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jakoi ne kahteen osaan kumpaisenkin korvan taakse, jonka jälkeen 
kumpainenkin osa kierrettiin palmikko nimisellä nauhalla niin ki- 
reeksi kuin mahdollista (Kuva 1). Sen tehtyä sykeröt käännettiin 
vastakkain paikottain yli otsan, paikottain' pienten hevostenluokkien 
tapaan yli pään, johon asemaan ne sidottiin tikute-nimisellä nauhalla, 
ja saivat molempain nauliain tuuheat päät eli tertut riippua selässä. 
Tästä huomaa, että tertut ovat tulleet niskassa riippuvien lettien 
tahi hiuksien sijaan, jotka irtonaisina liehuvat tyttölapsien päässä. 
Vielä nykyään tiedetään Karjalassa kertoa, että „kun tyttö oli ripille 
päästetty, saattoi hän panna tai panettaa vempeleen muotoiset sy
keröt päähänsä (muka osoitteeksi, että hän oli morsiameksi kel-
paava), ja käydä näin. varustettuna kirkossa4' '• Vaikka kansan
mielestä sykeröt pannaan tytön päähän ikäänkuin huntua odotta

maan tahi sitä tulevaisuudessa kannattamaan, 
niin tämä leikillinen selitys ei anna käsitystä 
niiden syntyperästä, vaan ovat sykeröt pidet
tävät itsenäisenä tytön pääkoristeena, jolla al
kuaan- ei ole ollut mitään tekemistä hunnun
kanssa, joka vasta häissä pantiin sykeröjen
päälle, jolloin huntu tuli peittämään kauniit 
sykeröt, jotka siten osoittautuivat olevana 
mennyttä kalua s. o. kuuluvina vaimon edel
liseen ikäasteeseen. Vielä päätteeksi „ huntua 
pantaissa leikattiin nuoren vaimon hiukset, 
paitsi ne, jotka olivat sykeröissä, aivan lyh
yiksi11. Nainen menetti siis häissä osan hiuk- 
sistaankin, - jotka olivat hänen vapautensa 

symbolina — loput peitti huntu, toisen vallan alaisuuden symboli. 
Ainoastaan lapsen ja vaimon väliajalla hän keikkaroi varsinaisella 
hiuslaitoksellaan sykeröillä.

Paitsi sykeröillä kaunistetaan tytön pää erivärisillä nauhoilla
1. seppeleillä, jotka eri paikoissa koristetaan ja nimitetään eri ta
valla. Karjalaisen tytön päässä saattaa siis olla kaksinkertainen 
koriste: sykerörengas ja seppele (diademi).

Omista hiuksista tehtyjen sykeröjen sijassa käyttävät varsinkin 
vanhemmat naiset hunnun alla irtonaisia 1. „väljillisiä“ sykeröjä 
(Kuva 2), joihin hiuksien asemesta pannaan metallivartaita tahi 
piiunoksia. Tämän tapaisissa sykeröissä saattaa olla ainoastaan

1 Luettelo Suomen ylioppilas-osakuntien kansatieteellisistä kokoelmista. 
Toimitt. Th. Schvindt. H:ki. 1883, 1 v. s. 61—62.

2 Vatjalaiselta vaimolta keritään hiukset kokonaan, pois, kun „paikas
1. „kiikka“ niminen huntu pannaan päähän (Vihtori Alavan kokoelma ja  muis
tiinpanoja kansatieteellisen museon arkistossa).



yksi sykerörengas 1. kaari. Viimeisinä aikoina ovat tytötkin käyt
täneet tämäntapaisia sykeröjä.

Muinaisliiviläisissä haudoissa, jotka ovat V n i—X I  vuosisadoilta, 
on löydetty lukuisia irtonaisten sykeröjen tapaisia päänkoristeita
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Kuva 2. 
a. Sykeröt, b. Pal- 
mikkonauhat. c.

Otsanauha. d. Ti- 
kute-nauhat.

Kuva 3.

(Kuva 3). Näissä rengas tehtiin villanuorasta, jonka ympäri kier
rettiin ensinnä rihmoja ja sitten metallisia spiraalilankoja. Otsalla 
oleva osa sykerörenkaasta on usein soljella tahi kantasormuksella 
koristettu. Harvinaisia ovat 2 tahi 3 kertaiset päärenkaat, tavalli
sesti ne ovat yksinkertaisia. Kenkään sisäinen diametri on ainoas
taan 43 å 52 sentimetriä pitkä, jonka tähden nämät renkaat eivät
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tuksesta, joka alkuperäänsä katsoen on pidettävä itsenäisenä tytön 
tai nuorikon pää koristeena, vaikka se vaimon päässä on degradee- 
rattu kannattamaan päähinettä. Tässä olisi siis tapahtunut sama 
muutos käytännössä eli tarkoituksessa kuin sykeröjenkin kanssa, 
nimittäin että ne ovat tyttöjen päässä koristuksena, mutta vaimojen 
päässä luustona hunnulle.

Sama lienee laita „hurmun-renkaan“ ja 
samanmuotoisen inkeriläisen „pää-kakun“ 
kanssa, joista edellinen kannattaa tuota pientä 
ayrämöistä huntua, sillä arvatenkin sen alku 

on haettava päärengaskoristeessa il
man terttuja ja samaa laatua kuin 
mainitsemani esimerkit, löydetyt 
muinaisliiviläisistä haudoista todista
vat. Sivumuotona on pidettävä kar
jalainen „patero“ .

Välimuotoua edellä mainitun 
inkeriläisen sykerön (sykärät) ja pää- 
kakun välillä lienee se kaarenmuo-
toinen esine pidettävä, joka ,.vridin"-nimellä käytetään 
Houtskarissa (Kuva 5). Se tehdään puunoksasta ja kan
kaasta ja kierretään (ruotsiksi: vrides) hiukset sen läpitse 
ja ympäri, jotta se nousee pystöön valkoista päähinettä 
kannattamaan K

Mordvalaiset naiset ovat entisinä aikoina laittaneet 
hiuksensa sykeröitä vähän muistuttaviin kääryihin, mutta 
kantaneet niitä toisella tavalla, kuin karjalaiset ja liivi
läiset. Mordvalaisissa muinaishaudoissa on nimittäin löy
detty omituisia hiuslaitoksia, joissa hiukset ovat kootut 
nimikuoresta tehtyyn koteloon ja tämä sitten kierretty 
ylt’ympäri pronssilangalla (Kuva 6) \ Tämän tapaisia 
hiuskääryjä kantoivat mordvalaiset historiallisten tietojen 
mukaan vielä viime vuosisadalla3. Mordvalaisilla tämä 
hiuskääry on riippnut suorana selässä ja on sillä yhtä 
vähän tekemistä päähineen kanssa kuin sykeröillä karja- 

Kuva 6. laisen tytön päässä.

Kuva 5.

1 L. W . Fagerlund. Anteckningar om Korpo och Houtskärs soeknar.
Sarjassa: „Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk af Fin. V. Soc.“
Vihko X X V III, s. 63.

2 Originaalin tähän, kuvaan on maisteri H. J. Heikel löytänyt kesällä 
1899 eräässä mordvalaisessa kalmistossa lähellä Efajevon kylää Pensan lääniä 
Kalmisto lienee toisen vuosituhannen alulta j. Kr.

3 P. S. Pallas. Reise durch verscliiedene Provinzen des Russischen
Beichs. St. Petersburg. 1771. s. 70.



—  4

ole voineet olla pään ympäri; mitenkä niitä on saatu päässä pysy
mään ei käy löydöistä selville. Renkaissa riippuu takana rihmoista 
ja pronssispiraaleista tehtyjä röpsyjä, jotka asteettain jakaantuvat 
yhä useampiin osiin ja päättyvät kaikenlaisiin helyihin ja siten 
valelettinä vastaavat hiuksia. Lapsen päärenkaassa riippuu joskus 
kulkusia tahi kulkusia kannattavia koirankuvia y. m. Jos pää- 
rengas oli yksinkertainen, kantoi vainaja toisinaaan toista hienom
paa niinirihmaista rengasta, joka oli 82 sentimetriin saakka laaja, 
ja jolta puuttui röpsyjä. Niskassa oli ainoastaan rosetin tapainen 
solmu. Muutamissa haudoissa on tavattu samassa naispäässä taval
linen päärengas ja paitsi sitä erityinen seppele-diademi 1. Pitkin 
sen alareunaa saattaa usein riippua kaikenlaisia helyjä, niinkuin 
kulkusia, spiraalikoristeita, eläinkuvia y. m. 2. Edellä mainitut pää- 
renkaat (sykeröt) ovat yksinomaan löydetyt naishaudoissa, mutta 
seppeleitä-diademeja kantoivat miehet verraten useammin kuin nai
set 3. Saattaa pian luulla, että viimeaikoina Karjalassa käytetyt 

irtonaiset sykeröt ovat johtuneet komeista liivi
läisistä päärenkaista, joiden metallirihmojen si
jaan on ruvettu käyttämään lankasia rihmoja, 
samoin kuin vaatteidenkin koristamisessa todis
tettavasti on ollut laita.

Länsi Inkerissä käyttävät vaimot päässään 
„sykärät“-nimisiä kehyksiä, jotka tehdään puun- 
oksasta, nuorasta ja kankaasta (Kuva 4). Hiuk
set pistetään kehyksen läpitse ja kierretään jaet

tuina kahteen suortuvaan sen ympäri, jotta kehyksen paksu puoli pysyy 
ylöspäin pystyssä. Tälle rakennukselle pannaan päähine, nimeltä „sa- 
panaw, joka on hunnunharakan tapainen välimuoto, jossa kuitenkin laki- 
mus joskus saattaa ulottua maahan asti. (Niin pitkiä huntuja kuuluu 
ennen olleen paikottain Karjalassakin). —• Karjalaisissa muinaishau
doissa on t:ri Th. Schvindt löytänyt muutamia hopeisia pääkoristuksia 
jotka muotonsa puolesta paljon muistuttavat kerrottuja „sykäriä“ , kui
tenkin sillä eroituksella, että edellsissä on neula 1. palin, jolla niitä 
soljen tapaan on kiinnitetty päähän. Luultava on, että inkeriläiset 
sykärät ovat johtuneet tämänlaisesta muinaiskarjalaisesta pääkoris-

1 Wrt. J. R. Aspelin. Muinaisjäännöksiä Suomen savun asumusaloilta siv. 
393, kuva 2160.

2 MaTepiaati no apxeoaorin Poccin, H3̂ . H. Apx. KoMMHCcie». M  14 JIionHHCKiii 
moteibhhkl. S. 17—23.

3 Kauniita diademia, joiden sekä ylä- että alareunat ovat kaunistetut 
kaikenlaisilla helyillä, on löydetty Etelä-Venäjän muinaishaudoissa. Kts. e. m. 
Pyccidn UpeBHOcm, nau. rpajji. H. Tojicthmt. h H. KoHxaicoBMMj,. C. II. 1890. III. 134—135.

4 Tietoja Karjalan rautakaudesta. Helsingissä. 1892. s. 124 ja  kuva 185. 
Kuvattu ,,Finskt museum“issa. 1897. 20. Kuva 12.

Kuva 4.
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tuksesta, joka alkuperäänsä katsoen on pidettävä itsenäisenä tytön 
tai nuorikon pää koristeena, vaikka se vaimon päässä on degradee- 
rattu kannattamaan päähinettä. Tässä olisi siis tapahtunut sama 
muutos käytännössä eli tarkoituksessa kuin sykeröjenkin kanssa, 
nimittäin että ne ovat tyttöjen päässä koristuksena, mutta vaimojen 
päässä luustona hunnulle.

Sama lienee laita „hunnun-renkaan“ ja 
samanmuotoisen inkeriläisen „pää-kakun“ 
kanssa, joista edellinen kannattaa tuota pientä 
äyrämöistä huntua, sillä arvatenkin sen alku 

on haettava päärengaskoristeessa il
man terttuja ja samaa laatua kuin 
mainitsemani esimerkit, löydetyt 
muinaisliiviläisistä haudoista todista
vat. Sivumuotona on pidettävä kar
jalainen „patero“ .

Välimuoto u a edellä mainitun 
inkeriläisen sykerön (sykärät) ja pää- 
kakun välillä lienee se kaarenmuo-
toinen esine pidettävä, joka nvridin “-nimellä käytetään 
Hontskarissa (Kuva 5). Se tehdään puunoksasta ja kan
kaasta ja kierretään (ruotsiksi: vrides) hiukset sen läpitse 
ja ympäri, jotta se nousee pystöön valkoista päähinettä 
kannattamaan H

Mordvalaiset naiset ovat entisinä aikoina laittaneet 
hiuksensa sykeröitä vähän muistuttaviin kääryihin, mutta 
kantaneet niitä toisella tavalla, kuin karjalaiset ja liivi
läiset. Mordvalaisissa muinaishaudoissa on nimittäin löy
detty omituisia hiuslaitobsia, joissa hiukset ovat kootut 
nimikuoresta tehtyyn koteloon ja tämä sitten kierretty 
ylt’ympäri pronssilangalla (Kuva 6) 2. Tämän tapaisia 
hiuskääryjä kantoivat mordvalaiset historiallisten tietojen 
mukaan vielä viime vuosisadalla 3. Mordvalaisilla tämä 
hiuskääry on riippnut suorana selässä ja on sillä yhtä 
vähän tekemistä päähineen kanssa kuin sykeröillä karja- 

Kuva 6. laisen tytön päässä.

Kuva 5.

1 L. W . Fagerlund. Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar.
Sarjassa: „Bidi’ag till kännedom af Finlands natur och folk af Fin. V. Soc.“
Vihko X X V III, s. 63.

2 Originaalin tähän, kuvaan on maisteri H. J. Heikel löytänyt kesällä 
1899 eräässä mordvalaisessa kalmistossa lähellä Efajevon kylää Pensan Lääniä 
Kalmisto lienee toisen vuosituhannen alalta j. Kr.

3 P. S. Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen
Reichs. St. Petersburg. 1771. s. 70.



Kun mordvalainen tyttö nai, pannaan hänenkin päähän pää
hine, joka vastaa karjalaista huntua tai sorokkaa. (Kts. tarkemmin 
teostani: Mordvalaisten pukuja ja kuoseja, johdanto s. VIII). Tätä 
päähinettä on tavallisesti sekä levittämässä että kannattamassa eri
tyinen alusmyssy, jonka sisässä on puinen lastu. Ainoastaan eräässä

kylässä Kasanin lääniä tiedän päähine- 
liinan alla olevan kaarevan puunoksan 
(Kuva 7). Tämän kylän vaimojen pää
hine siis hämmästyttävällä tavalla muis
tuttaa karjalaista huntua sykeröinen. Sa
nottu puunoksa mordvalaisilla on kuiten
kin aivan paljas (Kuva 8), mutta sillä 
on se yhteistä karjalaisen sykerön kanssa 
vaimon päässä, että se kannattaa pää
hinettä eli oikeammin tekee sen. laajem
maksi, komeammaksi kuin. se olisi, jos
se sidottaisiin paljaalle päälle. Tietysti 
pftähmeliinan saisi päässä pysymään il
mankin alusmyssyä tahi sykeröä. Omi

tuista vain on, että mordvalaisnainenkin on keksinyt pääliinansa 
alle asettaa sykeröä muistuttavan puunoksan. Pääeroitus on tie
tysti tavassa kantaa käärityt hiukset. Mutta toinenkin yhtäläisyys 
on olemassa mordvalaisten ja itäsuomalaisten hiuslaitosten välillä. Pal
las kertoo (viitattua teosta s. 53), että mordvalaisnaiset viime vuosi
sadalla paikottain tekivät lettinsä, joita heillä tatarilaisten tapaan

oli useita, pidemmiksi ja tuuheammiksi li
säämällä niihin villaa. Samalla tavalla lisät
tiin rohtimia Joutsenon tytön sykeröihin, 
jotka ladottiin ympäri pään yli otsan. Vielä 
nykyäänkin kantavat tytöt ja nuorikot 
eräissä mordvalaiskylissä Nizhnij-Novgoro- 

Kuva 8. din lääniä hyvin komeata ruunua, josta
niskassa riippuu kovin tuuheita, villalan

gasta tehtyjä röpsyjä (valelettinä), jotka kokonaan peittävät tytön 
omat hiukset, jotka lienevätkin kootut päänlaelle ruunua kannatta
massa.

Niitty tseremissiläiset vaimot paikottain käärivät hiuksensa 
puikon ympärille päälaelle päähinettä kannattamaan (Vadjalaista 
„kiikkaa“ on myöskin puikontapainen esine otsapuolella tököttämässä). 
Mitenkä tämä kääriminen tapahtuu, en tunne tarkemmin. Pääasia on, 
että tässäkin tapauksessa hiuskääry, vaikk’ei karjalaisen sykerön muo
toon, kuitenkin sen virkaan vaimoilla käytetään pään päällä. — Vot- 
jabkilaiset vaimot laittavat hiuksistaan kovia nutturia, yhden kum
mankin korvan juurelle. Paitsi sitä ne hiukset, jotka ovat pään
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etupuolella, kääritään suortuvan tapaisesti yli otsan L. Siis votjafe- 
keillakin hinkset jaetaan kahtia, kootaan korvien kohdalle ja laite
taan kohoamaan yli otsan, jotka ominaisuudet kuuluvat muutamiin 
karjalaisiin sykeröihinkin. Muutaman tutkijan matkakertomuksessa 
olen nähnyt ostjakkitytön kuvattuna, jolla oli hiuksensa eli ainoa 
lettinsä niskassa käärittynä koko pituudeltaan nauhalla 2. Onko 
tuo nauha rihmainen vai metallinen ei sanottu tutkija ilmoita. —- 
Vogulilaisetkin tytöt näkyvät kiertelevän hiuksiansa niskassa me- 
tallilangalla 3.

Itämailia pidetään naisten hiuksia itsessään kauniimpana koris
tuksena, jota huolella ja hoidolla tahdotaan kohottaa. Samoin on 
laita monella muullakin Aasian kansalla; siellä toisinaan miehetkin 
kantavat pitkiä lettiä, ei ainoastaan Kiinassa. (A. Ahlqvistin mu
kaan ugrilaiset miehet kaatavat niskassa 2 letintapaista, nauhalla 
käärittyinä. U. Sirelius on tuonut kotia pääkallon, joka on löydetty 
vanhasta otjakkilaisesta kalmistosta lähellä Obdorskia. Sillä on kaksi 
hinskääryä, molemmat 3 rihmalla kiedotut). Muinaisarapialainen kau
notar kaunisti päätänsä usein 25:lläkin letillä, samoin kuin tatarit- 
taret ja monet mtiut nuoret naiset yielä nykyään tekevät. Samassa 
nämät naiset koristelivat lettiään kaikenlaisilla helyillä, nauhoilla, ren
kailla y. m. 4, joka tapa varsinkin oli arapialaisilla kukoistuksessa 
vielä siihenkin aikaan, kun he — noin tuhatta vuotta sitten — kävivät 
vilkasta kauppaa Yolga-kansojen kanssa. Täältäpäin on ehkä haet
tava se vaikutus, jonka huomaamme edellä mainitussa letin koris- 
tamisessa (vaskirenkailla y. m.) mordvalaisilla. Ainakin sanotaan 
sentapaisia letinlaitoksia löydetyn muinaishaudoista Kaukasiassa. 
Vielä nykyjään. sanotaan Mongoliassakin olevan tavan kantaa hiuk
siansa kotelossa 6. Kun edellä kerrotut kaunottaret joutuivat nai
misiin ja yleinen tapa vaati Keitä kattamaan päänsä täydellisemmin 
kuin tytöt, jotka nekin usein kantoivat erityisiä päähineitä, vaikka 
toista muotoa ja pienemmät, kuin vaimojen, niin juurtunut maku 
vaati että niiden päähineet varustettiin pitkillä lakimtiksilla, jotka 
muistuttivat entisiä pitkiä lettejä. Pitkälakimuksinen pääKinekin on 
siten epäilemättä Aasiasta kotiperäinen.

Toisin oli laita monilla muilla kansoilla, jotka eivät panneet 
suurta arvoa ihmishiusten omaan kauneuteen. Niin esim. egypti
läiset sekä miehet että naiset leikkasivat päänsä tavallisesti pal

1 Max Bach. Die Wotjaken. Acta S. S. Fennicae. T. XII. s. 474.
2 Du Volga å 1’Irtisch par le Baron de Baye. Paris. 1896. s. 45.
3 Tpyati o6m. ecTecr. iipn. Ka3. v h h b . T. 4. Taulut V I—VII.
4 H. Weiss. Kostumkunde. Stuttgart. 1883. II. 152.
a T. H. IIoTaHHHi,. TaHryTCKO-THÖexcKaa OKpailHa. C. II. 1893. I: 354.
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jaaksi, jolloin päähine ynnä siihen, kuuluvat koristeet tulivat mel
kein ainoaksi koristukseksi päätä varten. Kreikkalaiset naiset eivät 
myöskään kärsineet pitkiä lettiä, ainoastaan joitakuita suortuvia, 
vaan koottiin tavallisesti hiukset jo nuorillakin naisilla päälaelle. 
Heilläkin sentakia pääkoristeet, seppeleet, diademit y. m. tulivat 
pääasiaksi. Päähineitä, joissa olisi pitkät lakimukset, he eivät sen
takia ensinkään tunteneet. Muinaisgermaneilla ja slaveilla näkyvät 
naiset nuorempina kantaneen hiuksensa vapaasti selässä riippuvina, 
harvoin letittyinäkään ja heidän oli yleensä tapana kaunistaa pää
tänsä erityisillä nauhoilla ja päähineillä, joissa pitkät ja koristetut 
lakimukset olivat tuntemattomat, kun emme lukuun ota yksinker
taisia pääliinoja B Myöskin ovat lättiläiset naiset ehkä vieläkin 
mainiot kauniista pääseppeleistään, joita kantavat 2. Tämä kanta, 
mitä hiusten koristamiseen tulee, on pidettävä vastakohtana sille 
aasialaiselle suunnalle, jonka vaikutuksia edellä näimme Volgan 
seuduilla.

Kun me sanotun perustuksella otamme vasfcataksemine kysy
mykseen, mitenkä on semmoinen päähinekoriste saattanut syntyä, 
jonka edellisessä esitimme löydetyksi liiviläisissä muinaishaudoissa 
(Kuva 3), niin saamme johtopäätökseksi, että siihen on ollut vai
kuttamassa molemmat lyhyesti esitetyt tavat viljellä hiuksia ja ko
ristaa päätä naisilla. Pään koristaminen etupäässä renkailla, seppe
leillä y. m. kuuluu europpalaisille kansoille, niinkuin slaveille, ger- 
maneille y. m., joilta muinaisliiviläisetkin ovat sen tavan oppineet. 
Liiviläisten päärenkaitten (sykeröjen) pitkät ja lukuiset tertut muis
tuttavat taas tatarilais- y. m. aasialaisten kansojen lettejä, jommoisia 
kerroimme mordvalaistenkin ennen kantaneen. Että nämät liivi
läiset. pääseppeleet ovat kierretyt pronssilangoilla on myöskin yksi 
seikka, joka toiselta puolen liittää ne samaan tyyppiryhmään, kuin 
mordvalaiset lettikoristukset. Kuinka kaikki eri muodot mordva
laisten, liiviläisten, karjalaisten y. m. sykerölaitoksissa ovat typo
logisesti kehittyneet on, ennenkuin systemaatillisesti tehtyjä detalji- 
tutkimuksia saadaan suoritetuiksi, vaikeata aprikoida, mutta luulen 
suunnilleen viitanneeni niiden kehitykseen.

A. O. H.

1 H. Weiss. Kostlimkunde. Useissa paikoissa.
2 Fr. Kruse. Necrolivonica. Dorpat. 1842. s. 28.
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Saarnatuoleja Pohjanmaalla.
Kirjoitti E. N.

(Jatkoa).

17. Hailuodon kirkko. Tämän pienen ja hauskan suurella me
ren saarella sijaitsevan kirkon saarnatuoli on tehty v. 1756, jona 
vuonna syyskuun 27 p:nä pitäjän rakennusmestari Johan Cangas on 
saanut 25fi taalaria uudesta saarnatuolista. — 18 p. lokakuuta sa
mana vuonna maksettiin seurakunnan päätöksestä maalari Toppe- 
liukselle palkkioksi siitä, että hän omilla väreillään oli maalannut 
saarnatuolin; kuorin, sakariston, akkunat, ovet y. m. 350 taalaria, 
sekä lisäksi vielä suoritettiin samalle henkilölle samana päivänä 
»seurakunnan yksimielisestä ja vakaasta tahdosta41 ruokarahoja 48 
päivältä 1 taalarin 16 kiliinkin mukaan päivältä eli virteensä 72 
taalaria.

Toppelins oli ainoastaan 22 vuotias, kun hän Hailuodon kir
kossa suoritti muutamia aikaisimmista harjoitelmistaan kirkkomaa- 
larina. Huvittavaa on nähdä tuon kuuluisan taiteilijan, Tukholma
laisen Johan Pascliin 1 nuoren oppilaan, vähässä ajassa, noin kuu
den viikon kuluessa innokkaasti laativan milloin allegoorisia maa
lauksia Jesuksen vuorisaarnan yksityisiin lauseisiin tai akadeemisten 
vaatimusten mukaisia kuorikaton koristekuvia, milloin taas sivel
tävän ikkunoita ja ovia, nähtävästi aina ahkerana ja ystävällisenä 
päättäen seurakunnan yksimielisestä ja vakaasta  tahdosta maksaa 
hänelle runsaat elatuskustannukset.

Tarkastelkaamme tässä ainoastaan hänen maalauksiansa Can- 
kaan tekemässä saarnatuolissa, joka on pyöreähkö, melkein munan 
muotoinen, ja huonosti leikkatuilla, hyvin pienillä serafinpäillä koris
tettu. Jahveen auringonkuva, karitsa ja kyyhkynen kuuluvat taval
lisuuden mukaan tämänkin saarnatuolin koristuksiin. Ruskeassa, 
miltei kaapin näköisessä saarnatuolin käytävän ympäröivässä aitauk
sessa on suomalaisia kirjoituksia, joihin on valittu: Jer: 1 v. 7 
sekä Matt: 10: 7.

Toppeliuksen allegoorisia maalauksia on tässä saarnatuolissa 
luvultaan seitsemän. Ne ovat sievien, usein aistikkaiden ruskeiden 
rokokoliitteiden ympäröimiä sekä suomalaisilla raamatunlausella va
rustettuja. Sommittelut ovat, niinkuin tuleekin olla, yksinkertaisia, 
mutta mielikuvitus voimaa ja runollista tunnetta ilmaisevia; siirtä
minen on heikonlaista ja harjoituksen puutetta osottavaa. Esitämme 
tässä kuvat ja raamatunlauseet, jotka kaikki ovat otetut Mateuksen 
viidennestä luvusta:

1 Syntyi 1706, kuoli 1769.
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1. Åutuat olettä te, cosca he pilckawat ja  wainmvat teitä j. n. e. 
Parrakas mies ojentaa kättään Kristuksen anagrammin ylitse (ym
pyrän kehään ristiinpannut X  ja P), pilvessä näkyy kruunupäinen 
enkeli palmunoksa kädessä.

2. Autmt ovat jotca vanhurscauden tähden vainotanj. n. e. Nuo
rukainen vaeltaa sauva kädessä ja takana seisoo munan mies heittä-

Kuva 9.

mäisillään häntä kivellä, Ilmaan kohotettua ristiä kädessään pitävä 
enkeli koskee vasemmalla kädellään nuorukaisen olkapäähän.

3. Aiituat oivat raahaa tehiät sillä ne pitä Jumalan pojixi cat- 
auttaman. Kolme nuorukaista istuu kedolla rauhanpalmut käsissä 
ja aseet poisviskattuina. Enkeli pilvessä.

4. Autuat owat pulitat sydämesii sillä he saamat nähdä Jumalaa. 
Nainen, kukkaoksa toisessa kädessä, ojentaa toista kättään ilmaan, 
jossa Jumalan silmä on kuvattuna valovirrassa.



5. Aiituat oivat jota hoivat ja  jano ivat ivanhurscaatta: sillä he 
raivitaan. Alaston mies istuu kumossa olevan kannun ja nurin kään
netyn hedelmäkorin ääressä, juoden astiasta, jota enkeli pilvestä 
ojentaa hänelle. Kuva 9.

6'. Autuat ovat murhelleiset sillä he sameat lohäuluxen. Nainen 
kuivaa kyyneleitään horjuen ristiä vastaan. Pilvestä ojentaa valon 
säteilevä enkeli hänelle kätensä' ripeällä liikkeellä.

7. Autuat oivat hengellisesi waiwaiset: sillä heidän on taiivan- 
ralda ctinda. Ainoastaan viittaan verhottu mies istuu avonaisen 
kirstun ääressä, josta rahoja ja kalleuksia vierii ulos. Enkeli las
keutuu alas pilvestä, pitäen edessään valkeaa vaatetta (miehen tai- 
vahista pukua) K

Kuinka uskaliasta on taideteoksien jättäminen taitamattomien 
ammattimiesten käsiin, ilmenee siitä tilasta missä nämä Toppeliuk- 
sen maalaukset nykyään ovat. Varomaton käsi on ne vahvalta 
vernissannut jollakin öljyllä, joka on tippunut läjäpaihin kuville 
eikä suinkaan liene helppo poistaa maalauksia turmelematta. Kam
pahan eivät, hailuotolaiset enää antaisi minkään tuhraajan niihin 
kajota, odottamatta mieluummin asiantuntevaa korjaajaa.

Vanha saarnatuolimuisto, kenties ainoa laatuaan Suomessa, oli 
vielä kesällä 1896 nähtävänä kellotapulissa. Se eli jäännös tai
dokkaasti tehdystä, 3,25 metriä pitkästä rohtimilla ja vanhalla 
nuottipaperiromulla täytetystä sekä harmaanmustaksi maalatulla 
kankaalla päällystetystä käärmeestä. Pää oli puusta leikattu. Tämä 
käärme oli muinoin ollut aikaisemman saarnatuolinkatolla sijainneen 
ristin juurelle kiertyneenä ja oli sen tarkoitus luonnollisesti ver
tauskuvallisesti esittää pahan valtaa ja herrautta.

(jatk.)

—  11 —

Hiukan vilja la jien  esihistoriaa.

Tähänasti pettämättömänä pidetty väite, että muka kaikkien kansain tie 
sivistykseen käy noiden kolmen asteen, metsäläis-, paimentolais- ja maanvilje- 
lyskannan kautta, näyttää kärkensä menettäneen. Perusteena tällaiselle ole
tukselle on ihmisen hampaiden muodostus ja suolikanavan. lyhyys, jotka edel

1 Historiallisessa museossa on kuvat kaikista näistä maalauksista, n:o 5 
värimaalauksena, muut lyijykynäpiirroksina.

Näyttää siltä kuin seurakunta olisi ensiksi aikonut koristaa saarnatuolin 
ainoastaan, raamatunlauseilla; ainakin yhdessä paikassa lähemmin tarkastettaessa 
saattaa vielä maalauksen alta erottaa kirjoituksen, joka kokonaan sisältää suo
meksi: 2 Tim. 4 v. 2 sekä Ps. 96 v. 23.
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lyttäisivät liharavintoa ja niinmuodoin metsänkäyntiä elinkeinona. Paimento
laisastetta on pidetty toisena asteeena, koska sekin tarjoaa ihmiselle animaalista 
elatusta ja lisäksi on sitä pidetty alhaisempana kuin alkuperäisintä maan- 
viljelyskantaa, toisin sanoen, eläinten kesytys 011 ilman arveluitta oletettu hel
pommin tapahtuneeksi kuin kylvön keksintä esim. sellaisissa maissa, joissa vilja
lajit jopa kylvävät itse itsensä.

Olemme omasta puolestamme taipuvaiset B i i c h e r i n 1 y. m. kansan
talouden synnyn tutkijain kanssa asettumaan epäilevälle kannalle yllämainitun 
kehityssuunnan fysioloogisen perusteen pätevyyttä vastaan, ja pidämme varsin 
luultavana, että kasviaineet ovat rinnan lihan kanssa- olleet ihmisen ravinto
aineena alkuaikoinakin. Olkoon, että p a l e o l i i t t i s e l l a  k i v i k a u d e l l a ,  
jonka lähempi raja Euroopassa on jompikumpi jääkausi, jopa n e o l i i t t i s e n  
k i v i k a u d e n  ensimmäisellä ajanjaksollakin, johon m. m. ovat luettavat Tans
kan kuuluisat (aijemmin »kjökkenmöddingeiksi» nimitetyt) raakkutunkiot, metsän- 
ja kalankäynti olisikin ollut tärkeinnä elinkeinona, niin pidämme sittekin luul
tavana, että jo tällöin kasviknnnasta saatavan syötävän k e r ä ä m i s e l l ä  oli 
suuri merkitys ihmisen taloudessa. Neoliittisen kivikauden myöhemmällä puo
liskolla, johon pohjoismaiden kivikausi pääasiassa kuuluu, on maanviljelys sii
hen sijaan ollut hyvinkin arvokas elinkeinohaara. Yksinkertaisin maanviljelys, 
n. s. H a c k b a u  —  kuokkaviljelys —  lienee yleensä ollut paimennusta var
haisempi kanta, ja luonnollisinta on, että niin maanviljelys kuin karjanhoitokin 
sittemmin ovat rinnakkain kehittyneet. Erityiset luonnonolot ovat vaikuttaneet 
että muutamat kansat, esim. jotkut Afrikan neekeriheimot elävät pelkästään 
maanviljelyksellä, toiset taas n. k. kirgiisit etupäässä karjanhoidolla, ja ostjaakit 
ynnä voguulit pitkälle kehittyneellä koneellisella metsästyksellä ja kalastuksella.

Että maanviljelys ainakin kivikauden loppupuoliskolla, jolloin vasta kesyt 
kotieläimetkin, niin. lammas, vuohi, sika, nauta- ja hevonen (koira on aikaisem
min ollut tunnettuna) ensiksi esiytyvät, on ollut Europan kansain elinkeinona, 
todistavat jyvälöydöt Sveitsin paalukylistä2. Sveitsissä viljeltiin neljää nisu- 
lajia, kahta ohra- ja kahta hirssilajia sekä niiden lisäksi herneitä ja pellavaa; 
pronssikaudella tulivat lisäksi kaura ja pavut. —  Pohjoismaissa on jyvälajien 
ja maanviljelyksen historiaa odottamattomalla tavalla valaissut muuan tärkeä 
havainto, jonka eräs tanskalainen kansakoulunopettaja v. 1894 teki esihistorial
lisista saviastioista3. Hän huomasi niissä nim. jäljennöksiä jyvistä, jotka sat
tumalta ovat astian teossa joutuneet saveen, ja jotka joskus vielä olivat säily
neetkin hiiltyneessä tilassa (astian polttamisen takia). Täten oli avattu tie run
saille jyvälöydöille ja varmoille ajanmääräyksille, sillä saviastiat ovat muotonsa 
ja koristeidensa nojalla iältään helposti määrättävissä.

1 Bticher, Die EntstehuDg der Volkwirtschaft.
2 Oscar Montelius: Orienten ooh Europa (Antiqvarisk Tidskrift för Sve

rige, XIII), siv. 4—C.
3 Georg F. L. Sarauw: De seldste Spor af Saedarternes Dyrkning i

Sverige.
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Tällaisen tosin vaikean ja pitkällistä kokemusta kysyvän menetelmän kantta, 
jonka nuori tanskalainen tutkia G e o r g  F. L. S arauw  on ottanut erikoisalak- 
seen, on selville tullut, että Tanskassa ja etelä-Ruotsissa kivikaudella on 
viljelty ohraa, kahta nisulajia ja hirssiä. Varhemmalta pronssikaudelta ei ole 
löytöjä mutta sen myöhemmällä puoliskolla on edellisten lisäksi ainakin Tans
kassa tullut kaura. Samat lajit tavataan rautakaudellakin, ja vasta myöhään, 
arv. kansainvaelluksen aikaan on ruis hra Saranwin oletuksen makaan saapu
nut Tanskaan germaanien muassa Mustaltamereltä.

Näin ollen on mahdollista että ruis Suomeen olisi mahdollisesti saapunut 
jonkun verran aikaisemmin. Mitään löytöjä ei kuitenkaan ole sitä todistamassa 
sen enempää kuin muidenkaan jyvälajien aikaisempaa historiaa meidän maas
samme.

Ainoa jyvälöytö Suomesta on Kekomäen kalmistosta Kaukolasta naisvaat- 
tehista löydetyt kolme rukiinjyvää4. Niiden ensikohtaista asemaa on kyllä löy
täjä epäillyt mutta pitänyt kuitenkin mahdollisena niiden johtumista haudan 
syntymäajoilta asti eli noin 1200:n vaiheilta j. Kr. Täyden varmuuden saami
seksi näiden harvinaisten jyväin oikeasta laadusta on prof. A. Osw. Ki hl man 
mitä avuliaimmin mikroskoopin avulla tutkinut yhden näistä jyvistä, käyttäen 
n. s. parafiinimenetelniää, joka leikatessa pidättää kaikki irtonaisetkin pikkuosat 
niiden alkuperäisessä asemassa. Tutkimuksensa johdosta lausuu Kihlman 
seuraavaa:

»Poikkileikkaus näyttäytyy mikroskoopissa olevan kokoonpantu sumaksi 
osaksi aivan pienistä, välistä pitkulaisista tai pyöreähköistä, mutta ylimaikain 
hyvin säännöttömistä palasista. Jos peitelasia vähänkään liikuttaa, hajoavat 
palaset vielä pienemmiksi muruiksi, joita sitä paitsi löytyy runsaasti palasten 
välilläkin. Enimmäkseen ei näissä pikku osissa voida mitään struktuuria erot
taa, mutta poikkeuksia löytyy. Niinpä olen niiden joukossa huomannut yhden 
suuremman osan, joka oli kokoonpantu kolmesta avonaisesta ja yhtäsunntaisesta 
putkesta, ilmeisesti lastu jostakin kasvin putkilokimpusta, jommoisia siemen- 
jyvässä ei koskaan, tavata. Toinen palanen oli osa pallomaisesta esineestä; sen 
struktuuri oli siksi säilynyt että tunsin sen jonkun lieko-kasvin itiö-kuoreksi. 
Sitä paitsi löytyy ei ainoastaan läpileikkauksen, pinnassa, vaan myös sen sisä
osissa pieniä hiekka- (kvartsi-) hiukkasia».

Kihlmanin mielestä on selvää, ettei tutkittava esine ole rukiinjyvä, eikä 
mikään muukaan jyvälaji, vaan jonkin nakertajan jälkimmäinen. Tämä ei ole 
suinkaan ainoa kerta kilin tällainen erehdys on sattunut tieteeseen pujahta
maan kunnes varsinainen am matti tutkimus on oikaissut väärään vievän mää
räyksen.

4 Th. Schwindt: Tietoja Karjalan rautakaudesta, (S. Muinaismuistoyhdis
tyksen aikakauskirja XIII), siv. 174, sekä G. Grotenfelt: Det primitiva jordbru
kets metoder, siv. 7.
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Pohjoismaissa on tehty paitsi kerrottuja jyvälöytöjä muitakin perin haus
koja maanviljelyksen esihistoriaa selvittäviä löytöjä. Mainitsemista ansaitsee 
erittäinkin vartetun k i v i s i r p i n  löytö eräästä suosta Hobron läheltä poh- 
jois-Jyllannista Tanskasta K Sirpin muodostaa 0,36 m pituinen suorallainen 
varsi, jonka kädensija on pyöreä ja päästä sivulle päin hiukan mutkahtava, 
samaan tapaan kuin nykyisissäkin sirpeissä, sekä 0,116 m pituinen piikivinen, 
varteen kohtisnorasti pistetty terälehti. Sirpin käyttäminen edellyttää tietysti 
yleiseen levinnyttä jyväkasvien viljelyä, ja sitä osottavatkin edellämainitut jyvä- 
jäljennösten tutkimukset Tanskassa. Ei ole nim. mitään luonnollista syytä 
olettaa tällaisen aseen keksintöä ennen viljelyskasvien käytäntöön tuloa. Sitä 
paitsi on. sirpin muoto niin harkittu ja niin käytännöllinen, että se näyttää 
olevan vain pitkällisen kokemuksen hedelmä. Piikivisiä sirpin lehtiä, saman
kaltaisia kuin kerrotun Hobron sirpin terä. on Tanskasta saatu talteen hyvä 
joukko. —  Huvin vuoksi mainittakoon vielä, että samainen sirppi on osaltaan 
antanut vastauksen tilapäisesti kosketeltuun kysymykseen, olivatko kivikauden 
ihmiset vasen- vaiko oikeakätisiä. Se on nim. selvästi aijottu oikean käden 
käytettäväksi.

Mitä tulee lopuksi omaan maahamme, niin on huomautettu2, että erään
laiset kivikauden tuurat ja n. s. kehdonjalaksen muotoiset kuokat mahdollisesti 
ovat olleet maanmuokkansaseita. Harvoissa pronssikauden löydöissämme ei ole 
mitään inaanviljelyskapineita, eikä niitä ole talteen tullut rautakaudeltakaan 
ennenkuin sen loppupuolelta. Kaivausten kautta on meillä kuitenkin vasta 
niin vähän löytöjä ilmoille saatu, että niiden p u u t t e e s t a  on liian varhaista 
väittää sitä tai tätä varhaisimman viljelyksen vaiheista.

Uudempi kielentutkimus ei viljalajien suhteen tee muuta positiivista johto
päätöstä, kuin että nisua eli vehnää on viljelty jo hyvin, vanhaan aikaan eli 
suomalaismordvalaisena yhteisaikana, päättäen vehnä sanan vastineesta mord
vassa ( = v i S )  ja tsheremississä f—  viste, t 3. Ohra sanan mahdollinen 
ja kaura sanan todellinen gerruaanilaisuus ei estä meitä olettamasta, että itse 
viljalajit aikoja ennen noiden lainasanain tuloa kieleen ovat olleet tunnettuina. 
Mitä tulee ruis sanan johtoon germaanilaisesta (goottilaisesta?) vartalosta rugi-%>, 
niin sopisi se hyvin yhteen edellämainitun oletuksen kanssa, että ruis vasta 
germaanien muassa olisi Mustaltamereltä saapunut pohjoiseen ja luoteeseen päin.

Tämäntapaisiin kysymyksiin voimme saada varman vastauksen vain vas
taisten jvvälöytöjen kautta Venäjältä ja Suomesta. Meidän maastamme löy
dettyjä saviastioita ei ole vielä ensinkään jyväjäljennöksiin nähden erityisesti 
tutkittu. Toivottava on, että jo tällainen tutkimus kerran tehtynä on luova 
uutta valoa viljelysoloiliimme taannoisina aikoina.

../. A — io.

1 Blinkenberg, Chr: Skaeftede Stenålders Redskaber (Aarböger for nordisk 
Oldkyndighet og Historie, II raskke, 13 bind, siv. 141—156.

2 Aspelin, J. R .: Suomen asukkaat pakanuuden aikana, s. 22.
3 Paasonen, H.: Kielellisiä lisiä suomalaisten, sivistyshistoriaan.
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Punkaharjun sotavarustukset.

Ne lukuisat matkailijat, jotka suvikaudet ihailevat Savon, luonnon iha
nuutta Punkaharjulla, tuskin ovat huomanneet siellä löytyviä muinaisjään
nöksiä. Mutta koska nekin ovat omiansa lisäämään tuon ihmeellisen liarjun 
viehätystä, on syytä puhua niistä sananen.

Entisajan sotavarustuksia on siellä sekä Kivisalmella, jonka yli maantie 
on. rakennettu, että Punkasalmella, sillä niistä, samoin kuin Tuunansalmesta 
harjun pohjoispäässä, odotettiin muinoin itäisiä vihollisia Saimaan vesille.

Kivisalmen pohjoispuolelle on idästä tulevia kohti varustettu kahden ka
nuunan patteri, joka aikojen kuluessa on tasoittunut kolmen kummun muotoi
seksi. Tuota patteria ylempänä jatkuu taasen pitkin harjun itärinnettä hieta- 
valli, noin 250 kyynärää pitkä, jonka takaa vahtiva sotaväki saattoi ampua Pu
ruvedeltä lähestyviä veneitä. Vallin ja maantien välillä on kuusi ja maantien 
länsipuolella vielä kaksi kuoppaa, 6 kyynärää ristiinsä kukin. Kuopat ovat kai 
nekin olleet sotaväen suojina tai makuupaikkoina. Harjun länsirannalla, vähän 
matkaa pohjoiseen päin vallista sekä Silvoniemellä vallin kohdalla on sitä paitsi 
kaksi kivistä sommiteltua uunintapaista laitosta, jotka ovat maahan murtuneet. 
Ovat inahtaneet olla sotaväen ruoan valmistuspaikkoja, joita pidettiin harjun 
takana, jotta ei savu väijyvää sotajoukkoa ilmaisisi.

Toinen epäselvempi sotavarustus on harjun eteläisimmällä niemellä Punka- 
salmea kohti. Sekin, on maantien itäpuolella. Siinä on muinoisen saarron perus
tuksena matala sutmnikkainen kivivalli, jonka itä- ja länsipuoliset sivut ovat 
noin 60 kyynärää pitkät ja jäädyt puolta lyhemmät, jota paitsi eteläisen päädyn 
ulkopuolella vielä on puolikehän muotoinen ulkovarustus. Arvattavasti on. 
tuolla perustuksella kohonnut ampumarei’illä varustetta puusalvos, jossa sota
väki majaili. Vähän pohjoisempana on maantien länsipuolella tervahaudan nä
köinen vallikehä, jota lie käytetty ampumavarojen säilytyspaikkana.

Kysymykseen milloinka noita varustuksia on käytetty ei voi aivan ehdot
tomasti vastata. Tiedossa vaan on, että salmia Punkaharjun kummassakin päässä 
vartioitiin Savonlinnan saartamisen aikana 1788. Venäläinen rajavahdisto Tuu- 
nansaarella saatiin yllättämällä vangiksi heinäkuun 4p .ja  5 p. vei Hastfelir Pun- 
karjulle vesitse 140 jalkamiestä, 70 jääkäriä, 30 rakuunaa ja 2 kanuunaa, jotka seu- 
raavana päivänä asetettiin Tuunansalmea ja Punkasalmea vartioimaan. Tuota 
vahtimista kesti toista kuukautta, mutta kuu Savonlinnan piiritys oli huomattu 
turhaksi ja  venäläisen Schultz kenraalin, etujoukkoja jo  oli nähty Punkasalmella, 
niin Hastfehr joukkoineen elokuun 20 p. peräytyi vesitse Tuunansaarelta Sul
kavalle.

Suomen Muinaismuisto-yhdistyksen kokoelmissa löytyy kapteeni O. C. von 
Fieandtin. tekemä painettu kartta Punkaharjun salmista 1788-vuoden tapausten 
johdosta, mutta siihen ei ole vartijaväen aseinakohtia merkitty. Kivisalmi, jonka 
JPieandt mainitsee, mutta josta lähteissä muutoin ei ole puhetta, näkyy jo  silloin 
olleen maantieksi täytetty, vaikka se seikka ei olisi estänyt taivaltamasta veneitä 
siltä kohdalta Utriaisveteen. Kivisalmen varustuksia pikemmin voisi ulkomuo
toon nähden pitää 1788-vuoden aikuisina kuin varustuksia Punkasalmella. Vii
meksimainitut näet muistuttavat Hannu Hannunpojan v. 1(156 perustamaa saar
toa Orisalmella, josta asemapiirros on säilynyt ja josta Uusi Suometar 1887,n:o 
99, sisälsi kertomuksen. Yhtä tärkeitä, kuin Orisalmi, olivat 105(3 Punkaharjun
kin salmet; silloinhan Venäläiset Tuunansaarellakin mellastivat. Olisikohan 
Pimkasalmellakin Kaarlo X:nen aikuinen varustus, jota_1788 käytettiin pääpiir
teissään muuttamatta? Ainakaan ei ole tätä nykyä tietoa 1788-vuoden sotaa 
varhemmista varustustoimista Punkaharjun salmilla.

Mainitut sotavarustukset ovat merkityt Metsähallituksen julkaisemalla 
Punkaharjun, kruununpuiston kartalla v:lta 1884.
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Pieniä tie to ja .

Kihovauhkosen ennustuksia. Vasta myöhempinä aikoina on Kalevan 
pojista Kihovauhkon enkin alkamat herättää tutkijain huomiota. Nimi näyttää 
kuvaavaa haltioissaan liouruilevaa miestä ja J. V. Snellmanin albumista tie
dämmekin että Kihovauhkonen on paraasta päästä ennustajana tunnettu. Samoin 
kuin Tohmajärvellä, johon Kihov:n Juvankosken ja Jänisjärven. väliselle kan
kaalle on varustanut kaupunkia, elää liänen muistonsa Killisen mukaan Soan- 
lahden kappelissa Jänisjärven koillissyrjällä. Siellä kuuluu „Leppäkuusikossa“ 
(leppaveri) aikanaan — ennen Kihovauhkosen aikoja — olleen niin suuri sota 
että kolmisylinen hirsi on veressä uiskennellut Kihovauhkonen on ennustanut 
että kun Leppätkuusikon pohjoispuolelle saadaan, kolme "Uloslämpiävää tupaa ja 
kun Jänisjärvellä kuljetaan purjeveneillä, niin tulee jälleen ylitä suuri sota kuin 
Leppäkuusikossa“ . Niin ikään on Kihovauhkonen siellä ennustanut että „vii
meisten päiväin, edellä syödään puut ja  maat11, ihan niin kuin meidän aikana on 
tullut tavaksi. - -  Kvartilanvaaralla Säämingissä kerrottiin Antero Pelkoselle 
että Kihovauhkonen oli kuljeksinut .ympäri maata — maailmaa ja  ennustellut 
kaikellaisia tulevia tapahtumia. Niinpä hän oli tiennyt ennustaa että ennen 
maailman loppua „kaikilla karja-urilla on maantiet11, „puiit maksavat rahoja11 ja 

Rantasalmen kirkolla on niin suuri sota, että kirkonmäeltä juoksee viis-sylinen 
hirsi veressä Raudanveteen". J. B ■ A.

Tilausilmoitns.

Suomen Museo ja Finskt Museum  ilmestyvät v. 1900 pääasiassa entistä 
suuntaansa noudattaen ja eri sisällyksisinä niinkuin edellisinäkin vuosina. — Kun rahal
liset uhraukset, joita S. Muinaismuistoyhdistyksellä on ollut näiden lehtiön julkaise
misesta, ovat olleet peräti tuntuvia — 011 Muinaismuistoyhdistys, estettynä julkaisemasta 
puhtaasti tieteellistä aikakauskirjaa, jonka kautta voitaisi olla kirjallisessa kosketuksessa 
muun Euroopan kanssa, päättänyt vuoden 1900 kuluessa supistaa sekä Suomen Museon 
että Finskt Museumin neljäksi yhden painoarkin kokoiseksi numeroksi pitämällä hinnat 
kuitenkin entisellään.

Nämät ovat postikonttorissa 2 m. 50  p. vuosikerralta eli yhteensä 5  m. Toimi
tuksen puoleen suorastaan kääntyessään saavat kansa- ja  kiertokoulujen opettajat, oppi
koulujen. seminaarien ja  kansanopistojen oppilaat kummankin lohdpn 1 m. 50  p:in hinnasta 
oli yhteensä 3 mk:lla. Muinaismuistoyhdistyksen vakinaiset jäsenet saavat kummankin 
lehden tilausvuoden kuluessa 1 m:lia eli molemmat yhteensä 2 niillä, jonka postimerkeissä 
voi lähettää lehtien toimitukselle. Asiamiehet, joita mielihyvällä otetaan maaseuduille ja 
eri opistoihin saavat kalliimmista tilauksista joka 6:nen ja halvemmista joka ll:nen 
ilmaiseksi. Helsingissä voi lehteä tilata kaikissa kirjakaupoissa sekä Laurentin aanoma- 
lehtimyymälässä, Seuraavat, numerot ilmestyvät Toukokuussa, Lokakuussa ja. Joulu
kuussa.

On luonnollista, ettei toimitus neljässä arkin kokoisessa numerossa saata vallan 
paljoja luvata, mutta se on kuitenkin koettava parastaan sanoin ja kuvin yleistajuisesti 
esittääkseen aineellisen kulttuurimme kehitystä. Ja yleisön tänä vuonna osottamasta 
harrastuksesta jää riippumaan, onko lehtiä vastaisuudessa ensinkään jatkettava vai ovatko 
nuo uhraukset mieluimmin tehtävät toisien tieteellisempäin tarkoitusten edistämiseksi.

Suomen Museon toimitus.
Helsinki, Historiallinen museo.

Suomen Museo 1 9 0 0 , N:o 1 sisältää: Sykerö ynnä muita senlaatuisin
hiuslaitoksia suomensukuisilla kansoilla kir. A. O. H. (8 kuvaa). — Saarnatuoleja 
Pohjanmaalla (jatkoa) kirj. E. N. (kuva). — Hiukan viljalajien esihistoriaa kirj. 
•I. A—to. — Punkaharjun sotavarustukset, kirj. J. B. A. — Pieniä tietoja: Kihomuh- 
kosen ennustuksia kirj. J. R. A. — Tilausilmoitus.

Finskt Mtiseum 1 9 0 0 , N:o 1 sisältää: Väggmålningar på Jaekarhy gård ' 
Borgå soeken, kirj. K. K. Meinander, (3 kuvaa). — Ritmästare vid Åbo akademi, kirj. 
J. Ii. A. — Medeltida porträtter och vapensköldar i några finska kyrkor. I. Inledning, 
kirj. E. N. — En låsskylt från 15 78, kirj. A. L. (kuva). — Ett kyrkokärl från katolsk 
tid kirj. E. N. (kuva). — Pro memoria (pieniä tietoja). — Ulans ilmoitus.

Helsinki 1900. Helsingin Sentraalikirjapainossa.
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uomen useo.
Seitsemäs vuosikerta.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Julkaisema.

N:o 2. Toukokuu. i g o o

Tilaushinta postikonttoreissa on ! 
2 m. 50 p. vuodessa. Muinaisin.- 
vhd:n  vakinaiset jäsenet saavat leh- 
den paina tusvuoden kuluessa lm  :11a, ? 
kansa- ja  kiertokoulujen opettajat, < 
oppikoulujen,sem inaarien jaK ansan- S 
opistojen oppilaat 1 m. 50 p:llä, kun < 
tilaus tehdään suorastaan toim ituk- < 
seJta.

L ähetykset osotetaan

S. MuinaismuistoyhdLstyksen Sihteerille, 
H elsinki, 

Historiallinen museo.

> Lehti ilm estyy neljänä yhden
> arkin kokoisena numerona, ja  sitä
> voidaan tilata kaikissa maamme posti- 
l konttoreissa sekä Helsingin kirja- 
' kaupoissa ja  Laurentin sanomalehti- 
/ m yym älässä.

Yotiivitauiuja Suomessa.

Kirjoittanut A. Lindgren.

Jo muinaisessa Roomassa oli tapana lahjoittaa temppeleihin 
votiivi- eli ex-voto lahjoja. Nämä olivat tavallisesti pienenpuoleisia 
"tabulae votivae“ tauluja, joihin oli kuvattu sairaana ollut henkilö, 
taikka ruumiinosa, jäsen. Tällaisten votiivilahjojen aiheena oli ni
mittäin useimmiten sairaus taikka siitä parantuminen. Taulun pää
asiana oli kuitenkin siihen kirjoitettu rukous taikka kiitos.

Tapa lahjoittaa tällaisia votiivilalijoja temppeleihin jatkui yhä 
kristinuskonkin aikana ja on kestänyt läpi vuosisatojen meidän 
päiviimme saakka. Katolisissa maissa on hyvin tavallista että 
jonkun arvokkaamman pyhimyksen kappelin seinät kattoa myöten 
ovat peitetyt tällaisilla votiivitaulmlla, joissa hartain, yksinkertaisin 
sanoin kiitetään osotetusta avusta sairauden, tapaturman tai muun 
surun uhatessa, taikka rukoillaan suojelusta vaaroilta. Että tällai
nen tapa erittäinkin on vallalla tärkeämmissä pyhiinvaelluspaikoissa, 
on se'lvä. Olen nähnyt erään P. Marian kirkon Normandiessä: 
„Notre-Dame de Bonsecour“ Rouenin lähistössä, jossa seinät parin 
kolmen metrin korkeudelle olivat kokonaan pienien noin neljännes 
neliömetrin, suuruisten marmoritaulujen peitossa. — Näissä oli kulta- 
kirjoituksia. niinkuin: „Pyhälle Neitseelle sydämen Kiitollisuudella 
äiti, jonka poika onnellisesti pelastui haaksirikosta New-Föundlandin
rannikolla 15/3 1869.“

„Sancta Maria! Minun sydämeni oli epäilysten valtaama, sinä 
suojelit uskoni. Rukoile puolestani!“ Hartaita naiivia kiitollisuuden 
ilmaisuja ja hurskaita rukouksia! —
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Tätä laatua eiVät kuitenkaan ole Suomen kirkoissa olevat 
votiivitaulut, vaan on niitten luonne ja .alkujuuri hiukan toinen. 
Jo Sanota Cecilian ja S:ta Prasseden kirkoissa Roomassa näkyy mo
saiikkien pyliimysrivien 'viimeisessä sarjassa muotokuvia, jotka ikuis
tuttavat donatorin tai funclatorin kasvonpiirteet.

Tällaisen fundatorin nimen ja arvon sai se, joka omilla varoil
laan oli rakennuttanut kokonaisen rakennuksen) kirkon, luostarin 
tahi hospitalin, taikka ainoastaan osan tällaisesta rakennuksesta, 
kuten sivukappelin johonkin kirkkoon.

Jos lahja oli vähemmän arvoinen kuten taulu, lasimaalaus tai 
alttarikappeli, sai lahjoittaja Ranskassa tyytyä „bienfaiteur’inw, hyvän
tekijän nimeen, jota vastoin Saksassa. lahjan suuruudesta riippu
matta käytetään nimeä „Stifter“ .

Lahjoittajalla oli oikeus sovittaa vaakunansa, muistokirjoitus ja 
muotokuvansa lahjaan, jos se oli senlaatuinen että siihen nämä 
kaikki tai jokin niistä soveltui.

Kuten jo mainitsin esimerkeillä Koomasta, oli muinaistristilli- 
sessä kirkossa tapana asettaa donatorin kuva viimeisenä pyhimysten 
sarjaan. Kolmanneltatoista vuosisadalta aikain maalataan tämä 
muotokuva muita alemma, vaatimattomasti ja nöyrästi. Alussa 
kuvattiin lahjoittaja seisovassa asennossa, myöhemmin, X III vuosi
sadalta aikain polvistuneena. Joskus 011 hän istumassa — etenkin 
piispat kuvataan siten.

Tavallisesti on katolisissa maissa lahjoittaja kuvattu patronan 
seuraamana tai johtamana, joka hänen esittää ja suosittaa Kristuk
selle tai Pyhälle neitseelle. Patrona on silloin se, jonka kunniaksi 
lahja on annettu. — Patronan suosituksen hyödyllisyydestä puhuu 
seuraava ote eräästä katolisesta messusta: .,Suscipe, Domine, praeces 
et munera qvae, ut tuo sint digna conspectu, sanctornm tnorum prae- 
cibns adjuvemurT („Ota vastaan, Oi Herra, rukouksemme ja lah
jamme, joihin liitämme pyhimysten esirukoukset, että ne Sinulle 
arvoiset olisivat"). Lahjoittajalla on lahjansa kuva käsissään — 
etenkin vanhemmalla keskiajalla — taikka ovat ne rukoilevaan asen
toon asetetut, joskus rukousta on vahvistamassa kirja vaakunalla koris
tetulle rukous-,, pultille “ asetettuna. Kirjan avoimilla lehdillä seisoo 
jokin lyhyt hartauslause: J n  Te Domine speraviw tai muuta sel
laista.

Lahjoittaja, jos on naimisissa, ei ole koskaan yksin, vaan vai
monsa ja lastensa ympäröimänä. Joskus mies ja pojat ovat toisella 
puolella, vaimo ja tyttäret toisella. Hyvin vanha kuva tällaisesta 
asettelemisesta on Poitiersin katedraalin "Ristiinnaulitsemista^ kuvaa
vassa akkunassa, joissa lahjoittaja vaimoineen ja lapsineen polvistuu 
ristin juurella. Tämä on X IH  vuosisadalta. Renaissansin alkaessa 
tämä tapa lahjoittaa votiiviesineitä, etenkin tauluja kirkkoihin yhä 
leviää. Hauskimpia ja kauneimpia praerafaeliitien tauluja on epäi
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lemättä Filippino Lippin (1458— 1504): -Pyh. Bernhardin näky“ 
Florenzin Badiassa. Pyhimys kesken homilioitaan näkee Pyhän 
neitsyen, ihanien enkelien seuraamana. Alhaalla taulun oikeassa 
kulmassa on tilaajan, Fransesco Pugliesen, muotokuva — rukoile
vassa asennnossa. — Siis selvä votiivitaulu.

Tunnetuimpia votiivitaulu ja on „Pesaro-perheen madonna“ , Tizi- 
anin maalaama v. 1520, S. Maria de Frarin kirkossa Yeneziassa. — 
Minikään Holbeinin „Meyerin perheen madonna Darmstadtissau 
ynnä monet muut.

Suomessa on tapa lahjoittaa votiivitauluja ollut hyvin laajalti 
levinnyt 1600- ja 1700- luvuilla. Usei.ssa Länsi-Suomen kirkoissa 
tavataan näitä, niinikään Hämeessä ja Pohjanmaalla. Myöskin niitä 
on -löydetty Itä-Suomen kirkoissa, vaikka näistä useimmat vielä 
ovatkin tutkimatta.

Tavallisena tyyppinä on: polvistuva lahjoittajaperhe Kristuksen 
ristin juurella. Jo kuolleet perheen jäsenet merkitään pienellä 
ristillä joko pään päällä, rinnan kohdalla taikka vaatteuksen lie
peessä. — Joskus tavataan katolilaisten patrouaa vastaava esitys, 
kuten Petziuksen taulussa Raahessa, jossa Martti Lutherus saa vastata 
„patronaa“; muuten on tämä taulu samaa päämuotoa kuin useimmat 
muut votiivitaulut Suomessa —  perhe polvistuneena Kristuksen 
ristin juurella.

Toista tyyppiä 011 Hindrick Sonckin votiivitaulu Raumalla. 
Siinä on kyllä kuvattu ristiinnaulitseminen, mutta perhekuvat ovat 
kehyksessä eivätkä ristin juurella.

Kolmas tyyppi on se, jota on seurattu Michael Topeliuksen 
maalaamassa taulussa Lapinlahden kirkossa: siinä on nimittäin pyhien 
henkilöitten joukossa ristin juurella myöskin donatonn kuva.

Tolpon votiivitaulu Kokemäeltä on niin ikään omaa lajiaan, 
jossa donatori polvistuneena ristin juurella ojentaa kalkkia Kristuksen 
kyikihaavaa kohden, josta siihen vuotaa verta.

Omituisin laatuaan on Pielaveden kirkon kellarista löydetty 
M. Topeliuksen maalaama votiivitaulu, jossa kuvataan donatrix pol
vistuneena neitsyt Marian jalkojen juureen. Pyhän neitseen sylissä 
on Kristuslapsi, jonka jalkaa lahjoittaja suntelee.

Syynä tällaisten votiivitaulujen syntymiseen on useimmissa 
tapauksissa kuolema; jälkeenjääneet tahtovat kunnioittaa ja ikuis- 
tuttaa vainajitten muistoa ja ovat sentähden taulun maalauttaneet.

Niinpä on esimerkiksi Speitzin votiivitaulun syntymiseen an
tanut aiheen tapaturma, jossa joukko perheen jäsenistä sai surmansa.

Tehtyäni täten lyhyesti selkoa votiivitaulujen yleisistä piirteistä, 
esitän tässä muutamia huomattavimpia suomalaisista tauluistamme.
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Teen alun Sääksmäen kirkossa olleella Speitzin perheen tau
lulla, jonka kuva nähdään sivulla 21.

Taulu, vanhimpia laatuansa, 011 valtion historiallisen museon 
hallussa.

Selyksessä on senraava kirjoitus:

„1619
Hardevicus Henrici Speitz bin ich genant Geboren zu Liuttula 

in Tavastlandt“ .

Kehys, myöhemmin maalattu, on kuusipuusta; kulmissa olevat 
veistetyt miehen päät ja keruubit ovat tammesta paitsi yksi, joka 
on koivusta veistetty. Siitä näkee, että nämä veistokset eivät alku
aan. kuulu puitteisiin, vaan ovat muualta niihin sovitetut — luul
tavasti jostakin vanhasta Lrattulassa löytyvästä huonekalu-rähjästä 
otetut.

Tästä johtuu mieleen sivistynyt, hyvissä varoissa elävä maa- 
laisperhe, joka kauvan on asustanut samassa seudussa. Ja niinpä 
luultavasti olikin Speitzin laita.

Hartvigin 1. Hartikan isä Henrik Jaakonpoika oli Hollolan 
ja Satakunnan tuomiokuntien lainlukija eli tuomarinsijainen. — 
Hartvigin nuoruudesta ei ole paljon tietoja. Hyvän kasvatuksen 
hän kuitenkin näkyy saaneen, ainakin oli hän taitava latinan ja 
saksan kielissä. Biog. Nimikirja antaa hänestä seuraavat tiedot: 
„V. 1623 oli hän lainlukijana Korpon ja Mynämäen tuomiokunnassa 
vaan menetti jo seuraavana vuonna paikkansa jonkun virkavirheen 
takia. Hän näkyy olleen kovin riitaisa mies, koska hänellä koko 
ikänsä oli oikeusjuttuja milloin kenenkin kanssa. Tyytymättömänä 
päätöksistä, jotka arvatenkin olivat hänelle vastaiset, moitti ja soi
masi hän Turun hovioikeutta ynnä sen presidenttiä Ivurck'ia sekä 
suullisesti, että kirjallisesti, ja tuomittiin senvuoksi 1645 kuolemaan. 
Tämän tuomion kuitenkin "kuninkaan oikeus “ 1647 helpotti kuuden 
vuoden vankeudeksi. Mutta näyttääpä siltä kun ei sekään rangaistus 
olisi tullut toimeen pannuksi, sillä Speitz seuraavinakin vuosina 
nähdään uusissa riidoissa oikeuden edessä. Hän taisi kuolla 1654, 
koska leski Anna Stjernkors, joka oli Suomen aatelia, silloin sai 
vahvistnskirjan miehellä olleisiin läänitystiloihin.

V. 1642 painatti Speits suomennoksen Kustaa Aadolfin sota-ar
tikkeleista. Hän oli l$ää:nnöksensä valmistanut 20 vuotta ennen, mutta 
vasta nyt Kreivi Brahen suosiolla sen julkaissut; vaikuttimeksi 
tähän yritykseensä hän mainitsee sen, että kauhistuksella oli nähnyt 
kninka Ruotsin kieltä taitamattomien sotamiesparkojen usein täytyi 
mennä kuolemaan sota-artikkelien rikkomisen tähden, vaikkeivät 
olleet ikinä saaneet tietoa niideD sisällyksestä. Nämä sanat katsot
tiin nähtävästi loukkaukseksi Suomen tuomareille, koska Speksin täytyi



uudestaan painattaa teoksensa ensimmäinen arkki ja jättää pois 
tämä valitus. Samassa tehtiin pari muutakin merkillistä muutosta 
hänen esipuheesensa. Hän oli sanonut tehneensä tämän työn 
"isänmaalle ja erittäin omalle kansalleen snosioksi“ ja nimensä jäl
keen lisännyt Tavast-Finlandus. Uudesta painoksesta ovat sanat:
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Speitzin perhetaulu Sääksmäen kirkosta. Valtion, historiallisen 
museon hallussa.

„omalle kansalleen“ pois pyyhityt ja kansallisuuden osotuksen jäl
keen pistetty sana Svecus. Nähtävästi oli tässä ilmautuva voi
mallinen suomalaisuuden tunne herättänyt pelkoa. Seuraavana 
vuonna painatti Speitz niinikään vuorityötä koskevia uusia asetuksia 
suomeksi käännettyinä. Sitten hän myös kuuluu ruvenneen suomen
tamaan Ruotsin lakikirjaa, joka työ kuitenkin luultavasti jäi kesken 
Turun hovioikeuden vihamielisyyden takia, sillä se virkakunta suosi 
toista samanaikaista lain suomentajaa".

Olen tässä laajalti lainannut kertomuksen Hartikka Speitzin 
elämästä, koska siinä ilmenevät luonteen ominaisuudet viittaavat 
samaan suuntaan kuin kirjoitus taulun selystässä, nim. että Hartikka 
Speitz itse olisi sen maalannut. Monia koettava, vaikka usein 
harhaileva, innostunut ja tulinen luonne olisi ollut omiansa luo



maan miehestä taiteilijan, ja ehkä hänestä sellainen olisikin koitunut, 
jolleivät monet muut hommansa ja tehtävänsä olisi häntä siitä estäneet.

Kun taulua tarkastaa, Kuomaa siinä helposti sellaisia piirteitä, 
jotka viittavat oppia saaneeseen tekijään. Jo valovaikutixkset osot- 
tavat kehittynyttä silmää.

Ristillä riippuva Kristus esiintyy hyvin vaikuttavasti pilviä 
vastaan; varjossa oleva vasen kylki ja käsivarsi tummana piirteenä 
loistavaa pilveä vastaan, oikea sivu vaaleana pehmeänä kontuurina 
tummalla pohjalla. Itse pään asento, sen luoma sinervä heittovarjo 
rinnalle, vaikuttavasti sovitettu gdoriakehä pään. takana, kaikki 
osottaa verrattain kehittynyttä varjostamista ja refleksivalon käyttä- 
mistaitoa.

Kuvaavaa myöskin on miten taiteilija koettaa välttää ja haih- 
diifctaa sitä yksitoikkoista pitkää piirrettä, jonka donatoriperlieen 
riviin asetetut muotokuvat muodostavat. Hän antaa kallioiden ja 
kunnaitten taulun kuminallakin sivulla vaaleilla väreillään kääntää 
katsojan katsetta ylöspäin, koettaen siten taittaa vaakasuoran viivan 
yksitoikkoisuutta.

Kuitenkaan ei tämä koe ole täysin onnistunut, eikä kenenkään 
Suomen votiivimaalareisfca ole onnistunut voittaa niitä vaikeuksia, 
joita tavanmukainen donatoriperlieen kuvaaminen taiteilijalle tarjoaa.

(Jatk.)
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Korkeapyörtäneenmäen löytö Uudellakirkolla Turun- ja  Porin- 

läänissä.

(Historiallisen museon luettelossa N:o 3574: 346—301).

Käydessäni tutkimusmatkalla kesällä 1898 Uudenkirkon pitäjän 
Varhelan kylässä sain tietää eräästä löydöstä, joka samana kesänä 
keväämpänä oli tehty eräässä paikassa, joka sanotaan Korkeapyör- 
täneenmäeksi. Kun tullaan Lukion sillan ylitse ja on ajettu Kalle
lan tienhaaran sivuitse,] on oikealla aivan maantien varrella noin 
30 metriä pitkä, 12 m. leveä ja metrin korkea, näöltään luonnolliuen 
mäkitöyrä, jonka maantienpuolisesta laidasta on soraa vedetty. 
Ajaessani kylään tämän sivuitse näin kuopan mäenpnolisella sivulla 
ja rikotun maankamaran alla hyvin mustaa maata, joka herätti 
erityistä huomiotani. Sen johdosta kyselin maantien varrella työssä 
olevilta miehiltä, eikö tuosta sorakuopasta ole minkäänlaisia muinais- 
kaluja löydetty. Tähän kysymykseen vastattiin myöntäväisesti ja



kerrottiin talonisännällä Juho Uusikartanolla 
olevan niitä kaluja useitakin. Hänen luoksensa 
läksin vielä samana iltana ja sain suurimmaksi 
osaksi mainitulta isännältä seuraavat tiedot, 
joihin yksi ja toinen tiesi jotain lisätä, käyden 
kuitenkin kaikki tiedot samaan suuntaan.

Knn itsellinen Kustaa Grönblom 27 p:nä 
toukokuuta 1898, siis lähemmäksi kmikausi ennen 
tuloani paikalle, oli ottamassa santaa mainitusta 
paikasta, joka nimitetään Korkeapyörtäneen- 
mäeksi, löysi hän koukkuun väännetyn kaksi
teräisen rautamiekan, josta kahva puuttuu 
(vertaa kuvaa 1). Tämän miekan oli löytäjä 
jo jättänyt paikkakunnan nimismiehelle valtion 
museokokoelmiin lähetettäväksi. Mutta se oli 
vielä lähettämättä, jonka takia minä sain sen vie
täväksi historialliseen museoon Helsingissä. Sa
nottu löytö oli kuitenkin herättänyt uteliaisuutta 
ja halua koettamaan onneansa muissakin kylän 
asukkaissa, varsinkin talonisännässä Juho Uusi- 
kartanossa, jonka maalla tämä löytöpaikka on.
Sen johdosta sanottu isäntä —  niin hän itse 
minulle kertoi — meni räätäli Kustaa Lovénin 
kanssa paikalle sunnuntaiaamuna seuraavan kesä
kuun 5:nä p:nä, vieden mukanaan rautakangen, 
jolla he yhdessä rupesivat lyömään rikki sanottua 
mäkeä pitkin santakuopan reunaa. (Täten rikottu 
ala on tähän kertomukseen painetun kartan 
kuvassa 2 merkitty kirjaimella A);, Etsimistä 
jatkettiin myös seuraavana päivänä, Tässä työssä 
löysi isäntä Juho Uusikartano seuraavat esineet: 
kättä suojaavan rautakupnran kilvestä eli n. s. 
kilvenkupuran (vertaa kuvaa B) kohdalta 2 kar- Miekka
tassa, kokoon väännetyn kaksiteräisen rautamie- 
kan kohdalta 1, kolme rautaisen keihäänkärjen 
kappaletta kohdalta 2 ja 4 (vertaa kuvaa 4, joka kuvaa eheitä keihään- 
kärkiä muualta Suomessa) sekä puukonterän kohdalta 4 (katso kuvaa 5). 
Kustaa Loven löysi: keihäänkärjen kappaleen, ison veitsenterän, 
pronssisen kaarisoljen kappaleen, neljä melkein eheätä helmeä ynnä 
muutamia helmen kappaleita kohdilta B, 6—8. Sitä paitsi oli Lovén 
talteen ottanut palaneen luupalasen. Joku aika myöhemmin kävi 
naapuritalon Vilhelm TJusikartanon renki Frans Pietilä myöskin 
hakemassa muinaiskaluja samasta paikasta sillä menestyksellä, 
että hän löysi erään veitsen kohdalta ,5 ja poltetun luumnrusen.
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2. Korkeapyörbäneenmäen pohjapiirros.

A. Rautakangella rikottu ala. B. Santakuoppa. C. Maantie Lukion 
sillalta Varhelan kylään.

Numerot alalla A osottavat muinaiskalujen löytöpaikkoja.

3. Kilvenkupura.

7. Pronssinen kaarisolki. 8. Pronssinen (kaarisolki. 5. Veitsen
terä.
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6. Ranta- 
neula.

Mainitut esineet sain löytäjäin hallusta vie- 
däkseni ne historialliseen museoon Helsin
gissä, jossa nyt ovat.

Seuraavana päivänä kutsuin kokoon 
useita henkilöitä, joita käskin seulomaan 
kangella rikottua maata, kun se ensin oli hei
tetty maantienlaidalle. Sillä tavalla koot
tiin suuri joukko saviastiain kappaleita, pol
tettuja (arvatenkin) ihmisvainajain luita, 
joiden ohessa löydettiin kaksi rantaneulaa 
(kuva 6) ja kappale pronssisesta kaarisol- 
jesta (kuva 7).

Jotta lukija saisi käsityksen siitä min- 
käkaltaiselta tämänlaatuinen solki saattaa 
eheänä näyttää on sen alle kuvattu toi
nen eheä (kuva 8). Sentapaisia solkia käy
tettiin meidän ajanlaskumme ensimmäisinä 
vuosisatoina. lv o r k e a p y ö r tä u e en mäkeen 
olisi sen mukaan haudattu poltettuja vainajia enemmän 
kuin puolitoista tuhatta vuotta sitten.

Se multa, josta neulat löydettiin, oli kohdalta 10, 
ja soljen kappale taas kohdalta 9.

Tutkimuksen kestäessä saapui paikalle nimismies, 
joka kehoituksestani lupasi toimittaa kirkkoon kuulu
tuksen, jossa edelleen kiellettäisiin paikasta santaa otta
masta. Mahdollisesti annettiin lupa viedä pois nyt 
seulottu multa, koska se oli heitetty maantien laidalle.

Tästä löydöstä käytiin sitten keräjiäkin, joka 
käynti lähimmin aiheutui siitä, että Uusikartanon isäntä 
näistä eriskummallisella tavalla hankituista muinaiska- 
luista seuraavana talvena vielä vaati palkintoakin! Kuk
karo veti puoleensa, mutta se vei keräjiin. Kolmannen 
kerran asia oli esillä viime huhtikuun 9 p:nä Laitilan 
kirkonkylässä pidetyissä keräjissä, joikin minuakin oli 
haastettu todistamaan. Vasta keräjäpaikassa olin tilai
suudessa lukemaan edellisissä keräjissä tehtyjä pöytä
kirjoja asiassa. Näistä huomasin, että entiset ystäväni, isäntä Juho 
Uusikartano ja räätäli Kustaa Loven, erään keräjänkirjurin opasta
mana, nyt eivät tienneet mitään rantakangesta, eikä tahallisesta 
mumaiskalujen hakemisesta, vaan väittivät menneensä sattumalta 
Korkeapyörtäneen mäelle, jolloin näkivät ihmekseen siinä kaikenlai
sia esineitä tuijottavan maasta. Joku toinen oli käynyt ennen heitä 
mullistamassa rautakangella taikka toisella työkalulla maata, mutta

Kuva 4.
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jättänyt tyhmyydessään paikoilleen kaikenlaisia kaluja, joilla joku 
toinen viisaampi ja onnellisempi saisi ansaita ruunulta rahaa. Tarpeelli
sen todistuksen puutteesta syytetyt vapautettiin edesvastauksesta.

Axel O. Heikel.

Unohtuneita kirkkoja.
Kirj. Väinö Wallin.

I. Kodinkin kirkko.

Keskiajan seurakuntahis toria, toinen puoli kotimaista kulttuuri
historiaamme, on varsin vaillinaisesti tunnettu. Monesta keskiaikaisesta 
kirkkokunnasta ei ole edes nimeäkään asiakirjoissa säilynyt, saatikka 
sitten mitään niiden vaiheista ja oloista. Löytyy kuitenkin verraten 
paljonkin kansanmuistoja ja paikallisia kirkollisia jäännöksiä, jotka 
osiksi voivat korvata historiallisten tietojen puutetta. Keiuholm tun
netussa luonnoksessaan „ Kristinuskon saatosta Suomeen“ (S. M. Y:n 
aikakauskirja YI) ja J. K. Aspelin kirjoituksessaan „ Kansan muistot 
Ruotsalaisten ristiretkistä Suomeenw ovat opettaneet näitä muistoja 
käyttämään. Seuraavat rivit tahtovat olla pienenä lisänä tämän
tapaisiin kokoelmiin.

Kolmisen vuotta sitten matkustellessani Varsin ais-Suomessa sain 
Laitilan kirkolla tietoja eräästä unohdetusta kirkonpaikasta, joka 
on Kodialan (kansan suussa Korilan) kylässä aivan lähellä Laitilan 
vanhaa viljelysseutua, mutta kuitenkin jo Uudenkirkon pitäjän puo
lella. Laitilan rikkaassa kirkonarkistossa löytyy eräässä suureh
kossa asiakirjasiteessä (alkaen lehdeltä 555) Laitilan kirkkoherran 
Hedeenin laatima kertomus Laitilan pitäjästä, nimeltä „Kort under
rättelse om Lsetala Församling — — — “ ja päivätty kesäkuussa 
1754. Tässä erinomaisen hauskassa historiassa luetaan m. m. (§ 3): 
„ Vääpelin puustellissa Lukkalassa näkyy selviä jäännöksiä (rudera) 
kirkosta ja kirkkomaasta, jota samaa kirkkoa olisi nimitetty Pyhäin 
miesten kirkoksi (skolandes samma kyrka varit kallad alla Helgons), 
minkä vuoksi ympärillä olevat Laitilan ja Uudenkirkon kylät vielä 
tänäkin päivänä samana juhlana viettävät kirkkomessua tämän hei
dän vanhan hävinneen (ödeliggande) kirkkonsa kunniaksi1*; ja lisää 
Laitilan kirkkoherra tähän, että koska tuo kirkko on Uudenkirkon 
pitäjän rajain sisässä, niin siitä ehkä Uudenkirkon provasti tiennee 
enemmän.

\ alitettavasta ei Uudellakirkolla ole ollut yhtä harrasta histo
riankirjoittajaa kuin Laitilalla, joten Hedeenin. hienotunteisuus virka- 
veljeänsä kohtaan on tehnyt sen, ettei puheenalaisesta hävinneestä 
kirkosta ole sen tarkempia tietoja jäänyt.
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Hedeenin tiedon perusteella läksin Laitilasta tuota vanhaa 
kirkonpaikkaa katsomaan. Paikka on, kuten sanottu, Lukkalan 
puustellin luona Kodialan kylässä muutaman kilometrin päässä valta
maantietä Laitilan kirkolta etelään päin. Kodialan kylän seutu 
on samaa laaksoa kuin Laitilan emäseutu. Laitilan kirkkojärvestä 
(Valkojärvestä 1. Valvon järvestä) lähtevä Uudenkirkonjoki juoksee 
seudun läpi. Vidilän (kansan suussa Virilän) ja Kodialan kylästä, 
jotka ovat maantien varrella ylänteellä, näkyy joen toisella puolen 
läheinen Salon kylä ja muita. Laitilan kyläseutuja. Jonkun mat
kaa jokivartta alaspäin tulee Uudenkirkon suuri Hallunkylä, jonka 
metsätaipale erottaa Kodialan seudusta.

Lukkalan puustelli Kodialassa on erillään muusta kylästä, kor
kealla kuivalla paikalla hyvin kivisten peltojen keskellä. Salon 
kylästä sen erottaa joki ja sen muodostama järvi, Kodialasta jb 
Vidilästä syvähkö niittyalho (maanmittaushallituksen yleiskartalla 
pieni joki). Paikka on siis ollut vetten saartama. Aivan Lukkalan 
talon vieressä näkyy todella vanhan kirkon sijan tapainen paikka 
Kodialaan päin antavalla loivalla rinteellä. Kun Lukkalan ikku- 
nain alle joku aika sitten tehtiin perunamaata, tuli siitä esille 
luita. Tätä perunamaata kaartaa vieläkin seurattava hajonnut kivi
aita, joka menee alemmaksi rinteelle ja kiertää siellä olevien riihien 
alitse taas ylös perunamaan vierelle. Kahdessa paikassa näytettiin 
tuossa aidassa „läj)ikäytäviät< ja näytettiinpä läntisen sisäänkäytävän 
pielikivessä ristinnäköinen merkkikin. Idän puolella kirkkotarhan 
ulkopuolella on vainiossa syvennyksiä, joista sanottiin imiinaiskaluja 
löydetyksi. Minulle vakuutettiin, että paikalla 011 ollut vanhoja 
hautoja ja kirkkomaa. Talon asuntoriyin länsipäässä, jonka läheltä 
kiviaita alkaa, on rapistunut, puoleksi maanpäällinen kivikellari, 
jota tarina sanoo ,,kirkon kellariksi0; se muka on juuri siksi sopi
vassa paikassa. Paikalla käydessäni oli vähän lumen aika (tammi
kuussa), jolloin tosin saatoin nähdä mitä yllä on kerrottu, vaan 
Sen tarkemmin en voinut paikkaa tarkastaa.

Mutta Kodialan kylässä kerrottiin että Lukkalan, kirkolle on 
muinoin tullut Hallun kylästä suora jalkapolku, jonka jälkiä oli 
tavattu Katilan (Rautelari) kotometsässä. Pehmeän suon yli oli tie 
pari- kolmekymmentä syltä ladottu tasaisista hirsistä, vaikka kivet 
jo ovat vaipuneet. Se on ollut oikein sannoitettu tie ja sitä myö
ten on ruumiita kannettu Hallusta ja Kallelasta Kodialan kirkon 
juureen.

Uudellakirkolla Hallun puolessa jopa Vehmaallakin saakka tun
netaan .,Korilan kirkko" nimeltään. Mutta sen vanhasta kirkko- 
pyhästä ja muista muistoista en saanut mitään korviini*).

*) Lukkalan kirkon paikasta on kerrottu Kyläkirjaston Kuvalehden B-sarjassa 
1898 n:o 4, jossa myös kirkkokellari on kuvattu.



—  28  —

Olen sittemmin tavannut tästä unohdetusta kirkosta haus
koja jälkimuistoja. Sundholman herran Ivar Flemingin vanhassa 
maakirjassa 1550- luvun lopulta (kopiona Valtionarkistossa) kerro
taan, että Sundholman alle kuului Kodialassa „Ryttelänu talo "Van
haa ikimuistoista rälssiä" ja tämän rälssin tiluksissa mainitaan 4 
tangon ala Kirkkopellossa (wty Kyrkio åkeren) ja 8 tangon 2 kyy
närän ala ivftj Constissti åker (ehkä Konsistorion pellossa). Nämä 
nimet mainitaan myöskin Tuorlahden lampuodin tiluksia luetellessa. 
Samoin mainitaan rälssillä olleen osuutta "Kirkkopellon niityssä" ja 
„i Constisti äng“ . Mikä kirkko se on ollut, joka on antanut pel
lolle nimen, eivät mainitut nimet ilmaise, mutta eräs toinen kohta 
asiakirjassa näyttää, ettei tässä voi olla puhetta muusta kuin itse 
Kodialassa olleesta kirkosta. Mainitaan näet vähän myöhemmin 
Kodialan rälssin ulkoniittyjen joukossa Juutinperän niityt toisella 
puolella lukkarin taloa Saloa vastassa (Judimpära änger annar sidhon 
clockaregården mot salo). Lukkarin talo sopii täydellisesti Lukka
laan. Lukkala on varmaan johtunut nimestä Lukkarila, joka paik
kakunnan murteen mukaisesti on lyhentynyt Lukkalaksi.

Nämä nimitykset Flemingin vanhassa maakirjassa esiintyvät 
niin elävinä, että voi luulla maakirjan kirjoittamisen aikaan kir
kon olleen pystyssä ja käytännössä. Ja todella mainitaankin piispa 
Agricolan tunnetussa seurabuntaluettelossa v:lta 1540 Varsinais- 
Suomen kirkkojen joukossa „ Ivo di ai a “ Uudenkirkon alaisena kappelina.

Kaiken ylläesitetyn perusteella on pidettävä varmana, että 
Kodialassa katolisen ajan loppupuolella on ollut kirkko, joka 1500- 
luvun keskimaissa vielä oli pystyssä, mutta josta v. 1754 oli enään 
ainoastaan jäännöksiä, nyt ei niitäkään.

Mitä kirkkokuntaa varten ja milloin on tämä kirkko perus
tettu? Kysymykseen emme voi mitään varmaa vastata, mutta sal
littakoon minun kuitenkin tässä johtaa lukijan mieleen muutamia 
arveluita.

Ensi kädessä tulee ajatelleeksi, että Kodialassa olisi ollut kato
lisen ajan loppupuolella Uudenkirkon emäseurakuntaan kuuluva kap
peli, jollaisena Kodiala esiintyy Agricolan luettelossa. Luulen kui
tenkin, että on syytä olettaa Kodialan kirkkoa Uuttakirkkoa van
hemmaksi, muinaisen pienen seurakunnan kirkoksi, jollaisia tärinäin 
mukaan ovat olleet läheiset Untamalan ja Valvon kirkot Laitilassa.

Se seutukunta, jonka keskellä Kodialan vanha kirkko on sei
sonut, näyttää muinoin olleen läheisesti yhteenkuuluva yhdyskunta. 
Eräässä vanhassa laamanni Klaus Flemingin tuomiossa jo v:lta 1413, 
joka löytyy kopiona Ivar Flemingin maakirjassa, mainitaan laa- 
manninkäräjiä Halliin ja  Untamalan pitäjissä Valvon kylässä. Lauta
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miehet, jotka tuomiossa esiintyvät, ovat m. m. Hallusta, Kodialasta, 
Kallelasta, jotka kaiketi ovat katsottavat Hallun pitäjän kyliksi. 
K. Hausenin julkaisemissa Birger Trollen verotileissä Turun linna
läänistä 1463 — 64 (Bidrag till Finlands historia I, s. 334 ja 353) 
mainitaan Pohjois-Suomen, s. o. Yarsinais-Suomen pohjoisosan, vero- 
pitäjäin joukossa m. m. Velluan, Hallun ja Untamalan pitäjät. Keskim
mäisessä näistä, Hallun pitäjässä, esiintyy kylännimet Kallela ja 
Viliala (larens kalien, per henrichson viliala). Nämä kylät näyt
tävät siten aikoinaan kuuluneen yhteiseen vero- ja viljelyskuntp.au. 
Ivar Flemingin maakirjassa mainitaan myöskin, että Kådielan ja 
Vilielan kylillä on „pakanuuden ajoista saakka14 (aff heden tid) ollut 
yhteistä maata eräs suo, joka sittemmin oli jaettu, niin että toinen 
pää rajaa tuli keskelle Pyhäämetsää (första ände råå mitt i pylie- 
medza). Maakunnan vanhemmissa maakirjoissa 1500-luvun keski
maissa, esiintyvät olot jo toisina. Koko Uudenkirkon pitäjää 
sanotaan joskus Hallun lääniksi (Hallo Iän), jolloin yhden verokun- 
nan (bol) muodostavat Kodialan, Laitilan, Vilialan, Koukelan kylät 
ynnä joukko metsäkyliä, ja toisen Hallun, Kallelan, Varhelan y. m. 
kylät metsäkylineen. Vanhempi yhdyskunta olisi silloin jo jakau
tunut kahtia, mutta nuo kirkon lähiset kylät kuuluvat edelleenkin 
yhteen. Kodialassa kerrottiin allekirjoittaneelle, että sen seudun 
kylät ovat kauan aikaa olleet yhteisissä maissa ja viljelyksissä.

Voisi otaksua, että tuo vanhin veropitäjä tässä edustaa vanhaa 
kirkkokuntaakin, jonka varsinaisena keskustana olivat suuret lähe
tysten olevat Hallun, Kallelan, Kodialan ja Vidilän ikivanhat kylät. 
Huomautan tässä yllä kerrottua tarinaa Hallun— Kodialan tiestä, 
jota pitkin ruumiita olisi kuljetettu. Otaksumamme tukee taval
laan sekin, että sekä Laitilan että Uudenkirkon kivikirkot vanhojen 
tietojen mukaan ovat rakennetut vasta myöhemmällä keskiajalla. 
Niitä ennen näyttää näillä seuduin olleen pienempiä paikallisia 
kirkkoja, kyläkirkkoja. Sellaisiahan on vieläkin Laitilassa, verraten 
lähellä Kodialaa, kaksittain, nim. Untamalassa ikivanha Pietarin 
kirkko ja Soukaisten niinikään ikivanhaksi tarinoitu Pertun kirkko. 
Yksinpä Uudenkirkon Velluankin piirissä, joka Birger Trollen tileissä 
esiintyy pitäjän arvoisena, kerrotaan olleen kirkko.

Tämäntapaiset kyläkirkot saattaisivat edustaa vanhempaa seura- 
kuntalaitosta, joka oli voimassa ennen suurten kivikirkkojen raken
tamista ja niiden ympärille muodostuneiden suurten seurakuntain 
aikaa. Siinä tapauksessa olisi Kodialankin kirkkoa katsottava hyvin 
vanhaksi, tuon aikasemman seurakunnallisen kehityskauden muistoksi.
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Saarnatuoleja Pohjanmaalla.

Kirjoitti E. N.

(Jatkoa).

18. Revolahdeu kirkko. Saarnatuoli on pyöreähkö, yksinker
tainen ja valkeaksi maalattu. Sen takana olevalla seinäosalla on 
poimukemaalauksia ja auringon, valon lähteen kuva. Katossa on 
myös veistämällä tehty auringon kuva sinisellä pohjalla.

Tämänkin saarnatuolin maalaukset on suorittanut Toppelius 
arvatenkin v. 1821, samana vuonna jolloin hän on Revolakden 
neljä alttaritaulua varastanut nimimerkillään ja ajanmääräyksellä 
„88:dena wuotena“ , eli samana vuonna kuin hän 21 päivänä joulu
kuuta päätti pitkän ja uutteran taiteilijauransa. Me näimme hänen 
viimeksi 22 vuotiaana työskentelevän Hailuodon kirkossa, ja saamme 
nyt tutustua hänen 66 vuotta myöhemmin laatimiinsa maalauksiin. 
Hän ei luonnollisesti ollut enää sama kuin ennen. Kevolahden 
kirkon saarnatuolimaalauksissa — hänen alttaritaulunsa samassa 
kirkossa eivät kuulu tähän — ei olekaan sitä hienoutta, viehättä
vyyttä eikä sitä luontaista leimaa, jotka ovat ominaisia piirteitä hä
nen maalauksilleen erittäin 1770-luvulta. Revolaliden kirkon saarna- 
tuolimaalaukset ovat punasinervät, puisella pohjalla ja esittävät seu- 
raavia raamatullisia henkilöitä:

1. Johannes Kastaja, hyvin naisellinen olento.
2. Aron tavallisessa ylimmäispapillisessa puvussaan suitsutus

astioilleen.
3. Moses istuvassa asennossa lakitaulut kädessä. Hänen otsas

tansa viuhkoilee joukko auringonsäteitä.
4. P. Johannes eranyel., pilvien ympäröimä rintakuva erämaan 

äärellä.
5. P. Lapas, samoin koin edellinenkin, käärme vieressään.
6. Christus Jesus maihnan rapahtaja, maailman tuomarina 

pilvessä.
7. P. Mamis ja leijona, molemmat pilvien keskellä; varsin 

onnistunut kuva.
8. P. Mattheus evang., istuva kokonaiskuva ja enkeli pilvessä. 

Tässäkin samoin kuin Siikajoen kirkossa olevassa kuvassa muistut
taa evankelistan pää Sokrateen, kreikkalaisen filosofin päätä.

.9. Patriarcken Noae (allekirjoitus tässä kuvassa, omituista kyllä,
ruotsalainen) arkissaan.

Näistä maalauksista on erittäinkin Moseksen kuva hyvin luon
teenomainen Toppeliuksen taiteelliselle knvaamistaidolle.

Historiallisessa museossa on kalkkipiirros Noasta, sekä valo
kuvat Vapahtajasta ja evankelistoista.
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19. Limingan kirkko. Saarnatuolin käytävän seinä on mut
kainen ja jaettu useampaan alaan viheriäksi maalatuilla ja pronssi- 
tetuilla omamenttiliistoilla, jotka muodostuvat toistensa päälle ase
tetuista teräväkärkisistä lehdistä, jommoisia olemme nähneet Kälvian
kin 1726 tehdyssä saarnatuolissa. Pitkänlainen ruotsinkielinen kir
joitus saarnatuolin oven sisäpuolella näyttää ilmoittavan että saarna- 
tuoli tehtiin 1727, sekä mainitsee nimenomaan sen tulleen maala
tuksi sanottuna vuonna, minkä vuoksi on aihetta olettaa mainittu
jen molempain saarnatuolien olevan samaa syntyperää. Olkoon 
asian laita miten taliansa ja onko Joh. N. Backman, joka näyttää 
erityisesti olleen mieltynyt kuvaamaan Pietaria ja Paavalia, pilari- 
käytäviä, esiriippuja ja viheliäisiä pöytäliinoja, mahdollisesti työs
kennellyt Limingankin kirkossa, on meidän tällä kertaa jättäminen 
sikseen *).

Limingan puulle maalatut saarnatuolikuvat ovat seuraavat: 
1. S. Timothens. 2. S. Paulus ja 3. S. Petrus. 4. Evankelista 
Johannes vertauskuvilleen samoin kuin muutkin evankelistat. Jo
hannes istuu viheriällä liinalla peitetyn pöydän ääressä kirjoitta
massa sanoja: Sij guds Lamb. — Kaikkien näiden kuvien taustana 
on maisema. —  5. Lukas punaisella liinalla peitetyn pöydän ääressä. 
Taustana on pilareilla ja punaisella esivaatteella varustettu seinä.
3. Vapahtaja, maailmantuomarina pilvessä. 7. Markus pilarikäytä- 
vässä. 8. Mattheus istuen viheriällä liinalla peitetyn pöydän ääressä, 
jolla on kirjoja ja mustetolppo. Huoneen lattia on kokoonpantu 
nelikulmaisista laatoista. —  Kuvissa 1— 3 on allekirjoitukset, toi
sista sellaiset puuttuvat.

Sivumennen huomautettakoon, että kattoon on kuvattu kyyh
kynen ja karitsa. (Jatk.)

Kurki- ja  Pohto-tarinan toisinto Ruovedellä.

Ruotsi ja  Ryssä sotivat. Ruotsin kuningas ja Ryssän kuningas panivat 
parhaat kenraalinsa tappelemaan, kumpi voittaa, ja  se, joka voittaa, sen piti 
voittaa sodan. Ruotsin kenraalin nimi oli Kurki, Ryssän Varis. Molemmat 
soutivat sitte luupillaan meren saareen. Kun sitte Kurki ratsasti Varista vas
taan ja  aikoi lyödä Variksen pään poikki, oli Variksen edessä, Kurjen, välillä, 
kolmipäinen perkele ja ei voinutkaan lyödä Variksen päätä poikki, vaikka kyllä 
miekallaan livahutti. Kun sitte Kurki ratsasti toisen kerran Varjsta vastaan, 
oli perkeleellä vaan kaksi päätä jälellä, vaan ei voinut nytkään Variksen päätä

*) Sakariston vinnillä tavattiin v. 1896 kaksi hylättyä kankaalle tehtyä 
öljyin aalausta: „Viimei:nen tuomio" ja  Ristiinnaulitseminen11, jotka molemmat 
ovat varustetut nimimerkeillä: Petter Bergström S: H:, sekä: Limingo 1741, edel
linen. touko-, jälkimmäinen syyskuussa. Niissä ilmeni kaukaista sukulaisuutta 
kirkon saarnatuolimaalausten kanssa. — Mitä kirjaimet S: H: merkitsevät, on 
epätietoista — Stockholmiensista ehkä?
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poikki lyödä, vaikka kyllä nytkin livahutti miekallaan. Näki vaan Variksen 
ajaessa pakoon, kuinka perkeleen pää retkotti takana hevosen hännän päällä. 
Vaan kun Kurki kolmannen kerran ajoi Varista vastaan, ei ollutkaan enää perke
leellä päätä jälellä, ja  silloin Kurki näppäsi Variksen pään poikki ja  Ruotsin 
kuningas voitti sodan. Palkinnoksi tästä kuningas lahjoitti Kurjelle Pekkalan 
kartanon Ruovedellä ja  kaksi muuta kartanoa Turun puolessa.

Näin kävi, kun Varis taisteli perkeleen nimessä, vaau Kurki Sepaoothin. 
nimessä.

Edellä olevan tarinan kertoi tämän kirjoittajalle Mattilan torpan 85 vuotias 
vanhus Eerikki Vasenius Huopioniemen kylässä Ruovedellä. Mainittu vanhus 
on ollut paikkakunnalla laajalti tunnettu kansan lääkäri. Vasenius itse kertoi, 
että häntä oli haettu usein ulkopitäjiinkin luunmurto a ja  muita jäsen vammoja 
parantamaan. Sanoi usein parantaneensa semmoisiakin, jotka tohtorit jo  olivat 
parantumattomina hylänneet. Muutamissa taudeissa sanoi hän iskeneensä 20—30 
suonta auki, vaan ainoastaan muutaman tipan eräällään verta vuodattaneensa. 
Kerran oli häntä vainottu kihlakunnan oikeudessa puoskaroimisesta, vaan ei 
saatu edesvastaukseen, hän kun ei ollut parannettavia etsinyt, eikä parantanut 
palkan toivossa, vaan ainoastaan silloin auttanut, kun. häntä auttamaan haettiin. 
Vasenius, joka elää vieläkia, on syntynyt v. 1810 ja  ollut naimisissa erään 1809 
vuoden sotilaan tyttären kanssa.

M. Kauppinen

Vanunvuoren ja  Vasaravuoren ha ltija t.
Soisalon saarella Kuopion pitäjään kuuluvalla osalla on korkean lainen Va- 

saravuori, jossa ennen oli vuorenhaltijalla eli jättiläisellä pajansa kaikkine sepän- 
kaluineen. Vanunvuoressa, (joka nyt on matkailijapaikkanakin tullut huoma
tuksi), asui toinen jättiläinen, joka nähtävästi oli maanviljelijä tahi kuormain 
kulettaja, koska hänellä oli hevonen. Kim Vanunvuoren jättiläinen tarvitsi 
kengittää hevostaan, huutaa huihasi hän yli Kaliavedea selkäin naapurilleen 
Vasaravuoressa ja  pyysi häneltä hevosenkengitys-kaluja lainaksi. Pian kuuluinkin 
suhina ilmassa, sillä Vasaravuoren seppä viskasi pihdit, vasaran ja  kavion vuo- 
limen ilm oj-n kautta, enemmän kuin 20 kilometriä pitkän matkan, Vanun vuo- 
reen, jonka isäntä, saatuan hevosensa kengitetyksi, viskasi ne samaa tietä takasin 
Vasara vuoreen. Tämä lainaileminen tapahtui hyvinkin usein, isillä usein näiden 
vuorien tienoilla asuvat ihmiset kuulivat huudon vuoresta, pihtien ja  vasaran, 
suhinaa ilmasta sekä vasaran nakutusta. Klen.

S uom en M useo 1 9 0 0 , N :o  2  s isä ltä ä : Votiivitaulu ja  Suomessa. Kirj. 
A. Lindgren. Kuva). — Korkeapyöränteenmäen löytö Uudellakirkolla Turun- ja 
Porin-läänissä. Kirj. Axel O. Heikel. (8 kuvaa). — Unohtuneita kirkkoja. Kirj. 
Väinö Wallin. — Saarnatuoleja Pohjanmaalla, (jatk.) Kirj. E. K . — Kurki- ja 
Pohto-tarinan toisinto Ruovedellä. Kirj. M. Kauppinen. — Vanunvuoren ja Vasara- 
vuoren haltijat. Kirj. Klen.

FinsJct. Museum 1 9 0 0 , N :o 2  sisältää: Ur våra privatsamlingar. Ett 
silfverfynd från  vikingatid. Kirj. A. H—n. (7 kuvaa). Löydön, joka 1870-luvulla 
tehtiin Turun saaristossa, sai Turussa haltuunsa intendentti T. Wsenerberg, 
joka kultasepän sulattimesta töin tuskin sai pelastetuksi neulaa, hevosenkengän- 
muotoisen soljen  ̂sekä ison massiivisen kaularankaan — kaikki hopeasta. — 
Kalkmålningar från  1700-talet i Tenala kyrka. Kirj. E. N. Tekijä arvelee näitä 
Petrus Langin (s. 1728, k. 1780) tekemiksi, joka myös on maalaillut Perttelin 
kirkossa. — Henrik Bukowski, f. Kirj. E. A—n. ■— Promemoria: 1. Ryska general
stabens bibliotek. Kirjastosta, jota kohtasi maaliskuussa 1900 tulipalo, on useita 
Suomea koskevaa tärkeätä noi 40 tai 50 vuotta sitten otettua kopiota tänne 
lähettänyt kenralimajuri Otto Furuhjelm vainaja. — 2. Fanor från  stora ofreden.

Helsingissä 1900. Helsingin Sentraalikirjapainossa.



Liite.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Vuosikertomus 30 toimivuodelta.

Kolmikymmenvuotinen ajanjakso on kulunut Suomen keväisen heräämisen 
ajasta, jolloin sen edustuslaitos uudestaan elvytettiin henkiin, jolloin kansa pääsi 
osalliseksi maan vaiheiden johtoon, jolloin vasta sen kehitys läksi virtaavan nope
asti eteenpäin kulkemaan. Yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän edistys 
on tietysti välillisesti vaikuttanut tieteellisenkin toiminnan vilkastumiseen, se 
on ollut sen pohjana, joskin se toisaalta on riistänyt tutkimustyöstä monta 
kykyä reaalisen elämän palvelukseen. Joka tapauksessa on Suomi tällä ajan
jaksolla kyennyt tuntuvammin ottamaan osaa siihen vilkkaaseen tieteelliseen 
toimintaan, joka vallankin luonnontieteiden alalla on päättyvällä vuosisadalla 
vallinnut, ja joka syystä kyllä on aiheuttanut sille »luonnontieteiden vuosi
sadan» nimen.

Muinaistiede, luonnontieteistä lähteneenä ja niiden morfoloogiseen mene
telmään nojautuneena, on sekin tuon Suomen kultaajan koitteessa, tasan 30 
vuotta sitte saanut Suomen Muinaismuistoyhdistyksessä ensimmäisen kannatta
jansa meidän maassamme. Mitä kaikkea Yhdistys tällä ajalla on aikaan saanut, 
ja mikä sen merkitys kansamme sivistyshistorialle on ollut, ei ole meidän 
arvosteltavissamme.

Tieteiden tarkoitus on paitsi kansallis- myös yleissivistyksen kohottaminen, 
yhä ehomman ja sopusointuisamman maailmankuvan luominen. Sitä varten on eri 
kansain kesken yhteistyö ja toistensa ymmärrys välttämätön asia. Käsittäen 
tämän on Yhdistyksemme osaksi jo alkanut ja toivottavasti vielä suuremmassa 
mittakaavassa jatkava julkaisemista suuremmilla sivistyskielillä, voidakseen siten 
osaltaan kantaa kortensa yhteiseen kekoon henkisen viljelyn vainiolla.

* A*

Vuotuiskatsauksessaan on Yhdistyksen aikakirjoihinsa merkitseminen eräs 
tuonen tuville muuttanut ulkomainen jäsen, pohjoismaisen muinaistieteen tutkija 
professori Olof Rygh Kristianiasta. Hänen elintyönsä on ainakin välillisesti 
kohdistunut meidänkin esihistoriaamme valoa saattamaan, ja pohjanperän eläjäin, 
lappalaisten, vaiheiden selvittämiseksi on hän suoranaisiakin työtä omistanut.



Useimmat meidän, tutkijamme ovat sitä paitsi saaneet nauttia hänen opastustaan 
Norjan muinaiskokoelmissa, ja kaikki ne varmaankin säilyttävät ehoisan kuvan 
tuosta uhrautuvasta, aina avuliaasta, perinpohjaisesta muinaistutkijasta, joka 
ei suinkaan kuulunut niihin, joiden tie käy päivän pyörteissä, joiden nimi 
on aina joukon huulilla, vaan joka löysi huvinsa hiljaisessa lakkaamattomassa 
tutkimustyössä.

Useita kotimaisiakin Yhdistykseen liittyneitä jäseniä on tuoni vuoden vie
riessä korjannut saaliikseensa. Niiden elintyöhön viittaaminen on kuitenkin 
tässä jätettävä tekemättä.

Tärkeimmät toimet.

Kesällä 1899 oli Yhdistys tilaisuudessa, saatuaan valtiolta 2,000 mk:n 
suuruisen apurahan ja omista varoistaan suorittaen lähes 600 mk:n suuruisen 

1 lisämäärän, lähettää VII taidehistoriallisen retkikunnan tällä kerralla Pohjanmaalle. 
Retkikunnan työt kestivät kuusi viikkoa hikien 4 p:stä kesäkuuta, jolloin osan
ottajat matkustivat Kuopioon sieltä alkaakseen tutkimuksensa. Johtajana oli 
kuten edellisilläkin kerroilla, maisteri E. Nervander, ja lisäksi kuului matkuee- 
seen arkkitehti Jarl Eklund, maisteri K. K. Meinander ja ylioppilas Björn Cetler- 
livarf, minkä ohessa neljän viikon aikana oli arvokkaana apuna nim. piirtäjänä 
ja akvarellimaalaajana, eräs vapaaehtoinen osanottaja ylioppilas Carl Frankenhäuser. 
Matkalla tutkittiin seuraavat 19 kirkkoa, nim. Kuopion, Leppävirran, Maaningan 
Pielaveden, Iisalmen, Lapinlahden, Sotkamon, Kajaanin, Paltamon, Säräisniemen, 
Utajärven, Muhoksen, Yli- ja Ala-Kiimingin, Paavolan, Rantsilan, Pulkkilan ja 
Haapaveden kirkot sekä vielä Ison-Kyrön vanhakirkko.

Katsoen työajan lyhyyteen ja usein olleisin pitkällaisiin välimatkoihin toi 
retkikunta muassaan odottamattoman runsaat saaliit valokuvia, akvarelleja, piir
roksia, isoja kalkeerauskuvia y. m. jäljennöksiä, nim. yhteensä 372 kappaletta. 
Näistä otettiin 70 Paltamon, 44 Ison-Kyrön, 32 Rantsilan, 30 Muhoksen, 23 
Pielaveden, yhtä monta Sotkamon kirkosta j. n. e. Vanhempain kotimaisten 
maalarien käsialan tuntemiseksi tehtiin esim. matkalla tavatuista noin 100:n 
vaiheille nousevista Mikael Toppeliuksen erilaatuisista maalauksista kokonaista 
147 jäljennöstä. Emanuel Granbergin taiteilijakyky käy selville 2G:sta ja Emanuel 
Almin 1 listii kuvasta. Sitä paitsi saatiin pikkulisiä Galleniuksen, Ehngrenin, 
Vallinin, Hedmanin y. m. kotimaisten maalarien oppimiseksi. Ennestäänkin 
suuret kalkeeraus- ja väriluonnoskokoelmat Ison-Kyrön kirkosta karttuivat 31:110, 
erilaatuisella jäljennöksellä läntisen parven poistamisen kautta saataville tulleista 
kuvista, jotka kuitenkin parven läheisyyden takia, ikävä kyllä, olivat hyvin 
vahingoittuneet.

Pariisin maailmannäyttelyyn on Yhdistys lähettänyt hyvän joukon valo
kuvia esihistoriallisista löydöistä ja huolella tehtyjä vesivärikuvia ynnä värillisiä 
valokuvia kirkollistaiteellisista muistoistamme. Mitenkä valinnassa on onnistuttu 
ja minkä vaikutuksen )  hdistyksen osasto tekee, ei ole vielä oikii meidän arvos- 
arvosteltavissamme.



Lahjoituksena on Yhdistys saanut nimittämättömältä taholta 500 markan 
suurnisen summan käytettäväksi kansanomaisten rakennusaiheiden kertomista 
ja kuvaamista varten Aunuksen ja Arkangelin feuvernementeissä. Bahat on annettu 
tätä tarkoitusta varten kansakoulunopettaja j .  Väänäselle, joka tuloksena mat
kaltaan viimemainitussa kuvernementissa on lähettänyt kertomuksen ynnä sata
kunnan hyvin suoritettuja piirroksia.

Toinen osaksi samoilla aloilla liikuskellut stipendiaatti hra Lauri V. Pääkkö
nen, jolla, oli käytettävänään yksi Henrik Borgströmin lahjoittamista 500 markan 
suuruisista stipendeistä, toi tullessaan kaikkiaan 632 numeroa käsittävän kivi- 
kalukokoelman, joka suurimmaksi osaksi on keräelty Petroskoin piiristä Nishnij- 
Salmen kylän lähellä olevalta ennen tuntemattomalta kivikautiselta asuinpaikalta.

Kesäksi 1900 on jaettu toinen jälellä oleva Borgströmin stipendi semi
naarilaisille M. Tuokolle ja S. Paulaharjulle yhteisesti yllämainittujen rakennus- 
ja koristetutkimusten jatkamista varten, tällä kerralla Seesjärven länsi- ja etelä
puolella.

Kiinteiden muinaisjäännösten luettelemista ja kertomista varten Pernajan 
kihlakunnassa on annettu ylioppilas E. W. Pakkalalle n. s. perustajainstipendi, 
s. o. perstajamaksujen korkorahat lisättynä 300 markaksi.

Painatustyöt.

Painosta on ilmestynyt:
Suomen Museo, V I vuosikerta, 1899, joka vuoden 1899 kuluessa on ollut alle

kirjoittaneen ja sen jälkeenjfll. kand. H. ,T. Heikelin toimittamana, ja jossa on ollut 
kirjoituksia seuraavilta henkilöiltä: Hj. Appelgren. .T. R. Aspelin, P. Artti, Jaakko 
Bränny, Björn Cederhvarf, H. R. Damstén, A. G. Halii, A. O. Heikel, Antti Helan
der, J. Jung, H. Laitinen, Ville Lehmonen, K. A. Lepistö, J. A. Miekkanen, E. Ner
vander, H. A. Reinholm, Artturi H. Snellman, J. J. Tikkanen sekä Julius Ailio.

Finskt Museum, VI vuosikerta, 1899, viime vuoden loppuun maisteri 
K. K. Meinanderin ja siitä pitäen maisteri E. Nervanderin toimittamana. Siihen 
ovat kirjoittaneet: H. Aejmelaeus, J. R. Aspelin, A. Hackman, H.- J. Heikel, 
Xinni Jahnsson, lv. K. Meinander, Jenny Montin, E. Nervander, J. Salenius, 
Ralf Saxen ja Julius Ailio.

Mitä tulee kuukauslehtien julkaisuun tämän kalenterivuoden kuluessa, on 
kummankin numeromäärä supistettu kuudesta neljään. Tähän on aiheuttanut 
se seikka, että nämät oikeastaan suurelle yleisölle aijotut lehdet eivät ole toi
vottavassa määrässä saaneet lukijakuntaa muualla kuin sivistyneissä piirissä, ja 
suuret painatuskustannukset ovat toisaalta estäneet muista julkaisuista. Aiko
muksena on läheisessä tulevaisuudessa saada toimeen aikakauskirja, joka ilmes
tyen jollakin suurella sivistyskielellä voisi pitää yllä kosketusta muun tiede
maailman kanssa, ja saada sen kuuluville ne tutkimustulokset, joihin täällä 
päästään muinoisen viljelyn ensivaiheista ja sen asteettaisesta kehityksestä muun 
Euroopan jäljissä.

Sukukirjaa on rehtori Axel Bergholmin toimittamana ilmestynyt seuraa- 
vat vihot:
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X III vihko, joka käsittää seuraavat suvut: Nylander, Olsoni, Orraéus, 
Ottelin, Palander, Paldani(us), Palmroth, 1’eldan, Pentzin, Perander, von Pfaler, 
1’ipping, Polon, Poppius.

X IV  vihko, sisältäen suvut: Poppius (jatk.J, Porthan, Printz, Procopaeus 
ja Procopé, Kalun, Kein(ius), Renvall, Reuter, Jiiveil ja lievell, Roos, Roschier, 
Rosenius, Rothovius.

X V  vihko, käsittävä suvut: Rothovius (jatk.), Runebei*g, Rnuth, Sacklenius 
ja Sacklén, Salenins, Sandelin, Sandman, Savonius, Schalin, Schroderus, Sclnvindt, 
Seliybergson, Selin, Serlachius, Simelius, Snellman.

Täten on teos nyt jo paisunut 3 vihkoa laajemmaksi, kuiri sitä alkuperäi- 
sesti oli suunniteltu, osaksi siitä syystä että useista suvuista on jälkeenpäin 
saatu runsaita lisätietoja, osittain on sukujen lukumäärääkin täytynyt lisätä. Kun 
tilausilmoituksessa luvatut suvut eivät voi mahtua vähempään kuin 18 vihkoon, 
on osakeyhtiö Otava, jonka kustannuksella teos ilmestyy, huolestuneena teoksen 
samalla kohoavasta hinnasta ja siitä johtuvasta vähemmästä menekistä ehdot
tanut, että Yhdistys ottaisi osalleen 3 viimeisen vihon kustannuskulut, jotta ne 
voitaisiin ilmaiseksi jakaa tilaajille. Tämän johdosta on Yhdistys vastaiseksi 
luvannut omista, ei tosin suurista varoistaan suorittaa puolet loppuvikkojen 
painatuskuluista, toivoen että teoksen valmistuttua valtio, joka autiudella on kor
vannut teoksen koko toimituspalkkion, jopa jonkun osan painoluilujalän lopulli
sesti korvaisi mainittujen loppu vihkojen painatuksen.

Karjalaisia rakennuksia ja  koristemuotoja, kuvanneet Yrjö Blomstedt ja 
Victor Sucksdhrff. Kuvasto. —  Teos, joka on suurta 4:o kokoa, ja jonka teksti 
tulee ilmestymään myös ruotsiksi ja saksaksi, sisältää 80 kuvataulua ja ilmestyy 
Castrenin tutkimusrahastosta myönnetyllä 2,500 mk:n suuruisella kannatussum- 
malla ja tekijäin vastuulla.

Painossa on lisäksi:

Sukukirjan X V I  vihko.

Esitelmiä, matka- y. m. kertomuksia, tiedonantoja, 
pikkutictoja j.  11. e.

Esitelmiä kokouksissa ovat pitäneet: 1) Lokakuun kokouksessa fil. kand. 
Julius Ailio »Muinaisjäännösten kaivausmenetelmästä ja tekniikasta Tanskassa». 
2) Marraskuun kokouksessa maisteri K. K. Meinander »Wadströmin kokoelmassa 
olevista ruotsalaisista muotokuvagravyyreistä 1000- ja 1700-luvuilta'. 3) Joulu
kuun kokouksessa tohtori Tli. Sclnvindt »Kansanomaisista metsänkäyntitavoista 
Suomessa». 4) Tammikuun kokouksessa tohtori Väinö Wallin »Unohtuneista kii- 
konpaikoista länsi-Suomessa, etupäässä Kodialan kirkosta». 5) Helmikuun koko
uksessa fil. lisensiaatti A. O. Heikel »Suomensukuisten heimojen hiuslaitoksista ja 
päähinemuodoista». C) Maaliskuun kokouksessa tohtori Hj. Appelgren »Kivikau
tisten löytöpaikkain tutkimuksista Kiuruvedellä ja Vihannissa». 7) Huhtikuun



kokouksessa kansakoulujen tarkastaja V. IJögman »Kaliman vanhimmasta kirkasta». 
S) Vuosikokouksessa arkkitehti A. Lindgren »Suomalaisista votiivitaulnista».

Tiedonantoja on sitä paitsi ollut: 1) Joulukuun kokouksessa maisteri A. 
Hackmanilta »Eräistä Suomessa löydetyistä hopeaisista muinaisesineistä» ja 2) 
Maaliskuun kokouksessa maisteri H. J. Heikeliltä muutamista keski-aasialaisista 
harvinaisuuksista.

Satuja, kansantapoja y. m. ovat lähettäneet: kansakoulunopettaja J. Antti 
Ylitorniosta, rouva Ninni Jahnsson Paraisista, herra F. O. Leivo Nousiaisista, 
asessorin rouva Jenny Maria Tallgren Turusta, talollisenpoika F. Tikkanen Piela
vedeltä ja hra A. Valkonen Juvalta. — Kansakouluntarkastaja 0. A. F. Lönn- 
bohm on lähettänyt luettelon Kuopion Isänmaallisen Seuran kokoelmissa ole
vista plooturahoista, ja ylioppilas Y. Tuomikoski on ilmoittanut muinaisjäännök
sistä Vihannissa ja naapuripitäjissä.

Sukuluetteloita ovat hyväntahtoisesti lähettäneet rovasti H. A. Appelberg 
Appelbergin suvusta, valtionarkeoloogi, professori J. E. Aspelin Winterin, Gral- 
lénin ja Galleniuksen suvuista, nimismies A. Rönneberg Iiönnebei'gin suvusta 
ja varatuomari W. Selin Leopoldin suvusta.

Muotokuvista on saapunut luetteloita kaikkiaan 53 kappaleesta. Niitä 
ovat luetelleet arkkitehti Jac. Ahrenberg, rouva Lydia Robsahm, piirilääkäri 
E. Roos ja assessorin rouva .Tenny Maria Tallgren, ja jakautuvat luetellut taulut 
alla mainituille suvuille seuraavasti:

Ahrenberg 12, Alopaeus 1, Aminoff 3, Armfelt 1, Benzelstjerna 1, Berndt- 
son I, Billot 1, Brehmer 1, af Engeström 3, Footaugel 2, a f Forselles 2, Gagge 1, 
Gyllenchopp 1, Gyllenskepp 1, Gylling 3, Hansen 2, Hermelin i, Jansson 1, Kaarle 
X  Kustaa 1, Kaarle X I 1, Paavali I 1, Scholander 1, Strengell 2, Reuterskjöld 1, 
Ulrika Eleonora 1, WielancL 1, W ittfooth 1. Zettervall 1, Ahman 1, Tuntemat- 
tomia 3.

Nämät ovat kaikki lahjoituksia, joita ovat tehneet seuraavat kiitollisuu
della mainittavat henkilöt: Ent. lainopin ylioppilas Oscar Asehan, opistolaiset 
Erik ja Lempi Augustsson, kansakoulunopettaja Olli Berg, ylioppilas Ragnar af 
Björkesten, metsänhoitaja Th. Cannelin, tilanomistaja Lennart Oarlstedt, talous
tirehtööri, K. F. Eklund, einintii Blkkoln, liorm *T. O. i  röbom, lehtori V . Heikel, 
talollinen Olli Holopainen, työnjohtaja Alfred Lekman, kansakoulunopettaja Lind
holm, herra Carl Lindgren, vapaaherratar Maria Mollin, maisteri E. Nervander.

Kokoelmat ja kirjasto.

Kokoelmat ovat karttuneet kaikkiaan 51 numerolla, joista on

kivikaudelta......................
varhemmalta rautakaudelta 
myöhemraältä 
uudelta ajalta . . . .  
epävarmalta ajalta. . .

13
1
3 

30
4



luutnantinrouva Christine Standertskjöld, assessorin rouva Jenny Maria Tallgren, 
poliisikonstaapeli David Urbin, intendentti Th. Waenerberg, tilanomistaja O. \Y. 
Åberg ja talollinen A. F. Ahman.

Rahoja ovat lahjoittaneet puutarhuri Richard Eklund ja herra I. Martinof,
Werner Holmbergin kipsisen rintakuvan E. Sjöstrandilta 011 Yhdistys mie

luisena lahjana saanut Sophie Gyldéniltä.
Valo- ja  värikuvia, ynnä akvarelleja ovat lahjaksi antaneet: ' tohtorinna 

Sigrid Castren, maisteri A. Hackman, valtionarkivaari R. Hansen ja assessorin 
rouva Jenny Maria Tallgren.

Asiapapereita, kirjeitä y. m. on lahjaksi saapunut rautatien virkamies A. 
Aminoffilta, laamanninrouva Aurora Blåfieklilta, vankilantireiitööri B. Breitholtzilta, 
rehtori M. Brenneriltä, intendentti A. O. Heikeliltä, ylioppilas E. Lehtiseltä ja 
vapaaherratar Maria Melliniltä.

Kirjasto on arkistonhoitajan Björn Cederhvarfin selonteon mukaan kart
tunut kirjallisuusvaihdon kautta koti- ja ulkomaalaisten tieteellisten seurain 
kanssa 272:11a nidoksella. Lahjana on saapunut 9 nidosta seuraavilta henki
löiltä: lyseiiäinen Stig Lund’ilta, fil. kai id. J. Ailiolta, herra HahHlta Suojär- 
vellä L. W. Pääkkösen kautta, tohtorinna Jully RamsayTta, maist. Alfr. Hack
manilta, tohtori A. O. Heikeliltä sekä neiti Augusta Granberg’ilta.

Julkaisujen vaihtoon 011 ryhdytty N ew -Yorkin yleisen kirjaston ja Ruotsin 
anthropoloogisen ja kultuurihistoriallisen seuran kanssa —  viimemainitun kanssa on 
vaihdettu kaikki entisetkin julkaisut—  sekä puolalaisen aikakauskirjan »Swiatowitin» 
kanssa, jota toimittaa tri E. von Majewski Varsovassa. Sen lisäksi on Yhdistyksen 
kunkauslehtiä alettu vaihtamaan muutamiin kansantajuisiin kotimaisiin lehtiin.

Muita tapalitumia.

Viime kesänä valmistuneessa tieteellisten seurain talossa on myös Yhdis
tykselle suotu sijaa, ja onkin koko kustannusvarasto, jonka bruttosumma rauut- 
topäiväaä suoritetun luettelon mukaan nousee 18,285 markkaan, siiiTetty sinne. 
Kokouksia on kuitenkin pidetty yhtä lukuunottamatta historiallisessa museossa, 
johon Yhdistyksen kirjastokin on jätetty. —  Mainitun talon talousvaliokuntaan 
on valittu jäseneksi esimies, professori J. B. Aspelin ja varajäseneksi tohtori 
Th. Sehwindt.

Muinaistieteelliseen toimikuntaan on Yhdistyksen edustajaksi kolmivuotis
kaudeksi 1900— J 902 valittu uudelleen professori G. Nyström.

Perustajajäseneksi 011 ruvennut valtionarkeoloogi, professori J. R. Aspelin, 
ja samoin on sellaiseksi kutsuttu valokuvaaja Daniel Nvblin kiitollisuuden osot- 
teeksi siitä avuliaisuudesta, jota hra Nyblin aina on osottanut Yhdistystä kohtaan, 
viiinejisi Pariisin näyttely kiivain valmistamisessa ilman niitäkään korvausta.

Vakinaisiksi jäseniksi on kutsuttu seuraavat 8 henkilöit:
Mandellöf, V. A., Kirkkoherra, Amerika.
Eklund, Jarl, Arkkitehti, Helsinki.
Frankenhaeuser, Carl, Ylioppilas, Helsinki,



Forsström, Hj., Kauppias, Helsinki.
Karttunen, Uno, Fii. maist., Helsinki.
Renvald, V. H., Lyseon kolleega, Mikkeli.
Rinne, J. K., Fil. kand., Helsinki.
Sumelius, liina, Neiti, Tampere.

Berlin— Helsinki 7 p:nä toukok. 1900.

Julius Ailio.
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uomen useo.
Seitsemäs vuosikerta.

Nro 3.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisema. 

Syyskuu. 1 g o o

Tilaushinta postikonttoreissa on / 
2 m. 50 p. vuodessa. Muinaisin.- < 
yhdrn vakinaiset jäsenet saavat leh- y 
<len pamatusvuoden kuluessa lm  :11a, 
kansa- ja  kiertokoulujen opettajat, < 
oppikoulujen, seminaarien jakansan - $ 
op istojen  oppilaat 1 m. 50 p:llä, kun ( 
tilaus tehdään suorastaan toim ituk
selta.

Lähetykset osotetaan

8. MuiiiaismuLstoyhdistykscfi Sihteerille, 
H elsinki, 

Historiallinen museo.

Lehti ilm estyy  neljänä yhden 
arkin kokoisena numerona, ja  sitä 
voidaan tilata kaikissa maamme posti - 
konttoreissa sekä Helsingin kirja
kaupoissa ja  Laurentin sanomalehti- 
rayymälässä.

Hijo, Oulas ja  Limas veljekset.

P. N. Mathesius, Pohjanmaan alustava historioitsija, kertoo 
väitöskirjassaan 1734 että Iin, Oulun ja Limingan pitäjät ovat kan
san tarinan mukaan saaneet nimensä kolmesta lappalaisveljeksestä, 
Hijo, Oulas ja Limas, jotka ensin ovat ottaneet ne seudut haltuunsa. 
Mutta se seikkaperäinen tarina, joka tekijällä mahtoi olla tuosta 
asuttamisesta, on valitettavasti hävinnyt, kuten hänen muutkin run
saat aineksensa, joista hän puhuu kirjansa alussa, eivätkä myöhem
mät tutkijat ole siitä saaneet tietoonsa muuta kuin pari laadultaan 
eriävää tarua Oulun ja Limingan asuttajista. Koska niistä kuiten
kin näyttää kuin tarina olisi sisältänyt Pohjanmaalla rehoittaneen 
Kalevataruston aineksia, otan sen puheeksi, arvellen että sen osia 
vieläkin säilynee vanhusten muistossa ja tullee korjatuksi, kun tut
kijat tietävät niitä urkkia.

Mathesius puolestaan epäili tuota lappalaista asuttamista. Hän 
ei pitänyt luultavana että mainitut seudut, li, Oulu ja Liminka, 
jotka ovat kalastukselle niin erinomaisen otolliset, olisivat voineet 
jäädä tuntemattomiksi lappalaisten tuloon asti.

Epäävälle kannalle tuohon lappalaisasutukseen nähden asettui 
myöskin Calamnius ja väitti, samoin kuin vielä myöhemmin A. H. 
Snellman, että näiden seutujen vanhimmat asukkaat olivat kansan 
tarinan mukaan Hiiden kansaa, isokasvuisia jättiläisiä, joiden päät 
olivat „puiden latvain tasallau. Mutta vaikka kansa, kuten Calam- 
nius huomauttaa, puhuukin lappalaisista jonkunmoisella ylenkatseella, 
mutta jättiläisistä eli Hiiden kansasta aina pelolla, -— kansan käsitystä 
kuvaa sananlasku: „ Hiisi korpi käymättömän, Korpi, käynehen uro- 
hon!“ , — ovat Snellmanin tieten jättiläiset ja lappalaiset paikoin kan
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san kertomuksissa sekauneet toisiinsa niin, että ne muodostavat mel
kein saman käsitteen. Arvatenkin oli Mathesinksen kuuleman tari
nan sisällyskin syynä hänen epäilykseensä, se sisällys kun ei sovel
tunut lappalaisiin.

Puhuessaan Iin asuttamisesta sanoo Calamnius: „ Olkoonpa nyt 
kalanrikkaus tai mikä tahansa tähän syynä, niin se ainakin lienee 
varmaa, että paikkakunta jo varhain sai asukkaita, jopa ennen Lap
palaisten tuloakin. Tätä todistanevat todeksi sekä muutamat muis
tomerkit, että myöskin vielä elävä kansantaru. Ennen muinoin —  
niin tietää tämä taru mainita —  oli täällä asunut isokasvuinen 
kansa, joka oli asuntonsa rakentanut vuorille. Maata he eivät vil
jelleet, oleskelivat vaan kivikankaillansa ja vaaroillansa, josta ovat
kin tämmöiset kivikankaat saaneet nimen Hiiden pellot, sillä Hiiden 
kansaa tämä oli. Näitä nimensä saaneita paikkoja löytyy vielä, 
paikkakunnassa, esim. Hiidenpato, Hiidenkoski, Hiidenvaara ja heidän 
viimeisenä asuntopaikkana osoitetaan vielä Hiiderikangas. Tämä Hii- 
denkangas on korkeanlainen hiekkakangas, jonka ylimmäinen harju 
on laveata kivitannerta. Kiviharjun keskellä kasvaa pikku leh- 
dikko, jota kutsutaan „Jättiläisten puutarhaksi, samaten kuin koko 
kiviharju myöskin kutsutaan "Jättiläisten kirkoksi^. Sillä Jättiläi
set ja Hiiden kansa ovat kansan mielessä yhtä, ja nämä nimityk
set vaihdellaan eroittamatta toisiinsa. Eräs kertoja, jolle Calamnius 
tuosta huomautti, selitti että jättiläiset kyllä olivat itsenäistä kan
saa, mutta olivat Hiiden sukua. Hiidenpato on poikki jokea kul
keva kivipato eli muuri, joka tekee laskeville veneille vaarallisen, 
lyhyen mutta jyrkän, vedenputouksen. Tämäkin mainitaan "Jätti
läisten tekemäksiu. Mahdollista on, että tämä pato on luonnon ra
kentama; mahdollista myöskin että se on ihmisten. Tunnettu näet 
on, että Suomalaiset varustimena Venäläisiä vastaan sodissa 15 vuosi
sadan loppupuolella myöskin käyttivät sitä keinoa, että rakensivat 
kivisalpauksia jokien poikki, millä lie estivät vihollisia pääsemästä 
jokia myöten kulkemaan ja saattoivat heille surman. Tuommoinen 
salpaus saattaisi Hiidenpatokin olla“ .

Selvänä todistuksena, ett’ei kansakaan ole alkuansa puheena 
olevassa asutustarmassa tarkoittanut lappalaisia, vaan Hiiden kan
saa, 011 itse Hijo-nimi, joka Hiisi-nimen muodostuksena on paraiten 
tunnettu Huomaan (s. o. Hiidenmaan) saaren nimestä. Hijosta, ker
toi tarina, on taasen Iin pitäjä saanut niinensä ja siinäkin, samoin 
kuin useassa muussa siihen verrattavassa nimessä, esim. Iisalmi,, 
liden- 1. Iittensalmi, Iivaara, Iisvesi, Iitti y. m., niin ikään piil- 
lee Hiisi-nimi (vrt. Virolaisten piihad ied). Mutta tuosta Iin pitä
jän asuttajan vaiheista ei ole tätä nykyä tarinaa tiedossa.

Oulun asuttajasta sai M. A. Castren sen tarinan onkeensa, että 
Onla uiminen lappalainen on ollut ensimmäinen asukas sillä pai
kalla missä Oulu nyt on. Siellä hän näet oli asunut talvisin Kai-



lisen mäellä, mutta kesäksi oli hän muuttanut Pyhäjoen seuduille 
kalastamaan. Siellä taasen on Oulainen saanut hänestä nimensä. 
Oulua nimittävät venäläiset aikakirjat 1375, kun se ensi kerran 
linnoitettiin, Ouluksi.

Limingan asuttajasta on A. H. Snellman julkaissut muinais
tarun, jonka kansakoulunopettaja G-. Kunnari on saanut paperille 
pannuksi. Sen mukaan oli tuo Limingan asuttaja iso jättiläinen 
ja nimeltänsä Limmi. Mikä sanoo hänen asuneen Lapinkankaalla, 
mikä Linnukan-, mikä Puodinmäellä. Suuri osa Liminkaa oli sii
hen aikaan vielä veden vallassa ja kun kerran Limmin tyttö meni 
veneellä Puodimnäeltä Lapinkankaalle, löysi hän sieltä miehen he
vosella maata kyntämässä, otti miehen hevosineen päivineen hel
maansa ja vei isällensä nähdä tavallisen jättiläistarun mukaan. Niin 
ikään kerrotaan että Limmi oli asunut Lumijoen Lapinniemellä, 
mutta toisen tarinan mokaan sai Lumijoki nimensä Kummista, joka 
oli Limmin seurassa saapunut paikkakunnalle.

Limmin sanotaan harjoittaneen metsästystä ja kalastusta elatuk- 
sekseen. Kalastusta varten on hän kaivanut nykyiset joet ja järvet, 
metsästystä varten kasannut kankaat ja kukkulat, muun muassa La- 
pinkanbaankin. Nykyistä Liminganlahtea oli hän sanonut mereksi 
ja voidaksensa siellä kulkea oli hän tehnyt itselleen veneen. Ker
ran kun Limmi oli kalastusmatkoillaan tuolla merellä, löysi hän 
meren keskeltä oudon saaren. Hän meni saarelle ja päätti ruveta 
asumaan siinä, se kun oli erittäin sopiva balastuspaikaksi. Lähti 
hakemaan puita ja teki niistä ison pistoskodan. Kodan keskelle 
kantoi hän ison kiviläjän tulisijaksi ja asetti suuren keittopatansa 
sen päälle. Saatuansa näin asuntonsa valmiiksi meni Limmi saa
ren rantaan jotakin saalista Hakemaan. Huomattuaan ison mateen 
niskentelevan lähellä rantaa, tarttui hän madetta äkkiä niskasta 
kiinni ja alkoi vetää sitä maalle. Kala oli hirveän suuri. Kun 
Limmi oli vetänyt sen kolme kertaa pistoskotansa ympäri, ulottui 
pyrstö vielä mereen. Mutta Limmikään ei ollut hätäpoika, veti ka- 
lanpään vaan kodan ovesta sisään ja pani pataansa, jossa keitti 
kappaleen kerrallaan, kunnes sai vihdoin pyrstönkin pataan. Sitä 
odottaessa meni kumminkin kolme kokonaista kuukautta. Ison ma
teen kun oli syönyt, rupesi Limmiä janottamaan, mutta suolaista 
merivettä hän ei saattanut juoda. Siitä syystä rupesi hän. kaiva
maan kaivoa keskelle saarta. Kun hän oli vähän aikaa kaivanut, 
alkoi koko saari liikkua, uiskennella ympäri merta. Nyt huomasi 
Limmi, että hänen saarensa olikin tavattoman iso kala, joka oli 
asettunut maata. Kaikki tavarat vyöryivat kalan selästä mereen 
ja korkea pistoskota kaatui tulisijoilleen. Sen jäännöksiä ovat ulko
puolella rantaa olevat kivet ja lahden pohjassa oleva kari nimeltä 
Isokova. Hädissään juoksi Limmi veneesensä ja alkoi soutaa poh
joista kohden, jonka jälkeen häntä ei ole koskaan enää näkynyt.
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Mennessään huusi hän: Liminkala, Liminkala! ja sitä huutoa kaikui 
vielä silloin, kun suomalaiset tulivat näille seuduin. Siitä nimittä
vät Suomalaiset vielä nytkin tätä paikkaa Limingaksi. Mutta se 
kala, jonka selkään Limmi yritti kaivamaan kaivoa, kuoli siihen, 
missä nykyinen Oulunsalo on. Kaivonsija 011 vielä siellä nimellä 
Pappilanjärvi. —  Erään tarinan mukaan sanotaan Limmin menneen 
toisen miehen kanssa Kemiin ja rakentaneen siellä paikkakunnan 
ensimmäisen kirkon.

Vihdoin mainitaan tämä asutustarina siinä Pyhäjoen pitäjän 
kertomuksessa, joka on painettu Lönnrotin Mehiläisessä 1837. Sen 
mukaan oli kolme äveriästä lappalaisveljestä, Hiio, Oulas ja Limas 
eli Limmi, muinaisaikana kierrellyt näillä pohjoisilla seuduilla, ei 
ainoastaan merenrannoilla, vaan ylemp&näkin sydänmailla. Heistä 
luultiin Oulun, Oulaisten ja Limingan saaneen nimensä.

Tuo veljesten kierteleminen Pohjanmaan rantamailla, josta pu
lultaan sekä viimeksi mainitussa että Oulua yksityisesti koskevassa 
tarinassa, muistuttaa Juveliuksen julkaisemaa tarinaa Kihovaubko- 
sesta, Kalevan pojasta. „Jos tahdomme uskoa rahvaan juttuja, ker
too hän, on er|s Kihovaikonen nimeltä ollut ensimmäinen, joka on 
polttanut tervaa männyn juurista Pohjanmaalla. Kun ei hänellä it
sellä ollut varmaa asuntoa, kulki hän ympäri maata, varsinkin Loh
tajan, Pyhäjoen ja Kalajoen pitäjissä, opettaen tuota taitoaan rah
vaalle. “

Mutta aivan myytillinen 011 luonteeltaan yllä kerrottu tarina 
Limmistä, Limingan asuttajasta. Se on katkelma luomistarustosta, 
jossa Limmi näyttelee Väinämöisen osaa jokien kaivajana, kankai
den kasaa jän a ja karien muodostajana.

Kuinka lienevätkään tarinat Kalevan pojista Pohjanmaalla se
kaantuneet toisiinsa? Pohjanmaalla oli se ääretön niitty, jota 
niittäessä Väinämöisen viikate pääsi käsistä, lensi taivaalle ja jäi 
sinne tähdikkönä pilkottamaan, ja Etelä-Pohjanmaalla on Kyrön- 
joki tarinan tieten Väinämöisen kyntämä. Soiniin ( =  Kullervo, 
Kalevanpoika) sitävastoin, joka Cajanuksen kertoman tarinan mukaan 
asui Limingassa, ei tiettävästi Limmistä kerrottu tarina sovellu. 
Niin-ikään puuttuu meiltä tarinan antama aihe päättämään Iin asut
tajaa Hijoa ja Paltamossa asuvaa Kalevanpoikaa, Soinin Hiisi-veljeä, 
samaksi henkilöksi, vaikka kyllä nimi ja nimen käsite ovat yhtä.

Kuten edellisestä selviää emme tiedossamme olevista aineksista 
saa kootuksi yhtenäistä tarinaa Hijo-, Oulas- ja Limas-veljesten asut- 
tamistoimista Pohjanmaalla, mutta tarina on niistä nähden sekin 
sisältänyt muinaisen Kaleva taruston katkelmia.

J. R. A.
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Tietoja votiivitauluista Suomessa.

Koonnut A. Lindgren.

(Jatkoa).

Joliei oteta lukuun muutamia votiivi-aiheisia maalauksia keski
aikaisissa kirkoissamme, on vanliin tunnettu votiivitaulu Marga
reta Rouvan, Matz Jonsson pormestarin tyttären taulu Raumalla. 
Sen puitteissa on vuosiluku 1572, joka arvatenkin tarkoittaa Mar- 
gareta-rouvan kuolinvuotta. Tähän aikaan raivosi Raumalla kulku
tauti, johon muitten muassa myöskin mainittu rouva kuoli. Tämän 
surullisen tapauksen muistoksi on taulu maalattu.

Että rutto oli kamala ja kauhistus Kaumalla yleinen, se ilme
nee scnr aavista runo värssyistä, jotka taulun alasyrjään on selityk
seksi pantu:

„Emedan jagh lefde både karsk och sund: —
Besökte inigh mine venner i alle stund 
Men då Gudli migh häden wilde kalla:
Öwergåwo migh mine venner alla:
Och flydde udur staden både fatige och rijke:
Förmenandes sigli wile Gudi undwike.: —
Men mine fatige barn wille hawa gjort migh ten äre 
Och teris moders lijk til grawen bäre 
Men the wore för unge och för små 
Atli the ej kunde under bårene gå.:
E y ' war Keller til hwarken man eller qvinne:
Som sigh härtil wille låte finne:
Ty måste oxerne thet bästa göre.: —
Och mit lijk på en slede til grawena före.: —
Matias min son moste för oxarne gå: —
Efter man thertil ingen annan kunde få.: —
Ocli en utgamel qvinne hustru Karin medh liampn:
Min sväre moste driwa oxarne fram.: —
Näst lijket fölgde mine söner Bendictus och Martinus.: —
Och dernäst Joseph och Lavrentius.:
Den ärlige mannen som wår kirkeherde är.: —
Herr Mårten och • hans hustru Kär.: —
The gjorde allenast mit lijk then ära.: —
Och fölgde migh til jorden efter Tobias lära.: —
Här hvilar nu min Kråp til domedagh.: —
Och sielen lefwer i Guds behagh.: — “
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Taulussa on yllä kerrottu hautaussaatto kulkevana ulos meren 
rannalla olevan kaupungin portista. Ensimmäisenä kulkee „Matias 
min son“ , härkaparia ohjaa anoppimuori Karin ja ruumisvaunuja 
seuraa vainajan neljä nuorempaa poikaa ynnä kirkkoherra rouvineen. 
Koko tämä ryhmä on taulun taustana, henkilöt pieniä ja epäselviä 
ja koko taulu yleensä ajan hampaan syömä.

Etualalla on tavanmukainen votiivi-aihe: Kristus ristillä sekä 
Maria ja Johannes. Johanneksen vieressä donatori rukoukseen polvis
tuneena: arvatenkin joku vainajan pojista, taikka muu sukulainen.

Taulusta lausuu E. Aspelin taidehistoriassaan: „Ei taideteok
sena, vaan aikuisimpana suomalaisena laatukuva-maalauksena ansait
see taulu huomiota. “

Paitsi tätä rouva Margaretan votiivitaulua on Rauman kirkossa 
vielä kaksi muuta: Clemensin ja Souckin. Edellinen kuvaa kirkko
herra Gregorius Clemensiä perheineen Kristuksen ristin juuressa, isä 
ja 9 poikaansa ristin vasemmalla puolella, kaksi vaimoa ja seitse
män tytärtä ristin oikealla puolella. Lukuisa perhe siis! Perheen
isällä, kolmella pojalla, yhdellä vaimoista ja yhdellä tyttärellä on 
risti päänsä päällä. Taulun on näitten kuoleman jälkeen nähtävästi 
maalauttanut jäljelle jäänyt leski. Kuvan ylä- ja alareunassa on 
kirjoitus, jossa mainitaan Gregorius Clemensin syntymä- ja kuolin
vuodet 1568— 1639. —- Kristus on tavallista paremmin maalattu, 
samoin muotokuvat, joissa perhetyyppi hyvin ilmenee.

Sonckin votiivitaulu on komeilevanipi kuin edelliset. Se on 
ajan maun mukaan jaettu useampaan osaan ja koristettu sekä maa
lauksilla että veistoksilla. Itse taulu kuvaa Kristusta ristillä; sitä 
ympäröivässä kehyksessä on useampia pienempiä maalauksia, ylinnä 
Kristuksen ylösnousemus. Alhaalla taulun keskiosassa on senraava 
votiivikirjoitus:

„G-udi Till ähra denna Kyrkian till prydna haffier Detta Ephi- 
taphium skenckt och förährt Hindrick Sonck.

Ty en gladan gifvare elsker gudh. 2. Cor.: 9.“

Kummallakin puolella tätä kirjoitusta ovat mies- ja naissuku- 
laisten kuvat, jotenkin pienet, vaan verrattain hyvin maalatut.

Näihin aikoihin 1600-luvun keskipaikoilla eli Turussa taide
maalari Jokkim Lang, joka mahdollisesti on maalannut edellä ker
rotut kaksi votiivitaulua, (kts. E. Aspelinin taideh.) ja niinikään ehkä 
Flemingin epitaphiumin Mynämäellä.

Tämä votiivitaulu on komeimpia laatuaan Suomessa. Monesta 
taulusta ja maalauksesta, veistoksista, pylväistä, ja friiseistä rikkaine 
koristeilleen, on rakennettu kokoon muistotaulu, joka uutena, tuo
reissa väreissään mainiosti kuvasi barokki-ajan loistonhalua. Nyt 
se on huonosta hoidosta kovin, kärsinyt, ja useat sen maalauksista



ovat himmentyneet tuiki hämäriksi, kirjoituksia ei enää saata lukea 
ja useat veistokset ovat niinikään rikkoutuneet.

Taulun rakennus on lyhykäisyydessä seuraava:
Votiivikuva keskessä, sen kummallakin puolen Moses ja Aron, 

veistoknvina, sekä Flemingien ja Bååtien vaakunat. Kaiken tämän 
yläpuolella friisi. Sitte seuraa kaksi nyttemmin himmentynyttä maa
lausta vierekkäin ja näitten kummallakin puolella evankelistat Ma- 
teus ja Markus veistettyinä, symbooleineen. Sitä seuraavan friisin 
yläpuolella taas himmentynyt maalaus, sekä Johannes ja Lukas. 
Tämän yllä jotenkin hyvin säilynyt keskinkertainen maalaus: vii
meinen tuomio ja vihdoin ylinnä Kristus maailman hallitsija veisto- 
kuvana. Votiivikuvan alapuolella on maalaus: pyh. ehtoollinen, sekä 
kummallakin puolella sitä kaksi pienempää maalausta: "Kristuksen 
syntyminen1* ja „Tietäjät itäiseltä maalta.“

Näitten lisäksi joukko veistettyjä enkeleitä, keruubeja ja se- 
raafia y. m. sekä useita kirjoituksia, joita ei enään saata lukea. 

Epitaphiumin alimpaan osaan on myöhemmin maalattu kirjoitus:

„Denna Grraf 
Tillhörer Högvälborna 

Fru Friherrinnan 
Helena Lybecker 
Och des FamilleA

Vaakunoista päättäen on taulu Henrik Flemingin ja hänen puo
lisonsa Ebba Bååtin, ja kuvataan nämät perheineen votiivikuvassa: 
mies oikealla neljän pojan kanssa, rouva sekä 5 tytärtä vasemmalla, 
kaikki polvistuneena Kristuksen ristin juurelle. Mies on ritariva- 
nistuksessa, kypärä maassa. Muut kaikki ovat mustassa puvussa, 
paitsi yhtä tytärtä, joka on valkoiseen puettuna, musta risti ha
meensa liepeessä. Hän on niinikään muitten eteen asetettu, ja on 
koko epitaphiumi tietenkin hänen kuolemansa muistoksi laitettu. 
Taide arvoa tuskin tällä muistotaululla on. Se on pystytetty 
vuonna 1632.

—  39 —

Taiteellisessa suhteessa on edellisiä paljon ylempänä Hoffmanin 
votiivikaappi Maskun kirkossa. Se on barokkityyliin tehty, pylväillä 
ja keruubeiila koristettu. Yotiivikuvat ovat oveen maalatut: Sisä
puolella tunnetun kirkkoherra Henrik Hoffmanin miehekkäät ja vii
saat kasvot, maalattu v. 1652 ja ulkopuolella hänen vaimonsa Hebla 
Gallen tyynet ja lempeät piirteet vuodelta 1640. Edellinen 53 
vuoden ikäisenä, ja jälkimäinen 52.



Miehen kuvan yläreunassa on kirjoitus:

„Mors tn a Christe mihi Vita est Victoria regnumA 

Vaimon muotokuvan kohdalla taas:

„Te tenet aula nitens Kos lacrymosa dies“ .

Vaimon kuva, varhemmin maalattu ja oven ulkoseinässä on 
vuosien vieriessä himmentynyt ja kulunut. Miehen muotoon parem-
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Kirkkoherra Henrik Hoffmanin ja hänen puolisonsa Hebla Gallen muotokuvat 
Maalauksia votiivikaapissa Maskun kirkossa.

min säilynyt. Hänellä on tumma, ruskeaan vivahtava tukka, har
mahtava parta. Kauneissa kasvoissaan on totinen ilme.

Jos nämä kuvat ovat Jokkim Langen maalaamat, todistaa se 
hänen tositaiteilijaksi.

Toinen votiivikaappi vuodelta 1709 Maskussa on Simon Wacce- 
niuksen ja vaimonsa Regina Reuterin kuvilla kaunistettu. Itse kaappi 
on puu-ornamenteilla koristettu — Hagnerin työtä, kun taas maa
laus on Coreliulfsen.

Nämä kaksi taiteilijaa ovat muuallakin toimineet yhteistyössä. 
Sääksmäen kirkon kulunkikirjassa näiltä ajoin mainitaan m. m. että 
Hagner kuvanveistäjä on laittanut alttaritaulua. Nervander arve
lee että Corelius tällöin olisi siistinyt Speitzin votiivitaulua, jonka 
puitteet taas Hagner selvästi on korjannut.
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Mutta palatessamme 1600-lukuun mainittakoon huomattava vo
tiivitaulu Sundin kirkossa, tavallisen tyypin mukainen: Kristuksen 
risti, sen juurella oikealla parrakas pappismies polvillaan viiden poi
kansa kera, joista 3:11a kuolonristi. Vasemmalla vaimonsa ja seit
semän tytärtä 2 kuollutta. Kehyksen yläsyrjässä kirjoitus:

[Efter tn och oppstånder äst, skall Jagh i grafven eij blifvaj.

Henrik (Brtiniel) Magni Kieliini (?)

1671.

Kirkkoherra Henrik Magni Kiellinin ja hänen puolisonsa muotokuvat. 
Maalauksia votiivitaulussa Sundin kirkossa.

Kuten kuvista näkyy ou sivellintä pidellyt taiteilijan käsi: piir
teet ovat yksinkertaiset ja varmat, luonteenkuvaus selvä ja koko 
taulussa ilmenee persoonallinen leima. Tämän aikuinen taiteilija 
oli Langin oppilas Abraham Myyrä Turussa. —



Saarnatuoleja Pohjanm aalla.

Kirjoitti E. X.

(Jatkoa).

20. Kempeleen Urkin. Saarnatuoli on viisikulmainen ja tekee 
jäykän vaikutuksen. Se on valkeaksi maalattu ja varustettu serafin- 
päillä, joilla 011 keltaiseksi maalatut siivet. Sen takana olevalle

—  42 —

Saarnatuolinkuva Kempeleen kirkossa. »Jumalan ja  Marian poica Jesu Christus."

seinälle 011 maalattu kultareunuksia, punaisia poimukemaalauksia, 
joihin on asetettu keltainen auringonkuva. Kyyhkynen on kullattu, 
ei a tavallisuuden mukaan hopeoitu, ja katolla nähdään kaikenlaisia 
jonsteoTnanjentteja, sinisiä, keltaisia, valkeita ja mustia, sekä ris

tillä koristettu, siniseksi maalattu maapallo. Ovi on valkea, yl- 
ää ta pyöreä ja kukkamaalauksilla koristettu, sekä varustettu pie

ni ä torninhuipuilla. Sisäpuolella ovea on kaksi siniseksi maalat- 
Ua °™amenttia> ain°at mukiinmenevät näistä monista koristuksista. 

• l Û a l^emPeleei1 kirkon saarnatuolillakin on merkityksensä, 
jon 'a sille antavat Toppeliuksen sen ulkoseinälle maalaamat kuusi 
Kuvaa, nimittäin:

\
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1 . S. Paulus, kokonaiskuva, harmaahiuksinen ja harmaapartai
nen vakava ukko, joka nojautuu miekkaa vastaan.

2. S. Johannes evang.: tämä, niinkuin muutkin evankelistat, 
asianomaisille vertauskuvilleen. Apostoli on esitetty polvipeitteessä 
ja muistuttaa, vaikkakin vähän, Leonardo da Vinoin kuvaa samasta 
opetuslapsesta.

3. S. Lucas ewanyelista, rintakuva, hieno ja arvokas, mitä tulee 
kasvojen tekemään vaikutukseen ja pään asentoon.

4. Jumalan ja  Marian potea Jesu Christus, myöskin rintakuva, 
kasvojen tekemä vaikutus naisellinen, niinkuin tavallisesti Toppe- 
liuksen esittämissä Vapahtajan kuvissa.

5. S. Marcus Ewangelista, rintakuva. Paljaspäinen, ruskeita 
hiuksia kuitenkin näkyy ylempänä päälaella.

6. S. Mattheus Eioang., polvipeitteessä. Tässä kuvassa ei 
Mateus ole Sokrateen näköinen niinkuin tavallisesti muissa Toppe- 
liuksen saman evankelistan kuvissa. Päinvastoin on hän tässä ku
vattu parhaassa ijässä olevaksi mieheksi, ja vivahtaa vähän italia
laiseen. Ylipäätään hyvä kuva, vaikkei se olekkaan ulkonäöltään 
sellainen, kuin tavallisesti evankelistoja kuvissa esitetään. Kuparin- 
ruskea väri, joka myöhemmin teki Toppeliuksen henkilökuvamaa- 
laukset vieraan näköisiksi, on tässä kuvassa jo alan esiintymässä. 
Toppeliuksen Kempeleen kirkossa olevat saarnatuolimaalaukset, jotka 
ovat valmistetut tummalle, ruskeanpunaiselle pohjalle, ovat hänen 
siveltimensä voimakkaimpia tuotteita. Ne ovat todennäköisesti val
mistetut v. 1785, jolloin hän teki useimmat seinämaalauksensa sa
massa kirkossa. Kuitenkin huomautettakoon, että hän myöskin 
vuosina 1786 ja 1795 maalasi samassa kirkossa. Kirkonkirjoista 
voisi luultavasti saada varmoja ajanmääräyksiä. Saarnatuolin sei
nien alapuolella, jotka ovat jaetut osiin jonkunlaisilla pilareilla, 
kulkee puuhun leikattuja laakerilehtiköynnöksia,

Historiallisella museolla on vesiväriinaal aus Mateuksesta sekä 
kuvia muista evankelistoista, „Jumalan ja Marian pojasta“ , sekä 
Paavalista ja yhdestä saarnatuoliornamentista.

21. Oulun kaupungin kirkko. Saarnatuoli on pyöreä, parhaiten 
padan näköinen sekä maalattu kellertävänväriseksi. Se näyttää 
olevan jäljitelmä Helsingin Nikolainkirkon marmorisaarnatuolista. 
Matala katto on ympäröitty pienillä, jäljitellyillä, pyöreäkärkisillä 
puureunuksilla, jollaisia nähdään aktunamarkiiseissa ja telttikatoissa.

22. Haukiputaan kirkko. Koska sakaristo ja alttari ovat kum
pikin ristikirkon eri käytävässä, sekä saarnatuoli näiden ristikäytä- 
vien yhdyskohdassa, on käytännöllinen pohjalainen varustanut por
taat sen kummallekin puolelle. Saarnatuoli on ylipäätään kaunis, 
rokokotyylinen sekä miellyttävän vaaleanviheriän värinen. Muoto 
on mutkikas, alhaalta kapeueva ja päättyy suureen viinirypäletert- 
tuun, sekä ylhäältä kruunun muotoiseen kohennukseen viheriähköllä,



keltaisilla ja punaisilla reunaliistoilla varustetulla katolla. Katon 
keskelle, josta riippuu alas hopeoitu kyyhkynen, on maalattu aurin
gon säteitä. Sopusointua kokonaisuudessaan häiritsevät rumat serafin- 
päät, joilla saarnatuoli on ylenmääräisesti koristettu, sekä musta, 
ruskeanpunaisiin puitteisiin asetettu ja auringon kuvalla varustettu 
taulu, joka muodostaa takaseinän.
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Evaugeiista Markus. M. Toppeliuksen maalaama saarnatuolinkuva Hauki
putaan kirkossa.

baarnatuolin sivuilla on neljä valkeaa näkin kengän muotoista 
o&aa, joita ympäröivät keltaiset puitteet. Näihin on Toppelius maa
lannut neljä evankelistaa ynnä niiden vertauskuvat, todennäköisesti 
17 <4, jolloin hän ainakin valmisti kaikki kirkon kattomaalaukset,
muutamat seinämaalaukset ovat kuitenkin varustetut vuosiluvuilla 
1775 ja 1779.

Evankelistojen rintakuvat ovat maalatut en grisaille, harmaata 
harmaaseen, ja tulee niissä parhaiten ilmi Toppeliuksen tähän asti 
tunnettu kyky luonteenomaisessa ja hienossa esitystaidossa. Näistä 
kuvista erittäin Markus on hieno ja miellyttävä taideteos. Hän on 
tässä aihahko, ikäänkuin intohimoton Frans Assisista, jos voidaan
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sellaista henkilöä ajatella löytyväksi. Kaunis, a jät tele va piirre ku
vastuu hänen kasvoistaan. Vieressään oleva leijona on komea ja 
sen katse voimakas. Lukm pitää kirjaa polvellaan, oikea kätensä 
on pöydällä ja katselee miettien ulospäin. Matem, hiustukko sivulla 

* ja niskassa. . Johannes, rintakuva pilvessä, on verrattain heikoimmin 
onnistunut. Kaikki nämä kuvat ovat maalatut puuhun ja antavat 
arvokkaan todistuksen Mikael Toppeliuksen todellisen taiteellisesta 
lahjasta. Ne ovat, niinkuin mainitut vuosiluvut 1770-luvulla ilmai
sevat, valmistetut hänen parhaassa miehuuden ijässään, jolloin vai
kuttimet, mitkä hän sai oppiajallaan Tukholmassa, säilyivät vielä 
tuoreina, ja ne sanovat meille, että hän olisi voinut edistyä hyvin 
pitkälle, jos hän olisi saanut kehittyä hyvän johtajan ohjaamana 
ja saanut tilaisuutta nähdä hyviä esikuvia.

Saarnatuolin kuvia on eroittamassa melkein samanlaisia orna
menttiin sto ja (muodostetut tiheään asetetuista teräväkärkisistä leh
distä, arvattavasti laakerilehdistä), jollaisista puhuimme kertoessamme 
Kälviän ja Limingan kirkkojen saarnatuoleista.

Historiallisella museolla on valokuvat Kempeleen saarnatuolin 
evankelistojen kuorista.

23. Iin kirkko. Saarnatuoli on uudemmalta ajalta, pyöreä, 
valkeaksi maalattu ja yksinkertainen. Katto, jossa nähdään kul
lattu aurinko ja hopealle loistava kyyhkynen, on varustettu puuhun- 
leikatuilla pronssatuilla reunuksilla ja päättyy ylhäältä kupumai- 
sesti. Sanalla sanoen välttävää puusepän työtä ei muuta.

Eräässä konttorissa säilytetään jäännöksiä muutamista pienistä 
sa huonotekoisista, todenmukaisesti omassa maassa puusta valmiste- 
juista Vapahtajan, apostolien ja enkelien kuvista, kaikki vähäarvoi- 
tia, mutta nähtävästi vanhemman saarnatuolin entisiä koristuksia. 
Siihen on kuulunut kirveellä huonosti veistetty, ruskeaan pitkään 
kaapuun puettu miehen kuva, jolla on sauva kädessä. Kuvan pään 
päälle on saarnatuoli ollut asetettuna.

Historiallisella museolla on valokuva mainittujen kuvien yh
destä ryhmästä.

24. Kuivaniemen kirkon saarnatuoli, joka on muodoltaan kul
mikas, on uusi, varsin yksinkertainen, valkeaksi maalattu ja taval
lista puusepän työtä.

25. Simon kirkon viisikulmainen saarnatuoli on uusi ja val
keaksi maalattu sekä varustettu kullatuilla liistoilla, ihan yhtäläi
nen kuin monet muut hiljattain valmistetut saarnatuolit, joista ei 
ole mitään sanottavaa. Etusivulla on pronssiknllan väriset lain- 
taulut, torvia sekä risti —  jos oikein muistan — jollaiset koris
tukset eivät suinkaan tee vaikutusta paremmaksi. Katto, jonka 
alapuolella on aarinko sinisellä pohjalla ja yläpuolella maapallo, 
on varustettu reunuksella, jonka muka pitäisi olla sen huippuna.

(Jatk.)
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Piirtolan kivikauden löytöpaikka Ilm ajoella .

Löytöpaikka sijaitsee Juoppilan kylän Jaakko Iisakinpoika ja 
Samuli Antinpoika Piirtolan talojen rajalla, heti kaakkoispuolella 
edellisen taloon kuuluvaa riihtä, n. k. Piirtolan kankaalla. Tämä 
kapeanlainen kangas, joka alkaa noin 0,5 kiloni, matkan päässä Ilma
joesta sen itäpuolella Havuselän talon kohdalla, jatkuu tästä noin 
1 ,5  kilom. etelään Santavuorta kohden. Edellämainitut Piirtolan 
talot ovat tämän kankaan pohjoispäässä ja noin 2,5 kilom. päässä 
Santavuoresta. Piirtolan kankaan itä- ja eteläpuolella oleva neva, 
joka erottaa kankaan Santavuoresta, on nimeltään Santaneva. Piir
tolan kangas, joka kasvaa mäntymetsää, on savi- ja sora-peräistä 
hiekkamaata.

Kun edellämainittu Jaakko Iisakinpoika syksyllä 1898 löytö
paikalle teki tiilihautaa, löysi hän siitä saviastiankappaleita, jotka 
lapset kuitenkin hävittivät. Seuraavana kesänä saapui paikalle mni- 
naiskalujen kerääjä Salomon Vilskman, ja alkoi sitä silloin kaiva
maan; tänäkin keväänä jatkoi Vilskman kiellosta huolimatta kai- 
vauksiaan samalla paikalla.

Saapuessani tänä kesänä löytöpaikkaa tutkimaan, sain tietää, 
että alkuperäinen maanpinta sillä kohtaa, johon tiilihauta tehtiin, 
oli ollut kuopalla, raotta oli tätä tehtäessä tasoitettu.

Aine, jonka Vilskman oli kaivanut, levisi tiilihaudan ulkopuo
lelle, sen länsi- ja pohjois-rajasta lukien, noin 3 m. leveydelle. Tiili- 
hauta-alueen eteläpuolella oli yksi ja sen itäpuolella kaksi kuoppaa 
maanpinnassa, jotka olivat syntyneet silloin, kun tiilihautaa tehtiin. 
Kaivaus alettiin siten, että tiilihaudan sija, kaivamalla 0,6 m. leveät 
kanavat sen ympärille, ensin määriteltiin, sekä irtain maa sen pin
nalta seulottuna siirrettiin toiseen paikkaan. Tiilihaudan sija, joka 
huomattiin neliönmuotoiseksi, 5 m. sivu pituudella, oli pohjalta osaksi 
liikuttamatonta, osaksi oli sitä liikutettu silloin kun paikalla oleva 
ennen mainittu syvennys tasoitettiin: kauttaaltaan oli sen pinta tiili- 
haudan tulen vaikutuksesta läpeensä palanutta, hiilen ja tuhan peit
tämä. Tämä ala tutkittiin senjälkeen kerroksittain ja löytyi siitä 
sievätekoinen tasataltta (Kuva 8 ) kohdalta, johon maa tiilihautaa teh
täessä oli muualta siirretty. Tiilihaudan kautta viottumattomissa pai
koissa voi toisinaan helposti erottaa ohuempia ja paksumpia erikarvaisia 
maakerroksia päälletysten; koko tuo siten muodostunut n. k. kult- 
turikerros, joka lepäsi liikattamattomalla savi- ja sora-perustalla, 
vaihteli paksuudeltaan 0,6 ja 0,75 m. välillä. Muuta ei noista ker
roksista saatu talteen kun muutamia pienempiä saviastian kappa
leita, ja joitakuita ukonkiven sirpaleita, joita löytyi ruskeanpunai
sessa maakerroksessa 0,4 ja 0,6 m. maanpinnan alapuolella.



Kava 5.

Kuva 8.

Kuva 9.

Löytöjä Piirtolan kivikauden löytöpaikalta Ilmajoella.

Kuva 4.

Kuva 6.

Kuva 7.



Kun tiilihaudan sija täten oli tutkittu, seulottiin maa Vilskmanin 
kaivamalla alueella; tässäkään ei tullut muuta esille kun muutama 
kymmenkunta pientä saviastiakappaletta, ubonkiven sirpaleita, sekä 
lohkopintaisia kivensiruja, jotka kiviaseita tehdessä syntyvät, ja 
jotka kiviaseiden sepintäpaikoilla ovat tavallisia,. Parissa kohtaa 
huomattiin Vilskmanin kaivamalla alueella kultturikerroksen alla 
maassa matalampi kuoppa, noin 3,5 m. etäisyydellä toisistaan. Y. 
kertoi että hän toisen kuopan kchdalla kulttuurikerroksessa oli löy
tänyt kiviaseiden tahkokiven (Kuva 6 ) vaakasuorassa asemassa sekä 
tämän ympäriltä kolme eheätä (Kuva 7) ja yhden särkyneen tasa
taltan, puolitekoisen isomman reikäkiven, pienemmän reikäkiven, 
pienemmän varsireijällä varustetun kivikuokan, kiven, joka näyttää 
millä tavalla kivi aseita valmistettaessa katkottiin (Kuva 9), sekä 
vihdoin kivilevyn, jonka toinen lape on hiottu. Suurimmaksi osaksi 
toisen mainitun kuopan kohdalta, kertoi Y. löytäneensä noin sata
kunta saviastiankappaletta. (Kuvat 4 — 5) Nämä löytönsä on Y. toi
mittanut Historialliseen museoon.

Kaivaus tiilihaudan sijan ja V:n kaivaman alueen ulkopuolella 
ei tuottanut mitään muinaistieteellisesti merkittävää tulosta, maa 
kun täällä oli liikuttamatonta. Tämä tärkeä paikka, Ilmajoen en
simmäinen tunnettu kivikauden kiinteä muinaisjäännös, jäi siten alku
peräiseltä rakenteelta selvittämättömäksi. Tämä seikka on sitä enem
män valitettava, kun paikan hävittämiseen suurimmaksi osaksi on ollut 
syypäänä mies, jolle epäilemättä oli selvää, että paikka koskematto
mana tutkimuksen varalle oli säilytettävä, ja jonka moitittavan teon 
puolustukseksi ainoastaan voi vedota hänen korkeaan ikäänsä ja hä
nen kauvan kestäneeseen tunnettuun muinaisesineiden keräilemisen 
intoonsa.

H. J. H.
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Suom en M useo N :o  3  sisältää: Hi jo. Oulas ja  Limas veljekset (Iin, Oulun 
ja  Limingan pitäjien asuttamistarinoita), kirj. J. J{. A. — Tietoja votiivitauluista 
Suomessa (jatk.), koonnut A. Lindgren (2 kuvaa). Saarnatuoleja Pohjanmaalla 
{jatk.), kirj. E. JV. (2 kuvaa). — Piirtolan kivikauden löytöpaikka Ilmajoella, kirj. 
H. J. H. (6 kuvaa).

F inskt M useum  N'.o 3  sisältää: Den finska Stenindustrins hanhrytare, 
kirj. J. 11. A. — Medeltida porträtter och vapensköldar i några finska kyrkor. IL 
Töfsala kyrka, kirj. E. N. (14 kuvaa). — Målningar a f  Michael Toppelius i Södra 
Österbotten, kirj. K. K. M. (Ilmajoen, Jalasjärven ja Kauhajoen kirkoista). — 
Medeltids sagan om käringen, som hjälpte djefvulen, kirj. E. N. (Aihe löytyy Siun
tion ja Ingon kirkoissa, — Numismatik, kirj. Thorsten XVcennerberg (Kausi Hel
singissä löytyvää plooturahaa, jotka näyttävät olevan tuntemattomat ruotsalai
sille rahatieteiliöille. — Väggmålningarne på Jackarby, kirj. K. K. M. — 
Ivanne folksägner, anknytande sig till svenskarnes immigration till Pargas och 
Tioutskär, kirj. Ninni Jahnsson.

Helsingissä 1900. Helsingin Sentraalikirjapainossa.





Kun tiilihaudan sija täten oli tutkittu, seulottiin maa Vilskmanin 
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lohkopintaisia kivensiruja, jotka kiviaseita tehdessä syntyvät, ja 
jotka kiviaseiden sepintäpaikoilla ovat tavallisia,. Parissa kohtaa 
huomattiin Vilskmanin kaivamalla alueella kultturikerrokseu alla 
maassa matalampi kuoppa, noin 3,5 m. etäisyydellä toisistaan. V. 
kertoi että hän toisen kuopan kohdalla kulttuurikerroksessa oli löy
tänyt kiviaseiden tahkokiven (Kuva 6 ) vaakasuorassa asemassa sekä 
tämän ympäriltä kolme eheätä (Kuva 7) ja yhden särkyneen tasa
taltan, puolitekoisen isomman reikäkiven, pienemmän reikäkiven, 
pienemmän varsireijällä varustetun kivikuokan, kiven, joka näyttää 
millä tavalla kivi aseita valmistettaessa katkottiin (Kuva 9), sekä 
vihdoin kivilevyn, jonka toinen lape on hiottu. Suurimmaksi osaksi 
toisen mainitun kuopan kohdalta, kertoi V. löytäneensä noin sata
kunta saviastiankappaletta. (Kuvat 4 — 5) Nämä löytönsä on V. toi
mittanut Historialliseen museoon.

Kaivaus tiilihaudan sijan ja V:n kaivaman alueen ulkopuolella 
ei tuottanut mitään muinaistieteellisesti merkittävää tulosta, maa 
kun täällä oli liikuttamatonta. Tämä tärkeä paikka, Ilmajoen en
simmäinen tunnettu kivikauden kiinteä muinaisjäännös, jäi siten alku
peräiseltä rakenteelta selvittämättömäksi. Täxnä seikka on sitä enem
män valitettava, kun paikan hävittämiseen suurimmaksi osaksi on ollut 
syypäänä mies, jolle epäilemättä oli selvää, että paikka koskematto
mana tutkimuksen varalle oli säilytettävä, ja jonka moitittavan teon 
puolustukseksi ainoastaan voi vedota liänen korkeaan ikäänsä ja hä
nen kauvan kestäneeseen tunnettuun muinaisesineiden keräilemisen 
intoonsa.

H. J. H.
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S uom en  M u seo  1V:o 3  sisältää: Hijo, Oulas ja  Limas veljekset (Iin, Oulun 
ja  Limingan pitäjien asuttamistarinoita), kirj. J. R. A. — Tietoja votiivitauluista 
Suomessa (jatk.), koonnut A. Lindgren (2 kuvaa). Saarnatuoleja Pohjanmaalla 
(jatk.), kirj. E. N. (2 kuvaa). — Piirtolan kivikauden löytöpaikka Ilmajoella, kirj. 
H. J. H. (6 kuvaa).

F in sk t M u seu m  N :o 3  sisältää: Len finska Stenindustrins banbrytare, 
Mrj. J. R. A. — Medeltida porträtter och vapensköldar i några finska kyrkor. II- 
Töfsala kyrka, kirj. E. N. (14 kuvaa). — Målningar a f  Michael Toppelius i Södra 
Österbotten, kirj. K. K. M. (Ilmajoen, Jalasjärven ja  Kauhajoen kirkoista). — 
Medeltidssagan om käringen, som hjälpte djefvulen, kirj. E. N. (Aihe löytyy Siun
tion ja  Ingon kirkoissa). — Numismatik, kirj. Thorsten lVcennerberg (Kuusi Hel
singissä löytyvää plooturahaa, jotka näyttävät olevan tuntemattomat ruotsalai
sille rahatieteiliöille. — Väggmålningarne på Jackarby, kirj. K. K. M. — 
Tvänne folksägner, anknytande sig till svenskames immigration till Pargas och 
Houtskär, kirj. Ninni Jahnsson.

Helsingissä 1900. Helsingin Sentraalikirjapainossa.
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S a t a v u o t i s m u i s t o  Gabriel Reinin syntymästä 20 p:nä 
joulukuuta 1800 on aiheuttanut toimitusta somistamaan vuosisadan 
viime vihkoa tuon liarrasmielisen isänmaanystävän muotokuvalla, 
joka kansan historiaan nojautuen vaikutti herättäen, opettaen ja 
ohjaten eturivissä niinä vuosikymmeninä, jolloin kansamme oppi 
oman itsensä tuntemaan, —  samalla kuin se on antanut tilaisuu
den muistiin johdattamaan Reinin vähän huomattuja ansioita mui- 
naistiefceellisen harrastuksen edistämiseksi maassamme.

Kein, Vanhassa Suomessa syntynyt ja yksitoistias silloin kuin 
tämä jälleen yhdistettiin emämaahan, oli kyllin onnekas löytämään 
itselleen isäinmaan silloin kuin muut tunsivat herpautumista eron 
jälkeen Ruotsista. Hänelle näytti jo silloin Suomi olevan hiukan 
enemmän kuin vain Ruotsista riuhtaistu palanen, ja kandidaatti- 
tutkinnon suoritettuaan kohdisti hän mielitutkimuksensa yhdistetyn 
Suomen historiaan. Perättäisissä väitöskirjoissaan valaisi hän var
sinkin maan vanhinta historiaa ennen valloitusta ja sen aikana.

Dosentiksi riimitettynä v. 1825 tutkimuksensa nojalla, joka 
koski Karjalan muinaisuutta ennen ruotsalaista valloitusta, alkoi 
Rein luentonsa Suomen historiasta, joita hän sittemmin professori
nakin jatkoi kahtena tuntina viikossa. Samalla kuin hän siten 
valmisti professorin viran kahtiajakoa suomalaista ja yleistä his
toriaa varten, oli hänen isänmaan historiallisilla luennoillaan 1830- 
ja 1840-luvulla ylioppilasnuorisoon nähden herättävä vaikutus, joka 
näihin asti tuskin on saanut täysin ansaittua tunnustusta. Paha kyllä 
estivät häntä osaksi tärkeät tehtävänsä yliopiston hallitusmiehenä 
vuosina 1848—58, osaksi hänen tilastollinen toimintansa täysin- 
palvelleeksi tultuaan v. 1861, itse julkaisemasta näitä luentojaan. 
Ne painettiin vasta hänen kuoltuaan ja muodostivat vielä silloin 
laajimman esityksen Suomen kohtaloista mitä historiantutkimuk
semme oli tuottanut.

Suomen pakanuuden aikaan nähden nojautui Kein kansan
taruihin lappalaisten muinoisesta levityksestä, tarunomaisesta hiiden- 
kansasta ynnä jättiläisistä, sekä niihin lukuisiin paikannimiin, jotka 
sisältävät lappi- ja hiisnntustojauime, samalla kuin hän tavattavissa 
kivilatomuksissa, lapinhaudoissa,  l ap i n r  a u n i  oissa „sekä monin- 
kerroin suuremmissa4' hi idenraunio i ssa,  hi iden-  ja jättiläisten 
kiukaissa,  oli näkevinänsä näiden tarujen asiallisen pohjan. Tähän 
kuuluvista maalöydöistämme sanoo hän :

"Meidänkin maassamme on samoin kuin Ruotsissa ja Tans
kassa löydetty merkillisiä kiviaseita, jotka ovat muinaistutkijoissa
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herättäneet erityistä huomiota, ja joita kraniologisten tutkimusten 
nojalla on pidetty suomalaisten kansain omina, vaikkakaan meillä 
tutkitut kivilatomuksefc eivät oikein näytä soveltuvan siihen kerto
mukseen, jonka Nilsson 011 antanut suomalaisista hautaraunioista. 
Onko meidän oletettava, että ne ovat Lappalaisten tai jonkun muun 
suomalaisen kansan laatimia, joka täällä' asui ennen esi-isäimme 
tänne siirtymistä? Tämä sietää vielä lähempää tutkimista. Meidän 
esiisäimme vanhimmat muistot mainitsevat myös raudan käyttöä, 
ja vuosituhansia sitte hylätyt, suomalaisten kansain alkukodistaan 
kulkeman pitkän tien varrella esiytyvät vuorit ai vokset, jotka lue
taan Tschudeiu ,  Suomalaisten, omiksi, näyttävät olevan todisteina 
siitä, että meidän esiisämme tunsivat metallien käytön nykyiseen 
maahansa saapuessaan. Joskus on meillä myös löydetty n. s. pronssi
kauden aseita, ja liämät todistavat, että tämänkin ajan kansakunnat 
ovat, jollei asuneet, niin ainakin kosketelleet meidän maatamme 
(Keltiläiset)“ .

Yliopiston raha-, metalji- ja taidekabinetin jaon jälkeen v. 1849 
rahakabinetiksi ja kansatieteelliseksi museolisi, joka myös käsitti 
muinaistieteelliset ja historialliset kokoelmat, valittiin Kein viime
mainitun esimieheksi. Yliopiston rehtorina Kein, joka jaossa oli 
laatinut ja allekirjoittanut oman osastonsa kalustoluettelon, ei tosin 
saattanut mieskohtaisesti antautua museon hoitoon, varsinkaan kuin 
ei hänellä ollut tähän tarvittavia erityistietoja. Mutta lämmöllä 
tunnustaen muinais- ja kansatieteen merkityksen sivistyshistorial
lemme älysi hän museon hoitoon kiinnittää nuorempia tutkijoita; 
esimiehenä ja rehtorina pani hän taas halusta alkuun kaikki toi
menpiteet, jotka huomattiin olevan omiaan hyödyttämään siihen 
asti laiminlyötyä, nyttemmin hänen hoivaansa uskottua museota.

Reinin ensimmäinen apulainen museonhoidossa oli H. A. Kein- 
liolrn, joka 1850-luvun. alussa laati ensimäisen järjestelmällisen 
luettelon yliopiston „suomalaisesta ja kansatieteellisestä museosta“. 
Hänpä se myöskin sotavuosina 1850-luvun puolivälissä säilytti 
asunnossaan Helsingin pitäjässä koko meidän pienen kansatieteellisen 
museomme. Vielä toimeliaamman apulaisen museon hoidossa sai 
Kein kansatieteellisten tutkimustensa kautta Venäjän Amerikassa 
tunnetusta, vuorikonttorin virkamiehestä H. J. Holmbergistä, joka 
innolla ryhtyi museoon hankkimaan uusia esineitä, etenkin kivi- 
aseita.

Reinillä oli niinmuodoin kyky valita apulaisiaan. Holmbergin 
ehdotuksesta esitti Kein konsistoorissa useita toimenpiteitä museon 
ja sen tarkoitusperäin edistämiseksi. Tuomiokapituleille lähetetty 
kirjelmä antoi siten aiheen 1858 vuoden kiertokirjeeseen kirkkojen 
esimiehille, jossa kehotettiin seurakuntia joko lunastettavaksi tai 
lahjaksi luovuttamaan museolle kirkoissa säilytettyjä kirkollisia ja



52 -

maallisia vanhan aikuisia esineitä — kehotus, josta oli kylläkin 
tuloksia.

Toinen konsistoorille tehty ehdotus muinaistieteellisten tutkimus- 
matkain avustamisesta omassa maassa sai aikaan, että vuosina 1856 
— 1 8 6 2  jaettiin osittain uudistettuja matka-apurahoja kuudelle van
hemmalle ja nuoremmalle tutkijalle, joista kahdelle myöhemmin 
myönnettiin matkarahoja muinaistieteellisten opintojen harjoitta
mista varten Kööpenhaminassakin. On myös mainittava seurauksena 
täten herätetystä muinaistieteellisestä harrastuksesta, että C. A. Gott
lund konsistoorin puoltamana yleisistä varoista sai kannatusta mui- 
naistieteellisille matkoilleen 1859 ja 1860.

Näkyvänä tuloksena Reinin johdolla kansatieteellisen museon 
edistämiseksi ryhdytyistä toimenpiteistä saattaa pitää Holmbergin 
K a t a l o g  ö f ver K. A l exanders  Un i v e rs i t e t e t s  etnografiska 
samlingar 1859,  ainoa luettelo, joka näistä kokoelmista milloin
kaan on painosta ilmestynyt, sekä saman tekijän v. 1863 julkaise
maa För t e c kn i ng  och a f b i l d n i n g a r  af f inska fornlemnin- 
gar, I Stenåldern,  II Bronså l dern ,  Suomen muinaistie teen esi
koisteos, jonka jatkamisen valitettavasti ehkäisi tekijän kuolema 
seuraavana vuonDa. Ei edes hänen muistiinpanojaan teoksen jatkoa 
varten ole löydetty.

Reinin jälkeläinen museon esimiehenä oli Z. Topelius, jonka 
muinaistieteellisiin harrastuksiin Suomen Museo on koskettanut hänen 
kuolemansa johdosta 1898. Mutta vielä kerran joutui Gabriel Kein 
tilaisuuteen tekemään maamme muinaistieteelle merkitykseltään 
jjysyvän alotteen. 1867 vuoden valtiopäivillä teki hän nim. ano
muksen Suomen muinaisjäännöksiä suojaavan asetuksen aikaansaa
misesta, anomus, jonka kaikki säädyt yksimielisesti omaksuivat.

Pronssikautinen hautaraunio Perniössä.

Verkalleen mutta varmasti tulee ilmoille uusia muistomerkkejä 
pronssikautisesta viljelykannasta maassamme. Viitaten Finskt Mu- 
seumin 4:een tämän vuoden, numeroon, jossa A. Hackman on teh
nyt selkoa moniaista irtonaisista pronssikauden löydöistä, pyydämme 
tässä kertoa erään samaan aikakauteen kuuluvan kiinteän muinais
jäännöksen rakenteesta ja sisällyksestä.

Marraskuussa 1898 toi keräilijä K. A. Lindström Valtion His
toriallisen Museon kokoelmiin lunastettavaksi kolme kiviesinettä, 
nim. piisen keihäänterän ja kaksi tasatalttaa, jotka hän ilmoitti
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tehtaantyömiehen J. F. Eskolinin löytäneen Perniön pitäjässä Kir- 
jakkalan tehtaan maalla Tattaraisten mäellä olevasta noin 40 jalan 
pituisesta soikeasta kivirauniosta (Luettelo 3618: 1— 3 ja Verifi- 
kaatit vuosilta 1898— 99). Kun täten näytti ilmi tulleen kivi
kautinen hautaraunio, jommoisista ei ennastaan ollut taattuja tie
toja, sai allekirjoittanut valtionarkeologi J. K. Aspelinilta toimeIt
seen mainitun raunion tutkimisen.

Paikalle saavuttuani sain seppä K. A. Koskelinilta kuulla, että 
hänen poikansa Volter Koskelin (ei siis J. F. Eskolin) oli kyllä 
löytänyt mainitun raunion keskellä kasvavan kuusen juurelta ke i -  
l i ä ä n t e r ä n ,  ja seppä K. Nässling taas tiesi Lindströmillä enna-

Kuva 2.

koita olleen muassaan kaksi kiviasetta, joista toinen oli „purhan- 
( =  taltanjterän kaltainen1', toisen muotoa ei hän varmaan muis
tanut. Lindström oli siis selvästi vain huvitellut itseään epätodellisten 
tietojen antamisella. — Kannion saattoi jo yksin tuon piisen kei- 
häänterän nojalla olettaa johtuvan varhaisemmalta, pronssikaudelta, 
ja tämän oletuksen vahvistikin todeksi raunion tutkimus.

Raunio sijaitsee Hangonselältä Saloon pistäytyvän lahden itä
rannalla, Kirjakkalan tehtaasta noin 1 km pohjoiseen ja Peksalan 
kartanosta (lahden toisella puolen) kaakkoissuuntaan, mainitun, pat
ruuna Carlborgille kuuluvan tehtaan lehmihaassa. Sen aseina kor
kealla kalliolla (20,5 m yli meren pinnan, mittans n. s. Elvingin 
peilillä), josta on kaunis uäkyala loitos lahdelle (ks. kuva 2 ), on 
tahallaan valittu, kuten useimmiten on näiden muistomerkkien laita.
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Pohja-alaltaan on raunio, niinkuin oheen liitetystä asemapiir
roksesta 1 ilmenee, lounais—koilliösuuntaän soikea, näin päin 14 m 
pituinen ja poikkisuunnassa 10,3 m levyinen. Sen suurin korkeus 
alimmalta kohdalta, kummun koillisreunalta lukien, on 1,27 m, kuten 
poikkileikkanskuvasta A— B  näkyy. Huomattava kuitenkin 011, 
että raunio ei ollut koskematon. Sen pohjoispuoliskossa oli isohko 
0,91 m syvyinen kuoppa, josta kivet oli heitetty ylös, niin että kal
lion pintaa peittävä sorakerros oli tullut näkyville. Tämän työn 
olivat tehneet tehtaan pojat rauniota „tutkiessaan“ , jolloin juuri

✓

Kuva 3.

mainittu piinen keihäänterä- (kts. kuva 4) oli löydetty. Lisäksi oli 
kummussa vielä kolme muuta matalampaa kuoppaa, jotka eivät kui
tenkaan pohjaan asti yltäneet.

Tutkimustyö suoritettiin siten, että asemapiirroksen ja kummun 
ulkomuodon määräämisen jälkeen luotiin syrjälle päällystävä, i rto
n a i n e n  k i v i p e i t e .  Tämä muodostui miehen nostannaisista ja 
pään kokoisista vierin- ja rantakivistä, joiden joukossa oli joku 
verta pienempiäkin kiviä, vallankin sorakiviä rakoloissa. Kivipeit-

1 Asemapiirrokset on laadittu kolmiomittauksella kahdesta, etäisyydelleen määrä
tystä pisteestä. Korkeusmittaukset niitä sekä poikkileikkausko via varten ovat suoritetut 
Bergin järjestelmän mukaisella punnituskoneella.
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teen alta tuli esille hiukan kupera ja kiinteämpi, jotenkin pyöreä- 
alainen k i v i l a t o m u s  (kts. asemapiirrosta ja poikkileikekuvia), jossa 
kivet olivat ikäänkuin toinen toistensa lomiin soviteltuja (ks. kuvaa 
sivulla 54, jossa miehet ovat asettuneet pitkin kivityksen reunaa). 
Erityistä, kehäkkäistä tai muuten säänneltyä ladontajärjestystä ei 
ollut havaittavissa. Reuna oli enimmäkseen huolellisesti viittaeltu. 
Keskikohdalta oli latomns avattu, ja luoteis- ynnä pohjoispuolilta 
lienee se myös liikuteltu. Kivilatomuksen alustan tutkimiseksi 
väännettiin sen kivet muutama kerrallaan ylös, ja pohjana oleva 
ohut moreenisorakerros etsittiin tarkoin 
lävitse pienillä kaivinlapioilla. Tällöin 
löytyi raunion eteläpuoli skosta, sorasta, 
kiven juurelta, 0,17 m syvyydestä (eli 
1 ,1 0  m alempana kummun korkeinta koh
taa) pienoinen pronssivei tsi ,  ja kivi- 
latömuksen itäpuoliskon alta ilmautui 
kaksi h i i l ia laa (vrt. asemapiirrosta), 
joilla esiintyi sormenpään kokoisia hiili- 
palasia siellä täällä soraan sijauneina.
Ennen avatun alan kohdalla oli soraker
ros vahvin, matta lujasti sekoteltu, muu
alla oli soran vahvuus noin desimetri, 
ja sen väri yllämainittuja hiilialoja lu
kuunottamatta luontaisen, liikuttamatto- 
man moreenisoran. Luunpalasista ei nä
kynyt jälkeäkään. Maininnan arvoinen 
on pieni, parin sentimétfin pituinen kvart- 
siittipalanen. vaikka se on saattanut kuu
lua moreenisoran tilapäisiin aineksiin. -- 
Tutkimuksen päätyttyä pantiin raunio 
tavanmukaan alkuperäiseen kuntoonsa.

Löytöesineitä tästä kummusta on 
saatu, kuten jo mainittiin, piinen keihään-
terä ja pronssinen veitsi. Edellinen on väriltään harmaa, kannalta 
hiukan käyrä, 104 mm pituinen, 23 mm levyinen ja 8  mm paksuinen 
(ks. kuvia 4 ja 5). —- Kiviaseiden löytyminen pronssisten kerällä on 
harvinaista. Sophus Miillerm mukaan 1 sisältää 162:sta tanskalaisesta 
mieshautalöydöstä vain 17 yhden tai harvoin 2— 3 kiviesinettä. 
Näistä kuuluu 1 1  varhaisemman pronssikauden a i ka i sempi i n ,  
6  sen myöhempi i n  muotoihin. Naishaudoissa ei krviaseita ollen
kaan esiydy, ja myöhemmän pronssikauden löydöissä ovat ne perin

Kuva 4. Kuva 5.

1 Ordning af Danmarks Oldsager, Bronzealderen, 46.



harvinaisia. Tavallisesti ovat ne i,ciliäii 111enii. tikareja, harvemmin 
nuolenkärkiä, veitsiä y. xn. Hyvin usein ovat ne päistä kuluneita 
tai iskeiltyjä aivan kuin kivikauden tuluskivet. Kun sen ohessa 
on löytty toisinaan rikkikiisun kappaleita, on oletettu useimpain 
näiden piiesineiden pronssikaudella käytetyn tulen iskentään.

Kuotsista on pronssikautisista, polttamattomia tai ei mitään 
luita sisältävistä haudoista saatu talteen senraavia kiviesineitä1: 
Skanesfca piinen keihäänkärki ja puolikuunmuotoinen kiviase, Hal- 
lannista kulunut piikeihäs, Ölanuista samoin. Nämät ovat Monte- 
linksen toiselta pronssikautiselta ajanjaksolta. Kolmannelta ajan
jaksolta on Skånesta löydetty kiilunut piikeihäs ja Smålannista löy
detty piikeihäs ynnä piisiru. — Suomalainen kappaleemme on kyllä 
kärjeltä ihan ehyt mutta kannalta pyöreäpaltteiseksi kulunut, joten 
sitä myöskin näyttää käytetyn samoin kuin useimpia tanskalaisia 
ja ruotsalaisiakin kappaleita tulen iskentään.

Toinen löyt.öesine oli terältä hiukan taittunut ja varrelta (ylös
otettaessa) katkennut 81 mm pituinen, 1 2  levyinen ja 6 mm pak
suinen pronssiveitsi (kuva 5). Varsi on suora ja nelitahkoinen, 
päässä hiukan nupille laajenema. Terä on kaarevasti alaspäin tai
punut, kärjelle kapeneva, suulta murennut. Esineen pinta on kaut
taaltaan vihreäksi kuparinruosteeksi muuttunut, jossa kuitenkin koris
teet ovat selvästi erotettavissa. Nämät ovat varressa neliöitä muo
dostavia kolminkertaisia viukkuraviivoja. Särmät ovat pienillä 
poikkipiirroilla somisteltuja, joita nelitellen vähäisten välimatkani 
päässä on terän kantapuolessakin. Lappeen reunaa koristaa taas 
piirtovyöhyke ja sen rinnalla rivi kolmioita. Tekotavaltaan on 
koristelu hienointa „punssausta“ .

Tällaiset pienoisveitset ovat perin tavallisia pohjoismaiden 
pronssilöydöissä. Ruotsissa on niitä löydetty ainakin 12 kappa
letta -. Norjassa pari 3, Tanskassa ainakin 37 4 ja Schleswig-Hol- 
steinissa 18 j. n. e. 5 Niiden runsas esiytyminen osottaa niiden olleen 
jokapäiväisiä käyttöesineitä. Tavattuina sekä mies- että ilaishaudoissa 
ovat ne selväsi olleet yhtä tärkeitä kummallekin sukupuolelle. — 
Ikään nähden on Montelius määrännyt <; mainitunlaisten pienois- 
veitsien johtuvan kolmannelta pronssikauden ajanjaksoltaan, ja

—  5 6  —

' Oscar Montelius: O n Tidsbestämning inom bronsåldern, liitteet D ja E.
1 Ibidem, liito E, kuvat 55 ja 56.
8 O. Rygh: Norske Oldsager, kuvat 117 ja 118.
4 Sophus Möller: Broazeaideren, 84. Ks. myös A. ] ’. Madsen, Bronzealdcrens 

buiter, 23: 10, jossa on kuvattuna hyvin puheenaolevan kaltainen muoto.
TV. Splieth: Inventar der Bronzealterfunde h u s  Schleswig-Holstein, 92, 93ja 110. 

“ Ora Tidsbestämning inom bronsåldern.
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samanaikaiseksi lukee Mtillerkin ne 1 eli varhaisemman pronssikau
den myöhemmälle osalle. Tutkittu hautakumpu on niinmuodoin 
syntynyt toisen vuosituhannen loppupuolella eli vielä tarkemmin 
ajanjaksolla 1250— 1050 e. Kr . 2

Rakenteeseen nähden poikkeaa kerrottu muinaisjäännös kaikista 
meillä tähän asti tutkituista pronssikauden raunioista3 siinä, että 
irtonaisen kivipeitteen alla oli alkuaan nähtävästi yhtenäinen isoista 
kivistä tehty latomus raunion perustana. Muutamissa meikäläisissä 
raunioissa, nim. kahdessa V. Högmanin tutkimassa kummussa Drags- 
fjärdissä ja Lapinpitäjässä on kivipeitteen alla ollut vain kivirengas, 
samoin J. K. Aspelinin tutkimassa Laihian rauniossa, jossa vielä 
kehystäkin oli kivirivillä viitattu. Kahdessa viimemainitussa on 
lisäksi ollut silmäkivikin. Yksistään silraäkivi esiytyy toisessa Aspe
linin tutkimassa Laihian kummussa, ja H. J. Heikelin tutkimassa 
Kiukaisten kummussa on niitä ollut kaksikin. Muista maista ei 
ole myöskään tiedossamme samallaista hautarakennetta kuin tutki
tussa Perniön kummussa.

Mikä merkitys tavatuilla hiilialoilla on, ei ole helppo sanoa. 
Hiilien niukkuus ja vähäpätöisyys ei salli kuitenkaan ruumiinpolton 
olettamista, eikä sitä myönnä myöskään palaneiden luiden puuttu
minen. Todennäköistä on, että vainaja (mieshenkilö piikeihäästä 
päättäen) on tähän polttamatta maahanpantu, ja hänen haudalleen 
on muistomerkiksi luotu ensin tanakampi kivilatomus ja sen päälle 
tavanmukainen kiviroukkio. >

Julius Ailio.

%

J o i t a k u i t a  m u o t o k u v i a  

Michael Toppeliukselta
*17*7,34, f  18*Vla21.

Tämän huomattavan kirkkomaalarimme osin öljyyn ja osia vesiväriin 
maalaamia muotokuvia on viime vuosina vähitellen löydetty ja havaittu huo
miota ansaitseviksi. Tässä on aikomus muutamalla sanalla mainita hänen tähän 
asti tunnettuja muotokuvamaalauksiansa.

1 Bronzealderen, 84.
- Oscar Montelius : Les teraps préhistorique en Suede, s. 04.
3 A. Hackman: Die Bronzezeit Finnlands, Arbcitcn des X  archäölogischen Con- 

gresses zu Riga 1896.



Ensiksi kuitenkin pari sanaa eräästä muotokuvasta, jota, jos kohta ei 
yksimielisesti, väitetään Toppeliuksen maalaamaksi.

Niinkuin tunnetta oli Iisalmen kirkkoherra Henrik Helsingius se, joka 
huomasi uinuvat taiteilijalahjat nuoressa Toppeliuksessa, joka 1748 vuoden 
vaiheilla saapui pitäjään, missä hänet otettiin hyvästi vastaan ja niissä hän, 
niinkuin itse on n. k. »Vaellusluetteloonsa» merkinnyt, suoritti »kuvamaa- 
iauksia» kirkossa, lisäten että näitä kuvia »vielä säilytetään» siellä. Tässä 
luettelossa esiintyy, vuosilukua mainitsematta, paikannimi Iisalmi vieläkin kah
desti, joten näyttää luultavalta, että Toppelius on siellä työskennellyt useam
paan erään. Kirkon sakaristossa olevien pappien muotokuvien joukossa on 
vieläkin öljyllä kankaalle maalattu kuva, jonka vasempaan alareunaan on punai
silla kirjaimilla merkitty Ilen: Ilelssinins, joka nimi samoinkuin muuan toinen 
melkein soentunut kirjoitus myös on taulun keltaisessa kehyksessä. Taulun 
selässä niinikään on kirjoitus, jota on melkein mahdoton lukea, nimi y. tn. 
sekä alhaalla oikealla: ANno 1756.

Helsingius on tässä kuvattu vasten tummaa taustaa puolikuvassa papin 
pavussa, päässä harmaa tekotukka ja musta patalakki sekä käsissä mustat 
napitetut hansikkaat. Vasemmassa kainalossaan hänellä on kirja. Kankaan 
koko on 90X 72 sm.

Muotokuvassa ilmenee luonteenomaisuutta, mutta väritykseltään se on 
kova, mikä ei muistuta siitä Michael Toppeliuksesta, jonka me olemme oppi
neet tuntemaan. Saattaisihan tämä kuitenkin olla ensimäisiä yrityksiä muoto
kuvamaalauksen alalla tuolta 22 vuotiaalta nuorukaiselta, joka ei milloinkaan 
herennyt kiitollisuudella näkemästä Henrik Helsingiuksessa suosijaansa ja hyvän
tekijäänsä. Helsingius kuoli jo 1757.

Vanhin Toppeliuksen nimimerkillä varustettu muotokuva on vuodelta 
1760, jolloin maalari oli 20 vuotias, eli noin G tai 7 vuotta sen jälkeen kuin 
hänen lyhyt oppiaikansa Joh. Paschin luona Tukholmassa oli päättynyt. Tämä 
muotokuva kuuluu Pieksämäen kirkolle ja kuvattu henkilö on, mikäli tuon 
pitkulaisen taulun yläpuolella oleva pyörökirjoitns osoittaa: Paul Krogius.
Praepos. & Pastor in  Nyslott db Seminge per 14, jam in Piexämccki per 17 
annosl. —  Taulun alaosaan maalatussa nimilevyssä luetaan:

Aetatis 
ministerii 51.
Pictus 17602.
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1 Paul Krogius. Savonlinnan ja Säämingin kirkkoherra ja pastori 14 vuotta, 
sittc Pieksämäen kirkkoherra ja pastori 17 vuotta.

1 Virkansa 51:nä vuonna. Maalattu 1760.
k - •
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N:o 5
fecitt Michael Toppell (sic!).
Piexämäki cl. 13 Decmbr:

1760 K

Tämä rintakuva, jonka Toppelius on öljyyn maalannut 87 sm korkealle 
a G5 Va sm leveälle kankaalle, antaa meille hyvän käsityksen tuosta voimak
kaasta pappismieliestä, jonka vaiherikas elämä oli niin läheisessä yhteydessä 
Suomen sotatapausten kanssa. Hän on kuvattu etupuolelta, päässä valkea 
tekotukka, ja oikea käsi, jonka pikkusormessa on isonlainen karneolisormus, 
leväten kirjalla.

Seuraa sitte vuodelta 17G4 öljyyn maalattu muotokuva, joka ollakseen 
pohjoismaalaisen maalarin maalaama luterilaisena aikana on sangen omituisella 
tavalla yhdistetty uskonnolliseen aiheeseen. Se on jonkunlainen votiivitaulu 
vuosisatoja sitten käytettyyn katolilaiseen tyyliin. Taulun yläosassa on kir
joitus :

HERre, war mig nådelig, ty jag är swag, hela mig HERre, 
ty mina ben äro förskräkte. Ps VI. w. III.

A:o 17G42.

Allekirjoitus on seuraava:

Uxor H:ci C: E. A. osculans pedem pueri Iesu -s.

Korkeus 8ö, leveys 04 sm.
Taulu kuvaa Neitsyt Mariaa istumassa korkeaselkäisessä, veistoksilla koris

tellussa tammisessa nojatuolissa, joka on verhottu sinisellä kankaalla. Hänen 
sylissään istun Jesiislapsi, jonka oikeaan jalkaan eräs nainen on tarttunut 
aikoen suudella sitä. Naisen tukka on kääritty päälaelle solmuun, ja joitakuita 
ohuita kiharoita valuu alas. Hän on paljain jaloin, yllään vyötetty puku, jota 
verhoo punainen vaippa. Hän näyttää olevan hieman päälle 30 vuotias, ja 
nuo kuihtuneet piirteet todistavat selvästi muotokuvan näköisyyttä.

Kun tämä öljymaalaus v. 1899 tavattiin Pielavedellä (kirkossa) ei ollut 
vaikea selvittää vuonna 17G4 päivätyn iatinaisen allekirjoituksen alkukirjaimia. 
Siihen aikaan oli täällä kappalaisena Henrik Costian (* 1728, f  1777); hän oli 
naimisissa kappalaisen tyttären Elisabeth Argillanderin kanssa Tohmajärveltä, 
joka oli syntynyt 1738, kuoli 1778, ja siis taulua maalattaessa 26 vuotias.

Taulun selkäpuolelle on kirjoitettuna :

1 2s:o 5. Teki Michael Toppell. Pieksämäki joulukuun 13 p:nä 1760.
2 Herra, ole minulle armollinen, sillit minä olen heikko, paranna Herra minua, 

sillä minun luuni ovat peljästyneet, Ps. VI v. III. V-.na 1704.
3 H. C:n vaimo E. A. .suutelemassa Jesuslapsen jalkaa.



Ensiksi kuitenkin pari sanaa eräästä muotokuvasta, jota, jos kohta ei 
yksimielisesti, väitetään Toppeliuksen maalaamaksi.

Niinkuin tunnetta oli Iisalmen kirkkoherra Henrik Helsingius se, joka 
huomasi uinuvat taiteilijalahjat nuoressa Toppeliuksessa, joka 1748 vuoden 
vaiheilla saapui pitäjään, missä hänet otettiin hyvästi vastaan ja missä hän, 
niinkuin itse on n. k. »Vaellusluetteloonsa» merkinnyt, suoritti »kuvamaa- 
lauksia» kirkossa, lisäten että näitä kuvia »vielä säilytetään» siellä. Tässä 
luettelossa esiintyy, vuosilukua mainitsematta, paikannimi Iisalmi vieläkin kah
desti, joten näyttää luultavalta, että Toppelius on siellä työskennellyt useam
paan erään. Kirkon sakaristossa olevien pappien muotokuvien joukossa on 
vieläkin öljyllä kankaalle maalattu kuva, jonka vasempaan alareunaan on punai
silla kirjaimilla merkitty Hen: IJelssinius, joka nimi samoinkuin muuan toinen 
melkein soentunut kirjoitus myös on taulun keltaisessa kehyksessä. Taulun 
selässä niinikään on kirjoitus, jota on melkein mahdoton lukea, nimi y. m. 
sekä alhaalla oikealla: ANno 1756.

Helsingius on tässä kuvattu vasten tummaa taustaa puolikuvassa papin 
puvussa, päässä harmaa tekotukka ja musta patalakki sekä käsissä mustat 
napitetut hansikkaat. Vasemmassa kainalossaan hänellä on kirja. Kankaan 
koko on 9 0X 72  sm.

Muotokuvassa ilmenee luonteenomaisuutta, multa väritykseltään se on 
kova, mikä ei muistuta siitä Michael Toppeliuksesta, jonka me olemme oppi
neet tuntemaan. Saattaisihan tämä kuitenkin olla ensimäisiä yrityksiä muoto
kuvamaalauksen alalla tuolta 22 vuotiaalta nuorukaiselta, joka ei milloinkaan 
herennyt kiitollisuudella näkemästä Henrik Helsinginksessa suosijaansa ja hyvän
tekijäänsä. Helsingius kuoli jo 1757.

Vanhin Toppeliuksen nimimerkillä varastettu muotokuva on vuodelta 
1760, jolloin maalari oli 20 vuotias, eli noin 6 tai 7 vuotta sen jälkeen kuin 
hänen lyhyt oppiaikansa Joh. Paschin luona Tukholmassa oli päättynyt. Tämä 
muotokuva kuuluu Pieksämäen kirkolle ja kuvattu henkilö on. mikäli tuon 
pitkulaisen taulun yläpuolella oleva pyörökirjoitus osoittaa: Paul Krogius.
Praepos. & Pastor in Nyslott & Seminge per 14, jam in Piexämceki per 17 
annos K —  Taulun alaosaan maalatussa nimilevyssä luetaan:

Aetatis 
ininisterii 51.
Pidus 1760*.
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1 Paul Krogius. Savonlinnan ja Säämingin kirkkoherra ja pastori 14 vuotta, 
sitte Pieksämäen kirkkoherra ja pastori 17 vuotta.

J Virkansa 5l:nä vuonna. Maalattu 1760.
t .



Taulun selkäpuolelle on kirjoitettuna:

.Avo 5
fecilt Michael Toppell (sic!).
Piexämäki d. 13 Decmbr:

1760 \

Tämä rintakuva, jonka Toppelius on öljyyn maalannut 87 sm korkealle 
a 05 1/ 2 sm leveälle kankaalle, antaa meille hyvän käsityksen tuosta voimak
kaasta pappismiehestä, jonka vaiherikas elämä oli niin läheisessä yhteydessä 
Suomen sotatapansten kanssa. Hän on kuvatta etupuolelta, päässä valkea 
tekotukka, ja oikea käsi, jonka pikkusormessa on isonlainen karneolisormiis, 
leväten kirjalla.

Seuraa sitte vuodelta 17G4 öljyyn maalattu muotokuva, joka ollakseen 
pohjoismaalaisen maalarin maalaama luterilaisena aikana on sangen omituisella 
tavalla yhdistetty uskonnolliseen aiheeseen. Se on jonkunlainen votiivitaulu 
vuosisatoja sitten käytettyyn katolilaiseen tyyliin. Taulun yläosassa on kir
joitus :

HERre, war mig nådeiig, ty jag är swag, hela mig HERve, 
ty mina ben äro förskräkte. Ps VI. w. III.

A:o 17G42.

Allekirjoitus on seuraava :

Uxor H:ci C: E. A. osculans petlem pneri Iesu J.

Korkeus 85, leveys 64 sm.
Taulu kuvaa Neitsyt Mariaa istumassa korkeaselkäisessä, veistoksilla koris

tellussa tammisessa nojatuolissa, joka on verhottu sinisellä kankaalla. Hänen 
sylissään istuu Jesuslapsi. jonka oikeaan jalkaan eräs nainen on tarttunut 
aikoen suudella sitä. Naisen tukka on kääritty päälaelle solmuun, ja joitakuita 
ohuita kiharoita valuu alas. Hän on paljain jaloin, yllään vyötetty puku, jota 
verhoo punainen vaippa. Hän näyttää olevan hieman, päälle 30 vuotias, ja 
nuo kuihtuneet piirteet todistavat selvästi muotokuvan näköisyyttä.

Kun tämä öljymaalaus v. 1899 tavattiin Pielavedellä (kirkossa) ei olhit 
vaikea selvittää vuonna 17C4 päivätyn latinaisen allekirjoituksen alkukirjaimia. 
Siihen aikaan oli täällä kappalaisena Henrik Coslian (* 1728, f  1777); hän oli 
naimisissa kappalaisen tyttären Elisabeth Argillanderin kanssa Tohmajärveltä, 
joka oli syntynyt 1738, kuoli 1778. ja siis taulua maalattaessa 26 vuotias.

1 N:o 5. Toki Michael Toppell. Pieksämäki joulukuun 13 p:nä 1760.
5 Herra, ole minulle armollinen, sillii niinä olen heikko, paranna Herra minua, 

sillä minun luuni ovat peljästyneet. Ps. VI v. III. V:na 1764.
3 H. C:n vaimo E. A. suutelemassa Jesuslapsen jalkaa.



Ensiksi kuitenkin pari sanaa eräästä muotokuvasta, jota, jos koilta ei 
yksimielisesti, väitetään Toppeiiuksen maalaamaksi.

Niinkuin tunnetta oli Iisalmen kirkkoherra Henrik Helsingius se, joka 
huomasi uinuvat taiteilijalahjat nuoressa Toppeliuksessa, joka 1748 vuoden 
vaiheilla saapui pitäjään, missä hänet otettiin hyvästi vastaan ja missä hän, 
niinkuin itse on n. k. »Vaellusluetteloonsa» merkinnyt, suoritti »kuvamaa- 
lauksia» kirkossa, lisäten että näitä kuvia »vielä säilytetään» siellä. Tässä 
luettelossa esiintyy, vuosilukua mainitsematta, paikannimi Iisalmi vieläkin kah
desti, joten näyttää luultavalta, että Toppelius on siellä työskennellyt useam
paan erään. Kirkon sakaristossa olevien pappien muotokuvien joukossa on 
vieläkin öljyllä kankaalle maalattu kuva, jonka vasempaan alareunaan on punai
silla kirjaimilla merkitty Ilen: Ilelssinius, joka nimi samoinkuin muuan toinen 
melkein soentunut kirjoitus myös on taulun keltaisessa kehyksessä. Taulun 
selässä niinikään on kirjoitus, jota on melkein mahdoton lukea, nimi y. m. 
sekä alhaalla oikealla: ANno 1756.

Helsingius on tässä kuvattu vasten tummaa taustaa puolikuvassa papin 
puvussa, päässä harmaa tekotukka ja musta jiatalakki sekä käsissä mustat 
napitetut hansikkaat. Vasemmassa kainalossaan hänellä on kirja. Kankaan 
koko on 90X 72  sm.

Muotokuvassa ilmenee luonteenomaisuutta, muita väritykseltään se on 
kova, mikä ei muistuta siitä Michael Toppeliuksesta, jonka me olemme oppi
neet tuntemaan. Saattaisihan tämä kuitenkin olla ensimäisiä yrityksiä muoto
kuvamaalauksen alalla tuolta 22 vuotiaalta nuorukaiselta, joka ei milloinkaan 
herennyt kiitollisuudella näkemästä Henrik Helsingiuksessa suosijaansa ja hyvän
tekijäänsä. Helsingius kuoli jo 1757.

Vanhin Toppeiiuksen nimimerkillä varustettu muotokuva on vuodelta 
17G0, jolloin maalari oli 26 vuotias, eli noin (i tai 7 vuotta sen jälkeen kuin 
hänen lyhyt oppiaikansa Joh. Paschin. luona Tukholmassa oli päättynyt. Tämä 
muotokuva kuuluu Pieksämäen kirkolle ja kuvattu henkilö on, mikäli tuon 
pitkulaisen taulun yläpuolella oleva pyörökirjoitus osoittaa: Paul Krogiits.
Praepos. <£ Pastor in  Nyslott & Seminge per 14, jarn in Piexämceki per 17 
annos K —  Taulun alaosaan maalatussa nimilevyssä luetaan:

Aeiatis 
ministerii 51.
Pictus 1760 2.
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1 Paul Krogius. Savonlinnan ja Säämingin kirkkoherra ja pastori 14 vuotta, 
sitte Pieksämäen kirkkoherra ja pastori 17 vuotta.

2 Virkansa 51:nä vuonna. Maalattu 1760.
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N:o 5
feeitt Michael Toppell (sic!).
Piexämäki d. 13 Decmbr:

1760 l .

Tämä rintakuva, jonka Toppelius on öljyyn maalannut 87 sm korkealle 
a G5 V2 sm leveälle kankaalle, antaa meille hyvän käsityksen tuosta voimak
kaasta pappismiehestä, jonka vaiherikas elämä oli niin läheisessä yhteydessä 
Suomen sotatapausten kanssa. Hän on kuvattu etupuolelta, päässä valkea 
tekotukka, ja oikea käsi, jonka pikkusormessa on isonlainen karneolisormus, 
leväten kirjalla.

Seuraa sitte vuodelta 17G4 öljyyn maalattu muotokuva, joka ollakseen 
pohjoismaalaisen maalarin maalaama luterilaisena aikana on sangen omituisella 
tavalla yhdistetty uskonnolliseen aiheeseen. Se on jonkunlainen votiivitaulu 
vuosisatoja sitten käytettyyn katolilaiseen tyyliin. Taulun yläosassa on kir
joitus :

HERre, war mig nådelig, ty jag är svvag, liela mig HERre, 
tv minä ben aro fö rs kräkte. Ps VI. \v. III.

A:o 17G42.

Allekirjoitus on senraava :

ilxor H:ci C: E. A. osculans pedem pueri Iesu i.

Korkeus 85, leveys 04 sm.
Taulu kuvaa Neitsyt Mariaa istumassa korkeaselkäisessä, veistoksilla koris

tellussa tammisessa nojatuolissa, joka on verhottu sinisellä kankaalla. Hänen 
sylissään istun .Tesuslapsi, jonka oikeaan jalkaan eräs nainen on tarttunut 
aikoen suntiolla sitä. Naisen tukka on kääritty päälaelle solmuun, ja joitakuita 
ohuita kiharoita valun alas. Hän on paljain jaloin, yllään vyötetty puku, jota 
verhoo punainen vaippa. Hän näyttää olevan hieman päälle 30 vuotias, ja 
nuo kuihtuneet piirteet todistavat selvästi muotokuvan näköisyyttä.

Kun tämä öljymaalaus v. 1899 tavattiin Pielavedellä (kirkossa) ei ollut 
vaikea selvittää vuonna 1764 päivätyn iatirtaisen allekirjoituksen alkukirjaimia. 
Siihen aikaan oli täällä kappalaisena Henrik Costian (* 1728, f  1777); lian oli 
naimisissa kappalaisen tyttären Elisabeth Argillanderin kanssa Tohmajärveltä, 
joka oli syntynyt 1738, kuoli 1778, ja siis taulua maalattaessa 26 vuotias.

Taulun selkäpuolelle on kirjoitettuna:

1 N:o 5. Toki Michael Toppell. Pieksämäki joulukuun 13 p:nä 1760.
- Herra, ole minulle armollinen, sillä minä olen heikko, paranna Herra minua, 

sill» minun lunni ovat peljästyneet. Ps. VI v. III. V:na 1764.
3 H. C:n vaimo E. A. suutelemassa Jesuslapsen jalkaa.



Tämä » u x o t  H:ci C: E. A.» oli siis kappalaisen H enriä  Cbstianin vaimo Elisa
beth Argillander, jo v. 1764 kolmen lapsen äiti.

Taulu ei ole varastettu Toppeliuksen nimimerkillä, mutta hänen sivelti- 
mensä jäljet huomaa tässä aivan selvästi

Lohtajalla, jonka kirkon alttariseinällä säilytetään arvokkaina koristeina 
joitakuita Toppeliuksen kauniimpia uskonnollisia maalauksia, muitten muassa 
»Kristuksen ristiinnaulitseminen» sekä »Kristus Getsemanessa», kumpikin maa
lattu 1773, tapaa sakaristossa hänen 1776 kankaalle öljyyn maalaamansa muoto
kuvan pitäjän erittäin innokkaasta ja etevästä kirkkoherrasta Jakob Abraham 
Frostcmksesta, syntynyt 1711, kuollut 1794, 83 vuoden ikäisenä. Mikäli tau
lun selkäpuolella oleva sangen pitkä kirjoitus Frosteruksesta ja hänen perhees-

—  60 —

Kirkkolierra Georg Mathesius Kirkkoherra G. Mathesiuksen puoliso Kata-
1782—1816. Tina Mathilda, synt. Brunell,

1738— 1813.

tään osoittaa, maalattiin muotokuva toukokuun 14 p:nä 177(5, jolloin kirkko
herra oli »65:nnellä ikävuodellaan». Mestari itse oli silloin 42 vuoden ikäinen.

Kuva on otettu etupuolelta. Puku on papillinen ja varustettu tavan
mukaisella kaksihalkoisella »liperillä». Kädet eivät ole näkyvissä tässä rinta
kuvassa, jossa ei myöskään ole minkäänlaisia sivuesineitä.

' Toinen votiivimuotokuva tavataan Lapinlahden entisessä, niiimncrkittömäspä 
ja päiväämättömässä, erinomaisen hyvin säilyneessä alttaritaulussa, joka niinikään on 
Toppeliuksen teoksia hänen parhaalta taiteilijiikaudeltaan. Tässä suuressa, 196 sm kor
keassa ja 176 sm leveässä öljy maalauksessa, joka kuvaa ristiinnaulitsemista, huomaa 
listin juurella polvistuvan miehen, joka on esitetty pienemmässä mittakaavassa kuin 
mun/ henkilöt, yllään kustaavilainen puku ja nähtävästi kuvattu näköisokseen. ICctä 
täniii maallinen henkilö esittää, oi ole onnistuttu saamaan selville.
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Akvarellimaalauksista, jotka on tehty sangen ohuelle paperille, on tallessa 
nimi merkittömiä pienempiä muotokuvia neljästä pohjalaisen pappissuvun Malhe- 
siuksen jäsenestä, nimittäin Uudenkaarlepyyn kirkkoherrasta Georg Mathesiuk- 
sesta (* 1732, f  1816) ja hänen puolisostaan Katarina Mathilda Brunellista 
(* 1738, f  1813) sekä heidän pojastaan Uudenkaarlepyyn kappalaisesta Nils 
Malhesiuksesta (* 1772, f  1822) ja hänen puolisostaan Maria Elisabet Juthesla 
(* 1782, f  1857), josta viimeksi mainitusta on säilynyt liaksi kuvaa samalta 
ajalla, toinen 3/ 4:ssa ja toinen profiilissa. Voipi muuten empimättä sanoa, 
että kaikki nämä viisi akvarellia on tehty aivan samaan aikaan, samanlaatui
selle paperille, samoilla väreillä, samaan tekolaatuun ja tarkasti huomioon otta-

Kappalaisen vaimo Maria Elisabeth Ma- Kappalainen Nils Machesius
thesius, synt Juthe, 1782 — 1857. 1772—1822.

maila yhtäläisiä ajanmukaisia pukuja, jotka viittaamat takaisin 1800-luvun 
alkuun.

Michael Toppelius näyttää olleen sangen läheisissä väleissä Uudenkaarle- 
pyyn Mathesiusten perheiden kanssa. Niistä kolmesta pojasta, joille vanhan 
maalarin vähillä varoillaan onnistui antaa oppinut kasvatus, oli vanhin Johan 
Gabriel Toppelius etevä koulumies Uudessakaarlepyyssä. Hänen 1803 saatua 
Ilmajoen kappalaisviran, tuli Nils Mathesius, joka siiloin, oli 31 vuotias ja kahta 
vuotta aikaisemmin Maria Elisabet Juthenin kanssa avioliittoon villitty, hänen 
seuraajakseen tuossa pikkukaupungissa, johon myöskin maalarimme nuorempi 
poika Zakarias Topelius vuonna 1811 asettui kaupunginlääkäriksi (ja piiri
lääkäriksi). Silloin oli Nils Mathesiuksesta tullut kappalainen samaan kaupun
kiin, missä hänen vanhat, 54 vuotta kestäneen avioliiton yhclistämät vanhem
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pansa vielä elivät pappilassa. Olihan mitä luonnollisinta, että nämä paikka
kunnan etevimmät säätyhenkilöt, seurakunnan opettaja ja lääkäri liittyivät toi
siinsa sangen läheisen tuttavuuden kautta ja että vanha maalari joutohetkiaään 
laati nopealla siveltimellään Mathesiusten perheille muiston, todennäköisimmin 
pojan ja hänen-vaimonsa lähtiessä paikkakunnalta 1803. Silloin oli Mathesius 
vanhempi 71 ja hänen puolisonsa 05 vuoden, poika 31 ja hänen vaimonsa 
21 vuoden ikäinen, jotka ajanmääräykset niin hyvin soveltuvat kuvattujen hen
kilöjen muotopn, ettemme erehtyne, jos katsomme kaikkien näiden akvarellien 
syntyneen 1803 vuoden vaiheilla. Näistä julkaistaan tässä neljä jäljennöstä.

Toppelius osoitti tässä muotokuvamaalarina hyvää luonteenkuvaus- ja 
vkBilöllisentämiskykyä hieman realismin ohessa (kesakoita y. ra.). Pukukuvauk- 
siksi ne sitäpaitsi ovat hauskoja.

Yoipi seurata näiden haurasten perhemuistojen lähes satavuotisia kierte
lyjä maassa. Nils Mathesius kuoli jo 1822, vain vähän aikaa sen jälkeen kuin 
hänen ijäkkäät vanhempansa olivat lepoon laskeuneet, — ja hänen leskensä, 
jonka haltuun perhemuotokuvat. tjocleijtn^köisesti jäivät, muutti 1833 Ilmajoelle 
ja 1840 luvun lopulla Padasjoelle, joilla kahdella paikkakunnalla hänen kaksi 
tytärtään oli naimisissa. Poikien kävi onnettomasti, yksi hukuttausi, toinen 
hirttäysi ja kolmas hävisi teille tietymättömille Amerikassa. Neljäs, Lorenzo, 
viimeinen Mathesius niminen suomalainen, yritteli yhtä ja toista, ja vihdoin 
hänestä tuli ldrjurinapulainen. Äitinsä kuoltua 1857 Padasjoella sai hänkin 
siellä sukulaistensa luona, nimismies Böökin perheessä, hoitoa vanhoilla päivil
lään ja kuoli siellä 1894, päästyään 76 vuoden ikään. Böökin suvun hallussa 
ovat puheenalaiset akvarellit sittemmin pysyneet. Huomiolla niitä katseltiin 
Helsingin historiallisessa muotokuvanäyttelyssä, ja sitte ne talletettiin Helsingin 
Historialliseen museoon, missä niitä vieläkin huolellisesti säilytetään.

Luultavasti on tämä M. Toppeliuksen maalaamien muotokuvien luettelo 
vastedes laajeneva. Jo nyt on allekirjoittaneelle suosiollisesti huomautettu 
yhdestä muotokuvasta, joka kuitenkin toistaiseksi on jäänyt minulle tuntemat
tomaksi. Olisi suotava että ne, jotka voivat antaa tietoja muista Toppeliuksen 
maalaamista muotokuvista, hyväntahtoisesti siitä ilmoittaisivat Suomen Muinais
muistoyhdistykselle osoitteella: Helsinki.

E. N.

Lisiä sykeröstä ja  senlaatuisista hiuslaitoksista Suomen 
sukuisilla kansoilla.

Tämän lehden l:ssä n:ssa tältä vuodelta esitimme muutamia syke
rön tapaisia hius- ja päähinelaitoksia. Tahdomme nyt lisätä muuta
mia uusia muotoja, jotka ainakin osaksi ovat enemmän harvinaisia 
ja lienevät vähän tunnettuja. Eräs semmoinen nähdään kuvassa 1, 
joka kuvaa tytön päätä Kaukolasta. Aluspiirustuksen tähän kuvaan 
on tehnyt taiteilija Magnus von Wright vainaja v. 1860. Omitui
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suutena tytön sykeröissä on, niinkuin näkyy, että ne renkaan muo
toisesti seisovat pystössä päänlaella. Tämä tapa pitää sykeröitä 
näyttää hyvin oudolta. Mutta enemmän otsalla, kuin viimeisinä 
aikoina, niitä pidettiin ennen myös Jääskessä. Sillä siellä „syke
röt ovat aika ajalta muuttaneet kuosinsa. Ne olivat ennen sou- 
kemmat ja korkeammat ja seisoivat otsan kohdalla; nyt ne ovat 
leveytyneet, lääpistyneet ja vääntyneet päälaelle päin“ , kerrotaan 
eräässä kertomuksessa vuodelta 1852 K Vanhanaikaisuutena kuva
tun Kaukolan tytön päässä mainittakoon myös se seikka, että siinä 
nähdään säppäli. Mitenkä tätäkin pääkoristetta koskeva tapa on 
muuttunut, saamme viitatusta kirjasesta tietää (s. 4). „Ympäri

Länsi-Inkeristä.

päätä painetaan musta silkki peittämään tikutetta, joka niinikään 
juoksee ympäri pään Entiseen aikaan tytöt pitivät silkin ase
masta säppäliä. Säppäli oli tuumaa leveä rimssu punaisesta verasta, 
johon oli kiinni pistetty tinasta valettuja nastoja“ .

Edellisessä kirjoituksessa mainittiin sivumennen myös vatja
laisen vaimon entinen ja jääskeläisen hunnun tapainen päähine, 
jonka nimi on „paikasw eli „kiikka“ . Se nähdään nyt kuvattuna 
kuvassa 2. Kaikessa yksinkertaisuudessaan on se 4-kulmainen

1 Naisien waateh-parresta Jääskessä. Helsingissä 1852 (Tekijän nimeä ei mai
nita). Siv. 5.

2 Sama on asian laita Itsen N:n kuvassa 1.
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palttinakappale. Maisteri V. Alava sanoo esineitten mukaan jäte
tyssä luettelossaan (n:o 6 6 ) sattuvasti tästä päähineestä, tietenkin 
päähän sidottuna, että „siinä on melkein kuin nokka otsapuolella 
päätä“ . Tämä lause saa osaksi asiallisen selityksensä siitä, että kiikan 
sisässä on sormen kokoinen ja muotoinen, kankaasta ja rihmasta tehty 
kääre (kuva 2 a) joka arvatenkin asetetaan otsalle ja jonka ympäri 
hiukset kierretään ennenkuin liuntu-kiikka asetetaan päähän.

Samanlaatuinen hiuslaitos tavataan myöskin Seitskarilla •— 
josta vatjalaistapainen „kääre“ onkin kansatieteellisessä museossa, 
(n:o A  4015) — ja Lavansaarella. Viimeksi mainitussa paikassa 
tämä kääre — mikä sen nimi siellä lieneekin —  tehdään luusta. 
Sen käyttäminen on seuraava: hiukset nostetaan ylös niskasta 
saakka ja kierretään kääreen ympäri, jotta ne muodostavat korkean 
mukulan otsalla. Kääriminen on hyvin luja, jotta osa hiuksista 
lähtee pois, ja tehdään kierros noin 2  metrin pituisen nauhan 
avulla, joka sidotaan niskassa yhteen ja jonka päät jäävät koko

8. Tsheremissiläinen vaimo Malmyshin seuduilta 
Yiätkan lääniä.
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naan hunnun sisään. Huomattavaa on, että tytöt eivät tätä hius- 
laitosta kanna ensinkään, sillä vasta ensi maisen lapsen synnyttyä 
vaimo panee tai ehkä panettaa päälliinsä kääreen ja hunnun samalla 
kertaa. Tytöt sitä vastoin käyvät joko paljain päin tahi lettivät 
hiuksiansa kahteen lettiin, johon kumpaiseenkin palmikoidaan 
lyhyempi nauha kuin se, joka käytetään vaimojen kerrottuun hius- 
laitokseen ja jonka jjääfc sidotaan yhteen; sen töyhtöt riippuvat 
selässä, että näkyvät^ huivin alta. Hiusten kovasta kiristämisestä 
kaiketi on seurauksena, että tytöilläkin on yleensä lyhj-et hiukset B 
Vatjalaiset naiset tekivät tempun lyhyeksi sillä, että he kerivät 
hiuksensa kokonaan pois tahi ainakin hyvin lyhyiksi^ kun kiikka- 
päähinettä pidettiin, niinkuin edellisessä kirjoituksessa jo mainittiin J.

Näyttääkseen miltä näyttänee tuommoinen liokkaotsainen pää
hine, kuin vatjalainen kiikka 1. paikas, naisen päässä, olen kuvaut
tanut tähän niittytsheremissiläisen naisen pään Yjätkan läänistä, 
jolla on samanlaatuinen hiuslaitos päähineen alla (kuva 3). Tämä 
jälkimmäinen on kuitenkin muotoonsa alusta alkaen neulottu ja 
melkein täjmnä ompelukoristeita, joita kuvatussa vatjalaisessa kii- 
kassa puuttuu, niinkuin kaakkoiskarjalaisissakin hunnuissa. Mutta 
sekä vatjalaisen että tsheremissiläisen vaimon päähineessä „on mel
kein kuin nokka otsapuolella j>äätä“.

Jonkinlainen „nokka“ kuuluu myös setukaisten s. o. Pihkovan 
läänissä asuvien kreikannskoisten virolaisten päähineeseen. Heidän 
päähineensä muodostuu seuraavista osista. Ensinnä on pitkä, kapea 
palttinainen liina, nimeltä „linik“, joka päävyöllä sidotaan päähän. 
Pääliinan pitkät, neulouksilla kaunistetut päät riippuvat selässä ja 
ovat vyössä kiinni. Tämän liinan (hunnun) päälle sidotaan toinen 
liina, jonka nimi 011 „rätik‘!, monta kertaa ja taidokkaasti „sarvelle“ 
yli otsan ja niskaan kiinni. Käsillä olevista lähteistä emme kui
tenkaan saa selkoa, muodostuuko tämäkin ,,nokka11 jollakin tavalla 
alla olevasta liiuslaitoksesta Vastaiseksi saamme sentähden 
tyytyä tähän „sarvi“muotoon. Omituista on siinä suhteessa, että

1 Näistä Lavansaaren päähine-tiedoista on niiniin kiittäminen ylioppilas B. TV. 
Söderlundia.

2 Hiusten poisleikkaaminen on muuten ollut yleisenä tapana mönclla kansalla. 
Kts. K. Potkanski, Die Ceromonie der Haarschur bei der Slawcn und Germanen. 
Anzeiger tl. Akademic tl. Wissenschaften in Krakau 1896, Mai, s. 232—251. Ilmoitus 
teoksesta Globus’issa, 70 Tkl. 1896. S. 22S. — Vatjalaisten tyttöjen hiuksien leikkaa- 
inisesta kihlauksen jälkeen katso Borgå Tidning 184.'), N:o 40.

3 Lähteinä näihin setukaistietoihin ovat: 1) maisteri E. A. Einnan’in hiljattain 
kansatieteelliseen museoon tuoma arvokas kokoelma pukuesineitä setukaisalueelta ■ ja 
2) Kami. O. Kallaksen kirjoitus „Eosti ylioplaste scltmi allmm“ ’i.ssa II, s. 176, 177. 
Edellisen antaman tiedon mukaan setukaisten hiuslaitokseen käytetään röh tim ia, samoin 
kuin Joutsenon naistenkin sykeröissä. Mordvalaiset lisäsivät ennen viiloja lettiinsä.

2
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myöskin mokshamordvalaisilla naisilla on „sarvekas“ päähine, niin
kuin venäläiset sitä nimittävät'. Myös muitakin vertailevia havain- 
noita saattaisimme tehdä setukaispäähineen johdosta. Merkillinen 
seikka siinä esim. on se, että pääliina sidotaan päänauhalla, joka 
omituisuus tavataan mordvalaisilla, nykyisillä ja muinaisilla suoma
laisilla.

O
 Kymijoen seuduilla on ollut käytännössä eräs pää

hineeseen kuuluva sykerön tapainen rengas, jonka tah
don tässä myös mainita (kuva 4). Se on tehty rau
dasta ja kierretty ylt’ympäri rihmalla. Tämänkin sykerö- 
renkaan tarkoituksena on pitää päähinettä leveänä ja 

4.. Sykerören- pingoitettuna niskassa. Sitä varten rengas asetetaan 
gas Kymistä. pienempään, myssyntapaiseen, kankaasta tehtyyn ja 
kangistettuun koteloon, jonka nimi Kymissä on „tann“ . Vasta tämän 
alusmyssyn päälle puetaan varsinainen päähine eli palttinainen

ö. Vaimo lakissa Kurki
joelta.

ö. Äiti tanunliinassa Anjalan tu- G. Vaimo lakissa Kurki- 7. Patero ja päte
västä kansatieteellisessä joelta. roneula »Äyrä-

museossa. päästä*.

liinau pitsineen (kuva 5). Koska itse tanu liinan peittämänäkin 
ou kaunistettu punaisella silkkinauhalla, joka epäilemättä on ver
rattava edellisessä mainittuun päävyöhön, on se kaiketi pidettävä 
alkuaan itsenäisenä ja alkuperäisenä päähineenä, jota arvatenkin 
myöhempi-aikuinen liina on tullut peittämään. Tästä näemme, että 
sykerö alkuaan on kuulunut myöskin etelä-hämäläiseen tanuun.

Muuten tämä tamuiiiina muistuttaa paljon niitä valkoisia päähi
neitä, jotka useissa paikoin Etelä-Snomessa Ahvenan maalta Laa
tokan seuduille saakka ovat ehkä vieläkin käytännössä. Vertauk
seksi ja esimerkiksi kuvaamme tähän erään Kurkijoen vaimon, 
jolla on päässä samanlaatuinen „lakki“ , kuin Anjalan tuvan

' Kts. teostani: Mordvalaisten pukuja ia kuoseja. Taulu X V III. kuva - ja 
T. XLII,
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emännällä (kova 6 ). Myös tämä vaimo on sykeröpäinen, mutta 
hänen sykerönsä ovat palmikoidut omista hiuksistaan ja kulkevat 
pitkin päätä otsan yläpuolella.

Viimeisinä aikoina ovat savakkonaisetkin Äyräpäässä ruven
neet kantamaan valkeita, pitsireunaisia „lakkeja“ . Lakin alle pan
naan ensinnä kupuran muotoinen „patero“ kankaasta ja pahvista, 
jonka holvissa 011 soikea aukko (kuva 7). Pateron alle „koottiin 
hiukset yhteen jynttyräänw ja kiinnitettiin aukon kautta patero- 
neulalla, joka vaskesta tehtynä on muodoltaan „hiukan köykistetty 
ja latakka1', nuppi toisessa päässä (Kansat, museon Luetfc. N:o A , 
1.102 ja 1103). -— Kupurainen patero vastannee edellisessä kerrottua 
tamia ja neula vatjalaista ja seiskarilaista käärettä.

Että neula kuuluu hiuslaitokseen ilmankin pateroa on selvä. 
Saatamme kuitenkin yhteydessä tämän kanssa viitata Etelä-Savon 
lemiläisten tyttöjen tapaan sitoa hiuksiansa 1840 — 1850 vuosien 
vaiheella. Silloin koottiin hiukset päälaelle sillä tavoin, että ne 
jaettiin kahteen osaan ja punottiin palmikoille, jotka käärittiin 
kääryksi; messinkineula piti tämän koossa. Kirkossa ja muissa 
juhlatiloissa pidettiin kääryn eli „tikutteen“ päällä „silkkiäw, s. o. 
silkkinauha, joka kiinnitettiin sen ympäri 1. Koska sykerökääryä 
knrkijokelaisen naisen lakin alla (kuvassa 6 ) myös sanotaan „tikut- 
teeksiu, huomaa, että täilä nimityksellä Lemilläkin tarkoitetaan 
sykeröntapaista hiusiaitosta.

A. O. H.

Pieniä tieto ja.

T aru  M ata lasta  vuoresta  ja  jättilä isistä . Kerrotaan, että Kakskerta 
,ja Satava ennen ovat olleet jättiläisten ja nunnien hallussa, ja eräs vaimo tiesi 
kertoa heidän kerran keskenään taistelleenkin. Toinen puolue oli Noppulanvuo- 
ren nokalla Kakskerrassa, toinen Maijamnulkunsalmén vastaisella Satavan ran
nalla. Puolueet taistelivat suurilla mvnianmuotoisilla kivillä, joista vieläkin kolme 
011 jäljellä Satavan rannalla, vaikka palasina. Mitä kutsutaan „Maijanmulkuiksi'*, 
mistä salmi on nimensäkin saanut.

Noin '/t km siitä paikasta on merestä äkkijyrkkänä kohouva ja maanpuo- 
lella loivana laskeuva vuori „Matalavuori“ . Samainen vaimo sanoi siellä vielä 
noin 50 vuotta sitte olleen ympyriäisen (?) kohtalaisen tuvan lattian suuruisen 
„kiviringin‘‘. Kivet olivat suuria, useammat tuskin yhden miehen nostamia, 
vähän matkan päässä toisistaan. Siellä jättiläiset ennen vanhaan käiäjiä pitivät 
ja  veroa ihmisittä kantoivat. Verot maksettiin useimmiten villoissa, mutta myös
kin monessa, muussa tavarassa, ja  otettiin niitä paraiten vastaan pääsiäisyöuä. 
Eräästä tftnkaltaisesta veronkannosta, jonka kertojan isoisänisä ja  eräs toinen 
mies vastaisella rannalla piiloutuneina olivat nähneet, kertoi hän senraavaa:

1 Talollisen Ti. Kouvon antamia ja maisteri J. M. Saleniuksen lähettämiä tietoja 
Huomen Muinaismuistoyhdistykselle **/, 1872.
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,.Niinkuin ennen olivat jättiläiset nytkin kokoontuneet veroa ihmisiltä 
kantamaan. Puntarilla tavarat tarkoin punnittiin, ja  jos joku ihmisparka ei ollut 
tuonut täyttä määrää, sai hän kovan iskiin puntarin päästä, niin että lensi kor
kealle ilmaan „kirkuen ja ruikuttaen'1. Näin onnettomasti kiivi myös eräälle 
mummolle, jonka katsojat tunsivat. Kun kaikki verot olivat punnitut, ja  jätti
läiset saatavansa saaneet, lensivät nämä korkealle ilmassa salmen poikki ..vihol
lisen vingunnalla“ niin lähi piilossa olijoita, että nämä pahanpäiväisesti peläs
tyivät, ja kun vihdoin kotiin pääsivät, rupesivat verta sylkemään".

„Veronkantoa jättiläisille pidettiin häpeänä ihmiselle, ja  kun nyt veroa mak
savat huomasivat että heitä oli katsottu, pyysivät he anteeksi ja ettei siitä 
muille kerrottaisi11.

..Tämä kaikki on totta, silla, isoisäniisä ja  HyrkTän vaari sen itse näkivät, 
ja  he elivät kumpikin vanhoiksi, HyrkTän vaari liki 100 vuotta ja  isoisäniisä 
92:n vuoden vanhaksi, ja he ovat itse asiasta puhuneet minua isälleni1:. Näin 
lopetti kertojani tarunsa (.Tenny Maria Tallgren).

Ryövärholma  Kakskerrassa. Vuoren halkeamassa kerrotaan ryöväreitä 
pitkän ajan majailleen. Olivat Kakskerran järvellä kiiljeskelleet nahkapaateilla. 
Näitä käärivät kokoon, ettei kukaan aavistaisi heidän matkojansa taikka löytäisi 
heidän pesäpaikkaansa. Ryöväsivät kerran tyttösenkin ja  pitelivät häntä luo
naan vuoden ajan, kunnes hän jouluiltana pääsi pakenemaan (Jenny Maria 
Tallgren). — Nahkapaatteja olivat niinikään ne ryövärit käyttäneet, jotka lähti
vät ryöstöretkille Röfvarnäs-niemeltä, Paraisissa (Keinholm L: 49, 53).

Tilausilmoitus.

Suomen Museo ja Finskt Museum  ilmestyvät, kuten vuonna 1900, myös 
vuonna 1901 neljästi painoarkin kokoisina numeroina outisi ii suuntaansa noudattaen ja 
erisisällyksisiiiä. Toimitusten pyrintö on ensi vuonnakin oleva kiinnittää paitsi varsi
naisen ammattipiirin myös laajemmankin sivistyneen yleisön mieltymystä lehtien run
saasti kuvitettuun opettavaiseen sisältöön.

Lehtien tilaushinta postikonttoreissa on 2 mk. 50  p. kummaltakin vuosikerralta 
eli yhteensä 5 mk. Toimituksilta suorastaan tilatessa saavat kansa- ja  kiertokoulujen 
opettajat, oppikoulujen, seminaarien ja  kansakoulujen oppilaat kummankin lehtien 1 mk. 50 p. 
hinnasta di yhteensä 3 mk:lla. Muinaismuistoyhdistyksen vakinaiset jäsenet, jotka ovat 
suorittaneet täydellisen jäsenmaksun oli 25 mk. kaikkiaan, saavat lehdet 1 mk. hinnasta 
kummaltakin vuosikerralta eli molemmat yhteensä 2 m:klla.

Maksusuoritukset lehtiä suoraan toimituksilta tilatessa lähetetään joko rahassa tai 
postimerkeissä, jolloin tilaajan tuice ilmoittaa osoitteensa.

Asiamiehet, joita mielihyvällu otetaan maaseuduille ja eri opistoihin, saavat joka 
0:mien kappaleen ilmaiseksi kalliimmista eli li 2 mk. 50  p. tilaushinnoista vuosiker
ralta ja joka lljnen halvemmista eli 1 mk. 50  p. tilaushinnoista vuosikerralta.

Ensi vuosikerran neljä numeron ilmestyvät helmi-', touko-, loka- ja joulukuussa.

Suomen Museon foim itus.
Helsinki, Historiallinen Museo.

Suomen Museo lOOO, n:o 4  sisältää Gabriel Hein * 20/i JS00, f  “ /, 1S6T. 
(Muotokuva). Pronssi ka n tinen hautaraunio Perniössä, kirj. Julius Ailio (4 kuvasi 
sokii kokosivuinen fotolitografiiC. — Joitakuita miiolokuria Michael Toppeliukselta, kirj. 
K. X. |4 kuvasi). — Lisiä sykeröstä ja  senlaatuisista hiuslait-Jesista Suonien sukuisilla 
kansoilla, kirj. A. O. II. (7 kuvaa). — Pieniä’ tietoja. — Tilausilmoitus.

Finskt Museum lOOO, n:o 4  sixiiltää: Gabriel Kein, (muotokuval.
De senaste fynden frän rar hnnsulder (11 kuvaa), kirj. .4. Hackman. — Margareta 
Capsius, Finlands äldsta kuntia kr inliga artist, kirj../. R. A. — Två sigillstampar frän 
medeltiden (4 kuvaa), kirj. ,7. E. A. — Anrändning a f finsk astrak och marmor pn 
Stockholms slott, kirj. J. H. A. — En finsk säekpipbläsare pa 1400 talet (1 kuva), kirj. 
E. N. — Vorgesehichtliehe Altertiimer aus Finnland. Photographische Tafetn am 
deiit Historisehen Museum des Staates in Helsingfors 1900, arvostellut A. O. H. — 
LriksraUa, taru, jonka Jenny Maria Tallgren on ilmaissut y. m.

Helsingissä 1900. Helsingin Sentraalikirjapainossa.




