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SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN JULKAISEMA. 
UTGIFVEN AF FINSKA FORNMINNESFÖRENINGEN.

11 uuosikerta *  il årgången 1904

T ila u s h in ta : pos tik on tto re issa  2 m . 

50 p. v u o s ik e rra lta ; Y h d is tyk sen  va 

k in a is ille  jä s en ille  tilau svu o ten a  1 m ., 

joka  on  läh etettävä  Y h d is tyk se lle . 

Leh ti i lm es ty y  1 */2 arkk isen a  n e l

jäs ti vu odessa .

L äh etyk se t oso tetaan  S. M u i
na ism uistoyhd is tyksen  S ih te e 

r i l le ,  H e ls in k i.

Försä n d n in ga r  adresseras  till 

F . F o rn m in n e s fö ren in g e n s  S ek 
re te ra re , H e ls in g fo rs .

P ren u m era tio n sp r is : å p os tk on tor  2 
m . 50  p. fö r  å rgå n g ; fö r  F ö ren in gen s  

s tän d iga  led a m ö te r  u n der u tg ifn in gs - 

året 1 m k , so m  b ö r  insän das  t ill F ö 
ren in gen . B ladet u tg ifv es  om  1 1/% 

ark 4 g å n g e r  om  året.

Suomalaisten kuukausnimityksistä ja 
ajanlaskusta.

Etevä tanskalainen kultuurihistorioitsia Troels Lund huomauttaa 
äsken ilmestyneessä teoksessaan »Livsbelysning», joka muodostaa 13:nnen 
osan hänen suurellaisesti suunnitellusta esityksestänsä »Dagligt Liv i 
Norden i det 16de Aarhundrede», kuinka tärkeä ajan laskeminen on 
ollut sivistyksen ensi kehitykselle. Ajanlasku, lausuu hän, osoittaa tietä, 
jota myöten kansat viileyden tilasta ovat kohonneet lähinnä korkeam
malle sivistys-asteelle. Uusi elämän katsantotapa syntyy, kun ihminen 
on tehnyt tuon suuren havainnon, että varma järjestys vallitsee ajan 
vaihtelussa, ja kun hän oppii tuota säännöllisyyttä määräämään. Jos 
tämän mielipiteen hyväksymme —  ja epäilemättä se onkin oikea —  
huomaamme että kysymys siitä, milloin ja miten joku kansa on oppi
nut säännöllistä ajanlasku-tapaa, ei suinkaan ole vähänarvoinen kansan 
historiallisen kehityksen arvostelemiselle. Rohkenen siis toivoa Suomen 
muinaisuuden ystävien suosiollista huomiota esitykselleni, kun seuraa- 
vassa ryhdyn tarkastamaan mitä tietoja meillä on suomalaisten kuu
kausnimityksistä ja ajanlaskusta sekä niiden alkuperästä.

Ensimmäinen tutkia, joka meillä on huomionsa tähän kysymyk
seen kääntänyt, on tuo monella alalla uutisraivaajana toiminut C. A. 
Gottlund, kirjoituksessaan »Vanhoin Suomalaisten ajanluvusta», Ota
vansa II:ssa osassa. Siinä hän sanoo: »Että jakoa vuotensa vissiin 
kuihin sitä eivät hyö tainneet . Tätä nähään siitä, että ehkä kul
ienkin kuullen on jo aikoa siitten annettu Suomalainen nimi, niin niitä 
vielä nytkään ei tunnetak joukossamme. Sillä jos kohta ne kirjaan 
tottuneet heitä eroittaavat, niin määppäs syvänmoan-miehiä puhuttele
maan tokkohaan ymmärtännöön hyö näitä nimiä? Sillä niin harvoin



kuin Ruokissa sanoovat G ö j e -  ja T h o r s m å n a d ,  niin harvoin sano
taan meijän pisimmissä Helmi- ja Tammikuu. Nämät nimet on heistä 
pian yhtä ouvot kuin jos sanottaisi F e b r u a r i -  ja J a n u a r i - k u u ;  
mutta nimihteppäs syvänkuut, niin tietäävät vainenkin mistä on puhe».

Tätä Gottlundin mielipidettä en voi oikeaksi myöntää, mikäli se 
koskee kuukausnimityksien tuntemattomuutta kansallemme. Päinvastoin 
täytyy nähdäkseni tulla siihen päätökseen, että useita omaperäisiä kuu- 
kausnimityksiä —  niistä mainitseehan Gottlund itsekin ohimennen yh
den —  jo vanhastaan käytettiin Suomen kansan keskuudessa. Kysy
mys on vain siitä, mitä kuukausien nimiä on kansa vanhastaan tunte
nut ja miten vanhoja ne ovat. Äsken selaillessani valtioarkistossamme 
vanhoja voudintilejä, tapasin eräiden v:lta 1600— 1601 olevien viimei
sellä sivulla samanaikuisella käsialalla kirjoitettuina kuukausien suoma
laiset nimitykset seuraavalla tavalla: »Januarius: Tammikw Feb.: Hel- 
menkw Mart.: Maliskw Apr.: Huchtikw Majus: Touckokw Jun.: Kesäkw 
Jul.: Heinekw August.: Mätäkw Septemb.: Syskw Octob.: Lokakw No- 
vemb.: Marraskw December: Talvikw».*) Tämä muistoonpano on var
sin intressantti, koska se näyttää todistavan, että suomalaiset nimitykset 
jo  siihen aikaan olivat tavalliset ja vakaantuneet kansan keskuudessa, 
ja veronkantaja, joka paremmin oli perehtynyt latinaisiin, on nähtä
västi merkinnyt nuo sanat muistiin käytännöllisestä syystä, paremmin 
tullaksensa toimeen tekemisissään kansan kanssa. Muulla lailla näet 
en voi tätä muistoonpanoa käsittää. Näemme siinä samat nimet, joita 
nykyäänkin käytetään, paitse kahta poikkeusta: elokuun ja joulukuun 
asemesta ovat mätäkuu ja talvikuu. Että nämä nimitykset muutenkin 
vanhempina aikoina olivat yleisinä mainituille kuukausille näemme toi- 
sistakin lähteistä. Mikael Agricola Rucouskiriansa kalendariumissa käyt
tää samoja nimityksiä: Tamikw, Helmenkw, Maliskw, Hwchtikw, Tou- 
kokw, Käsäkw, Heijnekw, Mätekw eli Kylvökw, Syyskw, Locakw, Mar
raskw ja Talvijkw. Saman näemme muista säilyneistä asiakirjoista, 
kun joskus suomalaisia nimityksiä mainitaan —  tavallisesti käytetään 
näet suomenkielisissäkin kirjoituksissa vastaavia latinaisia. Juhana III 
on esim. v. 1572 julkaissut erään asetuksen »Stäkeborgista sillä colma- 
nelle päivälle mätäkusta». Vanhimmissa suomalaisissa manualeissa 
1600-luvun keskivaiheilta käytetään vielä säännön mukaan nimitystä 
»Talvicuu», joskus lisäämällä »eli Joulucuu», jota vastoin Elokuu jo 
on astunut Mätäkuun sijaan. Niin kauvas kuin kirjalliset lähteet ulot
tuvat, näemme siis että on tunnettu vakaantuneita omakielisiä kuukaus- 
nimityksiä, ja nämä ovat kahdella poikkeuksella samat, joita vielä ny
kyäänkin käytetään.

*) Puheena oleva tilikirja on eräs „Förslag på behållna årliga räntan i Finland 
1600— 01“ , n:o 352 valtioarkiston vanhassa tilikirja-sarjassa; arvattavasti se on Turussa 
tehty.



Vaan näiden mainittujen lisäksi on kansan kielessä eri osissa 
maata myöhemminkin ollut käytännössä ja muistoon pantu muita kui
den nimiä, jotka eivät koskaan ole virallista vahvistusta saaneet. Sem
moinen on esim. Jusleniuksen sanakirjassaan mainitsema omituinen 
»caimala(cuu)» =  Februarius, Göjemånad. Yleisimmin tunnettuja näyt
tävät olevan »vaahtokuu» ja »hankikuu», joiden molempien sanotaan 
vastaavan maaliskuuta tai huhtikuuta, vaikka eri paikkakunnilla eri 
tavalla, muita mainitsematta.

Mistä ovat nyt nuo kuukausnimitykset peräisin? Ensiksi on huo
mattava, että ne eivät saa selitystänsä ruotsalaisista tai saksalaisista 
omaperäisistä kuukausnimistä. Ruotsalaiset vastineet on ainoastaan 
kolmella suomalaisella nimellä (kesäkuu, heinäkuu, syyskuu) ja nekin 
ovat niin yleistä laatua etfeivät paljoa merkitse. Vielä vähempi on 
saksalaisten nimitysten, esim. Kaarlo suuren käytäntöön ottamien, yh
täläisyys suomalaisiin nähden. Meidän täytyy siis luoda katseemme 
muuanne löytääksemme selvitystä niiden alkuperälle. Varsin tärkeätä 
on, että silloin lähimmällä sukulaiskansallamme, virolaisilla, virallisiksi 
tulleiden lainattujen nimien ohella tavataan suuri joukko kotimaisia 
kuukausnimityksiä ja niistä useita, jotka ovat heille ja suomalaisille 
yhteisiä.*) Verrataksemme näitä toisiinsa, täytyy meidän ottaa huo
mioon niitäkin nimiä, joita kuten jo on huomautettu Suomessakin kan
san keskuudessa tunnetaan, vaikkeivät ole saaneet sijaa almanakassa. 
Seuraavaan tauluun yhdistän tavattavat suomalaiset ja virolaiset kuun 
nimitykset ja merkitsen paksulla präntillä muutamia erittäinkin huo
mattavia:

S u o m a l a i s i l l a :

Tammikuu, iso tammi, ens. sydänkuu 
Helmikuu, pikku tammi, toinen sydänkuu, 

kaimala
Maaliskuu, kolmas sydänkuu, vaahto-, 

hankikuu 
Huhtikuu, hanki-, vaahtokuu 
Toukokuu, sulama-, kyntö-, mahalakuu 
Kesäkuu, suvikuu 
Heinäkuu
Elokuu, mätä-, kylvökuu 
Syyskuu
Lokakuu, lika-, ruojakuu 
Marraskuu, routakuu 

Joulukuu, talvikuu

V i r o l a i s i l l a :

Uue jöulukuu, helmekuu.
Radokuu, tuisukuu, hundikuu.

Hangekuu, linnukuu, kehvakuu.

Mahlakuu.
Lehekuu.
Suvekuu, pärnakuu.
Heinäkuu.
Mädakuu, leikusekuu, rukkikuu. 
Sygisekuu, kanarpikukuu. 
Roojakuu, rehekuu, hingekuu. 
Talvekuu, kooljakuu, mardikuu. 

Jöulukuu, talviste pyhikuu.

*) Virolaisten kotimaisista kuukausnimityksistä katso Kreutzwald, Oeber die Mo- 
natsnamen der Ehsten (Mélanges russes, T. 111, 1857), ja myöskin Hurt, Ober estnische 
Himmelskunde, S:t Petersburg 1900.
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Ei kukaan voine olla huomaamatta merkittävää yhtäläisyyttä näissä 
nimissä. Tapaamme niissä ilman vaikeutta kymmenen virolaisille ja 
suomalaisille yhteistä kuun nimeä; tätä asianlaitaa ei voi enää pelk
känä sattumuksena pitää. Se viittaa selvästi siihen, että nimet ovat 
syntyneet jo  ennen kristin-uskon vallalle pääsöä, joka lopullisesti saat
toi Viron ja  Suomen kansat eri tahoilta tulevan muukalaisen vaikutuk
sen alaisiksi. —  Noista nimistä ovat muutamat jo itsestään helposti ym
märrettävät, mutta toiset vaatinevat selitystä. Uskottavalta näyttää 
että tammikuun nimi on yhdessä tammi-sanan kanssa, mutta tuo taval
linen selitys että tämä johtuisi muka tammikuun kovuudesta, samoin 
kuin tammi puista on kovin, on ilmeisesti tekemällä tehty (niin Ahl- 
qvisfkin ja Setälä arvelevat). Nimen synty on vielä epäselvä. Sydän- 
kuut ovat epäilemättä saaneet nimensä siitä, että silloin on sydäntalvi 
(vrt. sydän-yö), talven keskus. Helmi- eli, niinkuin vanhempina aikoina 
kirjoitetaan, helmenkuun nimi on selitetty syntyneeksi siitä, että tässä 
kuussa puihin ja maahan muodostuu ikäänkuin lumi- ja jäähelmiä, ja 
mahdollisesti tämä arvelu pitää paikkansa. Maaliskuun nimi on luul
tavasti väännös alkuperäisestä mahala- eli mahlakuusta ja on siirtynyt 
merkitsemään aikaisempaa kuukautta, kuin alkuansa, niinkuin ilmoituk
set sekä Suomesta että Virosta näyttävät. Kaikkein merkillisin on kui
tenkin marraskuun nimi, jota virolaisilla vastaavat nimitykset hingekuu, 
kooljakuu ja mardikuu. Sanan on tavallisesti arveltu merkitsevän sitä 
kuuta, jolloin maa käy martaaksi, kuolleeksi. Vaan varmaan on seli
tys etsittävä aivan toisaalta. Se oli »martaille», s. o. kuolleille, vaina
jille, pyhitetty kuu, ja siksi marraskuu, virolaisilla hingekuu, kooljakuu. 
Tämän kuun merkityksestä alempana enemmän. Että virolaisillakin 
marraskuun tai marras-ajan nimi ennen on ollut tuttu, näyttää Wiede- 
mann-Hurtin sanakirjassa löytyvä sana »marrasaig, eine Zeit, wo sich 
leicht Schaden ereignet».*) Virolainen nimitys mardikuu käsitetään 
nykyään ja on tullut »Martin kuuksi», mutta katsoen tämän kuun sil
minnähtävästi ikivanhaan merkitykseen —  josta jäljempänä useampia 
todisteita —  en epäile väittämästä, että mardikuu alkuansa on yhtä 
sanaa suomen marraskuun kanssa.

Vaan tavataanpa muutamat kuukausnimitykset vielä laajemmalla
kin, kuin suomalais-virolaisella alueella, nimittäin useammilla itä-Euroo- 
passa ja Siperiassa asuvilla kansoilla.**) Lappalaisillakin on mätäkuu, 
mäskamanno. Ostjakeilla on Castrenin mukaan meidän joulu- ja tammi
kuuta vastaamassa kaksi kuukautta, joiden nimet voidaan mitenkuten 
kääntää »suuri talviselänkuu» ja »pikku talviselänkuu», ja siis käsit-

*) Marras-sanan merkityksestä ks. muutoin prof. J. J. Mikkolan ja minun tie
donantojani Virittäjässä 1902, sivv. 72, 127.

**) A. Schiefner, Das dreizehnmonatliche Jahr u. die Monatsnamen der sibirischen 
Völker (Mélanges russes, T. III, 1856).



teensä puolesta vastaavat suomalaisten ensimmäistä ja toista »sydän- 
kuuta» eli »isoa ja pikku tammea». Puhutaanpa meilläkin vielä »tal- 
venselästä», jonka Heikki taittaa, siis sattuen tammikuuhun. Myöskin 
votjakeilla on »talvenkeskuskuunsa». Tshuvassit nimittävät nämä kuu
kaudet »ankaraksi kuuksi» ja »vähemmän ankaraksi kuuksi». Tata- 
reilla Jenissein kuvernementissa on samoin Castrénin mukaan »vähäi
sen pakkasen» ja »ison pakkasen» kuut, vaikka ne sattuvat aikaisem
min, edellisen vuoden loppuun. Siis kaikkialla yhtäläisiä käsitteitä ja 
nimiä! Ostjakeilla on kevätpuolella »hankikuunsa», vähäinen ja iso. 
Votjakeilla ja virolaisilla on »leikkuukuu», samoin kuin meillä saman- 
merkityksinen elokuu, mikä nimitys siis voi olla vanhanaikainen. Erit
täin huomattava on tshuvassien kuukausjako, joka näkyy säilyneen 
jotenkin vanhassa muodossa ja monella tavalla muistuttaa suomalaista. 
Vuoden lopulla on heillä »joba-oikh»-niminen kuukausi s. o. hautapat- 
saskuu, joka ummelleen kestää lokakuun keskivälistä marraskuun keski
väliin, ja Ahlqvistin kertomuksen mukaan on saanut nimensä silloin 
vietetyn vainajain juhlan johdosta, siis alkuansa on sama kuin meidän 
marraskuumme. Tämän jälkeen seuraa »tshuk-oikh», kiitosuhrikuu, 
johon nimen ja ajan puolesta verrattakoon virolaisten »talviste pyhi 
kuu». Silloin talvipäivänseisauksen aikana vietettiin Kreutzwaldin mu
kaan juhla Ukkosen, Köu jumalan, kunniaksi; toiset kertovat uhratun 
kodinhaltialle, Tonnille. Lappalaiset ovat Friisin arvelun mukaan en
nen tähän vuoden aikaan viettäneet suurta pakanallista uhri juhlaa, 
jolloin uhrattiin useille jumalille ja nimi onkin vielä »pyhä kuu», pas- 
satas-manno. Myöskin suomalaisille —  samoin kuin muinaisille skan- 
dinaveille —  oli joulun aika tärkeä juhla-aika, jolloin toimitettiin uh
reja karjanhoidon ja vuodentulon menestymiseksi.*) Votjakeilla nimi
tetään joulukuu »jumalan-kuuksi», joka tietysti voi olla kristillistä vai
kutusta, vaan myöskin vanhempaa alkuperää.**) Minusta on ilmeistä, 
että näissä piirteissä löydämme pirstaleita yhteisestä muinoin kaikille 
näille kansoille vanhan mannermaan pohjois-osissa levinneestä vuoden 
j akoj ärj estelmästä.

Huomautettakoon vielä paria yhtäläisyyttä, jotka tosin ovat suo
malaisten keskuudesta hävinneet. Lappalaisilla kerrotaan olevan varis- 
kuun niminen kuukausi »vuoratjis-manno», joka sattuu huhtikuuhun, 
ja samanniminen kuu on ostjakeilla Uralin toisella puolella »varngai- 
tilish», maaliskuun seuduilla. Samoin ostjakeilla on »hanhenlähtökuunsa»

*) Vrt. näistä juhlista M. Varonen, Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla, 
vaikk’en voi yhtyä tekiän mielipiteesen, kun hän asettaa vainajainpalveluksen milt’ei 
kaikkien uhrien ja juhlien, niin joulunvietonkin, perustukseksi.

**) Merkillistä on että Schiefnerin luettelossa tuo kuukausi sanotaan votjakiksi 
„juma-tolys“ , kun kuitenkin yleisesti ilmoitetaan juma- ( =  jumala) sana votjakeilla o le
mattomaksi; muut kirjoittavatkin „inmar-tolys“ .



(elok.— syysk.), votjakeilla »sorsakuunsa» (heinäk.), lappalaisilla »joutsen- 
kuunsa» (maalisk.). Virolaisilla on, kuten olemme nähneet, »tuisukuu», 
helmikuun seuduilla, ja samoin ostjakeilla samaan aikaan »vöt-tilish», 
tuuli- 1. tuiskukuu. Virolaisten »hundikuuta», s. o. susikuuta, vastaa 
lättiläisillä samanniminen kuukausi, »vilku-mänes», joka vastaa joulu
kuuta. Ehkäpä tämäkin nimi on jossain yhteydessä muinaisen vaina- 
jainpalveluksen kanssa, koska oli suuresti levinnyt taikausko, jonka 
erittäinkin tiedetään vallinneen liettualaisilla kansoilla, että vainajain 
hahmot yhteen aikaan vuotta muuttuivat susiksi.

Tultuamme täten siihen todennäköiseen päätökseen, että suoma
laisilla on säilynyt jälkiä ikivanhoista kuiden nimistä, jotka ovat olleet 
yhteisiä useille itäisille ja pohjoisille kansoille, asettuu eteemme kysy
mys: millainen oli muutoin heillä vallinnut ajanlasku? Itsestänsä näyt
tää silloin luultavalta, että tuo ajanlasku on ollut yhteydessä sen 13- 
kuukautisen vuodenlaskun kanssa, joka kuten A. Schiefner on osoitta
nut ennen on ollut useilla juuri näistä kansoista.*) Tämä mielipide 
vahvistuu, kun näemme näiden kansojen joukossa nimenomaan ostja
kit ja tshuvassit, joiden kuukausnimitykset, kuten olemme nähneet, mo
nessa suhteessa muistuttavat suomalaisia. Samaan päätökseen on myös
kin tullut unkarilainen P. Hunfalvy arvokkaassa teoksessaan »Ethno- 
graphie von Ungarn». Siinä hän arvelee suomalais-ugrilaisten kansojen 
yleensä ennen jakaneen vuoden 13:een 28-päiväiseen kuukauteen, jotka 
taas olivat jaettuina neljään 7-päiväiseen viikkoon; vuoden täytteeksi 
tuli sitten yksi tai kaksi karkauspäivää. Arvelunsa hän etupäässä pe
rustaa kielellisiin seikkoihin, näiden kielien omaperäisiin sanoihin. Voguu- 
lit esim. nimittävät kuukautta nile-saat, s. o. neljä viikkoa, ja puolta kuu
kautta „kit-saat“ , s. o. kaksi viikkoa. Viikon nimitys on yhteinen vo- 
guuleilla ja unkarilaisilla, saat-hét, s. o. oikeastaan »seitsemän (päivää)», 
ja päivän nimityksetkin ovat osaksi yhtäpitävät: maanantai vog. saat- 
pong, unk. hét-fö (viikon pää, s. o. alku), tiistai vog. kitit, unk. kedd 
(toinen päivä). Voguuliksi nimitetään sitten vielä seuraavat päivät: 
kormit (kolmas p.), nelit (neljäs p.), ätit (viides p.), katit (kuudes p.), 
sunnuntai on jäni 1. jeming, »suuri» 1. »pyhäpäivä». Eikä tämä nimi
tystäpä näy olleen suomalaisillekaan alkuansa vieras, koska vironkin 
kieli samalla tapaa nimittää neljä ensimmäistä päivää, maanantaista 
alkaen: esmis-, teisi-, kolma-, nelja-päev. Karkauspäivälle löytyy samoin 
yhtäpitäviä ja alkuperäisiä nimityksiä eri suomalais-ugrilaisissa kielissä.

Vaan onpa suoranaisiakin ilmoituksia, että suomalaiset ja virolai
set ennen lukivat kolmetoista kuukautta vuoteen. Niin kuuli Lönnrot 
Karjalassa kulkiessaan kerrottavan että siellä ennen luettiin 13 kuu
kautta ja pani niiden nimet muistiin. A. W. Hupel kertoo virolaisten

*) A. Schiefner, mainittu kirjoitus.



talonpoikain Saarenmaalla seitsemästä vähäisestä lautapalasesta, jotka 
rihmaan pujotetaan, valmistavan itsellensä almanakkoja, joissa vuosi 
jaetaan kolmeentoista 28-päiväiseen kuukauteen; uutta vuotta lukemaan 
aloittavat joka kerta yhtä päivää myöhemmin, kuin entinen loppuu.*) 
Sekä Kreutzwald että Hurt mainitsevat myöskin Virossa muisteltavan, 
että ennen olisi ollut 13 kuukautta vuodessa; herrat muka sitten pois 
tivat yhden, omaksi eduksensa. Muistot entisestä 13-kuukautisesta vuo
desta, joka perustui kuun todelliseen, näkyväiseen muutokseen, näyttä
vät siis suomalais-virolaisilla olevan tarpeeksi lukuisat ja selvät.

Vuoden alku oli nähtävästi nykyisen vuotemme syyspuolella, vaikka 
ilmoitukset siitä ovat jossain määrin ristiriitaisia. Kreutzwald arvelee 
virolaisten ennen alkaneen vuotensa joulukuussa talvipäivä-seisauksen 
jälkeen, ja tämä arvelu tuntuisi itsessään varsin uskottavalta, kun tie
dämme suomalaistenkin panneen erityistä huomiota tuohon vuoden pi- 
meimpään aikaan, jota erityisellä nimellä sanottiin »pesäpäiviksi», koska 
päivä muka silloin oleskeli pesässään synkän vuoren onkalossa. Vaan 
säilyneet jäljet viittaavat kuitenkin vähän toiseen vuoden aikaan. Suo
mesta kerrotaan näet että „vuoden alkajaisia“  ennen vietettiin »Olavin 
päivän jälkeen», siis elokuun alussa, eli jos otamme lukuun että tämä 
tieto tarkoittaa vanhaa ajanlukua, elokuun keskivälissä uuden ajanluvun 
mukaan (niin E. Castren, Hist. och cecon. beskrifning ö. Cajaneborgs 
Iän, 1754). Sitä vastoin Ganander Mythologiassaan, ja samoin Rein- 
holm kokoelmissaan, sanoo vuoden alkajaisia vietetyn Mikkelin päivän 
tai Kekri-juhlan yhteydessä, siis 29 p. syysk. ja 1 p. marrask., jolloin 
ensimmäistä uutisleipää myöskin syötiin. Nämä tiedon-annot nähtävästi 
kaikki lähtevät siitä asianlaidasta, että uusi vuosi katsottiin alkavaksi sen 
jälkeen, kuin elo oli korjattu ja talteen saatu, edellisen vuoden työt päät
tyneet. Vaan itse tämän rajan tarkempi vetäminen on tietysti jossain 
suhtein epämääräistä ja sovinnaista.

Ehkä voimme toisesta seikasta saada lisää valaistusta tähän kysy
mykseen. Suomessa on meidän aikaamme asti kansan keskuudessa 
tunnettu ja pidetty suuressa arvossa n. s. »jako-aikaa». Sitä pidettiin 
pyhänä, piti vältettämän kaikkia semmoisia askareita, jotka aikaansai
vat jotain hälinää, esim. pesua y. m., koska ne häiritsevät ja suutut
tavat henkiä, vainajia. Tätä tapaa ei ole noudatettu ainoastaan länsi
suomessa, josta Varonen esiintuo useampia todistuksia, vaan myöskin 
tunnettu itä-Suomessa. Tänä aikana mainitaan olleen marraskuun ensi 
viikon, tai vähän pitemmänkin ajan, tai viikon ennen ja viikon jäl
keen Kekriä (1 p. marrask.). Silminnähtävä on, että tämä vainajille 
pyhitetty jako-aika on yhteydessä marraskuun nimen ja alkuperäisen 
merkityksen kanssa. Hyvin luonnollista näyttää olevan käsittää asia

*) Hupel, Topographische Nachrichten von Lief- u. Ehstland, Riga 1774— 82
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niin, että jotakin osaa, ja luultavasti loppuosaa, siitä kuusta, marras
kuusta, joka oli omistettu vainajien kunniaksi, erittäinkin pidettiin py
hänä ja vaarallisenakin aikana. —  Että tämäkin asianlaita on yhtei
sesti virolais-suomalainen, näemme useista seikoista. Virolaisillakin oli 
hingekuu 1. ingede aik, jonka mainitaan omistetun vainajain muistoksi 
ja vastanneen nykyistä lokakuuta.*) Mutta tämän ohella mainitaan 
heillä »joku aika ennen joulua» vietetyn juhlaa, jota sanottiin »jao-ölitu 
pidämme» ja kesti yhdeksän päivää. Silloin tulee täydellisen hiljaisuu
den vallita: ei saa hakata puita, pestä vaatteita, kehrätä j. n. e. Me 
näemme siis täydellisesti samallaisen ilmiön kuin Suomessa, ja vieläpä 
yhteinen nimikin jako-aika, jao-öhtu on säilynyt.

Mistä syystä nimitettiin nyt tätä vuodenaikaa »jako-ajaksi»? Mi
nusta on todennäköisin selitys, että se oli juuri vuoden jako-aika. Siihen, 
vanhan marraskuun loppuun, päättyi suomalaisten muinainen vuosi ja 
seuraava kuukausi, talvikuu, aloitti uuden vuoden. Vaan tuo vanha 
marraskuu ei ole täydelleen vastannut nykyistä marraskuuta, päinvas
toin viittaavat useat seikat siihen, että se on sattunut jonkun verran 
aikaisemmin ja päättynyt nykyisen marraskuun alkuun. Tässäkin suh
teessa tarjoaa tshuvassien useammin mainittu vanha ajanlasku merkil
lisen yhtäläisyyden. Heilläkin kertoo Ahlqvist vainajille pyhitetyn 
»hautapatsaskuun» päättyneen marraskuun alkupuolella ja uuden vuoden 
sitten alkaneen »kiitosuhrikuulla» marraskuun keskivälissä. —  Samoin 
tietysti eivät muutkaan kuukaudet, nekään joiden nimet ovat säilyneet, 
ole suinkaan sattuneet aivan samaan aikaan kuin nykyään, koska jo 
niiden erillainen pituus tekee sen mahdottomaksi.

Olemme siis joutuneet siihen tulokseen, että suomalaiset nähtä
västi ennen ovat, samoin kuin useat muutkin itä-Euroopan ja pohjois- 
Aasian kansat, jakaneet vuotensa kolmeentoista 28-päiväiseen kuukau
teen, että nykyisistäkin kuukausnimityksistä muutamat näyttävät olevan 
ikivanhaa alkuperää, ja että muinainen vuosi aljettiin nykyisessä mar
raskuussa.

Mitkä suomalaisten alkuperäiset kolmetoista kuun-nimeä ovat olleet, 
ja mihin vuoden aikaan tarkemmin määrättynä kukin kuukausi on 
sattunut, on tietysti mahdoton varmaan sanoa. Vaan ehkäpä sallitta
neen minun kuitenkin tässä liittää loppuun luettelo niistä siinä muo
dossa ja järjestyksessä, jossa olen niitä ajatellut: talvikuu 14 p. mar
rask.— 11 p. jouluk., ensimmäinen sydänkuu 1. talvipyhäinkuu 12 p. jouluk. 
— 8 p. tammik., toinen sydänkuu 1. helmenkuu 9 p. tammik.— 5 p. hel- 
mik., vaahtokuu 6 p. helmik.— 5 p. maalisk., hankikuu 6 p. maalisk.—  
2 p. huhtik., mahlakuu 3 p.— 30 p. huhtik., toukokuu 1. lehtikuu 1 p.—

*) Lättiläisilläkin oli tämä kuukausi, wälla- 1. semlicka-mänes, vainajille toimi 
tettavien uhrien kuukausi.



28 p. toukok., suvikuu 29 p. toukok.— 25 p. kesäk., heinäkuu 26 p. ke- 
säk.— 23 p. heinäk., mätäkuu 1. elokuu 24 p. heinäk.— 20 p. elok., syys
kuu 21 p. elok.— 17 p. syysk., ruojakuu 18 p. syysk.— 15 p. lokak. sekä 
marraskuu 16 p. lokak.— 12 p. marrask.

Kustavi Grotenfelt.

„Fäbodar“  i Malaks.
(Byggnader af fornnordisk typ).

Stormalaks by i Malaks socken omfattar omkring 300 hemman, 
som äro koncentrerade i större eller mindre grupper, hvilka hvar för 
sig utgöra stora byar. Dessa grupper, som af befolkningen försetts 
med amerikanska namn, såsom Chikago, New-York etc., omgifvas af 
odlade fält, då däremot utmarkerna med sina döda kapital ligga enligt 
vanligheten på ofta oåtkomligt afstånd från byn. Detta missförhållande 
afser storskiftet, som sedan flere år pågått i byn, att afhjälpa. Hemmans- 
grupperna blifva splittrade, spridda hemmanslotter sammanslås och 
utbytas mot delvis nya ägor i utmarkerna, hvilka göras tillgängliga 
och odlingsbara genom att åt 172 hemman anvisas i desamma nya 
tomtplatser. Genom att dessa utmarker —  vårt lands rätta Amerika 
—  sålunda indragas i en intensiv kultur, komma de intressanta spåren 
af den primitiva odling, som likt pioniärer i dem inträngt, att små
ningom försvinna. Dessa spår anknyta sig till de s. k. fäbodarna.

Namnet fäboda antyder ändamålet med densamma. Då utmar
kerna äro från gården långt aflägsna, men boskapen om sommaren 
där hålles på bete, har man varit tvungen att uppföra små byggnader 
för härbärgerande af vallhjonen och boskapen samt för uppbevarande af 
mjölken. Sålunda äro fäbodarna i Malaks vallhjonskolonier, i hvilka 
den förnämsta befolkningen utgöres af ungt kvinnfolk, Malaksjäntor. 
Att isynnerhet om söndagen äfven annan ungdom samlas kring dessa 
skogsnymfers bostäder för glam och dans är naturligt. Men någon 
stjärnedans är lifvet i fäbodarna för öfrigt icke. Ty mjölken från 
dem plägar dagligen bäras hem. För transporten från de fäbodar, förbi 
hvilka man de senaste tider bygt lands- eller byväg, användes undan
tagsvis dels handkärra, dels häst. Det dagliga hembärandet härrör 
däraf att den färska mjölken skickas på beting till Vasa, hvilket forslande 
gifvit åt Malakskärrorna en ful lådform.

Äfven den byggnad, i hvilken vallhjonen bo, ser liten och obe
tydlig ut. En persons naturliga längdmått hinner till snart för dess 
alla dimensioner. Den på bilden 1 till vänster afbildade byggnaden, 
som hör till fäbodarna vid Limossen, består af 3 delar (se planteck-
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Bild 1. Fäbodar vid Limossen i Malaks.

Bild 2. Interiör af fäboda-stuga.

ningen 3): a mjölkkammare, b förstuga 
och c stuga. Spisen d med »kåkan», som 
uppbär grytan, synes i bild 2. För öfrigt 
finnes i rummet högsäng e, hvars ena hörn- 
stolp synes till höger om spisen på bild 2, 
en väggfast bänk långs ena väggen och 
ett likaså väggfast bord i det spisen motsatta 
hörnet af rummet. Såväl spisen som hög
sängen äro af det slag, som anträffas i 

B iid . 3. p ia n  och  g en om sk ä rn in g  mången stuga särskildt i Österbotten, ehuru
a f  stugan .
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väl icke i detta omedelbara sammanhang. Hvad som däremot vid in
trädet i en gammalmodig fäbodastuga frapperar i ännu högre grad är 
den omständigheten att stugan saknar mellantak så att blicken når upp 
till kroppåsen. En stor del stugor har dock på senare tid fått sig mellantak 
tillbygdt, hvarigenom deras forntida karaktär väsentligen gått förlorad. 
Den afbildade stugan är emellertid en af det gamla slaget. Förutom 
nämda kroppås, som uppbär vattentaket, gå lägre ned i byggnadens 
längdriktning, tvänne mindre åsar, hvilka kunna begagnas till upp
hängande och torkande af kläder. Men icke nog med att stugans 
rum når upp till vattentaket, det skiljes af ingen mellanvägg från den 
»lafve», som bildas af rummet ofvan förstugans mellantak. Till denna 
lafve klifver man upp med tillhjälp af pinnar, som äro inslagna på 
inre sidan af stugans dörrvägg, Dessa pinnar ha dock i en del stugor 
på senare tid utbytts mot ordentlig trappstege. —  Den nämda spisen 
har till fundament »klubb»ar 1. stockar, på hvilka hällarna under eld
staden äro lagda, men är den för öfrigt uppmurad af tegel. Högsängen 
är framtill beklädd med gardin, kallad »folatan» (förlåten) och gjord 
af randigt halfylle. Den afslutas mot väggen med ett »hankläde» (hand
duk) af bomullstyg och utsiradt med bårder och spetsar. Bolstret i h var
dera sängen täckes vanligen af ett rutigt lakan, kalladt »veip», af lin eller 
hampa, hvilket lakan lägges under långdynorna och sträcker sig till sän
gens halfva längd. Långdynorna äro prydda med ytterst simpla bro
derier. T. o. m. om sommaren användas stoppade täcken; är väder
leken kall krypa vallflickorna gärna under en fäll med ryöfvertåg.

Såsom en egendomlighet hos den ofvan beskrifna boningsstugan 
anfördes, att man från det inre af densamma kunde klättra upp på en 
s. k. lafve, som befann sig emellan förstugans mellantak och det yttre 
vattentaket. Detta lafve-rum utgör en anmärkningsvärd länk i de forn
nordiska byggnadernas utveckling, till hvilka en fäboda-stuga i detta 
hänseende ansluter sig. Denna »lafve» utgör nämligen en första början 
till en öfre våning af huset och har därtill utvecklat sig på många 
olika sätt. På en del orter har däraf uppstått ett ordentligt rum eller 
loft med trappuppgång från yttre sidan och svalgång på en eller flere 
sidor *). Malaks fäboda-stugorna ha dock icke utvecklats i denna rikt
ning, utan visa därför en primitiv form, som är af intresse i vår och 
Nordens etnografi. Det är stuga-vindens ombildning till boningsrum, 
som gifvit upphof åt 2-våningsstugan **).

*) Se Rud. Henning. Das deutsche Haus.' Strassburg. 1882 s. 65— 67 och 
Eilert Sundt. Folkevenen. (1861) s. 224. N. M. Mandelgren. Atlas till Sveriges 
odlingshistoria, pl. VII.

**) I motsats härtill kan dock anföras, att på sina ställen utbildningen till 2- 
våningshus skett nedifrån sålunda att källarrummet under stugugolfvet ombildats till 
boningsrum. Detta är fallet t. ex. i Ryska Karelen och några angränsande delar af 
östra Finland.
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I Norge, åtminstone i dess nordliga delar, skola stugor med dylik 
lafve, som ofvan beskrifvits, förekomma. Äfven anträffas de i finska 
Lappland, dit de säkerligen införts genom inflytande från Norge *).

Den byggnad, som ursprungligen gifvit namn åt en fäboda-koloni, 
är naturligtvis fähuset. Ett sådant synes till höger om boningshuset 
på bild 1 Ofta har man äfven en fristående mjölkboda; en sådan är 
fjärde byggnaden på samma bild. Ett enkelt gärde afskiljer en liten 
gårdsplan från den steniga omgifningen, som vanprydes af bl. a. väldiga 
dynghögar.

På en yttervägg hängde »ligrindar» d. ä. liar med häck eller räfsa 
fästad ofvan bettet, hvilka äro användbara på glesa mossängar. Mot en 
annan vägg stod stäld ett par »andra» d. ä. bakom fotstället tudelta 
skidor, som användas för att gå öfver blöta mossor. Några åkrar funnos 
här icke, men efter några år kommer väl trakten att se uppodlad ut, 
så snart de hemman, emellan hvilka Limossen fördelats, hunnit flyttas 
till sina nya boplatser. Då blifva också fäbodarna öfverflödiga och 
komma småningom att försvinna. Kanske skall det dock i alla tider 
löna sig i Malaks att tillvärka kråkriskvastar, hvarmed vallhjonen f. n. 
sysselsätta sig under lediga stunder vid fäbodarna.

Om våra etnografers dröm att i Hagasunds park få inrätta ett 
friluftsmuseum kommer att förverkligas, skulle en »fornnordisk» stuga 
från en fäboda i Malaks där säkerligen försvara sin plats.

A. O. H.

Svenska gårdnamn i finska Österbotten.

Sedan urminnes tider ha svenskar och finnar såsom hvarandras gran
nar brutit bygd i södra Österbottens fruktbara kusttrakter. Arkeologerna 
ha gjort fynd från bronsåldern och äldre järnåldern, som synas tyda på 
skandinavisk bosättning, och i svenska trakter kunna ortnamn af finskt ur
sprung uppvisas i mycket stort antal.

Mindre bekant torde däremot vara, att äfven i många nu fullständigt 
finska socknar en ej obetydande del af gårdnamnen hafva svenskt ursprung. 
Den svenska befolkningen har sålunda här i likhet med hvad förhållandet

*) Enligt meddelande af d:r Th. Schwindt.
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varit i Egentliga Finland och Satakunta —  såsom jag förut i särskilda upp
satser varit i tillfälle att uppvisa —  i äldre tider utsträckt sig öfver ett 
vida större område än för närvarande. Till frågans belysande vill jag här 
meddela några spridda drag ur ett snart utkommande större arbete.

I de till svenskar gränsande socknarna är antalet af svenska ortnamn 
mycket stort, och detta har äfven förut blifvit påpekadt af språkforskare. 
Från L a i h e 1 a socken t. ex. anför Chydenius i en uppsats om socknens 
dialekt (Virittäjä II s. 99 ff.) äfven ett mindre antal ursprungligen svenska 
namn på backar, mossar, kärr, ängar och vikar: Skarakulla, Syykerkulla, 
Torvarkulla, Leikmosa, Filmosa, Alokärry, Finkärry, Munniskärry, Trääskääly 
Kattikääly, Höykääly, Lyylanti, Roslanti. Vi kunna här nöja oss med att
påpeka att senare leden i dessa namn äro de sv. kulle, mosse (dial. mosa),
kärr, gärde (dial. gälo), land.

Äfven en stor del af socknens gårdnamn äro svenska och den sven
ska formen är ännu i 1700-talets kyrkoböcker ofta bevarad, och säkerligen 
hade socknen ännu under denna tid åtminstone till någon del svenska talande 
befolkning. Följande exx. må belysa förhållandet.

Potila by (och Poti hemman) skrefs t. ex. 1723 Bodde by. Enligt
en å orten gängse etymologi skall första leden i namnet vara sv. bod. Jag 
anser det dock sannolikare att vi här finna det fsv. personnamnet Bodde 
(möjligen en förkortning af isl. Boövarr; se Bugge den eeldste skaldedigt- 
ning s. 93 och där anförd litteratur). Härmed är att jämföra Ratikylä (äldre 
Raddeby), hvilket äfven det gifvit anledning till etymologiska tolkningsförsök. 
Man har nämligen velat härleda det från ett Rad-by, emedan byggnaderna 
i byn varit „i rad“ . Äfven här ville jag antaga ett personnamn; jfr. fda. 
Rathi, isl. Hradi, no. Radi.

A f det stora antalet etymologiskt klara gårdnamn må nämnas följande: 
Prinkki: sv. brink, Viiki (äldre W iik): sv. vik; Finni: sv. Fin, Finne; Kup
paria: sv. (äldre) Kopparby; Kumara (äldre Cumarla): fsv. Gudhmar, Gum- 
mar; Lunti (äldre Lundi): sv. lund; Ritari (äldre Riddar): sv. riddare; P oola : 
äldre Polack; Packala: äldre Backa; Skarvi: sv. namn på Skarf- (etymologi 
se förf. i Finn.-ugr. forsch. II s. 200 f.); Suortti och Suorttila (äldre Svarti 
och Svartila): sv. Svart; Penson: äldre Bengtson; Parkkari: äldre Barckar; 
Steini: äldre Steen; Puska: äldre Buska; Ismari (backe): sv. Ismar; Huossa: 
äldre Hwassa; Hemming: sv. Hemming; Sui: jfr Svie i Sverige (Rosenberg, 
Geogr.-stat. lexikon), Sviby på Åland, antagligen samma ord som ingår i 
Sve-rige (hvarom se Noreen, Nord. tidskr. 1900); Söörinki: 1732 Sköring; 
Huita: fsv. Hivit, Hwiti (jfr Hvitaby i Sverige: Rosenberg); Rabbi: sv. 
Rabbe; Potka: fsv. Bodge (se Suom. Mus. 99 s. 14); Krossi (äldre Grossi); 
jfr namn på Gross- i Sverige; Torkkula skall enligt en å orten gängse ety
mologi vara ett sv. Storkulla. Jfr äfven Torrkulla i Kronoby.

Äfven från de angränsande socknarna L i 11 k y r o  och S t o r k y r o  
kunna en hel mängd gamla svenska gårdnamn anföras.
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Från L i l l  k y  r o  må nämnas följande: Kräkilä (äldre Gräggälä, Greg- 
gilä): fsv. Gregge (se Finskt Museum 1903 s. 18); Nyppeli: sv. Nybble
( < Nybili < Nybyli < Nybyli); Finni: fsv. Fin, Finne; Piri (äldre Pirgi): fsv.
Birghe(r); Frusti: isl. Frosti(?); Trondi: isl. prondr; Pukki: fsv. Bugge; Kuut- 
tila: fsv. Gute; Tuorila: fsv. Thore, isl. pörir ; Valta: no. Valdi; Puukkila: 
fno., fda. Puki; Eveli: fda. Eveli; Trutsa: jfr sv. Trutsgård, Trutseröd (se
Falkman, Ortnamnen i Skåne s. 182); Holtti: fsv. hioitte; Trasti: sv. trast
(användt ss. personnamn); Huovari: fsv. Hofwardh; Huddi: sv. Hudd (gård
namn i Österbotten); Björni: sv. Björn; Kruutari: 1770 Krutar; Parkkari: 
sv. barkare; Vaali: fda., fno. Vali; Filla: jfr Fillan i Norge (hvarom se 
Rygh, Norske gaardnavne XII s. 76 f .) ; Ello och Ellilä: jfr Ella i Sverige, 
fda. Elli, isl. Ella; Harri: fsv. Harri (enl. Falkman anf. arb. s. 135); Lin- 
tala: fda. Lindi(?); Flander; Bryggd; Flaaming: Knööppi: fsv. Knop, Knoppe; 
Skarra: jfr Skarrebol, Skarrarudh m. fl. i Norge, som Rygh, Gamle person- 
navne anser möjligen innehålla ett personnamn Skardi (samma namn är 
tydligen Karro i Nykyrko, Skarr i Kortesjärvi).

Om Perkiö —  därifrån vi ha ett af våra äldsta järnåldersfynd —  är 
att förklara såsom samma namn i Lokalaks ( =  Björkö; se förf. i Finskt 
Museum 1903 s. 17) eller om det är att sammanställa med det rent fin
ska Perkiö ~ Perkkiö (t. ex. uti Kisko, Rautu, Luopiois, Johannes, Yli
vieska m. fl.), kan jag ej afgöra (1558 Prchio).

Svenskt ursprung skönjes äfven hos Klankki (jfr kanske fsv. Klakke), 
Plusu (jfr det af Agricola använda appellativet plusu „b loss“ ; <  fsv. bios 
och blus) och Störvi. Detta sistnämnda är med all sannolikhet samma 
namn som det nedan från Kortesjärvi anförda Storvis (jämte Lillvis). Då 
dessa namn förekomma i en trakt, som i mycket sen tid befolkats, kunna 
vi ej tänka på att här finna ett namn innehållande det gamla vi 1. ve helge
dom. Någon annan antaglig etymologi känner jag ej häller och vill för 
denna gång ej upptaga utrymmet med gissningar.

Från S t o r k y r o vill jag uppräkna följande gårdnamn: Napue (äfven 
Napo): sv. nabo, isl. ndbui (namnet återger nominativen, appellativet napua 
den oblika kasusformen af ordet; jfr Thomsen, Got. sprogkl. indfl. s. 135 f.), 
jfr det vanliga gårdnamnet Grannas; Trompari: 1727 Trumbar, 1736 Trom- 
bar, 1694 Trumbari; Kukila: 1694 Skugila, 1727 Scuggi (jfr Skugg(e)bo, 
Skuggetorp m. fl. i Sverige; se äfven Rygh, Norske gaardnavne I s. 313 
m. fl. och jfr nedan K a u h a v a  socken); Kinnari: 1727 Skinnar (vanligt 
namn i Sverige och Norge, innehållande appellativet skinnare „garfvare“ ; 
se t. ex. Rygh, anf. arb. I s. 156; Forsman, Pak. nimistö s. 99 not); För- 
stilä: 1727 Försti; Tummunki (1727 Tummungila, 1736 Tumungila): jfr 
Tomming i Medelpad, som enligt Nordlander, Norrl. samlingar s. 245, är 
sammansatt med äng (förra leden är dock snarare fda. Tumi än Tomas); 
Ritaala (1694, 1727 Riddarla): sv. riddare (i Ritaala by äfven Ritari hem
man); Valtala by och Valt ar i hemman (1727 Walldarla): isl. Valdarr (hvar-
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om se Noreen, Ups. studier s. 202 ) 1), Ulvila och Ulvinen: fsv. Ulf; Lakari: 
1736 Laggar (jfr Laggarnäs i Nagu och namn på Laggar- i Sverige och 
Norge (hvarom se Rygh Norske gaardn. I s. 105; isl. laggari en Bodker); 
Knaappila: 1694 Knaap (fsv. Knapi) ;  Praskila: 1727 Braski (jfr Braskebo, 
Braskehult i Sverige); Hissala: jfr Hissebo, Hisshult m. fl. i Sverige; Kom- 
sila: 1727 Gumbsila, 1735 Gumsila, Israel Gumse; Smalari (och Smalars): 
1727 Smalar; Pakkala: 1694, 1735 Backala; Punkari (nu i Ylistaro): på 
1500-talet Pungemakar (se Forsman, Pak. nimistö s. 1 1 4 ).2)

Något dunklare är etymologin i följande namn, hvilka dock synbar
ligen äro af svenskt ursprung: Piukka (1694, 1727 Pluckala): måhända fsv. 
Fulke ( ~  Folke) med metates eller fno. Flöki (jfr fi. rukki: sv. rock; fi. 
sukka: sv. sockor m. fl.); Perttilä och Perttula; de äldre skrifformerna Ber- 
tila 1556, 1694, 1717), Bertula (1727) tyda på lån från svenskan. Jag 
tänker att namnen förutsätta ett fsv. mansnamn *Berte och kvinnonamn 
*Berta, hvilka äro att jämföras med fno. Bjartr, fda. bert, sv. bjärt (jfr äf
ven det från tyskan inlånade Berta). Härvid bör dock påpekas att de fi. 
Perttilä och Perttula och —  såsom det synes —  därmed nära besläktade 
namnformer äro ytterst vanliga såsom gård- och släktnamn öfverallt i Fin
land. Enligt Lönnbohms ortnamnsförteckning ha vi t. ex. Pertta i Ikalis, 
Perttala i Tavastkyro, Töfsala; Perttu i Kaavi, Pertunmaa i Mäntyharju, 
Sysmä; Pertunpuro i Ilomants; Perttula uti Vånå, Rautalampi, Sotkamo, Tem
mes (därjämte äfven Perta, Perti, Pertola). Denna omständighet bör tro
ligen förklaras så, att vi i alla dessa ord hafva ett i urnordisk tid i finskan 
såsom proprium inkommet lån. Dock anser jag det sannolikt att de nämnda 
Storkyro-namnen äro att förklaras såsom svenska o r t n a m n .  Den obrutna 
formen af det antagna personnamnet återfinnes sannolikt äfven uti Bertby 
i Helsinge, Vörå.

Ett intressant namn är Pernula. Det kan nämligen direkt återföras 
till den urnordiska formen *Bernu af sv. Björn, fsv. Biorn. Men ej häller 
i detta fall kunna vi anse oss hafva att göra med ett urnordiskt o r t namn. 
Det finnes nämligen i många olika delar af landet, t. ex. Pernu i Himango, 
Kelviå, Ijå, Kajana, Pernula i Kuhmoniemi. Jag antager därför att man 
äfven här har ett i urnordisk tid i finskan inlånadt personnamn, om det ej

*) Jfr med de två sista äfven Liuhtala uti Lappo (äldre Lyftaria, Liufftarla).

!) I Ylistaro finnes äfven en by med det egendomliga namnet Pelma. Det skrefs 
1558 Pedma och synes svårligen kunna förklaras som finskt. Jag har mycket tänkt 
på namnet, men ej kommit till någon säker uppfattning om dess etymologi. Jag vill 
dock här framställa ett tolkningsförsök. Såsom bekant ingår i flere ortnamn i Sverige 
och Norge en omedvetet vidhängd preposition. M edelpad  t. ex. tolkas af Brate, Arkiv 
för nord. fil. 16, 172 f. såsom ett „m ae])a l ok up at a “ ;  af ett „u pp  under rud“  fås 
Punnerud; af „u pp  ätte (efter) äng“  fås Pettäng  o. s. v. (se Nordlander, Norrl. saml. 
s. 238). Jag anser det därför såsom möjligt att Pedma återger ett äldre „u pp  med a “  
1. „u pp  ett (efter) me a “ ; jfr det härjedalska „  opp mä bäcken” , (Modin, Sv. landsm. 
XIX:* s. 287).
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rent af är finskt. Jfr Perna i Lappo, Pernala i Nurmes, Perno i Kymmene 
Reso, Lumijoki, Pernonsuo i Kuopio. —  Därjämte talar ännu en annan om 
ständighet starkt mot antagandet, att Pernula värkligen vore inkommet i 
finskan såsom ortnamn. Såsom af de ofvan uppräknade gårdnamnen tyd
ligen framgår, måste svenskheten i dessa trakter hafva kvarlefvat in i myc
ket sen, sannolikt nysvensk tid. Och man vore då tvungen att antaga, 
att den svenska formen af Pernula helt och hållet glömts bort redan mycket 
tidigt, då det ej påträffas ens från äldre tider, medan t. ex. af Komsila, 
Kukila, Trompari de svenska formerna användes ännu på 1700-talet och 
af andra t. ex. Smalars den svenska formen ännu kan påträffas. Därjämte 
förete namnen i allmänhet en mycket sen svensk form. I udd-ljud träffas 
alldeles allmänt två konsonanter. Komsila t. ex. är inlånadt först efter 
öfvergången u >  o (se Huffman, De öst-sv. dial. § 1, 48 ); likaså Trompari. 
Björni återger den nysvenska formen af namnet. Nyppeli är förfinskadt 
efter konsonantförlängningen i det svenska Nybyli o. s. v.

Såsom ett bidrag till belysande af frågan när förfinskningen af dessa 
trakter försiggått, må å andra sidan påpekas, att redan på 1500-talet de 
flesta af de då uppräknade gårdnamnen hafva finsk form, t. ex. Trondila, 
Tummungila, Waldarla, Greggile, Napo o. s. v.

Från Storkyro må slutligen äfven nämnas bruksnamnet Orisberg. Detta 
namn är dock en på 1700-talet uppkommen nybildning. Jag har det an
tecknat första gången 1735; ännu 1727 hette det rismala bruket“ . Detta 
namn har jag tidigare —  och Karsten, Finskt Museum 1903 s. 91, har 
uttalat samma åsikt —  ansett för svenskt, men har numera öfvergifvit den 
af mig då tänkta etymologin.1)

Äfven i andra delar af Österbotten har svensk kolonisation sträckt 
sig vida längre in i landet än för närvarande. Så har t. ex. fallet varit i 
sydligaste Österbotten, hvarest vi uti Östermark, Bötom och Storå socknar 
kunna bland gårdnamnen finna många bevis härpå.

Östermark heter på finska Teuva, ett namn som troligen är ett ur- 
nordiskt lånord ( :=  Tjöck i Lappfjärd; se min uppsats i Finnisch-ugrische 
Forschungen II s. 199; jag vill här tillägga att den af mig där uppkons
truerade nominativen Teuka värkligen är belagd: Tobbe de Teuka (Diplom.

') Karstens på samma ställe framställda, invecklade förklaring af ett så tydligen 
finskt namn som Sastamala ( =  Sa-stad-mala) anser jag vara alldeles förfelad. Han 
måste för sitt ändamål antaga flere accentförskjutningar, antaga redan på 1300-talet en 
så ovanlig bildning som Sa-sta-mala samt slutligen antaga en utveckling mala >  mala 
>  måla, som står i skarpaste strid mot säkra språk-historiska resultat (förlängningen af 
a i öppen stafvelse är yngre än öfvergången a >  a). Karstens enda motiv mot den 
finska härledningen är att Saastama ej är „uppvisadt“ . Men växlingen ma ~  mo är 
ju ytterst vanlig. Jfr t. ex. Rahkmola ~  äldre Rackamala, Untamola ~  Untamala
o. s. v. Att växelformer värkligen förekommit framgår ju äfven af den af Karsten 
från 1685 anförda formen Sastmala, som näppeligen kan bortresonneras såsom en 
„ortografisk arkaism“ .
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suec. II), där Teuka antagligen afser Teuva (gammal nominativ Teuka), ej 
Tjöck). Utom namn, som i sen svensk form bibehållit sig till våra dagar
(t. ex. Söderbacka, Österbacka, Björni, Nygård, Frasa, Gröndal), kunna här
ifrån anföras t. ex. följande förfinskningar: Parkki: sv. *Barke; Ristiluoma: 
1738 Korsbäck; Perttula (1738 Bertula) jfr Storkyro; Komsi (1719 Gumsala, 
1738 Gumse) se Storkyro; Fossi (1738 Fossila): jfr Foss, Fossa, Fossen m. 
fl. i Sverige; Krooka: 1738 Kråka (fsv. Krake, Kraka; namnet inlånadt 
efter öfvergången a >  å ); Syväluoma: 1738 och långt senare Djupbäck; Äy- 
stönkylä och Äystö: sv. Östen, isl. Eysteinn. —  I 1738-års kyrkobok näm- 
nes äfven ett Tuppirauta. Gården heter nu Tuppi och ligger i Jurva soc
ken. Jag anser det återge ett svenskt *Tubba-rauda eller *Stubba-rauda, 
sammansatt af personnamnet Tubbi (se Noreen, Aisl. gr.2 § 252 anm. 1)
1. Stubbi «  Stofbiorn; se Noreen, Gesch. d. nord. spr. § 183 d) och ett 
urnord. *rauda, innehållande afljudsstadiet au till isl. ruö, fsv. ruS, ryö, hvil- 
ket återfinnes uti ortnamnet Röde i Norrland (äldre Råude, Roude; se Nord
lander, Sv. landsm. XV, 2 s. 1 2 ).x)

I J u r v a  (om detta namn se Finskt Museum 1898 s. 93 f.) finnes
ett hemman, som heter Hiipakka (1556 Hibackala, 1603 Hijpackala). Skrif- 
sättet Hibackala har gifvit mig anledning att förmoda att äfven här ett
svenskt namn föreligger. Det synes nämligen förutsätta ett sv. *Hi-backa,
hvars första sammansättningsled vore det länge sedan utdöda appellativet 
hi 1. hy, familj, som ingår uti sv. hybble «  hy-bylé). Se om ordet Noreen, 
Aisl. gr.2 §§ 72,6, 79. Man jämföre ortnamnen Hyberg, Hybo, Hyby i Sve
rige, ehuru det är svårt att säga något om dessa namn, då vi ej hafva 
några äldre former af dem.

Från Bötom (på finska Karijoki; om Bötom se Fennia XIV,t, s. 13)
har jag antecknat följande svenska namn: Norkooli: sv. Norrgård; Björn
bäck (kallas å orten numera Joonas); Rönnpäkki: äldre Rönnbäck (kallas nu 
vanligen Pihlaja) ; Vesterpakka: sv. Vesterbacka; Koivisto: skrifves äfven ännu 
Björklund (fyra gårdnummer, af hvilka två kallas Prömpsi: sv. bröms) ; Ohri- 
luoma: skrefs 1817 och kallas ännu af svenskar Kornbäck; Skogslund; Rönn
lund. Då namnen på -luoma alla äro öfversättningar af svenska namn på 
-bäck, så kan man kanske äfven antaga att Saaraluoma återger ett sv. Sar- 
bäcken, ett namn sort äfven är kändt från Sverige.

En äng i socknen bär det egendomliga namnet Kitriiku 1. Kitrikki. 
Detta får sin förklaring af en gammal karta från 1700-talet, där ängen en
ligt uppgift skall heta Skitskrika, ett gammalt namn på n ö t s k r i k a n  (jfr 
fi. p a s k a n ä r h i).

l) Man kunde möjligen anse att detta Tuppirauta vore att förklaras såsom finskt:
*tuppi-rautia =  smed som förfärdigar knifslidor, på samma sätt som Patarautila i 
Sagu, enligt Forsman, Pak. nim. s. 116 skall härledas af ett *pata-rautia =  smed som 
förfärdigar grytor. Detta anser jag för föga sannolikt och är benägen att antaga att vi 
äfven i Patarautila ha ett gammalt skandinaviskt ortnamn: *Ba()a-raud; jfr fsv. person
namnet *Badhe.



—  18 —

Äfven i Storå (fi. Isojoki) finnes ett mindre antal förfinskade svenska 
gårdnamn. Än i dag hafva vi där Granlund (kallas vanligen Kangas); Fors
by (1757 Forssby); Stenbacka, Renvik, Forsman, Långfors. Penttilä skrefs 
1757 och långt senare Bengtilä; Villamo hette 1757 Stor-, Lill-Åhstorp, 
1776 Lillåhstorp, Storåhstorp. Honko skrefs 2757 Hång (1776 Hångä), 
hvilket synes tyda på svenskt ursprung. Vähähaaro åter påträffas 1757 
under formen Stor-Haråå, Lill-Haråå (1776 Stor-Harå, Lill-Harå), hvarför 
jag anser det vara möjligt att äfven detta namn är svenskt. Syväjärvi hette 
1775 Diupträsk.

Svenska namn äro äfven Teikari (1757 och ända till våra dagar Stei- 
kari) och Svartti (så redan 1757; jfr Laihela).

I norra delen af svenska talande Österbotten har den svenska kolo
nisationen synbarligen sträckt sig ganska långt in i landet. Annorlunda kan 
man ej förstå de talrika svenska gårdnamn, som stå att finna i synnerhet 
i trakterna kring Lappajärvi: uti Alajärvi, Vindala, Lappajärvi, Kauhava, 
Kortesjärvi och Evijärvi socknar.

A l a j ä r v i :  Tallbacka, Storbacka, Nygård, Stor-, Lillhök, Frabacka, 
Porsbacka, Björkbacka, Söderbacka. Sammansättningar sådana som Hannula- 
backa, Haapbacka äro väl att förstå så att en finsk gård öfvergått i svensk 
ego. Söderkultalaks i Evijärvi är en sammansättning af Söderkulla och 
Kultalahti, hvilka båda namn förekomma i socknen. Dunklare är däremot 
Neljemark (jfr släktnamnet Viismarkka).

Norrom Alajärvi ligger Vindala socken, som af finnarna kallas Vim
peli. Båda dessa namn äro antagligen förfinskningar af gamla svenska 
namn. Vindala har redan någon gång förut —  jag kan ej minnas af hvem 
—  förklarats såsom ett sv. Finn-dala, hvilken härledning förefaller mig an
taglig. Vimpeli åter anser jag återge ett sv. Finnböle1) (jfr fi. Tiipeli =  
sv. Tibble). Från socknen kunna följande svenska gårdnamn anföras: Sand
backa, Lund, Södervik, Elglund, Stor-, Lillstrang, Spangar, Lindbacka, Fri
gård (prästgården).

L a p p a j ä r v i : 2) Öfvermark, Örn, Eskils. K a u h a v a :  Fräntilä: fsv. 
Fraende; Nygård (heter nu Pölkky); Pukkila: fsv. Bugge; Passi: fsv. Basse; 
Ånäs, Skuggila (nu Warjola (kyrkoherdebol; obs. fi. varjo =  sv. skugga; 
jfr Storkyro); Finni: sv. Finn(e).

K o r t e s j ä r v i :  Fränti: fsv. Fraende (jfr Kauhava); Stor-, Lillkock; 
Mannisbacka, Byggmåsa, Finsjö, Skottar, Vesterbacka, Norrbacka, Stor, Skarr 
(jfr Skarra i Lillkyro), Back, Hölsobacka, Dal, Långsjö, Alborg, Stor-, Lill- 
vis (jfr Störvi i Lillkyro), Försti (jfr Förstilä i Storkyro).

E v i j ä r v i :  Söderkulla, Åby, Girs, Mångisbacka, Hästbacka, Särsbacka, 
Dalbacka, Stenbacka, Björkbacka, Elgbacka, Byggar, Nääs, Furunäs (kyrko-

*) Lektor G. A. Hedberg har å ett af Svenska landsmålsföreningens möten fram
ställt samma etymologi.

s) Sjön heter i äldre tider ofta Lappträsket.
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herdebol), Norrena, Söderena. De två sistnämnda gårdarna ligga i Enaperä 
by (1650 Enapärä), hvars första led med all sannolikhet kan antagas vara 
samma ord. Detta Ena är antingen att jämföras med norska älfnamnet 
Ena (se Rygh, Norske gaardnavne III s. 351), bildadt af substantivet sv., 
fsv. en, isl. einir (jfr äfven Enaren, Enen m. fi. i Sverige; se Hellquist, 
Sv. landsm. X X: 1 s. 108 f.). eller och är det bildadt på fsv. personnamnet 
Ene. Förkortningen af vokalen har inträffat i sammansättningarna Söder-, 
Norrena. Ena förekommer äfven såsom hemmansnamn i Esse.

Att i dessa trakter svenskar kanske varit bosatta åtminstone ännu 
vid början af 1600-talet, framgår af de personnamn, som ur denna tids ur
kunder kunna påträffas. I Ewiärjfwij uppräknas år 1604 t. ex. följande 
namn: A n d e r s  L a r s s o n ,  L a r s  A n d e r s s o n ,  E n e w a l d S t a f f u -  
a n s o n ,  A n d e r s  P e e r s o n ,  N i l s  M å n s s o n ,  L a r s  B i ö r n s s o n  
o. s. v. i stort antal. Dessa kunna dock vara blott försvenskningar af fin
ska namn ( A n t t i  L a u r i n p o i k a  o. s. v.), gjorda af någon tjänsteman, 
men egendomligt är dock, att från samma by i samma urkund äfven uppta
gas finska namn, t. ex. P å f f u a l  K a s u i n e n ,  N i l s  T i a i n e n ,  O l u f f  
H y t i ä i n e n ,  M i k e l l  T e r f f u e n i e m i  m. fl. Dessa äro visserligen 
blott nio till antalet, men det ser dock ut som om vid 1600-talets början 
socknen haft både svensk och finsk befolkning.

Jag har härmed meddelat en stor massa gamla svenska gårdnamn uti 
socknar, som nu äro antingen helt och hållet eller till största delen finska. 
Och af det framlagda materialet torde med säkerhet framgå, att den sven
ska befolkningen under tidernas lopp på ganska betydande sträckor blifvit 
undanträngd af sina finska grannar. Jag har naturligtvis ej kunnat fram
lägga hela mitt material, och tidskriftens utrymme har ej tillåtit mig att 
företaga mera djupgående etymologiska undersökningar; jag har därför i 
allmänhet blott nöjt mig med att konstatera namnens svenska ursprung.

Likaså har jag för denna gång afstått ifrån att undersöka, huru gamla 
de behandlade namnen i allmänhet kunna vara och blott påpekat, att för- 
finskningen af desamma i de allra flesta fall skett i mycket sen tid. Då 
vi å andra sidan ihågkomma att i Österbottens svenska bygder finnes ett 
mycket stort antal finska namn, så finna vi redan häraf huru under äldre 
tider svenskar och finnar ännu mera än för närvarande lefvat i hvarandras 
närmaste grannskap, och här likasom i Egentliga Finland och Satakunta 
böra vi under vissa tidsperioder snarast tänka på en blandbefolkning. Sven
skarna hafva sedan under tidernas lopp fått öfverhanden vid kusten, fin
narna inne i landet.

Ralf Saxén.
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Från Loj o kyrka.

Lojo kyrka undergick senaste sommar en mindre remont, hvarvid 
dess yttre fogströks. Man var härvid i tillfälle att undersöka, om rundlarne 
och nischerna på gafvelfälten vore prydda med målningar 1. dyl., men endast 
å västra gafveln påträffades, enligt meddelande af kyrkoherden Ad. Neovius, 
under hvitlimningen inskriften AN° 1766 —  troligen året för någon 
kyrkoreparation.

Hr Neovius har äfven meddelat oss vid- 
stående bild jämnte upplysningar. På trappstenen
—  vanlig „R äfvels“ - eller Gottlandsstenplatta
—  till kyrkans ingång från vester finnes en 
ristning af ungefär det utseende figuren utvi
sar uti Vs af naturliga storleken. Några andra
ristningar ha icke kunnat upptäckas å den 
spruckna och på flere ställen hoplappade stenen. 
Hvad märket betecknat är svårt att säga. M öj
ligen har plattan i tiden täckt stoftet af bygg
mästaren till klockstapeln eller ock —  och kan
ske med större antaglighet —  af en klockare.

Då skulle klockan i handen beteckna elevationsklockan, som ringde då ho
stian höjdes och menigheten föll på knä. I Lojo begagnas ännu en liten 
klocka (anbragt vid den dörr som leder från kyrkan till sakristian), med 
hvilken det ringes då skriftetalen börja, hvarvid nattvardsgästerna församlas 
i koret och falla på knä, samt ligga så kring altarkransen under tiden 
skriftetalet hålles.

Vid sakristiegolfvets reparation, därvid liken, som där i äldre tider
jordats, befunnits redan tidigare vara helt och hållet betäckta af sand, har
man funnit stora tegel, af hvilka en del kvadratiska, hafva i längd 35.5 cm, 
tjocklek 9.5 cm, andra hafva i längd 29 cm, bredd 13 cm, tjocklek 10.5 cm.

Muutama lisä Savonlinnan rakennusten 
historiaan.

Kuten tunnettua, oli alkuperäisessä Savonlinnassa vaan kolme tornia, 
nim. K e l l o t o r n i ,  K i r k k o t o r n i  ja P y h ä n  E e r i k i n t o r n i .  Näistä 
viimeksi mainittu sijaitsi linnan itäisellä kulmalla, eli siis vaarallisimmalla 
puolella. Kumminkin näyttää tämä torni olleen kaikista heikoin; sillä jo v. 
1556 sanotaan siitä, että se oli »rappeutunut ja halkeilee huonon perus
tuksen tähden". Eipä ihmettä siis, että asianomaiset jo aikaisin ryhtyivät 
puuhiin uuden varustuksen aikaan saamiseksi sille linnan kulmalle. Kunnia
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tästä tulee Savonlinnan nerokkaalle ja toimeliaalle päällikölle Kustaa Finckelle. 
Hänen aikanaan ryhdyttiin jo v. 1560 rakentamaan uutta tornia puheena 
olevan linnasaaren kaakkoiseen kulmaan, Kyrönnientä vasten. Parin vuo
den kuluttua lienee se jo osapuilleen ollut valmis. Mutta täysin kelvollinen 
ei siitä silloin vielä näytä tulleen, koskapa v:n 1576 alussa kuningas Juhana 
III käskee korottamaan »sitä uutta tornia".

Tästä korottamispuuhasta kirjoittaa kuninkaalle Arvid Kustaanpoika, 
ettei hän ole siihen uskaltanut ryhtyä, koska K. M:n luottamusmies, Her
man Fleming, oli ollut sitä vastaan, sanoen, että »tornin perustus oli liian 
heikko (löös) ja muuri halkeillut". Sen sijaan oli Herman Fleming ollut 
sitä mieltä, »että valli olisi tehtävä ulkomuurien sisäpuolelle (innenför Streck 
Muhren)", jota tarkoitusta varten kaikki rakennusaineet jo olivat hankitut.

Tämän vastaanpanon johdosta kirjoittaa Juhana III mainitulle Arvid 
Kustaanpojalle huhtikuun 13 p:nä 1576 näin: »Mitä uuteen torniin tulee,
emme voi muuta vastata, kuin että sinä korotat sitä niin paljon kuin mah
dollista. Ja jos se ei tule niin korkea kuin aijottu on, niin pidä huolta, 
että siitä tulee sitä paksumpi ja vahvempi. Valliin nähden tahdomme Me, 
että sinä laitatat sen mitä pikemmin siten, kuten olet jo ilmoittanut". Arvid 
Kustaanpojan, tätä rakennustyötä varten, pyytämää rakennusmestaria ei 
kuningas nyt voinut lähettää, vaan käskee hankkimaan semmoisen Viipurista.

Että tässä tarkoitetaan Kustaa Fincken alkuun panemaa n. k. P a k s u a  
t o r n i a ,  on selvää senkin tähden, ettei noina aikoina muiden tornien raken
tamisesta ole mitään tietoa, ja että tämä »Uusi torni" nimenomaan käske
tään tehdä »sitä paksummaksi ja vahvemmaksi" (thäste tiuckere och 
starckere) *).

Antero Pelkonen.

Sastmola.
Mitt i Suomen Museo-Finskt Museum, X s. 87 ff., under tydligt ut

talad tvekan framkastade tolkningsförslag beträffande ofvanstående socken
namn betecknas af d:r Saxén i hans i detta nummer ingående artikel såsom 
»alldeles förfeladt". Jag erkänner fortfarande möjligheten af att jag i huf- 
vudsak tagit misste, men påståendet att den formutveckling jag förutsatt stode 
»i skarpaste strid mot säkra språkhistoriska resultat" tillbakavisar jag såsom 
ogrundadt. Att denna ljudutveckling (a >  a >  å) skulle försiggått „i öp
pen stafvelse" har jag ingenstädes uttalat, och detta antagande är icke 
häller nödvändigt, ty jämte formerna på -mala, -måla anförde jag skrifnin- 
gen Sastmålfjerd 1651 (jfr äfven Sastamell 1301, Sastamall 1530), däri a 
befinner sig i sluten stafvelse, i hvilken ställning dess förlängning kan ha

*) Juhana III:n kirje Arvid Kustanpojalle, jota lähteenämme olemme käyttäneet, 
löytyy S. V. A:ssa: Juhana III:n Registr. v. 1576 1. 55.
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skett så tidigt, att detta a kunnat deltaga i ljudöfvergången a >  å. För 
öfrigt är vår kännedom om tidpunkten för förlängningen af a vare sig i 
öppen eller sluten stafvelse långt ifrån så „säker“ , som Saxén föreger. 
Prof. Noreen uttalar sig i Geschichte der nord. sprachen (2 uppl. § 163) 
vida försiktigare därom. Ett anmärkningsvärdt fall är t. ex. finska ortnam
net Vanaja (med kort a i första stafvelsen) vid sidan af sv. namnformen 
Vånå ( W am  1329: W aam  1449: W onm, d. ä. Vånö, 1484, se Fennia 14, 
s. 50). 1 en populärt hållen uppsats var det ju ingen anledning att ingå
på detaljer af denna art. —  Äfven de »accentförskjutningar" jag antagit 
finner Saxén anstötliga, och dock kunna de stödas genom slående parallel
ler: jfr t. ex. fsv. Gotstäver =  nsv. Gustaf vid sidan af Gdutstav, fsv. 
Götstaver =  nsv. Gösta. Angående förkortningen af det urspr. långa å i 
-mål jämföre man t. ex. -sor (i Mussor af Mustasaari o. a. namn) af sår 
af saari. —  Min tolkning af Sastmola anser jag fortfarande formelt möjlig, 
och i fråga om dess inre sannolikhet hänvisar jag ytterligare till de järn- 
åldersgraffynd från Tyrvis ( =  Nedre Sastamala), hvilka mag. Rinne behand
lat i samma nummer af Finskt Museum. Så länge man icke lyckats upp
daga ett finskt personnamn Saastama eller Saastamo (Saastamoinen kan ju 
vara en bildning på -moinen, Saastamola i Karelen en ombildning häraf i 
anslutning till gårdnamnen på -la, liksom ett äldre tiders Viianen i Laihela 
nu kallas Viiala), är det allt skäl att skärskåda detta namn äfven från an
nan synpunkt.

T. E. Karsten.

Pari rahalöytöä. Kun kirvesmies Juho Kujamäki Tammelan pitäjän 
Häiviön kylästä viime marraskuulla purki rustitilalliselta Mikko Ryhdältä 
saman pitäjän Kallion kylästä ostamansa vilja-aitan löysi hän muutamasta 
jyvälaarin lautaseinän päällyspuusta 24 kappaletta ruotsinaikuisia 6:n, 9:n 
ja 12:n taalarin paperirahoja v:silta 1760, -62, -63 ja -66. Rahat oli kätketty 
mainittuun puuhun siten, että siihen altapäin oli vartavasten porattu reikä, 
johonka rahat kahteen taitteeseen käännettynä ja rohtimiseen riepuun kää
rittynä olivat sijoitetut, minkä jälkeen reijän suu oli sulettu puutapilla. 
Kätkössään ovat rahat säilyneet erinomaisen hyvin. Useimmat seteleistä 
ovat sitäpaitsi olleet aivan uusia tallettajalleen joutuessaan. Niinpä sattuu 
6:n taalarin rahoista, joita kaikkiaan on 6, 5 olemaan numerojärjestyksessä 
perättäistä (N:t 20 ,390— 94), joten tallettaja näkyy ne samalla kertaa pan
kista tai muualta saaneen. Aarteen koko arvo on 234 kuparitaalaria, joka 
vastaisi 78 hopeataalaria. Hopeataalari taas oli =  4 ruotsinmarkkaa, jonka 
arvo Yrjö Koskisen mukaan v:sta 1715 lähtien oli Suomen rahassa 47 
penniä. Aarteen nimellinen arvo meidän rahassa siis tekisi 146 mk 64 p:niä. 
Mutta silloisen setelirahan arvo aleni hyvin pian puoleen nimellisarvoonsa,

■>
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jopa sitäkin alemmaksi, joten pankki siitä tuskin olisi maksanut enempää 
kuin noin 73 mk. Rahakokoelmiin, johonka setelit toivottavasti joutuvat, 
ne ovat aivan mainioita lajiaan.

Toinenkin hauska rahalöytö tavattiin Ikaalisissa Haapimaan kylässä, 
jossa talollisen poika Taavetti Wira löysi Wiran talon ulkohuoneen kivijalan 
alta noin 30 cm:n syvyydeltä 19 kupariplooturahaa v:silta 1716— 1747. 
Aarre, joka sisälsi 4:n, 2:n, l:n  ja Va:n taalarin rahoja, on arvoltaan yhteensä 
27 taalaria.

Löydöt ovat tarjotut Yliopiston rahakokoelmiin lunastettaviksi.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 1— 9. Om finnarnes m ånadsnam n och tideräkning. Den danske 

kulturhistorikern T. Lund har påpekat, hvilken stor betydelse uppkomsten af en ordnad 
tideräkning har för ett folks utveckling. A f stort intresse är det därför, att flera min
nen tyda på att finnarne redan tidigt känt en sådan. Flera genuina finska månadsnamn, 
både numera offlcielt antagna och hos folket förekommande, visa ett urgammalt ur
sprung. Flertalet är gemensamt för finnar och ester, och således från tiden före kri
stendomens utbredning, en del förekomma äfven hos lappar, ostjaker, tschuvasser o. a. 
östliga folk. Särskildt anmärkningsvärd är marraskuu (n. v. november), hvilken var 
helgad åt de aflidnes minne och hvars namn bör uppfattas såsom „de dödes månad", 
ss. motsvarande benämningar hos ester, tschuvasser o. a. ådagalägga. Med denna må
nad afslutades troligen året (under förra hälften af den numera så benämnda månaden), 
såsom bl. annat den ännu hos ester och finnar denna tid förekommande och helighållna 
s. k. „jako-aika" (d. ä. delningstiden) tyckes visa. Finnarne och esterne räknade, af 
så väl historisk-etnografiska som språkliga skäl att sluta, i likhet med flera i östra 
Ryssland och Sibirien bosatta folk, och troligtvis äfven ungrarne, tretton månader med 
28 dagar på året, hvartill kom någon skottdag. Det nya året började med »vintermåna
den" talvikuu, sedan kom ensimmäinen sydänkuu  1. talvipyhäinkuu, då den stora 
vinterfesten firades, och därefter kunde ss. äldre namn på de följande månaderna upp
räknas toinen sydänkuu 1. helmenkuu, vaahtokuu, hankikuu, mahlakuu, toukokuu  1. 
lehtikuu, suvikuu, heinäkuu, mätäkuu 1. elokuu, syyskuu, ruojakuu och slutligen 
marraskuu. ( Kustavi Grotenfelt.)

Ss. 9— 12. Maalahden karjataloja (fäbodar). Tekeillä olevan isonjaon kautta 
tulevat Maalahden pitäjän Suurmaalahden kylän takamailla olevat pienet karjatalot pian
kin häviämään. Näiden karjatalojen asuntotuvassa on joskus vielä huomattavana omi
naisuuksia, jotka todistavat sen muinais-skandinavilaista alkuperää. Tuvassa (kts. kuva 1) 
ei ole välikattoa, jotta vesikaton harjahirsi on suorastaan näkyvissä. Sitä vastoin on 
porstuassa välikatto, jolle voi kiivetä portaita myöten tuvasta. Tätä ullakko-komeroa, 
jota käytetään nuorten makuupaikaksi, sanotaan „lafve“ ksi (lavaksi). Tästä komerosta 
on muutamissa norjalaisissa tämäntapaisissa rakennuksissa kehittynyt oikea kamari 1. 
luhti käytävineen ja portaineen rakennuksen ulkopuolelta. Mainittu lavalaitos on siis 
pidettävä alkumuotona kaksinkertaisiin tämäntapaisiin asuntorakennuksiin. Maalahden 
karjatalot ovat tässä suhteessa jääneet alkuperäiselle kannalle. —  Muuten on kaksin
kertainen rakennus kehittynyt joko tuvan ullakon tahi alustan muodostamisesta asunto- 
huoneeksi. (A. O. H.)

Ss. 12— 19. Ruotsalaisia talonnim iä Etelä-Pohjanm aan suom enkielisistä  
pitäjistä. Tunnettua on, että Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielisissä seuduissa löytyy pal
jon suomalaisia paikannimiä. Mutta kun tarkastetaan suomenkielisten pitäjien talon-
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nimiä, huomataan näitten joukossa paljon sellaisia, jotka selvästi ovat ruotsalaista alku
perää. Niitä tavataan etenkin ruotsinkielisten seutujen läheisyydessä, mutta kyllä kau
empanakin. Esimerkkeinä mainittakoon:

L a ih ia :  Potila  (r. Boddeby), Ratila  (r. Raddeby), Prinkki (r. Brink), Kup
paria (r. Kopparby).

I s o - K y r ö :  Napue (r. nabo), Kukila (vanhempi muoto Skugila, Scuggi), Lakori 
(r. Laggar), Perttilä  (r. *Berte), Pernula (r. B jörn ; vanha muoto *Bernu).

V ä h ä - K y r ö :  Kräkilä (r. G regge), Nyppeli (r. N ybble), Piri (r. Birghe), Skarra 
(r. Skarfii).

T e u v a  (Östermark): Ristiluoma (r. K orsbäck), Syväluom a  (r. Diupbäck).
J u r v a :  Hiipakka (r. Hi-backa, jossa hi =  perhe).
K a r i j o k i  (Bötom): Ohriluoma (r. Djupbäck).
I s o j o k i  (Storå): Villamo (r. Åstorp).
V i n d a 1 a (r. Finn-dala), V i m p e l i  (r. Finn-böle).
Myöskin Alajärvellä, Lappajärvellä, Kortesjärvellä, Evijärvellä ja Kauhavalla tava

taan ruotsalaisia talonnimiä.
Kaikista näistä nimistä voi sanoa, että ne verrattain myöhään ovat suomalaistuneet.

(R a lf Saxén .)

S. 20. Lohjan kirkosta. Kirkkoherra Ad. Neoviuksen tiedonannon mukaan 
tavattiin Lohjan kirkon länsi päädyssä viime kesänä sitä korjattaessa vuosiluku 1766, 
joka osottanee jonkun korjauksen toimeenpanovuotta. Samoin tavattiin eräässä porras- 
kivessä kirkon läntisessä käytävässä kuvio, jonka tekstissä oleva kuva osottaa. Kivi 
lienee ollut kellotapulin rakentajan tai ehkä pikemmin lukkarin hautakivi. Kädessä 
oleva kello muistuttaisi silloin ehkä rippikelloa. Sakariston lattiaa korjattaessa tavattiin 
niinikään hyvin suuria, osaksi melkein neliön muotoisia tiilikiviä.

Ss. 20—21. N ågra bidrag till O lofsborgs byggnadshistoria. Det f. d. tjocka 
tornet på Olofsborg uppfördes ursprungligen af Gustaf Fincke åren 1560—62, dock ansågs 
det icke då ännu fullt ändamålsenligt, hvarför Johan III år 1576 gaf befallning om „det 
nya tornets" förhöjande. Fackmännen på Olofsborg, ibland dem Herman Fleming, mot
satte sig denna plan, anförande att tornets grund var alltför „ löös“ och att muren var 
sprucken. Med anledning häraf skrifver Johan III åter den 13 april 1576 en befallning 
om att så mycket sig göra låter påhöja tornet och att, såvida detsamma icke kan fås 
till samma höjd som de öfriga tornen, det då borde göras „thäste tiuckere och starc- 
kere". Dessutom tillsäger konungen om uppförande af en vall »innenför Streck-Muhren".

Ss. 21— 22. Sastm ola. Ralf Saxénin huomautuksen johdosta tämän numeron 
siv. 16, että nimi Sastamala on suomalaisperäinen, puolustaa T. E. Karsten ennen 
(Suom. Mus.-Finskt Mus. X s. 87) esittämäänsä johtoa Sastamala =  sa-stad-mala edel
leen mahdollisena.

S. 22. Ett par m yntfynd. Timmermannen Joh. Kujamäki ifrån Tammela s:n 
anträffade förlidne november månad i en urhålkning i ett kantträd på en spannmåls- 
lår i ett magasin 24 svenska papperssedlar ifrån åren 1760, -62, -63, -66. Deras 
nominella värde skulle i vårt mynt utgöra 146 mk 64 pi och ha de i sitt gömställe be
varats utmärkt väl. Likaså hittade bondesonen Taav. Wira ifrån Ikalis s:n under grund
valen till en uthusbyggnad å sin hemgård 19 st. kopparplåtmynt från åren 1716—47, 
hvilkas sammanlagda värde utgör 27 daler. Mynten ha till inlösen erbjudits Univer
sitetets myntkabinett.

H e ls in k i 1904. K .  F . B äckm an in  k irja pa in o .
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n a ism uistoyhd is tyksen  S ih te e 

r i l le ,  H e ls in k i.
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Codex Cumoénsis.
(Kokoelma sekvensejä ja hymnejä.)

Tämän nimityksen tahtoisimme antaa eräälle käsinkirjoitetulle 
nuottikirjalle teksteineen, joka tavataan Kokemäen kirkon arkistossa ja 
on sen nykyiseen inventaariluetteloon merkitty käsikirjoitusten joukossa 
in 4:o numero 6:11a.

C. C. on varustettu tammisilla, nahkalla päällystetyillä kansilla, 
jotka ovat kooltaan 19,5 (korkeus) X  15 (leveys) cm. Kirja on siten 
sidottu, että paperi on ommeltu kiinni nahkaliuskoihin, jotka sitte ovat 
kansiin puunauloilla kiinnitetyt. Selkämykseksi on pantu pergamentin 
kappale, joka auki levitettynä on noin 12 cm leveä ja on tutkittaessa 
huomattu sisältävän latinankielistä tekstiä, nähtävästi jostakin missa- 
lesta. Tekstissä, jossa mainitaan pyhän Sigfridin nimi, ovat suuret 
alkukirjaimet punasella tahi vihreällä komeasti väritetyt, liuskan ulko
puolinen teksti on kumminkin suurimmaksi osaksi pois kulunut. Pape
rissa, joka peittää kirjan vasemman kannen sisäpuolta, on ylälaidassa 
kirjoitus: »Simonis B . . . . (epäselvä) Liber emptus Anno 59.»; sitte 
seuraa ruotsinkielinen teksti, koskeva vaimojen kirkkoon ottamista: 
»Ner hustrun går i Kyrckio effter barn . . .  O AIzmechtige ewighe 
Gudh j. n. e. . . . Herren beuare thin ingångh och wthgång nw och 
till ewigh tijdh Amen». Vihdoin on paperissa myöskin ruotsinkielinen 
kirjoitus, jossa puhutaan jostakin tilistä. Oikean kannen sisäpuolta 
peittävässä paperissa taas on osaksi epäselvä latinalainen kirjoitus, jossa 
puhutaan kalasta. Alempana on merkitty J M. Epäilemättä tämä 
tarkoittaa Johannes Michaelista, Kokemäen kirkkoherraa, sillä Valtion 
arkiston antaman tiedon mukaan on hänellä sinetissään ylempänä oleva 
merkki, vaikka tosin sillä eroituksella, että sinetissä puuttuu vasemman
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alaviivan yli menevä vinoviiva, jotenka merkki näyttää seuraavalta: 
Tästä kirkkoherrasta mainitsee Leinberg, Abo stifts herdaminne 1554 
— 1640, siv. 106: »Johannes Michaelis, omii. 1579— 1596 (F. S. 2315: 61, 
Sig. H  M, 206: 98). Underskref 1593 Upsala mötes beslut och bekom 
i juli s. år hertig Carls bref på skatt af fisket i Tammerfors (Lbg.I:  
274)». On myöskin mahdollista, että kannessa olevat merkit tarkoitta
vat jotakin mainitun kirkkoherran läheistä sukulaista, etenkin siitä 
päättäen, että puumerkissä on yksi viiva enemmän kuin kirkkoherran 
sinetissä, jossa sitäpaitsi on H, J:n asemesta.

Kirja sisältää nykyään 214 sivua, mutta on ennen sisältänyt aina
kin muutamia sivuja enemmän, vähäisistä jäännöksistä päättäen. Sivu
jen koko on keskimäärin 19 X  14 cm, mutta valitettavasti on ulko
reuna osaksi pahoin halkeillut, josta tekstikin on paikka paikoin kärsinyt. 
Paperissa nähdään useita eri vesileimoja, niinkuin käsi, jonka keski
sormeen liittyy: viiva, yläpäässään kuusisakarainen tähti, ympyrä kes- 
kessä; käärme kruunu päässä, astian kuvia y. m. Olisi syytä verrata 
näitä vesileimoja jo  ennestään oleviin vesileimakokoelmiin, joista mai
nittakoon varsinkin ylikamariherra kreivi A. Lewenhauptin Sjöholmilla 
oleva kokoelma tutkimuksia ja jäljennöksiä noin 5,000 eri vesileimasta, 
jotka koskevat etenkin Pohjois-Europpaa. Tämmöisen vertauksen joh
dosta ehkä voitaisiin määrätä, mistä kirjassa käytetty paperi on kotoi
sin ja miltä ajoilta. Lisättäköön tähän vielä se seikka, että C. C:ssä 
tavattavista vesileimoista useat esiintyvät Agricolan painetuissa kirjoissa. 
Ulkomailta mainittu paperi tietysti on kotoisin, jonka jo voi päättää 
Codexin ijästä —  siitä lähemmin alempana —  sillä vasta v. 1567, 
mikäli tiedetään, tavataan ruotsalainen vesileima, kolme kruunua; ks. 
Nordisk Familjebok, siv. 402, vanh. painos.

Kirjassa on kauttaaltaan käytetty neliviivaista nuottipintaa ja nuot
teina n. k. nota quadrata eli quadriquarta, joita käytettiin gregoriani- 
sessa koraalissa. Mutta ennenkuin puhumme näistä tarkemmin, mai
nittakoon muutama sana nuottien synnystä ja kehityksestä yleensä.

Alkuaan ei käytetty mitään nuottiviivoja ja nuotit merkittiin kir
jaimilla, kuten esim. kreikkalaisessa musiikissa. Keskiajan alussa syn
tyivät sitte n. k. neumit, kreikkalaisesta sanasta »pneuma», hengähdys, 
tahi »neuma», viittaus. Neumit, joitten arvellaan perustuvan kreikka
laiseen korkojärjestelmään, ovat alkuperäisimmässä muodossaan pisteitä, 
pilkkuja sekä kaikemmoisia kuvioita, jotka ovat syntyneet kirjainten 
osista. Tällaisia merkkejä asetettiin ilman nuottiviivoja sanojen ylä
puolelle ja tulivat varmaankin jo 7:llä vuosisadalla käytäntöön. Niinpä 
oli Gregorius Suuren toimittama kuuluisa Antiphonarium, sisältävä van
hat katooliset kirkkolaulut, neumeilla varustetut. Vahinko vaan, että 
tämän kokoelman alkuperäinen kappale, joka oli Pyhän Pietarinkirkon 
alttariin rautavitjoilla kiinnitetty, on hävinnyt. Kumminkin on siitä
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yksi jäljennös säilynyt, joka nyt on S:t Gallenissa ja on 9:lta vuosi
sadalta. Neumit olivat käytännössä ainakin muutamia vuosisatoja ja 
näyttävät olleen sangen yleisiä jo  siitäkin päättäen, että mainitusta 
antiphonariumista otettiin lukuisia jäljennöksiä, jotka levisivät ympäri 
koko katoolisen maailman, mutta aika on nämäkin kappaleet y. m. 
suurimmaksi osaksi hävittänyt. Neumeja näyttää olleen kolmea eri la
jia, joista tärkein 011 S:t Gallenissa käytetty. Juuri näistä neumeistä 
on meillä nyt harvinainen tilaisuus tarjota lukijalle kuva tähän kirjoi
tukseen kuuluvassa liitteessä. Asian laita on nim. sellainen, että alle
kirjoittaneen onnistui viime kesänä löytää Valtion museossa parin kir
jan kansista pergamentin kappaleita, joissa oleva teksti on osaksi van 
lioilla neumeilla varustettua, jotka verrattuina ranskalaisen Houdard’in 
teoksissa esiintyviin tauluihin, näyttävät olevan S:t Gallenin neumeja. 
Toinen tutkituista kirjoista on latinalainen Psalterium, jonka on Magde- 
burgissa v. 1481 painanut Bartholomeus Gothan, sama mies, joka sitte 
paria vuotta myöhemmin tavataan Ruotsissa kirjanpainajana.

Neumien selittäminen oh kumminkin perin vaikeata, sillä ne oli
vat laulajalle, joka säveleen jo ennestään tunsi, etupäässä vain muista
misen helpotuksena, ja varsinkin jäi äänen korkeus hyvin epämääräi
seksi. Senpätähden ruvettiin 10:ltä vuosisadalta lähtien äänen korkeutta 
viivojen avulla osoittamaan. Ensin vedettiin punanen viiva, jolle mer
kityt neumit saivat nimekseen f. Täten tyntyi F-klaavi eli nuottiavain, 
joka sittemmin tuli merkitsemään pienen oktaavin f:ää. Sitte vedettiin 
yläpuolelle keltanen viiva, ensimäisen oktaavin c, jotenka C-klaavi syn
tyi. Mutta epämääräisyys hävisi vasta sitte kun musiikin historiassa 
kuuluisa Guido d’Arezzo 11-vuosisadan alussa lisäsi vielä pari viivaa, 
jotenka saatiin neliviivainen nuottipinta, jolle neumit merkittiin. Neu
mit, joita koraaleissa käytettiin, kehittyivät vähitellen kahteen suuntaan. 
Toiset saivat naulan ja hevosenkengän muotoja, gootilaiset eli saksa
laiset nuotit, toiset taas muuttuivat neliskulmaisiksi, umpipäisiksi mus
tiksi nuotiksi, roomalaiset nuotit eli nota quadrata, quadriquarta. Nämä 
neliömäiset nuotit olivat osaksi vinoneliöitä, osaksi tavallisen neliön 
muotoisia ja hännällä varustettuja, mutta vihdoin keskiajan lopussa ja 
uuden ajan alussa tavataan enimmäkseen vain yhdenarvoisia, noita 
hännällä varustettuja nuotteja. Juuri tällaisia sisältävät esim. Agricolan 
messukirjat sekä Codex Cumoensis. Ainoastaan kirjan keskiosassa, siv. 
134— 137, esiintyvä ruotsinkielinen Te Deum: »O gudh wij loffue tigli» 
on merkitty avonaisilla, pyöreillä ja neliskulmaisilla merkeillä, jommoi- 
sia myöhemmässä koraalissa käytetään. Mutta huomattava on, että 
mainittu Te Deum on merkitty neljälle eikä viidelle viivalle, jotenka 
se on murrosajalta, jolloin siirryttiin nuottien merkitsemisessä uudem
paan aikaan, n. k. mensuraalinuotteiliin.
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Kauvan on oppineitten piireissä väitelty siitä, mitä eri arvoja nota 
quadratalla osoitetut nuotit edustavat, mutta nykyään on yhä enemmän 
tultu siihen vakuutukseen, että nämä nuotit osoittavat vain äänen k o r ' 
keutta, jota vastoin rytmi, tahti, sekä mitta, pituus, riippuvat kokonaan 
nuottien alla olevasta tekstistä, ja nuottien yhtymät eivät ole mitään 
muuta kuin melismejä, s. o. useat nuotit vastaavat yhteensä yhtä tavua, 
jolloin ne lauletaan suhteellisesti lyhempään tahi pitempään, tekstistä 
sekä yhtymässä olevien nuottien lukumäärästä riippuen. Ne ovat saman
tapaisia »kruusauksia», joita vanhat ihmiset käyttävät virsiä laulaes- 
sansa. Nuottiavaimina käytetään noita vanhoja pienen oktaavin f  ja 
ensimäisen oktaavin c, mutta kun nuott: pintana on ainoastaan 4 viivaa 
eikä mitään apuviivoja käytetä, niin voidaan tällaiselle pinnalle kerral
laan merkitä ainoastaan 9 erikorkuista nuottia, josta on seurauksena, 
että äänen korkeutta osottamaan täyty} käyttää myöskin sitä keinoa, 
että mainitut avaimet siirretään milloin millekin viivalle. Jos esim. 
C-avain esiintyy neljännellä viivalla, silloin ei voida merkitä korkeam
paa nuottia kuin ensimäisen oktaavin d. nim. nuotti neljännen viivan 
yläpuolella. Jos sitte tahdotaan merkitä e, niin täytyy avainta alentaa 
kolmannelle viivalle, jolloin kolmannella on c, sen ja neljännen välissä 
d, neljännellä e ja sen yläpuolella f. Muita alennusmerkkejä ei ole 
käytetty kuin h:n kohdalla b, mutta joskus korva haluaisi muitakin, 
esim. fis tahi sinnepäin, vaikka niitä ei olekaan merkitty. Onhan tun
nettu asia, että vielä nytkin kansa virsiä veisatessansa paikka paikoin 
laulaa väliääniä, joita ei nykyisilläkään nuottimerkeillä ole osotettu. 
C. C:ssä esiintyy c-avain millä viivalla hyvänsä, f  enimmäkseen kol
mannella, harvemmin muilla viivoilla. —  Siirrymme nyt nuottikirjas
samme oleviin teksteihin.

Sisältöönsä nähden jakaantuu Codex Cumoensis kahteen pääosaan, 
joista edellinen suurempi osa, 152 sivua, sisältää sekvensejä, jälkim
mäinen, siv. 153— 214, muita hymnejä. Kumminkin on kirjan lopussa 
kuusi sivua tekstiä, jonka arvosta allekirjoittaneen ei vielä ole onnis
tunut saada täyttä selkoa. Paleograafiselta kannalta taas voimme jakaa 
tekstit vanhempaan ja nuorempaan jaksoon, joista edellinen käsittää 
alkupuolen 117 sivua, sisältäen latinaa melkoisilla lyhennyksillä ja yk
sistään sekvensejä. Seuraa sitte pari melkein tyhjää sivua, jotka ovat 
olleet toisiinsa liimattuina, jonka jälkeen alkaa nuorempi osasto latina
laista tekstiä vähäisillä lyhennyksillä. Tähän osastoon kuuluu ensinnä
kin sekvensejä, joukossa joku ruotsinkielinen ja suomenkielisiäkin, 
sekä hymnejä käsittävä kirjan loppuosa. Vieläpä on mahdollista mää
rätä suunnilleen aika, joka on ikäänkuin käännekohtana tuon vanhem
man ja nuoremman osaston välillä. Sivujen 98 ja 99 yli alareunassa 
nim. tavataan lyhennetty kirjoitus, joka on näin luettava: Scriptor eram 
Qualis Monstrat mea littera talis A. d. M D. XV . Suomeksi tämä kuu-
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luisi: Minä olin kirjoittajana, minkälaisena, sitä tällainen käsialani osoit
taa. Herran vuonna 1515. Tähän joku kirjoittaja, jäljentäjä, lopetti 
typnsä. Seuraavalta sivulta sitte näyttää alkavankin toisellaista käsi
alaa. Näin ollen voimme olla vakuutetut siitä, että kirjan loppuosa, 
joka sisältää enimmäkseen latinaa vähäisillä lyhennyksillä, on kirjoitettu 
jälkeen vuoden 1515. Tätä aikaa voidaan myöskin rajoittaa eteenpäin 
noin vuoteen 1580, josta enemmän alempana. Onko kirjan ensimäinen 
alku kirjoitettu jo ennen vuotta 1515, sitä on allekirjoittaneen vielä 
vaikea sanoa.

Sekvensit.

Niinkuin jo ylempänä mainittiin, sisältää C. C:n siv. 1— 152 se
kvensejä. Monen kappaleen alussa käytetään nimenomaan sanaa »se- 
quencia». Ne syntyivät seuraavaan tapaan. Katoolisessa kirkonmenossa 
päättyi graduaali hallelujaan, jonka loppuäänne »a» etenkin juhlapäi
vinä laulettiin pitkään, milloin milläkin säveleellä, jolle annettiin ni
meksi »cantus jubilus» eli »jubilatio». Tämä on jonkummoista hen
gessä ylistämistä, josta apostoli Paavali puhuu ensim. epistolassaan 
Korintilaisille, sen 14 ja 15 luku, ja kirkkoisä Augustinus lausuu seu
raavasti: »Laulajat, alaksi laulujen tekstin innostamina pyhään iloon, 
täyttyvät pian niin autuaallisilla tunteilla, etteivät enää kykene sanoilla 
ilmaisemaan, mitä heidän sisimmässä tapahtuu». Durandus sanoo, että 
»jubilatio» on »mielen sanomaton ilo ikuisesta, ja säveleet lauletaan aino
astaan viimeisellä tavulla osoittamaan, että Jumalan ylistys on sanoin 
kuvaamatonta ja käsittämätöntä». Jubilatsioonin tapaamme C. C:ssä 
siv. 73, kohta hallelujan jälessä, ja näyttäisi se tavallisilla nuottikirjai- 
milla merkittynä seuraavalta:

e f g a  g e g f e e d j  g a h a a f g a a g  g a h c a g f g a f e d g g f g a a g c  c a h g h a e f e f e  
ai - le - lu - ia a - - - - - -  - a ................................... a ....................a - - .......................!

Nuotit tarkoittavat tässä pientä oktaavia, paitsi c, joka kuuluu 
ensimäiseen oktaaviin.

Kun nyt »jubilatio» seurasi hallelujaa, sai se nimekseen »sequen- 
tia». Mutta tämä sana sai pian syvemmän merkityksen. Ei nim. kau- 
van tyydytty sanattomiin säveliin, vaan ruvettiin niihin sepittämään 
sanoja, ensinnäkin suorasanaiseen muotoon, jossa kumminkin huoma
taan jonkummoista rytmiä, sitte runojen muotoon, jotka varustettiin 
loppusoinnulla. Edellisessä tapauksessa sekvensi sai nimekseen »prosa», 
jota nimitystä joskus on käytetty runopukuisestakin sekvensistä. Sa
noilla ylistettiin neitsyt Mariata, useita pyhimyksiä, Pyhää Henkeä, 
juhlapäiviä j. n. e. Sekvensit ovat siis hymnintapaista runoutta, jota 
laulettiin katoolisessa kirkossa graduaalin jälkeen varsinkin juhlapäivinä. 
Laulu oli yksiäänistä, jota esittivät kuorot, nähtävästi vuorolauluna mies-
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ja poikakuoro, samaan tapaan kuin vieläkin Ambrosiuksen kiitosvirsi 
»Te Deum» on kahdelle kuorolle sovitettuna. Niinpä itse sekvenseis- 
säkin puhutaan kuorosta, esim. C. C., siv. 107:

„Sancte anne sonorus decantat chorus alleluia“ .

Kuten edellä jo  on viitattu, voi sekvensien kehityksessä eroittaa 
kaksi kehitysjaksoa ja ryhmää: suorasanaiset ja runopukuiset sekvensit. 
Edelliseen kuuluvat etenkin kaikki ne sekvensit eli prosat luvultaan 
ainakin 50, joita S:t Gallen’in munkki Notker Balbulus (f 912) sepitti. 
Hänen tunnetuimpia sekvensejänsä on »Media vita», jonka alku kuu
luu seuraavasti:

d e f  | g fe d | da gfe | gaafe e | a | a g gag j e fg g
Me - di - a vi - ta in mor - te su - mus quem quas - ri - mus a - dju - to-

gefed | dc fga ! ga | f  f ege 11
rem ni - si te Do - mi - ne.

Kaikki tässä merkityt nuotit kuuluvat samaan oktaaviin, poikkiviivat, 
joita neliviivaisella nuottipinnalla yleensä käytetään, eivät ole tahtivii- 
voja, ne osoittavat vaan, missä paikassa sana päättyy. Tämä sekvensi 
oli 14 vuosisadalla äärettömästi levinnyt ja arveltiin sillä olevan sem
moisen taikavoiman, että se vahingoitti jokaista, jota vas.taan sitä lau
lettiin, jonka vuoksi Kölnin synoodi v. 1316 kielsi sitä laulamasta ilman 
piispan erityistä lupaa. Sama sekvensi esiintyy, niinkuin tunnetaan, 
myöskin Jaakko Finnon virsikirjassa: »Me quin eläm maanpäällä 
Olemme vuoleman saluos, Keitä muild apu saam meillä Täfä surkias 
alhos, Mutt finuld Herra yxinäns» j. n. e. Tätä tietä se on tullut 
nykyiseenkin virsikirjaamme, n:o 515, mutta sävel on aivan toinen kuin 
katooliseen aikaan. Sekvensejä sepitettiin sangen lukuisia, vieläpä siinä 
määrässä, että useimmat kiellettiin ja lukumäärä rajoitettiin v. 1568 
paavi Pius V:nen toimesta viiteen, jotka vieläkin ovat käytännössä, 
nim. pääsiäissekvensi Victimae paschali laudes, helluntaisekv. Veni sancte 
spiritus, Kristuksen ruumiinjuhlan sekv. Lauda Sion salvatorem, lisäksi 
Sequentia de septem doloribus Mariae Virginis (Stabat mater dolorosa) ja 
kuolinmessu Dies irae. Codex Cumoensis ei sisällä yhtään vanhimman 
ajanjakson sekvensejä, ei siis yhtään Notkerin sepittämiä, vaan ovat 
siiuä esiintyvät runopukuisia. Näiden joukossa on kaikki edellä mai
nitut viisi sekä suuri joukko muita. Tila ei kumminkaan salli tässä 
tehdä kaikista selkoa, jonka vuoksi tyydymme seuraavassa luettelemaan 
muutamia, mainitsemalla niiden alkusanat. Siv. 1: In celesti ierarchia; 
siv. 5 (Sequencia de sancto ieorgo . . .): Singularis cristus mansit; siv. (i: 
Jocundare plebs fidelis; siv. 9 (Sequitur de sancte crucis exultacione . . .): 
Veneremur crucis lignum; siv. 12: Stabat iuxta eristi crucem (muistuttaa 
»Stabat materia»); siv. 14 (Sequitur de sancte erice sequencia): Gratu-
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lemur dulci prosa; siv. 17 (De corpore eristi sequencia): Lauda syon sal- 
uatorem; siv. 31 (Sequitur de sancte eskille sequencia): Hae in die glorie- 
mur; siv. 36 (sequitur de sancto henrico sequencia): Cetus noster letus 
esto pro henrici sacro festo ; siv. 48 (Dominica patrono rum regni swecie): 
Exultant angelorum chori; siv. 63 (Sequitur de sancto olauo sequencia): 
Lux illuxit ledabundo lux illustris lux iocundo; siv. 83 (Sequitur de sancta 
birgitta): Surgit mundi vergente vespere; siv. 88 (Sequitur de die animo- 
rum sequencia): Dies irce, dies illa; siv. 120: Veni sancte spiritus; siv. 122: 
Osculetur nos dilectus; siv. 127: Victime pascali laudes; siv. 128 sama 
ruotsiksi: Ihesus christus han ähr worden; siv. 130: Letabundus exultet fi- 
delis chorus Alleluija; ruotsiksi, siv. 132: Alle christne frögda sigh; siv. 134: 
O gudh wij loffue tigh (Te deum), suomeksi, siv. 137: Kijttåkä iumala me 
tunustama hede herraxi; siv. 141: Caicki Christityd iloitzeuad tålle iuh- 
lalla; siv. 143: Iesus Chrs ombi ollut yxi vffri caickein edestae; siv. 145: 
Caickiualdias Kuningas tånåpeiue voitti mailma.

Erittäin huomattavaa on, että joukossa löytyy suomenkielisiäkin 
sekvensejä, samoja, joita sisältää M. Westhin Codex v:lta 1546, vert. 
Suomen kielen muistomerkkejä I, siv. 232— 237. Kumminkin osoitta
vat C. C:n sekvensit näihin verrattuina kielellisiä eroavaisuuksia. Minkä 
aikuista tämä suomi on, sen kai vastainen tutkimus on selvittävä. 
Mainittakoon tässä vain, että kun nämä tekstit ovat paleograafiselta 
kannalta nuorempia kuin codexin alkuosassa esiintyvät latinalaiset, niin 
ne ovat, sen mukaan kuin ylempänä on esitetty, syntyneet jälkeen v. 
1515 ja ennen vuotta 1580 jo  siitäkin päättäen, että sekvensi »Iesus 
Chrs ombi ollut» esiintyy C. C:ssä suorasanaisessa, vanhemmassa muo
dossa kuin Finnon virsikirjan (painettu v. 1580— 82) »Jesus Christus 
vhrix meille, On annet syndiseille . . . »  Kielinäytteeksi liitämme tähän 
muutamia hajanaisia lauseita: „Sinua kijttäpi pyhce Apostolin ioucko. Si
nua mos kijttäuet caicki pyhät prophetat. Nin mös kijrekaat Martijrit kijt- 
täuet sinua wachualla dodistoxell“ . —  „E dt sinä vieroinut neitzude coctua, 
miehutta ottaisas vapattaxes inhimiste sukua“ . —  ,Ja södheses kielsi hen 
heiden Irrosolimast poijslehmest". —  „ 0  Jumala Caickiualdias ioga Inhimise 
sinä caunihist loij Sen perchele petti paradisis ia fangittuna hene cansas xveij 
helwettin“ . —  „Sinä domari coskas tulet domitzema mailma mö ruckoilema 
sinua anna meille ijancaickisett ilodt sinun pyhedes seos. Jossa mö caikin 
kijtem sinua ia wejsam Alleluija

Hymnit.

Sekvensien jälkeen seuraa muutamia tyhjiä sivuja, mutta senjäl- 
keen nuoteilla varustettuja hymnejä, joista useimmat lienevät olleet koko 
katoolisessa maailmassa tunnettuja. Näistä mainittakoon:

Siv. 158 (Dominica prima aduentus Doniini): „Conditor alme sijde- 
rum "; (Ad matutinus hymnus): „Verbum supernum prodiens“ ; siv. 160
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(In Natiuitate Doniini nostri Jesu Christi ad vesperas liymnus): ,, Veni 
redemptor gentium“ ; siv. 162 (In laudibus hymnus): „A  solis ortus cardine“ ; 
siv. 164 (In Epiphania Domini ad vesperas et ad matutinos hymnus): 
„  Hostis herodis impie“ ; siv. 167 (Ad completorium liymnus): „Jesu nostra 
r e d e m p t i o siv. 176: „ Veni creator spiritus"; siv. 180: „Vrbs beata Iheru- 
salem“ ;  siv. 182 (In festo Sancte Henrici hymnus): „G audet coetus fide- 
lium nova per haec solennia sanotus Henricus brauium sumeus petit coelestia“ ; 
siv. 183: „  Vt queant laxis resonare fibris“ ; siv. 187: „M agne dies leticie"; 
siv. 188: „Lingua pangat et cortangat virginis preconium“ ; siv. 190 (In 
Festo Beate Marie Magdalene ad vesperas et ad matutinos ymnus): 
„Lauda mater ecclesia“ ; siv. 196 (In festo S. Michaelis Arhan.): „Tibi 
Christe splendor patris vita virtus cordium“ ; siv. 200: Vexillä regis prode- 
unt“ ; „Pange lingua gloriosi prelium certaminis“ ; siv. 207: Rex Christe fac- 
tor omnium“ . Useat näistä hymneistä päättyvät doxologialla eli glori- 
ficationilla, esim. viimeksimainittu sanoilla: Gloria tibi Domine qui passus 
es pro homine, cum Spiritus paracletus in sempiterna secula. Amen“ .

Mistä Codex Cumoensis on kotoisin ja milloinka se on Kokemäen 
kirkon arkistoon saapunut, sitä on vielä vaikea varmuudella sanoa. 
Tässä suhteessa mainittakoon kumminkin muutamia muistiinpanoja. 
Ylempänä mainittiin jo codexin syntyä koskeva muistiinpano v:lta 1515, 
sitte seuraa vuosi 59, epäilemättä 1559 ja omistajana mainitaan joku 
Simon B. Tämän jälkeen on huomattava ylösalaisin oleva reunakirjoi- 
tus siv. 72: Libri possessor (kirjansitoja on tässä varomattomasti lei
kannut, jotta kirjainten alaosat vaan näkyvät ja sitte ei näy seuraa- 
vista sanoista, jotka epäilemättä ilmoittavat omistajan, juuri mitään)
----------------villa vocatur herrala, emptus ab paulo-petri pro 5 orj Anno
domini 1568. Tämä kai on niin käsitettävä, että mainittuna vuotena 
kirjan omistaja, asuva Herrala nimisellä maatilalla, osti kirjan Paavali 
Pietarinpojalta (olisikohan Paavali Juusten?), maksaen 5 äyriä, »Her
rala» nimistä maatilaa ei Kokemäellä löydy, vaan kyllä »Herra», eikä 
ensin mainittua nimitystä tavata vanhoissa asiakirjoissakaan, sen mu
kaan kuin tohtori J. W. Ruuth on allekirjoittaneelle suosiollisesti ilmoit
tanut. Mainitaan kyllä nimiä sellaisia kuin Järrilä, myöskin kirjoitettu 
Jerrelä, tietenkin nykyinen Järilä, sekä nimet Hiertoila ja Haroila, jotka 
viimeksi mainitut eivät voine tulla tässä ollenkaan kysymykseen. Sitte 
mainittiin jo  Johannes eli Hannes Michaelis, jonka nimeä kaiketi tar
koittavat kirjan oikeanpuolisessa kannessa olevat kirjaimet I. M. sekä 
niiden välissä oleva puumerkki. Tämä mies joka mainitaan Kokemäen 
kirkkoherrana v. 1579— 1596, oli siis myöskin kirjan omistajana. Seu- 
raisi sitte Kokemäen kirkon vanhimmassa inventaariluettelossa mainittu 
vuosi 1630, »den 6 Maij, den tijdh Simon Bartholli C. togh wedh
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Prestebolet». Silloin omisti arkisto m. m. kirjan »Glorificationes & se- 
queutiae manu scriptae in 4'°» sekä »Odae Fin. in 4t0 Vthi samma 
bånd», joka ei voine tarkoittaa muuta kuin C. C:tä. Myöhemmin tätä 
kirjaa ei erityisesti mainita, mutta v. 1680 d. 20 Febru:, jolloin kirkon- 
omaisuuden hoito siirtyi pastori Göösin perillisiltä pastori Gustavus P. 
Bogelle, on kysymyksessä oleva kirja tietenkin luettava inventaariluet- 
telossa ryhmään »Några uthgambla och onyttighe Muncbocker». Sittem
min kirjasta vain mainitaan, että se on joku vanha latinalainen ko
raalikirja.

* **

Edellisessä olen lyhykäisesti koettanut esittää, mitä Codex Cumo- 
ensis sisältää. Toivottavasti on lukija siitä saanut edes jonkummoisen, 
vaikkapa hämärämmänkin käsityksen ja lienee esittäjän kanssa samaa 
mieltä siitä, että kirja ansaitsisi monestakin syystä tulla tieteellisen tut
kimuksen alaiseksi, josta olisi etenkin valaistusta maamme katoolisajan 
kirkonmenoille, joita koskevia muistomerkkiä meillä on vain aniharvoja 
ajan hampaalta säilynyt.

E. Granit.

Liite
kirjoitukseen »Codex Cumoensis».

Jäljennös neum ikäsikirjoituksesta.

Valtion museoon on Ikaalisten seurakunta lahjoittanut kaksi lati
nankielistä teosta, n:ot 4068.2 ja 4068.8, joista toisen nimeltä Psalterium 
on Magdeburgissa v. 1481 painanut Bartholomeus Gothan. Näitten 
kirjojen kansista löysin viime kesänä pergamenttikäsikirjoitusten osia, 
4 suurempaa kappaletta, jotka osaksi ovat neumeilla varustettuja. Näit
ten käsikirjoitusten ikää ei ole vielä määrätty, mutta on arveltu niiden 
olevan v. 1000— 1100 vaiheilta. Seuraavassa jäljennöksessä näemme 
aina siinä, missä teksti on matalampaa, sen yläpuolella pisteitä ja pilk
kuja sekä kuvioita, vanhoja neumeja kokonaan ilman nuottiviivoja.

Jäljennöksiä C odex Cum oensin sekvenseistä.

Siv. 115 pienennetyssä ko’ossa. Melkein kaikki suuret alkukirjai
met ihmisten naamoilla koristetut, sitä paitsi punasiksi maalatut. Neli- 
viivainen nuottipinta, nuotit ovat »nota quadrata eli quadriquarta». 
Neljän ensimäisen rivin alussa nähdään f-avain, pienen oktaavin f, 
kolmannella viivalla; viidennen rivin alussa c-avain, ensimäisen oktaa
vin c, kolmannella viivalla; vieressä alennusmerkki osoittamassa, että 
h:n asemesta lauletaan b; sitte c-avain kaikkien seuraavien rivien alussa
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neljännellä viivalla, mutta viimeisen rivin keskipalkoilla taas alennet
tuna kolmannelle viivalle. Pystysuorat poikkiviivat eivät ole tahtivii- 
voja, vaan osoittavat sanan päätekohtaa.

<tnt mvcom honiuab^cc/dm s bom ttufcTur
r  A.  f r  J - " A'  ‘J :  1 a

CLP' O i  v o  l o n  a  b tm  n v r -  tn x x -o m  rrcP  <£uv A t lt  qurrt
A J l.  /  / , J

ru rver b en ed icv f otfU f dor> iner fctvco  kone- uolan
(, ^  ^  _ -A- '/t n J / f

bam^a. ^ v u o n u m  ad x r  orako dorm rur ano n t am-
/ . / i ” / » ,  / / i / i ^

tm rur Ttunr <6- eacaumcs »toccm rrur
^ /-  y: /-  /  ?

am S  G  C  t  ^
Kuva 1. Jäljennös neumikäsikirjoituksesta (katkonnainen ja kulunut).

Seuraavassa olen jäljentänyt koko sekvensin tekstin, mutta kir
joittanut sanat täydellisinä ja nuottimerkkeinä käyttänyt tavallisia kirjai
mia siten, että c d e j. n. e. osoittavat pientä oktaavia, c, d j. n. e. 
kuuluvat ensimäiseen oktaaviin, A suureen oktaaviin. Sulkumerkkien 
välissä olevat Fä, F3, C2, C3 j. n. e. osoittavat millä viivalla alkuperäi
sessä tekstissä f- talli c-avain esiintyy, mutta jäljennöksissä olen käyt
tänyt kauttaaltaan yhtä ja samaa avainta.

Siv. 114: A festo trinitatis vsque aduentum in sabbatis sequencia
(Fi) d ef g ed | (Fä) e | dc d d | d A c | d | f gfe | d e |

Ho - di - er - ne lux di - e - i ce - le - bris in ma - tre 1de - i
«

(siv. 115) d c fg 1 ede c d d II d ef g ed | e | dc | d d 1
a - gi - tur me - mo - ri - a D E - can - ta - mus in hae di - e

d A c d f 1 gfe d c | e c1 1 fg | ede c d d || d f 1
fem - per vir - gi - ni ma - ri - e lau - des et pre - CO - ni - a O - mnis

a fef g fe 1 d e | c d | e c | d e c A c d 1
ho - mo 0 - mni ho - ra i - pfam 0 - ra et im - plo - ra e - ius

fg fed c d d || d f 1 a fef 1 g fe | d e | c d 1
pa - tro - ci - ni - a Pfal - le Pfal - le vi - fu to - to 0 - ris

e c 1 d e 1 c  A | c d 1 fe fed | c d d II
cor - dis VO - ce vo - to a - ue ple - na gra - ci - a

(C.) a ab | agf g a 1 b cb a 1 d c bag f 1
A - ue re - gi - na ce ■ lo - rum in - ex - per - ta

g ab cb a 1 a f 1 (Cd g fed 1 c de d II a ab agf g 1
vi - ri tho - rum pa - rens pa - ris ne - fci - a FE - cun - da - ta

a b 1 cb a | d c bag f 1 g ab | cb a | a f g fed |
fi - ne vi - ro ge - nu - i - fti mo - do mi - ro ge - ni - to - rem



j

Kuva 2. Jäljennös sivusta 115 Codex Cumoénsissa. (Pienennetty muoto.)
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c de d f fe | d c | e c  | d d | f g ab g ab c
fi - li - a Fu - fa ce ■■ li ro - re tel - lus fu - fum ge - de - o - nis

c agf e d ag fef | g fedc d II f fe | d c
vei - lus de - i - ta - tis plu •■ ui - a Flo - rens or - tus

e dc | d d | f g | ab g | ab | c  | c agf | e d
au - ftro flan - te por - ta clau - fa poft et an - te vi - a

ag fef | g fedc d II (Cn) d C | bag f 1- g ab cb  a
vi -■ ris in - ui - a SAI - ue fplen - dor fir - ma - men - ti

d" 1 c dc ag (siv. 116, Fs) f gfe | d c 1 d f gag
tu ca - li - g> - no - fe men - ti de - fu - per

fed c d d || (C.a) d C 1 bag f | g ab | cb a 1 d | c  dc ag | f
ir - ra - di - a Fla - ca ma - re ma - ris ftel - la ne in - uol - uat nos

(CU) gfe d c | d | f gag fed | c d d II ded cd |
pro - cel - la et tem - pe - ftas ob - ui - a A - MEN.

Siv. 9: De sancte crucis exultacione uel invencione. M uistuttaa A dam  
von  S:t V ictorin  ( f  1192) kuuluisata »L audes crucis attollam us», mutta 
on m elkoista lyhem pi.

(Cd f fed d c | f gfg | a a | b | ag | a fed | cd f |
VE - ne - re - mur cru - cis li - gnum quod hae di - e fu - it

gag f I g a | agf ede | c d d || f | fed | d c | f gfg |
di - gnum fer - re fe - eli pre - ci - um Hoe eft nam - que fa - crum

a a j b | ag : a fed cd | f gag f | g | a agf ede [ c d d j|
fi-gnum per quod vin - ci - mus ma - li - gnum et fu - ga - mus vi - ci - um

d a | baa g | a c | bag a | c d | c a f ga
Pri - mus pa - rens li - gni fru - ctum car - pens ge - ne - ra - lem

cb a ! f ga agf | d fed c d || d a | ba g | a c |
lue - tum pö - fte - ris pro - me - ru - it Li - gni fi - xus ho - mo

bag a | c d | c a | f ga | cb a | f ga agf | d fed c d ||
de - us dam-pnam li - gni ve - lud re - us in - no - cens re - fti - tu - it

a c | (siv. 10) d d | c  d c a | a  c | d  d | c  d |
Sai - ue li - gnum tri - um - pha - le mun - di ve - ra fa - lus

c agf | f | a c c | a | f ga fed | f | g | a | a | f g |
va - le tu ve - xil - lum es re - ga - le tu nos hinc per mo - dum

\

fed c i a c | c | agf gagfed c d || a c | d  d | c  d c a |
fca - le du - cas ad ce - le - fti - a Jhe - fu cru - cis con - fe - cra - tor

a c | d d | c d c agf | f | a | c c | a f ga fed |
mor-te mor - tis tri - um - pha - tor nos per pi - am paf - fi - o - nem

f | g | a a f | g fed c | a | c c agf | gagfed c d |
duc poft pre-fen-tem a - go - ne ad e - ter - na gau - di - a Amen.
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Finnes det bautastenar på Åland?

Man föreställer sig vanligen att på Aland icke finnes några graf- 
stenar ifrån vikingatiden, vare sig med eller utan runskrift, och dock 
var öns befolkning då till sin nationalitet svensk och har såsom minnen 
af sin tillvara lemnat efter sig talrika grafvar af rent svenska former. 
Denna uppfattning har senast sökt sig uttryck i ett af prof. Montelius 
i uppsattsen »När kommo svenskarne till Finland?» fällt yttrande, att 
»på Aland icke några runstenar äro kända».

Frågan om frånvaran af runskrift beror naturligtvis i främsta 
rummet därpå, att man öfverhufvud icke känner några bautastenar 
der. Men kan man uppvisa förekomsten af dessa senare, skall det väl 
alltid lyckas någon forskare att genom noggrann granskning af stenar
nas ytor få tag äfven på inhuggna eller ristade runor.

Redan d:r Bomansson säger i sin afhandling »om Ålands forn
minnen» (s. 7): »Blott få af de Åländska ättehögarna äro ock prydda
med topp- eller bautastenar», hvaraf man finner att i medlet af det sista 
seklet, då afhandlingen skrefs, resta stenar verkligen fanns på Åland, 
om ock få till antalet. Man kan också ännu höra talas om sådana. 
Så t. ex. finnas i Finström s:n på hemmanets N:o 2, Norrebys, mark i 
Ämnäs by en kilformig backe (bredare i S och afsmalnande mot N), 
som löper längs östra sidan af landsvägen och kallas Kilen; här har 
förut funnits grafhögar eller s. k. knösar, hvilka numera, sedan man 
på platsen upprödjat en åker, blifvit förstörda, och uppgaf skepparen 
J. A. Jahnsson för mig senaste sommar, att han på en af dessa knösar, 
för ungef. 30 ä 40 år sedan, hade sett en rest sten.

Då jag under min nyssnämnda vistelse på Åland invid Manséns 
torp i Godby, Finström s:n, undersökte några knösar, fann jag öfverst 
på den något platta, af en stensättning eller s. k. »fotkedja» omgifna 
jordhögen N:o 3, strax under torfven och tillochmed delvis ofvan- 
om densamma, tre nära intill hvarandra liggande flata, långsträckta 
och ganska tunna stenar af icke obetydliga dimensioner. Den största

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.

var l,so met. 1., 0,85 hr., 0,is  tj. (fig. 3); den andra: l,so met. 1., 0,so 
br., 0,io ä 0,i5 tj. (fig. 4) och den tredje 1,5 met. 1., till formen snarlik 
fig. 4. Då dessa stenar ingen betydelse kunde ha haft för högen i 
konstruktivt afseende, och då de voro alltför stora för att af en till-
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fälligliet kunna hafva ditkommit —  den största mägtade en man icke 
vända ■— måste jag antaga att de med afsigt fått sin plats ofvanpå 
högen, och närmast ligger det antagandet till hands att de i tiden varit 
resta bautastenar, som blifvit kullstjelpta. Några inskriptioner kunde 
jag icke upptäcka på dem.

Då jag på en af de största ättehögarne på »Knösåkern» i Godby 
i samma s:n också sett en stor flat sten i liggande ställning och mag. 
A. Hackman i midten af en annan af dem upptäckt en 75 cm. lång 
upprätt stående sten, som med ungef. V* var synlig ofvan jord, och 
sålunda i tiden möjligen kunde ha haft betydelse af en »grafvård»1), 
(fig. 7) intresserade det mig att få veta, huruvida icke större resta ste
nar tilläfventyrs ännu kunde anträffas någonstädes.

På min fråga upplyste mig ortens provincialläkare d:r L. W. Fa
gerlund om att i närheten af Mangelbo torp på Grelsby kungsgårds 
egor (Finström), omkring en km ifrån Färjsundet, finnes en mängd ätte
högar och att han på en af dem påminde sig en rest eller lutande sten. 
I sällskap med d:r Fagerlund begaf jag mig midsommaraftonen till 
Mangelbo och fann på den största, omkring 2,5 met. höga jordkullens 
topp en stor, flat, nästan qvadratformig sten liggande i sned ställning 
emot den sluttande sidan af en stenen omgifvande fördjupning. Stenen 
var 1,40 met. hög, 1 ,25 hr., 0 ,i6  tj. Två man vände den medelst jern- 
störar och vi granskade den på alla sidor, utan att finna några inskrip
tioner. Den var visserligen icke mera fast i jorden, men i anseende 
till densammas läge uppe på en hög grafkulle, kan det icke betviflas 
att den i tiden varit i upprätt ställning såsom grafvård, (fig. 8).

Fig. 8.

Så vidt de tätt stående träden och busksnåren det medgåfvo gran
skade jag äfven de öfriga grafhögarna och fann på sex af dem längre

') Finskt Museum 1902 s. 6, 7, hög. XXVIII.

Fig. 7.
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eller kortare flata stenar, af 0 ,72— lyo meters längd, omkr. en half 
meters bredd och 7— 19 cm:s tjocklek. Endast en sten gjorde ett 
undantag, så tillvida att den vid basen i genomskärning var nästan 
qvadratformig eller 19X26 cm., men mot den andra ändan afplattades 
(fig. 5). Fig. 6 föreställer också en af stenarna på Mangelbo knö- 
sarne. Jag har svårt att föreställa mig att så många långsträckta 
flata stenar skulle ligga ofvanpå hvar sin grafhög, såvida de icke 
ursprungligen varit grafstenar. Deras dimensioner äro visserligen icke 
så stora som de i Sverige befintliga bautastenarnes i allmänhet, men 
detta betyder väl mindre; hufvudsaken är att typen här finnes talrikt 
representerad. Men icke heller på dessa kunde jag finna några in
skrifter.

Då vi sålunda vid granskning af endast några få graffält funnit 
ett jemförelsevis stort antal kullfallna stenar, som måste anses ha varit 
resta eller s. k. bautastenar, kan man hoppas att kommande forskare 
måhända någonstädes på Aland ännu skola lyckas anträffa sådana i 
sitt ursprungliga skick och kanske äfven få tag på någon »ärrig run
sten», som förtäljde oss någonting om de åländska vikingarnes lif.

Men då ett så stort antal bautastenar på Aland under tidernas 
lopp blifvit kullstjelpta, att det numera erfordras nära 110g en hel bevis
föring, för att ådagalägga att sådana der verkligen funnits, kan det icke 
vara utan sin nytta att med några ord antyda deras betydelse för 
fornkunskapen.

De i de skandinaviska länderna anträffade bautastenarne ha lemnat 
mycket vigtiga bidrag till belysande af hednatidens senaste tidsskifte. 
De inskriptioner, man på dem funnit, ha ofta innehållit värdefulla upp
lysningar om den under stenen hvilande aflidnes namn, om hans resor 
och krig i främmande länder och 0111 andra för den tiden betecknande 
omständigheter. Det ålderdomliga tungomål på hvilket skriften är 
affattad har lemnat ett ovärderligt material för studiet af forntidens 
språk och de i stenen inhuggna bilderna af menniskor, djur, skepp, 
drägter, husgeråd m. m. gifva upplysningar om mångahanda för den 
tiden egendomliga seder och bruk.

Skulle man nu på Åland eller i dess skärgård finna en sådan 
sten, vore den således redan i och för sig af stort värde. Men lika 
vigtigt, som att densamma bevaras oskadad, är det att veta på hvil
ken grafhög den stått, på det att fornforskaren, genom att under
söka grafven, skall kunna bestämma inskrifternas och bildernas ålder 
och annat sådant, som kan tjena till deras förklaring. Det är derföre 
i högsta grad önskvärdt att landtmännen och den öfriga befolkningen 
på orter, der grafhögar finnas, icke allenast skyddade dessa emot för
störing af okunniga eller illvilliga personer, utan också tillsåge att de 
stenar, som stå eller ligga ofvanpå knösarne, icke blefve borttagna



—  40 —

eller rubbade ifrån sitt läge, på det att den sakkunniga person, som 
engång kommer att granska och undersöka dessa fornminnen, måtte 
få alla de upplysningar om dem som ännu kunna stå till buds. Det 
bör vara en hederssak för en hvar, att söka skydda och bevara för- 
fädrens minnesmärken.

Hj. A.

Till frågan om Österbottens uppodling.

Samtidigt med min uppsats „ Svenska gårdnamn i finska Österbotten" 
i senaste nummer af Finskt Museum utkom tolfte bandet af den öster
bottniska studentpublikationen Joukahainen med „Några bidrag till Öster
bottens uppodlingshistoria" af T. E. Karsten. Då förf. till denna uppsats 
i frågan om den svenska befolkningens ålder i Österbotten intager en stånd
punkt som är konträrt motsatt den åsikt jag uttalat, ser jag mig tvungen 
att —  om ock i största korthet —  skärskåda arten af de grunder, hvarpå 
han stöder sig.

Att Österbottens svenska befolkning skall utgöra en direkt fortsättning 
till de skandinaver, som enligt arkeologernas uttalanden under äldre järn
åldern och än äldre skeden torde hafva förekommit i dessa trakter, det 
skall nu bevisas af ett antal dels svenska dels förfinskade ortnamn från 
södra Österbotten.

I bevisföringen intager naturligtvis den „ kulturhistoriskt sedt synner
ligen intressanta grupp" af namn, som „hänsyfta på heden gudadyrkan" en 
framstående plats. Sådana äro enligt d:r Karsten Tuorila, Tuori, hvilka 
kategoriskt förklaras bildade på gudanamnet Tor (blott i något enstaka fall 
kan man tänka sig ett personnamn). Huru omotiveradt ett sådant påstå
ende är, framgår dock med lätthet, om vi egna en stunds uppmärksamhet 
åt dessa namns utbredning. Tuorila förekommer t. ex. uti Pyhäjärvi (Nyl.), 
Jämsä, Himango, Temmes, Tuori uti Suodenniemi, Tuormäki i Pihlajavesi, 
Tuorinen i Jaakkima. Med d:r Karstens sätt att bevisa kunde vi komma 
till mycket egendomliga slutsatser. Dessutom skola vi ihågkomma att Tuori 
förekommer såsom släktnamn uti t. ex. Kauhajoki, Jurva, Laihela, Ylistaro, 
hvarför det ej är svårt att finna den rätta tolkningen till Tuori, Tuorila.

Men det är sant, d:r Karsten tror sig värkligen finna stöd för sin 
tolkning. Det framgår nämligen „ otvetydigt af en annan österbottnisk namn
grupp med samma syftning", d. v. s. ortnamn bildade på fsv. vi (helgedom, 
offerplats) såsom t. ex. Viianen i Laihela, Vias i Malaks. Äfven om dessa 
namn innehölle det gamla vi ■—  hvilket ej torde stå utom allt tvifvel (se 
min uppsats i Finn.-ugr. forsch. II, s. 204); jag är snarast benägen för att 
antaga dem vara bildade på ett gammalt personnamn Ve 1. VT (jfr Noreen 
Aisl. gram.8 § 307, 3, a och de talrika på Ke-begynnande mansnamnen) —
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så hade ju den ringaste eftertanke bort säga, hvart konseqvenserna af detta 
resonemang skulle leda. D:r Karsten nämner själf t. ex. Storvis, Lillvis 
från Kortesjärvi, och är därför naturligtvis tvungen att antaga äfven här en 
hednisk svensk bosättning. Saken är emellertid den, att Kortesjärvi ännu 
långt in i nya tiden torde varit en obebodd ödemark (se J. V. R. i Jou
kahainen XI s. 129 ff.). Äfven d:r Karsten har reda på att denna socken 
är en „Pedersöre utmark". Men han blundar för allt detta och finner „en 
viktig bekräftelse på denna namntolknings riktighet" uti gårdnamnen Vässi 
i G:la Karleby och Väsisen-aho i Öfvervetil. Ja värkligen „en viktig be
kräftelse"! Jag vill upplysa om att namnen heta Vessi och Vesisen-aho 1), 
att Vesinen är ett vanligt finskt släktnamn (kändt t. ex. från Rautu och 
Rautalampi) och att Vessi förekommer t. ex. uti Kuusamo och Utsjoki.

Jag tror mig härmed hafva ådagalagt, huru det värkligen förhåller sig 
med dessa „ kulturhistoriskt sedt intressanta namn".

De öfriga bevisen äro lika omöjliga. De gamla stad-namnen, som 
d:r Karsten tror sig hafva funnit i Österbotten låta ej språkligt försvara sig. 
Rahnasto i Ilmola härledes af „ ett äldre Rafnastad“ . Alen härvid är att 
märka att ett sv. Rafnastad utan tvifvel skulle ge ett finskt *Raunasto. 
Hänvisningen till fi. uhri: sv. offer, fi. luhti: sv. loft är fullkomligt vilse
ledande, alldenstund /  i dessa ord betecknar ett annat ljud.

Förklaringen af Kaustari (<ffGautstadhar) och Liuhtarla ( <  *Liufstadhar) 
är ur många synpunkter osannolik. Först och främst har d:r Karsten ej 
uppvisat så starkt förkortade urnordiska former sorn *Gaustar, *Liufstar. 
För det andra har han ej gifvit någon parallel till att genitiven af ett stad
namn skulle uppfattats såsom nominativ af finnarna; alla säkra fall tala 
emot d e t2). För det tredje skulle ett sv. Liufstad säkerligen gifvit ett finskt 
Liusto; d:r Karsten har ej ens försökt förklara bortfallet af s. För det fjärde 
må observeras följande hit hörande nam n: Kaustari (backe) i T e isk o3),
Kaustajärvi i Tohmajärvi, Kaustia i Töfsala, Kaustio i Vem o; Huhtala i 
Asikkala, Liuhto i Suomusjärvi.

*) Den egendomliga ortografin i den af d:r Karsten såsom källa använda jorde- 
boken hade bort gifva honom anledning att taga reda på namnens värkliga former.

2) Äfven de öfriga namn, i hvilka d:r Karsten tror sig hafva funnit en gammal 
genitiv på -ar, äro oriktigt tolkade. Barkar är naturligtvis =  fsv., sv. dial. barkare 
(garfvare); bortfallet af -e  har ju så många paralleler (jfr Bindar, Riddar, Svarfvar m. 
fl.). Kasari är antagligen det fi. appellativet kasari (jfr Kasari i Säkkijärvi, Kasarin- 
järvi  i Luumäki). Oriktig måste äfven förklaringen af Topparia, Toppar ( =  gen. af 
fsv. topper) vara att döma af namnets talrika förekomst i finska socknar: Toppari gård i 
Birkala (redan 1553), Perä-Seinäjoki, Kauhava, Lappo, Ylistaro; Toppari backe i Teisko. 
Äfven Toppila är oriktigt tolkadt; jfr Toppi i Iisalmi, Toppila i Iisalmi, Limingo, Tyr
nävä, Paltamo, Topinmäki i Jyväskylä (måhända bildade på ett finskt personnamn Toppi, 
lånadt från fsv. Tobbe). — Slutligen må här påpekas att Trombar ej kan sammanställas 
med fsv. trompare, trumpare, utan med fsv. tromba, fno. trumbari.

s) Därifrån vi enligt Hackmans karta ha blott ett tillfälligt järnåldersfynd.
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Sist och slutligen stöder d:r Karsten sitt påstående om den svenska 
befolkningens ålder i Österbotten på några ortnamn, som enligt honom skola 
återgå på urnordiska namnformer. Jag vill ej uppehålla mig vid namn så
dana som Kauppila, Katila, Peruuta, hvilka kunna påträffas i de mest olika 
delar af landet och som synbarligen äro bildade på f i n s k a  —  om ock från 
svenskan lånade —  p e r s o n n a m n 1). Jag skall blott påpeka ett af dessa 
„urnordiska“ namn, emedan tolkningen af detsamma är ytterst betecknande 
för d:r Karstens sätt att behandla språkhistoriska fakta. Det gäller gård
namnet Flaaminki, hvilket enligt d:r Karstens sätt att se saken, icke skall 
hafva „kunnat upptagas af finnarna senare än på 800-talet“ . Och härtill 
ansluter han en annan märklig kulturhistorisk reflexion. Namnet bevisar 
nämligen, „att den flamländska folkstammen redan i urgammal tid (under 
nordmannatågens äldre skede) varit känd af skandinaverna och genom dessas 
förmedling af Syd-österbottens förhistoriska svenskar".

Man behöfver ej mycket hafva sysselsatt sig med svensk-finska 
beröringar för att kunna säga att Flaaminki ej kan vara ett urnordiskt, utan 
säkerligen ett nysvenskt lån. Äfven om d:r Karsten ej hade reda på att 
den svenska formen Flaming än i denna dag kvarlefver i språket, så hade 
han bort veta att i ord på -ing /-omljudet ofta saknas. Jfr Lundgren, 
Om fornsvenska personnamn på -ing och -ung, hvarest påpekas att i namn 
af denna typ „ former med och utan i-omljud växla". Lundgren anser detta 
bero därpå „att ändeisen -ing varit förbundet med sådant omljud, -ung 
däremot icke" (märk t. ex. fsv. Bruning, Svarting, Balding). Uteslutande 
härpå behöfva de oomljudda formerna dock ej bero. Såsom bekant var ju 
ändeisen -ing ursprungligen antingen hufvudtonig eller starkt bitonig (Noreen, 
Geschichte der nord. sprachen § 54) hvarför omljud ej kunde komma i 
fråga. Nysv. drottning är, väl ej någon „urnordisk“ form. Den nysvenska 
formen Flaming är sålunda i alla afseenden lätt begriplig; oförklarligt är 
och förblir blott d:r Karstens sätt att behandla saken.

Det vore ännu mycket att säga om Österbottens ortnamn och många 
enligt min mening oriktiga tolkningar i d:r Karstens uppsats att påpeka, 
men afsikten med ofvanstående rader har blott varit att visa beskaffenheten 
af den „närmare pröfning", enligt hvilken „våra flesta arkeologers" och 
„ några af våra språkforskares" åsikt i frågan om svenskarnas ålder i Öster
botten visat sig vara „obetingadt förkastad".

*) Byanamnet N äselöösby: Nenättömäby kan lika väl vara af finskt som svenskt 
ursprung och behöfver i senare fallet ej bevisa hög ålder (jfr Rygh, Norske gaardnavne, 
Indledning s. 39 f.). Det är blott de sydskandinaviska namnen på -lösa  (fda. lose, 
laese  =  feng. laes  skog, gräsmark), som med säkerhet kunna sägas höra till „de allra 
älsta" gårdnamnsgrupperna. Men ej häller med de annarstädes i norden vanliga nam
nen på -lösa  ( =  fnord. lausa, loysa) synes N äselös kunna sammanställas. Dessa 
äro alltid tydliga lokalbeteckningar, medan N äselös : Nenättömä synbarligen är upp- 
kalladt efter en person. (Se om namnen på lösa  senast Liden, Blandade språkhist. 
bidrag s. 28). Jfr med Nenättömä för öfrigt Neuvottoma i Kymmene.
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P. S. D:r Karsten har senare tillsändt mig ett öfvertryck af sin
ofvannämda uppsats, i hvilket han uti en „Efterskrift“ omnämner upphofs- 
männen till några af de talrika svensk-finska etymologier, som redan förut 
blifvit framställda, men ej citerade i uppsatsen. Då han där anser min 
förklaring af Nyppeli (<fNybbelé) såsom „knappast riktig;" så vill jag på
peka att det torde vara omöjligt att afgöra om vi ha att göra med ett
ursprungligt Nybbele 1. Nybbile. Jfr Tiipeli ~  Tiipilä, kyntteli ~  kynttilä, 
rinkeli -  rinkilä m. fl.

Ralf Saxén.

Ännu en gång Sastmola.

1 senaste häfte af Finskt Museum (s. 16 not) påpekade jag ett förbi
seende uti d:r Karstens tolkningsförslag beträffande Sastmola (Finskt Mu
seum X s. 87 ff). Detta har gifvit d:r Karsten —  likaså i senaste häfte
af Finskt Museum (s. 21 f) —  anledning att ännu en gång försvara det
formellt möjliga uti detsamma, på samma gång han medgifver att han 
kanske i hufvudsak misstagit sig.

Jag hoppas att d:r Karsten ursäktar mig, då jag måste säga att jag
vågar draga i tvifvelsmål huruvida han själf tror på sitt försvar. Han till
griper först den förtviflade utvägen att ljudutvecklingen a f > a j > å  skulle 
skett i sluten stafvelse, men öfverger själf i samma andetag denna förkla
ring och tröstar sig med att „vår kännedom om tidpunkten för förlängningen 
af a vare sig i öppen eller sluten stafvelse" ingalunda är säker. Hans 
hänvisning till Noreen, Geschichte der nord. sprachen är därför äfven högst 
besynnerlig. Han citerar uti detta arbete § 163, men ej det ställe (§ 139 b), 
som just för frågan är upplysande. Jag ber därför d:r Karsten läsa äfven 
denna paragraf samt jämföra den med §§ 110, 129, 130 uti Altschwed. 
grammatik. (Jfr äfven Hultman, Nordiska studier s. 241). Om han äfven 
då finner resultaten osäkra, så erbjuder ju frågan åt honom ämne till en 
intressant detaljundersökning i någon facktidskrift. Men innan den utkom
mit, måste vi hålla den gifna förklaringen för omöjlig.

Då d:r Karsten talar om att Noreen uttalat sig „vida försiktigare" 
än jag, så kom jag alldeles af en händelse gifva en illustration härtill,
utvisande i hvilken riktning denna försiktighet går. —  För 10 år sedan
hade jag beträffande växlingen Vanaja: Vånå gjort samma „oförsiktiga“ 
antagande som nu d:r Karsten, men blef uppmärksamgjord på det ohållbara 
häruti af —  prof. Noreen. Jag har också därför uti Finska lånord s. 27 
sökt en annan förklaring till vokalväxlingen i detta ord 1), men vill tillägga 
att jag allt fortsättningsvis anser frågan vara outredd.

l) A f förbiseende vid korrekturläsningen blef det på det förra betraktelsesättet 
beroende resonemanget s. 17 ej ändradt i rättelserna.
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Mot d:r Karstens etymologi af Sastamala kunde ännu några invänd
ningar göras, men jag anser det värkligen ej löna mödan att förspilla flere 
ord därpå.

Ralf Saxén.

Simsiön polun muistoja.
Kyrön kirkon muistojuhlan johdosta.

Kun junassa luisumme Lapuan tappelutantereen yli, niin näemme 
metsistyneen vuoren, jonka juurella kuvastuu Lapuan kirkonkylä. Se vuori 
on 130 m korkuinen Simsiö. Jälkinä meren vaikutuksesta ovat geoloogit 
löytäneet vuoren korkeimmillakin osilla somerikkoja rotkoissa ja halkeimissa, 
vaikk’ei se havainto suinkaan vahvista huhua että rämäköistä Simsiön harjalla 
olisi löytty laivanjäännöksiä. Kun meren aallot läikkyivät Simsiöllä ei ihmis
kuntaa vielä ollut olemassakaan. Laadultaan on vuori harmaata hienon- 
kidemmäistä kvartsiitia, jota ehkä vuoren nimi limsiö-sanan toisintona voisi 
tarkoittaa, mutta kansanomainen on väite että vuoren muka paraat ja puh
taimmat malmisuonet ovat sen eteläpuolella. Vuoren juurella on maantien 
varrella, kuten Gottlundille kerrottiin, lähde, johon ennen on uhrattu ja jonka 
vettä on käytetty parannuskeinona kyläkunnissa.

Vaikk’ei Simsiö olekaan puolen neljänneksen korkuinen, eikä koskaan 
ole ollut maantunnuksena Ristiinankaupunkiin purjehtijoille, kuten Mathesiuk- 
selle kerrottiin, on se kuitenkin korkeimpana kohtana Eteläpohjanmaan yksi
toikkoisella tasangolla siksi harvinainen ilmaus, ett’ei sen maineelle kansan 
mielessä mikään toinen kohta koko maakunnassa vedä vertoja. Kansan van- 
himmatkin tarinat sitä koskettelevat, se kun muinoin kohosi ikään kuin 
tienviittana erämaan jylhässä hongistossa. Siitä on Simsiöllä merkillinen 
muistomerkki olemassa.

Ikivanha valtapolku, joka vei Kyrönjoen suistamolta Lapuanjoen lat
voille, kulki Simsiön vuoren yli. Tuo polku on vuorella hyvin säilynyt ja 
selvästi näkee että sitä on miesvoimin tasoitettu, missä kiviä lohottu ja syr
jään sysätty, missä viettäviä kohtia kivimuurilla ja multapenkillä tasoitettu 
arvattavasti ratsahin kulkevia varten. Kun Kyrön puolelta tullaan jyrkkää 
polkua puoliväliin rinnettä on oikealla puolen tietä penkintapainen kallion- 
lohko, jota sanotaan piispanpenkiksi. Kun taas tullaan polun korkeimmalle 
kohdalle, mistä Simsiön avarat näköalat aukenevat, huomaa kulkija oikealla 
kädellä polun vieressä käsin viskattavista kivistä kasatun matalan, mutta noin 
kuutta syltää leveän raunion, jota sanotaan uhripaikaksi. Siinä, kerrotaan, 
oli vuoren haltijoilla ennen mahdotoin valta. Jos ei ohitse menijällä ollut 
mitään heille uhrata, niin ei päässyt edes eikä takaisin. Lantti, kivi taikka 
muu kalu, joka vaan raunioon kolisi, oli heille kylläksi ja kulkijain täytyi 
pakosta suostua tuohon veronmaksuun. Vihdoin tuli Simsiön peikkojen valta
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piispankin korviin ja tämä päätti lähteä tuota valtaa kukistamaan. Tultuaan 
Simsiölle —  ratsahin kaiketi — • rupesi piispa käyden ponnistamaan vuorelle 
vievää polkua, mutta väsyi puolitiessä ja istahti levähtämään piispanpenkille, 
joka siitä sai nimensä. Uhripaikalle tultuaan piti piispa saarnan ja nimitti 
vuoren Simsiöksi, jolla kukisti vuorenhaltijat niin, ett’ei muka sen perästä 
ole tarvittu sillä paikalla uhrata. Piispa oli siitä palannut Kyröön.

Kun ei vuoren nimeä ole voitu selittää suomen kielestä on, tuohon 
tarinaan nähden, otaksuttu että Simsiö on kansan suussa muodostunut raa
matullisesta Simson nimestä, jolla piispa ehkä tahtoi vuorta pyhittää. Mitä 
piispaa tarina tarkoittaa lienee vaikea arvata. Samallaisessa asiassa, kertoo 
kansan tarina, on niin ikään piispa kulkenut Kemijoella, Kopsanvaaran halti
joita karkoittamassa. Varmaankin kuvaavat nämät piispojen valloitusretket 
kristinuskon alkuaikoja, kun pakanuutta oli paljon ja kirkkoja vähän. Poh
janperillä kävivät tiettävästi keskiajalla Hemming piispa 1345 ja Maunu 
Tavast 1445, Eteläpohjanmaalla Johannes piispa 1508 ja Arvid Kurki 1516, 
edellinen Laihian ja toinen Ilmajoen kirkkoa vihkimässä. Mutta Kyrössä 
kävivät arvatenkin tarkastusmatkoillaan kaikki mainitut ja useat muutkin 
keskiaikuiset piispat, emmekä siis uskalla yksistään Arvid piispan tunnetusta 
käynnistä paikkakunnalla päättää että juuri hän olisi Simsiön ristinyt.

Simsiön polku on ikivanha. Se oli jo olemassa kun Kyrön kivikirkkoa 
rakennettiin 1304, 600 vuotta tätä ennen. Siinä työssä oli Tohnikin, täkä
läisen kansantarinan suosituin sankari, osallinen ja häneen liittyvät polun 
vanhimmat muistot. Tohni asui Töysässä korkealla Tohninmäellä, johon 
näkee „ viiden pitäjän savut" ja jolla ei hallan sanota koskaan panneen. 
Talon pihalla seisoi rauniolla vielä 1700-luvun keskivaiheilla puusta veistetty 
miehen kuva, jota sanottiin „Tohnin epäjumalaksi" ja jolle uhrattiin esikoi
nen kaikista. Seinäjärvi Virroilla asuttiin „Tohnin perämaille" ja Huhtala 
Lapualla hänen „sikoovallillensa“ . Tervanpolttajana häntä pidettiin uuden 
menettelytavan keksijänä ja niin väkevänä työmiehenä että hän kaatoi terva- 
koleita kuudelle miehelle katkoa. Tohnin tervankaupasta ei puhuta, mutta 
Mustasaaren kauppapaikalla hän kävi ostoksilla ja varusti kerran kotimat
kalleen puolen tynnyriä suoloja selkään, padan päähänsä lakiksi ja leiviskän 
kahden painavan rautakangen sauvaksi käteen. Aamulla, kun Mustasaaressa 
karja laskettiin laitumelle, lähti Tohni kotia kohti ponnistamaan, söi Lapuan 
Huhtakoskella päivälliseksi lampaan liemenensä ja kapan puuroa ja tuli 
Töysään ennen auringon laskua. Simsiöllä oli kaunis 10 nykyisen miehen 
pideltävä kivi, jolla Tohnin matkoillaan oli tapana istahtua levähtämään. Kun 
Kyrön kirkkoa rakennettiin, otti Tohni tuon kiven kainaloonsa ja vei sen 
kirkon muuriin, jossa sitä näytettiin länsipäädyssä n. s. Tohnin akkunan 
kyljessä, kunnes kirkon päädyt purettiin viime vuosisadan alussa.

Tuo jo Tohnin aikana tallattu polku tuli Kyrön kirkon takaa Hevon- 
kosken kaalamolta pitkin joen pohjoisvartta Malkamäelle asti ja meni siitä 
taipaleen poikki Simsiölle. Vuorelta laskee polku nykyisen hautausmaan
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syrjään ja vei aikanaan Nurmonjoen suusta ja Huhtakoskesta Lapuanjoen 
pohjoispuolelle, jota sitten seurasi Kuurtaneelle. Kuhalammelta vihdoin vei 
„Tohnin kirkkotie" metsän halki Rantatöysän Kätkään ja siitä soiden välisiä 
kankaita Tohninmäelle.

Paitsi Tohnia ei Lapuan joen latvoilta tarinan tieten ollut muita Kyrön 
kirkkoa rakentamassa, kuin Olkkosen emäntä. Olkkonen on talo Sapsalam- 
min kylässä Alavuella. Oli kova katoaika, kun kirkkoa rakennettiin, eikä 
muilla ollut puhdasta leipää syödä, kuin Olkkosella. Entistä puukirkkoa ei 
muka revitty, vaan kivikirkko rakennettiin sen ympärille ja työtä kesti 7 
vuotta vaikka sitä ankarasti joudutettiin. Työpaikalle sanotaan Olkkosen 
emännänkin kantaneen kiven Simsiöltä kaarissaan.

Harvoin kai nähtiin siihen aikaan matkamiehiä polulla, mutta aikaa 
voittain karttui polun käyttäjiä enemmän. Kerran kun Tohni palasi Kyrön 
kirkolta näki hän tuoreita lastuja Kuurtaneen joella. Hän lähti tiedustele
maan ja löysi Sepposen uutisasutuksen joen varrelta Alavuella, 6 vanhaa 
virstaa Tohninmäeltä. Jopa nyt toisen pirtin akkunan alle ruvetaan taloa 
asumaan, vaikeroi Tohni, jonka aitassa ei suinkaan aina ollut ruokaa riittä
mään asti, mutta leppyi kun Sepponen lupasi olla asumatta maita Töy- 
sään päin. Vähät siitä. Sepposesta paisui mahtava talo, jonka kasket paloivat 
aina Virroilla ja Ätsärissä. Seisoopa Virtain kirkkokin Sepposen entisellä 
„naurisaholla“ . Sinne, Tulijoelle, vievän tien olivat Sepposen siat ensin 
polkeneet ja Sepposen isäntä sikojen jälissä kulkien pilkottanut. Kun Seppo
nen oli parhaillaan oli talossa 12 perhekuntaa, jotka viljelivät sen laveita 
tiluksia, ja vaan kahdesti vuodessa, jouluna ja juhannuksena, kaikki kokoon
tuivat Sepposeen juhlaa viettämään. Niin oli talo mahtava että kun kerran 
hääjoukon palatessa Kyrön kirkolta mentiin saunaan muorilta kysymään mitä 
hän antaa miniällensä huomenlahjaksi, niin tämä vastasi ylpeästi: „Taivaan 
ja maan tältä kohdalta".

Talo seisoi törmäniemellä kosken alla. Eräänä juhannusiltana, kun 
kalkki perhekunnat olivat koossa, lähti muori metsään etsimään härkäistä 
vasikkaa, joka oli karannut karjasta. Kun hän palasi oli talo kadonnut, 
mutta kosken alle oli muodostunut saari, jota vielä sanotaan „ Sepposen pihaksi". 
Virta oli uurtanut törmän alustan ja talo vajonnut jokeen asukkaineen päivi
neen. Nyt on Sepposia neljä ylempänä joen rannasta, mutta entinen mah
tavuus on hävinnyt.

Satoja vuosia jälkeen Tohnin aikoja kävivät tänpuoliset asukkaat Vir- 
taita myöten Kyrön kirkkoa ja käyttivät Simsiön polkua valtatienänsä. Siihen 
yhtyi sitä paitsi Ätsäristä päin tuleva polku, joka johti Ponnenjärven poikki; 
Huutoniemellä järven itärannalla huudettiin venettä Ojanperän torpasta, jossa 
asuvalla kalastajalla oli ylisaatto toimena. Vasta jälkeen isonvihan on kärry- 
teitä karttunut entisten polkujen sijaan.

J. R. A.
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M em m a  är, på sätt Anna Olsoni i sin hos oss väl kända kokbok utförligt be- 
skrifver, en i näfverrifvor af malt och rågmjöl med vatten beredd, sötmad och i ugn 
gräddad påskspis, ett slags svartbrun söt gröt, som spisas till efterrätt, kall med socker, 
grädde och mjölk. Denna egendomliga rätt är veterligen okänd i våra grannländer, 
under det att dess bruk i Finland tyckes vara begränsadt till Tavastland, Satakunta, 
vestra Finland, Åland, Nyland och södra Österbotten. Hvilka memmans traditioner än 
äro, synas de förtjänta af uppmärksamhet och om möjligt utredning. Här några ord därom :

Memman jämföres vanligen med judarnes sötebröd, en häntydniug på rättens 
urgamla traditioner. Också uppgaf en tjänsteflicka från Lahtis att från långfredagen, 
som kallas „sötebrödsdagen (makeanleivänpäivä)“ , till påsken spisas bara memma, och 
på lika sätt anför framlidne folkskolläraren H. Laitinen från Kangasniemi, att på lång
fredagen åts hvarken kött eller mjölk, endast memma. Att döma häraf skulle memman 
motsvara den fastemat, bröd och vatten, som enligt Baslter spisades under quadragesima- 
fastans 40 timmar från långfredagens middag till påskmorgonen kl. 4.

Om memmans inhemska ursprung torde emellertid följande plägsed vittna. Jämte 
memmans användning såsom påskmat anför Riihs-Arvidsson, utan att nämna någon ort, 
att matmodern på Katarina-dagen (d. 25 nov.) från hvarje grannhustru samlar några hand
fullar mjöl, hvaraf en art gröt, memma, tillredes, hvilken sötmas samt gräddas i ugn i 
näfverrifvor. Äfven kokas då ett därtill förvaradt kohufvud, hvars tunga tillika med den 
ofvannämnda gröten förtäres i stallet.

Rättens svenska benämning torde vara en härledning af den finska: mämmi, ty 
Dalin känner icke ordet memma. Under benämningen kiiseli omtalas emellertid såsom 
desert i rvska Karelen en söt geléartad maltgröt, som kanske icke är olik det finska 
mämmi (Åbo Tidn. 1783. n. 46; Riihs-Arvidsson, Finland och dess Inv. 11:49; Turisths 
Årsb. 1893, s. 42).

Selontekoja. Referat.
Ss. 25— 33. C odex C um oénsis. Denna benämning kunde man gifva en hand- 

skrifven codex, som upptäckts i Finland i Kumo sockens kyrkoarkiv. C. C., som till
hört arkivet åtminstone sedan år 1630, innehåller 214 sidor noter hufvudsakligast med 
latinsk, delvis äfven med svensk och finsk text. Noterna, som äro tecknade på fyra 
linier, utgöras af s. k. „nota quadrata eller quadriquarta“ (se bihanget, fig. 2). —  Bokens 
största del, 152 sidor, omfattar sekvenser, som vid den katolska gudstjänsten under 
medeltiden afsjöngos efter gradualen vissa högtider, jungfru Maria och flere andra hel
gon till ära, till dess att sekvensernas antal på påfven Pius V:s initiativ år 1568 blef 
begränsadt till fem, hvilka inom den katolska kyrkan ännu fortlefva. Hit höra bl. a. 
de ryktbara vordna sekvenserna „D ies irse“ och „Stabat mater“ . De i boken förekom
mande sekvenserna kunna delas i tvenne grupper, en äldre, som upptecknats omkr. år 
1515, och en yngre. Bland sekvenserna, tillhörande den äldre gruppen, påträffa vi icke 
endast sådana, som förekommit inom hela katolska kyrkan, utan äfven sådana, som upp
stått och voro bekanta endast i Skandinavien och Finland. Som exempel på senare 
slaget må anföras sekvenserna Ericus, Henricus, Eskillus, Olavus och Birgitta till ära. 
Den yngre gruppen omfattar utom latinska äfven de svenska sekvenserna: „Ihefus 
Chriftus han ähr worden itt offer för oss alla“ , „A lle chriftne frögda figh“ och „ 0  gudh 
wij loffue tigh“ (Te Deum). —  Bokens senare del, sidorna 153— 214, utgöres af latinska 
hymner, hvilka voro allmänt i bruk. Dock förekommer i hopen äfven „In festo Sancte 
Henrici hymnus; Gaudet coetus fidelium".

Ss. 33— 36. Bihanget, fig. 1 gifver oss exempel på gamla „neum er“ d. ä. 
noter utan notlinier. Dessa neumer påträffades i några pergamentband, som under
tecknad fann senaste sommar i pärmarna till trenne gamla latinska böcker i historiska 
museet i Helsingfors. Den ena af böckerna är ett psalterium, tryckt i Magdeburg år 
1481 af Bartholomeus Gothan, den sedermera i Sverige välbekanta boktryckaren. Manu
skriptens ålder har man ännu icke kunnat närmare bestämma, men antagas de för- 
skrifva sig från åren 1000— 1100. — I Bihanget, fig. 2, se vi dessutom en autotypi 
öfver sidan 115 i Codex Cumoénsis. Sekvensen, som börjar med sidan 114, härunder-
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tecknad dock i dess helhet transkriberat och användt som noter de vanliga bokstäfverna 
c, d, e o. s. v. för den lilla oktaven, c, d, e o. s. v. för den första samt A för den 
stora oktaven. De inom parentes tecknade F2, Fs. C 2 och Ca utvisa, på hvilka linier 
i originalet f- och c-klaven förekommer. Men i transkriptionen äro alla noterna teck
nade efter en och . samma klav. Slutligen har jag transkriberat sekvensen sid. 9, som 
påminner om Adam von S:t Victors ( f  1192) berömda „Laudes crucis attollamus", men 
är betydligt kortare. Melodin är synnerligen vacker. (E. Granit.)

Ss. 37— 40. O nko Ahvenanm aalla n. s. „bautakiviä“  (hautapatsaita rauta
kaudelta)? Tavallinen käsitys on että Ahvenanmaalla ei ole mitään pakanuudenaikuisia 
hautapatsaita, ei kirjoituksilla varustettuja eikä varustamattomia. Kuitenkin on sekä kir
jallisten tietojen että nykyään elävien henkilöiden muistipuheiden mukaan, noin 30 ä 
40 vuotta takaperin pystyssä olevia kiviä nähty eräiden hautakumpujen kukkuloilla. 
Kirjoittaja on itse viime kesänä monessa paikassa Finströmin pitäjässä hautakummuilla 
tavannut kumossa olevia noin l:n tai 1,40 metrin pituisia, puolen metrin levyisiä ja 0,15 
metrin vahvuisia kiviä, jotka eivät ole voineet olla muuna kuin hautakivinä. Sellaisia 
on hän nähnyt Godbyn kylässä Mansénin torpan vieressä (kuvat 3, 4) olevilla kummuilla 
(jotka nyt ovat tutkitut), kummuilla saman kylän „Knösåkern“ nimisessä pellossa (yksi 
pieni pystyssä, kuv. 7) ja Grelsbyn kartanon tiluksiin kuuluvan Mangelbon torpan lähet
tyvillä olevilla kummuilla (kuvat 5, 6, 8). Noilla kivillä (yhteensä 11) ei ollut mitään 
kirjoituksia, mutta mahdollista olisi, jos niitä vasta tavataan useampia, että myöskin 
skandinavilaista runa-kirjoitusta tai muita hakattuja kuvia niistä keksittäisiin. Saarella 
on näet pakanuuden aikana jo asunut ruotsalaista väestöä, joka semmoisia on voinut 
pystyttää samoin kuin heidän heimolaisensa Ruotsissa tekivät. Kun tuollaiset „kirjokivet“ 
muinaistieteelle ovat hyvin tärkeät, kehoitetaan paikkakunnan väestöä siellä, missä niitä 
satutaan näkemään, suojelemaan niitä rikkomiselta ja antamaan niiden olla alkuperäisessä 
asennossaan sillä hautakummulla, missä niitä ensin on huomattu. (Hj. A.)

Ss. 40—43. Pohjanm aan asuttam iskysym yksestä. Tekijä vastustaa niitä
päätelmiä, joita toht. T. E. Karsten „Joukahaisen“  XII vihkoon otetussa kirjoituksessa
„Några bidrag till Österbottens uppodlingshistoria" paikkainnimiä tutkiessaan on tehnyt, 
joista johtopäätös olisi, että Pohjanmaan ruotsalainen väestö polveutuu suoraan var
hemman rautakauden ja vielä vanhempien aikojen täällä asuneeksi oletetusta skandina- 
vilaisesta väestöstä. (Ralf Saxén.)

Ss. 43— 44. Vielä kerran Sastm ola nim estä. Väittelyä Toht. T. E. Kar
stenin kanssa. (Ralf Saxén.)

Ss. 42— 46. Stigen på Sim siö (Traditioner från Kyrö kyrkas byggnadstid.) 
Det 130 m. höga berget Simsiö i Lappo har såsom högsta punkt på den enformiga syd- 
österbottniska slätten hos ortens befolkning en ryktbarhet, hvarom ingen annan punkt 
i hela landskapet kan täfla. Folkets äldsta sägner beröra det sällsamma berget, hvilket 
fordom lik en vägvisare höjde sig öfver urskogen. Sägnerna äro fästade vid en stig, 
som ledde från Lappo ås källor utmed elfven samt öfver Simsiö till Kyro elf och ned 
längs dess norra strand till Hevonkoski vadställe vid elfvens fordna utlopp. Längs 
denna urgamla trafikled deltogo folksagans berömda hjelte Tohni i Töysä och värdinnan 
på Olkkonen i Alavo i Kyro kyrkas uppförande och buro enligt traditionen, hvar sin 
sten från Simsiö till nybyggnaden. Bergets namn, hvilket enligt sägen gafs det af en 
biskop, då han i tiden fördref bergets onda andar, har därför förmodats vara en för
vrängning af det bibliska namnet S im s o n .  Enligt en annan hypotes betecknar s i m s i ö ,  
såsom en möjlig variant af ordet l i m s i  ö, bergets bestånd af kvartsit. (J. R. A.)

S. 47. Mäm min käytäntö Suomessa „makeanleivän“ - ja Katarinanpäivinä ansait
sisi alkuperänsä nähden laajempaa tutkimista.

H e ls in k i 1904, K . F. B äckm an in  k irjapa in o .
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T ila u s h in ta : pos tik on tto re issa  2 m . 
50 p. v u o s ik e rra lta ; Y h d is tyk sen  v a 

k in a is ille  jä s en ille  tilau svu o ten a  1 m ., 

joka  on  läh etettävä  Y h d is tyk se lle . 

L eh ti ilm es ty y  1 / 2  arkk isen a  n e l

jästi vu odessa .

L äh etyk se t oso tetaan  S. M u i

n a ism uistoyhd is tyksen  S ih te e 
r i l le , H e ls in k i.

Försä n d n in ga r  ad ressera s  till 

F . F o rn m in n e s fö ren in g e n s  S ek 
re te ra re , H e ls in g fo rs .

P re n u m e ra t io n s p r is : å p ostkon tor 2 
m. 50 p. fö r  å rgå n g ; fö r  F ö ren in gen s  

s tän d iga  led a m ö te r  u n der u tg ifn in gs - 

året 1 m k, som  bör insän das t ill F ö 

ren in gen . B lad et u tg ifv es  om  1 7 2  
ark 4 g å n g e r  om  året.

Moniriviset hopeiset nivelkäätymme.

iSuoinen Museossa v. 1894 oli »Hauhon hopealöytö« niminen kir
joitus, jossa Herrat A. Hackman ja Artur Hjelt tekivät selkoa eräästä 
v. 1855 Lehdesmäen rustitilan maalta Hauhosta Hämeen läänissä löyde
tystä itä- ja länsimaisilla rahoilla koristetusta hopeisesta kaulaketjusta *). 
Myöhemmin on saatu talteen useampia samanlaisia koristeita. V. 1895 
tavattiin Hämeenlinnan Linnaniemellä eheä tällainen ketju2), samana 
vuonna Nousiaisten pitäjästä Nikkilän kauppahopealöydöstä osia sellai
sesta3) ja Liedon pitäjän Anttilan maalta v. 1898 saadusta samanlaisesta 
löydöstä myöskin kappaleita yhdennäköisestä käädystä4). Molemmat vii
meksi mainitut ovat siis löydetyt noin 40 km. toisistaan Turun läänissä.

Hauhon käätyä koetettiin, silloin kun se oli ainoa laatuaan meillä, 
selittää milloin itämaiseksi, milloin ruotsalaiseksi teokseksi. Edellisen 
ajatuksen näemme esitettynä 1863:n vuoden lehdessä »Litteraturblad 
för allmän medborgerlig bildning«, Huhtikuu s. 187 ja myöhemmin 
on maisteri Otto Alcenius kirjoituksessaan »Fyra anglosachsisk-tyska 
myntfynd i Finland«, julaistuna S. Muinaismuisto-Yhdistyksen Aika
kauskirjan vihkossa XXI, lausunut saman mielipiteen; siitä tarkemmin 
tämän kirjoituksen lopulla. Jälkimmäisen ajatuksen edustajana on 
maisteri Hackman yllämainitussa kirjoituksessaan, jossa hän arvelee 
käätyä »syntyperältään pohjoismaiseksi ja pikemmin ruotsalaiseksi kuin 
suomalaiseksi*, vaikkei hän myöskään täydellisesti voi kieltää sen olevan 
»arapialaista tuontitavaraa*.

‘ ) Säilytetään yliopiston rahakammiossa. s) Hist. Mus. N:o 3090. 3) Hist. Mus.
N:o 3132, 3579. 4) Hist. Mus. N:o 3574, 3630.
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Kun en puolestani voi hyväksyä edellisten tutkijain asian käsit
telyä, ja kun myöhempien mainittujen löytöjen kautta on saatu uutta 
valaistusta senlaatuisille koru esineille, katson olevan syytä ottaa ne 
uuden tarkastelun ja laajemman vertailun alaisiksi.

Puheenalaisten käätyjen tärkeimmät tuntomerkit ovat seuraavat: 
Ne ovat monijäsenisiä; nivelenä on rengas, jonka päät ovat kier

retyt toistensa ympäri; nivelvälin muodostaa yksi, mutta useammin 
kaksi tai kolme rinnakkaista pitkää ja onttoa, hopealangoista kudottua 
verkontapaista putkea. Renkaista riippuu arapialaisia hopearahoja ja

Kuva 1. Kaulakääty löydetty Hauhosta.

muita koristuksia, jonka ohessa molempiin eheisin käätyihin, niiden 
keskikohdalle on kiinnitetty länsimaisia rahoja y. m. riippeitä kannat
tavia hienoja ketjunpätkiä. Nyt kerrottu osa muodostaa käädyn etu
puolen; kahdessa, nim. Hauhon ja Liedon kappaleissa huomaamme 
sitä paitse jakamattoman rihman kaltaisen niskaosan, joka niinikään 
on hopealangasta palmikoitu, vaikka toiseen tapaan.

Panen tähän näytteeksi ne molemmat käädyt, jotka ovat säilyneet 
jotenkin eheinä, nim. Hauhosta ja Hämeenlinnasta löydetyt; edellinen 
(kuva 1) on kolmirivinen, jälkimmäinen (kuva 2) kaksirivinen.
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Käätyjen alkuperää määrätessä on meidän silmillä pidettävä etu
päässä neljää seikkaa, nim. 1) käädyn runko-osan yleinen rakenne typo- 
loogiselta kannalta katsoen, 2) siinä ilmestyvä tekotapa eli verkkoa 
muodostava kutomistekniikka, 3) alkuperäiset riippeet ja 4) myöhemmin 
lisätyt sellaiset. Tarkastakaamme kutakin näistä*erikseen.

1. Käädyn runko-osa (katsomatta sen kutomistekniikkaan) kuuluu 
erääseen ketjutyyppiin, jossa joka toinen liittdhinen on rengas, joka

Kuva 2. Kaulakääty löydetty Hämeenlinnan läheltä, 

toinen silmuksella kummassakin päässä varustettu pitkä kappale, joko 
väännetty vartaasta, valettu kangeksi tai punottu metallilangasta, ja 
joissa näitä pitkiä liitteitä on, ei ainoastaan yksi, vaan kaksi tai kolme 
rinnakkain samassa nivelvälissä. Ketjuja yksiliitteisellä nivelvälillä on 
meillä Suomessa monenlaisia, enimmäkseen myöhäisiltä ajoilta (XII—  
X IV  vs.), jota vastoin moniliitteiset ovat vanhempia. Viimeksi mai
nittuja on löydetty myöhemmän rautakauden alkupuoliskolta olevista 
polttokalmistoista Huittistenl) ja Uudenkirkon2) pitäjistä Turun läänissä,

‘ ) Mus. luett. N:o 3574: 254. 2) N:o 2550: 93.
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molemmat kaksirivisiä, joista jälkimmäisen tässä kuvaamme (kuv. 7). 
Siinä on pitkät liitteet tehdyt kahdelle silmukselle väännetystä rauta- 
vartaasta, jonka ympärille spiraalin muotoon on kierretty pronssilankaa. 
Samanlaisia ketjunliitteitä tapaa usein yksitellen polttokalmistoissamme 
ja 011 sangen luultavaa että ne ainakin monessa tapauksessa alkuaan 
ovat kuuluneet monirivisiin ketjuihin, vaikka ne renkaiden ruostumisen 
kautta ovat joutuneet 'hajalle.

Jos lähdemme tuon monirivisen nivelkäädyn sukujuuria etsimään, 
on ensin huomattava että sellaisia ei tavata Ruotsissa, kuten minulle 
toht. O. Almgren Tukholmasta on ilmoittanut. Ruotsin kansallis
museossa on tosin 6 k 7 pronssilangalla päällystettyä ketjun liitettä 
samaa laatua kuin kuva 7 osoittaa, mutta löydettynä selvien suoma
laisten esineiden (ympyräisten kupurasolkien) kanssa samasta haudasta 
(Björkö N:o 104) ovat ne varmaan Suomesta sinne saapuneet, eivätkä 
mitenkään todista ruotsalaista alkuperää. Gotlannilla on löydetty ketju 
kokoonliitetty 21:stä pitkästä nivelvälistä, kukin yhteenpunottu pronssi- 
langasta ja Monteliuksen kuvaamassa (k. 623) isoissa baltilaisissa rinta- 
ketjuissa on pätkä samanlaista vitjaa, mutta molemmat ovat myöhempiä 
yksirivisiä muodostuksia puheenalaisesta tyypistä ja sitä paitse baltilaista 
tuontitavaraa.

Konservaattori H. Kemken tiedonannon mukaan puuttuvat tällai
set vitjat kokonaan sekä Prussia- että Provinzial-museojen kokoelmista 
Königsbergissä ja siis myös koko Itä-Preussistä. En ole muualtakaan 
Keski-Euroopasta nähnyt sellaisia kuvatun. Samoin huomaamme tämän 
tyypin ja sen edellytyksien puutteen, jos käännymme Euroopan itäi- 
simpään osaan, alisen ja keskisen Wolgan sekä Kamajoen seuduille.

Mutta sen sijasta on Luoteis- ja Keski-Venäjällä aloja, joista 
saamme tärkeitä vertauskohtia.

Itämeren maakunnissa, etenkin Virossa ja Liivinmaalla, tapaamme 
monirivisiä vitjoja jokseenkin usein sekä rintaketjuina että puukontup- 
pien kannattimina r). Otamme tähän näytteeksi Saarenmaalta löydetyn 
kolmirivisen ketjun, jonka nivelvälit ovat pronssilangalla päällystetyt 
(kuv. 3). Sieltä päin kotoperäisenä pidän myöskin erästä kolmihaa- 
raista ketjukoristetta (kuv. 4), joka muiden esineiden mukana ruumiin 
ohelta on löydetty Vuoreijan eli Varjakanlinnan (Vardölius) läheltä 
Ruijassa2). Nivelinä siinä ovat renkaat pronssilangasta, jonka päät 
(samoin kuin meidän suomalaisissa käädyissä) ovat kierretyt toistensa 
ympäri, ja joiden nivelväliä muodostaa kaksi samanlaisesta langasta 
punottua rinnakkaista pitkää liitettä. Tämän ketjulaitteen haaraantu- 
minen kolmia yhdestä silmuksesta on myös baltilaista mallia, jota

') Kruse Necr. T. 11: 5, 16: 2 a, 5 b. Asp. Ant. k. 1964, 1967, 2017, 2087.
R. K. k. 27: 13. MaT. apx. P occ . Ns 20., T. XIII: 3. 2) Norjalainen Aarsber. 1856
k. II: 1; Asp. Ant. k. 1678.
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näemme, paitse puukojntuppien äskenmainituissa kannattimissa, eräissä 
liiviläisissä peltiriippeitä ja eläimenkuvia kannattavissa haaraketjuissa1). 
Kun muut Yarjakanlinnan ketjun mukana löydetyt esineet, (m. m. iso- 
renkaisissa pronssivitjoissa riippuva katkennut kaksoisristineula, n. s. 
Doppelkreutznadel2) selvään ovat virolaisia, olemme oikeutetut pitämään 
koko löytöä Virosta sinne tulleena ja on siis mainittu ketjukoriste 
omiansa lisäämään baltilaista vertailukalustoamme.

Kuva 4. Varjakanlinnan 
Virossa. '/»  läheltä Ruijassa, 7*

Vielä tapaamme saman tyypin tai sitä lähellä olevia ketjuja mer- 
jalaisten ja mordvalaisten aloilla Kostroman, Vladimirin ja Räsanin 
lääneissä Venäjällä8). Niidenkin pitkät liitteet ovat joskus pronssilan- 
galla päällystetyt.

’ ) Kruse Necr. T. 16: 1 F, 5 a. R. K. 28: 12.

*) Kun tänä kesänä Kristianian museossa olin tilaisuudessa sanottua löytöä tar
kastamaan, huomasin että ne kaksi ristintapaista esinettä, jotka sekä norjalaisen Yhdis
tyksen Aarsberetningissä 1856, II kuvat 2 ja 4 että Aspelinin Ant. kuvat 1679 ja 1680 
ovat kuvatut kahtena eri esineenä, oikeastaan ovat kaksi kappaletta samasta katkenneesta 
kaksoisrististä, joka eheänä on ollut pääpuolena tavallisesta virolaisesta „Doppelkreutz- 
nadelista“ .

s) Asp. Ant. k. 969, 970, 972, 973; 906. M an  b o c t . r v 5. 111, Kocrrp. Kypr. 
T. 2: 15.
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Kaikki nyt kerrotut ketjut ovat luettavat myöhempään rautakau
teen eli ajanlaskumme ensi vuosituhannen loppupuoliskoon. Ja maini
tuilla aloilla löytyy samoin kuin Suomessakin sekä moni- että yksirivisiä 
ketjuja, joista monirivinen spiraalikierroksilla varustettu muoto sielläkin 
epäilemättä on vanhin. Mutta se on jo semmoisenaan siksi kehittynyt 
muoto, että jo ulkonäöltä voi päättää sillä olleen historiansa ja edeltä
vät muotonsa.

Selittävät alkumuodot tapaammekin mordvalaisten entisillä ja nykyi
sillä asumapaikoilla Räsanin ja Tambovan läänien haudoista varhem
malta rautakaudelta eli mainitun vuosituhannen alkupuoliskolta. Niissä 
on näet löydetty eräänlaisia koristeita, jotka tosin eivät ole olleet suora
naisina esikuvina, mutta kuitenkin typoloogisina edellytyksinä ylläkerro
tuille ketjumuodoille. Tarkoitan niitä monirivisiä kaula- ja rannenau- 
hoja, jotka ovat tehdyt nahka- tai villarihmoille pujotetuista pronssi
sista spiraaliputkista ja helmistä, joita nauhoja aina pitempien ja lyhyem- 
pien välimatkojen päässä jakaa litteäksi renkaaksi väännetty ja usein 
ympyräisillä kuhmuilla etupuolella somistettu pronssilanka taikka pelti 
ja joihin vielä jakopaikoilla on kiinnitetty kaikenlaisia riippuvia helyjä 
ja renkaita (kuv. 5, 6).

Tällaisista kaulanauhoista ovat luullakseni moniriviset ketjut synty
neet seuraavalla tavalla: kun kaulanauhaa suuremman kestävyyden
saavuttamiseksi tahdottiin tehdä yksinomaan metallista, oli rihman ase
mesta spiraaliputkiin pujotettava metallilanka eli varras, mieluimmin 
kaksinkerroin väännettynä. Mutta samalla tuli tarpeelliseksi niveliä 
tekemällä estää liian suurta kankeutta. Kun nivelet tehtiin ympyräi- 
sistä renkaista, joihin kuhunkin kaksi- tai kolmiriviset nivelvälit sil- 
muksin kahden puolen liittyivät, oli siis uusi ketju pääasiassa saman
näköinen kuin entinen kaulanauha. Siitä, että moniriviset koristeketjut 
todellakin ovat tällä tavoin syntyneet, on meillä todistuksena itse mord
valaisten aloilla löydetyt tällaiset metalliketjut, joissa muistona edelli
sestä kehitysasteesta vielä on helmiä lisänä käytetty x) ja myöskin siinä 
että sekä Itämeren maakuntain että Suomen tällaisten ketjujen pitkät 
liitteet samoin usein ovat kierretyillä pronssilangoilla päällystetyt (kuv. 
3, 7), seikka joka varmuudella viittaa itäsuomalaiseen (mordvalaiseen) 
alkuperään. Tähän ketjuryhmään kuuluvat myöskin kolme- ja kaksi
riviset hopeakäätymme, jotka typoloogisessa suhteessa eivät eriä ryh
män tavallisista ketjuista muuten kuin nivelenvälisten pitkien liitteiden 
verkkokudonnan kautta ja erityistä huomiota on laskettava siihen, että 
tuo ketjutyyppi, silloin kuin hopeakäädyt tehtiin, alkuperäisemmässä 
muodossaan jo oli tunnettuna maassamme ja siis voi vaikuttaa hopea- 
käätyjen muodostumiseen. Silmäys siihen tyyppisarjaan, minkä kuvat

') MaT. apx. P occ . Ns 10, IV: 10.



— 55 - -

Kuva 5. 7 1

Kuva 6 . Kaula- ja rannenauhoja Räsanin ja Tambovan lääneistä Venäjällä. ‘ /i j

Kuva 7. Uudeltakirkolta Turun läänissä. 7i

5, 6, 3, 7, 8 ja 9 muodostavat, on omiansa selvittämään kehityksen 
nyt esitettyä kulkua. Myöhäisin kehitysaste tietysti on yksirivinen 
ketju, oli se kudottu putkikääty tahi valettu kankivitja.

Kuva 8 . Osa Hauhosta löydettyä kaulakäätyä. ‘ /i

Kuva 9. Osa Hämeenlinnan läheltä 
löydettyä kaulakäätyä. 7 i

2. Käädyn jäsenten neliskulmaiset verkontapaiset putket ovat 
seuraavalla tavalla kudotut: yksi hopealanka on pantu sellaiseen moni
kerroksiseen silmuksia muodostavaan kierrosknlkuun, että jokaisen ala
kerroksen silmus tarttuu yläkerroksen vastaavan silmuksen kaulaan.
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Tuo silinussarja edistyy spiraalintapaan putken toisesta aina toiseen 
päähän saakka. Sitä tehdessä on epäilemättä putken sisällä pidetty 

. puinen tai metallinen runko haluttua mallia esineelle antamassa, mutta 
joka vedettiin ulos ennenkun putken toinen pää suljettiin. Tuollaisia 
pronssisia runkoja on vielä jälellä Venäjällä löydetyissä samalla tavalla 
tehdyissä rannerenkaissa (kuv. 10). Itse kudonta selvenee kuvasta 11.

Kuva 10. Tobolskin läänistä. 1/i

Suomessa esiintyy tähän saakka tunnettujen löytöjen mukaan 
verkkotekniikka aikaisimmin näissä hopeakäädyissämme. Mutta myö
hemmin eli aikakauden lopulla näemme sen voittaneen jotenkin laajaa 
alaa muidenkin esineiden valmistuksessa. Niinpä on, kuten Maisteri 
Hackman oikein on huomauttanut, karjalaisissa haudoissa X II— X IV  
vuosisadoilta löydetty naisen päänkoristeita (sykeröitä), ja samoista hau
doista on myös kaulakääty1), joissa ihan samaa tekotapaa on nouda
tettu ja jotka kaikesta päättäen ovat kotimaista työtä.

Tätä verkkokudontaa tapaamme joskus muuallakin paitsi Suo
messa. Ruotsissa on löydetty muutamia tällä tavoin tehtyjä esineitä 
ja palasia sellaisista, mutta ne ovat siellä ylimalkaan harvinaisia ja 
tietääkseni on yksi ainoa rikkunut kappale, jota voisi verrata puheen
alaisten käätyjen jäseniin2). Mutta kun sen käytäntö eli tarkoitus on 
epätietoinen ja kun Ruotsin monessa ja suuressa kauppahopealöydössä 
ei ole yhtään varmaa jäännöstä tällaisista käädyistä, ei näytä ensin
kään luultavalta että ne olisivat ruotsalaista alkuperää, semminkin kun 
itse kutomistekniikka siellä tuntuu sangen vieraalta ilmiöltä.

Holsteinista kuvaa prof. J. Mestorf erään tällä tavoin kudotun, 
mutta rikkuneen hopeaesineen 3).

Itämeren maakunnista tunnetaan verkkotekniikka muutamasta 
Riian muinaist. kokouksen luettelossa julaistusta hopeisesta naisen pään- 
koristeesta (sykeröstä), löydetty Repshovin tilalta Liivinmaalta '*). Sitä 
paitse on Prof. R. Hausman Tartossa huomauttanut eräästä toisestakin 
samanlaisesta, pronssilangasta kudotusta esineestä, sekin löydetty Lii- 
vinmaalla5). Myös muualta Venäjältä on sama kudonta tunnettu etu
päässä pronssi- ja hopealankaisista rannerenkaista Kostroman6), Vjat-

‘ ) Th. Schwindt, S. M. Y. aik. XIII, k. 185 ja 224. *) Tukholman kansallis
museon inv. N:o 3004, kauppahopealöytö Ternö’n saaresta Blekingessä. s) Mittheil. d. 
Anthr. Ver. in Schleswig-Holstein, VIII, s. 7. 4) R. K. kuval. 27: 10. 5) R. K. N:o
369, 15. 6) MaT. b o c t . ry6 . III, KocTp. itypr. T. I, kuv. 13.
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k an 1) ja Tobolskin2) lääneistä (kuva 10) sekä ketjukoristeesta Kauka
siasta3). Mutta vaikka tekniikkaa Venäjälläkin tavataan, ei siellä kui
tenkaan, kuten minulle Herrat I. Smirnoff ja A. Spitzin Pietarista ovat 
ilmoittaneet, ole löydetty yhtään esimerkkiä tällaisista kaulakäädyistä.

Mitään varmoja tietoja siitä, mistä tuo omituinen kutomistekniikka 
on kotoisin, ei meillä ole. Sen vain voimme sanoa että se ei ole länsi
maista alkuperää, vaan pikemmin Itämeren ja Pohjanlahden itäpuo
lella syntynyttä taitoa. Huomattava näet on, että se yleiseltä luonteel
taan näkyy olevan sukua sille metallilangan käytännölle, jota niin 
usein näemme kauppahopealöytöjen punotuissa ja palmikoiduissa kaula- 
ja rannerenkaissa, jotka ovat osaksi arapialaista alkuperää, osaksi poh
joismaisia jälittelyjä itämaisista esineistä. Kun sekin aika, jolta verk
kotekniikan vanhimmat ilmiöt ovat, niinkuin alempana saamme nähdä, 
sattuu yhteen itämaisen kaupan kanssa Xmella vs., näyttää olevan 
syytä siihen otaksumiseen että käätyjemme kutomukset ja palmikot 
oikeastaan ovat pidettävät tuon alkuaan itämaisen metallilankatekniikan 
haarauksena, sen —  kenties Pohjolassa —  korkeimmilleen kehittyneenä 
ja hienostuneena muodostuksena.

Kuva 12. Osa Hauhon käädyn niska- Kuva 13. Keskiosa Hämeenlin-
puolesta. 1/i nan käädystä. l/i

Kaikissa käädyissä on sitä paitse osia, joissa on käytetty toista 
palmikoimistapaa kuin ylläkerrottu, nim. Hauhon ja Liedon käätyjen 
niskaosassa sekä kaikkien käätyjen keskimmäisessä nivelvälissä (kuvat 
12, 13). Nekin luonnollisesti ovat käädyn alkuperäisen tekijän työtä.

3. Riipusten käyttäminen oli, kuten tunnettua, rautakaudella 
yleistä kaikilla suomalaisilla kansoilla ja olivat ne monta eri lajia. 
Niitä oli niinkuin ylempänä jo mainittiin mordvalaisissakin kaula- ja 
rannenauhoissa ja myös eräänlaisissa liiviläisissä kaularenkaissa y. m. 
koristeissa. Arapialaisen kaupan aikana ruvettiin molemmin puolin 
Suomen lahtea muiden lisäksi itämaisia hopearahoja kiinnittämään kau
lalla kannettaviin helmisnauhoihin, ja oli tämä tapa jokseenkin yleinen, 
niin että IX:n ja X:n vuosisadan haudoista tavallisesti löytyy ainakin 
yksi tällainen raha. Mieluisina koristeina niitä jo  Xldlä vs. alettiin 
jälittelemään ja semmoisetkin hopeabrakteaatit käytettiin kaulakoris- 
teina. Hopeakäätyjemme riippeillä, joina myöskin on arapialaisia rahoja 
pidetty, on siis, samoin kuin käätyjen runko-osan rakenteella, edelly
tyksensä kotimaassamme.

‘ ) Sama teos II, T. XII, kuv. 2. 2) Iskerin linnasta Tobolskin lähellä, Hist. mus.
N:o 3626: 487. —  s) MaT. apx. KaBic. VIII. T. LII, kuv. 9.
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Käätyjen alkuperäisinä riipuksina on arapialaisia rahoja y. m. 
Itämailta ja Itä-Venäjältä kotoperäisiä koristekappaleita. Todistuksena 
siitä että niitä jo käätyä tehdessä pantiin siihen, on se että ne kaikissa 
käädyissä ovat olemassa ja että ne melkein samanlaisten silmuksien 
kautta ovat niiden renkaisiin liitetyt ja siis näkyvät kuuluneen siihen 
käsitykseen täydellisestä ja kauniista ketjusta, mikä sen ajan hopea
sepillä oli.

Toht. A. Hjeltin määräyksien mukaan ovat rahat seuraavanlaisia: 
Hauhon käädyssä 7 kuufalaista (arapialaista), 1 bulgaarilainen lyöty 
Suvarin kaupungissa (luultavasti nyk. Sviashk Kasanin lähellä) ja 3 
valekuufalaista, jotka myös otaksutaan olevan Volgabulgaarien lyöttämiä. 
Rahat ovat lyöty vuosien 903 ja 973:n välillä. Hämeenlinnan käädyssä 
on 1 pehleviläisraha (640— 700) ja 4 kuufalaista, lyödyt vuosien 869 
ja 943 välillä. Yhdessä Liedon käädyn kappaleessa on arapialainen 
raha, lyöty ennen v. 908. Myöskin eräässä Nousiaisten käädyn osassa 
on vielä kiinnitettynä raha, nim. bysantinolainen raha, lyöty 976— 1025, 
mutta epätietoista on, lieneekö se alkuaan kuulunut siihen. Huomat
tava näet on, että se rengas, josta se riippuu, on muita renkaita pal
joa taitamattomammin ja huolettomammin tehty ja näyttää jonkun 
myöhemmän korjauksen aikana syntyneen. Näin ollen ei näytä mah
dottomalta, että myöskin tuo bysantinolainen raha olisi siihen silloin 
tullut, semminkin kun sekin on tällaisten käätyjen alkuperäisissä ren
kaissa tavallisesti esiintyviä rahoja jonkun verran nuorempi. Kun 
kukin kääty luonnollisesti on tehty sen myöhäisimmän rahan lyömä- 
vuoden jälkeen, näkyvät siis useimmat olevan X:ltä vuosisadalta ja 
Hauhon ja  Hämeenlinnan käädyt ovat sen lopulta eli noin vuoden 
1000 tienoilta. Mutta mahdollistahan on, että niitä vielä seuraavankin 
vuosisadan alulla tehtiin, koska Liedonkin käätykappaleiden mukana 
on löydetty reiällisiä byzantinolaisia rahoja samalta ajalta kuin edellä
mainittu Nousiaisten raha, jotka kenties ovat kuuluneet käätyyn. Huo
mattavaa muutoin on että molemmat viimeksimainitut käädyt, jälellä 
olevista pätkistä päättäen, ovat olleet yksirivisiä, joka sekin epäilemättä 
on myöhemmän ajan merkki.

Paitse mainittuja itämaalaisia ja Bolgarin tienoilla lyötyjä rahoja 
kuuluu näissä käädyissä alkuperäisiin riipuksiin muitakin esineitä, jotka 
ovat kotoisin sekä Itämailta että Bolgarin tai Kamajoen tienoilta. Niinpä 
on Hämeenlinnan käädyssä kaksi tällaista hopeista koristelevyä. Toi
seen (kuva 14) on kärkiaseella isketty kasviornamentti ja pohja-ala on 
täynnä pieniä iskettyjä ympyröitä, jotka kaikki kuvitukset monesta 
paikoin näyttävät leikkauksen kautta typistetyn. Itse levy on pak
sumpaa kuin tavallinen pelti ja Herra Smirnoff luuleekin, täydellä 
syyllä, sen leikatun jonkin hopea-astian kupeesta sekä arvelee kasvi- 
kuvioita mahdollisesti persialaiseksi työksi. —  Toinen esine (kuv. 15)
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taas on alkuaan ollut vyönsilana, mutta on jälemmin varustettu sil- 
muksella ja pantu käätyä koristamaan. Se on hertanmuotoinen, kupera, 
takapuolella varustettu kolmella nastalla ja koristettu luultavasti kasvi- 
kunnasta aiheutuvilla kuvioilla, joilla Smirnovin arvelun mukaan on 
arapialainen luonne; kuvioiden välit ovat mellolla täytetyt ja kuvioita 
ympäröi helmiskehä. Sen ja kuvioiden välinen pinta on täynnä saman
laisia pieniä iskettyjä ympyröitä kuin ne, joita olemme nähneet edelli
sessä esineessä. Samankaltaisia vyönsiloja löytyy runsaasti Venäjällä 
etenkin Perman aloilla Kamajoen tienoilla *) ja Smirnovin tietojen mu
kaan myöskin Siperiassa.

Kuva 14. Kuva 15.
Riippeitä Hämeenlinnan käädystä. Vt

Myöskin Hauhon käädyn toisessa päässä on eräs hopealevy (kuva
16) se on ympyräinen, keskellä on pieni kuhmu, johon on kulunut 
reikä ja sen ympärillä päällispuolella kolme isketyistä pilkuista muo
dostunutta kehää sekä niiden välissä kaksi alta iskettyä samanlaista 
kehää, mitkä päällispuolella esiintyvät harjoina. Yhdessä paikassa levyn 
syrjässä on osa samanlaisesta pilkkuviivasta, jonka muu osa ilmeisesti 
leikkaamisen kautta on jäänyt pois. Näin 
ollen näyttää sangen luultavalta että 
sekin levy alkuaan on kuulunut johon
kin muuhun esineesen, kenties hopea- 
astian kanteen, jonka keskiosana se 
olisi voinut olla. Kuten tunnettu toi 
näet tuo arapialainen kauppa muka
naan paljon ja monenmuotoisia hopea- 
astioita ja maljoja, joita kaupantekoa, 
tai muita käytännöllisiä tarpeita varten
joskus lienee paloiteltu, samoin kuin . . .  .. ,,J . r  . . > Kuva 16. Rupe Hauhon kaadysta. */i
muitakin pienem piäesmeitä. Koska nä-
mät riipukset ovat käätyjen renkaisiin kiinnitetyt samalla tavalla kuin 
ylempänä mainitut rahatkin, lienevät ne samanikäiset kuin useimmat 
tahi ainakin myöhäisimmät niistä eli noin X:ltä vuosisadalta. Hauhon

') flp . köm. Hyfl. T. XVII, XXII, XXIII, XXXIII.
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käädyn myöhäisimpien riippeiden joukossa on eräs permalainenkin (kuv.
17), joka oikeastaan lienee luettava alkuperäisten joukkoon; kts alemp.

Sellaiset silmukset kuin ne, jotka yhdistävät arapialaiset rahat 
käädyn renkaisiin, ja itse renkaat, joiden päät ovat litteiksi taotut ja 
kierretyt toistensa ympäri, on Maisteri Hackman pitänyt skandinavi- 
laisille hopealöydöille ominaisena piirteenä. Sellaista päätelmää en luu
lisi oikeaksi, koska samanlaisia muotoja tavataan runsaasti Suomessa 
ja muuallakin. Varsinkin ovat nuo renkaat ja myös sellaiset kauniit 
ympyräiset osmansolmut, joita näemme Hämeenlinnan käädyn kum
massakin pääterenkaassa, muodostuksia, joita tapaamme kaikissa kauppa- 
hopealöydöissä Venäjällä ja Saksassa, vaan etenkin Pohjoismaissa, mutta 
jotka Suomessa ovat yhtä tavalliset kuin Skandinaviassakin.

4. Myöhempiä riippeitä, ovat ne, jotka sekä Hauhon että Hämeen
linnan käädyissä, niiden keskikohdalla, killuvat hienojen ketjujen päissä. 
Noita ketjuja, 6 luvultaan kummassakin käädyssä, on sijoitettu mui
den riipuksien väliin, jonka vuoksi niitä ei ole kiinnitetty renkaisiin, 

vaan ylimmäisine silmuksineen pujotettu itse putkien 
verkkoon.

Hauhon käädyssä on tällaisina riippeinä viisi länsi
maista rahaa, nim. 3 anglosaksilaista, 1 saksalainen ja 
1 ruotsalainen, jotka ovat lyödyt vuosien 1016 ja 1050 
välillä ja siis lienevät liitetyt käätyyn noin puoli vuosi
sataa sen valmistumisen jälkeen.

Mutta näiden riippeiden joukossa on vielä yksi 
kupera, niellotäytteeilä koristettu hopeinen sila (kuva 

Kuva 17. Riipe Hau- 17) muotoa, joka siksi usein esiintyy Perman löy- 
hon käädystä. ,i töissä1) että meidän täytyy pitää sitä sieltäpäin tuo

tuna. Maisteri Hackmanin arvelu, että se olisi Ruotsissa tehty itä
maisten mallien mukaan, ei voi pitää paikkansa, koskei sellaisia Ruot
sista tunneta ja koska se ylimalkaan ei ole jäljennöksen näköinen. 
Mitä sen ikään tulee on huomattava että se tekotavaltaan eli kuperuu
tensa ja niellotekniikkansa kautta on verrattava Hämeenlinnan käädyn 
hertanmuotoiseen riipukseen (kuva 15) ja siis lienee sen kanssa saman
ikäinen. On toinenkin seikka, joka viittaa samaan suuntaan. Kun 
näet mainitut länsimaiset rahat erityisettä silmuksetta suorastaan lai
dassa olevasta reiästä ovat sidotut kannatusketjuUn, on tuo permalainen 
koriste .yksin varustettu samanlaisella silmuksella kuin alkuperäisinä 
riippeinä olevat itämaiset rahat tässä ja muissa käädyissä. Näyttää 
siis luultavalta että se aikaisemmin on kuulunut tämän taikka jonkun 
toisen samanlaisen käädyn alkuperäisiin ja vanhempiin riipuksiin, mutta 
irtaannuttua, myöhemmin ripustettu tähän nuorempien länsimaisten 
rahojen joukkoon.

*) JIp. naM. Hyfl. Taöji. 21, 33, 35. —  S. M. 1894, s. 89 k. 9.
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Jos tarkastamme Hämeenlinnan käädyn myöhempiä riipuksia, 
voimme jo ketjun pätkissä ilmenevästä kolmesta eri tekotavasta arvata, 
että ne eivät ole yhtaikaa siihen pantuja ja tätä päätelmää vahvistaa 
rahojen lyömävuodet. a) Molemmat äärimmäiset ketjut ovat tehdyt 
ympyräisistä renkaista, joita muodostaa kahteen kierrokseen väännetty 
hopealanka; niiden ja rahojen välissä on silmukset; molemmat rahat 
ovat anglosaksilaisia, toinen Knut suuren (f 1035) ja toinen Harald 
I:n (f 1039). Ne ovat siis keskenään samanaikuiset, mutta lähes puoli 
vuosisataa alkuperäisiä, arapialaisia rahariippeitä (joiden viimmeinen 
mahdollinen lyömävuosi on 943) myöhemmät ja näkyvät vasta silloin 
saaneen sijansa käädyn koristeiden joukossa, b) Niitä lähinnä olevan 
kahden ketjun liittehiset ovat tehdyt ohkaisesta hopealangasta, joka 
kummassakin päässä on väännetty silmukselle ja jonka päät ovat tiheään 
ja huolellisesti kierretyt vartalon ympäri; rahoissa ei ole erityistä sil
musta, toinen on anglosaksilainen, Edvard Confessorin (1042— 1066), 
toinen tanskalainen Sven Estridinpojan (1047'— 1076). Nekin ovat jok
seenkin samanaikuiset, mutta käätyyn on niitä nähtävästi liitetty noin 
30 vuotta edellistä paria myöhemmin, c) Kolmannen eli keskimäisen 
riipusparin ketjut ovat melkein samalla tavalla tehdyt kuin viimeksi mai
nitut, mutta vain vähemmällä huolella punotut. Niihin on kiinnitetty 
pienet hopeasta valetut riippeet. Toinen (k. 19) on puolikuun muotoinen 
ja sen pinnalla on pieniä nystyröitä, jotka näkyvät olevan jäljennöstä 
siitä jyväislankakuvituksesta, joka sangen usein ilmenee kauppahopealöy- 
döissä ja muutoinkin Venäjällä tavattujen puolikuun muotoisten hopea- 
riippeiden pinnoissa. Toinen (k. 18) on jäljennös jotenkin sentapaisesta 
kasvikuvioilla varustetusta permalaisesta vyösilasta kuin kuva 20 osoit
taa *). Kasviaiheet ovat väärin käsitettyjä ja ainoastaan pienet laidassa 
olevat nystyrät ovat oikeilla paikoillaan; sellaisissa koristeissa usein ta
vattavaa helmiskehää (vrt. kuva 15) on myös tässä jälitelty. Valaus- 
työ kummassakin esineessä on samanlaista, puhdistamatonta ja jokseen
kin taidotonta, jonka vuoksi ne hyvin voivat olla samanaikuisia, vieläpä 
saman miehen tekoakin. Että ne ovat Suomessa tehtyjä ei ole mitään 
syytä epäillä, kun valamalla parempiakin jäljennöksiä esineistä täällä 
on saatu aikaan. Ne lienevät XILlta vs.

Kaikki nyt mainitut rahat ja muut helyt, sekä alkuperäiset että 
myöhemmät, paitse kaksi viimeksi mainittua valettua riipettä, ovat ol
leet kullatut, joka seikka myös viitannee siihen, että käädyt vielä XII:n 
vs. alussa olivat käytännössä. Hildebrand näet huomauttaa, että kullat
tuja rahoja ei Ruotsissa tavata ennenkun mainitun vs:n alkupuoliskolla2).

Vielä löydettiin Hämeenlinnan käädyn mukana riipuspari, (kuva 
21) joka epäilemättä sekin on kuulunut käätyyn, mutta ollen huo-

') Löydetty Kokemäen Leikkimäeltä, mus. N:o 2001. 69. 2) Teckningar ur Sv.
st. hist Museum. 2:n v., s. 5.
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noinpaa hopeaa kun muut, ruostumisen kautta on siitä irtaantunut. 
Ketjuissa esiintyvä tekotapa on samanlaista kuin niissä, joita b):n alla 
olen kertonut. Itse riipukset ovat pellistä leikattuja viisikulmaisia kap
paleita kahdella lenkoilevalla sivulla; ylipäähän jätetty kieli on vään
netty silmukseksi; molemmilla puolilla on pitkin reunoja kaksinker
taiset siksak-koristeet. Silmusta ja ketjua toisiinsa liittävän renkaan 
päät ovat kierretyt toistensa ympäri samalla tavalla kuin varsinaisen 
käädyn alkuperäisissä nivelrenkaissa. Samankaltaisia neli- tai viisikul
maisia levyjä lenkoilevilla syrjillä on joskus ennenkin tavattu pohjois
maisissa löydöissä. Yksi niistä, jonka toht. Stolpe on löytänyt Björköstä

Mälarin järvessä, on varustettu arapialaiseen tapaan piirretyn kasvavan 
puun kuvalla l) viimeistään noin v:n 900:n tienoilta ja on syytä olettaa 
että muutkin samanmuotoiset peltiriippeet ovat typoloogisessa yhteydessä 
sellaisten kanssa. Varjakanlinnan, sivulla 53 kuvatussa kolmihaaraisessa 
ketjukoristeessa 2), jonka baltilaisesta alkuperästä olen huomauttanut, on 
kaksi sitä lähellä olevaa, vaikka kuvituksen puolesta eriävää levyä. Pii- 
timen pitäjästä Pohjois-Ruotsissa on saatu iso, nähtävästi karjalaista 
alkuperää oleva löytö 8), sisältävä suuren joukon samaan tyyppiin kuu
luvia riippeitä, jotka tekevät pienten riipusten (kuva 21) asteettaisen 
muodostumisen isoista (kuva 4) täysin selväksi. Löytö on rahoista 
päättäen XILlta vs. ja ovat siis useinmainitut pellitkin (kuva 21) luet-

') Stolpe, Mbl. 1880 s. 38. s) Asp. Ant. kuv. 1678 ja norjalainen Aarsberetn. 
1856 k. II: 1. 8) Ruotsin Kans. Mus. N:o 10501.

Kuvat 18, 19. Riippeitä Hämeen
linnan käädystä. l/i

Kuva 21. Riipe löydetty 
Hämeenlinnan käädyn muk. 1/i
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tavat sen ajan käätylisäyksiin. Jos vielä lisäämme että samankaltaisia, 
tavallisesti kuvitettuja levyjä on löydetty useasta paikasta Liivinmaalla 
ja Inkerissä1) ja että pronssipeltihelyt ylimalkaan ovat sangen tavallisia 
Itämeren maakunnissa, ei tarvinne epäillä että meidän pienet Hämeen
linnan käädyn mukana löydetyt peltiriippeetkin, jotka täällä ovat ainoat 
laatuaan, ovat tehdyt joko Etelä-Suomessa tahi Itämeren maakunnissa, 
jos kohta tyypin alkumuodot ovatkin muualta tulleet.

Vielä on mainittava eräs riipe, joka löytyi Liedon käätyosien 
mukana. Se on ympyräinen brakteatin tapainen hopealevy, jonka lai
dassa 011 reikä ripustamista varten ja joka senvuoksi kenties on kuulu
nut käätyyn. Siihen 011 isketyillä pilkuilla, jotka toisella puolella esiin
tyvät pieninä nystyröinä, muodostettu risti (kuv. 22) sangen yksinker
taista ja korutonta laatua ja vieläpä siksi huolettomasti tehty, ettei se 
ole täysin säännöllineukään. Maist. Alcenius (Fyra anglos. myntfynd. 
s. 11) pitää tuota ristiä kristillisenä eduskuvana ja arvelee sen joh
dosta (kun ei kristinusko vielä ollut Suomeen saapunut) mahdottomaksi 
että itse kääty olisi Suomessa tehty. Luulisin sellaisen mielipiteen ole
van erehdystä, koska samanlaista tekniikkaa tapaamme toisissakin koti
maisissa brakteateissa ja muissa esineissä samalta aikakauneltaa) ja 
koska monenlaisia ristillä varustettuja ympyräisiä, osaksi kenties by- 
santinolaisten ja länsieurooppalaisten rahain jäljennöksinä syntyneitä 
brakteaatteja usein löydetään ainakin naapurimaassamme Inkerissä ja 
vieläpä merjalaistenkin y. m. aloilla8) josta tämä koristeaihe helposti 
on voinut löytää tien Suomeenkin. Mutta noiden esineiden ristinku- 
villa ei ole muuta kuin dekoratiivista merkitystä. Ja mitä puheenalai
seen Liedon brakteaatin ristiin tulee, ei sillä ole edes sitä muotoa, joka 
kristillisinä eduskuvina käytetyillä ristillä tavallisesti on, eikä sitä näy 
siinä mielessä kannetunkaan, koska ripustamista varten tehty reikä 011 
asetettu siten, että risti vapaasti riippuessaan ei ole suorana, vaan kal
lellaan, kuten eräässä Laatokan eteläpuolelta löydetyssä kannatussilmuk- 
sella varustetussa samantapaisessa koristeessa, minkä Brandenburg on 
julaissut’4). Jos usein mainittua suomalaista brakteaattia käädyssämme 
on käytetty, lienee se myöhäiseen aikaan siihen kiinnitetty, sillä tämän
tapaiset riippeet ovat tavallisesti XI:n tai XII:n vuosisadan teoksia ja 
siis käädyn syntymäaikaa myöhempiä. Se siis ei voi antaa minkään
laista valaistusta sille kysymykselle, onko kääty kotimaista työtä vaiko 
ulkoa tuotu.

Jos nyt ylläoleviin tutkimuksiin luomme yleissilrriäyksen, voimme 
niistä johtuneet tulokset koota seuraaviin ponsiin: monirivinen ketju-

‘ ) MaT. apx. P occ . JNS 20. T. XII: 22. R. K. Taf. 18, fig. 21 Fr. Kruse Nec- 
roliv. Tab. 16, 1 b.; Bähr Gräber d. Liven, Taf. XII: 5. 2) F. M. 1898, s. 25, k. 6 . 
Asp. Ant. k. 1672. 8) MaT. apx.. P occ . As 20. T. II: 5, XII: 19, 26: As 25, T. XXVI:
18; As 29, T. XXII: 7, 11 a. 13. Asp. Ant. k. 1069. 4) MaT. apx. P occ . As 18, T. VII: 12.
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tyyppi, johon puheenalaiset hopeakäädytkin kuuluvat, on varhemman 
rautakauden kestäessä syntynyt mordvalaisella alueella ja levinnyt Itä
meren suomalaisten keskuuteen sekä Suomeen, jossa se ajanlaskumme 
ensimmäisen vuosituhannen loppupuoliskolla tavataan, mutta se puut
tuu tai on vieras tulokas naapurimaissa. Hopeakäädyissä esiintyvä 
kutomis- ja palmikoimistekniikka on luultavasti täällä Pohjolassa kek
sitty muodostus siitä hopealangan punomisesta ja palmikoimisesta, 
mikä arapialaisen kaupan aikana ilmestyy kauppahopealöytöjen itä
maisissa esineissä ja on silloin Suomessa tullut sovelletuksi mainittuun 
ketjutyyppiin. Alkuperäisinä riipuksina on käätyjen renkaisiin kiinni
tetty yksinomaan arapialaisia, persialaisia ja Wolga-bulgarialaisia hopea
rahoja sekä muita pieniä koristeita samoilta kaukaisilta mailta, jotka 
riippeet osoittavat käädyt Xdlä vs. ja seuraavan vs:n alulla tehdyiksi. 
Länsimaiset rahat y. m. myöhemmät riippeet ovat XI:n ja XII:n vs:n 
lisäyksiä. Kun ei tällaisia ketjuja tunneta muualta kuin Suomesta, ja 
kun niiden sekä runko-osan rakenteen että rahariippeiden käyttämisen 
edellytykset jo  silloin olivat täällä olemassa, täytyy meidän pitää niitä 
suomalaisen hopeaseppätaidon tuotteina.

Tämän katsauksen perästä täytyy minun muutamilla sanoilla koske
tella asiassa ennen lausuttuja mielipiteitä.

Hra Hackman on Hauhon käädystä puhuessaan arvellut että vaikka 
sillä onkin pohjoismaista ja pikemmin skandinavialaista kuin suoma
laista alkuperää, puuttuu kuitenkin täydellisen ratkaisevia todisteita, 
jotka varmasti voisivat kieltää arapialaisen tuonnin mahdollisuutta. 
Niitä syitä, joihin nuo mielipiteet perustuvat, on jo edellisessä kutakin 
paikallaan kosketeltu, jonka vuoksi niistä en tässä sen enempää tar
vitse puhua.

Maist. Alcenius on arvokkaassa kirjoituksessaan »Fyra anglosach- 
sisk-tyska myntfynd« lausunut saman mielipiteen käätyjemme synty
perästä, mikä jo Litteraturbladetissa 1863 oli nähtävänä Hauhon ket
justa, että ne nim. alkuaan olisivat itämaista työtä, että ne gotlanti
laisen kaupan kautta saapuivat Skandinaaviaan, siellä tulivat lisätyksi 
länsimaisilla (myös skandinaavilaisilla) rahoilla, että niitä kenties 
ainoastaan Gotlannilla käytettiin koristuksina ja että ne sitten, kristin
uskon tultua yleiseksi saarella, Visbyn perustamisen jälestä XI:n vuosi
sadan loppupuolella kauppatavarana tulivat Suomeen. (Litteraturbkssa 
arveltiin Hauhon käädyn Birger Jarlin sotilaiden mukana lopuksi saa
puneen Ruotsista tänne.)

Maist. A. vastustaa hra Hackmanin ajatuksia mahdollisesta suoma
laisesta syntyperästä sillä syyllä, että käädyissä tavattavat skandinaavilaiset 
ja bysantiinolaiset rahat ovat niin harvinaisia Suomessa, että edelliset 
tekevät tuskin yhden ja jälkimmäiset vain 0,i prosentin kaikkien löytö-
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jemme rahoista, jonka vuoksi suomalaisen sepän olisi ollut miltei mahdo
tonta niin pienestä rahamäärästä valita joitakuita ketjuihin kiinnitet
täviksi.

Tähän on huomautettava ensiksi, että rahat semmoisinaan kelpaa- 
vat selittämään ainoastaan käätyjen valmistus- ja käyttöaikaa, ja rahat 
ja muut riippeet niiden omaa kotoperää, vaan ne eivät ilmoita käätyjen 
runko-osan syntymämaata. Mitä sitten harvinaisuuteen tulee eivät nuo 
rahat ole käätyjen ainoat, eivätkä suurimmatkaan harvinaisuudet. Riip- 
peistä (paitse rahoja) on jokaikinen (yhteensä 8 kapp.) laadussaan ainoa 
Suomessa löydetty kappale ja kun riippeet ylimalkaan- ovat kotoisin 
monesta eri maasta, saisimme siis, harvinaisuuksiin katsoen, sekä Hau
hon että Hämeenlinnan käädylle helposti puolikymmentä syntymä- 
maata.

Mutta tuo harvinaisten esineiden käyttäminen on kumminkin siksi 
omituinen ilmiö, että se vaatii selityksensä. Ja luonnollisimmaksi luu
lisin sen, että nuo rahat ja muut riippeet ovat saaneet paikkansa näissä 
kaulakoristuksissa juuri sen vuoksi että ne olivat harvinaisia. Tahdottiin 
mielellään, milloin tilaisuutta tarjoutui, vitjain nähtävimmälle paikalle 
liittää sellaisia harvinaisia koristekappaleita, joita ei muilla käätyjen 
omistajain naapureilla ja tuttavilla ollut ja siten katsojain silmissä korot
taa niiden arvoa.

Se seikka, joka oikeastaan on herättänyt ajatusta käätyjen itä
maisesta alkuperästä, on se että alkuperäisinä riippeinä, joita jo käätyä 
kokoonpantaessa sen renkaisiin kiinnitettiin, on käytetty arapialaisia ja 
persialaisia rahoja. Sellaisen olettamuksen todennäköisyyttä vastaan 
011 toht. Art. Hjelt jo Hauhon käätyyn nähden lausunut seuraavat 
huomiota ansaitsevat sanat1): »Suoranainen todistus ketjun kysymykseen 
pantua itämaista alkuperää vastaan on nähdäkseni se bulgaarialainen 
ja ne kolme valekuufalaista rahaa, jotka myöskin kuuluvat ketjun 
alkuperäisiin helyihin. Sillä sangen vähän luultavaa on että samauii- 
dien kotimaassa olisi käytetty sellaisia barbaarirahoja ei kaupassa eikä 
koristeina.« Ja lisätodistuksena samasta asiasta on se, minkä jo ylem
pänä olen maininnut, että nim. tällaisia ketjuja täydellisesti puuttuu 
Bolgarin tienoilta, jonne arapialaiset kauppiaat itse saapuivat2), ja 
muualta tuon itämaisen kauppaväylän varrelta pohjoisessa, josta sem
moisia kuitenkin pitäisi löytyä, jos ne kerran sieltä päin ovat Itämeren 
rantamaille tulleet.

Mutta jos käädyt, kuten olen koettanut todistaa, on tehty Suomessa, 
voi kuitenkin kysyä miten sitten on selitettävä että niissä alkuperäisinä 
riippeinä on yksinomaan arapialaisia, persialaisia ja Kamajoen seu-

’ ) Suomen Museo 1894 s. 96. 2) G. Jacob, Der nordisch-baltische Handel der
Araber im Mittelalter.
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duilta kotoperäisiä esineitä. Asia 011 varsin selvä, jos muistamme että 
Xniellä vuosisadalla, jolloin käädyt tehtiin, ei ollut sanottavasti muuta 
hopeaa maassamme, kuin se minkä itämainen kauppa toi mukanaan 
(vrt. H. Hildebrand Mbl. 1877 s. 527). Suomen hopeasepillä oli käy
tettävänään noilta kaukaisilta mailta tulleita kaula- ja rannerenkaita, 
sormuksia, solkia, helmiä, siloja, rahoja ja luultavasti —  kuten Venä
jälläkin —  myöskin astioita y. m. hopeasta, joista he epäilemättä uusien 
esineiden tekemistä varten sulattivat ja leikkelivät särkyneet ja kelvotto
mat kappaleet, ja käyttivät muut, eheät esineet edelleen koristeina y. m. 
Kun nyt seppä kotona tunnettujen mallien ja oman kauneusaistinsa 
mukaan oli tehnyt käädyn runko-osan valmiiksi, ripusti hän siihen 
helyiksi käsillä olevat sopivimmat, kauniimmat ja harvinaisimmat 
koristekappaleet. Ne olivat itämaisia ja permalaisia sen vuoksi ettei 
muuta siihen aikaan ollut valittavana. Vasta XI:n vuosisadan alulla 
saapuivat ensimmäiset länsimaiset hopearahat Ruotsiinkin ja luultavasti 
vielä myöhemmin Suomeen. Ja luonnollista on että ensimmäisiä niistäkin 
täällä ihmetyksellä katseltiin ja että niitäkin harvinaisuutensa takia 
vuorostaan pantiin ketjuja koristamaan. Hjalmar Appelgren.

Hongola gårds brand den 30 april 1706.

1 Sääksmäki härads dombok för 1706 I0/ i 2 redogöres för en eldsvåda, 
som öfvergått Hongola gård i Urdiala socken. Elden var ju en alldaglig, 
härjande fiende under tider då den lika illa bevakades som illa motades; 
likväl eger nämnda protokoll intresse, emedan det mot vanligheten upptager 
förlorad lösegendom och sålunda i sin mån. erbjuder en kulturbild.

Hongola säterirusthåll innehades vid tiden för branden af ryttmästaren 
Reinhold Brunow, som med Nylands ordinarie kavalleri följde Carl XII. 
Hans fru, Beata Christina Ribbing, bebodde karaktärshuset och var med 
sina små barn och husjungfrun allena hemma, då elden kom lös. En gnista 
ur köksskorstenen hade antändt taket; inom kort slogo lågor ur alla knutar, 
grepo tag i det höga „snickarevärksplanket„ och kringhvärfde hela man
gården. Ryttmästerskan, barnen och tjänarinnan räddades genom ett fönster, 
samtliga byggnader och större delen af bohaget blefvo eldens rof.

Herrgården hade bestått af ett nytt stort och högt karaktärshus med 
sal, fem kamrar och förstuga under dubbelt „italienskt“ tak, samt af en 
lika stor äldre byggnad. Dessutom hade inom planket funnits bagarstuga 
med kök, boningshus för betjäning och gårdsfolk, loft och bodor.

Bland den brunna lösegendomen uppräknas: „husajustice af vägg
bonad", —  konterfejer, —  stor spegel med förgylld ram, —  „nattlådor“ , 
(sängar?) hvaribland några af olivträd med beslag af drifvet förgyldt silfver.
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Skåp och kistor, innehållande rara kristallvaror, holländska stenkärl, för- 
gyldt och oförgyldt silfver, —  guldgaloneradt gehäng —  galoner —  guld 
och silfverspetsar —  silkesstrumpor —  dyrbara hvita spetsar —  väfnader 
och böcker. — Ett skrin af sköldpaddskal, inuti beklädt med spegelglas, 
fyldt med juveler, diamantstifter (nålar) taffelstenar, ärtkedjor, (bestående af 
runda kulor?) ringar, halsband af röda perlor. Uti ett annat skrin förva
rades emaljerade dev iser1), jubel- och begrafningsmynt och medaljer.

Hela brandskadan värderades till 5,500 dir Rmt och skulle, enligt 
rättens utslag, af häradsbrandstoden efter råd och lägenhet ersättas. Det 
tillkom landshöfdingsämbetet att bestämma skadeståndets belopp och att genom 
ränteriet utbetala detsamma.

Jully Ramsay.

En medeltida portklapp från Ålbo.

Vidstående bild visar en 
medeltida portklapp, som va
rit anbragt på en af dörrarne 
till Åbo domkyrka och nu
mera förvaras i Åbo stads 
historiska museum. Port
klappen är af brons och vi
sar ett strängt stiliseradt 
varghufvud, hvars ragg lik
som strålar utgår åt alla håll 
och hvilket ytterst är om- 
gifvet af en vinranka med 
blad och klasar. Alldeles 
dylika portklappar påträffas 
ganska tidigt i den medel
tida konsten, t. ex. å dörrarne 
till domen i Hildesheim från 
1000-talet, och den stränga 
stil, i hvilken djurhufvudet 
—  vanligen ett lejon eller 

en varg —  utarbetades och som väl öfverenstämmer med den tidiga pe
rioden, bibehöll sig ganska oförändrad under århundraden. Man kunde 
därför taga portklappen från Åbo för mycket gammal, om ej den natura

*) Minnesgåfvor med passande deviser utdelades stundom vid begrafningar till 
den dödes anhöriga. Till ex. finnas inom den svenska ätten Tham silfverskedar med 
årtal 1700 och inskription: „Vollrath Tham zu dieser Zeit, hat Gott im Himmel
hocherfreut".
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listiska stilen i vinrankan förrådde dess uppkomst under en senare tid, 
sannolikt senare hälften af 1400-talet. I norra Tyskland äro dylika brons
arbeten ej sällsynta; tämligen nära vår portklapp står en dylik i domen i 
Posen, som dock visar betydligt praktfullare former. Som tyskt arbete få 
vi säkerligen också betrakta Åbo-portklappen; i hvarje händelse är den ett 
dyrbart och enastående prof på de konstverk som under medeltiden prydde 
vår förnämsta kyrka.

K. K. M.

Ännu några ord om „Österbottens uppodling“ .

Frågan om svenskarnes ålder i Finland har alltsedan 1898, då prof. 
Montelius framträdde med sitt bekanta nya uppslag i densamma, varit föremål 
för en synnerligen liflig diskussion, hvartill äfven denna tidskrift bidragit. 
Den häfdvunna åsikten, som vill förlägga denna inflyttning ungefär till tiden 
för kristendomens införande i landet, har allt fortfarande tagits i varmt 
försvar af flere inhemska forskare, företrädande såväl arkeologi och historie 
som språkvetenskap. Språk- (eller rättare sagdt ortnamns-) forskningens talan 
i spörsmålet har främst förts af d:r R. Saxén, som i fråga om inflyttningen 
till södra Finland går en medelväg, i det han låter densamma försiggå 
tidigast under 900-talet (äldre —  men icke «synnerligt m ycket“ —  vore 
endast kolonisationen i Åbo-trakten och Åland). Beträffande Österbotten 
delar han väsentligen den gamla uppfattningen. Här vore svenskheten 
yngre än i det öfriga Finland, och traktens uppodling genom finnarne skulle 
redan varit långt framskriden, då svenskarne begynte bosätta sig här. 1) Då 
jag icke kunnat finna den saxénska bevisföringen, särskildt hvad Österbotten 
vidkommer, bindande —  främst på grund af vissa påfallande principiella fel
grepp vid insamlandet af materialet, som hos Saxén är i allo ofullständigt — , 
har det synts mig af nöden att underkasta de österbottniska ortnamnen en 
förnyad, såvidt möjligt allsidig undersökning 2).

Det var några förelöpande meddelanden ur dessa redan mångåriga 
forskningar jag lämnade i min i Joukahainen XII ingående uppsats „ Några 
bidrag till Österbottens uppodling". På grundvalen af vissa gårdnamns- 
grupper söker jag här (utan anspråk på fullständighet vare sig i material 
samling eller argumentering) påvisa, l:o  att språkgränsen i Kyro älfdal 
och närmaste omgifning i äldre tider sträckt sig vida längre inåt landet än 
i vår tid, 2:o att de svenska, numera förfinskade gårdnamnen i Kyro

‘ ) Se Saxén, Den svenska befolkningens ålder i Finland, s. 22, 31.
2) I följd af denna otillräcklighet i d:r Saxéns ortnamnssamlingar från Öster

botten nödgas K. B. Viklund i sin granskning af Saxéns arbeten i frågan lämna den 
österbottniska bosättningen så godt som «alldeles ur räkningen" (se Finsk Tidskr. 1902, 
s. 537).
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älfdals finska trakter till en mycket betydande del återfinnas i det nutida 
svenska Österbotten, ett sakförhållande hvarur jag trodde mig kunna sluta, 
att den utdöda svenska kolonisationen i Kyro-socknarna och flerstädes i 
Öb. i grunden varit identisk med landsdelens nu lefvande svenska kust- 
och skärgårdsbefolkning, samt 3:o att dessa förfinskade gård namn härstamma 
från vidt skilda tider: en del af dem kunde på grund af sin ljudform kallas 
rent af nysvenska, medan andra måste ha upptagits af finnarna redan under 
tiden före den s. k. vikingaålderns inträde (c. 700) och sålunda sannolikt 
utgjorde språkliga minnen af den „ germanska" bosättning, som enligt våra 
arkeologers utsago förekommit i dessa trakter intill c. 700 e. Kr. f.

Frågan om tidpunkten för den svenska bosättningen i Öb. var sålunda 
ingalunda något hufvudsyfte för min artikel, men låg dock så nära det 
däri afhandlade ämnet, att jag hade osökt anledning att i korthet vidröra 
äfven detta spörsmål. Min under form af en kort „antydan“ (så uttryckte 
jag mig) och utan hvarje bismak af polemik uttalade åsikt i denna punkt 
har d:r S. emellertid ansett sig böra i god tid bemöta (se hans art. „ T i 11 
frågan om Österbottens uppodling“ i senaste n:r af Finskt Mus.). „Att Öster
bottens svenska befolkning skall utgöra en direkt fortsättning till de skan
dinaver, som enligt arkeologernas uttalanden under äldre järnåldern och än 
äldre skeden torde hafva förekommit i dessa trakter, detta skall nu“ —
säger rec. —  „ bevisas af ett antal dels svenska dels förfinskade ortnamn
från södra Österbotten", och han vill „skärskåda arten af de grunder", 
hvarpå jag stöder mig. Såsom af det ofvan sagda bör framgå, innebär den 
saxénska artikeln väsentligen en förvrängning af hela syftet med min upp
sats, liksom han icke häller korrekt återgifvit mitt visserligen kortfattade 
men dock tydliga uttalande i den fråga som han med orätt angett som 
dess hufvudföremål. I sistnämnda afseende har jag nämligen blott framhållit, 
att Österbottens ortnamn hänvisa på ett oafbrutet samband i landskapets 
svenska kulturutveckling från och med ungefär midten a f det första årtu
sendet efter Kr., i det jag således lämnat därhän, huruvida södra Österbottens 
äldre järnålderskultur är en direkt fortsättning af kulturformerna under 
brons- och stenåldern, en fråga hvari språkforskaren som sådan äger ingen 
talan och hvari icke häller arkeologerna synas vara ense '). Och för und
vikande af möjligt missförstånd må här tilläggas, att jag med det sagda 
ingalunda velat bestrida möjligheten och sannolikheten af att dessa antag
ligen mycket glest sådda urkolonier under senare tider mottagit nya för
stärkningar från Sverige.

Det är mot denna uppenbara vantolkning af min uppsats i fråga jag 
här främst velat inlägga en gensaga. Hvad hans detaljanmärkningar
angår, erkänner jag villigt att några få af dem —  utan att kunna invärka 
något i hufvudsak —  äro berättigade, men f. ö. hade de sannolikt uteblifvit,

') Jfr Hj. Appelgren, Finskt Mus. IV, s. 22.
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om rec. gifvit sig ro att invänta den utförliga behandling af ämnet jag 
såsom hr S. torde ha sig bekant —  i en snar framtid hoppas kunna offent
liggöra. Betecknande för halten af rec:s bevisföring är bl. a. hans resonne- 
mang beträffande några gårdnamnsgrupper, hvari jag velat spåra intyg om 
heden gudatro. Hans förnämsta invändning i detta afseende tyckes vara, 
att en del af de gårdar, hvilkas namn jag fört till denna klass, ligga i 
trakter, som bevisligen först i nyare tid blifvit bebygda. Jag vore „ därför 
naturligtvis tvungen att antaga äfven där en hednisk svensk bosättning". 
Och dock hade „den ringaste eftertanke" bort tvinga rec. att begrunda, 
huruvida icke nybyggen å sådana „ utmarker" (såsom jag kallade dessa 
trakter) möjligen kunnat låna sina namn af gårdarna å den ort därifrån 
nybyggarene utvandrat. Så har bevisligen ofta skett i Österbotten. Att 
man därför t. ex. i Kortesjärvi anträffar ett Storvis och Lillvis (hvari jag 
velat återfinna fornsvenska vi =  helgedom) förvånar blott den, som icke 
vet att vi- namn förekomma flerstädes å det ursprungliga området för Pe- 
dersöre moderförsamling.

T. E. Karsten.

S v a r .
Ofvanstående inlägg i frågan om Österbottens uppodling skulle ej för

tjäna nägot svar från min sida, om ej dess förf. velat ge skenet af att göra 
en saklig invändning. Han har nu ändtligen kommit till insikt om att ny
byggen „ kunnat låna sina namn af gårdarna å den ort därifrån nybyggarena 
utvandrat". Det gläder mig, att han nu gifvit erkännande åt denna tanke, 
som jag flere gånger —  såväl muntligt som i tryck —  framställt för ho
nom, och jag hoppas att han i sitt utlofvade arbete om Österbottens ort
namn måtte begagna sig af den nu vunna erfarenheten och ihågkomma att, 
likasom Kortesjärvi är en „ utmark" i förhållande till Pedersöre, denna sist
nämnda socken en gång stått i samma förhållande till äldre kulturtrakter 
och att sålunda de hedniska namn, hvilka d:r Karsten trott sig finna här, 
ej äro bevisande. Att han nu vill beskylla mig för samma förbiseende, 
hvartill han själf tidigare gjort sig skyldig, måste förlåtas honom, då den 
nya syn han fått på frågan af det belysande exemplet från Kortesjärvi tyc
kes bereda honom så stor glädje.

Äfven i ett annat hänseende kan jag konstatera ett framsteg i d:r 
Karstens uppfattning om Österbottens uppodling af svenskarna. Han vill 
nu „för undvikande af missförstånd" påpeka, att han ej bestrider „ möjlig
heten och sannolikheten" af att den äldre nordiska befolkningen i Öster
botten" under senare tider mottagit nya förstärkningar från Sverige". Det 
är öfverraskande att han nu medgifver äfven detta, och man kan därför 
redan nu hoppas på att våra åsikter i frågan sist och slutligen ej så m yc
ket komma att divergera.
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Slutligen några ord om den »uppenbara vantolkningen". Jag har ej 
yttrat ett ord om hvad i d:r Karstens uppsats varit hufvudsak och hvad 
han möjligen nu anser för bisak. Han har på ett mycket öfverlägset sätt 
uttalat sig om de finska arkeologer, historiker och språkforskare, som ut
talat sig i frågan, och jag har väl likasom hvarje annan varit berättigad att 
skärskåda de grunder, hvarpå det med så stor tvärsäkerhet framställda på
ståendet hvilade. Om jag därvid varit tvungen att påvisa ett antal fel och 
misstag, så borde förf. ju vara mig dess mera tacksam därför, som han 
ämnar fortsätta sina forskningar åt detta håll. R

Selontekoja. Referat.
Ss. 49 —66 . Våra flerradiga länkkedjor a f sllfver. Efter det Hrr A.

Hackman och Art. Hjelt i Finskt Museum 1894 offentliggjorde en i Hauho socken 
Tavastehuslän 1855 funnen treradig halskedja af silfver (fig. 1), ha fiere dylika kedjor 
upphittats, neml. en någorlunda hel, tvåradig nära Tavastehus stad (fig. 2) samt delar 
af tvenne andra, den ena i Nousis, den andra i Lundo s:n, begge i Åbo län. Vid 
undersökningen af kedjornas ursprung böra vi betrakta: 1 ) kedjestommens konstruktion 
ur typologisk synpunkt, 2 ) den i de långa kedjelänkarna förekommande nätbildande 
flättekniken, 3) de ursprungliga hängsmyckena och 4) de senare vidfästade hängena.

1. Stommen i dessa halsprydnader tillhör en kedjetyp, i hvilken hvarannan 
länk utgöres af en ring, och hvarannan af ett, två eller tre parallelt med hvarandra 
liggande långa stycken. I de tre- och tvåradiga jernkedjorna, hvilka i allmänhet äro 
äldre än de enradiga (som oftast tillhöra XII— XIV årh.), äro de långa kedjelänkarne 
vanligen omspunna med bronstråd. Sådana äro funna i Finland (fig. 7, Åbo län) i 
Östersjöprovinserna (fig. 3, Ösel) och i Skandinavien i fynd, som härstamma från 
Finland eller Östersjöprovinserna (fig. 4, Vardöhus), samt ifrån guvernementerna Ko- 
stroma, Vladimir och Rjäsan i Ryssland. Men de synas vara främmande för eller 
helt och hållet saknas i alla till dessa länder angränsande trakter såväl i vester som 
öster. Den omspunna typen har sannolikt uppstått på mordvinskt område i guv. 
Rjäsan och Tambov ur flerradiga hals- och armband, bestående af snören med påträdda 
bronspiralrör och perlor (fig. 5, 6), hvilka härröra från det första kristna årtusendets 
förra hälft. Efter att den flerradiga kedjan under årtusendets senare del spridt sig till 
Balticum och Finland, kunde den influera äfven på de ifrågavarande silfverkedjornas 
form, hvilka endast genom flättekniken skilja sig ifrån den allmänna typen.

2. Den nätbildande flättekniken synes icke heller tillhöra vesterlandet. De få 
i silfverskatterna funna föremålen af denna art, man påträffat i Sverige och norra Tyskland 
synas snarare vara importerade än i dessa länder tillverkade. Tekniken förekommer 
äfven i Östersjöprovinserna och på många orter i det inre af Ryssland (fig. 10) samt 
har i Finland vunnit en ganska vidsträckt användning under senare jernåldern. Den 
synes utgöra den högsta utvecklingsformen af den flätteknik som under den arabiska 
handelns tid. skönjes i hals- och armringar af arabiskt original- eller nordiskt imita- 
tionsarbete; den har måhända uppstått öster om Östersjön eller Bottniska viken och 
har i X årh. blifvit använd på våra kedjor. Vissa delar af kedjorna visa ett annat 
tekniskt förfarande, (fig. 12, 13).

3. Såsom ursprungliga hängprydnader, hvilka redan vid kedjornas tillverkande 
fästades vid dessa ringar, ha användts arabiska, persiska och volgabulgariska mynt samt 
andra små hängprydnader af samma ursprung. De sista möjliga präglingsåren för de
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österländska mynten äro, för Hauho-kedjan 973, för Tavastehus-kedjan 943, för Lundo- 
kedjan 908 eller (om ett löst byzantiskt mynt, som kanske tillhört densamma medräknas) 
1025, för Nousis-kedjan (byzant. mynt) 1025. Andra österländska hängprydnader från 
Tavastehus-kedjan ses fig. 14 (persiskt), fig. 15 (arabiskt), från Hauho-kedjan fig. 16. 
Föremålen 14 och 16 äro sannolikt utklippta från silfverkärl.

4. De vid små kedjor hängande smyckena äro senare fästade vid halskedjorna 
och utgöras af vesterländska mynt m. fl. hängprydnader, antagl. af inhemskt fabrikat. 
Hauho-kedjans mynt äro slagna emellan åren 1016 och 1050. Hänget fig. 17 är af 
persiskt ursprung. — Tavastehus-kedjans senare mynt äro präglade under tiden från 
Knut d. st. ( f  1035) till Sven Estridsson ( f  1076). Hängprydnaderna fig. 18, 19 äro 
sannolikt finska imitationer från XII årh. af snarlika föremål i norra och östra Ryssland; 
jmf. fig. 20, (f. i Finland). Förgyllningen på denna kedjas alla mynt och hängprydnader 
(utom fig. 18, 19) torde också härröra fr. XII seklet. Hänget fig. 21, hittadt tillsammans 
med samma kedja, måste också på grund af typologiska o. a. skäl (jmf. fig. 4) tillhöra 
början af nämnda sekel och vara finskt arbete. —  Den runda silfverskifvan fig. 22, 
funnen jemte Lundo-kedjan, har antagl. samma ålder och ursprung.

På grund af det sagda, och då kedjor af samma form och teknik icke tillvara
tagits annorstädes än i Finland, men här i fyra exemplar, alla på skilda orter i landet, 
måste de i motsats till hvad A. Hackman och O. Alcenius ansett, vara af inhemskt 
fabrikat och prof på finsk silfversmedskonst. De äro tillverkade under det X:de eller 
senast början af det XI:te seklet. De vesterländska mynten och de öfriga vid korta 
kedjor hängande prydnadsartiklarne äro en senare tids tillsatser.

Den omständigheten att de ursprungliga hängprydnaderna till allra största delen 
utgöras af arabiska, persiska, volgabulgariska och permiska importartiklar, bland hvilka 
åtskilliga äro i Finland unika föremål, beror på att på den tiden, då kedjorna tillverkades, 
i landet icke i nämnvärd grad fanns annat silfver än sådant som den arabiska verlds- 
handeln fört med sig upp till Norden. (Hj. Appelgren.)

Ss. 66— 67. Honkolan kartanon palo Huhtikuun 3 p. 17 06 . Tätä 
kartanoa Urjalan pitäjässä omisti silloin ratsumestari R. Brunow. Vanhojen asiakirjojen 
mukaan luetellaan, mitä rakennuksia ja irtaimistoa jäi tulen uhriksi.

(Jully Ramsay.)

Ss. 67—68. Keskiaikainen portinkolkutin Turusta. Kuvan osottama portin- 
kolkutin, joka on tehty pronssista, on aikoinaan ollut Turun tuomiokirkossa. Siinä näh
dään keskellä vahvasti tyylitelty sudenpää, jota ympäröi viiniköynnös lehtineen ja rypä- 
leineen. Tämän laatuisia portinkolkuttimia tavataan jo hyvin varhaisella keskiajalla, mutta 
tyylistä päättäen lienee Turun portinkolkutin vasta 1400-luvun jälkipuoliskolta ja on mah
dollisesti saksalaista työtä. Nykyään säilytetään portinkolkutinta Turun kaupungin his
toriallisessa museossa. (K. K. M.)

Ss. 68— 71. Väittelyä T. E. Karstenin ja R. Saxénin välillä kirjoituksesta 
„Pohjanmaan asuttamisesta".

SUOMEN MUSEO. — FINSKT MUSEUM.
Lehti ilmestyy v. 1905 samanla isena kuin ennen. T i laush in ta  

3 mk. 5 0  p. Vak. jäsen il le  1 mk.
B ladet u tkommer år 1905 efter samma plan som h it t i l ls . Pren. 

pris 3  mk 5 0  p. För ständ. ledamöter 1 mk.
H e ls in k i 1904, K . F . B äckm an in  k irja pa in o .
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ark 4 g å n g e r  om  året.

Om byggnadssättet på Runö.

Hösten 1885 företog jag första gången en forskningsfärd till 
Östersjöprovinserna, i hvilka jag då studerade de estniska bostäderna 
i olika delar af fastlandet äfvensom på öarna Dagö och Ösel. Först 
under loppet af de senaste åren har jag haft tillfälle att ånyo göra 
forskningsresor i nämda provinser, i det jag studerat och samlat folk
dräkter hos där boende ester, svenskar och letter. Under den sista 
af dessa resor våren 1903 kom jag från Domesnäs öfver äfven till 
Runö. J) Vid detta tillfälle gjorde jag några anteckningar äfven om 
byggnadssättet på denna ö, hvars befolkning är af svensk nationali
tet. 2) Denna befolkning uppgick vid tiden för snitt besök till 261 
personer. (Enligt Ekman utgjorde innevånarenas antal år 1842 389). 
Alla bo i en och samma by och äro fördelade på 27 hemman. Bild 
1 visar en »gata» i denna by.

Alla gårdar äro hvarandra tämligen lika. I synnerhet är karak- 
tärsbyggningen eller »husraden» uppförd enligt samma plan. Denna

') Om öns geografiska, historiska och etnografiska förhållanden anträffas upp
lysningar i F. 1. Ekmans Beskrifning om Runö, tryckt i Tavastehus 1847 samt i C. 
Russwurms arbete: Eibofolke oder die Schweden an den Kusten Ehstlands und auf 
Runö. Reval 1855. Th. 1— II. En romantisk berättelse från Runö är publicerad af 
Aina (Edith Forsman) i samlingen: Vid aftonlampan X. Några minnen från de sist- 
nämda färderna har jag offentliggjort i Kyläkirjaston Kuvalehti B-sarja 1903 N:o 4— 7, 
hvari ingå några bilder äfven från Runö.

' 2) Ordbok öfver Runö-målet har utgifvits af Herman Vendell i samlingen: 
Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif II. 3 
Stockholm 1882— 87.
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byggnad är högst egendomlig. Detta finna vi af planteckningen i fig. 
2, i hvilken bokstäfverna ha följande betydelse: A forsta, hvarest ma
ten kokas, B stua, C ri, D lu (loge), E och F lador samt G fähus. 
A f de öfriga husen beteckna H— M uthus för kor, hästar och får eller 
lador, N och R äro fiskbodar, O, P och Q hus d. ä. visthus. Bilden 
3 visar en del af karaktärsbyggnaden närmast riraden, sedd från 
gårdssidan, hvarjämte synes grinden, som leder till främre fägården 
T. *) Nästan till hvarje gård hör äfven en smidja, men bastun kan 
vara gemensam för flera gårdar.

Om vi afse från fähuset G hör till husraden stuga och ria, hvilka 
äro förenade genom en gemensam förstuga, som tillika tjänar såsom kök. 
Detta är det mest karaktäristiska drag i bostadshuset på Runö. För 
att klargöra detta vill jag gifva några detaljer angående dess inre be
skaffenhet. Om vi inträda från den af gärdesgård omgifna gårdspla
nen (i fig. 3 till höger) i förstugan 1. farstun A  (fig. 2), ha vi att 
öppna den nedre halfvan af farstudörren, som vanligen hålles stängd 
med en träklinka. En del stugor har en öfverbygd ytterförstuga 1. 
farstukvist, kallad uaskiul (enl. Vendell, benämningen här icke fonet. 
skrifven). Farstun är ett genomgångsrum med fyra dörrar, af hvilka 
tvänne förmedla förbindelsen med den yttre världen och af de två 
andra dörrarna för den ena till stugan och den andra till rian. I 
stugudörren finnes ett litet fönster, som i fall af mörker i farstun låter 
ljuset från stugan skimra såsom en ledstjärna emot den till stugan 
trefvande. Eljes flammar vanligen elden i den konstlösa eldstaden på 
farstuns jordgolf. Ofver denna eldstad hänga två grytor på järnkedjor, 
som äro fästade i åsar under vattentaket, som är farstuns enda tak. 
För att uppfånga gnistorna har man hängt ofvan eldstaden en s. k. 
e i l d f l a k a 2) d. ä. en kupformig inrättning, gjord af hopflätade trä
rötter och lera. Bakom eldstaden är ett slags låg brandmur uppförd, 
som tillika hindrar elden att till följd af drag från den andra ytter
dörren slå emot ansiktet på den som är sysselsatt framför grytorna. 
En egendomlighet i denna bostadskomplex är äfven att stugans ugns- 
mynning öppnar sig i farstun invid eldstaden. Äfven från stugu-ugnen 
utbreder sig därför röken i farstun, som såsom sagdt saknar mellantak. 
Sådant har däremot stugan, men dess vind är öppen mot farstun, 
hvarför röken fyller såväl denna som vinden, från hvilka rum den 
söker sig ut i det fria antingen genom de yttre dörrarna eller en 
öppning i gafvelväggen. I dessa rökfylda lokaliteter torka runöboarna 
sina på väggarna eller på särskilda ställningar utspända sälskinn samt

')  På en klappstol äro 3 kjolar hoprullade och ombundna för att de skola 
hålla sina veck.

2) Enl. Russwurm, anf. arb. II sid. 7 kallas denna äfven rö a .
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röka i åratal sina af sådana skinn gjorda skor. Sälskyttet utgör runö- 
boarnas förnämsta näringsfång och är det möjligt att detta gifvit ön 
äfven dess namn, till grund hvartill i så fall skulle ligga det lettiska 
ordet rohnis, säl. På golfvet i farstun hvimlar det för öfrigt af kärl 
och arbetsredskap.

Det anmärkningsvärdaste i afseende å stugan på Runö är att 
man ända till senaste tid icke kunnat fira brasa i densamma, emedan 
såsom nämdt ugnens mynning öppnar sig i farstun. Men därför är 
stugan icke häller något rökpörte, ehuru skorstenspipa saknas. En sådan 
hade man dock under de senaste åren uppfört i fem stugor. Men 
denna pipa afleder icke röken från ugnen, utan man har inrättat en spis 
inne i stugan på sidan om ugnen, som äfven om skorsten finnes har 
sin mynning fortfarande i farstun. Denna spisinrättning är således 
en nyhet, hvilken med tiden torde medföra den förändring att köket 
flyttas till stugan. Till att börja med användes denna stugu-spis blott 
om vintern. I saknad af denna spis emottar runö-stugan från ugnen 
blott värme, icke ljus. I afseende å ljuset åtnöjer man sig med pärt- 
blosset eller lampan i den ringformiga kronan ofvan bordet. Detta 
bord, hvars skifva vändes till måltiderna, står midt för den väggfasta 
långbänken långs husets gafvelvägg. Rummet (i planteckningen 2) 
upptages för öfrigt af 5 låga sängar, hvilkas mest utmärkande del äro 
de höga fjäderdynorna, som prydas af enkla broderier. I denna stuga 
bodde 17 personer. I en del gårdar är stugan genom ett plank af- 
delad i tvänne rum. Ibland kan till stugan ansluta sig ett arbetsrum 
eller värkstad med ingång utifrån.

Äfven rian och logen ha lerstampadt golf. Vid festliga tillfällen 
användes rian såväl till matsal som danssalong. Halmladan är tudelad 
(F och E), emedan i ifrågavarande gård bodde två »brödlag», emellan 
hvilka halmen genast efter tröskningen delades. l)

Såsom vi sett bilda på Runö stugan och riraden en byggnad. 
Om vi granska byggnadssättet hos andra svenskar i Östersjöprovinserna, 
blir denna kombination så mycket mera egendomlig för nämda ö. 
Olikheten i detta afseende framträder, om vi betrakta fig. 4, som visar 
oss planen för byggnaderna i en bondgård på Vormsö. I denna ha 
bokstäfverna följande betydelse: A farstu, C kök, B stuga, D kammare, 
E, S, T, U klädesbodar (huser), F sädesboda (spikar), G lider (tåra), 
II ria, I loge, J, K, M, P lador, L, N, O, Q och R  rum för boskap,

') Några termer (här icke fonetiskt skrifna) angående husradens tak må ytterli
gare (enl. Vendell) anföras: vinsker kallas utöfver gafveln skjutande bräde, i öfre ändan 
utskuret i form af häst- 1. drakhufvud; trana, krampa understödjande kantbrädena långs 
takets långsidor; tekrup, takås; lat, tvärslå på tak hvarpå halmen hvilar; hengul, takved 
(lång smal stång ofvan halmen, egnad att fasthålla denna); lawsveip, vidja hvarmed hal
men fastbindes vid takstängerna.
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X, V  badstuga och Y  brunn. Såsom vi se, bilda här stugu- och ri- 
raderna tvänne skilda byggnader. Dessutom är stugan delad i tvänne 
delar, hvaraf den ena delen tjänar till kök. Denna tudelning är tydli
gen icke ursprunglig. Ugnen öppnar här sin mynning inåt stugan. 
I stället för ria ha vi på den stugan motsatta sidan af farstun +  kö
ket en kammare. Trots dessa olikheter finnes dock en viktig likhet 
emellan de två i fråga varande planerna af allmogestugor på Runö 
och Vormsö, hvilken likhet karaktäriseras däraf att öppen eldstad be
finner sig i farstun eller en afdelning af densamma. Åtskiljandet af 
stugu- och riraderna är ett karaktäristiskt drag i byggnadssättet äfven 
hos öfriga svenskar i Östersjöprovinserna. Ett gemensamt drag där
emot för samtliga svenska bondstugor i dessa provinser är att köket 
befinner sig i farstun.

Då dessa svenskar, inclusive runöboarna, tros senast under en 
tidig del af medeltiden kommit från mellersta Sveriges skärgård, så 
förefaller det möjligt, att det från moderlandet medförda byggnadsskicket 
bibehållit sig hos dem likasom språket. Är detta också fallet?

I fig. 5 ') se vi planen till en nordisk bondstuga af enklaste slag, 
hvilken uppstått sålunda, att en nyare stuga C bygts framför för
hallen 1. farstun B, som tillhört redan det forna eldhuset A. Eldstä
derna befinna sig i det senare i midten af rummet, som saknar sido- 
fönster, i den nya stugan däremot i ett hörn. Utvecklingen har så
ledes utgått från den enkla formen A  - f  B i fig. 6, som visar den 
schematiska planen till bostaden under vikingatiden i Sverige 2). Se
nare har äfven rummet A i fig. 5 fått sin eldstad flyttad i ett hörn 
vid dörren, samt försetts med sidofönster. Sådan har utvecklingen af 
stugans plan varit äfven i Finland och norra Ryssland, där således 
det s. k. nordiska husets plan är typisk, om ock afvikelser i detaljer 
finnas i skilda delar af detta område. Denna byggnadsform har så
lunda utvecklat sig genom fördubbling a f det ursprungliga boningsrummet 
i husets längdriktning samt kännetecknas genom att farstun saknar eldstad. 
Om detta byggnadsskick råder på vidsträkta områden öster om Öster
sjön, men icke hos svenskarna i Östersjöprovinserna, så kan man väl 
med skäl säga, att dessa senares byggnadssätt f .  n. icke har en fornsvensk 
karaktär.

Dock åtminstone på Gotland synes boningshuset vara inredt på 
annat sätt än man skulle väntat. I det nutida boningshuset där, säger 
Nordin 8) »ligger köket midt JLör förstugan och ett stort rum på ena 
sidan om denna och köket samt antingen ett lika stort eller ock ett

*) Här enl. R. Henning. Das deutsche Haus. Strassburg 1882, s. 69.
2) Jfr. O. Montelius, Sveriges historia, utg. af Emil Hildebrand. I: 260, 261.
*) En svensk bondgård för 1,500 år sedan. Visby 1891, sid. 50.
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något mindre rum jämte en liten kammare på den andra sidan.» 
Denna anordning öfverensstämmer med den på Vormsö. ehuru icke 
med bostadsbyggnadens plan på Runö. Men vi sågo nyss att pla
ceringen af köket i farstun är en för det nordiska huset ursprungligen 
främmande egenskap, hvilken, hvad Sverige beträffar, säkerligen har 
sitt ursprung i Tyskland. I Finland, som mindre varit utsatt för tyskt 
inflytande, har bondstugans nordiska karaktär bibehållit sig mera kon
sekvent intill våra dagar och är i anseende till planen mera nordisk 
än stugorna på en del orter i Skandinavien*). Byggnadssättet på 
Runö har säkerligen ock rönt inflytande från närmare håll än Got
land, angående hvars nutida bondgårds utveckling jag för öfrigt icke 
anträffat någon utredning i den svenska literaturen.

Utom egna stamförvandter ha runöboarna till närmaste grannar 
ester och letter. De förra bo på öarna Ösel, Dagö, Mohn samt på 
fastlandet i öster. I fig. 7 och fl ha vi planer till tvänne de älsta est
niska boningshus jag anträffat2). Det förra huset är från Dagö, det 
senare från trakten af Fellin i Lifland. I hvardera planen betecknar A 
den af sten uppförda logen (est. rehe-alune) och B ristugan (rehetuba), 
bygd af stock, C är i fig. 7 kammare, i fig. 8 en förhall och delvis 
uppförd af stänger. A f dessa rum är logen A säkerligen det i utveck
lingen älsta rum, som uppstått af en finsk-ugrisk »kota», såsom det ock 
kallas på Dagö. Därpå tyder äfven en flat sten, kallad »pörmkivi», 
som i en del logar ännu anträffas på midten äf det lerstampade golf- 
vet såsom ett rudiment af eldstaden, som här numera icke behöfs, 
sedan köket blifvit flyttadt i stugan, där grytorna hänga framför ugns- 
mynningen. Eller också har man ett sommarkök såsom skild byggnad 
på gården. I hvartdera huset har byggnadskomplexen uppstått sålunda, 
att tvänne förut skilda rum fogats tillsammans. Rian torde vara en 
finsk-ugrisk uppfinning3), men har i fig. 8 antagit formen af det 
fornnordiska huset, som dock till formen är identisk med det forn- 
germanska (här möjligen gotiska?) (jmf. fig. 6) och fått namn och 
egenskap af stuga. Då denna ristuga h. o. h. saknar fönster och har 
ingen direkt förbindelse med logen A, så synas dessa rum vara hop
fogade i högre grad än i fig. 7, som därför väl är en senare utveck
ling. Denna utveckling, kan man tänka sig, har försiggått möjligen

’ ) Se N. M. Mandelgrens teckningar i Atlas till Sveriges odlingshistoria. Stock
holm 1877.

2) Se närmare Axel O. Heikel. Die Gebäude etc. s. 162 och 168 i Journal de 
la société fmno-ougrienne IV. Helsingfors 1888.

3) Åtminstone torde namnet vara det. Se Y. Wichmann. Riihi-sanasta. Suomen 
Museo, II. 1895 s. 91. - -  Anmärkas må äfven att ordet ria saknas i H. Hildebrands 
Sveriges medeltid. Förgäfves söker man ordet „R iege“ äfven i O. Schraders Real- 
lexikon der Indogermanischen Altertumskunde. Strassburg 1901.
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under svenskt inflytande, då man vet att säden tröskades i förhallen 
eller farstun under hednatiden i Norden J). En följd häraf är ock att 
riformen i en stor del af Finland utgått från urformen för det nor
diska huset2). Att så icke skett i Östersjöprovinserna, därtill är väl 
orsaken den, att där invärkade äfven ett annat inflytande, nämligen 
get saksiska, såsom längre fram skall framhållas. —  Men om esterna 
apterat det nordiska huset med stuga och förhall utan eldstad, så 
måste väl svenskarna på Runö åtminstone i forna dar bott i en bostad 
af fornnordisk 1. svensk typ.

Runöboarnas grannar i väster äro letterna. I fig. 9 se vi planen 
till ett lettiskt boningshus från Alschwangen i Kurland. A är här 
farstuköket med 3 hängande grytor, en ugn samt en hällspis. Stugan 
B har äfven hällspis. Dessa rum utgöra den äldre delen af byggna
den. Innan rummen C— F jämte farstun G tillbygts, stod ugnen vid 
väggen emellan A  och B. Då saknades hällarna. Altså ha vi här i 
hufvudsak haft samma anordning med afseende å stugan och farstu
köket som på Runö.

Letterna höra till den litauiska folkstammen och är det upply
sande att kasta en blick äfven på det litauiska huset, hvaraf en enkel 
form ses i fig. 10 3). Enligt Bezzenberger har denna husform uppstått 
sålunda att den litauiska kåtan A, namas, lett. nams, förenats med en 
stuga B, stuba. Köket med eldstaden E befinner sig i den sålunda 
bildade farstun, på hvars ena sida vi ha stugan och på hvars andra 
sida tillkommit tvänne kalla kamrar, som icke ens ha dörrar till far
stun. Denna brist anser Bezzenberger med skäl antyda, att dessa rum 
ursprungligen icke tillhört komplexen n a m a s  -f- s t u b a .  På denna 
basis ha de litauiska och lettiska bostäderna utvecklat sig. Vi anträffa 
här altså en analogi med det estniska husets upprinnelse, dock med 
den skilnad, att hos litauer och letter rian ersatts med stugan och 
att eldstad fortfarande finnes i deras farstu, som sålunda förblifvit 
kök. Hos dessa folk bilda således rian och stugan två skilda bygg- 
nadsrader.

Detta synes dock icke vara öfver alt fallet. I lettiska föreningens 
museum i Riga anträffade jag planteckningen till en »egendomlig» 
lettisk byggnad från guv. Witebsk. Denna plan återger fig. 11 4), i

‘ ) H. Hildebrand. Sveriges medeltid, I. s. 144, anm. 2.

2) I N. M. Mandelgrens Atlas etc. Pl. XIII fig. 14 se vi en öfvergångsform 
fr. Eckerö på Åland till den finska rian, i hvilken logen motsvarar „lafven“ i en fäboda 
från Malaks. Se Finskt Museum, 1904 N:o 1, sid. 10.

')  Enligt A. Bezzenberger. Ober das litauische Haus. Altpreussische Monats- 
schrift, B. XXIII. Taf. I. Fig. 1.

*) Fotografin är tyvärr icke tydlig, men torde här dock vara riktigt återgifven.
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hvilken bokstäfverna ha följande betydelse: A kök, (lett. kukna) *) med 
hällspis (plihte), B folkstuga 1. kammare (saimes kambars), C hus
bondens kammare (saimneeka kambars), E ria (rija), F loge (peedarbs), 
I halmlada, D, H och J andra ekonomierum samt G takskjul framför 
rian. Här ha vi således en kombination af stugu- och riraderna, ehuru 
på annat sätt, än på Runö. Ingen direkt förbindelse eller dörr synes 
leda från farstuköket eller »stugan» till rian, hvilket var förhållandet 
äfven i den estniska byggnaden fig. 8, som äfven visar ett skjul 1. 
förhall framför rians dörr. Estniskt är äfven sättet att hopa kamrar 
omkring rian, som här dock icke användes till bostad; äfven hos 
esterna har man alt mer och mer flyttat vistelsen till kamrarna. I 
den i fråga varande lettiska bostadsformen torde väl rummet B varit 
det ursprungliga köket att döma af dess öppna spisartade eldstad. I 
rummet B finnes äfven ugnen, som uppvärmer husbondens kammare, 
som i senare former blifvit stuga. Denna byggnadsform är således 
en blandning af det estniska och lettiska byggnadssättet, hvartill kom
mit ett herrskapskök A med hällspis. Den fyrdelade komplexen A— D 
förutsätter ett enkelt farstukök, såsom ursprunglig form. Sålunda 
komma vi till en form : farstukök -j- ria, som utgör förutsättning för bygg
nadssättet på Runö. Att stugan på Runö med sin bredd öfverskjuter 
farstuköket (se fig. 2) torde tyda på att stugan är det senaste tillägget 
i »husraden». Huruvida stugan i den afbildade gården var senare 
tillbygd och först då förstorad, kan jag likväl icke uppge. F. n. var 
familjen i denna gård den största i byn. I hvarje händelse kan man 
af det sagda sluta till att byggnadsskicket på Runö har utbildat sig 
under inflytande af byggnadssätten hos ester och letter.

Dels lettiskt, dels tyskt inflytande finna vi, om vi granska bygg
nadssättet på den prästgård på Runö, som nedbrann år 1865, men 
hvaraf Ekman lämnat oss en planteckning, hvilken fig. 12 återgifver. 
Här betecknar A farstu, C farstukök, B folkstuga, F och G salar, för 
öfrigt kamrar. På prästgården finna vi äfven ett farstukök, som dock 
så till vida har blifvit fullkomnadt, att det icke mera utgör ett genom- 
gångsrum, som på bondgårdarna, samt att det på alla sidor är om- 
bygdt med tegel och upptill slutar i en skorsten. Ett sådant kök 
liknar en väldig upp och nedvänd tratt, hvars motsvarande del i bond
stugan är den förut omtalade, primitiva kupan, kallad »eildflaka». 
Detta kök väkte med rätta Ekmans förvåning, emedan han i Finland 
aldrig sett maken därtill, men förekommer en sådan typ ännu i äldre 
prästgårdar icke blott i Östersjöprovinserna, utan äfven utom dess

*) I Ulmanns Lettisches Wörterbuch förklaras detta ord sålunda: „ kukna 
(Lith. kukne) eine, besonders vom Hause entfernt, oft nur von Bork zeltartig gebaute 
Sommerkuche (auch nams)\ in Kuri. Kuche uberhaupt, auch die im Hause, namentlich 
im herrschaftiichen."
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gränser. Köket är i dessa prästgårdar en af tegelsten uppförd, pyra- 
midformig »kåta», inpassad i en modern byggnadskomplex, och ut
mynna ofta i detsamma ugnar, genom hvilka omgifvande rum upp
värmas, alldeles som på Runö. Detta slags kök sades äfven före
komma på äldre adelsgods i Östersjöprovinserna, likasom jag kan 
konstatera att det anträffas i af adeln uppförda, krogar (körts). Då 
den tyska adeln uppfört äfven prästgårdarna i Östersjöprovinserna, så 
kunna vi häraf sluta, att det byggnadssätt, hvartill ett dylikt kök hör, 
inkommit med den tyska invasionen i nämda provinser under medel
tiden. Detta byggnadssätt, hvilket utmärker sig genom ett kök, som 
ursprungligen varit ett med farstun i byggnadens centrum och så till 
vida är identiskt med det lettiska byggnadsskicket, är i Tyskland dock 
af sydgermanskt ursprung och är där kändt under namn af frankiska 
huset, på hvars utvecklingshistoria vi dock icke här kunna ingå. Det 
må likväl nämnas, att denna typ, såsom redan förut påpekats, utgått 
från en med den nordiska gemensam urform för den forngermanska 
stugan, sådan vi sett den i tig 6. Den frankiska typen har dock uppstått 
sålunda att tillväxten a f rum skett på bredden a f  denna urform, hvarigenom 
det med eldstad försedda ursprungliga rummet A blifvit det mellan
rum eller den farstu, som förenar bägge sidorummen, då i den nor
diska typen förhallen B blef sådant förbindande rum. Den förnämsta 
åtskilnaden emellan det frankiska och nordiska husets plan ligger så
ledes däri, att farstun i den förra har eldstad och kan därför tjäna 
till kök 1).

Från den frankiska byggnadstypens område vilja vi anföra en 
plan af ett hus från Böhmervald i fig. 13 (enligt Henning s. 14), som 
synes ha åtminstone ett medelbart intresse för byggnadssättet i Öster
sjöprovinserna och på Runö. A betecknar farstukök, B stuga jämte 
kamrar F och G. Dessa rum äro uppförda af trä, däremot är den 
bredare afdelningen af huset af sten och inrymmer loge (Tenne) C 
samt stallrum D och E. Byggnaden omges till en del af gallerier H. 
Här ha vi altså bostaden förenad under samma tak med »ria» jämte 
andra uthus, ehuru »rian» här icke är en sådan enligt estniskt-finskt 
begrepp, men väl enligt tyskt. Märkligt är att logen här har sten
väggar, likasom i Estland och Lifland. En sådan byggnad synes ock 
kunnat tjäna i anseende till sin allmänna typ såsom förebild för en 
krog i Östersjöprovinserna, i det logen jämte sidorummen i en sådan 
h. o. h. disponeras till stallrum. Men detta hus är knappast af ren

*) Jfr. R. Henning: Das deutsche Haus (förut nämdt), August Meitzen. Das 
deutsche Haus. Berlin 1882 samt H. Hildebrand. Det germanska huset. Svenska 
fornminnesföreningens tidskr. VII band 1882— 1890, sid. 192— 214. Om den fyrsidiga 
husformens utveckling ur tältformen se O. M ontelius: Zur ältesten Geschichte des 
W ohnhauses in Europa i Archiv f. Antropologie XXIII. 1895. s. 451 ff.
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frankisk typ, utan synes vara en sammansättning, såsom det olika 
material, hvaraf det är uppfördt, antyder, af dels frankiska dels sak- 
siska element. Till den saksiska typen hör ett rum, i hvilket män
niskor bo, säden tröskas och boskap hålles, är »treskeppig» och tjänar 
denna afdelnings mellersta »skepp» (såsom C i fig. 13) till loge. Då 
vi tillika känna att de tyskar, som på 1200-talet eröfrade Östersjöpro
vinserna, voro hemma förnämligast från saksiskt område 1), så är det 
väl naturligt, att de med sig förde det saksiska sättet att bygga och 
bo. Om icke tidigare, så åtminstone genom den tyska invasionen blef 
det saksiska byggnadssättet kändt i nämda provinser. Om tyskarna 
därstädes sedermera utbytt detsamma mot det frankiska eller högtyska 
byggnadssättet, så förblir dock den möjlighet öfrig, att det ombildande 
invärkat på byggnadssättet hos en del där förut boende folk, isyn
nerhet esterna. Då dessa, likasom letterna, dock hade bostäder af 
äldre traditionella former, blef följden af den utifrån kommande in- 
värkan en omändring af de tidigare formerna efter nya anspråk och 
idéer. Sålunda har såväl det tidigare nämda nordiska, som det senare 
tillkomna tysk-saksiska byggnadssättet värkat därhän, att af ria tillika 
blifvit stuga och den forna kåtan förvandlats till loge. Och såsom vi 
sett har denna inflytelse gjort sig gällande äfven på Runö, så till vida 
att huset till det yttre liknar det nordtyska och omsluter under ett 
och samma tak rum såväl för människor som för djur samt tillika 
för sädens tröskning.

Vi sade, att prästgårdens på Runö karaktärsbyggnad var af fran
kisk typ. Men denna form har den fått efterhand genom tillbyggnad. 
Detta finna vi af de data Ekman meddelar angående prästgårdens 
byggnadshistoria. Enligt denna historia skulle stugan B existerat redan 
i förra hälften af 1700-talet och vara den älsta del af byggnaden. Ar 
1749 voro kamrarna D och E bygda. Rummen F och G uppfördes 
åi' 1778 samt kamrarna I— K år 1836. Ursprungligen bestod således 
prästgårdens karaktärsbyggnad af blott ett rum med därtill hörande 
farstu. Huruvida det enligt Ekman så märkvärdiga farstuköket redan 
då var uppmuradt veta vi icke. Men dessutom hörde fordom till 
prästgården ett »klöte» eller »kåta», som stod invid badstugan och 
hvarest eldgörningen skedde »å golfvet under en ,eilflaka’, på samma 
sätt som uti bondgårdarnes förstuga». Ekman antyder att detta hus 
användes till brygghus m. m. Således har äfven detta hus sin mot
svarighet på bondgårdarna, ehuru det på prästgården utgör en skild 
byggnad. Då det säkerligen redan i älsta tider varit böndernas på 
Runö sak att uppföra prästgården, är det troligt att den bygdes enligt 
samma plan, som deras egna bostäder. Prästgårdens hälgd gjorde väl

l) Mittheilungen aus der livländischen Geschichte, Riga 1903. XVIII B. I 
H. S. 12.
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dock att dess ria aldrig stått i rad med boningshuset. Ett tidigt till 
lägg på prästgården voro kamrarna D och E, hvilka man icke försett 
med eldstäder, ehuru pastorn yrkade därpå redan år 1749. Bättre 
framgång har pastorn haft i af seende å de senare tillbygda rummen. 
Altså, prästgårdens byggnadshistoria visar, att den älsta delen af bygg
naden antagligen utgör en kopia af en bondstuga, ehuru den genom 
tillbyggnaden år 1778 af rummen F och G erhöll en form, som är 
främmande för Runö, men hvilken öfverensstämmer med det s- k. 
frankiska huset. På Runö har denna typ vunnit insteg blott på den 
år 1865 nedbrunna prästgården; den sedan efter branden uppförda 
saknar det egendomliga köket och är äfven för öfrigt en jämförelsevis 
modern byggnad.

Bland öfriga byggnader på Runö, förtjänar visthuset, hus kalladt, 
att särskild framhållas (bild 14). Dess plan är den för det' nordiska 
huset egendomliga, d. v. s. ett (här tudeladt) rum med en öfverbygd 
förhall (se fig. 2 O och P). Det är urtypen för visthusen äfven i Fin
land. Förhallen har i det afbildade »hus»’et krampit ihop, men upp- 
bäres dess tak af tvänne med enkla ornament utskurna pelare. På 
Gotland kallades förrådshuset under medeltiden »kleti» *), en benäm
ning som torde vara okänd bland svenskarna i Östersjöprovinserna. 
Äfven hos letterna anträffas »klete»n. Rummet i »hus» på Runö kallas 
»svala», hvilket namn antagligen står i samband med den nordiska 
svalgången, ehuru det på Runö fått annan betydelse.

Det öfvervägande lettiska inflytandet på byggnadssättet på Runö, 
hvilket vi i det föregående kunnat konstatera, står naturligen i sam
manhang med öns historia, ur hvilken därför några fakta må anföras. 
Redan 1341 hörde Runö till biskopsdömet Kurland. Hertig Wilhelms 
af Semgallen (y 1640) oljemålade porträtt i naturlig storlek förvaras 
ännu i Runö kyrka och har hans bild varit modejournal för runö- 
männens nationaldräkt. Från Kurland inköptes år 1698 bark för 
prästgårdstaket; senare har det täkts med halm. Endast emellan åren 
1660 och 1713 lydde Runö under Sverige2).

Sålunda ha vi med afseende å byggnadssättet på Runö kommit 
till följande resultat:

1) Det har i sin plananläggning förlorat sin nordiska karaktär.
2) Denna förändring har till förutsättning den olika utvecklingen 

af byggnadsskicket hos runösvenskarnes grannar ester och letter. Ester
nas primitiva byggnader kåta och ria ha under (gotiskt), svenskt och 
tyskt (saksiskt) inflytande förenats och förändrats till loge och ristuga.

’ ) H. Hildebrand. Sveriges medeltid I, s. 155.
s) Ekman. Anf. arb. och Russwurm. Eibofolke I, sid. 54, 59.
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Den lettiska bostaden har uppstått af den genuina kåtan (nains) och 
den främmande stugan, hvarvid kåtan bibehållits såsom farstukök.

3) En kombination af det estniska och lettiska byggnadssättet 
anträffas i trakter, hvarest ester och letter bo.

4) Denna kombination har vunnit insteg på Runö.
5) Det frankiska (högtyska) byggnadssättet gör sig på Runö 

gällande jämförelsevis sent och då endast i afseende å prästgården.
Axel O. Heikel.

Vuosikertomus

Suom en M uinaism uistoyhdistyksen 34:ltä toim ivuodelta 
7/s 1903— 7/s 1904.

Katsaus nyt päättyneeseen vuoteen Yhdistyksen toiminnan alalla 
saattaa useassa kohdin mieleen palautumaan maanmiehen puuhat ja 
harrastukset katovuoden jälkeen. Maanviljelijän huomio kohdistuu täl
löin etupäässä niiden syiden mahdollisuutta myöten poistamiseen tai 
heikontamiseen, jotka kadon ovat aiheuttaneet, hän ryhtyy tällöin har
voin, ja ainoastaan arkaillen raivaamaan uusia viljelysaloja ja hänen 
silloin saamansa sato on tulos katovuoden kylvöstä, tavallisuuteen ver
raten niukka, kun sen sijaan vasta läheinen tulevaisuus voi luvata 
runsaamman vaivannäön palkkion. Nämä piirteet tuntuvat myöskin 
Yhdistyksen toiminnan alalla sen kadon jälestä, jonka viime vuosi
kertomuksessa lähemmin esitetty vaillinki siinä luonnollisesti matkaan 
saattoi, ja jonka suorastaan aiheuttamia ovat vuoden kuluessa olleet 
muiden muassa toimenpiteet rahastojen keskinäisen suhteen ja suu
ruuden määräämiseksi.

Pääasiallisena tulolähteenä on Yhdistyksellä kuluneena vuonna 
samoin kuin ennenkin ollut vuotuinen 5,000 markan suuruinen valtio- 
apu. Tähän ovat vähäisenä lisänä olleet tulot jäsenmaksuista, joiden 
erityiseksi rahastoksi muodostamisajatusta ei vielä ole voitu toteuttaa, 
sekä seisovien rahastojen koroista se, mitä niistä saadaan yli 4 %:tin, 
joka vastaiseksi on päätetty lukea kunkin sijoituksella olevan rahaston 
hyväksi.

Viime vuosikertomuksessa mainittiin, että Yhdistys oli aikonut 
kesällä 1903 lähettää uuden taidehistoriallisen retkikunnan kertomaan ja 
kuvaamaan Ahvenanmaan kirkkoja sekä sitä varten anonut hallitukselta 
2,800 markan suuruista apurahaa. Kun anottua valtioapua ei saatu, 
ei taidehistoriallisesta retkestäkään Yhdistyksen toimesta voinut tulla 
mitään, mutta sen sijaan olivat maisteri K. K. Meinander ja arkkitehti 
Carl Frankenhseuser tilaisuudessa Muinaistieteellisen Toimikunnan puo-
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Iestä tekemällään virkamatkalla täydentävästi tutkimaan useimmat kir
kot sillä alueella, johon taidehistoriallista retkeäkin oli aiottu, joten 
sen tehtäväksi tarkoitettu työ kuitenkin tuli suunnilleen suoritetuksi. 
Tämän jälestä voikin katsoa tätä, jo  melkein miespolven ajan kestä
nyttä suurisuuntaista taidehistoriallisten ainesten keräystyötä pääasiassa 
päättyneeksi, ja Yhdistyksen lähimpänä huolena tulee vastaisuudessa 
olemaan keräyksen tulosten julkaiseminen. Tähän suuntaan onkin jo 
suunnitelmia tehty, mutta julkaisukysymyksen lopullinen ratkaiseminen 
on kumminkin vielä jäänyt tästä vuodesta eteenpäin.

Toinen, jo  parikymmentä vuotta kestänyt, mutta vielä loppuun 
saattamaton keräystyö on tarkoittanut kotimaisen paikkainnimisanakirjan 
aikaansaamista. Tämän keräyksen tuloksena on Yhdistyksellä nyt 
kansakouluntarkastaja O. A. F. Lönnbohmin aakkosellisesti järjestämä 
laaja aineskokoelma, joka painettuna tulisi käsittämään noin 60 paino- 
arkkia. Ennen kun teosta kumminkaan voidaan julkaista, on sen kat
sottu tarvitsevan sekä karsimista että perinpohjaista täydentämistä his
toriallisten lähteiden ja karttateosten nojalla,' ja tämän työn suoritta
mista sekä tulevan paikkainnimisanakirjan toimittamista varten asetettu 
toimituskunta on tätä varten suunnitellut laajaperäisen työn, jonka 
kustannukset ovat lasketut nousevan vähintäin 5,000 markkaan. Kun 
Yhdistys, joka keräyksen toimeenpanemiseen ja ainesten järjestämiseen 
jo on käyttänyt noin 6,000 markkaa, ei enää saata omilla varoillaan 
näin suuriin lisäuhrauksiin ruveta, sen toiminnan muilla välttämättö
millä työaloilla tulematta siitä kärsimään, anottiin viime vuonna halli
tukselta tätä tarkoitusta varten 5,000 markan suuruista apurahaa, jota 
hallitus ei kuitenkaan sillä kertaa tahtonut myöntää. Varojen puutteen 
takia onkin sanakirjan valmistustyö nyt ollut kokonaan pysäyksissä. 
Mutta etteivät sitä varten kerätyt ainekset, joiden kokoamiseen ja jär
jestämiseen jo on niin paljon työtä ja varoja uhrattu, jäisi epämääräi
seen tulevaisuuteen salatuksi aarteeksi, tiedettä hyödyttämättä, on Y h
distys uudestaan kääntynyt hallituksen puoleen anomalla sanakirja- 
teoksen valmistamista varten ennen mainitun suuruista apurahaa.

Neljä vuotta sitten pani Yhdistys alulle parikin uutta keräystä, 
nim. nuorison hyppyjen, leikkien y. m. ajanviettojen- sekä eteväin 
kansanmiesten ja naisten elämäkerrasto-ainesten kokoamisen. Kumpikin 
keräys on joka vuosi tuonut Yhdistyksen kokoelmiin uusia sivistys- 
historiallisia lisiä, jotka aikanaan tulevat osottamaan, miten tärkeitä 
tämänlaatuisetkin ainekset ovat kansamme kulttuurielämän selvittämi
seksi. Kuluneena vuonna oli Yhdistyksellä tilaisuus nuorison ajan
viettojen keräämistä toimittaa stipendiaatinkin avulla, jona herra Toivo 
Salonen liikkui Keski-Hämeessä, etupäässä Sahalahden, Kuhmalahden, 
Längelmäen, Kuorehveden, Jämsän, Petäjäveden, Korpilahden, Kuh
moisten ja Padasjoen pitäjissä. Tämän matkan tuloksena on Yhdistys
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saanut runsaan ja arvokkaan kokoelman hyppyjä ja kisoja, jotka osaksi 
täydentävinä liittyvät herra Salosen ennen lähettämiin keräyksiin, osaksi 
ovat uusia lisiä. Kokoelma käsittää yhteis- ja yksityistansseja leikki- 
tansseja sekä leikkejä, jotka viimeksimainitut kerääjä on ryhmittänyt 
joulu-, uudenvuoden-, laskiais-, pääsiäis-, helluntai-, kesä-, kiista- ja las
ten leikkeihin.

Samoin on Yhdistys polyteknikko Ari Walmarilta saanut huolella 
ja taidolla tehdyn runsasaineisen leikki- ja tanssikeräelmän, joka sisäl
tää 51 eri tanssilaulua niihin kuuluvine sävelmineen, sekä leikkejä 
yhteensä 28. Kokoelmasta, joka on etupäässä Karjalasta kerätty, antoi 
Yhdistys kerääjälle 60 markan suuruisen palkkion.

Kirjallinen toim inta ja tuotanto.

Painosta on vuoden kuluessa ilmestynyt:
Suomen Museo —  Finskt Museum X, 1903, Yhdistyksen työskente

levien jäsenten vuoroonsa toimittamana. Kirjoituksia ovat lehdessä 
julkaisseet: J. R. Aspelin, Eliel Aspelin, Hj. Appelgren, Axel O. Heikel, 
T. E. Karsten, E. Nervander, K. K. Meinander, Ralf Saxén, U. T. 
Sirelius, Thorsten Wsenerberg sekä allekirjoittanut.

Tämä nyt ilmestynyt vuosikerta Yhdistyksen pienempää sarja- 
julkaisua on ensimäinen, entisistä »Suomen Museosta» ja »Finskt Mu- 
seumista« yhdistetty, kaksikielinen vihko, joka ainoastaan suomea tai 
ainoastaan ruotsia taitavia lukijoita varten on varustettu toiskielisellä 
selonteolla kustakin kirjoituksesta. Vihon laajuus on 6 painoarkkia 
eli 96 sivua.

Valmistuksen alaisina ovat:
Aikakauskirja XIX, sisältää tohtori A. H. Snellmanin kirjoittaman 

»Itämeren suomalaiset saksalaisen valloituksen aikana«. Painettu 9 
arkkia.

Aikakauskirja XX, joka tulee sisältämään aakkosellisen asia-, paikka- 
ja henkilöluettelon sarjan I— X IX  vihoista. Luettelon valmistamisessa 
työskentelee maisteri Antero Pelkonen, ja työtä valvoo Yhdistyksen 
asettama kolmimiehinen toimituskunta.

Aikakauskirja XXIII, johonka tulee maisteri K. K. Meinanderin 
tutkimus »Den medeltida träskulpturen i Finland«.

Näitä paitsi tulee Yhdistyksen julkaisuna piammiten ilmestymään 
maisteri A. Hackmanin tutkimus: Finländische Funde aus dem ersten hal- 
ben Jahrtausend n. Chr.

Esitelm iä, keräelm iä ja  tiedonantoja.

Esitelmiä ovat Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa pitäneet 1) 
Lokakuun kokouksessa maisteri O. Alcenius Viipurissa kesällä 1903
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tavatusta rahalöydöstä, ja maisteri E. Granit kesällä 1903 eri kirjastoissa 
ja arkistoissa harjoittamistaan kansitutkimuksista ja niiden tuloksista.
2) Marraskuun kokouksessa tohtori Kustavi Grotenfelt Kullervotarusta 
verrattuna Hermanarik taruun. 3) Joulukuun kokouksessa maisteri U. 
T. Sirelius ostjakkilais-vogulilaisen nahka- ja tuohiteollisuuden ornamen
tiikasta. 4) Helmikuun kokouksessa maisteri E. Granit Kokemäen kir
kon arkistossa tavatusta messukirjasta »Codex Cumoénsis«. 5) Maalis
kuun kokouksessa maisteri Julius Ailio kivikautisista ajanjaksomääräyk- 
sistä geologisten näkökohtien perusteella. 6) Huhtikuun kokouksessa 
tohtori Hj. Appelgren Hauholta, Hämeenlinnasta, Nousiaisista ja Lie
dosta löydetyistä moniliitteisistä hopeakäädyistä. 7) vuosikokouksessa 
maisteri O. Alcenius Kaleva nimestä Suomen kansanrunoudessa.

Tiedonantoja on Yhdistyksen kokouksessa esittänyt maisteri K. K. 
Meinander eräästä, von Kothen suvulle kuuluneesta, Tukholman histo
riallisessa museossa säilytettävästä lippaasta, josta Yhdistys on saanut 
jäljennöksen.

Paikkainnimikeräyksiä ovat Yhdistykselle jättäneet piirilääkäri L. W. 
Fagerlund Ahvenanmaalta sekä vapaaherratar Eugenie Wrede Inkoon, 
Snappertuunan ja Karjan pitäjistä.

Muinaistaruja on maalari Frans Oskar Leivo Nousiaisista lähettänyt,- 
kerättyään niitä Nousiaisten, Mynämäen, Yläneen, Ruskon y. m. seura
kunnista.

Muotokuvaluetteloita ovat Yhdistykselle jättäneet varatuomari B. J. 
Lindelöf, kirkkoherra E. T. Modéen ja senaatinkanslisti Vilho Selin.

Sukuluettelon Stadigh suvusta on Yhdistykselle jättänyt varapresi
dentti E. J. Stadigh.

Elämäkerrallisia tiedonantoja ovat lähettäneet: Rehtori M. Brenner 
pienten lasten opettajasta ja runoilijasta Johan Fredrik Abergistä Kirkko
nummelta. Tiedonantoja seuraa Åbergin kirjoittama runovihko; »Dikt
försök af Janne, I«, Helsingfors 1888;

Herra E. Kauppinen Virolahdelta etevästä kansanmiehestä, laivan
rakentaja Erik Hietulasta;

Sokeainkoulun johtaja Kosti Lyytikäinen kauppias Petter Lyyti
käisestä.

Muinaistieteellisiä ilmoituksia ovat tehneet: Ylioppilas Väinö Salmi
nen parista Myrskylän pitäjästä löydetystä yksipuisesta veneestä, sekä 
rustitilallisenpoika Evert Vanhalinna löydöistä Liedon pitäjän Sauvalan 
kylän Anttilan talon n. k. »Ristinpellosta«.

K okoelm at ja  kirjasto.

Muinaiskalukokoelmat ovat vuoden kuluessa karttuneet yhteensä 
101 numerolla. Niistä on:
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Kiviajalta 12, Pronssiajalta 1. Rauta-ajalta 14, Keskiajalta 3, Uudelta-ajalta 69, 
Epävarmalta ajalta 2.

Tämä lisäys on saatu lahjoitusten kautta, joita ovat tehneet seu- 
raavat kiitollisuudella mainittavat henkilöt: maisteri Julius Ailio, itsel" 
lisvaimo Natalia Andersson, toht Hj. Appelgren, prof, J. R. Aspelin, 
haudankaivaja Birkman, hra Toivo Salosen kautta, insinööri Arthur 
Edgren, toht. A. V. Forsman, kolleginassessori C. F. Forssell, nimis
mies O. E. Gadding, presidentinrouva Mathilda Grotenfelt, salaneuvos 
von Collanin kautta, maist. A. Hackman, tohtorinrouva Maria Heikel, 
toht. Axel O. Heikel, isäntä Lassila, neiti Ebba Weilinin kautta, nimis
mies Arvo Liljestrand, toht. H. Berghellin kautta, tohtorinrouva Ma
thilda Linsén, Maarian seurakunta, assessorin rouva Jenny Maria Tall
grenin kautta, lehtori A. V. Th. Malin, neiti E. Malmborg, hra Väinö 
Mikkonen, toht. Axel O. Heikelin kautta, kirkkoherra E. T. Modéen, 
rautatienvirkamies Antti Nordman, maist. J. Ailion kautta, kansakou- 
lunoppilas Lauri Pohjola, maist. J. Rinteen kautta, maist. B. Poppius, 
maist. Juhani Rinne, kirkkoherra V. Salminen, toht. Th. Schwindt, 
maist. U. T. Sirelius, talollinen Benjamin Sirkka, toht. H. Berghellin 
kautta, neiti Olga Spolander, ylioppilas vapaah. Georg Standertskjöld, 
neiti Alli Söderling-Wilppala, maist. J. Rinteen kautta, talokas Tenu 
eli Harjaseppä, yliopp. Gabr. Granön kautta, apteekari Hj. Tollet, tireh- 
töörinrouva L. Ch. Wahlström, maist. K. K. Meinanderin kautta, hra 
A. Väätänen, rouva Alexandra Ahlman ja muurarimestari A. Ärt.

Metalli- ja setelirahoja ovat lahjoittaneet: lehtori Erkki Almberg, ke
rääjä Aukusti Johannes Dahl, kirjuri P. G. Hannunen, agronoomi Uno 
Hernberg, museonjohtaja J. Kauppinen, kirkkoherra V. Salminen, työ
mies K. A. Sarkanen, talokkaanpoika Heikki Torra ja torppari Karl 
Vickström.

Maalauksia ja veistokuvia ovat antaneet: arkkitehti Valter Thomé 
7 kpl. vesivärimaalauksia Tenholan kirkosta, joita ovat tehneet paitsi 
lahjoittajaa, herrat polyteknikko Ivar Thomé, taiteilija Verner Thomé, 
arkkitehdit Karl Lindahl ja Ludvig Mallander.

Kirkkoherra E. T. Modéen on lahjoittanut puusta veistetyn ristiin
naulitun kuvan Tyrön kirkosta Inkerinmaalta.

Muotokuvalahjoituksia on Yhdistys saanut tohtori A. V. Forsma
nilta, lehtori L. Kajanderilta, kirkkoherra E. T. Modéenilta sekä yli
oppilas, vapaah. Georg Standertskjöldiltä.

Valo- y. m. kuvia ja  jäljennöksiä ovat lahjoittaneet professorinrouva 
Anna Aspelin, lyseolainen E. Nyman, kirkkoherra V. Salminen, yliop
pilas, vapaah. Georg Standertskjöld ja arkkitehti Nils Vasastjerna.

Käsikirjoituksia, asiapapereita y. m. ovat Yhdistykselle antaneet:
Lehtori Erkki Almberg joukon arvo- ja virkavahvistus- y. m. kir

joja kirkkoherra Carolus Johannes Hjerpelle ja tämän pojalle Carl
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Gust. Hjerpelle sekä näiden kirjoittamia eri asioita koskevia kirjelmiä, 
ruumissaarnan piispa Petrus Schyllbergin hautajaisissa (painettu v. 1744), 
kuolon väli tusrunoj a jumaluusopin yliopp. Samuel Bibergin (f 1739) ja 
piispa Johannes Brovalliuksen (f 1755) kuoleman johdosta, almanakkoja 
v:lta 1760, 1795, 1801, -02, -03, -21, -26 ja 1839 y. m.

Tullivahtimestari Valfrid Blomster erään asiakirjan v:lta 1750.
Maisteri E, Granit korrehtuurilehden vanhasta ruotsalaisesta abc- 

kirjasta, sekä tulokset Yhdistyksen kirjastossa tekemistään kansitutki- 
m uksista.

Tohtori Axel O. Heikel 2 rouva Natalia Castrenin kirjettä.
Maanviljelysneuvos C. J. W. af Heurlin katiskan luonnoksen v:lta 

1781, ohjesäännön petoajon järjestämiseksi Paraisten pitäjässä v:lta 
1805 y. m.

Arkkitehti Vilhelm von Karm otteen Lappeenrannan kirkonkirjasta, 
sisältävä ilmoituksen Anhalt-Bernburgin prinssin hautauksesta Viipurin 
ruotsalaiseen kirkkomaahan.

Lyseolainen Vihtori Astberg joukon kuulutuksia Someron kirkosta 
1800-luvun alulta.

Kirjasto on kuluneena vuonna kasvanut 432 nidoksella. Näistä 
on julkaisuvaihdon kautta saatu koti- ja ulkomaisilta seuroilta 426 ni
dosta, nim .:

Alamaista 4, Amerikasta 14, Belgiasta 34, Böhmistä 7, Englannista 6, Itävallasta 
9, Italiasta 10, Itämeren maak. 6, Norjasta 15, Puolasta 1, Ranskasta 30, Ruotsista 25, 
Saksasta 86 , Schweitsistä 4, Suomesta 121, Tanskasta 3, Unkarista 12 ja Venäjältä 39.

Yksityisinä lahjoina on saatu 6 nidosta, joita ovat antaneet tulli- 
vahtimestari Valfrid Blomster, toht. A. V. Forsman, maanviljelysneuvos 
af Heurlin, taiteilija J. E. Kortman, maist. K. K. Meinander ja maist. 
Valter Meinander.

Muita tapahtumia.

Vuoden kuluessa on Yhdistys saanut kutsumuksia osaa ottamaan 
Belgialaiseen arkeologis-historialliseen kongressiin, joka elokuun 9— 13 
p:vinä 1903 pidettiin Dinantissa, Baselissa pidettävään yleiskirkkohis- 
torialliseen kongressiin elok. 30— syysk. 2 p:nä 1904 sekä kansainväli
seen Amerikanistikongressiin, joka pidetään Stuttgartissa elok. 18— 23 
p:nä 1904.

Samoin on Yhdistykselle kutsumus saapunut Section archéologique 
du Musée du royaume de Bohéme-seuran 60-vuotis- ja mainitun seuran 
»Pamätky«-nimisen julkaisun 50-vuotisjuhlaan 23 p:nä tammikuuta 1904, 
sekä Société Nationale des Antiquaires de France-seuran 100-vuotis- 
juhlaan 11 p:nä huhtikuuta 1904. Viimeksimainittuun tilaisuuteen lä
hetti Yhdistys onnittelusähkösanoman ja on sen johdosta saanut vastaan
ottaa mitä suosiollisimman kiitoskirjelmän.
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Yhdistyksen edustajina Tieteellisten seurojen valtuuskunnassa ovat 
tänäkin vuonna olleet professori J. R. Aspelin ja tohtori Th. Schwindt.

Vuoden kuluessa ovat Yhdistykseen liittyneet:
Perustajajäsenenä: Ahlström, Valter, prokuristi, Noormarkku.

Vakinaisina jä sen in ä : Arho, Antero, lakit, kand., H elsinki; Backberg, Frans, 
varatuomari, Helsinki; Boldt, Robert, tohtori, H elsinki; Karsten, Ossian, esittelijäsih- 
teeri, H elsinki; Könönen, Johannes, nimituomari, H elsinki; Lindelöf, B. J., varatuomari, 
Helsinki; Lindeqvist, Alfred, hovioikeuden assessori, Imatra; Modeen, E. T., kirkko
herra, Tyrö (Inkeri); Pitkänen, Juho, pankinjohtaja, Nurmes; af Reeth, Th., pormestari, 
Hämeenlinna; Sajaniemi, Jooseppi, maisteri, Forssa; Sopanen, Eukarius, hovioikeuden 
notario, Viipuri; Standertskjöld, Georg, vapaah., ylioppilas, Helsinki; Tallgren, Mikko, 
ylioppilas, Räntämäki; Tuominen, Juho, ylioppilas, Piikkiö; Validén, E. V., lakit, kand., 
Helsinki; Väntti, Arvi, hovioikeuden viskaali, Turku.

Asiamiehinä paikkakunnallaan edistämään Yhdistyksen harrastuksia 
ovat suostuneet rupeamaan:

Turussa assessorin rouva Jenny Maria Tallgren.
Nurmeksessa pankinjohtaja Juho Pitkänen.
Kunnioittaakseen innokkaan harrastustensa edistäjän ja uutteran 

keräilijän toht. H. A. Reinholm-vainajan muistoa on Yhdistys maalaut
tanut hänen muotokuvansa parempien lähteiden puutteessa niiden epä
tyydyttävien valokuvien mukaan, joita vainajasta on olemassa. Muoto
kuva on maalattu öljyvärillä, ja sen on Yhdistyksen pyynnöstä valmis
tanut taiteilija Verner von Hausen.

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty kaikkiaan 16, niistä 8 johto
kunnan ja 8 yleistä kokousta.

Yhdistyksen toimimiehinä ovat kuluneena vuonna olleet: esimie
henä professori J. R. Aspelin, varaesimiehenä tohtori Hj. Appelgren, 
v. t. sihteerinä sekä arkistonhoitajana allekirjoittanut, varainhoitajana 
tirehtööri V. A. Lavonius, taloudenneuvojana assessori Uno Kurtén 
sekä yliasiamiehenä varatuomari Vilho Selin. —  Tilintarkastajina ovat 
olleet tirehtööri John Höckert ja kamreeri E. H. Lindholm sekä heidän 
varamiehenään maisteri Henrik Kihlman.

Kuten tästä vuosikatsauksesta näkyy, on Yhdistys vaikeista talou
dellisista oloistaankin huolimatta pyrkinyt mahdollisuutta myöten vireillä 
pitämään sekä keräys- että kirjallista tointaan, ja siten edistämään tar
koitustaan: »Suomenmaan ja Suomen kansan muinaisuutta valaisevia 
muinaistieteellisiä, etnologisia, taide- ja sivistyshistoriallisia tutkimuksia«. 
Jos hedelmät työstä eivät aina olekkaan olleet yhtä runsaat, on Yhdis
tys kumminkin koettanut, ja on edelleenkin koettava pysyä ohjelmal
leen uskollisena.

Helsinki/Pietari 7/V 1904.
Juhani Rinne.
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Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tilit 
7/vl 903—3Vxn 1903 

sekä kassaraportti V i ~ 30/iv 1 9 0 4 .

Toukokuun 7 p. 1903 olivat yhdistyksen varat silloin esitetyn 
vuosikertomuksen mukaan liitteen taulussa I mainitut. Sitä vastoin 
havaittiin ennen pitkää että näiden varojen jakautuminen eri rahastoi
hin kaipasi selvittämistä. Yhdistyksen johtokunta asetti sen vuoksi 
valiokunnan, joka tutkittuaan tilit edelliseltä tilikaudelta teki ehdotuk
sen varojen jakamisesta eri rahastoille. Tämän ehdotuksen hyväksyi 
Yhdistys kokouksessaan helmik. 4 p. t. v. Samalla hyväksyi Yhdistys 
entistä selvempänä sellaisen kirjanpitotavan, että eri sijoitukset eivät 
vastaa eri rahastoja, vaan Yhdistyksen koko omaisuus vastaa varoina 
kaikkia sen rahastoja, joita niin ollen käsitellään Yhdistyksen velkoina. 
Näitten molempien päätösten nojalla on liitteen taulussa I otsakkeella 
»Velat« mainittuna Yhdistyksen rahastot toukok. 7 p. 1903.

Taulussa II mainitaan Yhdistyksen tulot ja menot, eri rahastoille 
jaettuina, aikana toukok. 7 p:stä joulukuun 31 p:ään 1903. Yhdistyk
sen äskenmainittuna helmikuun 4 p. t. v. tekemän päätöksen mukaan 
on tuloissa laskettu korkoa eri rahastoille seuraavasti:

Ahlgrenin- Perustaja- ja Castrenin rahastoille 4 % , vähentämällä kui
tenkin viimeksimainitun määrästä ffinf. 5,101: 51, joka on annettu korot
tomana lainana tieteelliseen tarkoitukseen, ja joka ei siten myöskään ole 
rahastolle korkoa tuottanut; sekä Heikelin rahavaroille1) 2 % , koska nii
den vaadittaessa tulee olla tarkoitukseensa käytettävinä.

Jäännös korkotuloista % tf  634: 72 on luettu käyttövaroihin, joista 
toiselta puolen kaikkien rahastojen hoito suoritetaan.

Menoja on ollut yksinomaan käyttövaroista.
Taulussa III mainitaan Yhdistyksen varat ja velat tilivuoden 

päättyessä jouluk. 31 p. 1903 ja käy siitä selville, että Yhdistyksen 
talousneuvosto on pyrkinyt kokoamaan kovin eri tahoille hajoitettuja 
sijoituksia.

Taulussa IV  on lyhyt tiedonanto Yhdistyksen tiliasemasta huhti
kuun 30 p. 1904, ja

taulussa V  luettelo Yhdistyksen sijoituksista samana päivänä.
Helsingissä toukokuun 3 p. 1904.

W. A. Lavonius.

l) Myönnetyt Senaatin Kirkollistoimituskunnan kirjelmän mukaan 3 p:ltä syysk. 
1902 toht. Axel O. Heikelin julkaisua varten tscheremissiläisten ja votjakkilaisten puku
jen y. m. alalta. Tarkoitukseen on myönnetty kaikkiaan 10,000 mk. nostettavaksi 2,000 
mk:n erissä 5 vuoden aikana 1903 vuoden alusta alkaen.
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L I I T E .
Taulu i. T iliasem a 7/v 1903.

V arat:

Saatava Yrjö Blomstedt’ i l t a .............................................
Venäläisiä 4 %  konsols. Rpl. 5,500 ............................
Talletus Yhdyspankissa........................................................

„  V a a sa n p a n k issa ...................................................
Konttokurantti-tili K an sa llisp an k issa ............................

„  P r iv a a ttip a n k issa ............................
Säästökassa Privaattipankissa.............................................

„ Helsingin Säästöpankissa............................
Juoksevalla tilillä Pohjoismaiden pankissa . . . .  
Rahaa ..........................................................................................

Stnf 7m. Sfinf 7W.

5,101
19,272
12,000

700
10,652

1,638
73

346

51
94

85
84
01
90 49,786 

. 8,180 
688

05
72
58

Smk. 58,655 35
v e la t: ---------------

Ahlgrenin rahasto....................................................................
P eru sta jarah asto ....................................................................
Castrénin rahasto ....................................................................
A. O. Heikelin rah avarat...................................................
Käyttövarat: Reinholmin rahasto.......................................

Muut k ä y t tö v a r a t ........................................
Vaillingin peittämiseksi k e r ä tty ........................................

346
951

90
49

4,022
1,638

44,612
1,923

1,298

51
84
37
24

39
5,160 —

Smk. 58,655 35

raulu n .  Tulot ja  m enot 7/ v — 8Vxn 1903.

Sfaf. 7».
T u lo t:

Ahlgrenin rahasto: k u rss iv o itto ....................................... 2,727 06
korkoa ................................................... 160 90 2,887 96

Perustajarahasto: k o r k o a ................................................... 65 55
Castrénin rahasto: kirjallisuutta....................................... 20 —

korkoa ................................................... 1,580 43 1,600 43
A. 0 .  Heikelin rahavarat: k o r k o a .................................. 38 46
Käyttövarat: Taidehistoriallisesta näyttelystä . . . . 151 79

jäsenm aksuja ................................................... 185 —
k irja llisu u tta ................................................... 132 45
k o r k o ja .............................................................. 634 72 1,103 96

Kerätty vaillingin täyttäm iseksi........................................ 350 —

Smk. 6,046 36
m enot:

Käyttövarat: k irjo itu spa lk k io ita ........................................ 145 35
painatuskustannuksia.................................. 607 18
s tip e n d e jä ........................................................ 260
palkkoja.............................................................. 850 —

k u l u j a .............................................................. 109 55 1,972 08
Omaisuuden l i s ä y s .............................................................. 4,074 28

Smk. 6,046 36
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T iliasem a 81/xn 1903 .

Stnf 7ia. Sbif. JM.

V a r a t :
Saatavaa Yrjö B!omstedt’ i l t a ............................................. 5,101 51
Suomen Hypoteekkikassan 4 1/* °/0 obl. vuodelta 1903 —

Sfnf 20,000: — å 9 9 V»................................................... 19,900 —
Telef.yhd. 6 7„ obl. vuodelta 1901 29,000: — ä 101 29,290 —
Talletustodistus Y h d y sp a n k issa ........................................ 3,000 —

» » ........................................ 1,500 —
„ Vaasanpankissa........................................ 700 —

Säästökirja Privaattipankissa............................................. 76 48
„ Helsingin Säästöpan k issa ............................ 382 45 59,950 44

Juoksevalla t i l i l lä .............................................................. ..... 300 —
Kasvaneet k o r o t .................................................................... 2,347 22
R a h a a ........................................................................................... 131 97

Smk. 62,729 63

V e la t:

Ahlgrenin rahasto.................................................................... 6,910 47
P eru sta jarah asto .................................................................... 1,704 39
Castrénin rahasto.................................................................... 46,212 80
A. O. Heikelin rah avarat................................................... 1,961 70
Käyttövarat: Reinholmin r a h a s t o .................................. 382 45

Muut käyttövarat............................................. 47 82 430 27
Kerätyt varat vaillingin peittäm iseksi............................ 5,510

Smk. 62,729 63

Taulu iv. T iliasem a 3% v 1904.

Vastattavaa. Vastaavaa.

V a s t a t t a v a a :

jm . S fh tf. JlU.

Ahlgrenin rahasto.................................. 7,240 90
P eru sta jarah asto .................................. 1,945 69
Castrénin rahasto .................................. 46,667 13
A. O . Heikelin rahavarat . . . . 3,961 70
Käyttövarat: Reinholmin rahasto 32: 45

Muut käyttövarat. . . . 2,434: 37 2,466 82
Kerätyt varat ............................ 7,125 —

V a s t a a v a a :

S i jo i t u k s ia ............................................. 65,473 96
Juoksevalla t i l i l lä ..................................
R a h a a .........................................................

3,900
33 28

Smk. 69,407 24 69,407 24

Helsingissä Toukok. 3 p. 1904.
W. A . L avon ius.



Ylläolevan tiliaseman yhtäpitävä isyyden tilikirjan kanssa vakuut
tavat Helsingissä Toukok. 3 p. 1904

T i l i n t a r k a s t a j a t :
John Höckert. E. H. Lindholm.
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T a u l u  v. Sijoitukset so/iv  1904.

Sänf. ju. Stn/C 7m.

Laina Yrjö Blomstedt’ i l l e ................................................... 5,101 51
Obligatsiooneja:

Suomen kaup. Hypot. 4 ‘A °/0 obl. v. 1903, N:o 536/45
•*V 20,000: —  å 9 9 'A...................................... 19,900 —

Helsingin Telef. yht. 6 °/0 obl. v. 1901, N:o 1049/95,
1901/60, 1962/73, 1975/86, 1988/2000, 144 kpl. å
200 Stnf. 28,800: — å 101: — .................................. 29,088 —

Poistamatta arvotusta obl. N:o 1 ,9 6 1 ............................ 2 - 48,990 __
T alletustodistuksia:

Yhdysp. N:o 293,928 19/vm  03, 4 ‘A 7 , ................. 3,000 —
„ 293,937 7xi 03, 47» 7 „ ..................... 1,500 —

Pohjoisp. „ 901/2 9/l 04, 47» 7 „ .......................... 6,500 — 11,000 __
Säästökirja N:o 35,516 Helsingin Säästöpankissa . . 382 45

Smk. 65,473 96

Helsingissä toukok. 3 p. 1904.
W. A. Lavonius.

Ylläolevat obligatsioonit, talletustodistukset ja säästökirjan olemme 
tänään lukeneet ja tarkastaneet sekä havainneet oikeiksi. Helsingissä 
toukok. 4 p. 1904.

T i l i n t a r k a s t a j a t  
John Höckert. E. H. Lindholm.

Juhtitnäen kylässä Ikalisten pitäjässä on 4 taloa, joiden asuttamisesta Paldani 
kuuli näin kerrottavan. Oli 4 veljestä, jotka tulivat aina Iittisten pitäjästä tänne asunto
paikkaa etsimään. Kun tulivat sille paikalle, jossa nuo talot nyt ovat, sanoi yksi vel
jeksistä : Tohon minä meinaan nisuja kylvää, josta hänen taloansa ruvettiin Nisulaksi 
sanomaan. Toiselle kohtaa tultua arveli toinen veli: Tossa minä luulen kestäväni. 
Siitä hänen taloansa kutsuttiin Kestiläksi. Edemmäksi mentyä sanoi kolmas v e li: To
hon minä itteni liitän ja siitä talosta tuli Liitiä. Vielä tuonnempana tuumaili neljäs 
veljeksistä: Tossa minä toivon eläväni ja hänen talostansa tuli Toivonen. Kuusi m ies
polvea oli Paldanin aikana Toivosessa eletty. Carlsonille sanottiin Toivosen tulleen 
Kurusta (Rlm. 47: 153).

B reflåda. Herrarne T. E. Karsten och Ralf Saxén ha hvardera inlemnat gen- 
mäle till fortsättande af polemiken om befolkningsförhållandena i Södra Österbotten, 
men då hvardera parten till trycket förbereder ett större vetenskapligt arbete, i hvilket 
också ifrågavarande ämne kommer att vidlyftigare behandlas, anser Redaktionen öfver- 
flödigt att i detta blad fortsätta diskussionen.
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Selontekoja. — Referat.
Ss. 73— 85. Rahennustavasta R uhnunsaarella (Riianlahdessa Liivinmaalla), 

jossa asukkaat ovat ruotsalaisia. Pääomituisuutena on 1) että tupa- ja riihirivi muodos 
tavat yhden rakennuksen 2) että porstuassa on tulensija, jossa ruokaa keitetään, ja
3) että tuvan uuninsuu aukeaa porstuaan (Kuvassa 2 A porstua, B tupa, C riihi, D luuva, 
E ja F latoja, C navetta). Muilla ruotsalaisilla Itämeren maakunnissa on tuparakennus 
riihestä erikseen, mutta porstuassa tai osassa siitä on kyökki (Kuvassa 4 —  Wormssaa- 
resta — A porstua, B tupa, C porstua-kyökki, D kylmäkamari, H riihi, I luuva). 
Skandinaviassa rakennustapa on kehittynyt alkumuodosta kuv. 6, jossa A on asunto, 
tulisija keskellä, ja B porstua. Tästä on syntynyt rakennustyyppi kuv. 5, johon kuuluu 
2 asuntohuonetta ynnä porstua ilman tulisijaa. Tämä tyyppi on myöskin Suomessa 
yleinen. Rakennustapa Ruhnunsaarella ei siis ole muinaisskandinavilainen. Se on 
muodostunut virolaisen ja lättiläisen rakennustapojen mukaan. Näiden rakennusmuo- 
tojen syntyä selitetään. Virolaisen rakennustavan edellytyksenä on kota ja riihi, joista 
ovat muodostuneet luuva ja riihitupa (kuv. 7 ja 8 A kota-luuva, B riihitupa). Lättiläi
nen, samoin kuin liettualainen rakennusmuoto on myös lähtenyt kodasta, mutta siihen 
on liittynyt tupa, ei riihi, jonka takia lättiläisessä ja liettualaisessa kotaporstuassa liesi 
on pysynyt paikoillaan, kun se virolaisilla on muutettu tupaan uuninsuun eteen (kuv. 
9 ja 10 A kota — edell. lättii. nams, jälkim. liettual. namas — B tupa, muut huoneet 
myöhempiä liitteitä). Virolais-lättiläisen sekamuodon näemme kuvassa 11 (Witebskin 
läänistä), jossa A kyökki, B perhe-tupa, C isännän kammari, E riihi, F luuva. Tässä 
on siis tupa ja riihi vierekkäin, niinkuin Ruhnunsaarella. Frankilainen eli eteläsaksa- 
lainen rakennustapa on myös kehittynyt alkumuodosta kuv. 6, mutta siten, että lisäyk
set ovat tehdyt sivullepäin s. o. huoneen A:n sivuille, jotta tämä on muuttunut pors- 
tuakyökiksi liesineen. Tämä tyyppi on nähtävänä Ruhnunsaaren pappilassa (v. 1865 
palanneessa), kuv. 12, jossa A porstua, B tupa, C kyökki, F ja G salia. Etelä-saksa- 
lainen ja saksilainen eli pohjois-saksalainen sekarakennustapa on nähtävänä kuvassa 
13 (Böhmerwaldista), jossa A porstuakyökki, B tupa, C luuva, D ja E tallia. Tässä 
siis asunto, riihi ja osa karjahuoneista ovat samassa rakennuksessa, niinkuin kuvatussa 
talossa Ruhnunsaarella. Kuvassa 1 nähdään kylänraitti, kuvassa 3 talon pihapuoli ynnä 
veräjä tarhaan T kuvassa 2. „H us“ iksi sanotaan Ruhnunsaarella aittaa, kuv. 14 ( =  O 
ja P kuvassa 2). (A xel O. Heikel.)

i--n--A --n--1 i--n------n--1->— =—1 II. 

SUO
Lehti ilmes 

3 mk. 
Bladet utkc 

pris 3

1--LJ------LI--1

MEN MUSE
styy v. 1905 se 
50 p. Vak. ja 

immer år 1905 
mk 50 p. Fc

:o. f i  v
imanlaisena 
isenille 1 mk 

efter samm 
r ständ. led

1--LI----- ---1

JS KT MUSE
kuin ennen.

a pian som hitt 
amöter 1 mk.

UM.
rilaushinta 

i I Is. Pren.

Helsinki, 1904, K. F. Bäckmanin kirjapaino.






