti olisi väkisinkin naittanut 
ty ttä ren sä  Veden kuninkaalle. M utta ty tä r ei ollut noudattanut äitinsä mieltä, 
vaan salaa yhä seurustellu t aikaisemman rakastajansa kanssa. Kerran, Vapun- 
päiväyönä, kun  äiti oli unen helmoissa, oli Helle taaskin salaa läh tenyt rakas
ta jansa  pateille. Tuskin, olivat rakastavaiset ehtineet ensimmäiset suudelm at 
vaih taa, kun m uudan m etsävaras kaatoi suuren puun, joka hirveällä ry tinällä 
kaatu i m aahan. S iitäpä äiti herää ja  huomaa että ty tä r on poissa. Vihan 
väessä lähtee hän Helleä etsimään ja  tapaa hänen kielletyn sulhonsa kanssa 
käsi kädessä kävelem ästä. Raivostuneena oli äiti yljän heti m uuntanut puuksi, 
m u tta  sam alla m yöskin ty ttärensä  asettanut metsän vartiattareksi. Helle kuuluu 
vielä tänäkin  päivänä olevan siitä suutuksissaan, että hän m etsänvarkauden vuoksi 
oli m ielitie ttynsä m enettänyt, jonka vuoksi hänen, sanotaan sangen ankarasti 
rankaisevan  m etsänraiskaajoita, jo tka suotta puita turm elevat. Silloinkin kun 
paim enpojat ennen P yhän  Y rjänän päivää ta ittav a t puiden oksia taikka pen
sa ista  vesoja leikkelevät, sanotaan Helle- vartiattaren  heitä kovasti pieksävän, 
syystä e ttä  m etsä ei kuulu kärsivän elikoita, jos paim enpojat ennen Y rjänää 
„veristävät“, s. o. veriseksi tekevät puita tah i pensaita. Siksipä paimenpoikia 
kielletäänkin  ennen Y rjänänpäivää m oista tekemästä.

E ttä  H elle myös on ollut kotieläinten vaalijatar, se näkyy seuraav ista 
sä k e is tä :

Helle, Helle, meie Helle,
Meie kallis karja  Helle,
Sinipea sigade Helle,
Punapea pörsaste Helle,
Yalgepea vasika Helle,
Kirju kitstalle Helle j. n. e.

S. o.: Helle, Helle, meidän Helle,
Meidän kallis karjan Helle,
Sinipää sikojen Helle,
Punapää porsasten Helle,
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Valkopää vasikan Helle,
Kirjo vuohivohlain Helle j. n. e.

Edelleen näy ttää  hän m uutakin kasvim aailm aa, ei vaan m etsikköä, hoi- 
vaelleen, niinkuin seuraav ista  säkeistä ilmenee:

Helle, Helle, heinad lattn .
Pillerille, puud pinusse,
Ilm a noarita  m ehita,
T eravata kirveeta,
N oarte m eestenoorikuita j. n. e.

S. o.: Helle, Helle, heinät latoon.
Pillerille, pu u t pinohon,
N uorukaisten nostam atta.
T erävä ttä  kirvehettä.
N uorten  m iesten nuorikoitta, j. n. e.

Viljamain p iirissä käy tetään  eloja riihuen ajettaessa seu raavaa om ituista 
puheentapaa: „meie lähäm e hellet vedam a11, t. „hellet ah tm a“ — me lähdem m e 
helleä vetäm ään t. ahtam aan. ■

Pillerille, joka tav a ttiin  äskeisissä säkeissä, n äy ttää  olevan vanhem pien 
siskojen Malien j a  Lillen kaksoisnimi, vaikka nim iyhdistelm än alkuään tee t ovat 
toiset.

M uutam ien paikkaili n im issä esiintyy m yöskin Helle nimi. Semmoisia 
ovat Hellenorm T arton  piirissä, Helle uim inen vuori Rakveren. lähettyv illä , jolla 
vuorella m uinoin on u h ra ttu  jum alille, edelleen Hellema eli Hellaina, kylä Mik
kelin p itäjässä („in M ichaelischen“) P ernon  piirissä, Hellema, kvlä Kullam an 
p itäjässä Vironmaalla. j. n. e.

N iinmuodoin oli Helle metsän, kotieläinten ja  v iljan  suojelushaltia , jo ta 
vastoin Malle ja  Lille, jo tka  hoitivat, m arjoja ja  sieniä j. n. e., ovat toim ialaltaan 
vähemmin huom attavia.

,/. Jung.

Vanha hautataika Kolarissa.
Kolarin kappeliseurakuntaan kuuluvan  Sieppijärven sy rjäk y län  h au tau s

m aalla voi vielä joku  aika sitte  nähdä veräjän  riuku ih in  ja  haudoille 
pisteltyihin keppeihin kääritty jä  valkoisia vaatekappaleita. N uorem pi polvi ei 
niiden m erkitystä tun tene, m u tta  vanhem pien m uistam m e kertoneen  niiden olevan, 
vainajan hankituksesta  leikattuja, ja  niiden ta rko itu s on m uka estää vainajan  
haam ua elollisilla ilm oilla liikkum asta. Kun se näe t haudasta  läh tiessään  tapaa 

'tu o n  vaatekappaleen ja  tun tee sen omakseen, pyörtää se takaisin.
P. A —i-

Kansatieteellistä.
Kotiraudan valmistuksesta Rautavaaralla.

K otirantaa on R au tavaara lla  pohjois-K arjalassa va lm iste ttu  täm än  vuosi
sadan ensimmäiseen ja  toiseen vuosikym m eneen asti, vasta  sen jälkeen on osto- 
raudan varaan jouduttu . T ästä  teollisuudenhaarasta lienee p itä jän  niin ik in  syn- 
tynyt, sillä R autavaara nim istä mäkeä ei ole koko pitäjässä, eikä vuoria  "V a a 
roiksi11 sanota, kuten m uualla K arjalassa vaan „m äiksi“ vain.
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M almi noste ttiin  ensi jään  aikana jä rv is tä  tja soista. H ytin jäännöksiä 
löytyy paljon. P ienen Lapinjärven ympärillä, josta  nytkin vuosittain  Juan teh - 
taalle noste taan  malmia, on n iitä  yhdeksän. K eyrityn ja  L uostan järv ien  ym pä
rillä n iitä  m yöskin on runsaasti.

H y tti eli ahjo m uurattiin  hyvistä kivistä savella ja  hiekalla, paraastaan 
2 V» kyynärän  korkuiseksi. S isusta tehtiin  m uuripadan muotoiseksi, ja  sen ku
peeseen jä te t tiin  kuonan uloslaskem ista varten  aukko, joka oli m ärällä mullalla 
tuk ittava . Ahjoon pan tiin  hiiliä ja  halkoja sekä m äärän jälkeen malmia, ja  pal
keilla liehdo ttiin  ja lo in  polettavien vipujen avulla, jossa työssä naisetkin olivat 
apuna. H iiliä ja  m alm ia lisättiin, kunnes ahjoon tu li arvoltaan leiviskän paino 
harkkorau taa, joka sitte  ylhäältäpäin kaivettiin  pois. Kiireesti toim itettiin  harkko 
pihdeiUä ja  kangilla alasimelle, jossa sitä alettiin  litistellä joko vipumoukarilla 
tai käsipaljalla (s o. suurehkolla vasaralla). Täm än jälkeen se leikeltiin siten, 
e ttä  yksi mies p iti k irvestä  harkon päällä, ja  toinen löi koivukurikalla ham araan. 
Lom alla oi k irvestä  jäähdy te ttävä  vedessä L eikatu t kappaleet kiehutettiin  hyvin 
to isessa ahjossa ja  lyötiin  alasimen päällä paljalla vähän kangen mukaisiksi.

Valm is ra u ta  ku le tettiin  talvisin viikatteiksi, kassaroiksi, kirveiksi, s ir
peiksi y. m. teräkaluiksi teh tynä hevosella kaupaksi laajalti Suomea l.

Tiedonantoja asiamiehiltä ja yleisöltä.
— V a n h a  a s u in p a ik a n  r a u n io  on tavattavissa M aaninkajärven rannalla 

likellä K uolajärven ra jaa  Kuusamossa, noin 6 kilom etriä Maaningan kylästä itään  
käsin. Paikka, jo ssa  tuo vanha talonraunio sijaitsee,on kuusikko sammalkumpu, ja  
k u tsu taan  Kemppaisen paloksi. Tällä paikalla ei tiedetä asuneen ihmisiä monen 
ihm ispolven aikana. A inoastaan vanha taru, joka on kulkenut vuosisatain halki 
polvesta polveen, tie tää  kertoa, että sanotulla paikalla on asunut mies nim eltä 
K em ppainen H än  olisi tuosta] talostaan tarun  mukaan läh tenyt pakoretkelle 
vaim onsa m urhan  takia. Kumppanikseen oli hän o ttanu t piikansa mukaan. P a
kolaiset olivat läh teneet kulkemaan veneellä M aaninkajärveltä juoksevaa jokea 
m yöten V enäjän K arjalaan. Sanotusta Kemppaisesta on tuo aho saanut nim ensä 
ja  h än estä  y nnä  ta o s ta  p iiasta on koko Kemppaisen» suku siinnyt. J a  varm aa 
on, e ttä  sano tu lla  paikalla on aikoinaan asunut ihmisiä, sillä sitä todistavat pai
kalla sija itseva t k iukaan rauniot. Lepistö.

— L j< tppala isten  h a u to ja  tavataan  Kuolajärvellä eräässä Kaxhujärven 
saaressa lähellä N iskalan taloa sekä Aholan vaara lta  noin 4 '/, kilom. kaakkoon 
käsin „m etsäjärven“ rannoilla. Ns näy ttävä t jonkinlaisilta kalm istoilta, ja  ta rin a t 
tie tävät, e ttä  n iih in  ovat lappalaiset m uinoin ruum iitansa haudanneet.

K. A. Lepistö.

— H auto ja ,, jo issa on ollut ihm isten luita, kerrotaan olevan H ankasal
m ella A rm isveden saaressa. Niiden iästä  ei ole tietoa. M ainitun veden rannalla

1 T ästä  h auskasta  tiedonannosta on toim ituksen kiittäm inen S. M uinais
m uistoyhdistyksen asiamiestä, pastori H. R. Damsténia, jonka pyynnöstä lois- 
mies A ntti Tervo on laa tinu t selityksen hy tin  rakennuksesta ja  kanKien valm is
tuksesta  sen nojalla, m itä hän on kuullu t v. 1788—1867 eläneeltä M atti Ahoselta, 
joka itse  oli o llu t rau taa  tekemässä.

2



on myös eräs kum m un m uotoinen paikka, hau ta  keskellä, jossa kerro taan  olevan 
hiiltä, ja  joka lienee entisaikuinen m iiluhauta. W ille Lehmonen.

— H u o m a tta v ia  p a i k a n n i m i ä  K uusam on p itä jän  P osion kylässä on: 
Ritkafovvi, Posionj&rvi, Teuronjoki ja  saari, Turjanse\k&, n iem i ja  vaara, M aa- 
«m/caselkil ja  saari. j  A M iekkasaari.

Uutisia työalaltamme.

— M u in a is m u is to y h d is ty k s e n  a s ia m ie h ik s i  ovat vuoden 1898 kuluessa 
ruvenneet seuraa va t henkilöt:

D ragsfjärdissä: K ansakoulunopettajatar R osa V esterholm , P asto ri Edv. 
Th. Schönberg.

Eurassa: Apteekkari Hj. A. Tollet.
Halikossa: K irkkoherra, fil. m aisteri E. von H ertzen.
Jaakkim assa: V aranim ism ies M. Laurila.
Jaalassa : K irkkoherra F. W. H ollm ing ja  R ustitilan  em äntä M aria For- 

stadius.
Jyväsky län  m aaseurakunnassa: O pettaja tar Agnes Palm roth.
K arjalohjalla: R ustitilallinen O. Melander.
K arstulassa: V. t. k irkkoherra O. Hj. P akara inen  ja  Kauppias O tto L ep

pänen.
K arvialla: Kauppias ja  postinhoitaja M. Kytö viita.
K uolajärvellä: K. k. opettaja A rvi Kohonen.
K urkijoella: K irjakauppias Jo h an  Kauppi.
Lem illä: Taloll. poika Henr. Kouvo.
Loim aalla: Taloll. poika E rland  Alaheikkilä.
Lopella: P asto ri J . W . A. K uhlberg ja  k. k. opettaja M atti Kujala. 
M essukylässä: P asto ri Ju h o  Pyhillä ja  k. k. opetta ja t K. F. Koskinen ynnä 

K. E. Sipinen.
N ousiaisissa: U rkuri Eem il Ylenius.
Padasjoella: Taloll. poika K ustaa L iljanm aa.
Piikkiössä: K. k. opettaja I. Tam m inen.
P unkalaitum ella: Taloll. poika V ihtori Nikkilä.
R autavaaralla: P asto ri H. R. D am stén ja  nimismies V. K arjalainen. 
R istiinassa: Kauppias R isto Tikka. 
liuo tsin -P yh täällä : K an tto ri K. A. Lönnqvist.
R uskealassa: R ovasti J . Ja lkanen .
Sam m atissa: Poliisikonstaapeli K. A. B jörklund.
Siikajoella: K. k. opettaja M atti Niemelä.
Somerolla: T :ri Väinö Vallinkoski.
Säräisniem ellä: Talokkaat Kaarlo L einonen ja  Y rjö H aataja. 
Tuusniem ellä: Lautak. esimies Simo M ustonen.
T yrväässä: Fil. kand. J . Ä ijälä.
U skelassa: V. t. k irkkoherra G erhard  Sallisten.
V alkjärvellä: Ent. valtiopäiväm ies Tuom as Suokas.
V estantjärd issä: Kauppias K arl Holmlund.

P a r i is in  näy tte t-y  v . 1 9 0 0 .  Suomen M uinaism uistoyhdistys tu lee 
m ainitussa näyttelyssä, kun  tä tä  varten  ano ttu  3,150 mk:n valtioapu on tu llu t 
myönnetyksi, esittäm ään to im in taalaansa seuraavasti.
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A ntaakseen jo takuinkin  tyydyttävän  yleiskatsauksen. Suomen esihistorial
lisen ajan aineellisesta viljely-kannasta, ovat m aisterit Alfred Hackm an ja  H. J. 
Heikel yhd istyksen  huolenpidosta valikoineet H istoriallisen Museon kokoelmista 
to im ittam ainsa lukuisain valokuvain joukosta 48 kuvaa, jo is ta  7 esittävät k iv i
kauden, 2 pronssikauden ja  29 rautakauden knvaavim pia ase-, työkalu- ja  ko- 
ristem uotoja.

Edelleen on M uinaism uistoyhdistyksellä aikomuksena saada monivuotinen 
taidehistoriallinen tu tk im ustyönsä edustetuksi Pariisin  näyttelyssä. Asian val
m istam ista varten  asete ttu  komitea, johon kuuluvat herra t Å. Edelfelt, A. 
L indgren, K. M einander, E. Nervander ja  J . J . Tikkanen, on arvellut, e ttä  tar- 
kotus k iin n ittä ä  taiteeseentutustuneen ulkomaisen yleisön tuom io ta  m enneinä 
aikoina Suom essa ilm autnneisiin  eurooppalaisiin taideheijastuksiin voitetaan pa- 
ra iten  siten, e ttä  näytteille asetetaan valiokeräelmä sellaisista yhdistyksen al
kuunpanosta ja  kustannuksella hankitu ista  kuvista, jo tka esittävät huom atta
vimpia kirkollis taiteellisia m uistoja ka tod ise lta  ajalta, ja  niiden lisäksi jo ita 
ku ita  kuvia m yöhem m ältä ajalta.

Täm än näy tte lyn  pitäisi tu lla  pääasiallisesti sisältäm ään joukon vesivärillä 
alkuperäisistä yhdistyksen hallussa olevista kuvista tehty jä jäljennöksiä. Mai
nittakoon  niistft kuivia Lohjan ja  Bäntäm äen kirkoista ja  sisäkuva R ym ättylän 
kirkosta sekä vesim aalauksia keskiaikaisten, katto- ja  seinäm aalausten mukaan, 
jo is ta  3 on Lohjalta. 3 U udelta kirkolta, 2 R ym ättylästä, 1 H attu lasta  sekä pari 
värillistä  luonnollisen kokoista kalkeerauskuvaa Taivassalon kirkosta. P uun- 
veistosta vanhoissa kirkoissamme esittäisivät täydellinen piirros Vanajan k ir 
kossa olevasta m erkillisestä flanderilaisesta alttarikaapista, kuin myös joko täydet 
ryhm ät ta i yksity iset kuviot P ernajan  ja  Taivassalon kirkkojen alttarikaapeista. 
S itäpaitsi asete tta isiin  näytteille kuvia yksittäisistä pyhim yksistä uim. V anajasta 
(2), K arjasta  (3), Sääksm äeltä (3), U udestakaupungista (1), Isosta K yröstä (2), 
H attu las ta  2), H ollolasta (3) sekä Korppoosta (2).

N iistä m ainion känneistä ja  hienoista maalauksista, jo ita  vielä o n  tallella 
m uutam ain  altt-arikaappien ovissa asetettaisiin näytteille alkuperäisten mukaan 
teh ty jä  kuvia, nim . U rjalasta  (6), Akaasta (1). Taivassalosta. (1, sekä Sälöisten 
k irkosta (2). Viime m ain itusta  haaskasta pienestä puukirkosta asetettaisiin myös 
näytteille sisäkuva — ainoa luterilaiselta ajalta maassamme. — Lisäksi on vielä 
ajate ltu  laa tia  näy ttelyyn  kuvia runsailla kornompeluilla varuste tu ista  Taivas
salon, Halikon, ja  N aantalin kirkkojen, m essukasukoista sekä valokuvia Porvoon 
tuom iokirkon kom easta ehtoolUskalkista 1200-luvun. alulta. Kaikki täm ä tulee 
o ttam aan 10 neliömetriä, seinäpintaa.

Sen lisäksi on yhdistys varannu t itselleen yli 5 neliömetrin la ttiap in taa 
asettaakseen näytteille luonnollisessa koossa tehdyn jäljennöksen Nousiaisten 
kirkossa olevasta P. H enrikin kenotaafista,1) tarkkaan kalkeeraten siihen kuvat 
kaik ista  ta o n  kallisarvoisen muistomerkin taiteellisesti kaiverretu ista m etalli- 
levyistä.

Täm än lisäksi tulee yhdistys muiden seurain tavalla esille asettam aan 
kirjalliset ju lk a isu n sa  — kaikkiaan. 3/4 m etriä hy llym ittaa .

— U lk o la in e n  tu tk i ja .  Turkin kielen yksityisdosentti P ie ta rin  yliopis
tossa t:ri P. M elioranski kävi tuonoin t ä k ä l ä i s e s s ä  Historiallisessa m useossa tu tk i
m assa O rhonin k irjakivistä otettujen valokuvain vastalevyjä. H ra M:llii on aiko
m uksena ju la ista  kriitillinen laitos Orhonin kirjoituksista.

*) T yh jä  hautaarkku.
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Tilausilmoitus.
Suomen Museo ja  Finskt Museum ilm estyvät vuonna 1899 sam oin kuin  en

nenkin 6 num erona ja  pääasiallisesti eri sisällyksisinä. Lehdille on apuansa lu 
vannu t suu ri joukko kotim aisia tu tk ijo ita  ja  tie teenharrasta jia , ja  sen lisäksi on 
toim ituksella toivo saada t:ri Hela Post alt a, Unkarin kansallismuseon konser
vaattorilta, k irjo ituksia sikäläisistä m uinaistieteellisistä harrastuksis ta , vallankin 
m ikäli ne koskevat Suomen suvun entisyyttä. P itäen  tä ten  erity isesti silmäUä 
m uinais tieteellisen tu tk im uksen edistyksiä, on toim itus to isaalta  koettava lähestyä 
entistä enemmän suurta  yleisöä avaam alla sen varalle eri kirjeenvaihtoosaston 
ja  antam alla uu tisia  tärkeim m istä tapah tum ista  työalallaan.

Lehtien hinta on postikonttorissa 2 m. 5 0  p. vuosikerra lta  eli yh teensä 
5 m. T oim ituksen puoleen suorastaan  kääntyessään  saavat kansa- ja  kierto- 
koulujen opettajat, oppikoulujen, seminaarien ja  kansanopistojen oppilaat kum m ankin 
lehden 1 m. 5 0  p:in h innasta  eli yh teensä 3 mk:lla. M uinaism uistoyhdistyksen 
vakinaiset jäsenet saavat kum m ankin lehden tilausvuoden kuluessa 1 m:lla eli 
molemmat yhteensä 2  m:ila, jonka postim erkeissä voi lähettää  lelitien toim i
tukselle. Asiamiehet, jo ita  naielihyvällä o te taan  m aaseuduille ja  eri opistoihin 
saavat kalliim m ista tilauksista  joka 6:nen ja  halvem m ista joka U :nen ilm ai
seksi. Helsingissä voi lehteä tila ta  kaikissa k irjakaupoissa sekä L au ren tin  sano- 
m alehtim yym älässä ja  telefoonilla nro 19 35 suo rastaan  to im itukselta.

H n o m .!  Lehtien uskomattoman halpa tilaushinta, joka takavuosina tuskin  
on riittänyt korvaamaan edes monista alkuperäisistä kuvista johtuneita kustan
nuksia, aiheuttaa toimitusta luottamaan, että asiamiehet sekä kaupungeissa että maa
seuduilla koettavat levittää lehtiä mitä laajimpiin piireihin. Ja erityisesti huomau
tamme seminaarien ja  kansanopistojen johtajia ynnä kansakoulujen opettajia yllä
mainitusta hinnan alennuksesta, jonka M uinaismuistoyhdistys on tehnyt kustan
nuksiin katsomatta vain siinä toivossa, että kansassa ja  erittäinkin oppinuorisossa 
herätettäisiin intoa esiisäimme jättämäin muistojen suojelemiseen ja  halua ynnä 
harrastusta edistämään niitä tutkim uksia, jotka koettavat valaista muinaisuutemme 
valjua hämärää.

S ito m a n  M useo , 1 8 9 9 , N :o 1  sisältää: L u i n e n  s o t i s o p a ,  n u m e r o t  
3427 j a  3 4 2 8  V i i p u r i n  M u s e o s s a  (2 kuvaa), kirj. A n tti H elander. — L i s ä ä  
y k s i s a r v i a i s e s t a ,  kirj. J .  J . Tikkanen. — S a n a n e n  m u s e o r a k e n n u k 
s i s t a :  Luotsin  kansallismuseo (kuva). — A s u t u s h i s t o r i a l l i s t a  j a  h i s t o r i a l 
l i s t a :  Remekset ja  Hyväriset, ta rin a  K iuruvedeltä, kirj. Hj. A ppelgren; Pötkön ja  
Kurjen runo. -  U s k o n t o t i e t e e l l i s t ä :  Helle, v iro lainen suojelushaltia , kirj. 
J .  Ju n g ; Vanha hautataika Kolarissa, kirj. P . A —i. — K a n s  a t i  e e l l i s t  ä : Koti- 
raudan valmistuksesta Rautavaaralla, kirj. H. R. D am stén. — T i e d o n a n t o j a  
a s i a m i e h i l t ä  j a  y l e i s ö l t ä .  — U t u i s i a  t y ö a l a l t a m m e  — T i l a u s i l m o i t u s .

F insk t, M u se u m , 1 8 9 9 , N :o 1 sisältää: E t t  märkligt hronsaldersfynd  (1 
kuva; uraaiila ista  m uotoa oleva pronssikirves Porvoon m useossa), kirj. A. H —n. 
— N ågra konstnärsminnen (tietoja m uutam ista  taiteilijoista), kirj. J . R. A. — 
Några språkliga fornminnen (m uutam ia kielellisiä m uinaism uistoja , jatk .), kirj. 
B alt Saxen. — Anteckningar om häraders och städers vapen i östra F inland  (kihla
kuntien  ja  kaupunkien vaakunoista itä-Suomessa). — Folksägner och skrock 
fru n  Wichtis (kansan taru ja ja  ta ikoja V ihdistä). — Finska Fornminnesföreningens 
deltagande i Parisutställningen 11)00 (M uinaism uistoyhdistyksen osanotto  P ariisin  
näyttelyyn). — Prtnumerationsanmälan (tilausilm oitus).

J. R. Aspelin
vast.toimittaja.

Julius Ailio
toimitussihteeri.

Helsingissä 1899. H elsingin Sentraalikirjapainossa.
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Kuudes vuosikerta.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kuukauslehfi.

N:o 2. M aalis- ja huhtikuu. i  8 g g.

T ilau sh in ta  p o stik o n tto re issa  on 
2 m. 50 p. vuodessa. M uinaisin.- 
y h d :a  v ak in a ise t jä se n e t s aav a t le h 
den p a in a tu s  vuoden k u lu essa  1 m :11a, 
k ansa- ja  k ie r to k o u lu je n  o p e tta ja t, 
o p p ik o u lu jen ,sem in aarien  ja  k an san 
op isto jen  o p p ila a t 1 m. 50 p :llä , k un  
tilau s  te h d ä ä n  su o ra s taan  to im itu k 
se lta .

L ä h e ty k se t oso tetaan

S . M u i u n  i s m u  is to  v l i ilis ty  k s  ci i S ih te e rille , 
H elsink i. 

H istoriallinen museo.

L eh ti ilm es ty y  k u u te n a  yh d en  
ark in  kokoisena num erona, ja  s itä  

> voidaan ti la ta  kaik issa maamm e posti- 
j kon tto reissa sek ä  H elsingin k ii ja -  
; kaupoissa ja  L au ren tin  sanom aleh ti- 

m yym älässä.

Keskiaikaisia pienoiskuvamaalauksia sisältävä hartauskirja, jota 
säilytetään Tyysterinkylän kartanossa, Pernajassa.1)

Ulkoasultaan on tämä kirja sangen mitätön, se kun on sidottu 
paksuihin, yksinkertaisiin nahkakansiin, joihin on painettu joitakin 
pieniä koristuksia. Se on kuitenkin varsin kookas ja sisältää, 
muistiinpanon mukaan, 361 ohutta pergamenttilehteä, joille on pai
nettu vanhalla saksan murteella suuri lukumäärä rukouksia, ohjeita 
ja annevakuutuksia rukoileville. Jokaisen rukouksen alussa on 
muutama rivi piirretty punaisilla k orukirj äimillä ja suuremmilla 
nseammanvärisillä sekä kultaisilla alkukirjaimilla, joista hyvin moni 
on todella kaunis ja aistikas. Suuremmat kirjaimet ovat myöskin 
itse tekstissä punaiset. Muutamia vaillinaisia sekä pari kirjoitta-

1 Tämän, k irjan , joka pääosana on katolilainen rukouskirja, om istavat 
översti K. A uteli ja  hänen puolisonsa Emelie A ntell — syntyisin  de la Chapelle 
— jonka  äiti kuulu i De Geer tili Tervikin sukuun. Täm än suvun m uassa on 
tuo vanha k irja  aikoinaan jo u tu n u t Suomeen. — Siitä on E . Hausen, nyttem m in 
valtionark istonhoita ja , lyhyesti kertonut v. 1887; täm ä kirjoitus oli ju la istuna  
"B idrag till kännedom  af  Finlands n a tu r och tolkll-julkaisun 44 vihossa, 
jo s ta  olemme o ttanee t ruotsalaisen valtakunnan heraldikon, Klingsporin hyvän
tah to isesti an tam an selityksen kolmesta, kirjassa kuvatusta, vaakunakilvestä. 
Koska täm ä pienoiskuvakirja tietääksemme on ainoa lajiaan meidän, ta ite ista  
köyhässä m aassam m e, olemme halunneet antaa siitä  tässä lehdessä perinpohjai
sen! m an kuvauksen, ja  koska sen nykyinen om istaja hyväntahtoisesti on an ta
n u t meille tila isu u tta  sen lähempään tutkim iseen ja  luvan esittää tässä herra 
D aniel N ybliuin valokuvista jä ljennetty jä kuvia m uutam ista kirjassa löytyvistä 
pienoiskuvam aalauksista ja  vaakunoista ynnä tekstinäytteestä.

Tekijä.



matonta paikkaa tavataan kirjassa ja erään hukkuneen lehden 
sijaan on pantu vanha, hienolla käsialalla kirjoitettu jäljennös mui
noin hyvin tunnetusta rukouskirjatekstistä. Muutamille alkukirjai
mille on jätetty tyhjä sija tai täytetty luonnoksilla, joita ei sitten 
koskaan ole maalattu, Kun kirja on vanhempina aikoina uudestaan 
sidottu, on kirjansitoja menetellyt niin taitamattomasti, että hän 
on leikannut pois parin vaalumakilven sekä erään koristemaalauk-
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Kuva 1. Tekstisivu.

sen alaosat j. n. e. Muuten on itse kirja sangen hyvässä kun
nossa, mutta puuttuu siitä nimilehti.

Rukouksilla on osaksi yleinen hurskas sisällys, osaksi ne koh
distuvat seitsemään päivään Kristuksen kärsimisen historiassa, palmu- 
sunnuntaihin, sakramentteihin j. n. e. Vielä löytyy siinä suuri 
joukko rukouksia pyhälle neitsyelle, naispyhimyksille, Veronikalle, 
Maria Magdalenalle, Katariinalle (Alexandrialaiselle), Barbaralle, 
Ursulalle ja Helenalle ja mies pyhimyksille, Kristoforukselle, Eras- 
mukselle, Hieronymukselle, kahdelletoista apostolille, kolmelle kunin
kaalle, patriarkoille, profeetoille, marttiiroille ja kaikille pyhimyksille



yhteisesti, joista kumminkin mainitaan suuri luku, niiden joukossa 
„s.t haynrick ja pyhä brigitta (muttei pyhimyksiä, Eerikkiä ja 

, Olavia).
Rukouksista, joiden luetteleminen veisi tässä liian paljon tilaa, 

mainittakoon muutamia, joiden opettajiksi sanotaan Maria ja pyhä 
Pietari, lisäksi „babst Clemens zu Rom in sant peters“ ja paavi 
Gregorius; samoin Bonifacius kuudennen rukous ,,wegen kunig 
philips zu franckreycU, sekä vihdoin paavin Innocentius TTT ja 
Johanneksen sekä Ambrosiuksen ja Augustinuksen rukouksia, ynnä 
n eine schöne beycht die sant bernhard gemacht hatt“, nimittäin 
Bernhard clairvaux lainen, tunnettu cisterciensi- eli hänestä nimensä 
saaneen bernhardimunkiston reformaattori. Kuinka pitkän anneajan 
— usein aina kiirastuleen asti — noiden eri rukousten harras 
lukeminen, polvillaan ja ristiinnaulitun kuvan edessä tuottaa, ilmoi
tetaan numerolleen.

Kuva 2. Vaakunoita.

Kirjan aikaisemmat vaiheet ovat tuntemattomat, mutta otaksu
taan perintätiedon mukaan, että se on seurannut Ruotsiin ja sieltä 
Suomeen vanhaa, brabautilaista De Geer-snkua, joka uudestaan 
aateloittiin Ruotsissa v. 1641 ja josta eräs jäsen, tunnettu maa- 
marsalkka Porvoon valtiopäivillä, Robert Vilhelm de G-eer v. 1809 
korotettiin täällä kreivilliseen säätyyn. Suvun esi-isän nimi oli 
Florent de Hamal ja hän asui Brabantissa 1100-luvun lopulla. 
Hänen jälkeläisensä seitsemännessä polvessa ottivat nimekseen De 
Greer. Kuten tunnettu, on suomalainen haara miehen puolelta jo 
vuodesta 1855 ollut sammuneena.

Tyysterinkylä-rukouskirjan varhaisimmasta alkuperästä antaa 
kirja itse tärkeänpuoleisia tietoja, josta tulee kiittää kolmea vaakuna- 
kilpeä, joita on siroitettn maalauksiin.

Yksi näistä vaakunoista, jonka merkkinä on mustalla pohjalla 
takajaloillaan seisova, kultainen leijona, joka etukäpälissään pitää 
sauvaa (epäselvästi näkyvää), kuuluu, Klingsporin antaman selityk
sen mukaan, v. 1134 perustetulle Salinansweilerin cisterciensi- 
abbottikunnalle, jota myös kutsutaan Salemiksi ja luetaan nykyään 
suuriherttuakunta Badeniin. Cisterciensimunkistolle kuuluu myös 
vaakuna, jonka merkkinä on mustan pohjan ylitse, viistoon kulkeva, 
shakkipelin laudan tapaan ruudutettu palkki, jonka joka toinen 
ruutu on hopeasta, toinen punainen. — Kolmas kilpi on poikittain
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jaettu kahtia ja esittää ylemmällä, kultaisella pohjalla punaista 
puoliratasta, ja alemmalla, sinisellä pohjalla heraldista liljaa. Tämä 
vaakuna, myös Klingsporin mukaan, kuuluu Bayerissa vielä elävälle 
niirnbergiläiselle Volckamer’in ylimysperheelle.

Näyttää sentähden otaksuttavalta, että nykyään Tyysterinkylän 
kartanossa säilytetty rukouskirja on painettu ja maalattu jossakin. 
Salmansweilerin abbottikuntaan kuuluvassa luostarissa, Etelä-Saksassa 
Volckamer-suvun toimesta ja sitten joutunut ehkä sukulaisuuden 
kautta tai muulla tavalla jollekin De Geer-perheelle Brabantissa. 
Lienevätkö nämät perheet vanhempina aikoina olleet keskenään 
sukulaisia, siitä kenties laajempi sukututkimus voisi antaa tietoja.

Mitä tulee aikaan, jolloin tämä kirja on syntynyt, saadaan 
siitä parhaat tiedot itse kuvista, ja todennäköisesti voisivat kirjassa 
käytetyn saksankielen kirjoitustavan vanhat muodot, joista teksti 
on hyvin rikas, myöskin antaa samanlaisia tietoja, jos ammattimie
het kielitieteen alalla ottaisivat asian huomionsa esineeksi.

Mitä tulee kuviin, viittaavat alemman kansan käyttämät puvut 
esityksissä 4, 6, 8, 18 ja 19 (katso tuonnemmaksi) sekä maalauk
sista „Kristus kruunataan orjantappurakruunulla" ja „P. Erasmuksen 
kidutus1' jäljennetyt valokuvat 1400-luvun jälkimäiseen puoleen tai 
mainitun ja 1500-luvun rajoille.

Kuvien pohjustus ei enää muodosta aikaisemmin perinäinen, 
byzantilainen kultapohjus, paitsi kun esitetään yksityisiä kuvia, 
vaan käytetään niiden pohjustana pieniä maisemakuvia, ja koriste- 
maalauksissa, lehtien reunoissa, kernaasti melkeinpä tykkänään, yllä
mainittuna aikana erittäin suosittua akantuslehtimuotoa, joskus kuk
kineen ja . hedelmineen.

Pienoiskuvamaalauksia käytettiin rukouskirjoissa siihen aikaan 
niin yleisesti, että sellaisia usein valmistettiin niin sanoaksemme 
tehdasmaisesti, jäljennöksiä jäljennöksistä, jolleivat työt olleet kruu
nattujen tai ruhtinaallisten henkilöjen omia, jolloin todellisia ensi 
luokan mestareita voitiin saada antamaan, apuansa runsaasta kor
vauksesta. Ettei tuo useassa suhteessa huomiota ansaitseva ja varsin 
kaunis Tyysterinkylän rukouskirja kuulu sellaisiin kalleuksiin, siitä 
kyllin selvästi puhuvat nuo yksinkertaiset, kultaanmaalatut, sileät 
reunaliistat, jotka ympäröivät jokaista kuvaa.

Lisäksi huomauttaen, että kysymyksessä oleva teos oli näyt
teillä ensimmäisessä suomalaisen taideyhdistyksen näyttelyssä Hel
singissä v. 1881, numerolla 502, käymme kertomaan kirjan 28 
pinoiskuvamaalauksesta, jotka reunuksilleen ovat 9 sm korkeat sekä 
6,25 sm. leveät. Itse kirjan koko on hyvin vähän suurempi.



1. Isä  Jum ala pilvessä, kahdeksan enkelin, auringon, kuun 
ja tähtien ympäröimänä. Alinna on kuvattuna maisema järven ran
nalla olevine linnoilleen.

2. Isä Jum ala valtaistuimella pilvessä. Perällä keltainen 
tähtitaivas. Häntä ympäröi lähinnä kaksi enkeliä ja kuvan joka 
kulmasta kohouu jiilviseppeleistä pieni enkeli katsoaksensa hänen 
puoleensa. Kuvan alla ovat Salmansu- eilerin abbottikunnan sekä 
Volckamerperheen vaakunakilvet.

3. Kristus ristillä. Ristjn juurella on Maria, puettuna kir
jassa usein tavattavaan kul
lalla kir jaeltuun, ruskean
keltaiseen pukuunsa, val
keaan huntuun ja siniseen 
viittaan,sekä evangelista Jo
hannes viheriässä puvussa ja 
punaisessa viitassa. Surevan 
näköisenä nojaa hän pää
tänsä vasempaa kättänsä vas
ten. Kristuksen kuolleessa 
ruumiissa näkyy hyvin pie
niä verenjälkiä. Perällä on 
maisema ynnä kaupunki ja 
mutkikas tie.

4. Kristuksen tulo Je
rusalemiin. Mieltä kiinnit
tävä pukumaalaus. Kapean 
kaupunginportin aukossa nä
kyy neljä päätä, joiden edes
sä keltaiseen pukuun, punai
siin housuihin ja tylppäkärki- 
siin, mustiin kenkiin puettu 
mies levittää viheliäistä viit
taa maalian Kristuksen eteen, 
joka tavallisessa harmaan
sinisessä puvussansa ratsastaa aasilla Pietarin ja muiden apostolien 
seuraamana. Kauempana nähdään Sakeus kiipeävän puuhun.

5. Kristus yrttitarhassa. Verihien jälkiä Kristuksen kas
voilla ja kaulassa. Hän on polvistunut rukoukseen kalkki edessään. 
Kolme opetuslasta on unen horroksissa portailla varustetun puron 
edustalla. Juudas, kuten tavallisesti keltaisessa puvussa, astuu 
sisään yrttitarhaan sotamiesten, seuraamana. Perällä nähdään kaksi 
pientä olentoa, joista toinen kiipeää aittauksen ylitse, toinen juoksee 
täyttä vauhtia pääryhmää kohti. Iltatunnelma.

6. Judas pettää Kristuksen suunannolla. (Katso kuvaa 3). 
Tapahtuma tässäkin kovassa on sijoitettu yllämainittujen portaiden



luokse. Judas on punatukkainen ja kantaa kyljellä punaista kuk
karoa. Ylimmäisen papin palvelija, Malkus makaa maassa. Ope
tuslapsia ei näy. Kuva antaa aihetta pukututkimuksiin: lyhyet 
röijyt, joihin rinnan kohdalle on leikattu pyöreä aukko j. n. e.

7. Kristus kruunataan orjantappurakruunulla. Tämä pal
jonpuhuva esitys on samalla Kuvaava pukumaalaus: housut sisään- 
ommeltuine punaisine ja sinisine kaistoilleen, Jierttuanhattu" (1400- 
lnvnn lopulla rikkaammilta käytännöstä jo poishävinnyt). Lyhyt

takki, jonka alaliepeiden 
kulmat ovat pyöristetyt. 
Tylppäkärkiset kengät, 
hunnut y. m.

8. Kristus kantaa  
ristiänsä  Simon kyreeni- 
läisen avulla. Veronika 
on polvillaan vieressä ojen
taen hänelle hikiliinaa. 
Kaupuuginportilla luulta
vasti Maria ja Johannes. 
Toinen kuvaavasti pue
tuista vahdeista pitää so- 
tanuijaa, joka muodoltaan 
on jotenkin samanlainen 
kuin 1400-luvun keski
vaiheilla käytetyt. Sen 
ohessa on kuitenkin huo
mattava, että aseita mui
noin kyllä käytettiin kau- 
van uudemman muotois- 
tenkin rinnalla. —  Perän 
muodostaa maisema.

9. Kristuksen ris
tiltä  alasottam inen. Ai
noastaan naulaa, joka on 
ollut lyötynä hänen va

sempaan käteensä, ei ole vielä poisotettu. Arimatias ottaa vastaan 
ruumista ja Maria on vaipunut maalian kädet ristissä rinnalla. 
Johannes ja Maria Magdaleena ympäröivät ristiä. Taustana on 
maisema. Kuva on kokoelman heikoimmin piirrettyjä.

10. Veronika, keltaisessa puvussa, vaaleanpunaisessa viitassa 
ja valkeassa hunnussa, pitää edessään levitettyä hikiliinaa, johon 
on kuvattu Kristuksen kasvot. Tässä, enempää kuin muissakaan 
yksityisten naiskuvien esityksissä, ei ole perällä maisemaa, vaan 
sen sijaan hienosti piirrettyjä kultakoristeita yksivärisellä pohjalla, 
poimnkkeita y. m.

Kuva 4. Pyhim ystaru  pvhästä Bernhardista.



11. P yhim ystaru  pyhästä Bernhardista. (Katso kuvaa 4.) 
Maalaus, joka on merkitty piispansauvalla ja cisterciensimunkiston 
vaakunakilvellä, esittää pyhimystarua Kristuskuvasta (Horisin luos
tarissa), joka kumartui suutelemaan P. Bernhardia: holvikatfcoisessa 
huoneessa, jonka ikkunasta näkyy kirkko, on Kristuksen risti -—- 
tässä kuten kaikkialla rukouskirjassa T muotoisena ("Antoniuksen 
risti“). Bististä laskeuu alas \  apahtaja, jonka jalat "vielä ovat 
kiinni, harmaaseen rounkiukaappuun puetun, edessään polvistuvan, 
P. Bernhardin syliin.

12. M arian ja  E li
sabetin kohtaus. Marialla 
tavallinen pukunsa, Elisabet 
on puettu harmaaseen viit
taan. Huntu on valkea.
Perällä jyrkkäkallioinen 
maisema.

13. Mater dolorosa.
Kristuksen äiti seisoo kä
det ristissä rinnalla. Hänen 
rintaansa vasten on tähdätty 
viisi miekkaa. Perällä kul
lattuja koristeita punaisella 
pohjalla.

14. Enkeli kantaen  
tyh jää  kirjoitusnauhaa.
Siivissä hohtaa punainen, 
viheriä, kulta sekä harmaa.
Puku on punainen, kaula- 
vaate valkea. Taustan muo
dostaa tähtitaivas.

15. Krista forus kan
taen Jesuslasta  poikki vir
ran, jossa ui neljä hanhea.
Lapsi, puettuna punaiseen 
viittaan, pitää kädessään ristillä koristettua maailmanomenaa. Py
himyksellä, jota tekstissä nimitetään Kristoforukseksi, on sininen 
puku, punainen viitta ja pään ympärillä liehuva, viheriä liina. 
Kädessä hänellä on juurineen maasta revitty puunrunko. Kasvit 
ovat varsin hyvin maalatut. Perä: rantamaisema.

16. P yhän Erasmuksen kidutus. (Katso kuvaa 5.) luo in
hoittava marttyyrinäytelmä on esitetty tyyneellä levollisuudella, joka 
on ominaista keskiajan uskonnollisille maalareille. Erasmus, piispan- 
hiippa päässä ja valkea vaate vyötäisillä, makaa laudalla. Joku 
korkeampi henkilö — keisari Maksimilianus, joka v. 303 antoi 
kiduttaa hänet kuoliaaksi — on läsnä tuomion toimeenpanossa,
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puettuna turkkireunuksiseen, siniseen viittaan. Häntä seuraa toinen 
mieshenkilö. Pyöveleillä, joiden tointa katselee kaksi henkilöä ik- 
knnaaukosta kuvan perällä, on kirjavat puvut, jotka valaisevat ajan 
määräämistä.

17. Pyhä Hieronymus korvessa. Pyhä erakko ja kirkkoisä 
kiduttaa itseänsä lyöden- kivellä rintaansa vasten. Leijona, pyhi-
mystartin mokaan hänen urhoollinen seuraajansa korvessa, istuu
hänen vieressänsä. Taustalla on kalliomaisema, kirkko ja muita 
rakennuksia järven rannalla.

18. M aria M agdalena Je- 
suksen ja lk a in  juuressa. Hän 
kuivaa tuuheilla hiuksillaan va
pahtajan jalkoja, jotka lian juuri
on voidellut kalliilla öljyllä. Fari
seuksen yksinkertaisesti katetun 
pöydän ääressä istuu Jesus ja 
kaksi komeasti puettua miestä. 
Taustassa näemme holvikaarien 
läpi Kristuksen ilmestyvän yrtti- 
tarhamestarina Magdaleenalle ja 
hänen taivaaseenastumisensa nel
jän enkelin kera; molemmat ku
vat ovat hyvin pienet.

Tämän kuvan, jälkeisessä 
tekstissä on rukous arvossapide
tylle Katarinapyhimykselle, mutta 
ilman kuvaa. Myös sen edellinen 
tekstilehti puuttuu kirjasta, jonka- 
tähden on luultavaa, että tästä 
on joku kuvakin poissa.

19. P yhän Barbaran m art
tyyrikuolem a. Merenrantamaise- 
malla polvistuu siniseen pukuun

puettu pyhimys kalkin edessä, jonka yläpuolella on leijaileva öyletti. 
Pj^öveli paljastaa hänen kaniansa antaaksensa kuoloniskun käyrällä 
sapelilla.

20. Pyhä Ursula. Kruunattu pyhimys, puettu komeaan pu
kuun. Kädessä on hänellä marttyyriaseensa: nuoli. Ryhtinsä on 
jonkun verran suurellinen. Hänen takanaan on kaksi enkeliä, jotka 
kohottavat kultaista, kuluteltua mattoa. Maa on keltaisenviheriä. 
Perällä tähtitaivas.

21. Pyhä Helena. (Katso kuvaa 6.) Keisarinnalla on Kris
tuksen risti ja valtikka. Pukunsa on keltainen ja purppuraviitta, 
knltareunainen ja viheriävuorinen. Valkea kanlavaate muodostaa 
vapaan laskoksen. Hänen vaalea tukkansa on sidottu ylös kyher-
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miksi, joiden ylitse kohoaa kruunu. Lattia on tehty viheriöistä ja 
valkeista, nelikulmaisista laatoista. Tausta on sininen ja kulfca- 
k eristeinen.

22. Kaste Kristuksen vereen. Tähän kuuluvaan rukoukseen 
kaikkien uskovaisten sielujen puolesta kuuluu vaatimaton kuva: 
jonkunlainen kultainen kastesammio ja kaksi maljaa, täytetyt verellä, 
jota juoksee lähteen päälle sijoitetun Vapahtajan haavasta. Ylem
män maljan reunalla on kuvattuna kaksi pientä kuvaa Mariasta ja 
Johanneksesta. Alemmassa taas näemme kuusi alastonta olentoa. 
Kahdelle niistä ojentavat ilmasta alasleijailevat enkelit käsiänsä. 
Perällä sininen taivas.

23. Ehtoollisen sakramentti. Alttarin luona kirkossa ojen
taa albaan ja punaiseen stolaan puettu pappi rippileipää polvillaan 
olevalle miehelle. Papin ja miehen välillä pitää viheriää vaatetta 
pingoitettuna kaksi, viheriän- ja punaisenkimalfcelevillä siivillä varus
tettua enkeliä ja kolmas enkeli tukee rippivierasta. Alttarin ylä
puolella on kaksi pientä Veronika- ja Barbarapyliimysten kuvaa.

24. Evankelista Markus, jonka jalkojen juuressa lepää lei
jona, istuu pulpettinsa ääressä, joka on yksinkertaista luostari- 
mallia. Sen alaosa on täytetty kirjoilla, yläosassa on tiimalasi, 
mustepullo, muutamia sinetillä varustettuja kirjeitä, sakset, pan 
lankakerää y. m.

25. Transsubstantiatiooni. (Leivän muuttuminen Kristuksen
ruumiiksi.) Kaksi polvistuvaa enkeliä, joilla on tyhjät kirjoitus- 
nauhat, kohottavat runsaasti koristeltua monstransia. Xiiden takana 
tähtitaivas.

26. M arian ilmestys. Enkeli Gabriel, valkeassa tunikassa 
ja keltaisessa punakoristeisessa viitassa, kimaltelevin siivin, pitää 
kädessään tyhjää kirjoitusnauhaa ja pientä valtikkaa ja tervehtii 
rukousjakkarallaan polvillaan olevaa Mariaa, jolla tässä on harmaa 
puku ja sininen viitta. Hänen hiuksensa riippuvat peittämättöminä 
olkapäille. — Taustana: hienoilla kultakoristeilla kaunistettu esi
vaate sekä ikkuna-aukko, josta näkyy isä Jumala pilvessä, katsellen 
näyttämöä sekä säteillen valoa pyhän neitsyen ylitse.

27. M adonnan kruunaus. Taivaan kuningatar, puettuna
punaisella värillä koristettuun, ruskeaankeltaiseen pukuun sekä sini
seen enkelin kantamaan viittaan, on polvillaan jumalallisessa kun
niassa olevan Isän edessä, joka yhdessä Pojan kanssa pitää kruunua 
hänen päänsä päällä. Isän ja Pojan välillä on kolmas persoona 
jumaluudessa: kaikilla kolmella on parta ja puetut sinisenharmaaseen 
pukuun ja punaiseen viittaan sekä kaikilla kruunu päässä. Kuva- 
ryhmän takana on vihreä esivaate ja kaikista etäinpänä taustassa 
pilviä, jotka jakaantuvat alasvirtaavan auringonvalon vaikutuksesta.

28. P yhän Annan ryhmä. Neitsy Marian äiti, pyhä Anna,
puettuna ruskeankeltaiseen pukuun, harmaan siniseen viittaan ja



— 30

valkeaan huntuun, istuu luonnon helmassa, Maria — lapsi pitkässä, 
sinisessä puvussa —- vasemmalla ja alaston Jesuslapsi oikealla pol
vella. Pienellä Johanneksella (kastajalla), jolla on kukilla täytetty 
kori, on paikkansa Annan jalkojen juuressa ja pienoinen, siivekäs 
enkeli, puettu siniseen hameeseen, tarttuu Jesuslapsen käteen suu- 
dellaksensa sitä. — Ryhmän takana kullalla koristettu, punainen 
verho sekä yksinkertainen kiviaitaus. Maisema ja rakennuksia 
taustana.

Tässä nyt kerrottujen pienoiskuvamaalausten ansioksi on luet
tava yleensä varsin hyvä värienkäsittely, selvät värit ja hieno sivel- 
timenkäyttely koristettaessa muhkeampia pukuja.

E. N.

Saarnatuoleja Pohjanmaalla.
K irjoitti E. N.

Tällä päällekirjoituksella „Suomen Museo“ ori vähitellen julkai
seva lyhyitä selityksiä useista Pohjanmaan saarnatuoleista, joitten 
joukossa on moniaita kauniisti rakennetulta, muutamia sitäpaitsi ‘
ovat maalauksilla koristaneet vanhat Pohjanmaan taiteilijat, joista 
mainittakoon Mikael Toppelius. Ehkä toimitus on oleva tilaisuu
dessa joskus esittämään jäljennöksiä muutamista.

1. Uudenkaarlepyyn kirkko. Saarnatuoli ou valkeaksi maa
lattu, paiko telien kullattu sekä varustettu pienillä korintilaisilla 
pilareilla kullattuine kapitaaleilleen. Saarnatuolin katon alla riippuu 
hopeoitu kyyhkynen olivilehti nokassa. Ylinnä on karitsa voiton- 
lippua kantaen ja Jumalan silmä näkyy säteiden ympäröimänä 
seinällä juuri sen takana.

Erityisesti huomio kääntyy niihin maalauksiin, joilla on koris
tettu tätä saarnatuolia. Niin nähdään sen oven etupuolella varsin 
suuri, 118 sm korkea öljymaalaus, joka esittää miestä nojautuneena 
miekkaansa ja pitäen oikeassa kädessään avattua kirjaa, jossa lue- J
taan: „Minä voin kaikki Kristuksen kauttaA

Käytävän ulkoseinille ja saarnatuolin ulkosivuille on maalattu 
yhdeksän, vähempää, allegorista taulua, joista neljä ensimmäistä, 
kuten usein on laita, antaa tilaa erilaisille selityksille, jotavastoin 
muitten tarkoitus on selvempi. Ne esittävät: 1. Istuvata olentoa
pitäen kädessään punamarjaista oksaa. — 2. Naista huntu päässä 
sekä kädessä kaksi käärmettä, jotka kietoutuvat toistensa ympäri.
- 3. Naista palava sydän kädessä. — 4. Miestä ja naista, jotka
syleilevät toisiansa. — 5. Miestä, jolla on pääkallo ja sauva.

I
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Käärme kiemurtelee erään telineen ympäri ja hänen sivullaan on 
polttomalja palaviue kekäleineen. Ylinnä näkyy laintaulut, jotka 
ilmaisevat henkilön ihmeitätekeväksi Mosekseksi. — 6. Kristusta 
ja vaakaa, jonka toisen kupin painaa alas hänen kyljessään ole
vasta haavasta sinne vuotava veri. — 7. Naista, jolla on laakeri
seppeleellä varastettu risti ja runsauden sarvi kukkineen ja hedel- 
mineen (hengellistä ja maallista rikkauttako?). — 8. Kaista, joka 
painaa rintaansa vasten palmunoksaa (rauhan vertauskuvaa) ja kat
selee taivasta kohti. Hänen vieressään nähdään ankkuri (toivon 
vertauskuva) sekä kirja, jossa luetaan raamatun sanat: A ja O. —
9. Kuori mies kärsimyksen kalkki kädessä ja risti olkapäällä näh
dään vaeltavan tietä pitkin.

Pikainen silmäys Uudenkaarlepyyn seurakunnan vanhempiin 
kirkkoraadin pöytäkirjoihin ilmoittaa, että v. 1750 päätettiin lai
tattaa uusi saarnatuoli ja seuraavina vuosina neuvoteltiin siitä sekä 
puuseppien että maalarien kanssa, mutta vaikka urakkasumma oli 
varsin korkea, 1,200 taalaria vaskirahaa, ja jotkut alottivatkin työn, 
niin se kerta toisensa perään jäi puolitekoiseksi, josta syystä ryh
dyttiin kirjevaihtoon sekä Tukholman maalarien kanssa, että, 
vielä 1755, Oulun maalarien kanssa, joita silloin, oli ammatissaan 
sangen eteviäkin. Vihdoin näyttää munan maalari Joit. Alm  Kuot- 
sista vuosina 1757— 1758 suostuneen päättämään »maalauksen kir- 
kossa“ — siihen kuului myös osa kattomaalauksia — ja .18 p. 
kesäkuuta 1758 hän saattoi ilmoittaa päättäneensä työn, johon nähtä
västi myös saarnatuolimaalaukset kuuluivat, vaikka niitä ei erittäin 
mainita. Ke siis lienevät vuodelta 1758 jo mainitun Joh. Almin 
tekemiä.

2. Pietarsaaren kirkko. Saarnatuoli, jonne pääsee suoras
taan sakaristosta, on pyöreämuotoinen, vihreäksi maalattu ja run
saasti kullattu. Etupuolelle on sijoitettu suuri, puuhun leikattu 
enkelinpää pilvien keskellä, sekin kaikki samoin kullattu. Ristillä 
kaunistettu saarnatuolin katto on koristettu kahdella serafinpäällä. 
Muuten ei mitään muita kuvia eikä maalauksia. Kokonaisuudessaan 
se näyttää, vaikka onkin yksinkertainen, varsin muhkealta ja ar
vokkaalta. (J atk.)

Lauri Gallenius,
pohjalainen  k irkkom aalari isonvihan aikana.

P ohjanm aan  lukuisista m aalareista, jo tka muinoin varustivat m aakunnan 
puukirkkoja värikkäillä raam atullisilla kuvauksilla ja  koristeilla ta ikka alttari-, 
votiivi- y. m. taulu illa, on L auri Gallenius vanhin nim eltään tunnetta , vaikka 
ta ite ilijana ehkä kaik ista  heikoin. M utta on m uistettava e ttä  hän oli tuon P oh
janm aan  isonvihan-, ettem m e sanoisi historiantakaisen taiteen, josta  meille on



säilynyt m. m. Sälöisten kirkon rikas väripuku, viim einen edustaja  1600-luvulla 
ja e ttä  hän sitä vielä kannatti isonvihan aikoina, tu im im pina m itä m aam m e ehkä 
konsanaan on kestänyt. P ictorius- ja  Toppelius-sukujen heim olaisena on hän tä  
a rva ttu  Pohjanm aan isonvihan takaisen jn  jälkeisen  ta iteen  yhdyssiteeksi, viiikka 
se arvelu ei seuraavasta selvityksestä saa ainakaan täydelleen ty y d y ttäv ää  vah
vistusta.

L auri Gallenius:en isoisä oli M atti Kukko eli Kukkainen, jo lla  oli kolme 
poikaa: Esko, Ambrosius eli Prusi ja  Jaakko, kaikki porvareita  O ulussa Kaarlo 
X I:nen aikana. Eskolla, joka eli vielä 1698, oli vaim ona M argare ta  R ekontytär, 
P rusilla  L iisa R ekontytär. Eskon po ja t L auri ja  Esko , jo tk a  ru p esiv a t m aala
reiksi. ja  P rusi n pojat A n tti ja  P rusi, molemmat kauppiaita, o ttiv a t sukunimen. 
Gallinus (suom. Knkkoinen), jo sta  vähitellen m uodostui Gallinins ja  Gallenius.

L aurista  tu li Gallenius uim isen pappissuvun kantaisä, m u tta  ennenkuin  
otamme hänet puheeksi, m ainittakoon e ttä  hänen veljensä Esko. joka K irsti 
vaim onsa kanssa asui L aurin  luona Oulussa 1691- 96, näkyy läh teneen kaupun
gista 1697 ja  asettuneen Porvoosen. Ainakin k irjo itettiin  ls/ t 1735 H elsingin t r i 
viaalikouluun: Johannes Esehilli pictoris filius Borgoensis. M utta  P orvoon k ir
konkirjoissa tava taan  vaan eräs m aalari Simon Gallenius (s. 1702 1. 1709, k. 1788), 
jonka äidin nim i oli E lsa (Anna) H ylting. — Taiteilijana ei Esko su inkaan  näy 
olleen L auria  etevämpi. H än oli sen ohella ju lkea ja  leikillinen kuvauksissaan  
V anhasta ja  U tidesta T estam entista M äntyharjun  1822 pu re tu ssa  puukirkossa, 
jonka hän m aalasi 1700. P apisto  hänen kuvauksiansa ankarasti arvosteli ja  
niiden muisto on kauvan säilynyt tarinassa.

M aalarien serku t A n tti ja  P rusi naivat n. .16911 kaksi sisarusta  I»riita ja  
M argareeta Öhrn, Joosep in ty ttäriä. A ntti kuoli isonvihan loppupuolella, m utta  
P rusi eli raatim iehenä Oulussa ja, toistam iseen naituaan v. 1734 B riita  K ranck’an. 
vanhaksi ja  kuoli 1754. Miespuolisia jälkeläisiä ei ollut kum m allakaan.

L auri ja  Esko veljesten oppialasta ei ole m itään tietoa. H eikosta kuvaus- 
kyvystä a rvaten  olivat he ehkä itseksensä oppineita. E sikuvina m ah to iva t olla en
nen kuv ite tu t kirkot, jo tka  siihen aikaan eivät olleet harvinaisia , se lla iset kuin 
Sälöisten puukirkko, jonka m aalaukset ovat v:lta 1641. L aa rin  helposti tu n n e tta 
van siveltim en vanh in  ja  m iltei sam alla paras jälki lienee eräs R aahen  kirkossa 
löytyvä, m u tta  syrjäytetty ' hyvästi säilynyt taulu, joka kuvaa vaellusta  Em auk- 
seen. P u itte illa  luetaan  nim im erkki L E SG . A N N O  1.6.8.4. N iin ik ä ä n  on L auri 
Gallenius varm aankin m aalannut nuo molemmat L ohtajan  k irkosta Suomen 
M uinaism uisto-Ykdistykselle lah jo ite tu t laudoille m aalatu t vo tiiv itau lu t, jo tk a  
kuvaavat siellä kuolleiden kirkkoherrojen L aurentius Mathise G ranbergin  /s. 1582, 
k. 1637) ja  E ricus L aiirentii G ranbergin (s. 1623, k. 1687) perheitä r is tin  juurella, 
— laadussaan konstittom im m at kaikista maassamme tunnetu ista .

L au ri Gallenius (Gallinus, Gallinius) otettiin  Oulun kaupungin  m aalariksi 
toukokuun 31 p 1688 ja  nai to is ta  vuotta myöhemmin Ju h a n a  H ildoon (Hiltunen) 
nim isen kauppiaan lesken K aarina L undin’an, joka oli feappalaisentytär P ie ta r
saaresta. Tuon vaim onsa kautta, jonka äiti Kaavina P ictoria  oli k irkkoberran - 
ty tä r  Kemistä, heim ostui Gallenius tuohon roaalarisukuun ja  useih in  P oh jan 
m aan m uihin eteväm piin sukuih in : T avaststjerna, Forsm an y. m. M utta  sen 
talon ja  omaisuuden, jotka hän oli periny t vaim onsa ensim m äiseltä m ieheltä, 
täy ty i hänen vähitellen luovuttaa, vieläpä, kertoi hän, enem m änkin vainajan  
velkojille. H ildoonin suku sitä  paitsi vihasi h än tä  n iin  e ttä  raastuvano ikeu
den täy ty i kieltää hänen vaim onsa lankoja sakon uhalla h än tä  kiusaam asta. 
Oikea syy tuohon vainoon selviää seuraavasta aikaa kuvaavasta r iita ju tu sta .

Kun Gallenius eräänä päivänä syksyllä 3694 oli tu llituvassa  vesiportilla, 
parjasi h än tä  A nna Hildoonin mies Tapani Keukonen, heilutellen puukkoa, jo lla  
hän vastikään oli leikellyt tupakkia, seuraavalia tavalla: ,,Houkkio, lu rjus, koira, 
rakkikoira, lemmonruoka. pirunjäsen, m inun ja  m inun äitin i veren juom ari, sinä
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ja  sinun isäsi ja  äitisi!11 Gallenius ei pikaistunut, vaan haasta tti Tapanin oikeu
teen, jo ssa  kerto i että, Sam uli Hildoonin vaimo, Tapanin anoppi Klaara Juhan in - 
tytftr, v. 1978 oli ollut raastuvanoikeudessa syytettynä noituudesta. G:n vanhem 
m at o livat silloin useiden muiden kanssa todistaneet häntä, vastaan ja  tuo
neet esille haarikallisen  verensekaista maitoa, jo ta  heidän kaksi lehmäänsä olivat 
lypsäneet, ku ten  o taksu iva t K laaran noitumina. Tämä tuom ittiin hengeltä, m utta 
hovioikeus huojensi tuom ion 60 m arkan sakkoihin taikauskosta. Sama Klaara 
oli sitten, ja tk o i Ga-llenius, tehny t kuolinvuoteellansa 1686 Tapani vävynsä ja  
ty ttä rensä  A nnan  perinnöttöm iksi heidän vallattom uutensa tähden. Sairaana 
ollessaan 1691 osoitti L auri Gr. e ttä  hänelläkin oli perintönä taipumuksia ta ika
uskoon ja  oli jou tum aisillaan  pulaan sam antapaisista syytöksistä. M utta hän 
oli ta ipuvainen luonteeltaan  ja  hädän tullen valmis syyttäm ään heikkouttansa 
m illoin m issäkin  suhteessa.

O ltuaan pari vuotta  kaupungin maalarina Oulussa sai G. suorittaa suu
rim m an teh täv än  m inkä tie ttäv ästi koskaan sai osaksensa, kun v. 1G90 varusti osan 
H ailuodon 1620 rakennettua  ja  1686 lavennettua kirkkoa raamatullisilla kuvauksilla 
ja  koristeilla. V arsin  luu ltavaa oa että hänen Esko veljensäkin, joka siiloin 
asui L au rin  kanssa  Oulussa, hänkin, oli tuossa työssä osallinen. Hailuodon kirkon- 
m aalaukset ovat säilyneet näihin asti. Kertomuksia ja  kopioita niistä hankki 
1896-vuoden ta idehistoriallinen  retk ikunta museon talteen. Sitä vastoin on tu s 
kin. m itään  tie to ja  L au rin  am m attitoim esta kaupungin maalarina. Genealogia 
S ursilliana’ssa h än tä  sanotaan muotokuvaajaksi ja maalariksi. Seuraa vasta raastu
van pöy täk irjan  o tteesta  niin ikään näkyy että Gallenius muotokuvaajanakin tah 
toi olla hors coneours am m attipiirissään.

Anno 1699 huhtikuun 1 p. Maalari Lauri Gallinius valitti että, vaikka 
hänelle on P orm estarin  ja  Neuvoston kirjeellä Toukokuun 31 p. 1088, josta hän 
nyt es itti kopion, vakuu tettu  e tt’ei kukaan muotokuvaaja (Oonterfäjare) eikä 
m aalari sa isi tunkeu tua hänen am m attiinsa tiissil kaupungissa, hän kun silloin 
on o te ttu  kaupungin  m aalariksi, on kuitenkin Samuel Niska o ttanut erään maa
larin  R aahesta  m aalaam aan ja  koristam aan muutam aa tupaansa (utmåla och ut- 
stå fera  en hans stuga)\ kysyi sentähden josko hän saa edelleen nau ttia  kirjeessä 
m yönnetty jä oikeuksiansa. Hänelle vastattiin  että hän saa nauttia saam ansa kir
jeen etuja, m utta  kun valituksen alainen maalari Kaahesta on köyhä mykkä, joka 
kokee rehellisesti e lä ttää  itseänsä kerjääm ättä ei ainoastaan maalaamisella, vaan 
m uullakin työllä ja  jo ta  jokaisen tulea oikeuden mukaan k ristityn  tavoin sääliä, 
niin  ei h än tä  voi estää vähällä työllä ansaitsem asta elatustansa hyviltä ihmisiltä, 
varsink in  kun  hänellä on hänen armonsa m aaherra Grasse-vainajan päätös että 
hän saa työ llä  e lä ttää  itseänsä ym päri olevissa pitäjissä sekä tässä kaupungissa. 
Samalla lieho ite ttiin  p rvi.ristoa ynnä muita, joilla on tärkeämpiä töitä, usko
m aan n iitä  Galliniuselle, m utta  pieniä tehtäviä, voivat jä ttää  toiselle.

S itten  valitti L auri Gallinius että vaikka hän. vuosittain suorittaa satama- 
tullia, on h än tä  ku itenkin  käsityöläisenä taksoitettu, arvellen sen ohella että 
häntä, ioka h arjo ittaa  vapaata ta idetta  (idkar f r i  konst), ei pitäisi siten rasittaa. 
P ää te ttiin  e ttä  kun hän näy ttää että ja  paljoko hän on m aksanut satam atulna. 
on P o rm esta ri ja  neuvosto lausuva mielipiteensä asiasta.

T ästä  kyllin  selviää että Gallenius ei suinkaan itse aleksinut taiteellista 
kykyänsä. V aikkei hänen am m attitöistänsä kaupungissa ole m uita yksityis- 
seikkoja tiedossa, kun  e ttä  hänelle 1696 luvattiin  24 taalaria siitä että hän »omilla 
väreillänsä oli m aalannut 4 peninkulma-pylvästä ja  niiden 4 nastaa seka kau
pungin  ja raa stu v an  kellontaulun numeroineen päivineen», voinemme sentähden 
otaksua e ttä  hän. aikanaan, muotokuvaajanakin, ja  kilpailijatta kun oli, tyydytti 
O ululaisten ta iteellisia tarpeita. M utta mitä Oulussa ehkä oli säilynyt hänen 
tuo tte itan sa , m ah to i lopullisesti hävitä kaupungin palossa 1822. Samoin kuin 
m uut p o rv arit kävi G alleniuskin jaalakauppaa Tukholmassa ja  hänellä oli a itta  
L atom ansaarella  Kemissä. Oikeudessa, jonka pöytäkirjoista enimmät tiedot 
hänestä  ovat poim itut, ei hän tä koskaan syytetty  säädyttöm yydestä; kerran kui
tenkin  ko rtin  lyönnistä, jo ta  haa  oli menestyksellä harjo ittanut. Porvaristossa 
oli hän  arvossa p idetty  mies ja  v. 1710 luu tnantti sen 2:ssa komppaniassa.
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G:n koetuksista venäläisen vainon aikana ei ole m itään tietoa, m u tta  hän  ei 
näy ison vihan jälkeen olleen entisissä voitoissaan, vaan esiin tyy  heikkona ja  v a r
sinkin huonom uistisena. K uten seuraavasta voimme a rv a ta  eli hän  likeisessä su h 
teessa Toppelius-perheesen, jonka kohtalosta ta rin o ita  on säilynyt, ja  varm ana voi
nemme sentähden p itää e ttä  m aalari ja  tu llinho ita ja  K ristofer Toppelius (s. 1706, 
k. 1760), tunnetun  kirkkom aalarin  isä, oli L au ri G:n oppilaita ja  hänen  jälkeläisensä 
kaupungin m aalarina. G-. asui rauhan  jälkeen vielä, 6 vuo tta  Oulussa. K irkon
kirjasta  nähden olivat puolisot 1727 „paenneet“ P ie ta rsaareen  ( a f  vihit tili Jakob
stad), vaikka he vielä 1728 molemmat vaimo „v anha ja  k ivullo inen11 — ja  
1729 G. yksin m ain itaan  kaupungin m anttaliluettelo issa. G:n vaimo K aarina 
L undina oli, kuten  tiedämme, kotoisin P ie ta rsaa resta  ja. heidän  ainoa poikansa 
L auri Gallenius (s. 1090, k. '%  1737). joka 1718 oli n a in u t p rovasti Ju h a n a
Gezeliusen ty ttä ren  M aria K ristinan (s. 1695, k. 3/41749). siellä kappalaisena. 
L uu ltavasti luovutti G. silloin m aalarm am m attinsa K ristofer Toppeliukselle vai
monsa kivulloisuuden ja oman heikkoutensa tähden. H änen heikon tunu tta  
m uistiansa ja suhdettansa  Toppelius-perheesen valaisee sen raava ju ttu .

G:n ollessa m atkalla Oulussa 1733 h aasta tti hänet tu llinho ita ja  Mikko 
Toppelius vainajan  leski M aria Zebulon raastuvanoikeuteen  m aaliskuun  7 p. 
vastaam aan eräästä lainasta, jonka  G. „ennen pakoa" oli saan u t vainajalta . 
M utta G. saapui oikeuteen m aaliskuun 3 p ja  se litti e ttä  kun  hänen  kohdakkoin 
p iti m atkustaa "kotiseudullensa P ie ta rsaareen11 (Jakobstad), n iin  tah to i hän kärä
jö im ättä  sov ittaa asia serkkunsa P ru si G:n kautta , kun vaan saa kysytyksi 
vaim oltansa ja  pojaltansa m inkälaatu inen hänen velkansa oli. K irjeessä P rusi 
G:lle m aalisi. 21 p. kerto i L au ri G. nuor., e ttä  Mikko Toppelius vainaja  oli 
luvannut la inata hänen isällensä 40 ta laria  ja  siitä  jo  a n tan u t 20 ta laria ; toiset 
20 piti hänen an taa  L au ri G:n pojalle Tukholm assa, mut t a  sen esti vihollisen 
m aahankarkans. L ainatu is ta  raho ista  oli sittem m in m aksettu  15 ta la r ia  ja  ko
roksi oli leski saanut eräänä vuonna m uutam an n iityn  heinät, m u tta  loput. 
5 talaria, oli leski k ie ltänyt o ttam asta vastaan. M utta jos leski väittää , to ista 
ja  tahtoo tod istaa valalla oikeudessa väitteensä oikeaksi, n iin  pyysi k irjeen  lä
hettä jä  e ttä  kauppias P ru s i G. tyydy ttä is i hänet.

Maria Zebulon v ä itti e ttä  hänen m iesvainajansa oli a n tan u t G:lle kohta 
40 ta laria  ja  enemmän oli anne ttava Tukholm assa. S itä hän  ei o llu t itse  n äh 
nyt, m utta  kuullu t m iehensä sanovan. N iistä40:stä ta la r is ta  o lih a n  1726 saanu t 15; 
siis oli m aksam atta 25 talaria . V akuudeksi no ista  40:stä ta la r is ta  oli G. jä ttä n y t 
T:lle pellon ja  velkakirjan, m u tta  jälkim äisen kado tti hän  sam alla kun  m uunkin  
om aisuutensa vihollisen ryöstössä Länsipohjassa. Hän oli usein  nuhdellu t 
m iesvainajatansa e ttä  lainasi rahojansa vihollisen hyökätessä m aalian ja  o tti va
kuudeksi pellon, joka oli jä te ttäv ä  vihollisen jalkoihin. Sen oli kauppias Galle- 
niitsen vaimokin kuulla t, kun oli m iehineen heidän kanssansa  sam alla laivalla. 
M utta kun M aria Z. vaa ti e ttä  L au ri G:ta oli valan  nojassa kuu luste ltava eikö 
velka ollut se, jonka lian n y t oli ilm oittanut, huom autti kauppias G allenius että 
hänen serkkunsa vielä vähem m in voisi m uistaa sitä, koska ei edes m uis tanu t 
n iitä  15 m arkkaa, jo tka  hän oli velasta  m aksanut, ennenkuin  leski m u istu tti 
häntä. Oikeus päättik in  e ttä  lesken tu li valalla tod is taa  e ttä  hänen  m iesvaina
jansa  oli ilm oittanut velan 40:ksi ta lariksi. M utta M aria Z. kun  koh ta  kieltäy
ty i vannom asta, eikä Lnonom nistoista L au ri G:ta vo itu  vaatia valalle, niin. m ah
to ivat osalliset sopia as iasta keskenään, koskei sitä  sittem m in oikeudessa käsitelty.

K aarina Lundinan kuolinvuotta ei tunneta. P esänjakokirja  hänen  jälkeensä 
oli päivätty  m aaliskuun 1 p. 1737. Siinä sa ivat L auri-pojan  leski 15 hopeakaro- 
liinia sekä lapset L auri ja  A nna Kaisa 150 ta laria  v. r. kum pikin. M atta  vanha 
m aalari palasi ny t, v im onsa ja  poikansa kuoltua, takais in  O uluun ja  nai to is ta 
miseen ” /s iT37 erään lesken W alpuri K risto ferin ty tt. Berg’in (s. Zebulon 1684. 
k- !j/81741), ylläm ainitun M aria Z:n sisaren, jo lla oli edellisestä naim isesta  täysi-



kasvuinen ty tä r  A nna M aria Berg. Tuo toinen 4-vuotinen avioliitto tu li onnet
tomaksi. M aalari kerto i e ttä  „hänen vaimonsa ja  tytärpuolensa olivat lähes 3 
vuotta p itänee t e rity is tä  ta lou tta  ja  siten estäneet.häntä käyttäm ästä todellista 
om aisuuttansa '1.

S&ätettuSiiisji tuon. toimenkin vaini on.sa li au taan. täytyi Gr;n sovinnoksi luo
vuttaa ty tärpuolelle  ta lonsa aidinperintönä sillä välipuheella että hän saisi jos
kus asua talossa, jos ei s itä  myötäisi. Hän m uutti sitten 1742 jälleen poika- 
vam ajansa perheen luo P ie ta rsaareen  ja  jatkoi siellä m aalaustointansa.

P ie ta rsaa re ssa  oleskellessaan 1730- ja  1740-luvuilla näkyy näet vanha m aa
lari saaneen su o ritta a  tilauksia sekä kaupungin porvareille että pitäjän rahvaalle. 
K aupungin k irkon  varasto ssa  m ainitaan silloin seuraavat taulut, jo ista ainakin 
m uutam at m a h tav a t olla G:n maalaamia.

1) TComministeri L auri G:n uuden kaupunginkirkon vihkiäisissä 1731 lah
jo ittam a a ltta rita u lu  „R ristuksen ristiinnaulitsem isesta11.

2) K auppias Antero S torm anin lesken Beata Forsmanin 1733 lahjoittam a 
taulu  "K ristuksen  ylösnousem isesta11.

3) K auppias J u h a n a  Malmin lahjoittam a taulu kuorissa „P. Tuomaasta11.
4) „ R ikas mies ja  L azarus11 1743.
5) K auppias J u h a n a  L indm anin lahjoittam at tau lu t 1744 „Paavalin käänty

m yksestä '1 ja  „P. Johanneksen  kuva“.
6) K auppias J u h a n a  S ten 'in  1746 lahjoittam a alttaritaulu ,,Pyhästä Ehtool

lisesta11.
N oita ta u lu ja  sä ily tetään vielä syrjäytetty inä varastohuoneessa kirkon 

ohella. G. oli s itä  paitsi, kertoo Aspegren pitäjänkertomuksessaan 1766, "lukui
silla, vaikkei luonn istuneilla  teoksilla k iinnittänyt m uistonsa pitäjän nykyisen 
rahvaan  m ieleen11. M aalasiko hän ehkä rahvaalle perhe- ja  muotokuvia? Aspe
grenin sano ista  ei voi varm uudella päättää sitä, eikä tätä. M utta varmaankin 
olivat u sea t no istak in  teoksista uskonnollista laatua ja  aiotut koristamaan 
P ie ta rsaa ren  p itä jän  m onia kappelikirkkoja. Ainakin on yksi 0 :n  tunnetun sivel
tim en tuote, kuvaava P. Ehtoollista, luovutettu Evijärven kirkosta Pohjanm aan 
H istorialliseen M useoon Vaasassa.

L a u ri G:n h e ikon tunu t m uisti tuotti hänelle vielä vanhoilla päivillä uusia 
ikävyyksiä. Sopimus ty tärpuolen  kanssa v. 1741 näkyy vähitellen haihtuneen 
ukon m ielestä ja  hän  pyysi kirjeessä 1744 Oulun kaupungin neuvostolta että se 
o ttaisi ne ra h a t takavarikkoon, jo tka tytärpuolen serkku ja  holboja ylioppilas 
K ristofer Ju h a n an p o ik a  Zefaulon oli saanut myödessä hänen talonsa, kunnes 
ty tä rpuo li korvaa hänelle sen omaisuuden, jonka hän on huom annut talostansa 
riistetyksi. Kun. ei v as tau sta  tullut, m atkusti ukko seuraavana talvena Ouluun, 
uudisti pyyn tönsä raastuvanoikeudessa maaliskuun 7 p. 1745, jo ta  paitsi ty tä r- 
puoli, joka silloin oleskeli Tukholmassa, olisi haastettava vastaam aan m ainitusta 
om aisuudesta, jo n k a  yh te inen  arvo m ukana olevan luettelon mukaan teki 56S 
talaria. M u tta  saatuansa  tytärpuolen  holhojan selityksen asiassa, tu li oikeus 
siihen käsitykseen e ttä  G:ta vaivasi korkean ijän tuottam a m uistin ja  mielen, 
heikkous j a  pani h äne t ainoan sikäläisen, sukulaisensa raatimies P rusi G.n 
holhonalaiseksi. Sen parem paa tulosta ei ukko saanut „vaivaloisesta m atkas 
ta an 11 O uluun.

M utta vielä m iniänsä kuoltua 1749 m uutti G. syntym äkaupunkunsa asu
m aan ja  m ain itaan  siellä vielä 9/9 1750 ripillä käyneiden joukossa. Jos otaksumme 
että  hän  tu li kaupung in  m aalariksi 23 vuotisena, niin oli i ä n  1750 jo bo-vuo- 
tinen. vanhus. Hänen kuolinvuottansa ei tunneta.



Kansatieteellistä.

Viinanpoltto etelä-Pohjanmaalla.

Koska viinanpoltolla on ollut tä rkeä osansa eteläpohjalaisten  n iin  aineelli
sessa kuin  henkisessäkin kehityksessä, kanna ttanee  kai kertoa  m iten  viinaa 
kotona tässä m aakunnassa valm istettiin  ennenkuin  täm ä teo llisuushaara  1860- 
luvulla lain kau tta  poistettiin.

O tettiin esim erkiksi 10 kappaa ru k iita  ja  ja u h e ttiin  ne suu rik si .lauhoiksi. 
Sama m äärä jau h a te ttiin  ohria ja  y h tä  paljo kauroja. S itten  näm ä kaikki seko- 
te ttiin  yhteen n. s. sekotusam meessa. Kun ne oli saatu  sakotetuksi, kaadet
tiin  siihen haaleaa ve ttä  jo tta  ja u h o t likosivat, pehm enivät ja  im elty ivät, m ikä 
tapah tu i noin  parissa tunnissa. Täm än jälkeen kaadettiin  taasen  noin  puoii- 
kiehnvaa vettä  ja  se isotettiin  tu n n in  verta. Sen jälkeen kaadettiin  siihen 
kiehuvaa vettä. S itte annettiin  seoksen jä äh ty ä  »maidon läm pöiseksi11, jolloin 
se pan tiin  ,,tuhkasuuhun‘‘, s. o. tynnöriin , jossa oli m olem m issa päissä pohja ja  
toisessa pohjassa pieni aukko. Tähän pan tiin  s itte  „käy te t“ eli jä s ti  ja  tu k ittiin  
eli „p ran ta ttim “ aukko tiv iisti kiinni. N yt sai seos „käydä“ m in  kauvan  kuin 
lakkasi itse. Silloin pan tiin  täm ä seos ,,pannuun" s. o. kupariseen kattilaan , 
jo ssa kantena oli „h;ittu" eli um pinainen kupera laitos, m istä  lä h ti yksi tah i 
useampi torvi, „piippu“, kulkien läpi jä illä  täy te tyn  ammeen. Seosta a le ttiin  kie
hu ttaa , ja  höyrystä, joka k a ttila s ta  kohosi ,,hattium “, kulki „piipun“ k au tta  jää- 
am meen läpi ja  m uu ttu i nesteeksi sekä koottiin  astiaan, tu li „sikunaa“. Täm ä 
koottu  „sikuna“ „k loorattiin“ sitten  niin, e ttä  k iehu tettiin  uudestaan  ja  jo h 
dettiin  tä s tä  sy n ty n y t höyry  läpi ..hatim " „piipun“ k au tta  ja  jää ty n n ö rin  kau tta  
astiaan . N yt saatu  aines oli spriitä, eli „ensi viinaa^1. T äs tä  saatiin  tavallinen 
v iina siten, e ttä  yh teen  kannuun ensiviinaa p an tiin  3 kannua vettä. Saalis edellä 
o te tusta  30 kapan panoksesta oli 8—10 kannua viinaa, paitsi isoa joukkoa „trank- 
kia“ ja  maskia, jo sta  sarv ikarja  hyvin voi.

' N yt oli valm ista iloneste ,ja“ kaikkiin k ipu ih in  au ttav a  lääke, joka oli niin. 
tehoisa, e ttä  sanan tapa on sy n ty n y t: ,.jollei terva, viina ja  sauna auta, n iin  ta u ti 
on kuolemaksi*1.

K ahdesti ta lvessa keitettiin  viinaa, n im ittä in  jou lukuussa, tie ty s ti pyhien 
edellä, e ttä  olisi niillä ju h la t kunniallisesti vastaan  o tettaisiin , ja  s itten  helm i
kuussa. joka oli suurem pi keitos. Siihen aikaan maksoi v iinakannu  4 plootua.

S uuresti on v iinanpoltto  v a ik u ttan u t oloihin ja  eläm ään E te lä-P oh jan 
maalla. E nsinnäkin  jo h ta a  alkunsa n ä iltä  ajoilta se nimi, joka  sa i täkälä ise t 
n iin  kam m otuiksi m uussa Suomessa. M utta kotoisiakin oloja jä rk y tte li täm ä 
aika. Juom isella häv ite ttiin  tiloja E n tise t juom arit m u u ttu iv a t ahkeriksi työ- 
miphiksi ja  sanantapa sy n ty i: ,,kaik ista ta lonsa h äv ittä jis tä  tu lee hyviä työ- 
mieiiiä-1. Y ritte leväinen  luonto kansassa pani ornaiätiutensa m enettäneet kaikko- 
m aan sivum m ille ky listä ja  räm eisiä saloja penkom aan. Se tu o tti s iunauksen  ja  
uusi asum us syn ty i korven kainaloon. Voipi tässäk in  sanoa, e ttä  ,,ei n iin  pahaa, 
ettei jo tak in  hyvää '1. E. E. T.

S u o m e n  M u seo , \ : o  li  sisältää: K e s k i a i k a i s i a  p i e n o i s k u v a m a a -
l a u k s i a  s i s ä l t ä v ä  h a r t a u s k i r j a ,  j o t a  s ä i l y t e t ä ä n  T y y s t e r i n k y l ä u  
k a r t a n o s s a ,  P e r n a j a s s a  6 kuvaa), kirj. E. N. — S a a r n a t u o l e j a  P o h j a n 
m a a l l a ,  kirj. E. N. — L a u r i  G a l l e n i u s ,  pohjalainen kirkkom aalari isonvihan 
aikana, kirj. J .  R. A. — K a n s a t i e t e e l l i s t ä :  Viinanpoltto etelä-Pohjanmaalla,
kirj. E. E. T.

F in s k t  M u se u m , 1 S 9 9  N :o 2  sisä ltää : E n  andaktsbok med medeltida mi- 
miatyrmålningar, förvarad  pä  Tjusterby gård i Pernå. (Keskiaikaisia pienois- 
kuvam aalauksia sisältävä hartausk irja , jo ta  sä ily te tään  T yysterinkylän  kartanossa 
Pernajassa) kirj. E. N. (6 kuvaa). — N ågra konstnärsminnen (T ietoja m uutam ista  
taiteilijoista) kirj. J . R. A. — Folksägner och skrock frå n  Wichtis (K ansantaru ja 
ja  taikoja Vihdistä).

H elsingissä 1899. H elsingin Sentraalikirjapainossa.



uomen
Kuudes vuosikerta.

Suomen Muinaismuisfoyhdisfyksen kuukauslehti.

N:o 3. T o uko- ja  kesäkuu. i 8 g g

T ilau sh in ta  p o s tik o n tto re issa  on 
2 m. 50 p. vuodessa . M uinaisin .- < 
yh d :n  v ak in a ise t jä s e n e t s a a v a t leh - ■ 
<ien pain a tu sv u o d en  k u lu e s s a lm :l la ,  
kansa- ja  k ie r to k o u lu je n  o p e tta ja t, 
o p p ik o u lu jen ,sem in aa rien  ja  k a n s a n 
op isto jen  o p p ila a t 1 m. 50 p :llä , k u n  
tilau s  te h d ä ä n  su o ra s ta a n  to im itu k 
se lta .

L ä h e ty k s e t oso tetaan

8. M1 linaismnistovlidistyLs en Sihteerille, 
H elsink i, 

H isto ria llinen  museo.

L eh ti ilm estyy  k u u te n a  yhden  
arkin kokoisena num erona, ja  s itä  
voidaan ti la ta  kaikissa maamme posti
konttoreissa sekö H elsingin k irja 
kaupoissa ja  L anren tin  sanom alehti- 
m yym älässä.

Suomalaista lääketiedettä 1600-luvulta.

Esitelm ä, jo n k a  p iti Suomen M uinaismuisto-Yhdistyksen kokouksessa 20 p:nä 
liulitik. 1899 A rtturi H. Snellman.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuva lääkintätaito on meidän 
maassamme verraten nuori, eikä se Euroopan suurissa sivistysmaissa
kaan ulotu viime vuosisataa kauvemmaksi. Kituvaa ihmiskuntaa oli 
kuitenkin menneinä aikoina niinkuin nytkin, ja terveytensä menet
täneet kokivat saada takaisin elämän kalliimman lahjan, turvautuen 
niihin keinoihin, jotka sukuperintönä olivat säilyneet polvesta pol
veen taikka joita ulkomailla oleskelleet tahi muulla tavalla enem
män oppia saaneet osasivat neuvoa. Keinot olivat yleensä yksin
kertaisia, niinkuin olotkin, joissa elettiin. Meidän aikamme vaati
musten ja käsityksen kannalta on vaikea ymmärtää, mitenkä ihmi
set kuluneina vuosisatoina ensinkään saattoivat terveyttänsä hoitaa, 
sillä apteekkeja, joista nykyaikana pienimmissäkin tarpeissa voi
daan lääkkeitä saada, ei ollut olemassa muualla kuin suurimmissa 
kaupungeissa, ja nekin olivat, nykyajan vaatimusten kannalta arvos
teltuina, myymälöitä, joissa tarjottiin kaupaksi melkein yksinomaan 
maustimia. Vasta viime vuosisadan myöhemmällä puoliskolla aljet- 
tiin apteekkeja perustaa meidän pienempiin maaseutu-kauptinkei- 
himme, mutta niitä oli alussa niin harvassa, jotta kokonaiset maa
kunnat saivat tyytyä yhteen ainoaan.

Näin ollen on luonnollista, ettei kotimaista lääkeopillista kir
jallisuuttakaan meidän maassamme vanhemmilta ajoilta ainakaan 
mainittavassa määrässä ole säilynyt, jonka vuoksi yksityiskohtiin



meneviä kotimaisia tietoja tältä alalta on painetusta kirjallisuudesta 
tuskin nimeksikään saatavissa. Sitä arvokkaampi on mielestäni 
eräs ruotsinkielinen käsikirjoitus, joka minun muutamia vuosia 
sitten onnistui Pohjanmaalta saada käsiini ja josta eräässä Mui
naismuisto-Yhdistyksen kokouksessa silloin lyhyesti huomautin. 
(Yhdistyksen pöytäkirj. 10 p. lokak. 1894). Yhdistys päätti pai
nattaa julkaisuihinsa käsikirjoituksen kokonaisuudessaan, vaikka asia 
sitten on jäänyt toteuttamatta osaksi siitäkin syystä, että tarkemmin 
asiaa mietittyäni olen luullut puheenalaisessa käsikirjoituksessa 
käsitellyn aineen olevan Yhdistyksen tarkoitukselle kuitenkin jossa
kin määrässä vieraan; jota paitsi käsikirjoituksen julkaiseminen 
kokonaisuudessaan vaatisi Yhdistyksen toimituksissa liian paljon 
tilaakin. Olen kuitenkin tahtonut tehdä sen laadusta ja sisällyk
sestä Yhdistykselle tarkemman selon.

Kysymyksenalainen käsikirjoitus, joka nähtävästi sisältää kaiken 
lääkeopillisen viisauden, minkä meidän sivistynyt sääty luokkamme 
1600-luvulla omisti, käsittää paksun puolisen nelitaitteisen nahka
kansiin sidotun kirjan, joka sukuperintönä näyttää kulkenneen Poh
janmaan pappissuvuissa yhdestä sukupolvesta toiseen. Se on aikoi
naan ollut Litliovius-suvun hallussa, kannessa olevasta nimikirjoi
tuksesta päättäen, ja ainakin viime vuosisadalta säilynyt Gummerus- 
suvun omaisuutena, niinkuin muutamien omistajien nimikirjoituk
sista käy selville. Taimmaisella kansilehdellä luetaan nimi Joh. 
Gummerus, joka luultavasti tarkoittaa samannimellistä Kalajoen 
ja Sievin kappalaista, sittemmin Kälviän ja Lapuan kirkkoherraa 
(s. 1733, f  1812). Hänen poikansa, filosofian-maisterin, apulais
pappina v. 1807 kuolleen K ristian Gummeruksen  nimi tavataan 
käsikirjoituksessa parissa paikassa, ja ensimmäisellä sivulla edellisen 
veli Jaakko Gummerus (f Limingan kirkkoherrana 1843). Vii
meksi on käsikirjoitus pitkät ajat ollut edellisen pojan, Siikajoen 
provastin Johan Leonard Gummeruksen hallussa, joka Pohjan
maan vanhimpana pappismiehenä kuoli v. 1888. Provasti Gummerus- 
vainajan kirjasto oli tavattoman suuri, sisältäen Ison-vihan ajoista 
saakka usean Pohjanmaan pappissuvun kirjallisen perun, joka 
perintö-omaisuutena oli suvun haltuun vähitellen siirtynyt. Tätä 
kirjastoa joutui osa vainajan pesänjaossa hänen pojallensa,. Frantsi- 
lassa asuvalle tilanomistajalle A d o lf Gummerukselle, joka auliisti 
jätti kirjastonsa minnn käytettäväkseni. Näiden kirjojen joukossa 
tapasin muiden arvokkaiden vanhojen teosten ohessa myöskin 
puheenalaisen käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen arvokkain ja vanhin osa käsittää 138 sivua, 
jotka sisältävät enimmäkseen erinäisissä sekä ihmisten että koti
eläinten taudinkohtauksissa käytettäviä parannuskeinoja. Suurin 
osa siitä on kirjoitettu harvinaisen kauniilla ja selvällä 1600-luvun. 
pystyi]?- käsialalla. Alkuperäinen kirjoittaja on eri tauteja käsite!-
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lessään jättänyt sinne tänne kirjan sivuille tyhjiä paikkoja, joihin 
on toisilla käsialoilla eri aikoina, vielä tällä vuosisadallakin, tehty 
lisäyksiä. Osa näitä lisäyksiä näyttää syntyneen jo 1600-luvulla. 
Ihmistaudeissa annetaan neuvoja 88:11a ensi sivulla. Sitten seuraa 
sivuilla 89 11/ neuvoja kaikenlaisissa taloudellisissa seikoissa,
muun muassa luettelo eri apteekkitavarani hinnoista v:lta 1669, 
sekä selonteko Pohjanmaalla kasvavista juurikasveista ja mausti- 
mista. Erittäin mainitaan nalkivuoden Leipä“ ja „ålkivuoden Juoma“ 
kaikkine alkuaineilleen ja tekotapoineen —■ niitä sanotaan käytetyn 
v. 1669. Maanviljelystä, eri viljelyskasvien kylvöaikaa y. m. kos
kevat neuvot ovat jotenkin laajat ja seikkaperäiset (s. 105__112).
Tässäkin osassa tavataan vuosiluku 1669, joka ajaiimääräys, kun 
se useissa kohden esiytyy, mielestäni viittaa käsikirjoituksen syntymä- 
aikaan. Seuraavilla sivuilla (113— 117) on kaikenlaisia kotioloja 
ja taloutta koskevia neuvoja. Mistä mainittakoon (s. 117) "Kaup
pilan IngridiiP antama.t neuvot viheriän ja kestävän saippuan 
valmistamisesta. Sivut 120— 138 antavat neuvoja eläinten taudeissa. 
Ne on enimmäkseen kirjoitettu toisella käsialalla, kuin käsikirjoi
tuksen alkupuoli, mutta tämänkin osan samanaikaisuutta todistaa 
kuitenkin se, että siinäkin siellä täällä tavataan mainitulla pysty- 
käsialalla tehtyjä lisäyksiä.

Paitse tätä vanhempaa osaa on samoihin kansiin sidottu saman
tapaisia kirjallisuudesta ja muualta myöhemmin saatuja muistiin- 
pantavia neuvoja. Niin on siinä kopioittuna (s. 139— 149) eräs 
Frankfurtissa 1724 painettu luonnollisia parannuskeinoja (magia 
naturalis) koskeva teos1); kopia eräästä taloutta ja terveyden
hoitoa koskevasta teoksesta, joka on painettu Tukholmassa 1741, 
kopioittu Kalajoella 1746 2). Edellisten lisäksi on kirjan loppuun 
liitetty pari käsikirjoitusta, joista toinen käsialasta päättäen on 
viime, toinen meidän vuosisadaltamme, ja sisältävät taloutta koskevia 
neuvoja nekin.

Teoksen koko alkupuoli (88 s.) sisältää, niinkuin jo mainitsin, 
neuvoja kaikenlaisia ihmistauteja vastaan, ja on epäilemättä tärkein 
koko nidoksessa. Sitä lienee kirjoittajakin ajatellut, koska kirjan 
kansilehdellä tavataan jonkunlaisena aineeseen viittaavana esilau- 
selmana vanhalla käsialalla kirjoitetut latinankieliset sanat: „Ris-
tiinnaulittu Jesus Kristus on minun rakkauteni11, ja sen alla ruotsin
kielellä profeeta Jeremiaan 17 luvun 14:sta värsystä: ^Paranna 
minua Herra, niin niinä paranen; auta sinä minua, niin minä

1) E x tra c t a f  J o k  Nicolai Marzii Med: Doct. et P raktici i Brausveig under
rättelse om M agia N atu r ali. F ran k fu rt A:o 1724.

2) N atu rliga  Oeconomie och H ushålds Reglor Samt Hus remedia och Läke
domar, som  en försich tig  H ushållare, u tan  at söka Apothechen, med stor n y tta  
och ringa om kostnad säkert bruka kan. Stockholm tryckt åh r 1741.
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olen autettu1)." Kun tilaisuus ei tässä salli tarkastaa käsikirjoi
tusta koko laajuudessaan, pyydän tästä alku-osasta tuoda esille 
muutamia sitä lukiessani huomaamiani seikkoja.

Teoksen kokoonpanijasta en ole onnistunut saamaan minkään
laista viittausta. Käsikirjoituksen ensimmäinen täyteen kirjoitettu 
lehti on valitettavasti leikattu pois. Sen jälkeen seuraa neljällä sivulla 
aakkosellinen sisällysluettelo kirjassa käsitellyistä taudeista ja viit
taukset teoksen vastaaville sivuille. Sitten alkaa tautien luettelo 
ja niitä koskevat neuvot. Ensimmäisen lehden säilyneestä reunasta 
näkyy, että siinä on joku puhunut itsestään. Mahdollisesti on hä
vinnyt lehti ollut jonkunlainen esipuhe, jossa on tehty selkoa kir
jan syntymisestä, ehkä tietojen yhteen-sovittajasfcakin.

Vaikka kirjan tekijä siten ainakin vastaiseksi jää tuntematto
maksi, on useissa kohden säilynyt tietoja ajasta, jolloin teos on 
kokoonpantu. Huomautin jo edellisessä, että vuosi 1669 mainitaan 
useat kerrat teoksen taloutta ja maanviljelystä koskevassa osassa. 
Lääketieteellisessä osassa ei mainita vuosilukuja usein, mutta sen 
sijaan tavataan siinä useita henkilöitä, jotka, mikäli niistä tietoja 
on säilynyt, kaikki ovat eläneet 1600-luvun jälkimmäisellä puolis
kolla. Kokoonpanija on näet, kipujen parannuskeinoja esittäessään, 
taudittain ryhmittänyt ne niiden parantamista koskevat tiedot, jotka 
muistotarinan kautta olivat säilyneet taikka jotka hän jollakin 
muulla tavalla oli saanut tietoonsa. Tällä tavoin on hän jotenkin 
usein tullut maininneeksi, mistä ja keneltä mikin tieto on kotoisin. 
Henkilönnimiä on siten käsikirjoitukseen karttunut puolitiehen toista
kymmentä, ja kaikki ne niistä, joiden omistajista olen kirjallisuu
dessa tietoja tavannut, ovat eläneet loppupuolella 1600-lukua. 
Nuorin kronoloogisesti mainittu muistiinpano on vuodelta 1671. 
Tämän seikan nojalla ja myös kirjoitustavan perustuksella voitaneen 
pitää jotenkin varmana, että käsikirjoitus pääosaltaan on syntynyt 
1600-luvun viime kymmenillä.

Niistä henkilöistä, jotka teoksessa mainitaan, esiytyy useat 
kerrat ruotsalainen lääkäri Zachris W attrang  1. Wattrangius. 
Hän oli syntynyt v. 1620, toimi lääkärinä Tukholmassa, oli m. m. 
kuninkaan henkilääkärinä ja kuoli Lääkeopillisen Neuvoskunnan 
esimiehenä 1687. Häneltä tavataan m. m. neuvoja halvausta ja 
sydämentykytystä vastaan, jotka hän on antanut v. 1665. Paitse 
sitä sanotaan useiden reseptien olevan hänen määräämiänsä. Toi
nen teoksessa mainittu etevä ruotsalainen lääketieteen tutkija oa 
Petrus Ilofvenius, s. 1630, Upsalan yliopiston professori, kuoli 1682.

Paitse näitä henkilöitä, jotka nähtävästi edustavat ajan kor
keinta lääketieteellistä viisautta, on teoksessa mainittu useita muita,

. i Jesus Christus Crucifixus é. am or meus. H eela m igh H erre så warder 
la Helbregda, Hielp migh så är jagh  best liulpen.
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jotka eri taudinkohtauksissa ovat neuvoja antaneet. Toistakym
mentä kertaa esiytyy smoolantilainen lääketieteen ylioppilas Sv eno 
H aquini Agrelius. Hän oleskeli Turun yliopistossa vuosina 1664 

65 ja harjoitti Turun kaupungissakin jonkunlaista lääkärintointa, 
iskien suonta ja tauteja parantaen, mutta joutui siitä rettelöihin 
sekä yliopiston k.onsistoorm että potilastensa ja kaupungin haavurien 
kanssa (konsist. pöytäk. 14/i2 1664; lä/3, 29/4 1665). Hänen myöhem
mistä elämänvaiheistaan en ole saanut tietoa. Smoolantilaisia yli
oppilaita ovat myöskin teoksessa mainitut Daniel Erici Spinner 
1. Spinnerus ja Wilhelmus Fontelius. Edellistä, joka kirjoitettiin 
oppilaaksi Turun yliopistoon v. 1648 — 49, sanotaan lääketieteen 
ylioppilaaksi.

Muista neuvonantajista mainitaan „Episcopinna Domina Gertrud 
Gutheim Gezelia, vanhemman Juhana Gezeliuksen puoliso (+ 1682), 
sekä seuraavat henkilöt, joista en ole onnistunut saamaan minkäänlaisia 
tietoja: Valentin Wentlandt (Wenlandt), „Mr Christiern Wilbrandu, 
Catharina Crumell ja Gustavus Skrudd. Översti Gustaf Horn 
sanotaan olevan erään haavavoiteen neuvoja vuodelta 1671. Luul
tavasti tarkoitetaan Kankaisten sukuhaarasta polveutuvaa Gustaf 
Henrikin poika Hornia, joka Pohjanmaan rykmentin överstinä kuoli 
v. 1673.

Edellä olevasta käynee selville, että ainekset kirjaan on koottu 
Turun yliopiston piireissä 1600-luvun lopulla, mutta tietojen yhteen- 
sovittaja eli mahdollisesti Pohjanmaalla, koska muutamia Pohjan
maan oloja koskevia seikkoja siinä on erittäin otettu puheeksi. Joi
takin muistoonpanoja vanhemmaltakin ajalta on myöskin tehty. 
Niin tavataan kirjassa laajanpuoleinen esitys niistä parannuskei
noista, joita talonpojat käyttävät kuppatautia vastaan. Nämät neu
vot on eräs ylioppilas Olaus Sigfridi Wiburgensis kirjoittanut 
"VViipurinläänin henkikirjoittajan Hemming Perttulinpoika Spolen 
käsinkirjoitetusta lääkärikirjasta vuodelta 1622. Yksi Olaus Sig
fridi niminen viipurilainen ylioppilas merkittiin Turun yliopiston 
kirjoihin 1 p. kesäk. 1700, mutta epäiltävää on mielestäni, onko 
hän tässä mainittu henkilö, sillä käsikirjoituksen luulisin olevan 
ainakin pari vuosi kymmentä vanhemman. Mainittu kuppataudin 
levenemistä Suomessa koskeva tieto viita 1622 on muuten tärkeä, 
sillä se todistaa, että tämä tauti jo siihen aikaan oli nähtävästi 
jotenkin yleinen, koskapa rahvaan keskuudessa jo oli kehittynyt 
varsinainen parannuskeino sitä vastaan. Nimenomaan sanotaankin, 
että tätä keinoa on enemmän kuin tuhat ihmistä käyttänyt.

Tehtyäni siten selkoa käsikirjoituksen syntymäajasta ja siinä 
mainituista henkilöistä, käännyn tarkastamaan sen sisällystä. Sen 
alussa käsitellään laajemmassa esityksessä suonen avaamista, ja 
viitataan ensin sanomalehtiin, joissa on mainittu, että tämä lääkitse 
mistäpä tarkoittaa ruumiin yleistä vapauttamista neljästä nesteestä,
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kun niitä karttuu liika paljon. Yleensä kehutaan suonenavaamista 
terveelliseksi vereville, hyvää ruokaa ja juomaa nauttiville, mutta 
tarpeellisen liikkeen puutteessa oleville ja häiriytynyttä verenkiertoa 
poteville ihmisille. Useat pahoinvoinnit ja taudintapaukset voi
daan sen kautta estää, niinkuin Cholera, Phlegma, Melancholia 
y. m. Jos veri keräytyy liian suuressa määrässä yksiin paikkoihin, 
niin on suonenavaaminexi toimitettava kuumeiden estämiseksi sellai
sessa ruumiinosassa, joka edelliseen läheisesti vaikuttaa. Esimerk
kinä mainitaan, että nenän vuodossa 011 suoni avattava jalassa, 
luuvalossa toimitetaan sama parannuskeino jalan rintapöydässä ole
vassa suonessa j. n. e.

Vielä neuvotaan tarkasti ottamaan huomioon vuodenaika, sillä 
se vaikuttaa paljon suonenavaamiseen. Keväisin on suoni avattava 
ruumiin oikealta puolen, sillä silloin on ruumiissa nesteitä yleensä 
liiaksi; kesällä se on vaarallisempi, sillä kuumana aikana ovat nes
teet vetelämpiä, ja hyödyllisetkin sellaiset saattavat juosta ulos. 
Syksyllä on suoni avattava vasemman puolen ruumiinosissa, talvisin 
on se vähemmin terveyttä edistävä, sillä silloin ovat nesteet ikään
kuin yliteen hyytyneet eivätkä juoksevassa tilassa.

Vanha ast.rolooginen käsitys taivaankappalten vaikutuksesta 
ihmisruumiiseen tulee esille siinä määräyksessä, ettei raudalla saa 
kosketella avattavaa ruumiinosaa silloin, kun kuu sattuu sitä hal
litsevan taivaankappaleen lähelle l).

Nämät taivaankappaleet ja niitä vastaavat ruumiinosat luetel
laan seikkaperäisesti: Oinas hallitsee päätä, härkä kaulaa ja niskaa, 
kaksoiset käsivarsia ja käsiä, krapu rintaa, keuhkoja ja vatsaa, 
jalopeura sydäntä, neitsyt maksaa, vaaka munuaisia, joutsimies 
reisiä ja sääriä, kauris polvia, vesimies sääriluita, kala jalkoja. 
Luetelluista taivaankappaleista on 4 hyvää (oinas, vaaka, joutsimies, 
vesimies), 4 keskinkertaista (krapu, neitsyt, skorpiooni, kala), 4 
pahaa (härkä, kaksoiset, leijona, kauris.).

Suonta ei saa avata 15 vuotta nuoremmilta eikä 60 v. van
hemmilta. Valtasuonta ei saa avata 50 v. täyttäneeltä.

Vielä luetellaan eri taudeissa avattavat suonet, ja tehdään sel
koa siitä, mitenkä taudit voidaan määritellä veren väristä ja siinä 
olevista eri aineista. Samassa yhteydessä otetaan puheeksi kylpe
minen ja kuppaaminen. Nekin ovat terveydenhoitoa edistäviä, 
mutta on tarkoin pidettävä silmällä, että ne tapahtuvat sopivien 
taivaankappaleiden aikana.

Näiden niin sanoakseni yleisten terveydenhoito-sääntöjen jäl
keen otetaan puheeksi erityiset taudit, ja niiden sattuessa käytettä
vät lääkkeet. On mahdotonta niistä mitään seikkaperäistä esitystä

') „Wijd.are Skal m an aclita, det m an in thz rö re r en Lem  medh Je m , 
ICäT manen den Lemmens teken gåår, som deer öfver råder.11
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antaa, sillä siinä tapauksessa olisi koko kirjan sisällys otettava 
puheeksi. Ainoastaan muutamiin, kohtiin pyydän tässä kiinnittää 
huomiota.

Eri tauteja ja niiden sattuessa käytettäviä parannuskeinoja 
luetellaan ainakin puolisataa. Niiden joukossa mainitaan päänsärky, 
unettomuus, kaatumatauti, halvaus, silmä- ja korvataudit, nenän- 
vuoto, hampaansärky, leini, yskä, keuhkotauti, sydäntauti, perna- 
tauti, keltatauti, vatsakivut, myrkytys, noitumus, syyhy, paloviat, 
pistokset, keropukki, ruusu, vilufcauti, syöpä, j. n. e. Jokaista eri 
tulehmaa varten neuvotaan seikkaperäisesti taudin hoito ja parannus
keinot, tavallisesti useampia samaa taudinkohtausta varten, niin että 
potilaan on vara valita. Monet näistä neuvoista ovat varsin yksin
kertaisia sekä menettelytavan, että käytettävien aineiden puolesta, 
mutta laadultaan usein sellaisia, että niihin on parempi tutustua 
silmän kuin korvan avulla.

Lääketieteellisesti enemmän tai vähemmän sivistyneiden henki
löiden antamia varsinaisia reseptejä tavataan teoksessa likimain 30. 
Useimmat parannuskeinot ovat, niinkuin jo huomautin, vallan yksin
kertaisia, niin sanottuja luonnonkeinoja, ja niiden välikappaleina 
käytetään usein sellaisia aineita, joita syrjäisimmissäkin seuduissa 
ja kehittymättömissäkin oloissa on saatavana. Kasviaineita, varsin
kin maustimia, mainitaan usein ja niitä käytetään sekä sisällisesti 
että ulkonaisesti. Esimerkkinä mainittakoon yksinkertaisimmista 
kasviaineista: valmunsiemenet, kumina, katajanmarjat, juhannus- 
kukka (matricaria chamomilla), herneenjauliot, koiruoho (artemisia), 
sipuli, purjo (artemisia vulgaris), paatsamankuori (rhamnus frangula), 
kuiriruoho (cochlearis), rautayrtti (centaurea scabiosa), mansikat, 
orjantappura, orvokki, hampunsiemenet, pihka, aalanninjuuri (inula 
heloni nm), nokkosenjuuri (urtica), suomyrtti, humala, retikka y. m. 
Vaikeammin saatavia aineita, joita muinaisissa apteekeissa pidettiin 
tarjona, ovat: etikka, sinappi, inkiväri, neilikka, aluna, persilja,
saframi, kuparöökki, vaskenruoste, muskaatti, siirappi, pippuri, hunaja, 
vaha, anisruoho, tulikivi, lakrista, viikunat, isoppi, kaneeli, rusinat, 
sokuri, tupakka, laakerinlehdet ja -marjat. Eläinkunnasta saa
tuja aineita käytetään usein ja monella tavalla, esim. munaa, useiden 
eläinten (korpin, kilin, karhun, liauven, härän) sappea, Hanhen- ja 
käärmeenihraa, majavan havuksia, hauven hampaita j. n. e. Erehdyk
sen välttämiseksi on aineiden suomenkielinen nimi toisinaan mainittu 
ruotsalaisen nimen ohessa, josta päättäen teoksen kokoonpanija on 
ollut suomenkielen taitava henkilö, ja mahdollisesti ovat itse parannus
keinotkin suomalaiselta rahvaalta opittuja. Sellaisia suomenkielisiä 
nimityksiä olen tavannut esim. sanat: „tuchnio“, „h.efvon hitraka 
(rumex), „Juusto Mako“, Nijnen kuorta, tuoret haapapvm, payun 
kuori, Näsiän maria (näsiä, daphne mezereum), saarnen terva y. m. 
Usein sekoitetaan eri aineita maitoon, viiniin ja olueen taikka kei
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tetään niissä. Annokset ovat yleensä sangen runsaita. Jossakin 
tapauksessa neuvotaan sekoitusta keittämään niin kauvan, että ehtii 
lukea viisi kertaa Pater noster’in (Isä meidän rukouksen).

Yllä luetellut aineet, ja etenkin kasvikunnan tuotteista valmis
tetut öljyt, joita mainitaan usein, saattavat meidänkin aikamme 
käsityksen mukaan sopivalla tavalla käytettyinä olla omansa kipuja 
poistamaan, mutta 1600-luvun ihmiset luulivat voivansa tauteja 
vastustaa monilla muillakin keinoilla, joihin ryhtymistä täytyy pitää 
raakuutena, sangen, asein ovat ne paljaita taikakeinoja. Hämmäs
tyttävää on, kuinka yleinen tämäntapainen käsitys vielä pari vuosi
sataa sitten oli sivistyneissäkin piireissä. Lukuunottamatta sitä, että 
kotieläinten ulostuksia sisällisestikin käytettiin pahaa poistamaan, 
ovat täijat aivan tavallisia. Muutamia esimerkkejä pyydän niistä 
tässä mainita.

Keltataudissa esim. on lääke valmistettava sellaisesta kukosta, 
jolla on keltaiset jalat; jalkatautia vastaan on juotava mustasta 
lehmästä lypsettyä maitoa. Haava paranee, kun sen päälle pannaan 
mustan kanan sydämmestä valmistettua pulveria. Niinikään tulee 
terveeksi silmä, jolla ei ainakaan yhteen vuoteen ole ollut näkö- 
voimaa, kun siihen puhalletaan mustan kissan päästä poltettua 
pulveria. Eräässä silmätaudissa (elfweblääst), tuottaa parannuksen, 
kun antaa mustan lampaan oven tahi veräjän läpi puhaltaa silmään. 
Mustilla eläimillä näyttää siten olleen erityisesti tauteja parantava 
voima.

Taikoihin turvaudutaan usein muissakin taudeissa. Kolottava 
Kammas on voideltava hevosenluusta otetulla ytimellä, mutta nimen
omaan huomautetaan, että hevosen pitää olla karhun taikka suden 
kaatama. Sama tauti paranee myös sillä, että pakottavaa ham
masta sivelee ihmisen pääkallosta otetulla hampaalla, taikka ripus
taa sen kaulaansa. Vielä paremman vaikutuksen tekee kuitenkin,, 
jos papuun kaivaa reijän, panee siihen erään yleisen parasiitti- 
eläimen (pediculus), tukkii reijän vahalla ja asettaa sen silkkivaat- 
teeseen käärittynä riippumaan päällensä. Mainittu kotieläin on 
muihinkin tauteihin hyvä paramm&keino. KeLfcafcautisen neuvotaan, 
esim. syömään kolme voileipää, joista itsekuhunkin tämä eläin on 
pistetty. Hampaat eivät ole ainoat, joilla vainaja saattaa kituvia 
jälkeenjääneitä hyödyttää. Tärkeä on hänen pääkallonsakin. Sen 
keskipaibasta poltettu pulveri 011 hyvä nauttia kaatuvatautisen. 
Mutta jos- mieli keinon olla tehokas, on pääkallo hankittava sem
moiselta ihmiseltä, joka on tästä maailmasta siirtynyt teilaamisen 
kautta.

Jotenkin haettuja ja omituisia ovat muutenkin kaatumatautisten 
parannuskeinot. Itse taudista sanotaan, että se „aivan nykyisin on 
alkanut ilmaantua“. käyttää siltä, että koko kekselijäis-yys koetet
tiin panna liikkeelle tuom uuden paheen poistamista varten. Hyvä
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keino on avata potilaan suoni ja antaa hänelle tietämättänsä viinin 
seassa omaa vertansa nautittavaksi. Toinen parannuskeino on panna 
kolme elävää pääskysenpoikaa uuteen ja ennen käyttämättömään 
saviruukkuun, joka sitten on tukittava ja pidettävä tulella, kunnekka 
sen sisällys on palanut tuhaksi. Tämä tuhka on potilaan nautit
tava ranskan- tahi reininviinissä. Monella tavalla saattaa tätä tau
tia vastaan käyttää hirvensorkkaa. Siitä voi tehdä sormuksen tahi 
kiinnittää kappaleen sitä nietällisormukseen, joka on asetettava po
tilaan sormeen. Jos ei sormus ole kokonaan luuta, niin on tarkoin 
pidettävä liuolta siitä, että kiinnitetty luupalanen tulee kämmentä 
vastaan. Saman vaikutuksen aikaansaa, jos sorkankappale piste
tään sairaan puristettuun käteen. „Ja on ihmeteltävää, että jos 
sorkanpalasella raappii potilaan vasenta korvaa, hän heti tointuu 
arvelee kirjaanpanija. Hyvää vaikuttaa myöskin, jos kappale tätä 
ainetta ripustetaan potilaaseen, niin että se koskettelee hänen 
ihoansa. Sitä voi myöskin hienonnettuna antaa sairaalle sisällisesti. 
Samaa tautia vastustavana keinona neuvotaan ottamaan pieni pala
nen lapsennapaa ja kiinnittämään se sormukseen jalokiven asemesta. 
Tällaista sormusta kädessään kantavaan ei kaatumatauti pysty, ja 
se 011 hyvä varokeino muutamia muitakin taudinkohtauksia vastaan.

Varsin seikkaperäisiä ovat neuvot noitumusta vastaan. 1G00- 
luvun ihmiset käsittivät sen taudiksi ja koettivat keksiä keinoja 
senkin poistamiseksi. Yhtä kummallinen, kuin tämä luuloteltu 
tauti, olivat sen parantamia tavatkin. Potilaan käsketään suoraan 
syödä tikka, savustaa itsensä pulveriksi tehdyllä ihmisenhampaalla, 
voidella koko ruumiinsa korpinsapella. Elohopeaa on pantava sul
kaan, sen ontto sisus tukittava märänvisvalla, ja tällä tavalla varus
tettu sulka asetettava noidutun pään alle, taikka kynnyksen alle 
siihen huoneeseen, jossa sairas asuu. Toinen elohopean käyttämis
tapa on seuraava: Otetaan korpin vasemman siiven kolmas sulka 
ja leikataan se 5:ksi tahi 6:ksi yhtä pitkäksi kappaleeksi. Jokai
nen kappale täytetään elohopealla ja päät tukitaan vahalla, jottei 
sisusta pääse valumaan ulos. Kaikki kappaleet sidotaan langalla 
yhteen ja koko kasa, jota vielä voidaan lisätä suoloilla, leivän- 
kappaleilla, sipulilla y. m., kannetaan vaatteeseen käärittynä kau
lassa. Jos hevostalli taikka navetta on noituuden saastuttama, 
otetaan eräästä kivien tahi katon päällä kasvavasta pihlajasta 
(? Flugh Rönn, flugu Ron) kaksi tahi kolme puikkoa ja ne lyödään 
noidutun huoneen kynnykseen tehtyihin reikiin. Tämä tapa sano
taan olevan käytännössä talonpojilla. Hienonnettu tulikivi, palo- 
viinassa nautittuna, on myös noituuden parantaja. Mutta sitä pitää 
nauttia kokonaista 14 luotia.

Muutamia eläimiä neuvotaan polttamaan ja siten muodostunutta 
pulveria pidetään tehokkaana apukeinona. Myyristä valmistettu 
pulveri on hyvä näivetystandissa; poltetusta sammakosta saatu estää
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pieneen pussiin pantuna ja kaulassa kannettuna nenänvuotoa ja 
muutakin verenjuoksua. Käärmeenpulveri (Slangen Pulver) on te
hokas parannuskeino myrkytystä vastaan. Tämän aineen valmista
misesta annetaan tarkkoja tietoja. Käärme on pantava kahteen 
pihtiin ja asetettava vuorelle kahden nuotion väliin sekä pidettävä 
siinä, kunnes se kuumuudessa muuttuu helposti murenevaksi. Sitten 
on se hienonnettava morttelissa. Pulveri on hyvä kaikenlaista 
myrkytystä vastaan.

Kenänvuodossa annetaan muitakin omituisia reseptejä: Oikean 
jalan isovarvas on sidottava hyvin lujasti; tehokas keino on sekin, 
että uudelle hevosenkenkä-naulalle annetaan tipahtaa kolme pisaraa 
verta, ja naula lyödään sitten pohjoispuolella olevan oven päälle.

Tätä taikojen luetteloa voisi jatkaa miltei loppumattomiin. 
Mainitsen vaan vielä muutamia keinoja omituisuutensa vuoksi.

Savipuoliaisen sanotaan paranevan, kun sen päälle nimettömällä 
sormella tekee viisiloppisen (femhörning). Koiran purema Kaava on 
poltettava kullalla taikka kirkonavaimella.

Eräässä kuumetaudissa on potilaalta leikattava sekä jaloista 
että käsistä kynnet, ne on pantava riepuun ja sidottava elävän 
airokkaan kaulaan. Kala on sitten laskettava veteen, „siten tulee 
sairas entiselleen^, min vakuutetaan. —  Joka tahtoo saavuttaa 
rakkautta kaikilta, hankkikoon pääskysen sydämmen ja kuljettakoon 
sitä mukanaan. — Ruokahalu paranee, jos maanantai-aamuna pyyh
kii kasvonsa säkillä. Enemmän totta lienee seuraavassa neuvossa, 
jonka kautta ruokahalun sanotaan ärtyvän: Käsketään näet tarjota 
leipapalasta kolme kertaa kynnyksen takana olevalle ahnaalle ja 
nälkäiselle koiralle, ja sitten syödä se. —  Huono muisto paranee 
ja mielikuvitus käy vilkkaaksi, kun kerran kuukaudessa yhden vuo
den aikana voitelee ohimonsa peltokanan sapelia. — Umpitaudissa 
on mainittu eräs taikakeino, jota käytetään vieläkin. Talonpoikain 
sanotaan ottavan sellaisen puun, jossa reikä hävinneen oksan jäleltä 
on säilynyt, kaatavan vettä tämän reijän läpi ja antavan sitä sai
raalle juotavaksi. Toiset käyttävät samaan tarkoitukseen tupen 
kappaletta. Sama keino oli vielä muutamia vuosia sitten yleisessä 
käytännössä eräässä Pohjanmaan syrjäkylässä. Puita piti olla vaan 
kolme, joiden läpi vesi oli laskettava. Sellaisia kerrottiin minulle 
olevan useissa taloissa, ja niillä oli yleisenä nimenä „umpipuu“.

Tällaiset parannuskeinot, joista useat varmaankin olivat rah
vaalta opittuja, olivat 1600-luvun sivistyneillekin ihmisille täyttä 
totta. Osotteeksi siitä, että niin oli laita, mainitsen käsikirjoituk
sessa vuodelta 1671 tavattavat neuvot eräästä „asevoiteesta“ (Yapen 
Salva), jonka nimenomaan sanotaan olevan edellisessä mainitun 
översti Gustaf Hornin keksimän. Itse voide valmistetaan pääasialli
sesti sianihrasta ja saattaa olla hyväkin. Mutta sen käyttämisessä 
on selvää taikuutta. Sillä on nimittäin haavan ohessa voideltava
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itse asekin, joka haavan on aikaan saanut. Se on tapahtuva siitä 
syystä, että käyttääkseni kirjaanpanijan sanoja: „Jos se henkilö,
jolla haava on, olisi kaukana, ja se miekka, puukko eli muu ase, 
joka haavan oli aikaan saanut, voidellaan yllä mainitulla ihralla, 
niin paranee haava, ja niin usein kuin mainittua rautaa voidellaan, 
syyByy Kaava poissaolevalla, ja silloin tulee hänen pyyhkiä haava 
puhtaaksi. “

Niinkuin tästä referaatista toivon käyneen selville, sisältää 
tämä vanha käsikirjoitus sangen paljon sivisfcyshistoriallisia aineksia 
ja kuvaa menneiden sukupolvien käsitystapaa, jonka vuoksi se mie
lestäni ansaitsisi tulla kokonaisuudessaankin julaistuksi.

Eräs sinettikokoelma.

Konsuli Gr. Sundman on jättänyt toimituksen käytettäväksi 
erään sinettikokoelman, jonka hän on aikanaan kopioinut Suomen 
valtioarkistossa säilyvistä tuomiokirjoista. Se käsittää 25 kaupun
gin ja 16 kihlakunnan sinettiä sekä Raaseporin kreivi- ja Kajaanin 
vapaaherrakuntain sinetit. Tuon kokoelman perustettua on George 
Granfelt 1893 julkaissut Suomen kaupunkien sinetit ja vaakunat 
Hist. Arkistossa XII niin huolellisesti, että Sundmanin kopiot tar
joavat niiden lisäksi vaan joitakuita toisintoja, joiden erityinen jul
kaiseminen ei ole tarpeen. Kokoelmaan kopioidut kihlakuntain si
netit ovat yksinkertaisia muodostuksia Suomen maakuntain vaaku
noista (vrt. Hist. Ark. X), paitsi sinetit Karjalan laamannikunnasta. 
Sentähden painatamme tähän vaan viimeksimainitut (vrt. F. M. 1899 
n:o 9) sekä niiden ohelle Raaseporin kreivi- ja Kajaanin vapaa
herrakuntain sinetit:

Porvoon kk., Tk. 1682. K ym inkartanoa kk., 
Tk. 1642.

Lappveden kk. 1600, 
Tk. 1623.



Bannan, kk., Tk. 1644. -gj Jässken kfe., Tk. 1644. Äyräpään kk., Tk. 1649.

Käkisalmen kk., R aaseporin krk., Tk. 1614. K ajaanin  vphk.,
Tk. 1669. ' Tk. 1651.

J. R. A.

Linnainmaa Normarkussa.

Innokas muinaistutkimusten harrastaja Porissa, herra M. Kaup
pinen, on antamiensa tietojen mukaan Normarkussa löytänyt erään 
merkillisen, ennen tuntemattoman kiinteiden muinaisjäännösten alueen. 
Tämän paikan nimi on Linnainm aa, joka kuuluu Rudanmaan ky
lään ja sijaitsee Normarkun joen ja Lassilan rukoushuoneelle vie
vän maantien välillä, noin 12 kilometriä sanotulta rukoushuoneelta, 
kykyjään seutua ympäröitsevät suot ja korvet, mutta sen asemasta 
päättäen, arvelee hra K., „on se muinoisin ollut meren saaristona, 
joten myös Linnainmaan kallion kylkiä on aikoinaan meri huuh
dellut. Ja  ympäristönsä korkeimpana saaristona ollen, on se yli
muistoisina aikoina ollut seudun asukasten mieluisena tyyssijana 
paikkakunnalla. Ja  juuri noilta historiantakaisen asutuksen ajoilta 
on puheenaolevalla kalliolla vielä joukko muinaisen asutuksen jät
teitä nähtävänä, nimittäin hiitten raunioita, kehätarhoja, liesi- ja 
hautapaikkoja". Hra K. kävi paikkaa katsomassa ensikerran kesällä 
1895 ja sitten kesällä 1898. Tuloksina näistä käynnistä oli, että
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hra K. löysi kaikkiaan 69 kivistä rakennettua tarhaa, 3 suurta 
hiitten kiuasta, muutamia kuoppia ja yhden kuoppatanhuan, kaikki 
Linnainmaan, kallion piirissä. Näitten lisäksi on tutkijan tietoon 
jälesfcäpäin tullut kallion lähitienoilta 2 hiittenrauniota, hauta- 
tanhuvia ja kiuas- eli liesipaikkoja, sekä joukko lähistöltä löydet
tyjä kiviaseita. Noin kymmenkunta kilometriä Linnainmaan kal
liosta pohjoiseen itäänpäin on paitsi sitä hra K. tavannut noin 
30 ennen tuntematonta hiittenkiuasta ja erään kahdessa palassa 
olevan 40 metrin pituisen ja 1,5 m. korkuisen rintavarustuksen 
kivestä.

Hra K. on Linnainmaan kallion myös kartoittanut, osittain 
valokuvauttanut, tarha- ja kiuaspaikat kartalle merkityttänyt, kynä- 
piirroksia niiden kehistä ottanut ja kertomuksilla varustanut, sekä 
maalöydöt talteen korjannut ja tietoon tulleista hävinneistä esi
neistä muistoonpanoja tehnyt.

Hra K. aikoo tänä kesänä jatkaa näitä tutkimuksiaan, joista 
toivottavasti sitten tulemme tilaisuuteen antamaan seikkaperäisem- 
piä tietoja yhdistyksen aikakauskirjassa.

A. O. H.

Arvan asettamiset taudissa ja  hautaustapoja Karjalassa.

V ä r t s i lä n  k o u lu n o p e tta ja n  H . L a i t i s e n  k e r to m ia  8/10 1S66.

Seuraavia vanhan  ajan tapojen jä tte itä  ei nykyaikana onää käytetä m uissa 
taloissa, kuin m issä on 70-viaotias emäntä. Vaimo väen m uistossa ylipäänsä säi
lyvät v an h a t ta v a t parem m in kuin miesten.

K un sa iraan  ta u ti on. kiihtym ään päin, hankitaan, korttiäm m ät eli „povai'i“ 
tiedustelem aan.-taudin syytä, onko kiukkusen kiroissa, vainomiehen. vallan alla, 
onko sa ira s ta  ru v en n u t vaivaam aan joku vanha hautausm aa, jo ita on täällä joka 
kylässä, ta ikka onko tau ti ta rttu n u t jostakin uhritusta  paikasta, liiatenkin lähellä 
o levasta läh teestä? Sen tietäjä kyllä aina ilm oittaa tarkalleen.

S itten  on arvalla  hankittava tieto, kuinka on sovitettava v ihotettu  paikka. 
Jo s  on kirossa  sairas, n iin  on saatava vuoresta apumies, joka sen pulm an p u r
kaa, vaan  n iitä  ei ole m onta sellaista tietäjää, joiden voimat riittäv ä t saam aan 
vuori auki ja  päästä  haltijan  puheille. Se on. useimmiten hankittava toisesta eli 
kolm annesta p itäjästä. Jos on taasen, lähteestä ta r ttu n u t vaivaaja, n iin  kyllä 
arpa n äy ttää  selvästi, m ikä siihen on uhriksi sopiva välikappale. Milloin siihen, 
vaad itaan  punaseUa langalla sidotut lepän varvut, milloin tinalippuja; toisinaan, 
ei asetu  ennen kuin  saapi kuninkaan m yntin ja  vaikeimmissa kohtauksissa pitää 
tappaa sen. vuoden esikoinen, karjasta lähteen reunalla ja  verellä sovittaa, viipo
te ttu  paikka.

A rpakapineet ovat näillä tietäjillä tavallisesti virsikirja, johon pannaan 
— keskeltä av a ttu a  — sen huoneen avain, jossa on vähintäänkin  kolme ruu-
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m ista pidetty, vaan se äsken hyvä, jos siinä olisi p ide tty  yhdeksän ruum ista. 
Sitten sidotaan punasesta langasta tehdyllä vyöllä avain  k iinn i kirjaan. Arpa- 
mies ottaa apulaisen, is tu taan  vastakkain ja  kum pikin etusorm illaan  pitää avai
men puohtim esta. Arpamies lukee arpa luvun  sanoen: jos siitä, n iin  pyörähdä 
m yötäpäivään, tah i jos ei, n iin  pyörähdä vastapäivään. S iinä on hänellä hyvä 
tilaisuus käy ttää asia m ielensä m ukaan pyörähyttäm ällä  to ttu n een a  k irja  joko 
myötä- tahi vastapäivään. Sanoo s itten : ei ole siitä  p u u tu n n a iu en ; aletaanpa 
sitten hakea arvalla sitä  paikkaa, m istä on pulm at puu ttunehet, ta ikaukset tart- 
tunehet?

Toiset arpakoneet ovat suola ja  harja, jo ita  pyö rite tään  sam oin kuin k ir
jaakin. K äyttävätpä pakanat, vaikka k ris tity n  nim eä kan tava t, vielä toisinaan 
leipääkin arpakalunaan. J a  kun  sairas aikansa sa ira s te ttu a n sa  sa ttu u  parane
maan, n iin  Eirv&a-li&n jokainen, mikit onni siitä  on tietäjälle, 11 < l n t;i pRlkita,8,n 
ltuinka, paraiten  voida-mi jii hän saa liyvilt tod is tukset taidostaa-n. \  aan jos sai
ras kuolee tautiinsa, niin yksin  m ielin pääte tään , e t t’ei ole kuoleman, estänyttä, 
kovan onnen, voittanutta.

No, sittenpä alkaa taas uudet p u u h at sa iraan  viim eisillään ollessa. Hae
taan  laulaja, joka veisailee kuolem anvirsiä, koetaan sa ira s ta  lohdutella  Jum alan 
sanalla ja  haetaan  useinkin pappi sa iraan  kaipaam atta, pyy täm ättä . Vihdoin 
tulee kuolema, joka lopettaa m aalliset vaivat ja  vastukset, läsnäolijani huoatessa: 
hän pääsi ja  me jäim m e tänne.

Tavallisesti on kylässä vaan yksi ruum iinlauta. E nsiksi lähete tään  laudan 
hakija, joka sam alla tuo pesumiehet. Ne ovat siihen  tarpeesen  vartonaiset ja  
voivat menetellä niin, e tt’ei vainajasta tu le u u tta  v astu sta , eikä ukonilm a ruu
m ista vahingoita. S iitä pidetään neuvo jo  pesuvettä  valm istaissa. O ltuaan vä
hän. aikaa kuolinvuoteella ruum is nostetaan toiselle sijalle, e t t ’ei alapuoli sinis- 
tyisi. Ruum iinpesijällä on usein oma saipuansa. K un yhdellä  saipualla on 
pesty vähintäänkin kolme ruum ista, n iin  sitä  voi k äy ttää  tehokkaana välikappa
leena monenlaisissa tarpeissa, niin  hyvää kuin pahaakin  tehdessä. P esty ä  pue
taan ruumiille valkeat ja  puh taa t vaatteet, n iin  ikään, valkea t su k a t ja  kintaat. 
Puhdas lakana levitetään laudalle, jolle puettu  ruum is no ste taan ; kädet pannaan 
ristiin  vatsalle. Sitten kääritään  lakana lu jasti ruum iin  ym päri ja  p istetään  rih 
malla ja  neulalla useam m asta paikasta  kiinni. V ihdoin sido taan  ruum is olki- 
siteellä lautaan ja  ruum iin kanne ttua  s itten  ulkohuoneeseen savustetaan  tupa 
katajia ja  tervaslastu ja polttamalla.

Nyt alkavat hautajaispuuhat. K irstuntekijätkin. ovat vas itu ise t ja  ta itavat 
ruum ista poistam aan. Ensiksi valmistetaan. vaa’ssa p ito tarpeeksi rokkaa ja 
ryynivelliä; piirakkaa pitää olla kaiketikin. Jo  yö tä  ennen k u tsu taa n  lähimmäi
set heimolaiset ja  naapurit m aahanpaniaisiin. Ne tu o v a t tu llessaan  sianliha- 
kukkoja ja  piirakkaa, an tavat vastaanottajan  käteen ja  sanovat paljon terveisiä 
kotoansa.

Vieraille ei anneta m itään ravintoa, ennenkuin  tu lee tarpeellinen seurue 
kantamaan, ruum ista ulkohuoneesta tupaan. R uum ista nou tam aan  lähtee eellim- 
mäisenä k irstun tekijä, sitten talon isäntä ja  kantom iehet, jo ita  on neljä. Nämät 
kantavat ruum ista kahdella halolla ja  tupaan  tu llessa a s tu u  lau la ja  edellä.. Vielä 
tuvassa veisataan m uutam ia värsyjä. V asta sitten, tarjotaan, vieraille ensiksi 
kahvia, sitten viinaryypyt ja  ruoka.

Ruoalta päästyä alkaa laulu, jo ta  kestää, kunnes ruum is saadaan  hautaan, 
ja  laulumies tä  virkistetään, viinaryypyllä vähä väliin. A am ulla kirkkoon lähtiessä 
syödään, aam uruoka ja  ruvetaan k irstua naulam aan. K irstun  tek ijä  o ttaa  kan
nen orrelta ja  kutsuu heimolaisia katsom aan vainajaa v iim eistä kertaa  laulajan 
virittäessä v ärssyn : Silmän’ ny t kiinni painan. S itten  kä tk e tään  ruum is ikuiseen 
lepoon. Tavallisesti vedätetään ruum is kirkolle kahdella m ustalla  ruunahevo- 
sella, vaan ei aivan monta ruum ista yksillä hevosilla, sillä s iitä  hevosten  luonto
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jykenee. Kun ruum ista  kannetaan  tuvasta  rekeen eli kärryihin, niin laulumies 
tavallisesti veisaa : „Kohta joudun m inä m atkaan11 tai m uita sopivia värssyjä.

Tilalle, jo s ta  ruum is viimeinen kerta  otettiin, viskataan ensiksi vettä puh
distam ista varten , s itten  koukut, haahlat ja  kirveitä kalman kartoittam iseksi 
koko talosta. S itten  aletaan laulaen m ennä kirkolle, ruum is edellä, m uut järjes
tyksessä perästä. R uum iin  liikkeelle lähtiessä lyö sen ajaja piiskalla kolme kertaa 
ristiin  m aahan. R uum ishevosilla on vakituiset länget, jo tka kohotetaan kannat- 
timella niin, e ttä  ohjillinen näkee kirkolle päästessä hevosen niskan, päällitse 
m inkälainen seu ra  tu lee ruum ista  vastaanottam aan.

Suom en M useossa v. 1898 siv. 13 on prof. J . R. Aspelin, ju la issu t tietoja 
Thomas Kiempe’stä, „eräästä kirkkom aalaajasta 100 vuotta- takaperin11, luetellen 
m uun m uassa ne m uistot, jo tka  vielä ovat tallella hänen olostaan Virroilla. 
Kiempen kerro taan  silloin asuneen Patalanm äen kylän Pata lan  talossa, jonka 
v ie rastavan  seinille hänen m ainitaan laivanneen »puiden kuvia, jo tka ainakin 
vielä 1883 o livat näh täv inä .11

Talvella v. 1899 (kts. V irtain  kirkkoa historiallisen museon topografisessa 
arkistossa) olin tilaisuudessa käym ään m ainitussa vierastuvassa. joka noin v:sta 
1890 saakka on ollut H um ppaan torppana saman pitäjän Vaskiveden (Nojosen) 
kylän M aijalan tilalla.

Kiem pen m aalaukset ovat vieläkin tallella, vaikkapa hiukan rappeutuneina 
rakennuksen m uutoksen tähden.

T aiteilija  on harm aansinisellä värillä sam anväristen kehysten sisäpuolelle 
kuvannu t m aisem ia ketoineen, pensaineen ja  pitkine, osittain tivuhealatvaisine 
puineen, jo iden  runkoja köynnöskasvit ympäröivät.

M aisem ataulujen välille on esitetty  pensaita tahi ehkä paremmin suurem 
pia, paraillaan  kukkivia kasvikoristeita (viiniköynnöksiä paikoittain). Kukkien 
terä lehdet ovat kellanharm aita, parissa kukassa myös punareunaisia.

P a its i m ain itu ita  koristem aalauksia on. tuvassa toinenkin kertom uksen 
m ukaan taiteilijan, aikuinen muisto. Tämä on pieni, samalla sinisellä värillä 
m aalattu , m uu tam an  sm korkuinen ja  vasemmalle käännetty m iehenkuva lippa
lakki päässä. Kuva, jo ta  sanottiin  „merikapteeniksi", väitettiin  esittävän ta ite i
lijaa itseä.

T uvan  oven vasem m alla puolen nykyisen uunin takana tuvassa oli 
m uinoin pienem pi uun i nurkassa oven oikealla puolen — on lähellä kattoa 
ikkunan ja  tu v a n n u rk a n  keskivaiheilla seuraava jäännös entisestä kirjoituksesta, 
jo ssa  v äri n ä y tti tum m em m alta kuin muissa harm aansinisissä maalauksissa.

Lisätietoja Thomas Kiempe’stä.

Tuo nim ikirjo itus, joka vuosiluvusta nähden on syn tyny t 1792, siis neljä 
vuotta aikaisem m in ku in  Kiempe tie ttävästi maalasi \  irta in  kiikon, tarkoittaa 
m ahdollisesti tu v a n  raken tajaa eli talonisäntää. -®- T



Taiteen vainioilta.

A lm , E m a n u e l  (s. V2 1~67, k. 18/n 1809) oli, ku ten  hänen  isänsäk in  Ju h a n i 
Alm (s. 1728, k. 1801), m aalarim estari Vaasassa. Ä idin nim i oli L iisa Ö sterlund. 
Isäk in  oli työskennelly t kirkkom aalaajana, tie ttäv ästi U udenkaarlepyyn. kirkossa 
1750-luvulla ja  Isonkyrön  kirkossa, jossa 1774—5 m aalasi apostolein kokonais
kuvia leh terin  rintam ukselle. P oika Em anuel A. puolestaan m aalasi sekä m uo
tokuvia e ttä  a ltta ritau lu ja  ja  lienee am m attim aalareistam m e, jo tk a  ovat taide- 
m aalausta harjo ittaneet, lahjakkaim pia. Hän. on m erk innyt kolme K austisen k ir
kossa sä ily te ttyä  m uotokuvaa papeista: A. C hydenius 1794, S. R. Chydenius 1800 
ja  J .  Simelius 1803. E räs hänen  1796 m aalaam ansa a ltta ritau lu  P erhon  kirkossa 
kuvaa R istiinnau littua . V. 1803 E. Alm m aalasi K austisen  kirkkoon a ltta r ita u 
lun, joka kuvaa kolm essa osassa: P. E htoollista , R istiinnau litsem ista  ja  T aivaa
seen astum ista, sekä taulun, jossa kuvataan  V iisaiden m iesten kum arrusta , jo ta  
paitsi hän J .  SontelPin kanssa on m erk innyt siellä säilyvän suuren  V iim eistä 
tuom iota kuvaavan taulun. H änen  esityötänsä G olgata’s ta  L aih ian  kirkossa 
p idetään vielä sikäläisen a ltta rin  kaunistuksena. A lin oli kolm esti nainu t: 
1) A nna M aria CassolinTn, 2) U lrika E leonora W idm arck’in  ja  3) G ustava B eata 
Ja n sso n in , joka leskenä naituaan  sai nim en A nström .

W in b e rg , J o h a n  F r e d r ik  (s . ls/3 1798 H elsingissä, k. 5/41852 S iiassa) oli 
ku ltasepän A nders W inberg’in  ja  hänen, vaim onsa M aria W essm anin poika. P e r 
heen v iidestä  lapsesta oli Ju h a n a  neljäs, kun  se keväällä 1802 m uu tti P ietariin . 
H än tu li siellä taideakatem ian oppilaaksi ja  aikaa vo itta in  n iin  eteväksi ta ite ili
jaksi, e ttä  hänen sanotaan, pienoiskuvam aalaajana suorittaneen  kaikki muoto- 
kuvatilaukset keisarillisessa hovissa N ikolai I:n  aikana. R uotsalaisen  K atarina- 
seu rakunnan  kirjo issa k u tsu taan  W inberg iä 1826 sotajääkäriksi ja  m aalariksi 
sekä 1829, kun na i katolinu.sköisenu neiti A leksandra T rifanovna Politajevin , 
kabinettiinaalariksi. Y. 1852, kun W inberg  kuoli syöpään R iiassa, h än tä  sano t
tiin  nim ineuvokseksi ja  akateem ikoksi P ie ta rin  taideakatem iassa. H änen o m aisuu
tensa laskettiin, silloin puoleksi m iljoonaksi rapiaksi. "VVinbergin haudalle P . Ja a -  
kopin hau tausm aalla  Riiassa on p y sty te tty  kaunis 8 ja lk aa  4 1. korkea m ustasta  made- 
k ivestä ja  K urjensaaren  kalkkikivestä m uodostettu  patsas, jo s ta  kohoaa lakki- 
pellillä p ue ttu  risti. V älistä kuuluu  W . oleskelleen V iipurin  tienoilla. P ie ta rissa  
hän seurusteli ta ite ilija  B. A. Godenhjelm in kanssa, kun  täm ä 1827 -  48 asui 
siellä, ja  oli p u h u n u t saksanvoitto ista  ru o ts ia  (esim. s to r m o r  — G rossm ntter). 
H elsingin m uotokuvanäyttelyssä 1893 n äh tiin  p ari Ram say-perheen om istam aa 
m uotokuvaa, jo tk a  olivat W inberg in  maalaam ia.

________________________________ J .  R . A ._____

F in s k t  M u s e u m  1 8 9 9 ,  N :o 3  s isä ltää : K a l k m å ln in g a r  f r å n  1 3 0 0 - ta le t  i 
T ö f s a l a  k y r k a  (Kalkkim aalauksia 1300-luvulta Taivassalon kirkossa) — 12 kuvaa. 
Kirj. E . N. — N å g r a  k o n s tn ä r s m in n e n  (M uutam ia taiteilijam uisto ja) 4. JocM m  
Kröger. 5. Anders Ulich. Kirj. J .  R, Å. — T r a d i t io n e r  om  L e m p ä ä lä  o ch  V e s i
la h t i  s o c k n a r s  b e b y g g a n d e  (T aru ja  L em päälän  ja  V esilahden pitä jien  asu ttam i
sesta). Kirj. H. J . H . — S a n k t  H e n r i k s  d y r k a n  u to m  F in la n d  (Pyhän Henrikin, 
palvelus Suomen ulkopuolella). Kirj. K. K. M einander. — F i n s k  t r o l l k u n n ig h e t  
(Suom alaista ta ikuutta). — R ä t te l s e  (Oikaisu).

S u o m e n  M u se o  1 8 9 9 , N :o 3  sisältää: S u o m a la is ta  lä ä k e t ie d e t tä  1 6 0 0 -  
lu v u l la .  Kirj. A rttu ri H. Snellman. — E r ä s  s in e tt ik o k o e lm a  (9 kuvaa). Kirj. 
J .  R. A, — L in n a in m a a  N o r m a r k u s s a .  Kirj. A. O. H. — A r v a n  a s e t ta m is e t  
ta u d i s s a  ia  h a u ta u s ta p o ja  K a r ja la s s a .  Kirj. H . L aitinen. — L is ä t ie to ja  T h o m a s  
K ie m p e s tä . Kirj. B. Cf. — T a ite e n  v a in io i l t a : E. A lm ja  J .  I'1. "WTnberg. Kirj. 
J .  R. A.

H elsingissä 1899. H elsingin Sentraalikirjapainossa.
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T ilau sh in ta  p o s tik o n tto re issa  011 ' 
2 m. 50 p. vuodessa. M uinaisin.- 
y hd :n  v ak in a ise t jä se n e t s aav a t leh - ; 
den p a ina tn svuoden  k u lu e ss a lm :l la , 
kansa- j a  k ie r to k o u lu jen  o p e tta ja t, 
o pp ik o u lu jen ,sem in aarien  ja  k an san - ’ 
op isto jen  o p p ilaa t 1 m. 50 p :llä , kun  
ti la u s  te h d ä ä n  su o ra s taan  to im itu t-  j 
so ita .

L ä h e ty k se t oso tetaan

S. Muinaisinnistoylidistjksen Sihteerille,
H eisinki. 

H istoria llinen  museo.

L eh ti ilm es ty y  k u u te n a  yhden  
arkin kokoisena num erona, ja  s itä  
voidaan ti la ta  kaik issa maamme po sti
kon tto reissa sekä  H elsingin k irja 
kaupoissa ja  L an ren tin  sanom aleliti- 
m yym älässä.

Suonien Muinaismuistoyhdistyksen seitsemäs taidehistoriallinen 
retkikunta

on tänä kesänä kulkenut tutkimusmatkoilla maamme pohjoisissa 
osissa. Retkikunnalla, johon kuuluivat arki teli ti Jarl E klund  pii- 
rustajana, ja akvarelli- eli vesiväriin aalaaj an a, maisteri K. K. 
M einander ja ylioppilas Björn Cederhvarf, molemmat etupäässä 
valokuvaajina, sekä allekirjoittanut johtajana, oli onni vähä ennen 
juhannusta saada ylioppilas K. Frankenhaeuser vapaaehtoiseksi 
auttajaksi akvarellimaalaajana. Ketään nuorempaa arkitehtiä ei 
yleisten rakennusten Ylihallituksella ollut tällä kertaa tilaisuutta 
antaa retkikunnan käytettäväksi, seikka, joka useassa, myöskin 
taloudellisessa suhteessa oli valitettava. Matka, joka kesti kuusi 
viikkoa, alkoi Kuopiosta, jonka jälkeen käytiin seuraavissa kir
koissa, nimittäin: Leppävirran, Maaningan, Pielaveden, Iisa l
men, Lapinlahden, Kajaanin, Sotkamon, Paltamon, Säräisnie- 
men, Utajärven ja Muhoksen, sen jälkeen tehtiin matkoja Oulusta 
pohjoiseen Ala- ja  Ylikiim ingin  kirkkoihin, sekä eteläänpäin 
Siikajoen jokilaaksossa oleviin Paavolan, Frantsilan, Pulkkilan  
ja H aapaveden  kirkkoihin. Työ päättyi sitten Isonkyrön  van
haan kirkkoon, jossa muiden muassa pahoin turmellut seinämaa
laukset nyt ensimmäisen kerran tulivat jotenkin tarkkaan valokuva
tuiksi. Kuvia ei kuitenkaan voitu saada niin onnistumaan, että ne 
olisivat täysin .selviä. Kaikkiaan tuli niinmuodoin 1 9 kirkkoa taide
historiallisessa suhteessa tutkituksi ja eritavoilla kuvattujen esinei
den luku nousee noin kolmeen sataan. Kivikirkkoja oli ainoastaan 
Kuopiossa v:lt,a 1815 ja Leppävirroilla v:lta 1846 sekä Isossakj- 
rössä keskiajalta. Muut olivat puusta, rakennetut osaksi viimeisinä
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21— 80 vuosina, osaksi 1756 ja 1786 vuosien välillä, useat niistä 
olivat hiljattain korjatut ja toiset rakennetaan uudestaan lähim
mässä tulevaisuudessa, vieläpä kaikkein vanhin niistä, huomiota 
ansaitseva v. 1726 rakennettu Paltamon kirkko, joka ei vielä ole 
sanottavasti rappeutunut. Oli siis todella aika että retkikunta nyt 
tutki kysymyksessä olevat kirkot. Niiden taidehistorialliset esineet 
oli tosin jo ehditty viedä pois paikoiltaan, jossa niin kauvan olivat 
olleet, mutta niitä onnistuttiin vielä löytämään kellotapuleissa, 
varastohuoneissa, paarihuoneissa, vieläpä kellareissa, jollaiseen todella 
sopimattomaan säilytyspaikkaan Pielaveden kirkossa oli kätketty 
useita huomiota ansaitsevia maalauksia ja leikkauksia.

Retkikunnan päätarkoituksia oli tällä kerralla etsiä ja kuvata 
vanhan oululaisen Michael Toppeliuksen maalauksia ja onnistuikin 
se täyttämään lyhytaikaisen tutkimusmatkansa tarkoituksen sellai
sella menestyksellä, että tulokset tässä suhteessa tulivat odotta
mattoman rikkaiksi. Vähän enemmän kuin 100 tuon ahkeran, 
kuollessaan (v. 1821) kahdeksankymmenen seitsemän vuotiaan maa
larin teoksia löydettiin ja kuvattiin *. Yksin Paltamon kirkossa 
oli vielä jälellä 33 katto- ja seinämaalausta, viimeksi mainittujen 
joukossa tuo suuri varsin huomiota herättävä esitys „Viinjeisestä 
tuomiosta1', jota, vaikka muutamia kohtia helvetistä on hävitetty, ei 
kuitenkaan onneksi ole korjannut kisälli Qveflander, jonka seura
kunta v. 1851 antoi kylläkin iiyvää tarkoittaen turmella monta 
muuta Toppeliuksen sikäläistä maalausta.

Toppeliuksen kankaalle valmistettujen parhaiten säilyneiden 
maalausten joukossa oli muutamia hyvin suuria, ennen alttaritau
luna käytettyjä, osaksi nimimerkillä varustettuja töitä. Esitys 
"Ristiinnaulitsemisesta'', joka Pulkkilan kirkossa on vielä käytän
nössä alttaritauluna, on 828 cm korkea ja 207 cm leveä; -Kristus 
syntisten ystävä" Paavolan kirkossa on 293 cm korkea ja 205 cm 
leveä. j. n. e. Tavallisesti olivat Toppeliuksen kankaalle valmistetut 
maalaukset jotenkin pientä kokoa. Mitä tulee nimimerkeillä varus
tettujen kuvien valmistusaikoihin, niin esittävät ne maalarin kehi
tystä kuutena vuosikymmenenä eli vuodesta 1756 vuoteen 1803 eli 
noin hänen 22 ikävuodestaan 69 ikävuoteen. Tarkoituksemme ei 
ole tässä lyhyessä selonteossa antaa mitään lähempää selitystä näistä 
maalauksista.

Lähinnä Toppeliuksen nyt päivänvaloon tuotuja maalauksia 
ansainnevat suurempaa huomiota Em anuel Granbergin maalauk
set Muhoksen kirkossa. Hänen kankaalle tehdyllä öljymaalauk- 
sellan.sa ,, Vaski käärme erämaassa“ on todellinen taiteellinen arvo.

* S itäpaitsi saim m e tie tää  e ttä  1856 oli h äv ite tty  16 Toppeliuksen m aa
lausta  P aavolan  ja  vieläpä n iin  m yöhään ku in  1897 kaksi sam an m aalarin  kuvaa 
Ylikiim ingin kirkosta, m ain ittu ja  k irkkoja korjattaessa.
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Tämä maalaus on 216 cm korkea ja 165 cm leveä. Sen taka
puolelle on kirjoitettu: Malat a f  Emanuel Granberg Fri v olent: r 
vid Kemi Company:e Anno 1778 (Maalannut Emanuel Granberg 
vapaaehtoinen Kemin komppaniassa v:na 1778). Tämä nuori soti
las oli silloin 24 vuoden vanha ja lupaava maalari. Myöskin Jo
han A lm  on muun muassa 19 Isonkyrön kirkkoon 1774__1775
maalaamansa leh.terikuvan kautta ansainnut nimen meidän aikai
semmassa vähäpätöisessä taidehistoriassamme.

Sotkamon kirkosta löydettyjen esineiden joukossa oli m. m. 
ehtoollisen asettamista kuvaava, Lars Galleniuksen nimimerkillä 
v. 1 1 19 varustettu taulu, joka auttaa tuntemaan tuon vanhan, 
oppimattoman oululaisen maalarin kykyä. Myöskin Möllerumin 
todella taiteellisen lahjan tunteminen voidaan sanoa kehittyneen 
Muhoksen alttaritaulun kautta, jota, vaikka se ei olekkaan nimi
merkillä varustettu, voidaan pitää hänen maalaamanansa.

Myöhemmältä ajalta tavattiin alttaritauluja, jotka olivat Samuel 
Elm grenin  ja oululaisen piirustuksenopettajan Hedmannin  v:lta 
1820, ylioppilas Jakob W allinin  v:lta 1830 ja Godenhjelmin 
(Kuopiossa) v:lta 1843 maalaamia. Viimeksimainitusta alttaritau
lusta on parissa kirkossa Savossa Ferd. von Wright'in  valmista
mat jäljennökset.

Etevin todelliseen taiteelliseen arvoon nähden oli Severin 
Falkm anin  v. 1877 maalaama alttaritaulu, joka esittää Kristuksen 
ylösnousemista ja joka on 240 cm leveä ja noin kaksi vertaa kor
keampi. Se teki tuossa, yksinkertaisessa, vakavannäköisessä ja va
loisassa erämaan kirkossa jalon ja suurenmoisen vaikutuksen, ja on 
arvokkaimpia alttaritaulu ja mitä maassamme löytyy.

Huomiota ansaitsevia ovat onnistuneet valokuvat, joita tällä 
kertaa otettiin kaikista 19 kirkosta, joissa käytiin. Aikomus on 
vielä tänä kesänä saada aikaan näyttely kaikista niistä vesiväri- 
maalauksista, piirustuksista, kalkkimaalauksista ja valokuvista, jotka 
retkikunta toi muassaan museon taidehistoriallista osastoa varten.

E. N.

Historiantakaisia muistoja Kyrönjoen suistamolta.

Jo ennen pronssikauden alkua pohjoismaissa, noin ‘2000 vuotta 
ennen Kr. s., oli Kyrönjoen suulla melkoinen kivikauden asutus. 
Puhtaan kivikauden viimeistä aikajaksoa pohjoismaissa edustavat 
näet nuo kauniit n. s. veneenmnotoiset vasarakirveet, joita tavataan 
kymmenittäin Suupohjan kivikauden kalustossa.
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Mutta Kyrön joen suu mahtoi silloin olla sisämaassa, paljon 
ylempänä nykyistä. Tarkastellessamme kivikautisen kaluston löytö- 
seikkoja Kyrön joella näyttää melkein kuin olisi senaikuisen asu
tuksen varsinainen rintamaa ollut aina Ylistaron ja Ilmajoen raja
mailla asti. Kivikauden kaluja näet ei ole löyfcty ensinkään Koivu- 
lahdella, Mustasaaressa, Sulvassa, Maalahdella, Petolahdella, eikä 
Pirttikylässä, Yöyriltä on saatu 2, Vähästäkylästä 4, Isostakyröstä 9,- 
Laihialta 10, Ylistarosta 14, Jurvasta 15, mutta Kurikasta 79, 
Ilmajoelta 8 6 , Jalasjärveltä 81, Lapualta 133 j. n. pp. Kyrönjoen 
suupuoli mahtoi tuosta nähden vielä kivikauden aikana olla Ylis
taroa myöten saaristona, jossa asutus oli harvaa taikka liike heikko.

Sen sijaan ovat jätinroukkiot, jotka edustavat pronssikauden 
ja varhemman rautakauden aikoja Kyrönjoella, alempana kivikauden 
rintamaata: Vöyrillä, Yähässäkyrössä, Laihialla, Maalahdella, Isossa- 
kyrössa ja Ylistarossa. Nuo muinaisajan haudat, joita vastaiseksi 
on kartoitettu Yähässäkyrössä 149 ja Laihialla noin 550, sijaitsevat 
kallioilla ja mäkirinteillä, niittyjen ja notkojen partailla, jotka vas
taavat aikanaan lainehtivien selkien ja salmien rantoja entisessä 
saaristossa Kyrönjoen suulla.

Ne muutamat pronssikauden kalumuodot, jotka vastaiseksi on 
saatu talteen tältä alalta, miekka Isonkyrön Laurolasta, reikäkeltti 
Kylänpäästä ja pari veitsen katkelmaa, jätinroukkioista Isonkylän 
maalta Laihialla, ovat vuosijaksolta 1500—650 ennen Kr. s., ja 
todistavat puolestansa asutuksen jatkumista kahdella viime vuosituhan
nella ennen aikalaskumme alkua. Varhemman rautakauden vastaiseksi 
vanhin tunnettu löytö Kyrönjoella on roomalaisesta tektaasta läh
tenyt vaskinappu, joka on löytty Perkiön kylän maalla Yähässä
kyrössä. Se nappumuoto oli tavallinen aikalaskumme 1 :sen vuosi
sadan lopulla, esim. Pompeijin kaupungissa, sen hävityksen aikana. 
Muutoin tunnetaan tämän aikakauden ase- y. m. löytöjä ennestään 
useita, esim. Ylimaalahdelta, Isostakylästä Laihialla, Tervajoelta 
 ̂ ähässätyrössä, Bergbystä Vöyrillä ja Heikkoolasta Ylistarossa, niiden 

joukossa kolme keisarin ValentinianusIILn (423— 55),Zenon (474— 91) 
ja Ohokaan (602 — 10) kultarahaa, paksu hopeinen kaularengas sekä 
muutamia kultasormuksia Vähästäkyröstä ja Yöyriltä.

Kun muistamme että samalta alalta tunnetaan monta sataa 
tutkimatointa jätinrorikkiota, jotka peittävät pronssi- ja varhemman 
rautakauden hautoja, niin voimme mainituista esimerkeistä aavistaa 
mitä valoa vastainen hantatutkimus voi luoda Kyrönjoen suistamon 
entisiin asutusoloihin. Yksistään parin neliökilometrin alalta Terva- 
joella, jossa Aittomäellä muka tarinan tieten on ollut kaupunki, 
tunnetaan 73 jätinroukkiota. Lähin roukkio Aittomäellä on n. 
400 m päässä rautatiestä, jonka valli Tervajoella kohoaa 55 jalkaa 
(1 G,33 m) merenpinnan yli. Jos otaksumme että Aittomäki, kuten 
todennäköistä on, oli asuttu vielä varhemman rautakauden lopulla,
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noin 700 jälkeen Kr. s., ja että merivesi silloin oli rautatien vallin 
tasalla, niin voimme laskea että vesi siitä pitäin on laskenut 1,828 m. 
vuosisadassa, siis suunnilleen yhtä paljon kuin tähänkin aikaan.

Muinoista laivaliikettä Tervajoella ja Tervanevalla muistuttaa 
Ankkurilahti mainitulla nevalla, josta on löytty „suuri ankkuri", 
kuten tiettiin kertoa l(ii3 , vieläpä seuraava E. Chydeniusen kuulema 
taru kyröläisistä ja siitä kansasta, joka ennen heitä asui Tervajärvellä.

"Miehiä meni Kyrööstä ulkomaille tervaa viemään. Tulit 
meren luodolle. Siellä tuli heille vastaan suuri mies, joka kysyi 
mistä lie olit. He sanoit olevansa Pohjan Kyrööstä. — ’Onko Poh
janmaalla vielä sitä piimää, kun ennen on ollu?' — ,On’, ja he 
hakivat hänelle tei’vatynnörin, josta hän joi kylläfesensä, jätti lopun 
juomatta; sai toisenkin kerran juoda. Käski ottamaan hinnan 
Isotervajärven ja Vähätervajarven välistä keskimmäisestä kiviroukkiosta 
(oli muka kolme roukkiota). Ne tulit sitte kotia ja sait siitä kul
taisen hevosenbuvan“. Tervajärville on Orismalan ruukista pari 
vanhaa virstaa*.

Näytteeksi Kyrönjoen entisen suistamon muinais jätteistä ku
vaamme tähän tämänkesäiset löydöt Jakknlan seurahuoneelta Laihialla.

Muinaislöydöistään ennen tunnetun Isonkyläu kohdalla, Lai- 
hianjoen oikealla puolella, on Jakkulan kylä. Lnodin kantaman 
päässä pohjoispuolella kylää on tien ja joen välisellä vainiolla vil
jelemätön kivinen mäkikohta, jolla oli seisonut viisi riihtä, kunnes 
ne tulipalo muutamia vuosia sitten hävitti. Nyt on paikalle raken
nettu Laihian Ylipään nuorisoseuran talo eli seurahuone, joka val
mistuu syksyksi. Sitten on seurahuoneen ympäristökin tasoitettava 
ja puisto paikalle kasvatettava.

Vainioille jääneitä viljelemättömiä mäkikohtia on niin usein 
huomattu kalmistoiksi, että on otaksuttu itse vainiosanankin tar
koittavan vainajan pyhitettyä lepöpaikkaa ympäristöineen. Sellainen 
vainajain lepopaikka näkyy olleen puheena oleva mäkikohta .Takku
lankin vainiolla.

Mäen korkeimmalla kohdalla, sen lounaiskulmalla, oli nelis
kulmainen hyljätty kellarikuoppa, 1 ,5 m syvyinen, kaivettu noin 
45 vuotta takaperin. Silloin oli löytty rautakalua, kuten muistet
tiin : hatunmuotoinen esine (kilvenkupura), piikki ja veitsenterä. 
Kellarin pohjoisseinässä näkyi vielä hiilen ja luun sekainen musta 
kerros P, m alempana nykyistä ruohottunutta maanpintaa, luota 
kerrosta jatkui etelään vielä noin 4 neliömetriä ja poltetuista luu-

* Sam allainen ta rina  kerrotaan Hiitolassa, kts. Suomen Museo 1894, s. 28. — 
Ylioppilas E dvin  Chydenius (s. 1858, k. 1884) tiedusteli Yliopiston stipendiaattina 
1883 ahkerasti jä tin roukkio ita Korsholman kihlakunnassa. H änen m uistoon- 
panonsa, jo ita  vainaja  vastikään oli ruvennut järjestelem ään, ovat tänä kesänä 
saapuneet m useon talteen.
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sirpaleista, paksuista saviastiankappaleista, kahdesta kuontalopuikosta, 
(k. 1 ja 2), tuliraudasta (k. 3) y. m. luu-, rauta- ja vaskikappa- 
leista (k. 4  ja 5 ), joita löyttiin siellä täällä kerroksessa, näytti sel
viävän, että siinä oli maanpinnalla ollut myöhemmän rautakauden 
kalmisto, jonka aika ja vihdoin kellarista heitetty multa oli kätke
nyt maan alle.

Kolme m kellarin itäpuolella ja kolmatta m seurahuoneen 
eteläpäädyn seinästä oli näkyvissä melkein maan tasainen kiviroukkio

Kuva l i .

8X8j5 ristiinsä, josta kaikki pienet kivet olivat poistetut ja jonka 
puolen kuorman kokoiset pohjakivet lepäsivät melkein m syvyydessä. 
Siinäkin oli pääasiallisesti kellarin kaivanta mahtanut maata kas
vattaa. Kun seurahuoneen ympäristö oli tasoitettava ja rouk- 
kiokin sen takia hävitettävä ja peitettävä, niin vieritettiin osa rouk- 
kion. pohjakivistä kellarin täytteeksi, kunnes toisia siirtämällä tois
tensa sialle saatiin koko roukkion pohja etsityksi. Kuokkien lou- 
naissyrjällä vaan löyttiin puolen neliömetrin alalla palaneen luun 
muruja ja niiden seassa miekantupen vaskinen kenkäin (k. 6) 
erästä muotoa, joka oli käytännössä 400-luvun alussa sekä ranta- 
kappale, joka saattaa olla veitsen ruoto.



Koin viisi metriä pohjoispuolella kellaria oli toinen maan tasalle 
purettu loukkio, noin 9 m ristiinsä, jonka itäraja melkein koskefc- 
teli seurahuoneen läntistä seinää. Siinä eivät pohjakivet olleet 
läheskään niin suuret kuin edellisessä, mutta roukkion koillispuoli- 
seita osalta oli säretty suuri maaperäinen ja vanhastaan idästä 
länteen kaKtia lialennut siltnäkivi, jonka alaosa ei enää, koh.onn.11t 
maanpintaa ylemmäksi. I uon roukkion pohjaa tutkiessa ilmestyi 
palaneen luun sirpaleita ja löytöjä ainoastaan silmäkiven juurelta. 
Eteläpuolella löyttiin luumnnija vaan, mutta halkeimesta ja luoteis
puolelta sekä luusirpaleita että muinaiskaluja: vaskinen tikarin 
kahva (k. 8 ), rautainen veitsen terä (k. 9) ja väkäinen keihään 
kärki (k. 10), vaskinen kaarisolki (k. 7) ja hakaristinmnotoinen 
solki, jonka pinta on ollut hopealla puettu (k. 1 1 ). Ke kalumuodot 
olivat käytännössä 300-luvulla jälkeen Kr. s.

Mahdollisesti on tuossa mäessä muitakin hautapaikkoja, joiden 
ulkonaiset jäljet ovat aikojen kuluessa hävinneet riihten perustuksiin 
ja Kiukaisiin sekä vihdoin seurahuoneen alle. . Mäeltä näkyvät V2 km 
päässä likellä jokirantaa Isonkylän vainiolla ne suuret kivet, joiden 
luota 1873-vuoden aselöytö tuli ilmi. J. R. A.
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Saarnatuoleja Pohjanmaalla.
Kirjoitti E. N.

(Jatkoa).

S. Pietarsaaren kaupungin kirkko. Tämäkin saarnatuoli 
on pyöreänmuoteinen. Ulkoseinät ovat keltaisen- ja harmaanväriset, 
maalatut marmorin näköisiksi ja varustetut kullatuilla liisteillä ja 
kukkaköynnöksillä. Katossa on puuhun kaiverretut, maalatut reu
nukset. Takaseinällä nähdään Jumalan silmä säteiden ympäröimänä.

4. K ruunupyyn kirkko. Tämä saarnatuoli antaa meille esi
merkin useissa Pohjanmaan kirkoissa tavattavista saarnatuoleista, 
joiden etuseinät ovat mutkikkaat ja koristetut kullatuilla medaljon
geilla, joissa 011 pienempiä uskonnollisia maalauksia ja jotka joskus 
ovat ympäröidyt valkeiksi maalatuilla leikatuilla ruusuköynnöksillä. 
Koska tässä käytetty viheriä väri on hyvin sovitettu ja nlkopiirteet 
kauniit, näyttävät tällaiset rokkoko tyyliin tehdyt saarnatuolit varsin, 
sieviltä.

Hopeoittu kyyhkynen, Pyhän-Hengen vertauskuva, on kiinni
tetty katon alle, jonka ylin osa, ikävä kyllä, on mauttomasti ja 
ylenmäärin koristettu kuvajoukkiolla: ylinnä on ylösnoussut vapah
taja voitonlippu kädessä, vähän alempana Moses ja Johannes kastaja 
sekä näiden edessä torvea puhaltavia enkeleitä. Katon reunaan 011 
kiinnitetty kaksi lapsienkeliä lentävässä asennossa. Seinälle, joka 
on iähinnä saarnamiehen paikan takana, on kuvattuna viheiiään

1



kehykseen, jota ympäröi neljä huonosti maalattua enkelinpäätä, puu
hun leikattu auringon kuva. Kuvaan on kirjoitettu Jumalan nimi 
hebreaksi. Sana luetaan Jcihvee (Jehovah).

Käytävän seinälle on maalattu kolmen patriarkan, Jaakojjin, 
Iisakin ja Abrahamin kuvat, joissa kaikissa on nimet alla, sekä 
ylempänä mainittuihin meclaljongeihin Jeremias ja Daniel kolmen 
leijonan ja pääkallojen keskellä, sekä sitäpaitsi kaksi ennenaikaan 
hyvin suosittua allegoorista maalausta, joissa tarvittiin allekirjoi
tukset, jotta niitä oikein olisi ymmärretty. Toinen näistä kuvista 
esittää miestä, kuten näyttää, saha kädessä, sekä enkeliä, joka pil
vestä ojentaa tankoa(?) miehen suuta kohti; toinen kuva taas esit
tää tulenliekkien ympäröimää miestä, jonka jalkojen juurella on 
pääkalloja. Ei saa päänvaivatta, selville mitä näiden kahden ku
van oikeastaan pitäisi esittämän.

Kirkon kirjojen mukaan 011 tämän saarnatuolin maalannut 
Jok. N. Backman, joka v. 1756 toimitti kattomaalaukset pitäjän 
entisessä kirkossa. Näistä kuvista ovat. useat, samaten kuin myös 
saarnatuoli, iiudestaan asetetut nykyään käytännössä olevaan v. 1822 
rakennettuun kirkkoon. Käyttää siis siltä knin Uudenbaarlepyyn 
ja Kruunupyyn kirkot olisivat jotenkin yhtä vanhat, ja niiden maa
lareilla tuntuu olleen sama taipumus allegoorisiin maalauksiin.

Historiallisella museolla on valokuva tästä saarnatuolista.
5. Kokkolan m aaseurakunnan kirkko. Saarnatuoli on siinä 

löytyvän kirjoituksen mukaan tänne tuotu Ruotsista, kirkkoherra 
Jacob Skepperin tullessa seurakuntaan paimeneksi v. 1622 ja on 
'siis vanhimpia maassamme käytännössä olevia saarnatuoleja. V. 1749 
sitä kuitenkin korjattiin, jonkatähden sen nykyinen ulkoasu yhdessä 
ja toisessa kohdin eronnee alkuperäisestä.

Se on rakennettu viisikulmaiseksi ja on sangen korkea, sekä 
tuntuu vähän jäykältä. Punapilkullinen maalaus on niin yksin
kertainen kuin mahdollista. Papin paikan takana nähdään tuo ta
vallinen, neljän enkelinpään ympäröimä auringon kuva, jossa on 
Jehovaltin  (Jaliveen) nimi Kebreankielellä. Auringon yläpuolella 
leijailee hopeoittu kyyhkynen. Katon reunalla seisoo pieniä muo
dottomia enkelinkuvia, joilla on käsissä Kristuksen kärsimyksen väli
kappaleita: tikapuut, isoppiruoko, vasara ja hohtimet. Ylinnä kruu
nun näköisellä kohennuksella on enkeli torvi kädessä. Sanomatta
kin epäonnistuneita koristuksia.

Saarnatuolin oven yläpuolelle on maalattu kukkaruukku, jossa 
on tulppaaneja ja muita kukkia. Pieniä, mitättömiä kukkia, joita on 
maalattu öljyvärillä kankaalle, on kiinnitetty käytävän seinälle, 
saarnatuolin ulkoseinälle sitävastoin on maalattu pieniä kuvia toinen 
toistensa yläpuolelle kahteen riviin, joita eroittavat toisistansa al
haalta suomupeitteiset pilarit.



Alempi livi näistä maalauksista esittää neljää evankelistaa, 
jotka kaikki kirjoittavat. Näiden tavalliset vertauskuvat: enkeli, 
leijona, härkä ja kotka, ovat myös näkyvissä. Ylemmässä rivissä 
taas on allegoorisia maalauksia, joissa erittäin pahanhengen kuvia 
kosolta. Kuvat kun ovat varustetut allekirjoituksilla, joita 011 otettu 
jostakin vanhasta ruotsalaisesta raamatusta, käy helposti selville mi
kä taikoitus maalarilla on ollut: Ensimmäisessä kuvassa 011 tulen
ja savun ympäröimä pahahenki, jonka avainta kädessään pitävä 
enkeli on kahlehtinut. Kaksi lasta näyttää käsillään ylhäällä ole
vaa kynttilänvaloa kohden (Katso: Hos. 13: 14). — Toisessa 
kuvassa tallaa voitonlippua kantava Kristus lohikäärmettä ja luu
rankoa (Katso: 1 Kor. 15: 54). — Aihe seuraavaan kuvaan on
otettu I I  Tim. 4: e ja  8 v:stä ja esitetty seuraavasti: Harmaa
partainen, valkeaan viittaan puettu mies seisoo valkeapartaisen ukon 
päällä. \  ieressä- nähdään jonkunlaiseen lappalaiseen pukuun puettu 
olento sekä karhu. Toisella puolella ristiä ja kalkkia kantava 
henkilö sekä vihdoin pilvessä enkeli, joka laskee kruunua ensiksi 
mainitun valkeisiin vaatteisiin puetun miehen päähän. Maalarin 
ajatus tässä, näyttää olleen erityisesti kiintynyt kristinopin voittoon 
pakanuuden ja epäuskon ylitse. — Viimeinen kuva esittää täyteen 
sotaasmm puettua miestä, jota ahdistaa, neljä mustaa, lentävää pa- 
haahenkeä, jotka heittävät häneen nuoliansa, tulta ja liekkejä (Katso: 
I  Kor. 16: 13 ja  14). — Niinkuin lukija etsittyään nämäfc raa
matunlauseet huomaa, tunkeuu tämän vanhan saarnatuolin yksinker
taisista maalauksista esiin tuulahdus vakavaa kristillisyyttä, tuulah
dus uskonpuhdistuksen aikakauden ensimmäiseltä vuosisadalta.

Historiallisella museolla on kalkkipiirustukset kahdesta maini
tusta allegoorisesta maalauksesta.

6 . Kokkolan kaupungin kirkko. Saarnatuoli on uusi ja 
luonnollisesti valkeaksi maalattu ja kullattu: kaksi palo-öljylamppua 
käytävän reunalla. Kaikilla ajoilla on oma aistinsa. Nyt vallitsee 
jykevä proosa uudemmissa kirkoissamme.

Muutamia jäännöksiä kuitenkin on tässäkin jälellä vanhem
masta saarnatuolista. Se on varustettu muinoin hyvin käytän
nössä olleella vertauskuvalla: pelikaanilla, joka omalla verellään 
ruokkii poikasiaan, kuva, joka verrannollisesti esittää Kristusta ja 
seurakuntaa ja josta Historiallisella museolla on valokuva.

7. K älviän kirkko. Saarnatuoli on siinä löytyvän pitem
män ruotsalaisen kirjoituksen mukaan valmistettu v. 1726. Muoto 
on pyöreähkö, vältän raskas ja tekevät sen vielä raskaammaksi jyke- 
vät, lehtimuodostuksilla koristetut, osaksi valkeiksi ja keltaisiksi, 
osaksi punaisiksi ja keltaisiksi maalatut liistat, jotka ovat sen sei
niä jakamassa. Käytävän seinä, jossa on varsin kauniita iene>- 
sansiornamentteja, on maalattu harmaaksi punaiselle pohjalle, maa
laus, joka näyttää vanhemmalta kuin itse saarnatuolin seinille vai-



mistetut evankelistani ja niiden vertauskuvien kuvat, jotka kaikki 
ovat varustetut suomalaisilla allekirjoituksilla ja raamatunlauseilla. 
(1. P. Johannes Evangelista. Pyhä Isä, p yh itä  heitä totu- 
desas. Sinun puhes on totuus. 17: 11. 17, — 2. P. Lucas 
Evangelista. Autuat oivat ne jotca cuulevat Jum alan  sanan ja  
kätkewåt sen. 11: 28. — 3. P. Marcus Evangelista. Tehkät 
parannus ja  uscocat Evangelium i. 1: v. 15. — 4. P. Matth. 
Evang: Tehkät sijs parannuxeen Sow eliaita hedelmitä. 3: v. 8.)

Koska ja kuka nämä maalaukset on valmistanut, on vielä tun
tematonta (Niissä tosin löytyy eräitä piirteitä, jotka vähän muis
tuttavat Joh. K. Backmanina, joka 1758 maalasi Lohtajan naa
puripitäjän kirkon ja 1756 Kruunupyyn kirkon).

Muuten on kyyhkynen tässä saarnatuolissa asetettu katon ala
puolelle ja karitsa yläpuolelle, sekä seraafinpää seinälle. Saama- 
tuoli on muutettu sille epäedullisesta paikasta pohjoisessa risti- 
käytävässä, jossa vielä näkyy seinällä kaksi poimukemaalauksilla 
ympäröittyä armoistuinta. Kamat on valmistanut Thomas Kiempe, 
joka ruotsalainen („svenske“) maalari on myös maalannut vielä 
näkyvissä olevat seinämaalaukset v:lta 1802 (Katso Suomen Mu
seo v. 1898, n:ot 1— 2). — Kirkko on rakennettu 1764 ja saar
natuoli siis muutettu tänne Kälviän vanhasta kirkosta.

Historiallisella museolla on Kälviän kirkon saarnatuolin valo
kuva, kalbkipiirustus Matheuksen kuvasta ja yhdestä ornamentista.

8 . Lohtajan kirkko. Numeroissa 11 ja 12 Suomen Mu
seota on suurenlainen kuva: „Sisuskuva Lohtajan kirkosta'1, jossa 
myöskin nähdään kirkon hiukan mahtavan komea rokkokotyylinen 
saarnatuoli. Sen seinät ovat jonkun verran mutkikkaat ja on niille 
kullattuihin medaljongeihin asetettu maalauksia. Katto on hyvin 
komea, mutta ylhäältä ylenmäärin koristeltu, taitamattomasti, osaksi 
leikatuilla, osaksi puulevyille maalatuilla kuvilla: vapahtaja, Moses 
ja enkeli, kädessä kirja, jonka avatulla lehdellä on kirjoitettu suo
meksi ja ruotsiksi: »Laki on Moseksen kautta annettu, armo
ja  totuus on Jesuksen Christuksen kautta  tu llu t».

Ohimennen nuo jo hyvin tunnetut kuvat, kyyhkysen ja aurin
gon säteihin kirjoitetun Jahveen nimen, lisäämme, että saarnatuolin 
väri on viheriänjuovikkaan marmorin näköinen ja medaljongeissa 
on pieniä maalauksia, jotka esittävät evankelistoja ja niiden ver
tauskuvia. Sitäpaitsi on käytävän seinälle maalattu kaksoiskuva, 
jossa on allekirjoitus: S. Paulus. — S. Petrus. Ensinmainittu 
ojentaa kirjettä sapelia vyöllään kantavalle nuorukaiselle *). Toi
sessa kuvassa nähdään Pietari vastaanottamassa kirjettä.
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*) P aavalin  K orintista kotoisin olevien room alaisten sanansaattaja , raam a
tu n  mukaan, nim eltään Phebe, oli seu rakunnan  palveluksessa Kenckreassa. Ju u r i 
tä tä  nuorukaista esittää kuva.
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Maalarin nimi on tunnettu. Liekehtivällä uurnalla koristet
tuun saarnatuolin käytävään on nimittäin kirjoitettu ruotsiksi, että 
Joli. -A. -Backm an  on v. l i  58 tehnyt ja maalannut tämän saarna
tuolin. Hän ei siis ollut ainoastaan maalari, vaan myös taitava 
puunleikkaaja ja puuseppä.

Sattuvan neuvon saamainiehille on rovasti Karl Abraham 
Keckman, joka vuosina 1854 — 1882 oli Lohtajan kirkkoherrana, 
antanut kirjoittaa saarnatuolin käytävään: Bonci, Bene, Breviter, 

1 jotka kolme latinalaista sanaa suomeksi kuuluvat: hyvää, hyvin,
lyhyesti.

Nykyisen kirkon on rakentanut v. 1768 rakennusmestari Matts 
Honka, ja on siis kymmenen vuotta aikaisemmin rakennettu saar
natuoli muutettu sinne Lohtajan vanhasta kirkosta. — Viisi vuotta 
senjälkeen, v. 1773, maalasi M. Toppelius siellä kolme kaunista 
alttaritauluansa.

.1 9. H im angon kirkko. Saarnatuoli on uudemmalta ajalta,
yksinkertainen, valkeaksi maalattu ja varustettu soukilla, viheriäksi 
sivellyillä liistoilla. Etupuolella nähdään lain taulut, avonainen 
kirja, sekä lehti- ja kukkaoksia. Katon alla kyyhkynen ja ylä
puolella risti, jonka ympärillä kieinurtelee käärme, ennen aikaan 
usein käytetty vertauskuvallinen saarnatuolikuva, esittäen luonnolli
sesti Kristusta ja pahaa maailmassa.

10. Kalajoen kirkko. Saarnatuoli tuossa suuressa kivikir
kossa on myös uudemmalta ajalta. Muodoltaan on se parhaiten 
padan näköinen, on valkeaksi maalattu ja kaunistettu pronssiuväri- 
sillä, yksinkertaisilla ornamenteilla; se on rakennettu kahdeksalle 
jalalle.

11. Pyhäjoen kirkossa, joka on rakennettu 1844, on kulmi
kas, marmorinjuovikkaaksi maalattu ja vähän kuitauksilla koristettu 
saarnatuoli, niin yksinkertainen, ettei siitä ole juuri muuta sanotta
vaa, kuin että saarnamiehen paikan takana on suuri ikkuna, josta 
ainakin kesäaikaan on kaunis näköala kirkon ympäristölle.

1 2 . Oulaisten kirkon saarnatuoli on uusi ja kuusikulmainen. 
Se on koivun värinen ja vernissattu. Käytävässä on jäljitelty 
goottilaista tyyliä. Ristillä koristettu katto on altapäin valkeaksi 
maalattu. Kirkko, joka on rakennettu jo v. 1753, korjattiin perin
pohjaisesti 1822. — Vanhemmassa saarnastuolissa kuukin olleen
viisi apostolinkuvaa.

13. Vihannin kirkko. Saarnatuoli on noin tämän vuosi
sadan keskivaiheilta, yksinkertainen, valkeaksi maalattu ja varus
tettu kullatuilla liistoilla, jotka jakavat seinän viiteen osaan.

Vielä 1847 oli tässä, 1784 rakennetussa kirkossa käytetty 
vanhempaa saarnatuolia, joka oli puolipyöreä, „målad ocli af gam
mal form“, sanotaan ensimainitun vuoden kalustoluettelossa. Se on 

i mahdollisesti, kenties oikeammin sanottu, luultavasti sama saarna-
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tuoli, joka vielä on jälellä kellotapulissa. Tämä vanha saarnatuoli 
on kukkakehän muotoinen ja on siihen maalattu kukkia siniselle 
pohjalle. Se on varustettu seuraavalla, kauniilla kirjoituksella:

Ruoho cuiivettuu  
Ja  cuckainen 
lacastuu; m uta  
meidän Jum alam m e  

Sana p ysy  E sai 4 0  v. S-
ijankaickisesti.

Suuret kirjaimet K ensimmäisessä ja J  neljännessä rivissä ovat 
maalatut punaisiksi, niinkuin tapa oli entisinä aikoina. Saarnatuo
lin seinän, reunalle on maalattu vuosiluku 1767, kuitenkaan selittä
mättä, tarkoitetaanko sillä sitä vuotta, jolloin saarnatuoli rakennet
tiin, tai jotain muuta. Myöskin käytävä on jälellä.

Historiallisella museolla on kalkkipiirustus yhdestä tämän saarna- 
tuolin maalauksesta. Tuö vanhanaikainen, miellyttävä kukkamaa- 
lans näyttää vielä varsin tuoreelta ja nuorelta.

14. Raahen kirkko. Sikäläinen saarnatuoli ansaitsee eri
tyistä arvoa muhkeutensa ja kauneutensa vaoksi ja vielä enemmän 
se sitä ansaitsisi, jos saisimme meidän päivinämme nähdä sen siinä 
rikkaassa ja lämpimässä sekä samalla hienossa väripnvussaan, jossa 
tämä ansiokas leikkaustyö saksalaisessa, myöhemmässä renessansi- 
tyylissään varmaan aikoinaan on ollut. Nykyaika on nimittäin, 
niin sanoaksemme, pitänyt huolta siitä, että tämäkin .saarnatuoli 
on maalattu valkeaksi. Huomio kiintyy siihen vielä enemmän sen- 
tähden, että tunnetaan sen alkuperä. Katossa on nimittäin ruotsa
lainen kirjoitus, joka kertoo, että pormestari ja käskynhaltija H enrik  
Corte — tämä toimelias mies oli Per Brahen paikallisedustaja 
vasta perustetussa kaupungissa — on lahjoittanut tämän saarna
tuolin y . 1655. Lisäksi tiedetään että sen on leikannut M ikael 
Balt Ranskasta, kuten sanotaan, Turun tuomiokirkon töitä val
mistamaan hankittu mestari; mieluummin Saksasta, luulisimme. 
Balt on saarnatuolin seinän keskikohdalle kiinnittänyt Corten vaa- 
kunakilven tiinnusmerkkineen: kolme ylös kohouvaa viinirypäle- 
terttua kahden viistoon sinisen pohjan ylitse yhdensuuntaisesti kul
kevan, kullatun palkin välillä. Kilven kypärikatosta kohouu kaksi 
köynnöstä, joissa on kolme lehteä ja yhtämonta viinirypäletertfcua.

Katto päättyy ylhäällä pieneen kappeliin, jonka päällä seisoo 
pelikaani poikineen.

Historiallisella museolla on valokuva tästä saarnatuolista ja 
Corteu vaakunakilvestä.

Sopinee tässä huomauttaa, että Siuntion (Uudellamaalla) saarna- 
tuoli on monessa kohdin hyvin yhtäläinen, kuin Raahen kirkon
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saarnatuoli, \  aikka vielä rnalitavamniasti koristeltu ornamenteilla ja 
kuvilla.

15. Salon kirkko  rakennettiin 1622. Sen saarnatuoli on 
nähtävästi vielä vanhempi ja muutettu sinne aikaisemmin käytän
nössä olleesta kirkosta ja on luultavasti vanhin Suomen kirkoissa 
nykyään käytetyistä saarnatuoleista. Se on noin. 1500-luvun loppu
puoliskolta.

Sitä on kuitenkin myöhemmin huonosti ja taitamattomasti 
uudestaan korjattu, jonkatähden sen ulkomuoto osaksi on kadonnut, 
kuitenkin on sen annetta säilyttää osan ikivanhoja, vaikka kyllä 
yksinkertaisia koristuksiaan. Niiliin kuuluvat kahteen riviin tois
tensa yläpuolelle, saarnatuolin seinälle ladotut, pienet, puuhun lei
katut, niinkuin näyttää, apostolien ja muiden pyhien miesten kuvat, 
joiden puvut ovat lähimmiten samanlaisia kuin luostariveljesten. 
Muutamia koristuksia on hävinnyt, samaten kuin myös osia ruot
sinkielisestä raamatunlauseesta („Så älskade Gud verlden“ j. n. e.), 
joka on kirjoitettu kuvarivien väliin. Hävinnyt on myöskin osia 
samoin, ruotsinkielisestä raamatunlauseesta viheriäksi ja punaiseksi 
maalatun ja pienillä henkilön kuvilla sirotetun katon ympäriltä.

Saarnatuolin pohjaväri on sininen, se on muodoltaan viisikul
mainen, loppuen alhaalta kupumaisesti ja rakennettu pyöreällä 
nupulla varustetulle, keilan muotoiselle ja yksinkertaiselle alustalle. 
Kiistat ovat maalatut punaisiksi ja valkeiksi, osittain viheriöiksi. 
Käytävän korkeilla, sekä uiko- että sisäseinillä on yksityisiä, huo
noja maalauksia ja kasviornamentteja, joita ei ole valmistanut sama 
tuntematon maalari, joka 1641 koristi kirkon seinät ja katon väri- 
rikkailla maalauksilla, vaan jotka ovat vähän vanhemmalta ajalta.

Historiallisella museolla on Salon kirkon sisustosta erittäin 
kaunis vesivärimaalaus, jossa myöskin saarnatuoli on näkyvissä. 
Sitäpaitsi on siellä kuva yhdestä sikäläisen saarnatuolin maalauksesta.

(Jatk.)

Niitä näitä Artjärveltä.
Kirj. Jaakko Brilnny.

1. Asutustarinoita.
H ietanan  kylän vanhin talo on Tervala N:o 1. Asukkaat ovat sinne tulleet 

Iitin  p itä jän  S itikkalan kylästä Tervaksen talosta, josta  nimi Tervala on tullut. 
P ien i tuhkapelto  on m uistona siitä, missä talo ensin oli. -  Sen jälkeinen talo 
on Tortoo, jonka om istajasta on erityinen tarina.

Villikkalan. kylän ensimmäinen talo on Askela N:o 1. Sen asukkaat ovat 
tu lleet E lim äeltä Villikkalan kylästä, josta nimikin on lainattu .

H iite län  kylän  alkuasukkaat ovat tulleet Tuuloksesta, jo ta  kansa kutsui 
R yttypyllyksi. H iitelän nimi on tu llu t järvestä, jossa Hiisi asui. A sutuspaikalla 
on n y t Valkiniemen. 'torppa.



2. Tortoon ryttäri.

R akuuna läh ti sotaretkelle entisen kuninkaan  aikana, joka sillä kertaa 
jo u tu i tappiolle. K uningas joh ti itse rakm iDarykm enttiä, jo ta  venäläinen kiivaasti 
ajoi takaa. S tralsundissa kuningas piiloutui kirkkoon rak u u n a  yksin  toverinaan, 
vaan vihollinen löysi heidät sieltä. R akuuna hyppäsi hevosen selkään ja  aikoi 
lilhteä pakoon, vaan kun ei kuninkaalla o llu t hevosta, ojensi Takuuna hänelle 
piiskansa, jonka nupusta  kuningas p iti kiinni. R akuuna ajoi ja  kuningas juoksi. 
Kiire oli kova. K uulat v inkuivat ilmassa, vaan ei yksikään sa ttu n u t. Kun suu
rin  h ä tä  oli ohi, anto i rakuuna hevosensa kuninkaalle ja  jä i itse  vihollisen v an 
giksi. Se oli Tortoon ry ttä ri.

Sodan loputtua antoi kuningas hevosen takaisin  ja  lah jo itti palkinnoksi 
rakuunalle sä terirustho llin . Oli 10 vuo tta  kiilunut, kun ry ttä r i  pääsi takaisin  
kotiinsa, — ju u ri ruk iin  n iittoaikana syksyllä. K otiväki oli pellolla rnkiinnii- 
tossa. Oma em äntänsä huom asi ensiksi ry ttä r in  tu levan  Valkosen hevosen selässä.

«Nyt tulee m ieheni ko tiin11, arveli hän ja  n iin  olikin. R akuuna olikin hen
gissä, vaikka veli jo  oli sanonut o ttavansa pois talon  em ännältä. R akuuna ajoi 
yli aitojen väkensä luo, te rveh ti em äntäänsä ja  o tti rensselistä  kokonaisen leivän, 
jo ta  hän  oli em äntänsä m uistoksi säästäny t 10 vuotta.

T arto la  on suu ri talo, vaan  ei ole e rä ä  rustholli. K ansa sanoo kirjojen 
hukkuneen, vaan asia on tosi ja  ikivanha.

3. Laskiaistapoja.

L askiaisaam una 189!) ju tte li m inulle vanha mummo L iina S tiina Kallio 
A rtjärvellä  m itä ei saa tehdä iaskiaispäivänä ja  m itä silloin on tehtävä.

E i saa kirveellä hakata  puita, m uuten lehm ät on tuvat koko kesän.
Ei saa pestä pyykkiä tappnm ella, sillä sinne asti, jonne tappum en ääni 

kuuluu, tu levat sudet kesällä.
P erm anto  on lakaistava hyvin puhtaaksi. Kaikki roska on v ie tävä keskelle 

m aantietä  ta i likin:riiaistä polkua. Onneton on se ihm inen, joka ensim m äiseksi 
kulkee sen ylitse, sillä se saa kaiklsi kirput, luteet, tä it ja  m uu ta  sen lisäksi.

E lä syö kuum aa ruokaa, e tte ivät sääsket sinua kesällä liiaksi vaivaisi.
Y hdeksän kertaa  on laa ttia  laastava.
P itää  syödä vahvasti koko päivän, n iin  ei ole nälkäinen koko vuonna.
Jo s  vieras tulee, on hänelle annettava syöm istä ta i juom ista , sillä silloin 

m enestyy kaikki hyvin  sinä vuonna.
illa lla  jaiiiiani] joka hengelle suolen j 3 '\ 'ä  ikkunalle. Se. jonka suola 

on aam ulla enimmin sulanut, kuolee ensiksi.
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S u o n io n  M u seo  1 8 0 9 , N :o 4  sisältää: S u o m e n  M u in a is m u is to y h d is ty k s e n  
s e i ts e m ä s  ta id e h is to r ia ll in e n  r e t k i k u n ta ,  kirj. E. N. — H i s to r ia n - tä k ä i s iä  m u is to ja  
K y rö n jo e n  s u is ta m a t ta  (11 kuvaa), kirj. J .  R. A. — S a a r n a tu o le ja  P o h ja n m a a lla ,  
k irj. E. N. — N i i t ä  n ä i tä  A r i jä r v e l tä :  1. A s u t u s t a r i n o i t a .  2. T o r t o o n  
r y t t ä r i .  3. L a s k i a i  s t  a p o j a, kirj. Jaakko  B ränny.

F in s k t  M u s e u m  1 8 9 9 , N :o  4  sisältää: E t t  r e s ta u r e r a d t  a l t a r s k å p  (Kor
ja t tu  siip ialttari 2 kuvaa), kirj. K. K. M. — N ä g r a  k o n s tn ä r s m in n e n  {M uutam ia ta i
teilija m uistelm ia); 6. Valentin Betge. 7,8. Jo s t C atten-H ausen ja  Michel M angolt. 
9, 10. M aster Olof ja  Jo h an  Steger.) Kirj. J .  R. A. — N å g r a  s p r å k l ig a  f o r n 
m in n e n  (M uutamia kielitieteellisiä m uinaism uistoja), kirj. R. Saxén. — E n  b ild  a f  
M a lc o lm  S in c la ir  a n t r ä f fa d  i  P ie la v e s i  k y r k a s  k ä l la r e  (Malcolm S inclairin  kuva 
Pielaveden kirkon kellarissa 1 kuva), kirj. E. N.

H elsingissä 1899. H elsingin S e n tr  a a ] i k i rj h p  a i n o s s a .



uomen
Kuudes^vuosikerta.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kuukauslehfi.

N ;o 5 - Syys- ja  lokakuu. 189 91

T ilau sh in ta  p o stik o n tto re issa  on 
2 m. 50 p. vuodessa. M uinaisin .- 
yhd :n  v ak in a ise t jä se n e t sa a v a t le h 
den pain a tu s  v uoden  k u lu essa  lm :l la, 
kansa- ja  k ie r to k o u lu je n  o p e tta ja t, 
opp ik o u lu jen ,sem in aarien  ja  k an san 
op isto jen  o p p ila a t I m. 50 p :llä , kun 
tilau s  te h d ä ä n  su o ra s taan  to im itu k 
selta .

L ä h e ty k se t osotetaan

S. M u iiia is i i i ii is tö y h il is ry k s d i  Sihteerille. 
H elsinki, 

H istoriaJlinen museo.

Lehti ilm estyy  k u u te n a  yhden  
arkin kokoisena num erona, ja  s itä  
voidaan ti la ta  kaik issa maamme posti
konttoreissa sekä  Helsingin, k ir ja 
kaupoissa ja  L auren tin  sanom alehti- 
nivym älässä.

Salosten emäkirkon muistoja.

Maailmannäyttelyssä tulevana vuonna panee Suomen Muinais
muistoyhdistys näytteille m. m. vesiväriknvia Salosten puukirkon 
sisustuksesta ja vanhoista maalauksista, jotka viime vuosina ovat 
herättäneet taiteenharrastajan erityistä huomiota. Aikanaan koko 
peräpohjan emäkirkkona on Salosten pitäjällä aina ollut omituinen 
mahtavuuden ja vanhuuden maine, jota ei kuitenkaan kukaan vielä 
ole historiallisesti perustellut. Ke seikat aiheuttavat meitä tässä 
kerran erityisesti esittelemään sen pitäjän muistoja.

Kainuunmeren partaat perämaineen olivat ennen Pähkinälinnan 
rauhaa ikäänkuin yhteistä hyötymaata, josta Ruotsin ja Suomen, 
Venäjän ja Norjan liikemiehet ja kauppiaat tavalla tai toisella keräi- 
livät ja kuljettivat metsän ja veden viljaa eteläisille markkinoille. 
Jokien suut, joihin ylämaan tuotteet luonnollisesti virtoja myöten 
tulvailivat, olivat enimmältään asuttuja satamapaikkoja, mutta Ruot
sin varsinainen valta ulottui meren länsipuolella ainoastaan Skelleften 
joelle, joka oli Helsinglandin pohjoisena rajana, ja Suomen puolella 
Suupohjan ja Hämeen pohjoisimmille viljelysmaille. Ruotsin ja Suo
men puolisten kauppamatkoilla sinne Kainuunmeren partaille ei tiet
tävästi vielä ollut valtiollista tarkoitusta, eikä sen aikuisista lähetys- 
toimistakaan ole säilynyt mitään tietoa, vaikka voikin otaksua 
että kristinusko oli alkanut orastella kaupan jäljissä. Sitä vastoin 
käy sen aikuisista Norjan ja Venäjän rettelöistä selville, että niiden 
puolelta pidettiin noiden perämaiden verottamista valtiollisena 
oikeutena.
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Niin ollen voi käsittää kuinka Ruotsi Pähkinälinnan rauhan
teossa 1323 saadakseen etelä-Karjalan haltuunsa luovutti koko poh- 
jois-Suomen Pyhäjokea myöten Novgorodille. Hanhikivestä, joka 
on saarella peninkulman pohjoisempana Pyhäjoen suuta, meni raja 
venäläisten väitteen mukaan meren yli Bjureklubbiin Skelleften joen
suun paikoille, josta Helsinglandin pohjoisraja ulettui Ulujärvelle 
Indaljoen lähteille. Bjureklubbista sanoivat venäläiset rajan mene
vän pohjoista kohti Tornioon ja Kemiin, siitä vihdoin jokea myö
ten Kovaniemeen, josta lukivat 60 peninkulmaa Bjureklubbiin ja 50 
Hanhikivelle. Sillä alalla oli, väittivät he vielä 1490, maa ja vesi 
heidän omansa, toinen puoli lohivirroista Kemijoesta Pyhäjokeen 
asti heidän, ja jokaisen siinä maassa asuvan miehen piti maksaa 
heille kolme kärpännahkaa veroa.

Tämä asianlaita antoi valtiollisen merkityksen Ruotsin ja Suomen 
kirkon nyt alkaville lähetyspyynnöille noilla Novgorodin pohjoisilla 
alusmailla, joita Upsalan arkkipiispa otti ensi aluksi melkoisesti su- 
pistaaksensa väittämällä Oulunjärveä (Ulujärveä muka) ja Oulunjo- 
kea Helsinglandin rajaksi. Mitä likeisemmin sikäläiset asukkaat tästä 
pitäen liittyivät kansallisuuden ja uskonnon siteillä Suomeen ja Ruot
siin, sitä verisemmin heitä venäläiset vainosivat aina siksi kunnes 
300 vuoden kuluttua rajaolot vihdoin muuttuivat.

Salosten asutusta tuon riitamaan eteläosassa sanoo Calamnius, 
selvittämättä mistä syystä, vanhimmaksi pohjois-Pohjanmaalla. Sa
losten seutu oli saanut nimensä myöhemmin maatuneesta saaresta, 
jonka suojaan oli syntynyt satamapaikka ja jolla Salosten vanhin 
kirkkokin sijaitsi korkealla mäellä, jota vielä sanotaan „kirkkoluo- 
doksi“. Pohjanmaan pappien vanhimmissa muistoonpanoissa väite
tään Salosta koko maakunnan vanhimmaksi kirkkokunnaksi, josta 
muka 1249 Pietarsaarikin lohaistiin Kalajoen Siiponjokea myöten, 
korkeasta hietamäestä tien eteläpuolella alkaen. Mutta myöhemmät 
tiedot selittävät Salosta vanhimmaksi vain maakunnan pohjoisosassa. 
Kerrotaan kuitenkin että Kemin ja Salosten kirkkoja rakennettiin 
yhtaikaa, vasaraa viskaten toisesta toiseen.* Mutta Kemissä ei alkuansa 
ollut pappia, vaan Salosten pappi oli kulkenut siellä jumalanpalve
lusta pitämässä ja saarnannut vanhimmassa malkakattoisessa kirkossa., 
joka oli saarella nyk. Valmarinniemellä; hänen saarnaansa suomensi 
Tulkkilassa asunut tulkki. Niili ikään muistellaan Kemissä kuinka sieltä 
„ennen vanhaan käytiin ripillä Salosten kirkossa". Pakanain väki-

Vrt. Smy:n Aikk. X IV : 294. M urm anin kertom a ta rin a  e ttä  kirkon oi, 
rakennu ttanu t piispa uhriksi, kun jum alanpalvelusm atkalla  oli o llu t hukku . 
maisillaan Oulunsalon salmessa, ei ta rko ita  Halosten, vaan. tie ty sti O ulunsalon 
kirkkoa, jo ta  sittem m in uhrik irkkona käytettiin . Kts. Suomi I I I :  15; VII: C32.



valtaa varoen olivat kai Salosten ja Kemin samoin kuin etelämpänä 
Mustasaaien ja Pietarsaaren kirkot rakennetut saarille.

Kirjoissa mainitaan Salonen, kuten Kemikin, ensi kerran v. 
1329) jolloin Ruotsin kuningas kehoitti Salosten'ja Kemin asuk
kaita, jotka Jumala oli kutsunut oikeaan autuuttavaan oppiin, mak
samaan kymmenyksiä kirkolle, piispalle ja papille. Koska Salonen 
ja Kemi jo siilien aikaan kaiketi olivat satama- ja kauppapaikkoja, 
joissa ki istinuskolla mahtoi olla edustajia, niin on otaksuttu kunin
kaan kirjettä joksikin valtakirjaksi kirkon palvelijalle, joka lähetet
tiin järjestelemään sikäläisiä kirkollisia oloja. Pappien palkkajär
jestelmä Salosissa ja Kemissä vahvistettiin lopullisesti kuninkaan ja 
Hemming piispan kirjeessä 1345, jona vuonna, Hemming piispa kävi 
aina Torniossa Upsalan arkkipiispan kanssa ja Kompanasundin sata
massa määräsi Kaakainajoen hiippakuntien rajaksi. Arkkipiispa 
silloin kasti Tornion kirkossa Kemissäkin asuvia Karjalaisia. Mutta 
sitä tuskin voinee pitää todistuksena ettei Kemissä silloinkaan vielä 
ollut pappia. — Turun piispalla oli sittemmin paavinuskon aikana eri
tyisiä tuloja Salosten pitäjästä, m. m. tynnyri lohia sekä Pyhäjoen että 
Kalajoen kalastuksista.

Alkuansa oli Salonen, samoin kuin Kemi ja myöhemmin likin, 
Pietarsaaren pitäjän kappeleita. Y. 1374 pantiin näet viralta eräs 
pappismies, joka tahtoi viekotella Kemin ja Iin kappelilaisia maksa
masta saatavia Pietarsaaren kirkkoherralle ja vielä 1413 vuoden 
maakirjan mukaan olivat Pietarsaari ja Kemi, siis tietysti Salonen- 
kin, ainakin samaa hallinnollista pitäjätä. Mutta jo 7 vuotta myöhem
min, v. 1432, mainitaan Salosten ensimmäinen ja keskiajalta ainoa 
nimeltään tunnettu kirkkoherra Pietari Jaakonpoika, joka kuusi 
vuotta aikasemmin oli ollut Torun tuomiokirkon palveluksessa. 
Vasta Maunu Tavast piispa näkyy siis tehneen Salosista eri pitä
jän, joka käsitti, — kun Kemi ja likin samaan aikaan olivat jär
jestetyt eri pitäjiksi,* — Iin ja Pietarsaaren pitäjäin välimaat Oulun-
joesta Siiponjoelle asti.

Mutta kauan ei Salon pitäjällä sitä laajuutta ollut, sillä Limin
gallakin oli jo 1477 oma kirkkoherransa. Sitä Limingan seutua 
myöten olivat pohjan perät paavinuskon aikana alinomaa ■venäläis
ten vainon alaisina, kuten nähdään siitä surkeasta valituskirjeestä, 
jonka Kemin, Iin ja Limingan asukkaat v. 1490 lähettivät halli
tukselle. Venäläiset tosin, kuten näimme, väittivät maata ja virtoja 
aina Pyhäjokea myöten omiksensa, mutta heidän hävityksensä eivät 
tiettävästi paavinuskon aikana ulottuneet Salosten seuduille asti, 
paitsi ehkä hirmuvuonna 1496. Ensimmäisen suoranaisen todistuksen

* Vrt. V anhan kansan muistoja Kemistä. S u o m en  K u v a le h ti  1 8 7 9 , n . 147 

ja  149.



venäläisten tuhotöisfcä Salosissa asti saamme vasta uskonpuhdistuksen, 
aikana 1532, kun. kelloveron kannosta sanotaan että Salolaiset mak
soivat kirkonkellostansa 60 markkaa, mntta „rahaa ei ollut siitä, 
pitäjästä ottaa, sillä Venäläiset olivat olleet ja ryöstäneet kaikki 
mitä siellä oliK Juhana HLnen viime vuosina, kun venäläiset m. 
m. polttivat Siikajoen kirkon 1591, hävittivät lie surmaten, ryös
täen ja polttaen Pohjanmaan rantaseutuja Kemistä aina Kalajoelle 
asti. (Suomi 1845, s. 283; Valan, s. 13).

Keskiajan lopulla 1525 oli tosin Kalajokikin lohaistu Salosista 
eri pitäjäksi,* mutta kylkeenpyytäjät pistivät ensimmäisen kirkko- 
kerran hylkiraudalla kuoliaaksi, kun tuli jokihaaraan heiltä kymme
nyksiä kantamaan. Kun sitten Salon kirkkoherra Niilo Ragvaldin- 
poika (1585—49) lupasi hoitaa papin tehtäviä Kalajoellakin, niin 
joutui se vielä 1536 kuninkaan suostumuksella Salon yhteyteen. 
Mutta kun ei Niilo herrakaan kelvannut Kalajokelaisille paimeneksi, 
niin pantiin heille Koira Krem (Gregorius Keiraskius), vihainen 
teini Turun koulusta, kirkkoherraksi 1543. Pitäjällä kulkiessaan, 
oli tällä aina muassa neljä renkiä ja käsirautoja sekä kolme vihaista 
koiraa. Itse asui hän korkeille paaluille rakennetussa pappilassa 
(Mantilassa), johon kiipesi tikapuita myöten ja veti ne ylös jälissänsä. 
Se mies vihdoin sai sananknulijansa asetetuiksi.

Uskonpuhdistuksen aikaa, „kun Salosten kirkko oli ainoa Pal
tamon ** ja Pietarsaaren välillä j muistuttaa tarina Hauho nimi
sestä ^jättiläisestä14, joka asui Hämeen puolella pitäjän rajaa Viita
saaressa ja sieltä lähti pääsiäisaamuna keväthaugella hiihtämään 
Salosten kirkolle. Ensi otteella Hiihti mies Pidisjärvelle, levähti 
siellä hetken Huokumaniemellä Haukonsaaressa, jotka siitä ovat saa
neet nimensä, ja toisella ponnistuksella saapui Salosten, kirkolle 
paraiksi jumalanpalvelukseen, hiihdettyään siten aamupuhteella pari
kymmentä peninkulmaa.

Elinkeinot Salosissa näyttävät tilikirjoista nähden vielä uskon
puhdistuksen aikana olleen melkein samalla,iset, kun ne pappien 
palkkajärjestelmästä päättäen olivat v. 1845. Kalajoen erottua oli 
pitäjässä, vielä 1571 375 verollista talonpoikaa ja 1258 jousta. 
.Jyvävarat olivat ostettavat, mutta lehmiä oli noin 6 kpl. taloa kohti.

* Kappelina on Kalajoki m ah tanu t olla aikoja ennen, sillä nykyinen 
kirkko kuuluu olevan kuudes jä rjestyksessä ; l:nen  sano taan  olleen Jak o lan  taloa 
luona T yngän kylässä, C:nen likellä M antilaa, 3:s K irkonojalla lähellä pappilaa, 
4:s- rakennettiin  1030 nykyiselle kirkkom aalle, ä:neu po ltti R uotsin  arm eija 1808. 
E . l i .  Alcenius. H ie re u o lo g ia  O s tr n b n th n ic a , s. 237, valtio arkistossa.

** V anhin kirkko Oulu järvellä oli tie ttävästi venäläisten h äv ittäm ä Ma- 
nam ansalon kirkko uskonpuhdistuksen aikana. Oulujärven, P altam on  ja  Sotka
mon kirkkokunnat 1500-luvulla olivat loliaistuja L im ingan p itä jästä .



Sitä ahkerammin korjailivat pitäjäläiset viljoja metsistä ja kalave
sistä aina m aan selän takaa, jossa elivät sotakannalla savolaisten 
kanssa. T . 1564 sakotettiin koko joukko Salosten talonpoikia ruis- 
halmeiden haaskaamisesta Savonlinnan läänissä ja 1592 valittivat 
Kalajoen talonpojat että G-ödik Fincke oli antanut rikkoa heidän 
nuottaveneensä. Tuota samaa taistelua elatushuolten takia oli raja
riidoista päättäen kestänyt jo pitkin edellistäkin vuosisataa ja se 
selittänee johonkin määrin sitä rajumielisyyttä, jolla Kalajokelaiset 
koitelivat pappia, joka tuli vaatimaan osaa heidän saaliistansa.

Noin 15 < d lohaistiin Salosista edelleen Hailuoto ja Pyhäjoki eri 
pitäjiksi, 1650 Kaahen kaupunki, 1689 vihdoin Siikajoki ja kun 
Salonen samana vuonna maaliskuun 18 p. liitettiin kappelina Raa
hen ja Salosten pitäjään, oli ikivanhan, aikanaan mahtavan jaka
jan omaan käteen jäänyt, knten sananlasku sanoo, veitsi vain.
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Mutta vielä on Salosten mahtavuuden ajoilta säilynyt harvi
nainen muistomerkki, jonka vertaista tuskin enää voi löytää muualla 
maassamme. Se on seurakunnan ikivanha v. 1641 maalattu puu
kirkko, jonka sisustuksesta lukija saa käsityksen ohella olevasta 
kuvasta. Se on pienennetty valokuva vesivärikuvasta, jonka S. Muinais
muistoyhdistys lähettää Pariisin maailmannäyttelyyn 1900. Kirkon 
seinät ja lautaholvi ovat niin täynnä maalatulta kuvia ja koristeita, 
että tuskin löytää korttelin suuruista pinta-alaa käyttämättä.

Alttariseinällä nähdään kuvattuna ylinnä viimeinen tuomio sekä 
sen ohella maailman luominen ja syntiin lankeemus; vastakkaisella 
länsiseinällä on kuvattu vedenpaisumus sekä lakia ja evankeliumia 
esittäviä kuvia. Ympäri koko kirkon nähdään sitten seinillä raa
matun tärkeimmät tapaukset kuvattuina, siten järjestettyinä että' 
etevimmät, kuten Maarian ilmestys, Jesuksen kastaminen, ristiinnau
litseminen, ylösnouseminen ja pyhän hengen vuodatus, jäävät kuorin 
sisälle. Katto taasen on jaettu pitkittäin pohjiin, täynnä rivittäisiä 
kuvia. Kuorissa ovat äärimmäisillä vasemmalla: evankelistat vertaus
kuvilleen, niiden kohdalla oikealla: neljä suurta profeettaa. Niitä 
kuvarivejä jatkavat kirkkoon päin apostolit vasemmalla ja 1 2  ■vä
hempää profeettaa oikealla puolen. Jokikinen kuva on pyörökaaren 
suojassa. Ylempänä niitä on rivi enkeleitä, joiden puhenanhoilla 
luetaan: Pi/hci, pyhä, pyhä, Herra Jumala Zebaot. Täynnä orat Tai
vaat j. n. e. Keskelle kattoa on ikäänkuin kaikkien, maalausten 
keskustaksi maalattu kolminaisuuden kuva, jota harppuja soittavat 
enkelit ja pilvistä esiintyvät seraafienpäätympäröivät. Tähän keskus- 
kuvaan liittyy pitkulaisissa kahdeksankulmaisissa kehyksissä suuria 
rukoilevain enkelien kuvia, sitten kuusi- ja neliskanttisia särmiä, 
edellisissä kokka-astioita ja hedelmäkoristeita, jälkimmäisissä säännöl- 
lisempiä kauniisti sommiteltuja koristeita, joissa värien miellyttävä



sopusointu viihdyttää silmää ja saattaa unhottamaan maalaajan 
kehnoutta kirkon lukuisissa kuvaesit-yksissä.

tif:« 
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Kuva 1. Salosten kirkko sisältä.

Kirkossa säilytetään myöskin paavimiskonaikaisia pyhimysten 
kuvia ja kaksi pyhimyskaappia, toisessa P. Maaria lapsineen, toi-



sessa P. Olavi. Kaapit ovat jonkun saksalaisen taiteilijan tekoa n 
1480-luvulta. Yesivärikopioita taiteellisista maalauksista kaappien 
ovissa lähettää Muinaismuistoyhdistys niinikään maailmannäyttelyyn 
tulevana vuonna.

Tuosta kirkosta ja sen ijästä kertoo Tuomas Stenbäck pitäjän
kertomuksessaan 1769:

Kirkko on, kuten  kerrotaan, rakennettu 1622, on 36 kyynärää pitkä ja 151/., 
k. leveä seka nim eltä P. P ietan . Kuorin oven yläpuolella on kolmikulmainen 
taulu, jo lle on m aala ttu  P. Pietari avaimineen ja  alle vuosiluku 1632, vielä vlem- 
n?äksi n e itsy t M aaria ja  siinäkin alle sama vuosiluku. Ei ole varm uutta, arvelee S., 
eikö enkä. k irii ko ole rakennettu  m ainittuna vuonnaj sen maalaamisesta 1641 ei'ole 
epäilem istä, s iitä  luetaan maalauksissa ko lm essa  p a ik a s sa . Kuitenkin luulee 
sanoo S., täällä/ \  anlia kansa että kirkko on m ainittuja vuosilukujfi paljon vanhempi 
Vielä elävän vanhan kirkkoväärtin Pietari Oravan täti Elisabet Mathesia, joka 
kuoli lbOO-luvun lopussa, oli loppuijällänsä kertonut, että hän, kun kirkkoa 
m aalattiin , oli palvellut tätinsä (sisarensa?) kirkkoherran emännän luona Salos- 
ten pappilassa ja  m aalaustyön aikana juossut kirkolla tuon tuostakin asioilla. 
Siitä oli hän sanonu t hyvin muistavansa että kirkko ei silloin ollut uusi, vaan 
oli kyllä jo  vo inu t seisoa yh tä kauan ennen maalausaikaa, kuin se oli hänen 
eläissänsä se isonut _sen jälkeen, siis 50—60 vuotta, joten se olisi voinut olla ra
kennettu  1580 ja_1590 vuosien välillä. Kirkon rakennustapa jo osoittaa että se 
m ahtaa olla hyvin vanha. Kirkon ylen leveä ja  pitkä torni ei ole. kuten myö
hem min rakennetu t kirkontornit, ollut perustetta erityisellä salvoksella maahan, 
vaan on lev än n y t kokonaan kirkon seinillä, länsisyrjä, läntisellä päätyseinällä ja  
itäsy rjä  erity isellä poikkiseinällä, joka on salvattu sivuseiniin kiinni kirkon poikki, 
alkaen vasta  kii'kon räystään alta. Välikattokin ja  kattoriukujen ristikko todista
vat nekin  ku inka vaillinainen sen aikuinen rakennustaito on ollut myöhemmin, 
rakennettu ih in  kirkkoihin verraten. Kirkkoa ei ole sen rakentamisesta pitäen, 
koskaan koro tettu , eikä korjattu. Sen suuri torni vain, joka oli myrskyssä 
ty ö n tän y t katon räystäältä, */4 kyynärää itäpuolelta alkaen, revittiin kirkkoherra 
V inqvistin (1728—35) alkuvuosina ja  paanukaton sijaan pantiin lautakatto. Tätä 
nvkyä, sanoo S., aiotaan jollakin kengityksellä ja  tarpeellisella korjauksella kun- 
n io ittaa  ja  häv iöstä  säily ttää tuota vannan ajan muistomerkkiä.

Mäki, jo lla  nykyinen vanha kirkko seisoo, ei ole kuitenkaan alkuperäinen 
kirkonsiia, vaan  on vanhempi kirkon paikka ollut nykyisen kirkonmaan kohdalla 
eteläpuolella n iityksi m aatunutta merenlahtea, mäellä, jota siitä vielä sanotaan 
K ir k k o lu o d o k s i  ja  jossa vielä on raunioita irudera) muinaisesta kirkon sakaristosta 
ja  k irkonaidau kivijaloista. Tuo entinen kirkonsija oli kirkkoherra Londinuksen 
aikana (1(324—68) kasvanut „jiaksvia metsää11, joka silloin kaadettiin runsaita sa
to ja an tavaksi kaskeksi. Kirkkoluodolla olleen kirkon nimi sanotaan olleen 
Lauri. Syynä kirkon muuttamiseen kuuluu olleen sé, että oli vaarallista 
kulkea veneellä tuulessa m ainitun merenlaliden yli Kirkkoluodolle. Oli kerran, 
ylim ennessä koko veneellinen ihmisiä hukkunut, niiden joukossa Anna nim inen 
vainio, jonka ruum is löyttiin vähän alempaa erään saaren luota, jo ta  siitä asti 
on sano ttu  A n n a n s a a r t k s i .  Täydellä varmuudella ei tiedetä siirrettiinkö entinen 
k irkkorakennus Kirkkoluodolta nykyiselle paikalle. Kuitenkin on tiedossa että 
vielä 1721 vuoden rauhan jälkeen on nykyisellä kirjconmäellä seisonut vanha ra 
kennus, jo ssa  kum m ankin sivuseinän keskellä on ollut pilari. P ituudeltaan ja  
leveydeltään on rakennus vastannut yllämainitun, entisen kirkon jä tte itä  Kirkko- 
luodolla sekä o llu t s isu s te ttu ja  kolistettu alttaripöydälla, matalalla saarnastuolilla, 
penkeillä, kuvilla  ja  tauluilla, m utta sakaristoa vailla, eikä kukaan tutusta 
m uuta, kun  e ttä  se rakennus on ollut pitäjäntupa vain, jossa on pidetty p itäjän
kokouksia ia  sitäpa itsi jumalanpalvelusta kovalla pakkasella. Kuitenkin on mai
n ittu ih in  seikkoihin nähden todennäköistä, että rakennusta on kirkonsijan siirtä- 
m isaikana k äy te tty  kirkkona, ennenkuin nykyinen kirkko saatiin rakennetuksi.

T alonpojan leski Haapajoella Margreta H ennkm tvtär, joka on syn tynyt 
1676, kertoo e ttä  kolmen katovuoden aikana oli pappilan, etupihalla, seisonut 

rehulato, jonka seinissä oli punasiksi maalatulta hirsiä. Kun hän oli kysynyt 
isä ltänsä m iksi sellaisia hirsiä oli pantu latoon, oh täm ä vastannut että ne oli 
o tettu  vanhasta  kirkosta Kirkkoluodolla ja  ovi vanhan kirkon ke lotapuhsta. 
Hän ei tiedä, eikä luule että yllämainittu rakennus, joka on ollut nykyisella 
kivkkomäellä, on siihen tuotu Kirkkoluodolta. vaan luulee pikemmin e ttä  se on 
paikallensa rakennettu  ennen nykyisen kirkon perustam ista mainitulle mäelle.
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Stenbäckin epävarmoista tiedoista päättäen olivat kaiketi tuli
palot, joista vanhiD tunnettu oli 1633 polttanut koko pappi
lan * poroksi, ja toinen hävittänyt kirkkoherran Marttino Peitziusen 
kirjaston, jo S:n aikana hävittäneet vanhimmat lähteet Salosten kirkon 
arkistosta. Kirkon ijän suhteen on maisteri Nervander huomautta
nut että kirkon saarnatuoli on tehty 1500-luvun loppupuoliskolla 
ja että kirkon yli ulettuvilla poikkipuilla, joista toisen kohdalla on 
ollut muinoin tavallinen kuoriaita (vrt. kuvaa 1  ornion kirkosta: 
Finskt Museum 1896, s. 91), toinen kannattanut kirkon n. 1730 
purettua tornia, nähdään maalin alla jälkiä vanhemmista kirjoituksista. 
Hän otaksuu siitä että ne ovat osia Salosten entisestä kirkosta **. Ne ha
vainnot näyttävät osaksi siis vahvistavan liuhiija että kirkko kokonaisuu
dessaan on siirretty Kirkkoluodolta nykyiselle paikallensa, aineksia 
ehkä osittain uudistamalla, kuten yllämainituista punasista latohirsistä 
nähdään. Kun tiedämme Juhana III:nen kirjeestä heinäkuun 10 p. 1590 
että venäläisten hävitykset olivat panneet suuren osan Salosten pitä- 
jätä autioksi, niin sopisi edellisiin viittauksiin nähden otaksua että 
kirkko ehkä noiden hävitysten jälkeen rakennettiin Kirkkoluodolle 
tunnetun Ljungo Tuomaanpojan aikana (1581 — 92). Tämän tulot 
olivat silloin hävityksestä sekä sotaväen että virkamiesten kestitse- 
misestä niin vähentyneet että kuningas kirjeessään myönsi hänelle 
kaikki pitäjällä hylkeenrasvasta lähtevät kymmenykset.

Taikka otaksuttavaa on, kuten jo edellisessä on huomautettu, 
että Salosten satama oli olemassa jo ennen Salosten kirkkokunnan 
perustamista, ei kuitenkaan sitä, eikä Kalajoenkaan satamaa mainita 
asiakirjoissa ennen kuin Kustaa Vaasan hallitukseen tullessa. Silloin, 
kuten sanotaan, ei kummallakaan satamalla ollut omia laivoja. Kala
joella olivat Kauman porvarit käyneet kauppaa; Salosten satamaan taa
sen oli Stenbäckin kertomuksen mukaan ennen vanhaan saapunut lai
voja Inkeristä, Virosta, Lybekistä, Norrköpingista, Kemistä ja Turusta. 
Tukholmastakin kuuluu vuosittain tulleen pari laivaa. Sitä tietä 
menivät m. m. pappien saatavat kaupaksi eikä kaupp akeinottelukaan 
ollut Keille vieras. Niinpä kerrotaan että mainittu Salosten kirkko
herra Joliannes Londinus (1624— 68) rakensi aluksia ja monet 
kerrat kesässä kuljetti tavaroita kaupaksi Tukholmaan. Calamnius- 
suvun kantaisää, joka oli Kalajoen kirkkoherra (1612—47) ja Perä- 
polijan lääninprovasti, sanoivat Kokkolan kauppiaat Terva-Pietiksi 
siitä, että hän eräänä vuonna osti kaiken tervan Kalajoella voidak-

* Stenbäck kertoo e ttä  Salosten, pappila on a lu sta  aikain  pappilaksi viljelty. 
Sitä ei ole kukaan m aam ittari m itannut, eikä sillä ole m an ttaalia , eikä numeroa 
maakirjassa, eikä m uuta nimeäkään, ku in  P appila  vaan.

S u o m e n  M a tk a i l i ja y h d is ty k s e n  V u o s ik ir ja  1899 , s. 12, ia H uom en M useo  
1899, s. 67.



sensa kauppa-ansiolla maksaa takauksensa erään voudin edestä. 
Salosten eli Raahen kaupungin perustamisen aikana oli Salosten 
satama jo siksi mataloittonut, että etsittiin syvempi satama perus
tettavalle kaupungille. J  R A

Saarnatuoleja Pohjanmaalla.
Kirjoitti E. N.

(Jatkoa.)

16. Siikajoen kirkko. Saarnatuoli on muodoltaan pyöreähkö, 
ei ollenkaan sievä, vaan pikemmin huonotekoisen ia raskaan näköi
nen sekä pääasiassa siniseksi maalattu. Sen takana olevalle seinälle 
on kiinnitetty suurehko auringon kuva, jota molemmin puolin ym
päröivät palmunrungot, muodostaen jonkinlaiset pilarit siniseksi 
maalatun katon alle. Serafinpää on asetettu katon etupuolelle, ja 
hopeoittu kyyhkynen saarnamiehen pään päälle. Käytävän liistalla 
ja sen seinän yläosassa nähdään perin rumia enkelinjjäitä. Saarna- 
tuolin alapäässä on suuri, perin huonosti veistetty viinirypäleterttu. 
Ylläkerrotussa ei siis ole mitään kaunista eikä huomiota ansaitsevaa.

Mutta Siikajoen kirkon saarnatuoli on sittenkin huvittava, sillä 
sen sivuseinässä tapaamme ensi kerran Mikael Toppeliuksen, runoi
lija 'L. Topeliuksen isoisän, saarnatuolimaalauksia. Käytävän seinän 
kuhunkin neljään osaan on hän maalannut ainoastaan sinertävän 
värisen palmupuun viheriähkölle pohjalle, mutta itse saarnatuolin 
sivuseinällä on Vapahtajan ja evankelistain rintakuvia seuraavassa 
järjestyksessä, kaikki suomalaisilla allekirjoituksilla varustetut, jota 
kieltä Toppelius, kuten tunnettu, täydellisesti osasi.

1. P. Johannes. Kirjassa, jota hän pitää edessään, on heprea
laista kirjoitusta. Ken on nähnyt yhdenkään Toppeliuksen siveltimen 
tuotteista tuntee heti tämän kuvan tekemästä vaikutuksesta sekä 
maalauksen väristä ja laadusta sen hänen tekemäkseen.

2. P. Lnkas, voimakas, jäntevä ja päivettynyt mies, joka 
kirjoittaa kirjaan: Niin tapahtui heidän siellä ollesans, eitä hänen 
synnyttämisensä pähriit tulit täytetyxi ja hän synnyit pojan hänen esi
voisensa, ja  capa loitsi hänen, ja pani seimeen: ettei heillä ollut s taa 
nuijassa, v. 17. 3. Herrain Herra ja Cuningasten (itningas. Kristus 
ilmestyy pilvessä maailman tuomarina. Harmaan valkea vaate rin
nalla on ainoana ruumiin verhona ja kyljessä olevasta- haavasta 
vuotaa veri. Kristuksen viereen on maalattu pieni risti. Hänellä 
on tavallaan naisellinen, lihallinen, voisipa melkein sanoa uhkaroh
kea kasvojenilme, kuulet ovat täyteläiset, katse säteilevä, hiukset



hiukan epäjärjestyksessä. Tämä on Toppeliuksen luonteenomaisimpia 
henkilökuvamaalauksia*

4. P. Marcus, uhkea mies. joka sirosti pitää kynää kädessään.
5. P. Matteus, jonka pää muistuttaa Sokrateen päätä, ominai

suus, joka tavataan useasti Toppeliuksen kuvista tästä evankelistasta. 
Matteuksella on kädessä puoleksi avonainen paperikääry, jossa on luet
tavana: »Cosca Joseph unesta heräis niju hän tein enin Herran Engeh 
hänen käski ja otti puolisons ti/fjönsä — (loppuosan muodostaa teennäi
nen kirjoitus).

Jokaisen evankelistan vieressä on niiden vertauskuvalliset eläi
met, joista erittäin Markuksen leijonan valpas asento on onnistu
neesti kuvattu.

Kuva 2. M. Toppeliuksen maalam a V apahtajan  kuva Siikajoen kirkon saarnatuolissa.

Toppelius maalasi myös alttaritauluja Siikajoen kirkkoon. Ne 
ovat merkityt vuosiluvulla 1771. Saarnatuolimaalaukset eivät ole 
nimimerkeillä varustetut ja niistä puuttuu ajanmääräys, mutta kirkon
kirjassa n:o 10 mainitaan vuodelta 1772, että maalari Michael 
Toppelius kuitatun laskun mukaan 9 p:ltä tammikuuta 1778 n:o 1  
osaksi alttaritaulutyöstä ja saarnatuolista, osaksi maalauksesta ja 
kultauksesta on saanut työpalkaksi 1200 taalaria kuparissa. Tämä 
muistiinpano ilmaisee siis sangen tarkkaan näiden saarnatuolimaa-
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lausten valmistusajan, sekä näyttää näiden todella olevan Toppeliuk
sen tekemiä, seikka, jota ei yksikään hänen maalau-tensa tuntija 
saata epäillä, vaikkei tuota muistiinpanoa kirkonkirjassa olisikaan.

Historiallisessa museossa on valokuva saarnatuolista, vesiväri- 
maalauksia Johanneksesta ja Luukkaasta sekä kalkkipiirroksia 
Vapahtajasta ja Matenksesta.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 29 toimivuodelta.

N iin elävät, nijn syvät ovat viime aikain vaikutelmat, ettemme edes 
M uinaism uistoyhdistyksen tavallaan vain tieteellisessä selonteossa malta olla 
niihin koskematta. Ankara oli se puuska, joka äkkiarvaamatta tuoksahti kes- 
keemme, kuten  auringon läskeissä nevoilta nouseva usva. Levottomuus ja 
alakuloisuus täy ttivät mielet kun vuosisadan voitot näyttivät kuni siivellä pois- 
pyvh ity iltä . M utta epäilykseen tai laimeuteen ei ollut aikaa eikä oikeutta 
vajota. Jo maamme pohjoinen ja karuperäinen luonto vaatii meiltä uurasta 
ponnistusta yleisen hyvinvoinnin ja hengenviljelyn kohottamiseksi, ja sitä vaatii 
vielä enem m än kansallisuutemme orpo turvattom uus.

Meillä ori ollut viime aikana niin paljon varteenotettavaa asemamme 
suhteen, e ttä  jo sen kantta olemme kehittyneet monin verroin entisestään. Ja 
toivokaamme etteivät nämät vaikutelmat ole vain hetken tuulahdelmia, vaan 
e ttä  ne syvään juurtuvat kansantuntoon. Olkoot ne samalla kiihoittimina 
myöskin tieteiden ja vallankin kotimaisten, tosikansallistea. tieteiden alalla. 
H erättäkööt näm ät puolestaan kansamme kaikkia kerroksia käsittäm ään niitä 
oikeuksia, jotka meillä ovat erikoiseen kansalliseen ja valtiolliseen asemaamme 
ja synnyttäkööt rakkautta maaliamme, muistoihimme ja historiaamme, joita paitsi 
isäinmaannim i meille on vain ontolta kumahtava äänneyhteys.

Näin käsittäköön Muinaismuistoyhdistyskin velvollisuutensa. Tuokoon 
se esille m itä maallemme ja kansallemme on omaa ja omituista entis- ja nyky
ajan oloissa, antakoon se nykyisyydelle valoisan pohjan m enneisyydessä sekä 
herättäköön kansaa kunnioittamaan ja säilytti!mään esiisäimme muistoja ja 
perim ysjätteitä, joten kansan kunnioitusta omaa itseänsä ja itsenäisyyttään 
kohtaan voimme kehittää.

Tänään loppuun kiiluneena toimivuonna on M uinaismuistoyhdistyksen kun
nioituksen ja  su run  tunteilla m. m. muistaminen manalle m ennyttä niotsalaista 
taidehistorian tutkijaa Nils Månsson Mandelgrenia, joka kuoli 1 p:nä huhtikuuta 
E rstan  tilalla isäinmaassaan. Hän oli syn tynyt 17 p:nä kesäk. 1813 ja oli 
kuollessaan niinmuodoin lähes 86 vuoden ikäinen. M uinaismuistoyhdistyksen
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kiitollisuuden on täm ä iäkäs ja innostunu t työntekijä ansainnu t erittäinkin  sen 
auliuden kautta, jolla hän suostui seuraam aan käytännöllisenä ohjaajana Yhdis
tyksen ensim m äistä taidehistoriallista retkikuntaa v. 1871, jonka nuoret ja  alka
vat tu tk ijat siten saivat omakseen omistaa hänen rikkaita kokem uksiaan.

Lienee myös paikallaan tässä m ainita m uutam a sana uudesta museoraken
nuksestamme, jonka m erkitys m uinaistieteellisiin harrastuksiin  on niin tärkeä. 
Jo m uutam an vuoden päästä toteutuvana kangastaa tu leva museo silmissämme 
ja vaikkakin olisimme suoneet seurattavan niitä kokemuksia, joihin naapuri
maissamme. esim. Buotsissa on kokoelmajärjestyksestä tu ltu , vaikka olisimme 
toivoneet e ttä  jo v. 1887 laadittu rakennusprogram m i olisi v. 1899 tarkas
te ttu  ja siinä sovellettu uudem pia tarkoituksenm ukaisuuteen pyrkiviä näkö
kohtia, niin sittekin on meidän mielessämme iloittava puheenalaisen rakennuk
sen pikaisesta toteutum isesta. Toivottavasti se on m uinaistieteelliset harras
tuksem m e yhdellä iskulla kohottava yleiseen suosioon ja antava niille sen 
vauhdin, jota nykyaika ja tieteellinen kilvoittelu erity isesti vaatii.

Tärkeimmät toim et.

Suurim pia vuoden kuluessa alulle pantuja toimia on Yhdistyksen 
osanotto Pariisin maailmannäyttelyyn v. 1900. Tätä varten  m yönnetty  3150 mk:n 
valtioapu on tehnyt m ahdolliseksi, e ttä  Y hdistys lukuisalla joukolla valokuvia 
voi antaa, jotenkin tyydy ttävän  yleiskatsauksen Suomen esihistoriallisen ajan 
aineellisesta viljelykannasta ja erittäinkin  saada m onivuotinen taidehistoriallinen 
tu tk im ustyönsä siellä edustetuksi. Komitea, johon kuuluvat h ra t A. Edelfelt, 
A. Lindgren. K. H. Meinander, E. Nervander, J. J. Tikkanen sekä Björn 
Cederhvarf, on arvellut, e ttä  taiteellisesti sivistyneen ulkomaisen yleisön liuo- 
tnio helpoimmin kiinnitetään Suomessa m enneinä aikoina ilm autuneihin euroop
palaisiin taideheijastnksiin, jos näytteille asetetaan valiokeräelmä katoolisen 
ajan kirkollistaiteellisia muistoja. Täm än mielipiteen hyväksyen  onkin Yhdistys 
maisteri E . N ervanderin johdolla ry h ty n y t teettäm ään jäljennöksiä hallussaan 
olevista alkuperäisistä kuvista ja kopioista, joista m ainittakoon näköala- ja sisus- 
kuvia, useita jäljennöksiä kauniista katto- ja seinäm aalauksista, puunveistoa ku
vaavia piirroksia harvinaisen m aukkaista alttari kaapeista ja  yksittä isistä  pyhäin
kuvista sekä lisäksi kuvia koruom m elluista m essukasukoista ja  kom easta Por
voon ehtoolliskalkista.

Toinen suurellainen toimi on VII taidehistoriallinen retki, jonka toteut
tamiseksi kesällä 1899 Y hdistyä anoi ja saikin 2000 m arkan suuruisen val- 
tioavun sitoutuen omista varoista korvaamaan m itä sen yli kuluneekin. Tämä 
nelimiehinen retkikunta tulee edellisten tavoin työskentelem ään m aisteri E. Ner
vanderin etevällä ja kokeneella johdolla ja on sen tutk im usalana oleva etupäässä



sen aineen kirkot, jot,i 1 ajoittaa Pietarsaaren—Oulun rataosa ja Kuopion—Iisal
men— K ajaanin— Paltam oa tuleva rautatielinja ynnä Oulun joki.

M uista tapahtum ista on erittäin mainittava se 1000 mk:n suuniinen jalo
mielinen lahjoitus, jolla hra Henrik Borr/ström on tahtonut edistää Yhdistyksen 
alkamaa alkuperäisten, suomalaisten rakennusmuotojen ynnä kansanomaisten koris
teaiheiden tu tk im ista  ja keräämistä Venäjän Karjalassa. Tosin ei, tä llä kerralla 
ole ollut sopivia stipendiaatteja käytettävissä, jonka vuoksi lahjoittaja on m yönty
nyt siihen, että toinen puoli summasta on annettu stipendiksi hra Lauri 
V. Pääkköselle m uinaistieteellistä keräysmatkaa varten Aunukseen. — Varmaa 
kuitenkin on e ttä  rakennusten tutkija lähdettyään noille aloille sieltä on palaava 
mainion ilahuttavilla tuloksilla, kuten arkkitehtien Yrjö Blomstedtin ja Victor 
J. Sucksdorffin käynti kesällä 1894 osotti.

Mitään m uita stipendiaattejakaan ei Yhdistys tänä kesänä ole lähettänyt 
voidakseen sitä  paremmin julaista entisten kantta saatuja tutkim ustuloksia ja 
vakaannuttaakseen taloudellista tilaansa. Mainita sopii vielä, että on p ää te tty  
n. s. perustajain. jäsenmaksuista! kertyvän rahaston korot vastaiseksi käyttää 
yksinom aan stipendeiksi kotimaisia tutkimuksia varten. Täten m ääritelty sano
tun rahaston käyttö on toivottavasti liittävä siihen yhä useampia kannattajia 
ja samalla on pysyvästi valm istettu tilaisuutta nuorille tutkijoille antautum aan 
m uinaistieteeiiiselle työalalle.

Painatustyöt.

Painosta on ilm esty n y t:
Aikakauskirjan X V III vihko, joka sisältää L. V. Pääkkösen »Kesämatkoja 

Venäjän K arjalassa sekä hajanaisia kuvauksia Karjalan kansan nykyisyydestä 
ja entisyydestä»; 257 sivua, 29 kuvaa, 1 asemapiirros ja 1 kartta.

K uukauslehdet, joilla kummallakin on ollut enimmäkseen eri sisällys, 
n im ittä in :

Suomen Museo, V  vuosikerta, 1898, joka tämän vuoden alkuun on ollut 
tohtori A. V. Forsm anin ja siitä eteenpäin allekirjoittaneen ynnä tri Heikelin toi
m ittam ana ja jossa on ollut kirjoituksia seuraavilta henkilöiltä: Hjalmar Appel
gren, J. R. Aspelin, A. V. Forsman, Å. O. Heikel, A. Helander, Ninni Jansson,
Kahari, M. Koskenniska, V. Löfgren, Jenny Moniin, J. Nygren, Alarik Riddelin,
J. M. Salenius, E. E. Takala, J. J. Tikkanen ja Yrjö Wichman.

Finskt Museum, V  vuosikerta, 1898 vuoden alkuun professori J. J. Tikkasen, 
ja siitä eteenpäin maisteri K. K. Meinanderin toimittama. Siihen ovat kirjoit
taneet: H jalm ar Appelgren, J. K. Aspelin, R. Boldt, V. M. v. Born, A. O. Fren- 
denthai, F. I. Färling, A. 0 . Heikel, H. J. Heikel. E. Nervander, Rolf Saxén,
Z. Schalin, Th. Schwinclt, Jenny Maria Tallgren ja J. J. Tikkanen.

Sukukirja, X I I  vihko, toim ittanut Axel Bergholm, joka sisältää seuraavat 
suvu t: ileste rton , Modeen, Molander, Montin, Myreen, Mörtengren, Neovius, 
Nervander, Nordberg, Nordman, Nordström, Nyberg, Nykopensis ja Nykopp.

Frospeskt öfver Finska Fornminnesföreningens ändamål och värksamhet, 
(V iittauksia Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tarkoituksesta ja vaikutuksesta), 

toinen lisätty  ja kuvitettu  painos.
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Painossa ovat:
A ik a k a u s k ir ja n  X IX  v ih k o , jok.a tulee sisältäm ään dosen tti A rttu ri H. Snell

manin tutkimuksen Liiviläisten kukistam isesta. 4 arkkia on painettuna.
Sukukirjan X III ja X IV  vihko, jotka piakkoin ilm estyvät.
Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja, joka tulee sisältäm ään ne lukuisat 

ja arvokkaat kansanomaiset rakennu sai lieet, joita arkkitehdit Yrjö Blomstedt ja 
Victor J. Sueksdorff Y hdistyksen stipendiaatteina 1894 keräelivät Venäjän 
Karjalasta, etupäässä Tsirkkaketnin jokilaaksosta sekä R ukajärveltä ja Repolasta. 
Teokseen tulee 84 planshia ja sitä paitsi lukuisilla kuvilla varuste ttu  teksti 
suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi.

Esitelmiä, matka- y. m. kertomuksia, tiedonantoja, 
pikkutictoja j . n. e.

Esitelmiä Yhdistyksen kokouksissa ovat p itäneet: 1) Lokakuun kokouk
sessa professori J. J. Tikkanen kolmen, keskiajan lopulta ja uuden ajan alulta olevan 
armeenialaisen käsikirjoituksen pienoiskoristelm ista. 2) M arraskuun kokouksessa 
Prof. J. J. Tikkanen lisiä yksisarviaisen kehitykseen ja leviäm iseen. 3) Joulu
kuun kokouksessa: fil. kand. Ju lius Ailio Suomalaisten rakennustutkim usten 
metoodista arvostellen etupäässä Haruzinin teosta »suomalaiskansain rakennuk
sista». 4) Tam mikuun kokouksessa: maisteri H. J. Heikel Suom en pakanuuden- 
ajan polttohautain päämuodoista Päiväniemen, Säijoen ja  K irm ukarm un kalrais- 
totutkirausten nojalla. 5) Helmikuu» kokouksessa: m aisteri K. K. Meinander 
P. Henrikin palveluksesta Suomen ulkopuolella ja  professori J. J. Tikkanen 
Porvoon keskiaikaisesta ehtoolliskalkista. 6) Maaliskuun kokouksessaprofessori 
J. R. Aspelin 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alulla Pohjanm aalla eläneestä 
ja vaikuttaneesta Lauri Gallenius nim isestä kirkkomaalaajasta. 7) Huhtikuun 
kokouksessa: dosentti Artturi H. Snellman suom alaisesta lääketieteestä 1600- 
luvulla vanhan Pohjanmaalla tapam ansa käsikirjoituksen nojalla. 8) Vuosiker
tomuksessa tohtori Hjalmar Appelgrenin lukem a m aisteri E. N ervanderin esi
telmä eräästä keskiaikaisesta hartauskirjasta.

Matkakertomuksia ovat jä ttä n e e t: tohtori Rolf Saxén siitä  stipendim atkasta, 
jonka hän kesällä 1898 teki maan läntisiin osiin kielelliseltä kannalta tutkiakseen 
ruotsalaisten asutusalaa vanhem pina aikoina, ja arkkitehti H. Geseilius kesällä 
1897 Ahvenanmaalle tekem ästä m uinaistieteeiiisestä luettelum atkasta. Opettaja 
Julio Torvelainen on lähe ttäny t tutkim uksen »Isonkyrön ja K arkun kirkkojen 
välisistä vanhimmista teistä», johon hän on ainekset keränny t Yhdistyksen 
matkaapurahalla.

Muita kertomuksia ja keräelmiä on Y hdistys saanut opettaja M. Kauppi
selta, nim. selonteon linnainmaa nim isestä m uinaispaikasta P om arkussa ja herra 
I ra n s  O. Leivoita »kansantaruja ja ennakkoluuloja Nousiaisista».

Lyhyem piä t ie d o n a n to ja  ovat lähettäneet Lehtori A. Helander Viipurin 
museossa olevasta, luisesta sotisovasta, opettaja J . Ju n g  (Liivinmaaita) viro
laisista suojelushengistä Helle ja Kiiähas eli Keabas, pastori H. R. Damstén 
kotiraudan valmistuksesta Rautavaaralla loismies A ntti Tervon mukaan, asses- 
sori, fil. maisteri E. von H ertzeu Halikon, kirkollisista m uistoista. —  Arkeo-



loogisia pikkutietoja ovat an tan ee t: J. A. Hiekkasaari, saarnaaja L. K. Sirelius, 
ylioppilas Heikki Anjas Merijärven hiidenhiukaista, fil. kand. J. Äijälä samoista 
Tyrväällä sekä m aisteri A. Hackman Vaasasta löydetystä Aethelred II  aikui
sesta hoperahasta.

Sukuluetteloja on Yhdistys saanut seuraavista su v u is ta : Gastegren, Holl- 
m ing, Polviander, Printz, Reveli, 1. Rivell, Sandman ja Sovelias. Sitä paitsi 
on Y hdistys saanut kapteeni O. W asastjernalta eläm äkerrallisia tietoja Venäjän 
palveluksessa v:ina 1820— 60 olleista suomalaisista, tullinhoitaja ja piiripäällikkö
O. W asastjernan kirjoittamia.

Muotokuvista on Yhdistykselle jä tetty  luetteloita 194 kappaleesta. Suuren 
joukon näistä ovat luetelleet Y hdistyksen innokkaat kannattajat rouva Lydia 
Robsahm ja asessorin rouva Jenny Maria Tallgren sekä seuraavat turkulaiset naiset 
ja herrat, jotkg lehtori G. Cygnaeuksen johdolla siellä ovat panneet toimeen suurel- 
laisen m uotokuvaluette lun : rouva Aina Aminoff, vapaaherratar E. Bergenheim.' 
vapaaherra Th. Bruun, lehtori G. Cygnaeus, neiti B etty  Elfving, neiti .Minna 
Fabritius, tohtorinna Alma Kynberg, rouva H. Malmgren, neiti M. Nordman, 
rouva Emma v. Schantz, rouva Eva Stråhle, ja rouva Hilma Westerholm.

Muinaisesineitä on Yhdistykselle karttunu t yhteensä 329 kappaletta, joista

N äm ät ovat kaikki lahjoituksia, joista Y hdistys tä ten  saapi kiittää niiden 
arvoisia antajia. Ne ovat Yhdistyksen asiamies Eri. Alaheikkilä, lyseolainen 
G. K. Bergman, neiti Augusta Granberg, pastorinrouva Henriksson, valtio- 
päiväm ies Isak Hoikka, ruoppausmestari C. G. Holuiqvist, lyseolainen Waldemar 
Holmström, konsuli Frans Höijer, Y hdistyksen asiamies Henr. Kouvo, m aisteri 
Georg Leinberg, liovineuvoksen rouva Olga Mether, maisteri E. Nervander, 
neiti Jenny  Nummelin, neiti L isette Pistolekors, keräilijä Wille Keijonen, opettaja- 
kand. K. Saari, prof. Th. Saelan, yliopp. W. Sahlberg, tohtori Th. Schwindt, 
Kaupp. Otto Telinen, kirkonisäntä W esterholm, talollisenpoika A. F. Öhman sekä 
J. Ailio. Sitäpaitsi on Y hdistys taas saanut eräältä hartaalta suosijaltaan, joka 
ei halua nimeään mainittavan, suureniinoisen lahjoituksen, käsittävä myöhemmän 
aikuisia kulttuuriesineitä, huonekaluja y. m. Ja muuan nimeään ilmoittamaton 
U udestakaupungista on lähettänyt harvinaisen totilasimerkin viita 1848.

Rahoja ovat antaneet lyseolainen G. K. Bergman ja hra O. Nylund.
Tauluja on Yhdistys saanut lahjana varaesim ieheltään professori Eliel 

Aspelinilta 5 kappaletta ja neiti L isette Pistolekorsilta yhden muotokuvan.
Kuvia, piirroksia ja jäljennöksiä ovat lahjoittaneet: nimismiehen rouva 

E. Bergroth, toimittaja Eero Erkko, neiti Sofia Gyldén, maisteri A. Hackman,

Yhdistyksen kokoelmat ja kirjasto.

kivikaudelta o n ........................
myöhemmältä rautakaudelta .
k esk ia ja lta ...................................
uudelta a j a l t a ........................
epävarmalta ajalta . . . .

20
282

G

19
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neiti Mary Nielsen, m aisteri E. N ordström , fil. kand. G. W. Palander ja 
maisteri K. A. Sääf.

Asia- y . m. papereita on lahjaksi tu llu t neiti H. H eikeliltä ja kapteenin- 
rouva 'W interiltä.

Kirjasto ' on arkistonhoitajan Björn Cederlivarfin selonteon mukaan kart
tunu t kaikkiaan 350 niteellä ja 9 karttalehdellä, m ikä on hyvin ilahuttava määrä 
edellisiin vuosiin verrattuna. N äistä on saatu  vaihdon kantta
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kotim aisilta seuroilta . . 149 nidettä
yliopiston kirjastolta 12 »
am eriikkalaisilta seuroilta . 6 »
belgialaisilta » . . 1 »
norjalaisilta » 5 »

ranskalaisilta . . 5 »

ruotsalaisilta » 19 »

saksalaisilta » . ■ 77 »
tanskalaisilta » 6 »

unkarilaisilta seuroilta . . . 9 »
venäläisiltä » . . . 26 »

Yhteensä 315 »

Vehkalahden kauppalan asemasta.

Vähän Neuvottoman kylässä, Kylänlaliden ja Summättjoensuuii välillä, on Ketve- 
leessä niemeke, jonka pitkin ja poikki kulkee ikivanhoja teitä. Niemellä tavataan kuop
pia, joiden pohjalla on hiiliä ja jotka niinmuodoin lienevät olleet, katetuita (asumuksia?). 
Ketvdeestä pistävällä vähäisellä niemellä on sitä paitsi ryhmittäin iso joukko vanhoja 
hautoja, joiden tarkoitusta vahvistavat kyläläisten huilut paikalla olevasta kamalasta 
hautauspaikasta. Koko niemi kasvaa mäntymetsää ja haudat vankkoja kuusia. B. A. 
B(einholm) arvelee, että niemekkeellä on ollut Wchkalahdeu vanhin kauppala, josta mai
nitaan 1336, ja että kalmisto on hirmukuoleinan aikuinen. Niemekkeellä on harjanne 
nimeltä Reirinkangas ja ympäristöllä tavataan sellaisia nimiä kuin Väringinniittu, Hel- 
singsaari, Herreholm. Ison Neuvottoman lahteen laskee Kymin entinen haarajoki, jonka 
varrella nimet Saksala ja Tarasti la niinikään muistuttavat vanhoista ajoista, (H. A. 
Beinholmin kokoelmat LX XV II, s. 661).

S u o m e n  M u seo  1 8 9 9 ,  N :o  5 ,  sisältää: S a lo s te n  e tn ä k ir k o n  m u is to ja  (kuva), 
kirj. J . R. A. — S a a rn a tu o le ja  P o h ja n m a a lla  (kuva), kirj. E. N. — S u o m e n  M u in a is 
m u is to y h d is ty k s e n  v u o s ik e r to m u s  2 0  to im iru o d e lta  (jatk.) kirj. J . Ailio. — V eh ka la h d en  
k a u p p a la n  a se m a sta  (H. A. R —m).

M nslc t M u s e u m  1 8 9 9 , N :o  S ,  sisältää: .Yay ra anteckningar om J. J. von 
Bilang (3 kuvaa; muutamia muistiinpanoja Bilangista), kirj. K. K. M. -— Käyrä lconst- 
närsminnen (tietoja muutamista taiteilijoista: 11) Jochini Neimar, 12) Jören Gentel- 
man), kirj. J . R. A. — Skrock och plägseder i Paryas sorken (taikoja ja kansantapoja 
Paraisista), kirj. Ninni Jahnsson. — Smärre meddelanden (pikkutietoja). ■

Helsinki 1899, Helsingin Sentraalikirjapaino.



uomen
Kuudes vuosikerta.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kuukauslehfi.

N:o 6. M arra s- ja joulukuu. 1 8 g 9

T ilau sh in ta  postikon tto re issa  on 
2 m. 50 p. vuodessa. M uinaisin.- 
y h d :n  v ak in a ise t jä se n e t saav a t le h 
d en  painatusvTioden kuluessa 1 m:!La, 
k an sa- ja  k ie rtokou lu jen  o p e tta ja t, 
o pp ikou lu jen ,sem inaarien  ja  k an san 
op isto jen  o pp ilaa t 1 m. 50 p :llä , kun  
ti la u s  te h d ä ä n  suo rastaan  to im itu k 
s e lta .

L ä h e ty k se t oso tetaan

S. Miiinaismnistoylidisnkscii Sihteerille.
H elsink i. 

H istoria llinen  museo.

L eh ti ilm es ty y  k u u te n a  yhden  
arkin kokoisena num erona, ja  s itä  
voidaan ti la ta  kaik issa maamm e p o s ti- 

’ kon tto re issa  sekit H elsingin  k ir ja 
kaupo issa ja  -Laurentin  sanom aleh ti
in yym älässä.

Suomi
Sebastian M iinsterin 1500-lu vu n  alkupuolella ilm estyneessä kosm ografiassa.

Ameriikan ja meritien löytäminen Itä-Indiaan olivat tapahtumia, 
jotka avasivat maantieteellisille tutkimuksille uusia ja avaria aloja. 
Kopernikuksen kautta *ai matemaattinen maantiede uudistetun muo
don, ja astemittausten ynnä pituus- ja leveysmääräysteH avulla saatiin 
korjatuiksi useita entisiä erehdyksiä maiden ja menen asemasta. Maan
tieteellinen kirjallisuus lisääntyi samassa määrässä kuin ainekset 
matkojen kautta karttuivat ja se oli omiansa edistämään yleensä 
tieteen kehitystä. Milafton yliopistoon perustettiin jo 1400-luvnn 
lopulla oppituoli maantieteessä, samaan aikaan ilmaantui oivallinen 
maakartta ja 1500-luvun allilla’ ensimmäinen kartta, jossa Ameriik- 
kakin oli kuvattuna. Tähän aikaan ilmaantui myös erittäin arvokas 
ja laajaperäinen, koko maapallon maantiedettä käsittelevä teos, 
Sebastian Miinsterin kosmografia karttoineen.

Miinster, joka syntyi 1489 ja kuoli 1552, oli aluksi fransiskaani- 
munkki, mutta siirtyi sitten uskonpuhdistuksen puolelle. Hän on 
tutkinut hepreaa ja teologiaa sekä matematiikkaakin. Y. 1534— 5 
julkaisi hän heprealaisen raamatun, mutta hänen pääteoksensa on 
kuitenkin latinalainen „Cosmographia universa4-, joka ilmestyi Ba
selissa v. 1544 ja josta on tullut kaikkiaan 24 painosta sekä useita 
käännöksiä.

Koska tämä on vanhimpia kosmografioja ja meillä, vahan tun
nettu, suomennamme siitä Historiallisen museon kirjastoon hiljattain 
hankitun, v. 1550 julaistun painoksen makaan, Suomea koskevan 
huvittavan luvun tähän, jättäen mietelmäin teennän sen johdosta 
lukijaimme asiaksi.
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Suomea on mainittu kauniiksi maaksi, kauniimmaksi ja ihanam
maksi kuin Ruotsia. Plinius näyttää sitä kutsuneen „Finnoniaksi*, 
josta nimi „sinus Finnonicus“ (Suomen lahti). Sillä on ennen muinoin 
ollut kuningaskunnan nimitys, niin suuri on ollut sen mahti, nyt 
sillä on vain ruhtinaskunnan arvo. Viime aikana on sitä pitänyt 
Slaavilainen kansa ja kieli vallassaan,, sillä on myös ollut kreikka
laiset kirkonmenot niinkauvan Moskovalainen sitä vallitsi. Nykyään 
jse kuitenkin kuuluu Ruotsin kuninkaalle ja länsimaisen kirkon 
yhteyteen. Hispanialaisia viinejä tuodaan maahan suurin määrin 
Itämerta myöten ja niitä nauttii tuo kansa ilon yltymään asti. Asukkaat 
ovat Ruotsalaisten mukaan alkaneet Erik kuninkaan aikana tunnus
taa Kristusta. Ruotsin voittaa tämä maa viljan satoon ja hyvyy
teen nähden, koska se on suureksi osaksi tasainen eikä niin vuorinen

Kuv. 1. Suomalainen maisema Ministerin kosmografiassa**/

ja soinen kuin Ruotsi.. Etevimmät paikat ovat Turku, joka on lxiip- 
pakuntafeaupunki, JJaasepori, Viipuri, Karelia ducatus y. m. Turku 
ei ole kaukana Uplannista, Viipuria taas pidetään Suoiiienmaan. 
rajana Venäläisiä ja Moskoviitteja vastaan, ja samalla on se koko 
maan esivarustutsena eli turvana näitä kansoja vastaan. Erääseen 
sikäläiseen kauppapaikkaan saapuu Ruteneja suurin joukoin. Poh
joisnavan kerrotaan tästä kaupungista kohoavan 61 1 astetta taivaan
rannan yläpuolelle ja pituusasteita luetaan 78. Tukholmassa taas

Miinster itse nimittää Suomea Finlandiako .

E ttä tällä maisemalla on ihan saksalainen luonne, tarvinnee meidän tuskin 
huomauttaa. Tuo omituinen pyörään ra, sidelaitosrakennukset, taivaan rannalla juokseva 
vuorenharjanne y. m. piirteet aiheuttavat niin. olettamaan, ettii kuvan on piirtänyt joku 
saksalainen, joka ei Suomessa ola käynytkään.

H
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luetaan 61 leveysastetta ja 64 pituusastetta. Suomalaisilla on ali
tuinen taistelu Moskoviittien kanssa Suomen lahdessa: kesäisin lai
voilla, talvisin taas jäällä. Miten väkirikas sekä tämä että muut 
ympäröivät maat muinoin ovat olleet, todistavat eräät kuuluisat miehet 
nim. Methodius martyyri, Jordanes Goottilainen ja Paavali diakooni, 
jotka kirjoittavat melkein kaikkien kansain lähteneen täältä liik
keelle ja nimittävät tätä pohjoista seutua kansain kohduksi eli 
syntypaikaksi; etupäässä ilmoittavat lie senraavain kansain täältä
lähteneiksi:

Gootit. Partilaiset. Svicerit. Sembifc.
Itägootit. Sveedit. Tahifalit. Liiviläiset.
Länsigootit. Longobardit. Daanit. Seirit.
Gepidit. Turcilingit. Dasialaiset. Nortmannit.
Samogetit. Avarit. Slaavit. Pietit.
Massagetit. Hernlit. Rugit. Carpit.
Hunnit. Vinulit. Alanit. Caibit,.
Amatsoonit. Svevit. Burgundit. Cimerit.
Cimbrit. Bulgarit.

Mitä tulee Suomen kieleen, niin huomattakoon että asukkaat 
käyttävät kahta kieltä. Viipurissa, jossa suureksi osaksi puhutaan 
Slaavinkieltä, aina Porvooseen tai Sipooseen asti pitkin meren ran
nikkoa käytetään tänäpäivänäkin Ruotsin kieltä. Maan keskiosissa 
pohjoista kohti on taas olemassa oma omituinen kieli. Rajaseuduilla 
käytetään kumpaakin kieltä. Sen vuoksi myös muutamissa paikoissa 
kokoukset ovat kaksikielisiä. Ruotsin kieli on melkein sama knin 
Cloottien, Tanskan tai Norjan kieli paitsi että sillä on omat mur- 
teensa. Sillä on paljon yhtäläisyyttä Germaanien kielen kanssa, 
josta se johtuukin, kuten saattaa havaita „Herran rukouksesta1-', jonka 
olen tahtonut tähän panna Ruotsin kielellä sen mukaan kuin Ruot
sissa syntyneet, oppineet miehet minulle ovat ilmoittaneet.

Herran rakon-v» Ruotsin kielettä.

Kader war som er i himlum, heiligat warde dit nainen, tilko- 
men tit rike, scke din willige, som i himlum, so opo iordene, wår 
taglig brödli gif os i tag nerlat os wåre schuld som wi uerlåtem ware 
sckuldiger, och inledli os icke i frestilse, utan löss os i froonda, amen.

Mutta Suomen kielellä, sellaisena kuin se esiytyy maan keski
osassa, ei ole mitään yhteisyyttä Ruotsin eikä Moskovalaisen kielen
kään kanssa, vaan on se oraa omituinen Lappalaisten, sisemmän 
pohjolan kansain kieli.



Panis
Domus
Civitas
Homo
Caceus
Canis
JKex

Nauis
Deus
Terra
Dies
Mainin

on Lappalaisten 
kielellä

ja sisä-Suom alaisten

Leipä
Honeh
Caupungi
lehmin en
InKsto
Coira
Koing, joka on G-er- 

inaaniu kieltä. 
Laiwa 
Iumala 
Ma 
Peiwä 
Paha

s Herran rukous » Lapin ja  Suomen kictelUi, join eriini 
Liiriläisetkin käyttävät. '

Isä meiclhen ioko oledli taiu abissa, piihettu olkohon siun nimesi, 
tulkohon siun waltakuntasi, oikolion siun tahtosi kuwin taiuahissa 
nyn m an pällä, meidhen iokapaiwen leipä anna meilen tänäpaiwäne, 
ia anna anteixe meiden syndiä kuvin möe annamma meden nastahan 
rickoillen, ia ale sata meitä kin sauxen, mutta päästä meitä pahasta, 
am en.

Huomautettakoon vielä, että Ruotsin kuninkaat Suomen kukis
tettuaan valtansa alle ovat sinne asettaneet monta maaherraa, joista 
yksi asuu Viipurin lähellä ihan järveen rakennetussa linnassa, toinen 
Porvoossa Suomen lahden rannikolla, kolmas Kruunuporissa Päijän
teen varrella *. joissa paikoissa ne julistavat kansalle kuninkaan 
oikeutta. On vielä muitakin linnoja ja kaupunkeja Viipurin lähellä,- 
erittäinkin Jegaburg, Pähkinänlinna, Käkisalmi, jotka kuitenkin 
Moskovalainen on riistänyt Ruotsin valtakunnalta. Varustuksia on 
kumminkin laadittu virran varsille maata iuomalla, niinkuin esim. 
Lappanesi, Kivennapa, Uusikirkko, jotka tähän asti kuuluvat Knot
sin kuninkaalle. J. A —io.

Museorakennusten ohjelmasta.

Täm än vuosikerran ensim m äisessä numerossa oli meillä ly h y t kirjoitus 
jossa lupasimme tehdä selkoa tulevan m useorakennuksem m e luonteesta ja ohjel
m asta sekä sitä varten luoda silmäyksen m uutam iin ulkom aisiin museoihin. 
Lupasimme sillä hetkellä liian paljon, mitä tulee omaan m useorakennukseem m e

* S. o. Hämeenlinnassa, Vanajaveden rannalla.



ja  lupauksen toinenkin puoli on meiltä tähän asti jäänyt täyttäm ättä kirjoitta
jan pidemmän poissaolon takia.

Olimme m ainitussa kirjoituksessa ensiksi luoneet lyhyen katsauksen 
Ruotsin Kansallismuseon historiaan ja sen osastojärjestykseen. Antaaksemme 
täydellisen käsityksen mainitun- museon ensi kerrokseen sijoitetun historiallisen 
osaston huonejärjestyksestä, liitämme tähän sen pohjapiirroksen. Kuten siitä 
näkyy, ovat kokoelmat eri ajanjaksojen mukaan perättiin  järjestety t pienen 
pihan ym päri laadittuun rakennukseen. Keskiaikainen, vanhan kivikirkon mal
liin rakennettu  kokoelmahuone jakaa kuitenkin pihaalan kahtia. Tämmöinen 
järjestelm ä on omansa antamaan yleisölle mieleen tarttuvan kuvan viljelyn 
as tee tta isesta  edistyksestä eri kehityskausilla, jos sitä sitte haluaa katsella 
a las ta  loppuun, s. o. vanhimmista kiviaseista meidän päiviämme edustaviin 
esineihin asti tai päinvastoin seurata kehityksen kulkua takaperin nykyhetkestä 
alkaen, niinkuin esim. englantilaiset mieluimmin tekevät.

— 89 —

Kuv. 2. Ruotsin historiallisen museon asemapiirros.

M utta on tästä  järjestelmästä haittojakin. Kokoelmain karttuessa täy tyy  
aikakautisen järjestelmän ehdottomasti hajota, kun joku enintä tilaa ottava 
ajanjakso on siirrettävä johonkin uninanne vaikkapa vain toiseen kerrokseen, 
sillä millekään lisärakennuksillehan ei tässä ole sijaa, ja silloin 011 koko hyöty 
järjestelm ästä yleisöön nähden m ennyttä kalua.

Toinen haitta on n. s. makasineeraustilan puute. Näihin asti on yleensä 
ollut valloilla se nurja käsitys museoiden tarkoituksesta, joka onneksi ainakin 
pohjoism aissa jo on alkanut väistyä, että niin. museoissa pitää kaikki kootut 
esineet yleisön näytteille asetettaman. Tämän on nim. aina tapahtum inen havain
nollisella, silmiä viehättävällä tavalla, ja siihen tarvittavan tilan hankkiminen 
on useissakin olosuhteissa vallan mahdotonta. Museoihin kokoutuu aina pal
jon aineksia, joilla yleisölle ci ole sitä m erkitystä kuin tutkijoille, ja ne ainek
set voivat hyvästi ja asianmukaisesti tulla järjestetyiksi ahtaampaan tilaan n. s.



m a k a s i i n e i h i n ,  joista ne ovat helposti tutkijain  käsille saatavissa. Samoin 
saattaa makasiineihin siirtää sellaisia keräeitniä, joko esihistoriallisia tai histo
riallisia, joita vasta paremmilla tutkim usneuvoilla varuste tun  tu levan  ajan on 
mahdollinen valaista, tai joilla etupäässä on tilastolliselle tai topografise lle  
tutkimukselle m erkitystä. Mainitsemme näistä esim erkkinä vain liautakaivausten 
moninaiset ja useinkin suuria tiloja vaativat tulokset.

Nämät molemmat esitety t haitat ovat R uotsin kansallism useossa kipeästi 
koettuja, ja vallankin makasineeraus tuottaa sikäläisille m useovirkam iehille ny
kyisissä oloissa suu rta  hankaluutta. Ke pienet m akasiinihuoneet, joita, on 
l:sen  kivikauden huoneen ja pronssikauden huoneen välissä ovat täpötäyteen 
ahdettuja ja sen jälkeen on ollut pakko turvautua toiseen kirjastohuoneesen ja 
—  vinttiin.

Ruotsin historiallisella museolla onkin oman erikoisen rakennuksen su u n 
nitelma valmiina. Se tulee Eläintarhaan ja on se oleva polijaalaltaan jotenkin 
puoliym pyrän muotoinen kaksinkertainen rakennus, joka ohjelm ansa ja  huone- 
järjestelmänsä puolesta tun tuu  perin käytännölliseltä ja hauskalta sekä näyttää 
tarjoavan tilaisuutta lisärakennuksiin milloin taliansa.

Nordiska M useet.
I Pohjoismainen Museo).

Tämän museon kokoelmat sijaitsevat nykyään vielä kolm essa eri osas
tossa K uningattaren kadulla Tukholmassa. Siellä ovat ne jä rje s te ty t enim 
mäkseen pieniin huoneisiin m utta toisinaan ainakin Jäillä tavalla —  huonekalu- 
osasto mainittakoon esimerkkinä —  että  ne viehättävät katsojaa ikäänkuin 
syventym ään joka huoneeseen, joka ryhmään, ja tavallaan vaistom aisesti p id ä t
tävät katsojaa tuosta kiirehtivästä jouksusta huoneesta toiseen, joka useimmille 
museokävijöille on yh tä kuvaavaa . kuin hyödytöntä ajan tuh lausta . —  Tähän 
nähden ovat pienet huoneet yleensä edullisempia kuin suuret salit, vaikkemme 
me suinkaan saata hyväksyä sellaisia tu rhan pieniä koppeleja kuin juu ri Nor
diska Museet’in useat, tavallisiksi vuokraasunnoiksi aijotut huoneet, ja  vanhoista 
linnoista tai palatseista m uodostettujen n. s. l i n n a m u s e o j e n  kokoelmahuoneet 
tavallisesti ovat. sillä pian ovat sellaiset huoneet täpötäyteen sä ly te tty jä  esi
neillä, näy ttäen silloin niin avuttom ilta ja koleilta sekä jättäen  tuskin jalan
sijaa katsojalle.

Avarat salit saattavat kyliä kokonaisuudellaan kohottaa sen sisällykseen 
pereh tyny ttä  tutkijaa m utta suureen yleisöön tekevät ne saman pelottavan vaiku
tuksen kuin moniosainen kirjateos y h t’aikaa pöydälle asetettuna tekee itseku- 
hunkin iukijaan. Ne ovat sitä paitsi tulen vaaran takia epäedullisem pia kuin 
pienem m ät rautaovilla erotetut huoneet, joiden palamaan sy tty essä  vallinko 
tie tysti supistuu pienemmälle alalle. On totta, e ttä  suurista huoneista saa 
väliseinillä helposti pieniä, m utta tämä käy päinsä vain siinä tapauksessa, 
ettei huone ole vallan syvä, sillä vain silloin saattaa valaistus tu lla  m itenkuten 
tyydyttäväksi, ja sittekin on se vaara lähellä, e ttä  kokoelmat katsojaan saa t



tavat helposti telidii massallaan masentavan ja ioppumattomiiudellaan vieroit
tavan vaikutuksen.

Noidiska Museet in uusi rakennus Eläintarhassa tulee valm istuttuaan 
olemaan pohjoismaiden suurin museorakennus. Mimmoinen palatsi koituu jo 
rahvaanosastosta, joka tehneo noin kolmannen osan koko tuosta aijotusta jät- 
tiläism useosta, ilmenee tähän liitetystä kuvasta. Tyyliltään on se ruotsalaista 
renessanssia, ja mittojensa sopusuhtaisnuclella ynnä suuremmoisuudella tekee 
se kerrassaan mahtavan vaikutuksen. Sisältä tulee se samoin olemaan kylläkin 
tehokkaasti vaikuttava, koska siitä tulee yksi ainoa jiittiiäissali eli holvi lukuun
ottam atta pohjakerrosta, m utta minkä vaikutuksen sitte tulevat tekemään eri 
komeroihin muka luonnonmukaisiin ryhmiin sijoitetut rahvaanesineet, jätämme 
sanom atta. I ulevaisuus saa näyttää, kykeneekö tämä museorakennus vähää-

Knva K. Nordiska Museot.

kään kiinnittäm ään yleisöä sen sisältämiin rikkaisiin kokoelmiin. Ainakaan 
nykyhetkellä, vielä keskeneräisenä ei Nordisk Museet tyydyttäne tuskin ketään 
ruotsai ai stakaan m n seoili mistä.

Göteborgin Museo.

Täm ä museo antaa mitä paraimman ja varoittavimman esikuvan nykyai
kaisesta monenkertaisesta ja suuresta museoryhmästä, joissa erilaatuisia osas
toja on v h teen ky t k et tv. Se 011 nelikertainen rakennus ja sisältää seuraavat
kokoelmat: 1) zoolooginen osasto, 2) historiallinen osasto, 3) rahakammio, 
4) taideosasto, 5) taideteollisuusosasto, UJ kansatieteellinen osasto, 7) minera- 

looginen osasto ja 8) botaanioen osasto.
L iitäm m e tähän toisen kerroksen asemapiirroksen, josta kyllä selviää, 

m iten vksi aukea huone toisensa perään ilman mitään keskinäistä ryhm itystä



on antamassa katsojalle k iiru tta kerrankin päähän päästäkseen. Siellä illan 
joutuu ymmälle löytäm ättä toisinaan edes tietä saatikka sitte  katsottavia, sillää 
useinkin näy ttävät nuo harvat kaapit ja vitriinit niin vähäpätöisiltä ja k ö y h ilt 
ja edempänä aina luu lee 'löy tävänsä  hauskempaa nähtävää.

Tätä ei ole suinkaan luettava yksistään G öteborgin. museon viaksi sitä 
suurem m asta syystä  kun koko m useorakennus on sy n ty n y t uudism uodostelun 
kautta entisestä Itä-Indian kauppakomppanian liike- ja varnstohuoneustosta, ja 
samantapaisialian ovat useimmat nykyaikaiset museot. Jokainen esim.-(Saksassa

Kuva 4. Göteborgin museon toisen kerroksen asemapiirros.

C. Nisäkkäitä.. P, R, Kipsijäljennöksiä antiikkisista veix-
1). Matelioita, kaloja ja pieniä kotieläimiä. tokuvista.
G. Kivikautisia muinaisesineitä. X. Erityylisiä huoneen sisustuksia, savi-.
H. Pronssi- ja rautakautisia muinnisesi- lasi-, tina- y. m. esineitä..

noita. Y. Rahvaanesineitä.
N. Rahakammio. Å. Mineraloogiset, kokoelmat.
O. Marmorisia voiatokuvia.

m atkustellut saattaa nim. omasta kokemuksestaan todistaa miten väsyttävää ja 
tylsty ttävää niiden suurissa museoissa juoksem inen on. N iissä käy yleisö,'jolla 
tavallisesti ei ole mitään erikoisintressejä eri aikakauteen tai eri aloihin voidak
seen vain sanoa senkin nähneensä. Ja tulos on useim m issa tapauksissa sama 
kuin araeriikkalaiseu turistin  Florensissa käynnistä . Kun häneltä n im ittäin  
kysyttiin, joko hän oli siellä ollut, vastasi h ä n : »Florens —  -  Florens, tmiis-
telenpa käyneeni siellä». ... .

Onpa kuitenkin viime aika tuo ttanu t ainakin m uutam ia m useoita, joiden 
ohjelmassa 011 noudatettu  terveem piä museoloogisin näkökohtia kuin vain ulko
naista komeutta ja kaavam aista kasarm ijärjeetystä tavoitelevia. N iissä on tah-



dottu e n  osastoille ja vieläpä eri ryhmillekin antaa viehättävä, luonteen mukainen 
jä rjestys ja rajoitettu helposti perehdyttävä huonensto sekä samalla kuitenkin pitää 
kokonaisuuden eheyttäkin silmällä. Mainitsemme paii tämäntapaista esimerkkiä.

Köpenhaminan taideteollisuusm useo.

Se on pieni, vaatimaton hollantilaiseen renessanssityyliin rakennettu tiili
talo hietakivikoristelniineen, joka avattiin v. 1895. Ei se sisällä mitään suuria 
komeita saleja, joihin näytteille asetetut esineet hukkuvat, vaan pienempiä 
huoneita, yksinkertaisesti mutta maukkaasti järjestettyjä. Sen ohessa on koe
te ttu  kiinnittää huomiota siihen, että ei’i esineet voivat vaikuttaa kauniisti j,i 
sopusuhtaisesti, e ttä  ne ennen kaikkia saavat sopivan valaistuksen ja että 
yleisöä enin viehättävät esineet heti pistävät silmään. Ja tässä on onnistu ttu
kin niin erinom aisesti, että tuolien museoon menee kerta kerran perästä ja 
aina sieltä tulee ulos sillä tyydytyksellä, että on oppinut jotakin, josta ennen 
ei tien n y t mitään, että on nähnyt jotakin kaunista ja taiteellista, joksi sitä 
ennen ei arvannut.

*
Sveitsin  K ansallism useo Ziirichissä*.

Paitsi useita kantoon iiv.nuseoi ta n. k. Baselissa. Bernissii ja Luzernissa 
on Sveitsillä nykyään yhteinen kansallismuseo Ziirichissä, jonne liittokokous 
v. 1891 päätti sen sijoitettavaksi. Ottelu kansallismuseon paikasta näi
den neljän kaupungin välillä oli kiivasta, ja vaikka valiokunta, johon kuuluivat 
Brittiläisen museon, Hotel Clunyn ja Niirnbergin Germaanilaisen museon tireh
töörit, oli yksim ielisesti ehdottanut Berniä kansallismuseon paikaksi, pääsi Zurich 
sittekin liittokokouksessa voitolle.

Syynä tähän valiokunnan neuvon hylkäämiseen ja omatakeise» päätök
sen tekemiseen oli suureksi osaksi se, e ttä Ziirichillä oli tarjottavana ajanm u
kainen, miltei esikuvallinen museorakennus. Piirrokset siilien oli laatinut nuori 
Zurichiläinen arkkitehti Gustav Gull, joka oli harjoittanut opintoja paitsi Sveit
sin polyteknikum issa myös (ienfin taideteollisuuskoulussa sekä m atkustellut 
Italiassa ja hankkinut jonkun verran museopraktiikkaa.

Loukkauskivenä useimpain museoiden ohjelmassa on ollut kuten jo ou 
huom autettu  sellainen näytteille asettaminen, joka jäykän prinsiipin mukaan 
erottaa esineet ei ainoastaan iän vaan vieläpä aineenkin puolesta yksitoikkoi
siin kasarm im aisesti järjestettyihin rakennuksiin. \  itriinit, kaapit ja telineet, 
jolliin täm ä näytteille puno tapahtuu, ovat usein muutaman vuoden päästä 
täy teen  sullottuja ja inistään orgaanisesta järjestyksestä, jossa esineet ovat 
oikeassa ym päristössään, ei ole alusta pitäen puhettakaan.

* Esitys tästä museosta perustuu aikakauskirjassa /oitschrift iin l>ildcndc ivunst, 
Neue Folge, IV  Jahrgang sivuilla 225-233 ja 262-270 olevaan kirjoitukseen: Ofts 
schweizerisehe Landesmusoum in Zurich von J. Rudolf Balin.
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Ei ole tosin ollut puu te tta  vapaammasta järjestelystäkään esim. juuri 
Hotel de Clunyssa, m issä Du Sommerard on perustanu t mallikelpoiset kokoelmat 
ja Niirnbergin Germaanilaisessa museossa, m utta kum m assakin on m useoihann 
vain viitoitettuna, niissä on vain näy te tty  miten ku lttuurih istoriallisten  koko- 
elrnain on järjestym inen vastaavan aikuisiin historiallisiin, huoneisiin.

Tämä ihanne on m äärännyt Ziirichin museon ohjelman. Siinä on hy ljä tty  
v itriinijärjestelm ä ja sen sijaan on otettu huoneryhm ät, joiden luonne ja  tyyli 
vastaavat niiden sisällystä, ja joiden keskinäinen jä rjestys on sellainen, että 
niiden orgaaninen liityntä takaa yhtenäisyyden säilym isen kokoelmain karttu- 
essakin. Muu täm änlaiset kokoelmat n. k. esihistorialliset muinaisjäännökset, 
myöhemmänaikuiset pikkuteokset sekä tom ulta, hyönteisiltä ja  ilm anvaikutuksilta 
suojeltavat kudontatyöt ynnä puvut edellyttävät sittekin joka tapauksessa vitrii-

Kuva 5. Sveitsin Kansallismuseo Xiirkhissä.

nojä ja kaappeja, ja niin on oieniassa jo ennakolta yksi kokoelmaryhmä, jonka 
Itiönne etupäässä on tieteellinen. M utta silmän vaatim uksia ei täm ä seikka 
suinhaan estä tyydyttäm ästä. On silloin vain kysym ys näiden osain oikeasta 
suhteesta muihin, jo tta  aikaan saataisiin vaihtelua ja rytm iä, viehättävää ja 
ja  opettavaa jä rjesty s tä  sekä esineiden ynnä taideteosten asettam ista alkupe
räiseen ym päristöönsä.

Pääm aalinsa saavuttam isessa näy ttää Ziirichin museo onnistuneen oivalli
sesti. H uolim atta sen osastojen m oninaisesta luonteesta —• m. m. käsittää 
museo myös laajan taideteoilisuusosaston sekä sen lisäksi taideteollisuuskoulun, 
jonka yhteys kuitenkin on vain ihan ulkonainen —  ovat kokoelmat jä rjeste lyynsä 
nähden heljiosti perehdyttäviä ja yhtenäisiä, huoneet ovat hiljaisia, m iellyttäviä 
ja esteetistä nautintoa tarjoavia, ja museota saattaa mille in tahansa laajentaa 
kuin myös rakentaa sille rinnakkaisosastoja.

Ainoa m uistu tus, jonka mielestämme saatta tehdä Ziirichin museo» Jijeluiaa 
vastaan koskee sen huoneiden historiallisuutta, s. o. niiden tyyliä* . Luulem m e

* Tätä ohjelmaa on noudatettu jo aikaisemmin munallakin n. k. esim. Antver- 
penissä. Sama muistutus, jonka teemme huoneiden historiallisuutta vastaan arkkitek- 
tiliisessa suhteessa, on myös kohdistettava seinämaalauksiin, joita ainakin W ie n in  museossa 
on käytetty samassa tarkoituksessa.



nim. e ttä  ei i tyyleihin laaditut huoneet ainakin osaksi riistävät katsojan huo
mion puoleensa, jota kuitenkin etupäässä on tarkoitus kääntää itse kokoelmiin. 
Ja  nuo eri tyyliset huoneet ovat tosi teossa ainakin joissakin määrin falsaarioita 
s. o. aikkitehdin tutkim ustulosten mukaisia jäljittelyjä olematta todella histo
riallisia, alkuperäisiä sivistysmuistojn. Katseltakoon ja  ihailtakoon eri huone- 
tyy le jä  siellä missä ne oikeina esiytyvät m utta älköön vaadittako niiden siirtä
m istä jäljittelyinä nähtävyyksiksi itse museoihin.

Mitä tu lee lopuksi omaan tulevaan museorakennukseemme, niin emme 
tiedä sanoa mitä ohjelmaa siinä lienee tavoiteltu. Se ei mukaile n. s. linna- 
m useoita, se ei noudata tuota vanhaa järjestelmää erottaa esineet ijän ja aineen 
puolesta eri huoneisiin eikä se suinkaan lähenekään uusinta museoohjelmaa. 
Kaikkein enin m uistuttaa se taidemuseoita pitkine korklooreineen, joista aukeavat 
ovet suunnattom an suuriin saleihin. Yläkerroksessa s. o. kansatieteellisessä 
osastossa tulee lisäksi olemaan kattovalaistus, jossa kukaan ei tähän asti ole 
tie ttävästi to ttu n u t rahvaamme esineitä katselemaan (Nordiska Museetissakin 
on kuitenkin seinävalon ohessa kattovalaistusta).

Rakennusylihallitus, jossa piirrokset ovat tehdyt, on vain täyttänyt teh tä
vänsä seuraam alla niitä ohjeita ja sitä suunnitelmaa, jotka sille asianomaisista 
paikoista on annettu . Se on omasta puolestaan kyllä antanut rakennukselle 
arvokkaan ja komean doorilaistyylisen ulkomuodon graniittifasaaaeineen, ja 
enem pää ei liene oikeutta siltä raatiakaan.

Olemme kuulleet, e ttä  Mninaistieteellisessä toimikunnassa on nostettu 
kysym ys m useopiirrosten ja arvattavasti ohjelmankin tarkastuksesta, ja terveh
däm me ehdotusta mieli hyvällä kunhan se vaan ei sanottavasti viivytä museo
rakennuksem m e saamista. Museotarve on meillä nim. niin liipeä ja uuden 
ohjelman sekä sen mukaisten piirrosten laatiminen veisi niin pitkän ajan e ttä  
olemme taipuvaiset mihin ohjeltilanpuutteisiin tahansa, kunhan sen vain näemme 
pian toteutuvana. Uuden ohjelman luonti ei ole mielestämme nim. vaiti yhden 
mielien asia, vaan on sen yksityiskohdissaan perustam inen pitkällisiin koke
muksiin kokoelmani hoidosta joskin sen pääpiirteissään voimme lainata ulkoa, 
■ia kaikkein painavin seikka, joka mielestämme vaikeuttaa, jopa tekee mahdot
tomaksi tä llä hetkellä uuden ohjelman aikaansaamista, on se, että siihen aijotut 
kultiu irihistorialliset kokoelmat vielä ovat suurimmaksi osaksi k o k o a m a t t a  
m aaseutukirkkojen ja herraskarta noiden ynnä talojen vinneillä ja ronmsäiliöissä.

K ullakin maalla täytyy olla oraat museorakennuksensa riippuen sen histo
riasta. sen oraista kulttuurioloista ja sen säilyneistä sivistysjäännöksistä. Me 
lausum m e toivonamme, että hiljattain valmistuneiden piirrosten mukaan pian 
on kohoava meidän ensimmäinen museorakennuksemme ja jääköön museon 
virkam iesten tehtäväksi käyttäm ällä kekseliäisyyttään ja käytännöllistä silmäänsä 
luoda sille omatakeisesti järjestetty  arvokas sisällys, sekä valmistaa samalla 
perinpohjaista ohjelmaa sille vasta tulevalle museolle. J  A 10■
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Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 29 toimivuodelta.
/Jatk. cd. n:roon.)

Kirjalahjoja ovat Y hdistykselle antaneet seuraavat kiitoksella m ainittavat 
henkilöt: pastori M. Ahonius, professori Eliel Aspelin, professori J. R. Aspelin, 
rouva Sofia Gvldén, isännöitsijä Sigvard Lagerm ark, ylioppilas Enok Lehtinen, 
intendentti Th. AVaenerberg ja eräs nim ittäm ätön. Lahjoitettujen kirjain luku
määrä on 35 kappaletta.

Julkaisujen vaihtoon on ry h d y tty  seuraa vain seurain ja laitosten kanssa: 
Verein fiir Geschichte der Nenmark Landsberg a 'W :ssä aikakauskirja »Anzeiger 
fiir slavische Ålterthiimer», toim ittaja tohtori L. N iederle P ragissa, K aiser 
Franz Josef-Mnseum fiir K unst nnd Gewerbe T roppaussa ja Upsalan Y liopiston 
kirjasto.

Muita tapahtumia.

Y hdistys on saanut kutsum uksia osaaottamaan seu raa jiin  kongresseihin 
ja riemujuhliin : X  venäläisten luonnontutkijain  ja lääkärien kongressiin Kijevissä 
21— 30 elok. 1898, Nordiska M useet’in 25-vuotiseen juhlaan, Tsekkiläisen 
Muinaistieteellisen kongressin istuntoihin ja Enghienin M uinaistieteellisen kon
gressin istuntoihin.

Siihen toim ikuntaan, joka valvoo Suomea koskevan sanoma- y. m. kirjalli
suuden lähdeteoksen laatim ista, on eronneen professori E. Aspelinin sijaan 
valittu professori J. J. Tikkanen.

Y hdistyksen johtokunta on vahvistunut kahdella työskentelevällä jäsenellä 
joiksi on k u tsu ttu : Dosentti, tolitori K u s t a v i  G r o t e n f e l t  ja tohtori
W ä i n ö  W a l l i n .

Ja  Y hdistyksen takana seisova jäsenkunta, joka sen toim innalle m uodostaa 
sekä tärkeän aineellisen tuen e ttä  erittäinkin terveellisen kiihottim en tu tk im us
tulosten yleistajuisiksi saattam iseen, on ilahuttavalla tavalla karttunu t.

Perustajiksi on niin. Y hdistyksellä ollut kunnia saada kutsua seuraavat 
7 henkilöä:

Brander, H. G., tilanomistaja, Loppi.
Hallberg, M., kauppias, Helsinki.
Heurlin, af L., filosofian maisteri, Helsinki.
Heurlin, af, M., » -» »
Pent/.in. Birger, lääketieteen lisensiaatti, Helsinki.
Parviainen, Hugo, prokuristi, Jyväskylä.
Parviainen, Valter, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Jyväskylä#
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Vakinaisiksi jäsenikseen on Yhdistys mielihy väliä voinut merkitä seuraavat 
56 henkilöä:

Aminoff, K. G., filosofian maisteri, Heinola.
Appelqvist, Hugo, fil. maisteri, hovioikeuden auskultantti. Hämeenlinna.
Avellan, Hjalmar, lääketieteen kandidaatti, Somero.
Ax, Evert, varatuomari, Tampere.
Björkesten, af, Ragnar, ylioppilas, Helsinki.
Björni. F. F., valtiopäivämies, taloustirehtööri, Ylänc.
Borgström, Henrik, herra, Helsinki.
Brax, A. J., insinööri, Helsinki.
Brander, K. A., tirehtööri, Helsinki.
Breitholtz, B. W., senaatin kopisti, Helsinki.
Christiersson, v., A. maisteri, Tampere.
Cedercreutz, A., vapaaherra, Helsinki.
Kkborg, Fridolf, kauppias, Helsinki.
Englund, K. F., lääketieteen ylioppilas.
Foudila, J. H., kirkkoherra, Loppi.
Gesellius, H., arkkitehti, Helsinki.
Granqvist, H., fil. maisteri.
Gröndahl, H., lakitietoon kandidaatti, Hämeenlinna.
Grönlund, Edv., pastori, fil. maisteli, Koivula.
Grönroos, F. J. F., komisti, Hämeenlinna.
Gylling, H., agronoomi, tilanomistaja, Loppi.
Hollmön, K. AV., valtiopäivämies, maanviljelijä, Halikko.
Holopainen, J . E., tullivirkamies, Helsinki.
Huhti, J . A., lääketieteen lisensiaatti, Pielisjärvi.
Johansson, G., arkkipiispa, teologian tohtori, Turku.
Juntunen., V., agronoomi, Taipalsaari.
Kassari, Eli., tilanomistaja, Loppi.
Kiipula, K., valtiopäivämies, Janakkala & Leppäkoski.
Kiljander, M. J., lääketieteen kandidaatti, Valkjärvi.
Kosonen, O. A., fil. kandidaatti, KcTiinäki.
Laine, O., valtiopäivämies, Mäntsälä.
Laine, O., rakennusmestari, Helsinki.
Lehtinen, E., ylioppilas, Helsinki.
Lindholm, A. A., lääketieteen lisensiaatti, Kotka.
Mäkinen, .1., tilanomistaja, Loppi.
Mäkkylä, A. B., agronoomi, Ylöjärvi.
Nordenstreng, K., ylioppilas, Helsinki.
Oker-Blom, Hj. Chr.. hovioikeuden auskultantti, Helsinki.
Porho, A., valtiopäivämies, Urjala.
Polon, lv., fil. maisteri, Helsinki.
Pulkkinen. Y., hovioikeuden auskultantti, Helsinki.
Puttila, T., seminaari lehtori, Kauma.
Ramsay, W., professori, Helsinki.
Saarinen, E., arkkitehti, Helsinki.
Sadenius, >1., senaatin kopisti, Helsinki.
Hasén, R., lehtori, fil. lisensiaatti, Helsinki.
Seppänen, W. J., fil. maisteri, Jämsä.
Sipilä, V. V., lääketieteen kandidaatti. Janakkala.
Skogströnv, E. W., insinööri, Helsinki.
Tenien, A., tilanomistaja, Loppi.
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Tikka, R., kauppias, Mikkelin Ristiina.
Tyrni, J. K., fil. kandidaatti, Lappeenranta.
Törnroth, Hj., lääketieteen kandidaatti, Tampere.
Vallinkoski, V., lääketieteen kandidaatti, Helsinki.
Veilin, Y., kirjailija, fil. kandidaatti, Tampere.
Wuorinen, H., lääketieteen kandidaatti.

Asiamiehiksi, jotka valvovat nminaisticteen etuja maalaiskunnissamme ja muutenkin 
ovat luvanneet edistää Yhdistyksen harrastuksia, ovat. suostuneet rupeamaan .seuraa
vat kansalaiset;

Dragsfjärdissä: Kansakoulunopettajatar Ltosa Vcsterholm ja Pastori Edv. Th. 
Hchönberg,

Eurassa: Apteekkari Plj. A. Tollot.
Jaakkimassa: Varanimismies M. Laurila.
Jaalassa: Kirkkoherra F. W. Hollming ja ilustitilan emäntä Maria Förstadins. 
Jyväskylän maaseurakunnassa: Opettajatar Agnes Palmroth.
Karjalohjalla: Riisti tilallinen O. Melander.
Karstulassa: V. t. kirkkoherra O. Hj. Pakarqmen ja Kauppias (Otto Leppänen. 
Karvialla: Kauppias ja postiuhoitaja M. Kytöviita.
Kuolajärvellä: K. k. opettaja Arvi Kohonen.
Kurkijoella: Kirjauppias Johan Kauppi.
I.emillä: Taloll. poika Henr. Kouvo.
Loimaalla: Taloll. poika Erland Alaheikkilä.
Lopella: K. k. opettaja Matti Kujala.
Messukylässä: K. k. opettajat K. F . Koskinen ynnä K. E. Sipinen.
Nousiaisissa: Pastori Juho Pyhälä ja Urkuri Eemil Ylenin*.
Padasjoella: Taloll. poika Kustaa Liljanmaa.
Piikkiössä: K. k. opettaja I. Tamminen.
Punkalaitumella: Taloll. poika Vihtori Nikkilä,
.Rautavaaralla.: Pastori H. E. Damstön ja nimismies V. Karjalainen.
Ristiinassa: Kauppias Risto Tikka.
Ruotsin-Pyhtäällä: Kanttori K. A. Lönnqvist.
Ruskealassa: Rovasti J. Jalkanen.
Sammatissa: Poliisikonstaapeli K. A. Björklund.
Siikajoella: K. k. opettaja Matti Niemelä.
Somerolla: Läiikct. kandidaatti Väinö Vallinkoski.
Säräisniemellii: Talokkaat Kaarlo Leinonen ja Yrjö Haataja.
Tuusniemellä: Lautak. esimies Simo Mustonen.
Tyrväässä: Fil. kandidaatti J. Äijälii.
Uskelassa: V. t. kirkkoherra Gerhard Sahlsteii.
Valkjärvellä: Ent. valtiopäivämies Tuomas Suokas.
Vestanfjärdissä: Kauppias Kari Holmlund.

Yhdistyksen virkamiehinä ovat olleet: esimiehenä professori J. E. Aspelin, vara- 
<?simiehenä professori E. Aspelin, v. t, sihteerinä allekirjoittanut (paitsi huhtikuun kuluessa 
jolloin maisteri H. J. Heikel ja hra B. Cederhvarf ovat hoitaneet, sihteerin tehtäviä), 
rahastonhoitajana konttoristi A. G. Hahl, arkistonhoitajana hra B. Cedevhvarf ja tilin
tarkastajina tohtori Th. Schwindt ja maisteri A. Hackman.

Tukholma,/Helsinki (i p. toukok. 1899.
Julius Ailio.
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M. A. CastrénTn tutkininsrabasto.

V astattavaa:

An Saldo 7 p:ltä toukokuuta 
1898 . . . . . . .

Listojen kautta kertyneitä 
Nost. korkoja. l,öS6:44 
Nostamat touiin 

korkoja . . 7(19:06

56,366 

: 1,485

2,:?r,r>

S:mk 112,207

r><
9(1

no

8:-!
Helsingissä (i p:nii Toukokuuta 1899.

TTasi:aavaa:

Per Kaikenlaisia me
noja . . . .  1,191: 90 

Nostam attomia 
korkoja. . . 7(>9:(Ki

Saldo 4’/,"/„ tai- “  
letustiliUä 

puhdasta ra 
haa . . . .'>9,(172: 15

K äytettävänä . 574:72

1,9(50

(il 1,241 i

96

ST
S:ink (12,207 

A. (1. Hah!.

83

Tilaiisilmoitus.

S u o m e n  M u seo  ja F in  sh-1. M u se u m  ilmestyvät v. 1900 päaasiassa entistä 
siiuiit,aan,«a noudattaen ja eri sisällyksisinä niinkuin edellisinäkin vuosina. — Ne rahalliset 
uhraukset-, joita 8. Muinaismuistoyhdistyksellä on ollut näiden lehtiön julkaisemisesta, 
ovat olleet peräti tuntuvia — vuoden 1898 kuluessa nousivat ne esim. kummastakin 
lehdestä yhteensä 2,518: 42 pn:iin — sillä huolimatta lehtiön halvasta tilaushinnasta ja 
erikoisista hinnanalennuksista ci tilaajamiiärä vallankaan kansan ja oppimiorison piirissä 
ole suuren suuri ollut. Tästä syystä ja estettynä julkaisemasta puhtaasti tieteellistä 
aikakauskirjaa, jonka kautta voitaisi olla kirjallisessa kosketuksessa muun Euroopan 
kanssa on Muinaismuistoyhdistys päättänyt vuoden .1900 kuluessa supistaa sekä Suomen 
Museon että Finskt Mnseumin neljäksi yhden painoarkin kokoiseksi numeroksi pitämällä 
hinnat k uitonkin entisellään.

^Kiimat ovat postikont,torissa 2 m. 50  p. vuosikerralta eli yhteensä 5 m. Toimi
tuksen puoleen suorastaan kääntyessään saavat kansa- ja  kiertokoujujen opettajat, oppi
koulujen, seminaarien ja  kansanopistojen oppilaat kummankin lehden 1 m. 5 0  p:in hinnasta 
eli yhteensä 3 mk:lla. Ivliiinaismuistoylidistykscii vakinaiset jäsenet saavat kummankin 
lehden tilausvtioden kuluessa 1 m:lia eli molemmat, yhteensä 2 neliä, jonka postimerkeissä 
voi lähettää lehtien toimitukselle. Asiamiehet, joita mielihvrällä otetaan maaseuduille ja 
eri opistoihin saavat kalliimmista tilauksista joka 6:nen ja ha) vein inistä joka Il:ncn 
ilmaiseksi. Helsingissä voi lehtoa tilata kaikissa kirjakaupoissa soldi Laurentin sanoma- 
lehtiinyYmälässsi.

On luonnollista, ettei toimii ns neljässä arkin kokoisessa imiuorossa saata vallan 
paljoja luvata, m utta.ee on kuitenkin koettava parastaan sanoin ja kuvin yleistajuisesti 
pMttiiäkscon aineellisen kulttuurimme kehitystä. J a  yleisön tänä vuonna odottamasta 
harrastuksesta jää riippumaan, onko lehtiä vastaisuudessa ensinkään jatkettava vai ovatko 
nuo uhraukset mieluimmin tehtävät- toisien tiotoollisempäin tarkoitusten edistämiseksi.

Suomen Museon toimitus.
Helsinki, Historiallinen museo.

—  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S u o m e n  M useo  1 8 9 9 , n :o  G sisältää: Suomi Sebastian Miinsterin löOO-iu- 
can alkupuolella ilmestyneessä kosmografiassa (kuva), kirj. J . A —io. — Museoraken
nusten ohjelmasta, (4 kuvaa), kirj. .1. A—io. — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ruosi- 
kertomus 21) tmnnmodelta, kirj. ,T. A- io. — Selonteko Suomen Muinaismuistoyhdis
tyksen rahastosta tiliruodelta ’/-1898—7,1899, kirj. A. G. Hah]. — M. A . Castrenin 
tutkimusrahasto, kirj. A. G. Halii.

F insle t M u s e u m  1 8 9 9 , n :o  G sisältää: Ett nytf hronsäldersfynd från  Egent
liga Finland (Uusi pronssikautinen löytö Yarsinais-Suomesta, 3 kuvaa), kirj. A. Hack
man. — A ay ra hmstuärsm in-nen (Tietoja muutamista taiteilijoista): 13. Abraham Myi*. 
14. Mestari Kristian, kirj. J . B. A. — Finska Fornminnesföreningens 29 årsberättelse 
(Suomen Muinaisiimistoyhdistykscn 29 vuosikertomus), kirj. «T. Ailio. — Smärre medde
landen (pikku tietoja). — Prenumeralionsanmälaii (tilausilmoitus).

Helsingissä 1900. Helsingin Sentraalikirjapainossa.




