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Polttokalmistosta Saramäen kylän Marttilan 
talon maalla Räntämäellä.

Noin 5 kilometrin verran Maarian kirkolta koilliseen ja noin 8 
kilometrin päässä Turun kaupungista samaan ilmansuuntaan on Avikin 
kartanon luona Turusta Tampereelle vievästä valtatiestä pohjoista koh
den poikkeavan sivutien varrella Räntämäen eli Maarian pitäjään kuu
luva Saramäen kylä, jossa Marttilan talon maalla löytyy rautakautinen 
polttokalmisto. Turusta päin tullessa on Marttila kylän taloista ensi- 
mäinen ja sijaitsee vajaan kilometrin päässä mainitun sivutien ja valta
tien yhtymästä Maarian- eli Vähäjoen pohjoisella rannalla, etelää kohti 
kalttuvassa mäen rinnassa.

Seutu, joka tässä on puheena, on ennestään pakanuudenaikai- 
sista muinaisjäännöksistä tunnettu. Ainoastaan muutaman kivenheiton 
päässä täältä etelä-lounaaseen on pakanuudenaikuinen »Linnasmäen» 
muinaislinna, Räntämäen kylän Brusilan talon maalla, jonka toht. Hj. 
A(ppelgren) on tämän lehden lukijoille esittänyt.1 Samoin on yksityi
siä muinaislöytöjä tavattu sieltä täältä Marttilan naapuristosta ja lie- 
neepä täältä vähän matkan päässä Vähäjoen eteläpuolella olevan, Maa
rian pappilaan kuuluvan, Rikattulan torpan maalla vielä tutkimaton 
pakanuudenaikuinen kalmistokin. Lisäksi sopinee mainita, että puheena 
oleva tienoo rajoittuu alueihin, jotka ovat varhaisimpien historiallis
ten muistojemme maaperänä.

1 Suom. Mus. X, 1903, siv. 21— 23.
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Kesällä v. 1900 oli Marttilan talon ympäritse tehty se tie, joka mäen 
alla olevan riihiladon nurkalta poikkeaa pihalle vievästä päätiestä ja 
kulkee kaartaen, ensin talon länsipuolista kaltevaa mäen reunaa ylös 
mäellä olevalle lakealle penkerelle, sekä sitten tämän poikki melkein 
suoraan koilliseen talon päärakennuksen nurkalle asti, missä se kään
tyy kaakkoon, ja seuraa mainitun rakennuksen seiniviertä, kunnes 
päättyy pihamaan kaakkoislaidassa olevan navetan vinttiin. (Vert. kar
talla, kuv. 2). Liikanaisen ylämäen välttämiseksi on tielle annettu tämä 
kaareva suunta ja sitä varten tehty maaleikkauksia mäen korkeammilla 
ja  kaltevammilla paikoilla, varsinkin talon länsipuolella (vert. kuv. 1.) ja 
päärakennuksen kohdalla. Viimeksimainitulla osalla tietä, ilmoituksen 
mukaan päärakennuksen pohjoisnurkan luota (karttaan merkitty e:llä), oli 
leikkausta tehdessä tavattu muinaiskaluja, nim. kaksiteräinen miekka, 
varsiputkella varustettu keihäänterä sekä muutamia pronssiesineiden 
katkelmia. (Marttilan löydöt Hist. Mus. Luett. N:o 4429: 1— 15.)

Suunnilleen neljä vuotta tämän löydön jälkeen, eli heinäkuussa 
1904, saapui siitä ilmoitus Valtion Historialliseen Museoon, ja tämän 
kirjoittaja sai toimekseen muita tutkimuksia varten Turun seudulle 
mennessään käydä löytöpaikkaa tarkastamassa. Paikalla käydessäni 
seuraavan elokuun lopulla huomasin, että ylempänämainittu tie mel
kein kauttaaltaan kulkee läpi pakanuudenaikaisen kalmiston, jonka 
jäännöksiä, varsinkin saviastian palasia, saattoi vaivatta melkein miltä 
kohtaa tahansa tien vieriltä saada esille. Tien mäenpuolinen kylki oli 
nim. maaleikkauksen jäleltä nurmeton, joten siinä helposti voi tarkastaa 
maata pintaa syvemmältä. Paikoin oli leikkauskohdilta irroitettu sora
kin kasattu tien vieriin, jossa se vielä oli tarkastettavissa, paikoin se 
kumminkin oli levitetty tielle ja siihen kovettunut, osaksi kenties ajettu 
kokonaan poiskin. Päärakennuksen kohdalta tiesivät jotkut talonväestä 
olevan osan siitä irtonaisesta maasta, joka ympäröi mäen länsilaidassa 
olevaa kellaria.

Mäki, jolla kalmisto sijaitsee, on eteläosaltaan loivin ja suurim
maksi osaksi maakerroksen peittämä. Kuitenkin jää täälläkin edellä
kerrotun ja pihalle vievän tien rajoittamaan piiriin vähän korkeampi 
pahka, josta paikoin alaston kallio pistää esiin. Itä- ja koillissyrjä mäestä 
kohoaa korkeanlaiseksi lohkareiseksi kallioksi, jolle nousu on vaikea, ja 
samoin on pohjois- ja länsisyrjä siitä jyrkänlaista sekä suureksi osaksi 
alastonta kalliota. Mäen luoteisosaan jää reunojen ja itäpuolella kohoa
van kallion rajoittama multava tasanko, joka alaltaan on noin 1,800 
neliömetriä laaja ja muuten kyllä sopiva puutarhamaaksi, miksi se 
piakkoin aiotaan raivata. Kalmisto käsittää pääasiassa mäen etelä
osan, ja siitä lieneekin suuri osa tullut hävitetyksi silloin kun talon 
rakennuksia on paikalle tehty. Asuinrakennusten pohjoispuolella jatkuu 
kalmistoa pitkin täällä koillista kohden nousevaa kallionreunaa, läheni-
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pänä rakennuksia aina mäen poikitse kulkevaan raja-aitaan saakka ja 
etäämpänä ennenmainitun tasangon itäsyrjää noin 30— 40 metrin pää
hän rakennuksista. Raja-aidan itäpuolellakin löytyy muutama kivi- 
ryhmä, joka kuitenkin lienee luonnon työtä. Mäen tasangolla en sitä
vastoin huomannut mitään kalmiston merkkiä, vaikka maa täällä, samoin 
kuin muuallakin mäellä, nurmea lähellä oli tuhausekaista. Tämä saat
taa näet aiheutua kulosta tai mahdollisesti aikojen kuluessa tapahtu
neesta kasketuksesta, johonka viittaisi se seikka, että nurmi tasangolla 
ei näytä koskemattomalta luonnonnurmelta.

Laadultaan on kalmisto polttokalmisto, jonka hautapaikat ovat 
tasaista kivitannerta ilman maanpinnan yläpuolelle nousevia kumpuja

Kuva 1. Näköala Marttilan kalmistolta.

tai kohokkeita. Niillä kohdin ennenkerrotun tien vierillä, joissa maa- 
leikkauksista näkee hautapaikkain rakennetta, näyttää kivikko olevan 
pääasiallisesti pientä, noin 1— 2 dm3 suuruisia, harvemmin isompia ki
viä. Multa kivien välissä on hyvin mustaa, hiilen- ja tuhansekaista, 
ja kulttuurikerros, jonka alla enimmäkseen on karkea moreenisora, 
ulottuu paikoin 50 sm:n syvyydelle pinnasta lukien. Paikka paikoin, var
sinkin niillä kohdin, joissa maakerros kallion päällä on ohut, on mus
tassa kulttuurimullassa tuskin ollenkaan nyrkin kokoista suurempia 
kiviä tavattavissa. Toisin paikoin taas, ja vallankin talon päärakennuk
sen pohjoispuolella olevalla kaltevalla mäen vierulla, ovat kivet ylimal
kaan suurempia ja niiden harjat pistävät esiin nurmesta, osaksi ehkä 
seurauksena siitä, että sade aikojen kuluessa on hivuttanut niiden ym
pärillä ollutta hienoa multaa alaspäin. Täällä näkyy nykyään nurmen-



tasaista, epäselvästi ryhmittyvää kivikkoa, jonka rakenteesta nurmen 
alapuolella ei vielä ole tietoa.

Voimatta erityisistä syistä tällä kertaa ryhtyä perinpohjaisemmin 
kalmistoa tutkimaan tarkastin ainoastaan kalmiston halki kulkevan tien 
pohjoisvierelle kasatun mullan, jota oli jonossa pienillä välipaikoilla 
saunan kohdalta lähtien päärakennuksen pohjoisnurkan kohdalle saakka. 
Päärakennuksen luoteispäädyn ja sen sekä väenrakennuksen välissä 
olevan portin kohdalla (kartalla merkityt a:lla ja b.llä) tutkittiin irto
naisen mullan alainen kiinteä kulttuurikerroskin pohjasoraan saakka. 
Irtonainen multa oli paikalla ollut siksi kauvan, että alkuperäinen nurmi 
oli hävinnyt, joten paikalle kasatun ja alkuperäisen kiinteän mullan 
välillä ei ollut mitään selvästi huomattavaa rajaa. Näissä kohdin ta
vattu kivirakenne oli tasaista, järjestyksetöntä kivikkoa, jossa kivet 
keskimäärin olivat 1— 2 dm8:in kokoisia.

Tutkittaessa löydettiin, paitsi rautanauloja, jotakuta nappia ja lasi- 
palasta myöhemmiltä ajoilta, seuraavat muinaiskalut, kohdalta a: kolme 
kappaletta pronssisista rintaketjuista, kaksi kappaletta pronssisesta spi- 
raalisormuksesta, kaksi karhunhampaanmuotoista pronssista valettua 
vitjariipusta sekä kolmas samanlainen pronssiriipe, joka on linnun muo
toon jälitelty, kappale hevosenkengänmuotoisesta pronssisoljesta, särkynyt 
veitsenterä, hieman soikaa rautarengas ja sininen kaksoishelmi lasista, 
sekä kokdalta b: kaksi pronssista juomasarven päätehelaa. Kummalta
kin kohdalta löytyi sitäpaitsi pieniä saviastian palasia, joiden joukossa 
oli 5 reunapalasta ehkä yhtämonesta eri astiasta. Pieniä saviastianpa- 
lasia löytyi myöskin tutkitusta tienviereisestä mullasta saunan kohdalta.

Myöhemmin syksyllä saapuivat lisäksi Marttilan entisen omistajan, 
puutarhuri O. R. Gauffinin toimesta Valtion Historialliseen Museoon ylem
pänä mainituista ennen tavatuista löydöistä kaksiteräisen miekan säilä 
sekä kahteen osaan katkaistu varsiputkella varustettu keihäänterä. Edel
linen, kuv. 7, jonka kärkipuoli ja väistinrauta ovat poissa, on nykyi
sessä muodossaan 57 sm. pitkä ja säilä ylhäältä 46,5 mm. leveä. Käden- 
sija, joka päättyy päältä harjavaan, alapuolelta leveäpintaiseen ja sekä 
ylä- että alapuolelta segmenttimäisesti kaarevaan ponteen, on ollut 
päällystetty puulla, josta jälkiä vielä on ruodossa jälellä. Keihään- 
terän oli Marttilan entinen omistaja antanut seppänsä katkaista ja 
kiinnittää varsiputkipuolen kävelykeppinsä kengäksi, jossa asemassa se 
noin 4 vuoden käytännön aikana on kokolailla kulunut. Löydettäessä 
oli terän varsiputki ollut koristettu hopeasilauksella, josta nyt enää 
näkyy ainoastaan vähäpätöisiä jälkiä. Muodolleen on terä samaa tyyp
piä kuin J. R. Aspelinin teoksessa »Muinaisjäännöksiä Suomen suvun 
asumus-aloilta» kuv. 1518. Sekä miekka että keihäänterä ovat myö
häistä rautakauden muotoa.



Tutkittaessa tavatuista löydöistä ovat mainitut kolme ketjunkappa- 
letta yhtä monesta eri pronssiketjusta. Kaksi niistä on eri vahvuisista 
kaksirenkaisista ketjuista, samaa muotoa kuin Aspelinin mainitussa

Kuva 2. Asemapiirros Marttilan kalmistosta.1

1 Tässä oleva jäljennös on pienentämisen takia käynyt jonkun verran epäsel
väksi. Päärakennuksen pohjoisnurkan kohdalla on oleva kirjain e. Siitä vasemmalle 
on kirjain a, ja tästä noin 6 mm:n (8 metrin) päässä lounaaseen pilkkuviivain kul
mauksessa kirjain b, jonka vasemmalla puolella oleva „kasattua maata" on käynyt 
melkein lukemattomaksi.



—  6 —

teoksessa kuva 1612, ja kolmas, jossa on jälellä ainoastaan osia nel
jästä rengasryhmästä, on kolmirénkaisesta ketjusta, jonka renkaat ovat 
samaa lankaa, mutta spiraaliin kierretyt. Tämä viimeksimainittu kat
kelma vastaa lähinnä kuvaa 971 Aspelinin teoksessa. Sormuksen kat
kelmat taas, jotka ovat poikkileikkaukseltaan soikion muotoisesta, noin 
2X2,5 mm. vahvuisesta pronssivartaasta, ovat kotoisin senlaatuisesta 
pronssispiraalisormuksesta kuin Hackman & Heikel, Yorgeschichtliche 
Altertiimer aus Finnland, Taf. 54, kuvat 15 ja 16 osottavat. (Yert. 
myös Aspelin, Muinaisjäännöksiä, kuv. 1402 ja 1404.)

Vitjariipuksista ovat hampaanmuotoiset, kuv. 3, käyriä, varustetut 
yläpäästään kantosilmulla ja alaspäin suippenevat kärjeksi. Silmun 
alapuolella on kummassakin 10 esineen ympäri käyvää uurrosta, noin 
1— 1,5 mm. välimatkan päässä toisistaan. Suoraan mitaten ovat riippeet 
62,5 ja 64 mm. pitkät sekä käyrimmältä kohdaltaan 8X 12  mm:n vah
vuiset. Samanlaatuisia kokonaan pronssista valettuja helyjä on meillä 
ennen löydetty esim. Kokemäen pitäjän Aimälän talon Leikkimäen 
ja Vesilahden Sakoisten kylän Hukarin kalmistoista (Hist. Mus. Luett. 
N:o 1174: 28 ja 1996: 92; Aspelin, Muinaisjäännöksiä, kuvat 1388 ja 
1534).1 Paitsi kokonaan pronssista valettuja liammasriipuksia löydetään 
riippeinä käytettyjä karhun- tai villisianhampaita, joiden ympäri on 
pronssilankaa kierretty,2 tai hampaita ilman pronssilankaa tai muuta 
lisäkettä.3 Kaikkia näitä riipusmuotoja tavataan sekä meillä että Itä- 
merenmaakunnissa yhteydessä muinaiskalujen kanssa, jotka ovat paka
nuuden loppuajoilta, ensimäisen vuosituhannen loppu vuosisadoilta ja 
seuraavan alulta. Koska kehitys näiden riipusten alalla epäilemättä on 
käynyt siihen suuntaan, että alkuaan riippeenä käytettyä paljasta pedon- 
hammasta on ensin ruvettu pronssilangalla tai levyllä peittämään ja 
vihdoin kokonaan jälittelemään pronssista, voimme käsiteltävänämme 
olevalta kalmistolta löydetyt hammasriipukset lukea tämän sarjan myöhäi- 
sempiin kehitysmuotoihin.

Yhteydessä edellisten kanssa, kuten näemme esim. viitatuista Mui
naisjäännöksien kuvasta 2080 ja Riian kataloogin 12 taulun kuvasta 3, 
esiintyvät linnun muotoon jälitetyt vitjariippeet, jommoisia Marttilan kal
mistostakin löydettiin yksi, kuv. 5. Se on pronssista valettu, 52 mm. 
pitkä kuvusta pyrstön päähän ja 41 mm. korkea. Kaula siinä on hy
vin pitkä ja taivutettu kaareen niin että nokka yhdistyy kaulaan ja

1 Vert. myös Katalog der Ausstellung zum X archäol. Kongress in Riga 1896, 
Taf. 26 kuv. 16. Vasta nimitämme teosta Riian kataloogiksi.

s Esim. Eura, Osmanmäki, Hist. Mus. Luett. N:o 1913: 9; Aspelin, Muinaisjään
nöksiä, kuv. 1343.

8 Vert. Hackman & Heikel, Vorgsch. Altertiimer, Taf. 58, kuv. 11; S My:n Aikak. 
kirj. XIII, kuv. 175; Aspelin, Muinaisjäännöksiä, kuv. 1065 ja 2080; Riian kataloogi, 
taulu 18, kuv. 1 ja taulu 12, kuv. 3.



tämä selkään, joten kaulan, pään ja selän väliin muodostuu kaksi sil
mua. Näitä paitsi on niskassa ulkoneva kantosilmu, joka on käyttä
misestä heikoksi kulunut. Takaruumiissa on alapuolella kaksi murtu
nutta väkästä, jotka osottavat jalkoja. Tämän kanssa hyvin läheisesti 
samanlainen vitjariipe on löydetty Laitilan Kansakoulumäen polttokalmis
tosta,1 sekä muita samaan ryhmään kuuluvia riipuksia eri seuduilta Kar
jalasta, Tuukkalan kalmistosta Mikkelin lähellä, Kokemäen Leikkimäen 
kalmistosta y. m.2 Runsaimmat ja muodoltaan vaihtelevimmat ovat 
tämänlaatuiset riipushelyt suomalaisten heimojen entisillä ja nykyisillä asu
ma-aloilla Pohjois-Venäjällä ja Uraalin seuduilla, missä kysymyksen alai
seen helyyn verrattavia on löydetty muiden muassa lukuisista tschuudi- 
liaudoista Kostromän kuvernementissä.8 Näitä riipuksia, jotka esittävät, 
paitsi lintukuvia mitä vaihtelevimmissa muodoissa, useita nisäkkäiden 
ja mateliain luokkaan kuuluvia eläimiä ja sekamuodostuksia kaikista 
näistä eri eläinluokista, vieläpä ihmiskuvia mitä omituisimmissa muo
doissa, ovat venäläiset tutkijat, varsinkin T. A. Teplouhoff4 ja hänen 
jälkeensä D. N. Anutscliin5 luokittaneet niissä esiintyvien eläinmuoto- 
jen mukaan ja selittäneet niiden esittävän mytoloogisia aiheita, jopa 
olevan itse epäjumalankuvia (»m o.iu»). Kuitenkin osottaa verratto
masti suurin osa puheenalaisista koristeista, jos niiden alkumuodot sit
ten ovat lähteneet mytoloogisista aiheista vai ei, konemaista jälittele- 
mistä ilman että jälittelijällä on ollut aavistustakaan jäliteltävässä esine- 
muodossa mahdollisesti piilevästä aatteesta, joten koko koristeryhmä 
odottaa vielä laajaperäistä typoloogista tutkimusta, ennen kun sen alku
perästä ja mytoloogisesta merkityksestä voi mitään varmuudella sanoa. 
Kuitenkin näyttää epäilemättömältä, että tämän riipuslajin kotiperä 011 

etsittävissä mainituilla alueilla Venäjällä, josta niitä on, ehkä muinais
ten permalaisten välityksellä, länteenpäinkin sirottunut Suomeen, Itä- 
merenmaakuntiin, jopa Skandinaaviaan saakka.

Paitsi näitä esineitä ansaitsee kohdalta a ■ tavatuista löydöistä eri
koista mainitsemista enää vaan pronssisoljen katkelma, kuv. 6. Se on 
matalarenkaisesta, matala- ja tasakantaisesta hevosenkenkäsoljesta, jonka 
kannat ulkoreunaltaan yhtyvät niin että niiden väliin jää soljen sisä

1 Hist. Mus. Luett. 2548 : 91; Hackman & Heikel, Vorgesch. Altertiimer, Taf. 56, 
kuv. 10. Vert. myös sama taulu kuv. 20—24.

8 Vert. Suom. Muinaismuistoyhd. Aikak.kirja XIII, kuv. 339— 342 ja X kuv. 
73 ja 74.

8 <t>. J f. H eifieAOBi., PaeKonK H  KypraHOBB m , K ooT poM C K oii r y ö .  T a ö ji . 3  h  4 , 
M a T ep . n o  a p x . b o c t . r y ö .  T . I I I .

4 UpeuHOCTii IlepMCKOH R y n n  b b  bii.hL  öacH ocjioBH M XB  ju o n e n  n  jk h b o t h m x b ,
nepM C K ift K p a ii T . I I .

5 Kb  noTopin HCityccTBa h irtpoBaHiii y  lIpuypa.ii.CKOu Hyfltt. Hyneicia H3-
oöpaJKema jieTamnxB iithhb h MirerriecKHXB KpBiJiaTBiXB cymecTBB. MaT. no apx.
b o c t . ry ö . T. HI.
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puolelle syvä lovi. Kantoja yhdistävä kannas on terävästi nelikulmai
nen, joten se ei näytä olleen palkimen uapana. Renkaan päälipuo- 
lella on keskustalla ja kummassakin reunassa koristejonoja, jotka muo
dostaa kaksi riviä kärkikulmat vastakkain olevia, isketyitä kolmioita. 
Samanlainen kolmiojono käy pitkin kantojen reunoja. Katkelman pi
tuus on suoraan mitaten 48 mm.

Tähän lähinnä verrattavia solkia on meillä ennen löydetty Per
niön pitäjän Paarskylän kartanon pihalla olleesta polttohaudasta (Hist. 
Mus. Luett. 3315: 20) ja Laitilan pitäjän Kansakoulumäen polttokal
mistosta (Hist. Mus. Luett. 2548: 9; Hackman & Heikel, Vorgesch. 
Altertiimer, Taf. 40, kuv. 9). Nämä eroavat kuitenkin Marttilan kal
miston soljesta siinä, että kamlat näissä ovat irrallaan, vaikka muuten 
lähellä toisiaan. Perniön solki eroaa sitäpaitsi koristustensakin puo
lesta, siinä kun kolmioiden sisällä on piste ja niiden muoto, asento ja 
järjestys on hieman toinen. Laitilan soljessa sitävastoin on koristelu aivan 
sama kuin tässä kuvatussa. Sama koristeaihe —  ikäänkuin veitsen- 
kärellä iskettyjä pieniä pisteettömiä kolmioita, kärkikulmat vastakkain 
—  tavataan myöskin muutamassa neljällä nauhanmuotoisella eläinku
violla koristetussa ympyräisessä kupurasoljessa, jonka Appelgren lukee 
tämän solkimuodon B-tyypiksi ja sanoo olevan peräisin 8:nnelta tai 
9:nneltä vuosisadalta.1 Onko Marttilan kalmistolta tavattu solkikin samaan, 
vai kanties jonkun verran myöhempään aikaan luettava, sitä ei vielä 
käy päättäminen, kun puheenalaista solkityyppiä ei ole typoloogisesti 
tutkittu. Huomauttaa tässä kuitenkin sopinee tämän soljen mainitusta 
erikoisominaisuudesta, nim. että sen kannat ovat yhdistetyt. Jos soljen 
yleinen kehitys, kuten näyttää, on käynyt siihen suuntaan, että kan
nat ovat pyrkineet lähemmäksi toisiaan, olisi Marttilan solkimuoto tämän 
kehityksen myöhäisimpiä tuloksia. Mitä hevosenkenkäsolkiin yleiseen 
tulee, esiintyvät ne Etelä-Euroopassa jo roomalaisen keisarivallan aikana, 
mutta tulevat itäbalttilaisissa maissa ja myös meillä käytäntöön pää
asiallisesti vasta ensimäisen vuosituhannen loppupuolella ja pysyvät 
sitten käytännössä useita vuosisatoja saaden mitä vaihtelevimpia 
muotoja.2

Kohdalta b tavattiin ainoastaan ennenmainitut kaksi pronssista 
juomasarven päätehelaa, kuv. 4. Esineet löytyivät molemmat samasta 
paikasta tien vierestä, johonka näyttivät vierineen maaleikkauksen jä- 
leltä soran varistessa. Molemmat helat, jotka muuten ovat jotakuinkin

1 Finskt Museum IV, 1897, siv. 3— 4 ja 8— 9.
2 Vert. Phys. Ökon. Bericht, 1889, siv. 30; Hausmann, Riian kongr. katal. joh

danto, siv. XXV ja s. y. m. siv. sekä taulu 19. Meillä löyd. solkimuodoista kts. Aspelin, Mui
naisjäännöksiä; Hackman & Heikel, Vorg. Altertiimer, Taf. 40, 41 ja 47; S My:n Aikak. 
X, kuv. 36—39, XII kuv. 67, 69, XIII, kuv. 189— 191 243, 246— 258; Suom. Mus. I, 
1894, siv. 84 ja s., y. m.
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Kuv. 8. —  ‘A. (Montelius, Sveriges Forntid kuv. 381.)
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eheät ja ilman merkkiä tulen tärvelemisestä, ovat aivan samaa muotoa 
ja kokoa, noin 42 ja 43 mm. pitkät ja 13 mm. vahvat. Helojen ala
osassa on putki, jonka lävitse käy naula helan sarveen kiinnittämistä 
varten, yläosa taas muodostaa pullean, pitkähkön ja liereän kuvun, 
joka päättyy pyöreään tasapäälliseen kantaan. Kuvun ja putkiosan 
rajalla on pyöreä ulkoneva laatta, jonka lappeet ovat yksiaskeliset. 
Tämän keskuslaatan ja kuvun välissä oli toisessa helassa löydettäessä 
helan ympärillä pari kierrosta lankaa, joka sittemmin kuivattuaan on 
suurimmaksi osaksi karissut pois. Muodolleen vastaavat helat lähinnä 
Sophus Mullerin: Ordning af Danmarks Oldsager, Jernalderen, kuv. 178.

Minkä muotoisia tällaiset juomasarvet ovat olleet, käy selville 
kuvasta 8, joka näyttää erään Gottlannilta löydetyn juomasarven muo
don. Runkona oli niissä tavallisesti lehmän sarvi, jonka suu ja kärki 
olivat erilaisilla hopea- tai pronssiheloilla varustetut. Suuhela oli milloin 
kapea, kuten kuvatussa, milloin leveä ja runsaasti koristettu. Kiinni- 
tarttumista varten oli sarvissa käyrällä puolella ketju tai jänne, jonka 
päät olivat kiinni joko suu- ja kärkiheloissa tai heti niiden alapuolella. 
—  Marttilan helojen yhteydessä ei mitään muita juomasarven osia ta
vattu, kenties siitä syystä, että paikka oli ennen tutkimista osittain 
hävitetty.

Laitilan pitäjän Kansakoulumäen polttokalmistosta löydettiin ke
sällä v. 1888 muuan särkynyt ja nähtävästi tulessa ollut pronssihela 
(Hist. Mus. Luett. N:o 2548: 156), joka tuskin saattaa olla muu kuin 
katkelma juomasarven päätehelasta. Kanta siitä on kokonaan poissa, 
ja putki on avautunut. Kupu näyttää, sen sijaan että se Marttilan he
loissa on liereä ja tasaisesti pullea, tässä olevan hiukan kulmikas ja keski
kohdalta hieman harjava, ja sen kummassakin päässä, siis sekä kannan 
että putkiosan rajalla, on päältä pyöreähkö, noin 2—-3 mm. leveä vanne. 
Muuten lienee tämä hela samaan tyyppimuotoon luettava kuin Martti
lan helat. —- Muita juomasarven osia ei meillä ole tähän asti löydetty.

Sekä eteläisissä että läntisissä naapurimaissamme ovat juomasarvi- 
löydöt sen sijaan verrattain lukuisat. Itämerenmaakunnissa1 tavataan 
niitä etupäässä Väinäjoen eteläpuolella, Kuurinmaalla, jossa ne ovat 
eri polttokalmistoissa sangen runsaasti edustetut. Liivinmaalla ovat 
ne jo  paljoa harvinaisempia, lättiläisellä ja virolaisella alueella ei niitä 
ole tavattu ensinkään. Skandinaaviassa ja Pohjois-Saksassa aina Böö
miin asti tavataan juomasarvilöytöjä koko runsaasti, niiden joukossa 
myös pääteheloja useamman tyyppisiä.2 Tanskassa sanoo Möller, vii
tatussa paikassa, niitä hyvin usein löydettävän parittain. Böömissä taas

1 Vert. Hausmann, Riian katal. johdanto, siv. XIX, XXX, XLI, LV y. m., taulu 9, 
kuv. 27; Aspelin, Muinaisjäännöksiä, kuv. 1829 ja 1836.

2 Sophus M öller, Jernalderen, n. 177; Heinrich Willers, Die römischen Bronzeei- 
mer von Hemmoor, siv. 79—81; Pamåtky XVII, 1897, siv. 509, Taf. L1I1— LXV.



— I l 

on muiden muassa eräästä uurnahaudasta Kolmin piirissä löydetty juo
masarven pääteheloja kokonaista 7 kappaletta, useimmat samaa tyyp
piä kuin helat meidän löydössämme. Koillis-Saksassa Memelin tienoilla 
sanoo Tischler eräästä muutenkin rikkaasta Oberhofin kalmistosta1 juo
masarven osia löydetyn »ihmetyttävän suuret määrät.»

Mitä juomasarvien alkuperään tulee, sanoo Muller niiden lähte
neen roomalaisista esikuvista, vaikka sellaisia ei tunneta, ainakin viit- 
taisivat helat roomalaiseen alkuperään, jos kohta sarvia ei olekaan roo
malaisista maakunnista tavattu. Tämän johdosta huomauttaa Willers,2 
että Caesarin kertomuksen mukaan oli Gallialaisilla tapana varustaa 
häränsarvia hopeaheloilla ja käyttää niitä juhlatilaisuuksissa juomamal- 
joina: Haec (cornua) studiose conquisita ab labris argento circumclu- 
dunt atqve in amplissimis epulis pro poculis utuntur.3 Tämän lisäksi 
on gallialaisista ja Reinin tienoillla tavatuista keisarikaudenaikuisista 
lasitehtaista löydetty joukottain lasisia »juomasarvia», jommoinen mui
den muassa on tavattu Lounais-Norjasta lukuisien roomalaisten lasien 
yhteydessä.4 Olettamalla siis, että Galliassa juomasarvia on valmistettu 
sekä sarvista että lasista, ja koska juomasarven heloja, kuten Möller 
sanoo,6 on tanskalaisissa, norjalaisissa ja englantilaisissakin löydöissä 
tavattu, paitsi pronssista, myös hopeasta, niin —  päättää Willers —  ei 
mikään estä pitämästä niiden alkuperää gallialaisena. Että pronssiset- 
kin juomasarven helat ovat gallialaista alkua, sitä sanoo Willers todis
tavan muiden muassa sen, että ylempänä mainitussa böömiläisessä löy
dössä pronssisten juomasarvenhelojen ohella esiintyi myös 4 gallilaista 
soikea.6

Miksi Möller pitää juomasarvia alkuperältään roomalaisina, johtuu 
osaksi siitä, että ne niin Skandinaaviassa kuin Saksassa ja Böömissä 
aikaisintain ja pääasiallisesti esiintyvät löydöissä niin kutsutun rooma
laisen vaikutuskauden ajoilta, johon Möller Tanskan möinaisjäännösten 
nojalla lukee 2 ensimäistä vuosisataa j. Kr. s. Niinpä sanoo hän Tans
kan yli 30 löydöstä, joissa juomasarven heloja on tavattu, yhden ai
noan olevan roomalaista aikaa myöhemmältä eli kansainvaellusajalta 
(3— 5 vuosis. j. Kr.), kun niitä sen sijaan Norjassa ja Englannissa ta
vataan viimeksimainitulta aj aitakin useammin. Koillis-Saksassa ja Itä- 
merenmaakunnissa näyttävät juomasarvet yleisemmin olleen käytän
nössä vielä myöhäisempinäkin aikoina. Niinpä ovat ne haudat ennen- 
mainitulla Oberhofin kalmistolla Memelin piirissä, joista juomasarven

1 Phys. Ökon. Bericht, 1889, siv. 27— 32.
2 Die röhmischen Bronzeeimer, siv. 80 ja s.
8 Belli gallici, lib. VI, cap. XXVIII.
4 Kuvattu Ryghin Norske Oldsager, kuv. 339.
5 Jernalderen, siv. 37, n. 311.
6 Samaa tyyppiä kuin Almgren, Fibelformen, Taf 11, 240,

i
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osia on löydetty, Tischlerin mukaan 7— 9:nneltä vuosisadoilta. 1 Itä- 
merenmaakunnissa, Kuurin- ja Liivinmaalla, ovat juomasarvilöydot 
Hausmannin mukaan niinikään osittain varhemmalta, osittain myöhem- 
mältä rauta-ajalta —  joiden rajaksi hän asettaa v. 700 — , mutta lukui
sammat viimeksimainitulta. Täällä juomasarvenjäännökset, vaikka esiin
tyvät polttohaudoissa, eivät yleensä näytä olleen tulessa, seikka, josta 
Hausmann päättää juomasarvien olleen vainajain mukaan pantuja 
muistokaluja tai lahja-antimia.

Mitä juomasarviin tulee meillä, ei niistä vielä saata aikaan eikä 
merkitykseen nähden mitään johtopäätöstä tehdä ennen kun niitä löyde
tään enemmän ja edullisemmissa löytösuhteissa kuin tähän asti. Laitilan 
Kansakoulumäen kalmisto, josta yksi rikkinäinen päätehela on löydetty, 
sisältää muinaisjäännöksiä ainakin 6:lta vuosisadalta, joten siitä ei ole 
ajanmääräyksen avuksi. Marttilan kalmisto, toistaiseksi toinen meillä, 
jossa juomasarven jäännöksiä on tavattu, on tutkituilta kohdin ollut 
hävitetty, josta syystä helatkin löytyivät yksinään eivätkä muiden, mah
dollisesti ijältään määrättävien muinaiskalujen ohella, ja on suurim
maksi osaksi vielä tutkimatta, joten sekään ei ole kysymyksessä olevassa 
suhteessa edullisempi. Tässä saamme siis tyytyä vaan konstateeraa- 
maan, että ne juomasarvenhelat, jotka meillä tähän asti löytyvät, ovat 
tavatut polttokalmistoista, toisessa tapauksessa yksinään ja tulen vaiku
tuksesta rikkuneena, toisessa tapauksessa parittain ja ilman huomattavaa 
tulen vaikutusta.

Ne löydöt Marttilan kalmistolta, joista ylempänä on pääkohdittain 
kerrottu, ovat vasta alustavan tutkimuksen kautta talteen saatuja, hu
vittavia esikoisia kalmistosta, eivätkä semmoisina vielä oikeuta johto
päätöksiä tekemään sen käyttöajasta yleiseen. Niiden avulla voimme 
päättää ainoastaan, että kalmistoa on käytetty ainakin ensimmäisen ja 
toisen vuosituhannen rajavuosisatoina ja mahdollisesti useamman vuosi
sadan kuluessa näiden rajasta taaksepäin, mutta käyttöajan rajat jäävät 
vastaisen tutkimuksen lähemmin määrättäviksi.

Juhani Rinne.

Anteckningar om äldre finska uniformer.
I.

När våra förfäder första gången gjorde »hakkapeliternas» namn 
fruktadt öfver hela Europa, buro de nog ännu med sig hemifrån sina 
enkla, hemgjorda kläder af skinn och vadmal. Uniformer voro ännu

1 Vert. myös Olhausen, Hornsubstanz in vor- und friihgeschichtlichen Funden, 
Zeitschrift fur Ethnologie XXIV, s. 453.

k
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icke i allmänt bruk under trettio-åriga kriget. Visserligen finnas redan 
från medeltiden uppgifter om, att furstar, enskilda riddare och städer 
läto likformigt uppkläda sina krigare, men det var då vanligen fråga 
om någon elittrupp, åt hvilken man ville gifva ett ståtligare utseende. 
En sådan trupp var t. ex. lifgardet under Gustaf II Adolfs tid, hvil- 
ket kallades »gula regementet» efter färgen å soldaternas rockar eller 
å de breda snörena på de blå rockarne. Det var alldeles tillfälligt som 
trupperna erhöllo likformig beklädnad t. ex. efter eröfringen af Wtirz- 
burg den 8 oktober 1631 eller intåget i Munchen i maj 1632, då 8,000 
soldatdräkter hittades under tyghusets golf. Men just detta, att fien
dens utrustning kunde utan vidare användas, visar, huru obestämdt 
bruket af uniformer ännu var. Trupperna åtskildes icke den tiden 
genom sin klädnad, utan genom fanor och fälttecken. De förra torde 
det väl ha varit, som gåfvo namn åt de blå, gröna o. s. v. regemen
tena i svenska hären, de senare bestodo t. ex. i af officerarene burna 
bindlar, som voro röda för de kejserlige, gröna hos svenskarne, hvita 
hos fransmännen. I slaget vid Warschau 1656 buro brandenburgarne 
ekkvistar, svenskarne halmviskor i hattarne.

Det brokiga och omväxlande utseende, som krigardräkterna före
tedde både i färg och form, motverkades väl till en del genom rust
ningarna. Men under förra hälften af 1600-talet höllo de redan på att 
komma ur bruk, och det är omöjligt att säga, i hvilken utsträckning 
de begagnats af de finska trupperna. Vi ha visserligen icke få dylika 
i behåll, och särskildt väl företrädda, t. ex. i Statens Historiska Mu
seum, äro hjälmarne, som visa alla den tiden brukliga former: fot
folkets halfrunda stormhatt med utstående brätten och uppstående kam 
långs midten, samt ryttarnes visirhjälm, som omslöt hela hufvudet, eller 
den s. k. pappenheim-hjelmen, med bred ledad nackskärm, öronlappar 
och ställbart nässkydd. Det torde dock mest ha varit officerare, som 
buro dylika skyddsvapen, hvilka sedan som äreminnen uppsattes i 
kyrkorna. Så fanns t. ex. i Wirmo kyrka en ståtlig, förgylld helrust
ning, som tillhört kyrkans mäktige donator, Henrik Fleming (f  1650) 
—  denna rustning är för öfrigt afbildad i Boken om vårt land såsom 
en medeltida riddares. —  Om någon uniformering, hvarigenom man 
kunde skilja olika truppdelar från hvarandra, kunde det dock natur
ligtvis icke här vara fråga.

Det var egentligen med införandet af stående arméer som man 
begynte använda uniformer, i Frankrike under Ludvig XIV , i Sverige 
under Karl X  Gustaf. Förut hade soldaten själf eller hans rotehållare 
fått sörja för beklädningen, men nu tog regeringen åtminstone i viss 
mån denna omsorg på sig, och det anbefalldes, att landsknektarne 
skulle förses med beklädnad »af lika snitt och färg». Till formen var 
denna säkert hos soldaterna af enklaste slag och visade föga af de
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ändringar som modets växlingar ofta medförde i officerarnes kläde
dräkt. Rock och kortbyxor voro vida, den förra upptill något mer 
åtsittande och med högt lif, stöflarne hade väldiga kragar, hatten var 
hög, med breda brätten, uppfästa på ena sidan med en knapp. Senare 
blef rocken jämnbredare, försedd med tallrika knappar samt rätt lång 
utan att dock skörtena voro uppvikta. Beklädnaden fullständigades 
med en kyrass eller ett kyller hos ryttaren, hos musketören ett bantler 
med krutladdningar eller med en särskild patrontaska, sådan som Gu
staf II Adolf uppfunnit, o. s. v.

Om färgerna för en del regementen i den svenska hären finna vi 
upplysning i den »Förtekningh oppå Den Vth Commenderade Militia 
Hwar Effter Dem Gifwes Commiss Klädhe», hvilken utfärdades af 
krigscollegium den 16 mars 1655.1 Här uppgifves för:

Österbottens regemente: blå rockar och bruna benkläder.
Björneborgs » röda kläder.
Tavastehus » röda »
Yiborgs » blå »

Ar 1673 hade dessa färger undergått förändringar, och vi erhålla 
därom följande upplysningar ur en troligen nämnda år utgifven »För- 
teckningh på Standarer och Fahners sampt Footfolcketz kläders färgor 
i Sverige, Finlandh, Skåne, Hallandh, Bleckingh och Jämptelandh»: 2 

Österbottens regemente: blå kläder.
Äboläns » mörkgrå »
Björneborgs » gula »
Tavastehus » (öfv. Sasse): röda kläder.

» » ( » Wentzel): blå »
» » ( » Mellin): blå »

Viborgs » ( » Taube): röda »
» » ( » Munck): gröna »

Under de närmast följande åren skedde ytterligare ändringar; 
sålunda bestämdes 1675 att färgerna å ärmuppslagen skulle för hvarje 
regemente vara olika rockens färg, och 1683 voro nya färger bestämda 
för denna.8 Hvilka dessa voro för de finska regementena kan jag ej 
uppgifva, men i flertalet fall torde de öfverensstämt med fanornas 
(eller landskapsvapnens) färger och sålunda för det mesta varit röda 
med hvita, gula o. s. v. uppslag. Sistnämnda år, 1683, fastställdes 
äfven genom en förordning prisen å de kläder, som »knektehållarne» 
åtagit sig att skaffa soldaten, och bestämdes därvid, att hvarje soldat 
skulle förses med en rock »af den vid regementet brukade couleuren»,

1 T. J. Petrelli, Svenska och finska fanor och standar, p. 5.
2 Petrelli p. 78— 80.
s F. A. Spak, Några historiska upplysningar om uniformering och utredning, p. 8.
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hvartill åtgick 8 fot kläde af 4Va fots bredd samt 1 fot kläde till upp
slag; vidare »en god klädeskarpus» (ett slags mössa) och ett par strum
por, båda dessa plagg likaledes af regementets färg, samt slutligen 
gehäng, skinnbyxor och skor. Kostnaden för denna s. k. »lifmunde- 
ring» erlades af kronan, och kläderna förvarades mellan möten och 
mönstringar hos rotehållaren. Denne bestod soldaten en s. k. slitkläd- 
ning af vadmal till dagligt bruk.

Ar 1687 skedde den sista stora förändringen i färgerna, då den 
blå färgen, som sedermera blef karakteristisk för de svenska unifor
merna, infördes för såväl rockar som karpuser. Jämnsides härmed 
kom visserligen den grå färgen ofta, såsom vi skola linna, till använd
ning, och till ryttaremunderingen hörde ett gult älghudskyller. Foder, 
krage och ärmuppslag voro gula eller blå, likaså byxorna. I stället 
för de ofvannämnda karpuserna infördes snart nog åter hattar af svart 
filt af samma form som de under Karl X  Gustaf begagnade, men i 
st. f. att på den tiden brättet uppveks endast på en sida, uppsattes nu 
hela brättet på det sätt, att det bildade tre utskjutande hörn.1 Ar 
1697 utgåfvos bestämmelser om officerarnes dräkt. I allmänhet till
staddes en stor frihet, dock så, att alla rockar skulle vara blå och 
»efter fatjon skurne, nämligen smala uti lifvet och nedan omkring af 
en tjänlig vidd med små uppslag». Det var den bekanta uniformen i 
blått och gult, med en väst eller tröja under rocken och den senares 
skört fram och baktill uppvikta och fästa på sidan, den uniform, i 
hvilken Karl X II alltid under krigsåren finnes afbildad. Den bibehöll 
sig, hvad formen beträffar, med obetydliga förändringar ända till 1779. 
I krig skulle officerarne taga med sig grå rockar. Mot slutet af Karl 
XII:s regering kunde kläde icke mer anskaffas i tillräcklig mängd, och 
en del af arméen bekläddes därför med vadmal, som skulle vara helst 
blått men äfven grått.

Efter fredsslutet 1721 vidtog man på alla områden åtgärder för 
att införa ordnade förhållanden i riket och småningom hela krigets 
skador. Uniformsväsendet ställdes nu också på en strängare ordnad 
fot. Bestyret med regementenas beklädning och mundering, som tidi
gast tillkommit krigskollegiet och därefter kammarkollegiet, ålades år 
1711 åter krigskollegiet. Genom k. bref af den 31 aug. 1720 blef den 
vid kammarkollegium anställde »klädeskammarförvanten» flyttad till 
krigskollegium, inom hvilket samtidigt inrättades ett beklädningskontor. 
Det ägde bestånd ända till år 1777.a

1 Spak p. 9.
2 Jag har å Krigsarkivet i Stockholm haft tillfälle att genomgå beklädningskon- 

torets handlingar och därur hämtat en stor del af de upplysningar som i det följande 
meddelas.



Ett bland beklädningskontorets första åligganden blef att kläda 
upp de finska regementena, och i en förteckning af den 25 juli 1726 
meddelas upplysningar om de persedlar, som allt ifrån 1723 för detta 
ändamål utlämnats till fotregementena från Stockholms rustkammare 
samt tyghuset i Åbo; om kavalleri-regementena hade man sig ingen
ting bekant. Vi finna häraf, att underofficerarne vid infanteriet i likhet 
med officerarne buro blå rockar, tröjor (västar med ärmar) och byxor. 
Äfven manskapet förseddes vid samtliga regementen med blå rockar, 
och vid Åboläns, Tavastehus och Savolaks regementen voro också tröjor 
och byxor af denna färg, medan Björneborgs, Kymmenegårds och Ny
lands regementen buro dessa plagg af gul färg och Österbottens rege

mente röda tröjor och ullstrumpor samt 
skinnbyxor. Vid de öfriga regementena 
voro strumporna, som sträckte sig högt 
uppe på benen och voro dragna utanpå 
byxorna, gula, liksom rockens krage, ärm
uppslag och foder. Trumslagare och pro- 
fosser hade något skiljaktiga uniformer, 
oftast så, att gult och blått växlade inot 
manskapets färger, t. ex. gula rockar, blå 
västar och byxor; en myckenhet snören 
eller galoner åtgick till rockarne.

I maj och juli 1726 slötos kontrakt 
om leverans af en mängd persedlar till 
Åbo lifdragoner. Bl. a. skulle de erhålla 
»hattar, sirade med en hvit galon af kamel
garn, en svarfvad mässingsknapp och ko- 

Nyländsk dragon c. 1740. kard såsom profvet utvisar»; vidare blå
klädeskappor med hvita kragar, fodrade 

med hvitt friseradt boj samt med två mässingsspännen; blå lif- 
rockar af kläde med uppslag och krage af hvitt kläde och fodrade 
med hvitt boj samt med mässingsknappar; tröjor af hvitt kläde med 
lärftfoder. Schabrak och pistolstrumpor skulle vara af gult kläde med 
livita kamelgarnssnören eller galoner. För Nylands dragoner påträffas 
uppgifter först senare, men de voro sannolikt nu liksom då klädda i 
blå rockar med gula uppslag m. m., gul väst samt skinnbyxor. Det
samma torde ha varit fallet med de få återstående Karelska dragonerna.

En takmålning på Sarvlaks, antagligen tillkommen på 1740-talet,1 
visar ett par nyländska dragoner från denna tid. Den blåa rocken är 
vid och lång och skörtena framtill och baktill uppvikta och hopfästa 
på sidorna, så att det gula fodret synes. Den smala kragen är gul, 
likaså den långa, nästan till knäna gående tröjan eller västen samt

— 16 —

1 V. M. v. B om , Beskrifning om Sarvlaks, 2. uppl. p. 148.
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byxorna, utanpå hvilka dragits ett par väldiga kragstöflar. Också den 
breda bantlerremmen öfver axeln, med en sölja vid hvilken karbinen 
kunde hållas hängande vid högra sidan, är gul. Hatten är trekantig 
med en bred hvit galon kring brättet. Infanteriets uniform var i 
hufvudsak liknande; den viktigaste skillnaden bestod i att fotsoldaterna 
buro skor och långa strumpor, dragna utanpå byxorna och fasthållna 
med ett band öfver knäna.

Några förändringar i färgerna inträffade under de följande åren. 
Troligen var det efter lilla ofreden, då de finska trupperna åter fingo 
nya munderingar, hvarom meddelanden gifvas i ett memorial af den 
10 mars 1746. Färgerna äro dock ej här angifna. Äfven släpuniform 
tyckes kronan denna gång ha bestått, ty i en inlaga af den 4 febr. 
1745 förfrågar sig t. f. öfversten för lifdragonerna, huru det skulle 
förfaras med den grå mundering regementet undfått i Sverige. Det 
svarades dock, att den skulle likt den blå förvaras hos rotehållarne 
och således ej i hvardagslag finge begagnas. Utredning om färgerna 
finna vi i några utrustningsförslag och förteckningar öfver munderings- 
persedlar från 1746 och 1747. Det visar sig här, att Nylands fotrege
mente vid denna tid hade blå rockar med röda uppslag, krage och 
foder, röda tröjor och byxor och hvita strumpor, medan Aboläns, 
Savolaks och Österbottens regementen antagit en uniform, som tyckes 
blifvit allmän i svenska hären, med upphäfvande af de gamla rege- 
mentsfärgerna. De hade blå rockar, gula tröjor och byxor samt hvita 
strumpor. Nylands dragoner hade 1747 blå rockar, blå tröjor, skinn
byxor och gula ullstrumpor; 1748 nämnas emellertid gula tröjor med 
blå kant i skörtet, blå krage och uppslag, hvita snören i kanten fram
till. Tröjan var således utstofferad i likhet med en rock och kunde, 
försedd med ärmar som den dessutom var, begagnas som en släp
uniform isynnerhet sommartid. Den blå rocken hade två »slöjfer» på 
axlarne och två i sidorna ; jag kan ej uppge hvad härmed afsågs. 
Schabraken voro af gult kläde; hos lifdragonerna af hvitt kläde med 
gula galoner.

Emellertid underhölls arméns beklädnad så illa, att vid början 
af 1756 ej flere än tre regementen i Sverige och två i Finland i an
seende till munderingen voro i tjänstbart skick, hvarför sekreta ut
skottet framställde ett förslag till bristernas upphjälpande. 1 Det vik» 
tigaste härvid var, att den mängd tyg som åtgick till hvarje plagg 
betydligt inskränktes; på rocken afknappades på 9 fot kläde 1,8 fot, 
på kappans 14 fot 1 fot o. s. v. Krage och uppslag skulle för alla 
fotregementen göras af gult kläde, fodret af gult boj, tröjor och byxor 
af gult kläde. Hatten hade galon eller snöre af hvit tråd, strumporna 
voro hvita. Vid kavalleriet voro plaggen af något större dimensioner.

1 Spak p. 14— 16.
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Krage och uppslag hade rockens färg, tröjan regementets gamla färg 
och likaså fodret, som var af boj (resp. hvitt och gult för lifdrago
nerna och Nylands dragoner). Hatten skulle vara helt slät utan galon.

Det räckte emellertid ej länge, innan fotfolket återfick sina gamla 
regementsfärger, som visserligen för finska trupperna synas ha varit 
någorlunda enahanda. Denna förändring inträffade år 1765. Afven 
uniformernas snitt synes då hafva undergått några mindre förändrin
gar, att döma af några i k. Artillerimuseum i Stockholm förvarade 
uniformer (n:ris G. 142— 145). Rockarne blefvo mera åtsittande samt 
saknade krage; de knäpptes med liäktor framtill, så att båda kanterna 
slöto tätt till hvarandra och ej lades öfver hvarandra. Långs främre 
kanten löpte på hvardera sidan ett bredt »uppveck« eller revär af blått 
kläde. De finska regementenas beklädnad var dock något skiljaktig; 
bl. a. hade de kragor. Följande föreskriften för dem meddelas:1

Åboläns regemente: blå klädesrock, inga revärer, kantad med hvita 
snören framtill veka lifvet, och sedan med hvita snören uti kanten på 
bojet utföre, paillegul fastsydd krage med snöre och paillegula uppslag 
med snöre omkring, utan knappar, paillegult boj till foder, paillegult 
kläde till väst och byxor.

Björneborgs regemente: rocken kantas med hvita snören framföre 
till veka lifvet; knappar på uppslagen, eljes lik A bo läns.

Tavastehus regemente: blå rock utan revärer, snören frammantill 
i kanten å ömse sidor, gul fastsydd krage med snören omkring, och 
tvänne knappar ofvanpå med snören, samt två knappar under uppslaget 
med knapphål, gult boj till foder, kläde af samma färg till väst och 
byxor.

Savolaks regemente: blå rock utan revärer, gul krage fastsydd bak 
och lös framtill å ömse sidor, med ett knapphåls snöre på hvardera 
ändan; knapphål och knappar å ömse sidor till veka lifvet, utan snö
ren, och tvänne knappar nedanför med snören; till foder hvit boj, 
och gult kläde till väst och byxor.

Nylands regemente: blå rock utan revärer, med snören framtill å 
ömse sidor, ifrån ofvan till nedan, gul fastsydd krage utan snören, 
gula uppslag med två små knappar under uppslaget. Hvit boj till 
foder, gult kläde till väst och byxor.

Österbottens regemente: blå rock utan revärer, med snören i kanten 
framtill, paillegula uppslag utan snören och knappar, till foder paille
gult boj. Kläder af lika färg till väst och byxor.

A f dessa beskrifningar, h vilka delvis äro svåra att förstå utan 
afbildningar —  jag har dock ej lyckats träffa dylika lika litet som 
några porträtt, hvilka skulle uppvisat dylika uniformer —  synes framgå, 
att de finska regementena skilde sig från de svenska genom afsaknaden

1 Henr. Frosterus, Inledning till svenska krigslagfarenheten II p. 548 f.
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af revärer, hvaremot hvita snören löpte långs rocken på ömse sidor 
på något afstånd från kanten framtill.

Ett utredningsförslag för Österbotten regemente af den 1 mars 
1766 kompletterar dessa uppgifter. Här talas bl. a. om utrustning åt 
regementets 96 grenadierer, som hade särskilda mössor, säkerligen af 
den bekanta formen med en spetsig plåt framtill. En brokig beklädnad 
hade musikkåren; det fanns för trumslagarne 16 ljusblå och 4 mörk
blå rockar med snören, 16 hvita och 4 gula västar, 16 par svarta och 
4 par gula byxor, för piparne 8 ljusblå rockar med snören, 8 hvita
västar, 8 par svarta byxor o. s. v.

För kavalleriets beklädnad gåfvos synnerligen detaljerade bestäm
ningar. 1 Någon olikhet med föregående tid förefinnes ej här: det må 
dock tilläggas, att kavalleristen skulle ha en kappa af 7 alnar blått 
kläde 9 kv. bredt, kragen inberäknad. Den skulle fodras med boj i
regementets gamla färg och skörtena skulle prydas med en bård af
fodret samt likaså halsringen. Kapporna gjordes helrunda med ett par 
stora och ett par mindre messingsspännen. Tröjan, i regementets färg, 
hade små uppslag af blått kläde, gjorda som på rocken, så att tröjan 
vid tillfälle kunde »brukas såsom köller». Byxorna voro af skinn.

De år 1765 fastställda uniformerna begagnades ända till 1779.
Det var icke ett litet antal persedlar, hvarmed soldaten skulle 

förses utom de egentliga uniformsplaggen. Till en ryttares eller dra
gons fullständiga utrustning hörde kappa, rock, väst eller tröja, byxor, 
hatt, en svart och två hvita halsdukar, tre skjortor, skor med spännen, 
ullstrumpor, lärftstrumpor, stöflar med sporrar, karbin eller musköt, 
ett par pistoler, flintor, pistolstrumpor af läder, värja, karbinrem, ge- 
häng, patronkök samt allt hvad till hästens utredning hörde. I en
lighet med tidens åskådningssätt sörjde man noga för, att endast in
hemska fabrikat kommo till användning vid denna uppklädning. Åbo 
lifdragoner blefvo tidigare utrustade från Barnängens fabrik i Stock
holm, Nylands dragoner från Pincquard.2 Denne Adam Pinckhardt, 
såsom han själf skrifver sig, försåg äfven Österbottens regemente 1726 
med kläder, medan Paul Timme levererade hattar, strumpor och hals
dukar. Hattstofferaren Hagberg kvitterade samma år resten af lön 
för ett parti chamois (isabellafärgade) väs tar till lifdragonerna.3 1739
ägde en ny fördelning rum mellan manufakturisterna; den i Åbo an
lagda fabriken fick deltaga i leveransen till de finska regementena; af 
omkring 50,000 aln för hela arméen lämnade Wechter i Åbo 2,200. 4 
1748 beställdes för Tavastehus regemente tält från buldansfabriken i 
Borgå. 5 K. K. Meinander.

1 H. Frosterus I p. 240 f. 2 H. Frosterus I p. 236.
8 Bekl.-kont., Ink. handl. 8. XI 1725, 3. I. 1726, 26. V. 1726.
4 H. Frosterus I p. 237. 5 Bekl.-kont., Ink. handl. 4. I. 1748.
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Den starke prästen.
Folksägen från Munsala.

Den egenskap folktraditionen hos sina hjeltar mest beundrar är kropps- 
styrkan. Vi behöfva blott nämna Otto Fleming, „den starke baronen", för 
att erkänna att om ingen bland sista seklets män i vårt land talrikare säg
ner äro i omlopp, alla intygande den beundran eller fruktan han med sin 
ovanliga styrka ingaf sina samtida. I Flemings ungdom stod „Tavastehus 
korpralens", en länsman Kocks, rykte på sin höjd och i dennes yngre år 
förvånade „den gamle Puumalabon", en kapellan Hoffrén, samtiden med 
sina bragder. 1 Ännu äldre än den sistnämnde var kapellanen i Munsala 
Johan Freytag, „den starke prästen" kallad, hvars kraftprof ännu omtalas i 
folkets sägner. Vi meddela här en samling sådana.

Freitag var född 1723 i Brahestad, samma ort, som senare riktade 
den finska hjeltesagan med Maximilian Myhrberg. Föräldrarna voro båda 
bördiga från Lybeck, men hade öfver Reval och Nyen under stora ofredens 
stormar väderdrifvits till Brahestad, där köpmansslägten Freitag hade dem 
att tacka för sin uppkomst. Johan F. blef hösten 1740 student i Åbo och 
följande höst i Upsala, prestvigdes 1755; blef sockneadjunkt och pedagog i 
Nykarleby 1760, kapellan i Munsala 1762 och dog 1775.

Det var under studietiden i Upsala F. enligt traditionen vann sin första 
ryktbarhet. Därom berättas följande förvånande legend. Då kamraterna 
kommit underfund med hans ovanliga kroppskrafter, hade de uppfordrat 
honom till täflingskamp och frågat huru många motståndare han skulle rå 
m ed? F. föreslog 150! Förslaget antogs och man öfverenskom om tid och 
plats, ett af stadens torg. På öfverenskommen tid infann sig F. på mötes
platsen dragande efter sig en droska, fylld för tillfället med sten. Då kampen 
skulle börja, grep F. tag i skalmarna och slängde kärran susande omkring 
sig utan afbrott i en half timmes tid, hvarunder ingen motståndare vågade 
nalkas inom räckhåll för den flygande karusellen. Därefter slängde F. kärran 
på ett tak och aflägsnade sig.

Respekten för F:s kroppsstyrka torde efter detta kraftprof varit så stad
gad, att någon täflingskamp icke vidare kom i fråga. Däremot funno stu
denterna honom ovärderlig såsom allierad i den eviga kampen mot stadens 
gesäller, till hvilkas hyfsning de ansågo sig böra handgripligen bidraga. Själf 
var F. till sitt lynne stillsam och godmodig, såsom män med hans muskler 
lyckligtvis pläga vara, men i stället sökte och funno kamraterna användning 
för hans armar och lämnade honom då ingen fred. En höstafton, då gesäl
lerna hade anordnat en bal i upphyrd lokal, samlade sig studenterna utanför
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8 Den starke baronen. F. A. T. 1864: 132— 4; H. T. 1865: 11— 22 . —  Rancken, 
Döbeln o. Björneb., s. 186 — 9 m. fl. — Väkeviä suomalaisia. U. S. 1883:113, 118 o. 130.
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huset för att om möjligt ofreda de innevarande, men vågade sig icke in. 
Freitag efterskickades då och snart fick saken en för studenterna gynsam 
vändning. Glädjen därinne stod högt i tak, då plötsligt rutorna i ett fönster 
klingade och ett svin med öronslitande gnäll flög in bland de dansande. 
Kavaljererna rusade ut och —  in i ett trädskjul, som studenterna lyftat upp 
på trappan med ingången mot dörren. Då det mötte stora svårigheter att 
från inre sidan aflägsna detta hinder, kalmerades gesällernas hämdlust och 
vid anställd räfst erfors —■ att F. den aftonen legat till sängs i brinnande 
feber med kompresser på hufvudet urståndsatt att lämna sitt rum. Så för
säkrade hans goda värdinna.

Såsom präst aflade F. naturligtvis alla de pojkstreck, hvilka ryktet 
flätat vid hans namn under studietiden, men fann det oaktadt många till
fällen att visa prof på sina krafter. Då han såsom sockneadjunkt och en 
tid äfven såsom kapellan bodde i Nykarleby och en högsommardag red till 
Munsala för att hålla gudstjänst, ville han spara på hästens krafter och gå 
en del af vägen till fots. Vid en inbjudande äng utan led i gärdet, lyftade 
han därför hästen öfver gärdet på ängen, där den fick beta tills egaren 
återkom och flyttade brunte på vägen igen för återfärden.

Då man vid Jutas söderom Nykarleby viker af från strandvägen åt 
Lappo, ser man nära vägskilnaden en hög otuktad stenobelisk med årtalet 
1777. Enligt sägen restes den af F. till minne af vägens anläggning på 
1770-talet och kallas „Freitags sten“ ännu i dag. Vid detta eller något 
annat tillfälle voro, berättar sägen, sex man i beråd att vältra undan en sten, 
men krafterna sveko dem. F., som i förbigående såg karlarnas ansträng
ningar, stack armen under stenen och kastade den åt sidan med sådan 
kraft, „så den flög tre hvarf rundt“ .

Sedan F. fått sitt boställe i Nykarleby utbytt emot Hagas i Munsala, 
bosatte han sig där 1768. Ett godt stycke nedanom bostället sträcket sig 
en hafsvik, i hvilken F. plägade fiska i sällskap med en f. d. student Ahl
qvist, som slutade sitt lif såsom bonde på ett hemman i Munsala. För att 
skydda sin båt för obehörigt begagnande brukade F. gripa den med ena 
handen i fören och sålunda släpa den tunga farkosten efter sig till prest- 
gården. En afton då båten var mer än vanligt lastad skulle Ahlqvist, som 
ej heller var någon dufunge, kantänka skjuta på båten bakifrån, men roade 
sig i stället med att streta emot allt hvad han förmådde. Utan att märka 
eller låtsa märka sveket, drog F. båten efter sig lika lätt som alltid. Hans 
kroppskrafter föreföllo stundom obegränsade, såsom då han för att stoppa 
boställets väderqvarn, som var i full gång, slog armarna kring hjulstocken 
och höll den stilla tils vingarna blifvit fasthakade. För uppförandet af grå- 
stenskyrkan i Munsala, som vidtog på F:s tid, visade han stort intresse och 
roade sig med att bära stora stenar upp på dess murar.

Då F. på en resa till Vasa passerade Tuckur by i Vörå såg han huru 
några arbetare ansträngde sig med att upplyfta en stuguknut, under hvilken
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de ville anbringa en hörnsten. F. höll då in sin häst, steg ur åkdonet och 
höll ensam upp stuguknuten tills stenen blifvit rätt placerad.

Om F. berättas emellertid äfven sådana historier, som påminna om 
äldre sagokretsar och torde vara på honom tillämpade. En sådan är föl
jande. Till F. kom en gång en utlänning (från Tyskland), som önskade 
mäta sina krafter med den beryktade mannens. Vid det första kraftprofvet 
skulle man lyfta en stor sten. Tysken lyftade stenen till sina knän, men 
F. slängde stenen bort öfver sin axel. Därpå skulle man brottas. Därvid 
lyckades tysken få F. på knä. Detta retade F., så att han frågade om han 
finge taga i med all sin kraft. Då tysken tillstadde detta, kastade F. honom 
i golfvet så våldsamt att det blef hans död. En lika misstänklig historia 
är den att F. tre gånger nödgats infinna sig i Stockholm för att edligen 
betyga att hans styrka var naturlig och ej genom trolldom tillkommen.

Enligt en inom slägten i Brahestad fortlefvande sägen —  den enda 
som berör F:s kroppsbyggnad —  var hans tumända så stor, att han med 
den kunde betäcka en specieriksdaler, och så stark, att han på den kunde 
uppbära en tjärtunna. Äfven en af F:s systrar skall varit utrustad med en 
oerhörd kroppstyrka, liknande broderns. Därför visste också ryktet berätta 
att syskonen uppfödts med björnmjölk! Om jungfru Freitags bragder berättas 
emellertid endast att hon en gång till undran och gamman för sin brors 
gäster inbar en fåle från gårdens aflägsna stall till gäststugan (Hfbl. 
1873: 208 B. o. J. M. Tallgrens ant:r).

J. R. A.

Våra målare under medeltiden.

Det torde vara lika antagligt att kalkmålningarna i våra medeltids 
kyrkor företrädesvis utförts af finska målare, som att dessa kyrkor uppförts 
af finska byggmästare. En kyrkoarkitekt af finsk börd var munken Jose- 
phus 1480— 1510 och äfven vid Åbo domkyrkas tillbyggnader anlitades 
enligt Svartboken inhemska byggmästare. Men de skrifna källorna lämna 
öfverhufvud ytterst få upplysningar om hithörande frågor, allra minst om 
målarne.

Kort Målare, mera känd under den latinska namnformen Conradus 
Pictor, har gjort sig bemärkt såsom målareyrkets tidigast nämnda företrädare 
i Finland, ehuru tillsvidare inga spår af hans yrkesvärksamhet eller konst- 
utöfning blifvit uppdagade. Han omtalas 1336— 55 såsom en ansedd och 
betrodd borgare i Åbo, där han ofta tillkallades att bevittna eller med sitt 
sigill bekräfta köp af jordagods, ett testamente m. m. Såsom närvarande 
eller kontrahenter vid nämnda köp anträffas äfven biskoparne Benet och 
Hemming, af hvilka isynnerhet den senare säges hafva bidragit till den 
finska kyrkans yttre glans. Det är därför antagligt att Kort Målare på sin



tid varit använd såsom kyrkomålare. A f några antydningar tyckes framgå 
att han umgicks med studerade män. En gammal skolmästare testamenterade 
åt hans son: „V  libros decretales cum apparatu et omnibus libris veteris 
artis cum suis scriptis et glosis“ , hvaraf torde kunna slutas att Kort Målares 
konst var respekterad af den lärde mannen. Uppgiften att sonen hetat Lars 
samt varit målare och borgare i Åbo redan 1336, äfven han, beror på en 
uppenbar misstydning. Att döma af namnet Konrad torde vår målare varit 
af tysk börd.

Petrus Henriksson är Finlands andra kända målarenamn från medel
tiden. Det bars af den målare, som 1470 på Konrad Bidz tid utförde och 
med sitt namn signerade alsecco-målningarna i Nykyrko kyrka. De hade 
blifvit betäckta af ett kalklager, men blottades 1884 och renoverades där
efter. Tack vare denna signatyr är Petrus Henriksson tillsvidare vår ende 
medeltidsmålare, hvars värk äro kända af eftervärlden.

Ehuru för närvarande inga andra målarenamn äro kända från vår 
medeltid, vittna talrika målningar i våra kyrkor om förgätna mästare. I början 
på 1500-talet synes tilgången på målare värkligen varit klen. Sålunda klagar 
fogden på Åbo slott 1504 att han vid utrustningen af skepp ej kunnat an
bringa sköldar på holken, emedan ingen målare (fargere) fanns i staden —  
möjligen af det skäl att invånarne hade flytt för pesten —  och i den af Hem
ming Gad uppsatta ordningen för biskop Hemmings kanonisation 1514, till 
hvilken diverse målningsarbeten behöfdes, tillrådes att, om målare saknades 
i Åbo, anskaffa sådan från Reval eller Stockholm. Samtidigt (1511) beställde 
Nådendals kloster en tafla hos målare i Dantzig.

J. R. A.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 1— 12. Ett brandgraffält från järnåldern på Marttila hem m ans  

m ark i Saram äki by, Räntämäki socken. Graffältet är beläget ungef. 8 km. från 
Åbo stad åt NO och 5 km. från Räntämäki eller S:t Marie kyrka åt samma vädersträck, 
på norra stranden af Vähäjoki-å, ett ifrån norr kommande biflöde till Aura-å. Graffältet 
ligger på en backe, som svagt sluttar åt söder och väster. Genom detsamma hade man 
år 1900 brutit en väg —  se plankartan sid. 5 —, hvilken i V, N. och NO i en båge 
omsluter gården, och då nära hufvudbyggnadens norra knut (plankartan e) funnit forn- 
saker, af hvilka en med silfverbelagd holk försedd spjutspets (jämf. Aspelin Antiquités, 
fig. 1518) och en tveäggad svärdsklinga, fig. 7, senare inkommo till museet i Helsingfors. 
A f graffältet, som i allmänhet utgöres af ett med svartmylla och aska bemängdt tem- 
meligen jämnt stenhölster, undersöktes sommaren 1904 delar invid den ofvannämnda 
vägen, dervid hufvudsakligen tidigare upptagen mylla sållades och vid a och b på kar
tan, förutom mer eller mindre otydliga fragment, följande fornsaker upptogos: 3 fragment 
af bröstkedjor af brons (jämf. Aspelin, Ant. fig. 1612 och 971), 2 fragment af en spiral- 
fingerring af brons (jämf. Aspelin Ant. fig. 1402 och 1404), 3 af brons gjutna häng- 
smycken för bröstkedjor (af hvilka 2 i form af en björntand, fig. 3, och en i form af 
en fågel, fig. 5), fragment af ett hästskoformigt bronsspänne, fig. 6, samt tvenne af brons 
gjutna ändbeslag till dryckeshorn, fig. 4. Dessa sistnämnda beslag, hvilka icke äro
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skadade af eld, hittades vid b å planteckn., invid hvarandra och antagligen i ursprung
ligt läge, men i närheten af dem anträffades inga andra fornsaker. Att döma af de funna 
fornsakerna har graffältet troligen varit användt under flere århundraden och härrör 
ifrån gränsperioden emellan det första och andra årtusendet eft. Kr. f., men en närmare 
bestämning af gränserna för användningstiden låter sig icke göra innan graffältet i sin hel
het blifvit undersökt. (Juhani Rinne.)

Ss. 12— 19. Muistiinpanoja vanhem m ista suom alaisista sotilaspuvuista I. 
Ruotsalaisessa sotajoukossa tulivat virkapuvut yleiseen käytäntöön Kaarle X Kustaan 
aikana, mutta värit niissä olivat silloin hyvin vaihtelevaiset, sillä niitä muutettiin usein. 
Nuo tunnetut sinikeltaiset sotilaspuvut tulivat käytäntöön vasta noin v. 1687, ja niitä 
käyttivät myöskin suomalaiset joukot. Muutamia poikkeuksia kuitenkin löytyi, mitä 
suomalaisiin joukko-osastoihin tulee. Niinpä oli Turun ja Porin läänin rakuunoilla 
siniset takit, joissa hihakäänteet, kaulus ja vuori olivat valkoiset. Samoin oli heillä 
valkoiset liivit. Pohjanmaan rykmentillä oli ennen vuotta 1747 sinipunainen puku, ja 
samanlainen oli Uudenmaan jalkaväkirykmentillä 1700-luvun keskivaiheilla. Jälkeen 
v. 1765 erosi suomalaisten joukkojen puku ruotsalaisten puvuista siinä että suomalaisten 
takeissa oli etupielissä valkoiset nauhat, jotka solisluun kohdalta ulottuivat vyötärölle saakka. 
Usein annettiin suomalaisille joukoille myös harmaita sarkapukuja sinisten asemesta. 
Mitään tärkeämpiä muutoksia pukujen leikkauksessa ei tehty ennen vuotta 1779. Takki 
oli pitkä ja varustettu ulospäin käännetyillä liepeillä. Takin alla pidettiin hihoilla varus
tettuja liivejä tai röijyä, jota kesällä käytettiin yksin kevyemmän takin verosta. Ratsu- 
miehillä oli nahkahousut ja pitkävartiset saappaat (kts. kuvaa, joka on jäljennetty Sarvi- 
lahden kartanossa löytyvästä kattomaalauksesta ja esittää rakuunaa noin 1740 vaiheilta), 
jalkaväellä taas verkahousut, yli polvien ulottuvat villasukat sekä kengät. Hatuissa oli 
leveä lieri, joka oli kolmelta kohdalta niin ylöspäin käännetty, että siihen muodostui 
kolme ulkonevaa kolkkaa.

Hallitus piti yleensä suurta huolta sotajoukkojen varustuksista, vaikka joukot 
saivat ne osaksi itse kustantaa. Sekä Ison- että Pikkuvihan jälkeen hankki v. 1720 
perustettu „Vaatetuskonttoori“ suureksi osaksi puvut suomalaisille rykmenteille. Sellainen 
määräys vaan oli annettu, että kaikki vaatekappaleet piti valmistettaman määrätyissä 
tehtaissa valtakunnan piirissä, m. m. Turussa. (K. K. M einander.)

Ss. 20— 22. V äkevä pappi. Kansan muistossa on säilynyt tarinoita useista 
suomalaisista, jotka ovat hämmästyttäneet aikalaisiaan ruumiinvoimillaan, mutta Väkevä 
paruuni tuli viime vuosisadan alkupuolella niin tunnetuksi, että esim. Hämeenlinnan 
korpraalin, Vanhan Puumalaisen  ja Väkevän papin  urotyöt jo ovat alkaneet m uis
tossa himmentyä. Tässä kerrotaan säilyneet tarinat „väkevästä papista", Munsalon kap
palaisesta Juhani Freitagista, s. 1723 f  1775. (J. R. A .)

Ss. 22— 23' K eskiaikaiset m aalarim m e. Vaikka kalkkimaalaukset keski- 
aikuisissa kirkoissamme enimmältään mahtavat olla kotimaisten maalarien käsialaa, 
tunnemme heistä nimeltä vaan kaksi. Toinen, arvossa pidetty mies Turussa Konrad  
M aalari, eli kirkollista loistoa suosivan Hemming piispan, toinen, Pietari Henrikinpoika 
kirkollista komeutta niinikään harrastavan Konrad Bidz piispan aikana. Edellisen maa
lauksista ei ole näytettä tiedossa, mutta jälkimäisen työalaa ovat Uudenkirkon seinä- 
ja kattomaalaukset. Keskiajan lopulla näyttää Turussa olleen maalareista puute.

(J. R. A .)

H elsink i, 1905, K . F. Bäckm anin kirjapaino.
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Anteckningar om äldre finska uniformer.
II.

Den svenska härens uniformer, hvilka under bortåt hundra år 
varit tämligen oförändrade i afseende å snitt, undergingo en fullständig 
förändring under Gustaf III:s regering. I samband med införandet af 
den s. k. svenska dräkten år 1778 påbjöds nämligen följande år för 
armén en ny uniform, hvilken i hufvudsak liknade den civila dräkten. 
Den trehörniga hatten utbyttes mot en vanlig rund filthatt med vänstra 
brättet uppvikt samt prydd med plymer i de olika regementenas färger. 
I stället för den till knäna gående rocken med uppslag infördes en kort 
jacka, å hvilken fingerbreda band i olika färger voro sydda öfver söm- 
marne. Också benkläderna voro, i olikhet med den civila dräkten, 
åtsittande samt öfverdragna af mycket högt gående damasker eller s. k. 
eschavader äfvensom kängor för infanteriet och artilleriet samt låga 
stöflar för kavalleriet. I öfrigt skilde sig de olika vapenslagens uni
former endast genom färgerna. Denna beklädnad hade lånat många 
detaljer från de ungerska krigardräkterna, och den liknande äfven i 
hög grad t. ex. de franska husarernas vid den tiden; till och med den 
karakteristiska utåtgående snibben i jackans nedre framkanter återfinnes 
där.1 Den visar på sitt sätt, huru föga nationell Gustaf III:s dräkt
reform i verkligheten var och huru de svenska uniformerna nu liksom 
alltid voro endast efterbildningar af utländska mönster —  det var hertig 
Karl, som gjort ritningarne till dem .2 Den svenska dräkten var ingen

1 R. Knötel. Uniformkunde, Taf. 54, fig. b.
2 Spak o. a. a. p. 26.
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nationalkostym i den mening vi fästa vid ordet, och bönderna liksom 
prästerna voro uttryckligen befriade från att bära den, ehuru den senare 
efterbildades i folkdräkterna. Konungen hade funnit behag i ett snitt, 
som i själfva verket utmärkt klädde unga och välväxta personer —  
Albert Edelfelts teckning af korporal Svärd har i senare tid gifvit oss 
liksom den förkroppsligade bilden af den gustavianska tidens lätta och 
behagfulla kynne. Men populär blef denna nyckfullt komponerade 
dräkt icke; de svenska hofmännen skämdes för den under konungens 
italienska resa. Uniformen var dessutom olämplig, med de trångt och 
väl ombonade benen och den mot köld illa skyddade öfverkroppen.

Men sådant betydde litet under denna paradväsendets 
gyllne tid, då till och med soldaterna voro försedda 
med manschetter och krås, ej till förglömmandes den 
pudrade stångpiskan.

Regementenas färgér, hvilka tidigare varit de
samma för de flesta trupper, vanligen blått och gult, 
bibehöllos i många fall i de nya uniformerna, hvilka 
dock tack vare de många banden o. s. v. gjorde ett 
brokigare intryck än förr. De finska regementenas fär
ger och särmärken voro följande:1

Åboläns regemente: blå jacka, kantad i sömmarne 
med hvita band, gul krage och gula ärmuppslag, gula 
benkläder, blå eschavader med band i samma färg ofvan- 
till, gula band öfverst kring kängorna.

Björneborgs regemente: blå jacka med hvita band, 
hvit krage och hvita ärmuppslag, hvita benkläder, blå 
eschavader med hvita band, hvita kängband. Hos offi- 

^S'mente°'i719^ " cerarne voro benkläderna,' kragen och ärmuppslagen 
gula. Soldaterna hade å de s. k. revärerna på bröstet 

(mellan de hvitkantade sömmarne på ömse sidor) fyra par tvärsöfver 
gående smala hvita band eller galoner —  likadana som gardet och 
några andra regementen begagnade.

Tavastehus regemente: blå jacka med ljusblå band, hvit krage och 
hvita ärmuppslag, hvita benkläder, blå eschavader med band i samma 
färg, hvita kängband.

1 Upplysningarne äro hemtade ur ett litet planschverk från år 1789 af löjtnanten 
vid Dalregementet C. G. R oos: Samling af Svenska Armeens Uniformer. Ett par exem
plar af detta rara arbete (endast 4 exx. skola finnas), bestående af för hand kolorerade 
kopparstick, finnes i k. biblioteket i Stockholm, ett i k. krigsarkivet, en akvarellkopia 
å Historiska Museet i Helsingfors. De finska uniformerna äro ej afbildade i Schut- 
zercrantz ’ stora litografiska planschverk Svenska krigsmaktens fordna och närvarande 
munderingar.
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Savolaks regemente: blå jacka med hvita band, blå hvitkantad krage 
med en liten hvit fyrkant å hvardera ändan framtill, hvita ärmuppslag, 
hvita benkläder, blå eschavader med hvita band, hvita kängband.

Kymmenegårds bataljon: blå jacka med gula band (banden kring 
bröstrevären bredare samt hvita), blå gulkantad krage med liten gul 
fyrkant å hvardera ändan framtill, gula ärmuppslag, hvita benkläder, 
blå eschavader med gula band, gula kängband.

Nylands regemente: blå jacka med gula band (banden kring bröst
revärerna hvita; dessutom ett dylikt band långs undre kanten af rocken), 
gul krage, gula ärmuppslag, gula benkläder, blå eschavader med band 
i samma färg, ljusblå kängband.

Österbottens regemente: blå jacka med gula band, gul krage, gula 
ärmuppslag, gula benkläder, blå eschavader med gula band, gula 
kängband.

Enkedrottningens lifregemente: blå jacka med ljusröda band, ljusröd 
krage, ljusröda hvitkantade ärmuppslag, ljusröda hvitkantade revärer 
med fyra par hvita galoner (likt Björneborgs reg.), hvita benkläder, 
blå 1 eschavader med ljusröda band, ljusröda kängband.

Flemingska (sedermera Stackelbergs, Jägerhorns) regementet: blå jacka 
med gula band, gul krage, gula hvitkantade revärer med fyra par hvita 
galoner, hvita benkläder, blå eschavader med gula band, gula kängband.2

Lifdragonerna (Aboläns): blå jacka med hvita band, hvit krage, 
hvita ärmuppslag, hvita skinnbyxor, blå eschavader med band af 
samma färg.

Nylands dragoner: ljusblå jacka med gula band, ljusblå gulkantad 
krage, gula ärmuppslag, gula skinnbyxor, ljusblå eschavader med gula 
band.

Karelska dragonerna: ljusblå jacka med gu la8 band, ljusblå gul
kantad krage med liten gul spegel å hvardera ändan framtill, gula 
ärmuppslag, gula skinnbyxor, ljusblå eschavader med gula band. I 
stället för det vanliga hvita bältet bars ett af svart och hvitt snörmakeri.

1 Hos Schiitzercrantz (k. andra lifgardet, såsom truppen senare kallades) hvita, 
antagligen oriktigt.

2 Savolaks fotjägare (uppsatta 1745) finnas ej afbildade i de exemplar jag sett
af Roos’ planschverk (jfr Spak p. 28). Där finnes ett „Sprengtportens regemente" i
blått och rödt (likt Enkedrottningens och Flemings med revärer o. s. v.) men detta är 
väl den under pommerska kriget af J. M. Sprengtporten uppsatta, i Tyskland värfvade 
truppen. Enligt ett memorial af 18. IV. 1765 i krigsarkivet (Bekl. kont. ink. handl.) 
skulle truppen få blått kläde till rock samt krage, revär och uppslag af scharlakansröd
färg, „för att upmuntra den Tyska soldaten till en snarare wärfnings emottagande och
beständigare qwarblifwande", ehuru denna uniform nog ansågs „mera gravera staten, än
et annat Regementes". Färgen öfverensstämmer med 1789 års afbildning.

s Enl. krigsarkivets exemplar. K. bibliotekets har ljusblå.
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Artilleriet: blå jacka med ljusblå band, blå krage och ärmuppslag, 
blå benkläder och eschavader, de senare med hvita band; hvita kängband.

Fortifikationen: blå jacka med ljusblå band, svart krage och ärm
uppslag, blå benkläder och eschavader, de senare med svarta band, 
hvita kängband.

Gehänget hos samtliga regementen var gulhvitt, hatten svart med 
hvitt band och blå och gul (ofta därtill hvit) plym. Halsduken var
svart utom hos Savolakstrupperna (och Kymmenegårds bataljon), som
hade röd halsduk. Dessa truppers uniform skilde sig också i andra 
afseenden från de öfrigas. Hufvudbonaden utgjordes af en svart rund 
hatt med smala brätten, framtill prydd med en vapenplåt öfver tvänne 

korslagda sablar samt med en yfvig blå-gul plym, 
fästad baktill och liggande framåt öfver hatt
kullen. Denna hatt, som bars äfven af Karelska
dragonerna och sannolikt af det från Tavastehus
regemente afskilda Rautalampi kompaniet (for- 
meradt som lätt bataljon), var troligen den kask, 
som föreskrifves i samtida förordningar.1 Vidare 
hade Savolaks regemente 2 rader knappar å bröst
revärerna och dragonerne 3 rader, medan de öf- 
riga regementena hade 1 rad eller knäppte jackan 
med häktor. Slutligen gick infanteriet, i likhet
med några få svenska trupper, med jackorna ned
till uppknäppta, så att den hvita västen syntes. 
Detta synes dock ej varit obligatoriskt. J. J. Bur
man 2 berättar, att han vid ett tillfälle (1801) före
bråddes af sig förman för att han »ej var riktigt

Kymmenegårds batal- klädd ehuru jag hade jacka sluten med schärpet 
jon 1779. ofvanpå jackan. Han deremot var klädd i öppen

jacka med schärpet på västen. Jag genmälde, att jag var klädd i den
uniform Kungl. Maj:t fastställt för hela armeen och äfven för Savolaks
jägare, ehuru dessa blifvit tillåtne att utom tjensten nyttja öppna jackor.»

Utom paraduniformen i blått nyttjade soldaterna sommartid och 
vid exercis kolletter af samma färg som benkläderna, med uppslag, 
krage och band af samma färg som på jackorna. Dessutom buros 
kappor, och slutligen hade de indelta regementerna äfven grå jackor, 
den s. k. släpmunderingen, som bestods af roten.8 Kavalleriet hade
grå ridbyxor af vadmal, mycket vida och afsedda att knäppas längs
sidan. Släpmunderingen, med blå eller gula uppslag o. s. v., tjänade

1 Jfr. R oos’  arbete samt Spak, o. a. a. p. 28.
2 J. J. Burman, Anteckningar 1785— 1816, p. 115.
“ Företalet till R oos’ arbete.
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till uniform för vargeringen. 1 Officerare och underofficerare hade ej 
galoner å revärerna (vid Björneborgs reg. m. fl.); officerarne buro hvita 
armbindlar och blå lifskärp utom vid liftrupperna (bl. a. lifdragonerna 
och Enkedrottningens lifregemente), där de buro blå och gula skärp 
med gyllne tofsar. Spelet var beklädt med mer,eller mindre brokiga 
galoner och snören, efter regementschefens bestämmande.

1779 års uniformsförändring efterträddes under Gustaf IV  Adolf 
af en ny lika radikal. Det var åter de förändrade moderna i det öfriga 
Europa, som verkade detta. Den nya uniformen var i viss mån be
kvämare, med vidare och mera skyddande plagg, men å andra sidan 
afsedd att gifva ett styft och martialiskt utseende åt soldaten, som nu 
fick hufvudet inklämdt mellan en väldig, upp till öronen gående krage 
och en hög, tung cylinderhatt med uppvikt brätte och plym. Jackan 
eller fracken, bos de finska regementena oftast grå, erhöll breda revärer 
i olika färger för hvart regemente, frackskörten förseddes med uppveck i 
samma regementsfärg samt med stora ficklock å sidorna. Benkläderna 
täcktes från knät nedåt af åtsittande damasker eller stöfletter. Gehänget 
blef hvitt hos infanteriet, svart hos jägartrupperna och gult hos kaval
leriet och artilleriet; äfven lifgehänget var af läder, med mässingsspänne.

Denna förändring infördes först, år 1794, vid artilleriet. Färgerna 
förblefvo till en början de gamla, genomgående blått, men år 1802 fick 
ett hvart af de fyra regementen, i hvilka artilleriet delats, sin egen 
färg å kragen, och det finska artilleriet sålunda röd krage i stället 
för blå.

För infanteriet fastställdes nya uniformer år 1798 och delvis föl
jande år. De voro desamma, i hvilka sedan våra hjältar från 1808— 09 
så ofta, ehuru icke fullt riktigt, afbildats.2 Färger m. m. voro följande:

1 Företalet till R oos’  arbete.
2 Modellritningarna Finnas å. k. krigsarkivet; akvarellkopior utföras f. n. för 

Antellska samlingarna i Helsingfors. Uniformerna finnas, ofullständigt och delvis orik
tigt, återgifna bl. a. i Burmans Anteckningar 1785— 1816 och Gripenbergs Kort utkast 
till de finska truppernas historia, vidare i planschverket Taflor till Fänrik Ståls Sägner 
(Stockholm, Looström, utan tryckår) och Nordensvans Finska kriget 1808—09. I. k. bib
lioteket i Stockholm förvaras det intressanta material A. Malmström  hopbragte för sin 
illustrering af Fänrik Ståls Sägner; det visar hvilka svårigheter konstnären hade att öfver- 
vinna på grund af otillräckliga förebilder. Hans illustrationer äro ej heller felfria i 
historiskt afseende. Men det bör ej glömmas, att han genom sina forskningar gaf 
impulsen till tillvaratagandet t. ex. af de originaluniformer från 1808— 09 som nu finnas 
i Historiska Museet i Helsingfors och hvartill icke ens det ståtliga Artillerimuseet i 
Stockholm kan uppvisa maken. Ett synnerligen omfattande material har Alb. Edelfelt 
sammanbragt såsom förarbete till sina illustrationer: kopior af samtida porträtt m. m. 
Edelfelt är den förste som gifvit oss icke blott historiskt riktiga bilder af Fänrik Ståls 
hjältar, utan ock psykologiskt sanna, med det något tunga och allvarsamma lynne, som 
var tiden eget i motsats mot den gustavianska. För den som studerar uniformer är 
figurens hållning, ansiktstypen och uttrycket o. s. v. ingalunda utan intresse.



Åboläns regemente: grå frack med mörkblå revär, uppveck, krage 
och ärmuppslag; axellappar liksom i öfriga regementen af frackens färg. 
Grå byxor.

Björneborgs regemente: lika, men den blå färgen är ljus.
Tavastehus regemente: grå frack med mörkblå rödkantad revär och 

ärmuppslag, mörkblå upp- och nedtill rödkantad krage, grå uppveck. 
Grå byxor.

Savolaks regemente: grå frack med grå gulkantad revär, gul krage 
och ärmuppslag, grå uppveck. Grå byxor. En liknande uniform hade 
Haapaniemi krigsskola. 1

Nylands regemente: likt Björneborgs.
Österbottens regemente: mörkblå frack med revär 

af samma färg, gul krage och ärmuppslag, gula upp
veck. Gula byxor. Denna uniform öfverensstämde med 
de svenska regementenas, från hvilka de finska skilde 
sig främst genom sina grå kläder. En liknande uni
form bar det under kriget uppsatta Vasa regemente,2 
samt troligen Uleåborgs bataljon.

Nylands jägare: grå frack med grå blåkantad revär 
och ärmuppslag, grå upptill blåkantad krage, grå blå-' 
kantade uppveck. Grå byxor.

Karelska jägarne: grön frack med grön gulkantad 
revär och ärmuppslag, grön ofvan och nedan gulkantad 
krage, hvita uppveck. Hvita byxor.

Savolaks jägare: grå frack med grön hvitkantad 
revär och ärmuppslag, kragen grön med ändarne fram- 

Savolaks jägare ^ill m e d  små, af rundade, gröna hvitkantade uppveck;
frackens uppveck gröna, byxorna grå. Hatten är af 

den senare öfverallt brukade tschakåformen, grön med svart beläggning 
framtill, svarta kanter upp- och nedtill, hög grön plym .8 I motsats till 
öfriga fotregementen hade Savolaks jägare ej damasker, utan korta 
stöflar.

o

Kajana bataljon: lik Aboläns regemente.
Enkedrottningens lifregemente (1803— 05: Finska gardesregementet): 

synes redan 1793 haft ny uniform, 4 nämligen blå frack med ljusröda 
hvitkantade revär och ärmuppslag, ljusröd nedan och ofvan hvitkantad
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1 Knorring, Krigsmannaskolor i Finland.
2 Burman o. a. a., planschen visar dock gul revär för både Vasa och Öster

bottens regemente.
8 Afbildningen öfverensstämmer ej med J. Z. Dunckers hatt, som nu förvaras i 

Borgå Museum. Den är hög, upptill bredare, af grön sammet utan prydnader samt med 
hög grön plym framtill. Jfr. Edelfelts bild till Den femte juli.

4 Enligt Schiitzercrantz o. a. a. (andra gardet).
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krage, hvita uppveck; hvita byxor. 1798 hade regementet mörkblå 
frack med orangefärgad rödkantad revär, hvita rödkantade ärmuppslag, 
hvit ofvan och nedan rödkantad krage, hvita uppveck. Hvita byxor. 
Ilufvudbonaden utgjordes af en »grekisk» hjälm.

Jägerhorns regemente: mörkblå frack med gul revär, ärmuppslag, 
krage och uppveck.

Adlercreutz regemente (uppsatt 1804): grå frack med mörkblå gul
kantad revär och ärmuppslag, röd, ofvan och nedan gulkantad krage, 
grå blåkantade uppveck. Grå byxor.

Dragonregementena, af hvilka lifdragonerna redan 1791 suttit af 
och fördelats på Åboläns och Björneborgs regementen, bibehöllo mera 
af sitt förra utseende än de öfriga. Eschavaderna 
afskaffades, men den korta jackan blef i det stora 
hela oförändrad, endast kragen gjordes högre. I 
stället för bälte infördes lifgehäng af gult snörmakeri.
I öfrigt hade uniformerna följande särmärken:

Nylands dragoner: blå jacka med blå gulkantade 
revärer, blå krage med gula kanter ofvan och nedan, 
gula ärmuppslag, gul kant å rocken nedtill. Hatten 
nästan cylinderformig, utan brätte, med en smal 
skärm framtill samt hvit plym på sidan och hvit 
krönt vapenplåt med det finska lejonet. Liknande 
vapenplåt å sabeltaskan (1779 pryddes denna af tre 
kronor).

Karelska dragonerna: blå jacka med blå gulkan
tade revärer, blå krage med ändarne framtill med 
små afrundade gula uppveck, gula ärmuppslag, gul 
kant å rocken nedtill. Byxorna gula. Hatten tre- Nyländsk dragon 
kantig (af den då brukliga formen med två breda 1798-
uppvikta brätten, så att den tedde sig nästan halfmånformig) med hvit 
plym framtill. Denna hattform hade påbjudits 1795 och hann införas 
vid karelska dragonerna, som fingo behålla den, men ej vid nyländska, 
innan en ny förordning 1798 kom. 1 Jackan bars, i motsats till de 
nyländska dragonernas, nedtill öppen, så att den hvita västen eller 
kolletten med gula kanter syntes därunder; lifgehänget öfver kolletten 
och under rocken.

Också Nylands dragoner buro, liksom under gustavianska tiden, 
kolletter —  detsamma var för öfrigt fallet äfven med fotregementena, 
hvilkas släpmunderingar skulle öfverensstämma med paraduniformen. 
Från Lappträsk socken har till Historiska Museet i Helsingfors kommit 
en kollet, som uppenbarligen tillhört en nyländsk dragon, desto hällre

1 Spak, o. a. a. p. 34.
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som liknande ej påträffats bland tillgängliga afbildningar af andra rege
menten eller bland persedlarne i Artillerimuseum i Stockholm 1; kolletten 
är hvit med blå kanter kring revärerna samt blå krage och s. k. polska 
ärmuppslag (med uppåtriktad kil; de vanliga raka uppslagen kallas 
svenska). Den bars, såsom samtida afbildningar2 utvisa, jämte blå 
ridbyxor, hvilka kunde knäppas på sidorna, samt en egendomlig huf- 
vudbonad, låg och rund och upptill afslutad med en löst hängande 
klädespåse, påminnande om den som förekommer å husarmössor. En 
intressant afbildning af nyländska dragoner på bivak i skogarne kring 
Ikalis under återtåget vårvintern 1808 finnes å Rilaks; det är en tuschla
vering af C. J. Adlercreutz. I detaljerna är teckningen otydlig, och 

den visar de flesta figurerna i vinter- 
dräkt, men vi känna dock igen både w
kolletten, ridbyxorna och mössan, och I M  S
det är således möjligt att med ledning 
af originalplagg och afbildningar rekon- ?w| 
struera en nyländsk dragon i fältuni-

Gustaf IV Adolf gaf sig ej lång 
ro, innan nya uniformsförändringar V y i m j  
skedde. De påbjödos så tätt på hvar- \ 1 §7  
andra, voro ofta så motsatta och in- \ I  I  
fördes så långsamt —  i regeln borde \ 1  | 
det gamla först slitas upp —  att det I M
är svårt att följa med dem. Det vik- MW
tigaste, som föreskrefs under åren 
1802— 06 var, att fotregementena i »
Sverige (utom gardet och grenadie- Savolaks jägare 

rerna) skulle få liknande grå kläder 1807'
som de finska, bröstrevärerna skulle 

afskaffas och lifgehänget af läder afläggas, senare utbytas mot ett 
skärp med växelvis tre gula och två blå ränder; slutligen skulle kragar, 
uppslag o. s. v. blifva blå. De finska regementena, hvilka ej i så hög 
grad träffades af denna nydaning, synas fort nog antagit den nya 
uniformen, till hvilken också hörde en rad knappar i rocken i st. f.
två samt hos en del regementen två eller tre korta och smala hvita

1 Öfverensstämmelse i färg, men ej i alla detaljer, visar den kollett som bars af 
lifregementets dragonkår.

2 C. J. Ljunggren, Anteckningar under 1813— 1814 års fälttåg, haren  afbildning 
af skånska karabinjärer (dragoner' såväl i parad- som i släpuniform. Jackan å parad
uniformen är blå med gul krage o. s. v., byxorna gula, stöflarne högskaftade, hatten 
trehörnig. Å släpuniformen är kolletten gul med blå krage o. s. v., ridbyxorna blå, 
sträckande sig till fotknölen, hufvudbonaden blå med gul påse.

Nyländsk dragon 
1808 

(släpmundering).
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galoner å framsidan af kragen. Flere hithörande persedlar finnas i 
behåll: en mängd skärp (i Helsingfors och Borgå museer), löjtnanten 
vid Savolaks infanteri C. J. Reihers uniformsfrack med blå (ej gul!) 
galonerad krage o. s. v. Ett rätt stort antal porträtt från denna tid har 
äfven bevarats och bekräftar samma sak. 1 Slutligen äro de nya uni
formerna afbildade i det planschverk den engelska diplomaten Eben 
(troligen 1807) utgaf.2 De svenska regementena bära ännu blå rockar, 
men de finska den nyss beskrifna nya uniformen, för Åboläns rege
mente grå med blå krage o. s. v., för Savolaks jägare (»a finish sharp- 
shooter») grått och grönt. Också finska artilleriet är återgifvet, i blå 
uniform med röd krage. Det var sålunda sannolikt i denna uniform 
och ej i den allmänt afbildade äldre som den finska hären kämpade 
sin sista strid.

Ofvanstående anteckningar ha endast afsett att komplettera och 
i någon mån rätta de allmänt tillgängliga arbeten och planschverk, som 
sysselsätta sig med svenska och finska uniformer. Jag hoppas att en 
gång i ett vidlyftigare sammanhang få återkomma till dessa under
sökningar. 8

K. K. Meinander.

Pohjan- ja Hämeenkyrön väliset polut.
Tutkinut Juho Torvelainen.

I.

Kihniönperän alkuasukkaista ja aikaisimmista oloista olemme tätä 
ennen 4 luetelleet muutamia hämäriä kansan muistoja. Ne kai on tut
kimus vasta oikeaan arvoonsa asettava. Otamme tässä puheeksi ne 
alkuperäiset polut, jotka Hämeenkankaan poikki aikanaan liittivät toi
siinsa Kyrönselän vesistön ja Kyrönjoen latvat sekä niitä myöten Sata
kunnan ja Suupohjan maakunnat. Ajatellessa noiden maakuntien keski

1 Se. t. ex. porträtten af Fahlstedt, Reiher o. a. i planschverket Fänrik Ståls Män.
2 Titeln på detta af färglagda kopparstick samt en kort men upplysande text (om 

svenska truppernas organisation o. d.) bestående arbete lyder på (engelska och) franska:
A son altesse roqale le prince de Galles ces modéles de 1’uniforme militaire adopté
dans 1’armée roqale de Suide sont dédiés par Fr. Baron Eben. Kopparsticken äro sig
nerade af Heideloff, efter Ebens teckningar.

8 Bilderna till denna uppsats äro kopierade efter:
1740. Takmålning på Sarvlaks.
1779. Roos’ arbete.
1798. Modellritningarne i krigsarkivet.
1808. Originalpersedlar i Helsingfors m. m. (komponerad).
1807. Ebens arbete.
4 Suomen M useo 1901, s. 8— 10.



—  34 —

näisiä suhteita Suupohjan asuttamisesta aikain, ymmärrämme mikä 
historiallinen merkitys mainituilla teillä on ollut.

Jo kauan sitten, kristinopin alkuaikoina, asettui Kihniön joen ran
nalle, noin neljä peninkulmaa Kihniön järvestä pohjoiseen, muudan lem- 
pääläinen murhamies asumaan.1 Lähin kirkko oli hänelle Karkun 
kirkko, siellä hän kävikin, vaikka aniharvoin, sillä tarina kertoo, että 
hänet tappoi nuorin poika paluumatkalla Karkun kirkosta, johon isä 
oli saattanut poikansa aikamiehenä ristittäväksi. Tarinan mukaan tapah
tui murha noin pari kilometriä Kihniältä etelään päin olevan Hongiston 
niemen nenässä, joka pistäypi Kihniän jokeen.

Ensimäiseksi naapurikseen sai Kihniä 2 eteläänpäin Korhosen. Las
tut joessa ilmoittivat uuden tulokkaan. Kihniön isäntä lähti oitis otta
maan selkoa naapuristaan, joka lupasikin ruveta hänen torpparikseen. 
Mutta lienee ollut Kihniälle vaikeata pitää torppariaan silmällä, koska 
hän ehdotteli Korhoselle, kuten tarina kertoo, että kumpikin määrättynä 
päivänä lähtisi kotoaan toistaan vastaan ja missä silloin tavattaisiin, 
siinä olisi oleva kummankin talon raja. Korhonen suostui ehdotukseen 
ja matka tehtiin. Ukot tapasivat toisensa Sammatin avaralla nevalla 
lähellä nykyistä Ollinkoskea. Kohtauspaikkaan pantiin kivinen merkki. 
Mutta Kihniä ei luottanut savolaiseen naapuriinsa, vaan asetti yhden 
pojistaan, Ollin, asumaan tähän rajaseudulle, erään kosken partaalle, 
joka siitä sai tuon nimensä. Näin oli Kihniön joen yläjuoksun var
relle syntynyt kolme asumusta, joiden asukkaat olivat kanssakäymisessä 
keskenään, ja määräsivät nämät asumukset sen tien suunnan, joka on 
vanhin etelä Pohjanmaata ja pohjois Satakuntaa yhdistävistä teistä. 
Kihniä kulki nimittäin poikansa luona ja ehkäpä Kihniölläkin. Sitä- 
paitse teki hän kirkkomatkansa tätä tietä. Se kulki seuraavasti:

Kihniän talosta pitkin joen itärantaa Liikalan talon kohdalle, josta 
se meni Piikkimäkeen sekä sieltä pitkin nykyisen tien oikeata sivua aina 
Kytökankaalle asti. Siinä se meni nykyisen tien yli, mutta tuli takaisin 
oikealle puolelle Ollilaan, kulkien ensin torpan ja joen välitse yläluh- 
dille ja sieltä sitten Sammatin järvelle. Täältä tultiin Portalan metsän 
kautta nykyiseen Tuiskun taloon, Kihniön järven rannalla Kinnarin lah
den perukassa, jossa muinoin lappalaiset ovat oleskelleet. Talvella ajet
tiin yli jään Korhoselle, mutta kesällä mentiin pitkin Kihniön järven 
länsi rantaa Multiharjulle, ja siitä pitkin Vigilöisten kangasta, Sulkuen 
järven länsipuolella, kohti Tarsiaa, jonka niemen nenässä Syväjärven puo
lella oli kahlauspaikka. Kun Tarsiasta lähdettiin eteläänpäin, niin erosi 
tästä Karkun kirkkotiestä polku vasemmalle, n. k. Kalevaisten tie, ja toi
nen polku Kankarin rannalle, jonka jatkona sitten oli tuo jättiläisten

1 J. R. Aspelin, Suomi II, 9 osa, siv. 162.
2 Kihniä on muodostunut sanasta Kihniö, josta murre on ö:n muuttanut ä:ksi. 

Talosta puhuessa on käytetty muotoa Kihniä, mutta muuten seudusta puhuttaessa Kihn/ö.



tekemä Pyhänenä (S. M. 1901: 9). Pääpolku meni suoraan etelään, kul
kien Sikomäen kautta Honkalan harjulle ja sieltä Kaharin torpan itäpuo
lella olevalle mäen rinteelle, jossa Kovasen ja Hietasen tiet siihen yhtyi
vät, jatkuen sitten Porrasnevan poikki Mäntylän kankaalle ja sieltä Paju
lahden kaunista harjua Kiviluomalle Kaitaisten rannalla, jossa muka 
jättiläinenkin aikoinaan asuskeli. Matkalla oli kuljettava Lehmijoen  
poikki, joka harjun kohdalla onkin matala ja soukka. Kiviluomalta 
jatkui matka pitkin Kaitaisten vesien itäistä rantaa sivuuttamalla nykyi
set Riuttasten ja Viinikan talot, joista viimemainitun talon maalla on 
ollut joukko lapinraunioita l . Turpeus koskesta, Parkanon nykyisessä kir
konkylässä, mentiin sitten yli ja kuljettiin mäenrinnettä Kanan koskelle, 
jossa pappilan myllyn kohdalla on ollut ylimenopaikka. Tästä tallattiin 
sitten Parkanon järven läntistä rantaa Majanm&en torpan alapuolitse 
Möhkön ja Naskalin talojen kautta kohti Heittolan kangasta. Sen yli 
päästyä tultiin Heittolaan, joka niemi on Kyrösselän pohjoisimmassa 
sopukassa. Tien varrella, Parkanon Alaskylässä, on n. k. Puntari kivi, 
jonka juurella einehdittiin, kun siitä oli puolimatkaa enää jäljellä Heitto
laan. Kaikki parkanolaiset eivät kumminkaan kulkeneet tätä tietä, vaan 
tulivat Parkanon järven itäistä rantaa Mustalahden talon kautta Poltin 
koskelle ja sieltä jokivartta Tevaniemeen Kyrösselän koilliskulmaan; siitä 
sitten venheellä kulkivat yli Soutian (ent. Soutajan) taloon Höytölän kylässä.

Ne, joilla oli venheet Heittolassa, jatkoivat niillä matkaansa pit
kin Kyrösselkää Kyröskoskelle ja sieltä Hämeenkyrön vesitse sekä Siu- 
ron kosken kautta Kuloveteen ja sitä pitkin Karkun kirkolle. Mutta 
kaikilla ei ollut venheitä, etenkin kihniöläisillä, ja he saivat jatkaa mat
kaansa Heittolan kankaalta polkua pitkin Riitialan kylän läpi Kyrös
selän länsirannalle. Tämä polku vei kulkijansa Poikkeus ja Turva nimi
siin asuntoihin Kovelahden rannalla Kyrösselän länsipuolella. Poikkeus 
on aikojen kuluessa ollut oikea teiden yhtymäpaikka, sillä siinä yhtyi
vät Höytölästä, Tevaniemeltä, Miettisistä ja Kallion kieleltä tulevat ja 
Poriin vievät »lankku-tiet». Näistä asunnoista vietiin sitten kulkijat 
venheillä yli; karja tavallisesti uitettiin. Lahden eteläpuolella jatkui 
tie jokseenkin nykyisen tien suuntaa joko sitten Karrun kylän kautta 
kauppalan niemelle tai Kilvakkalan salmelle, jossa niinikään oli kahlaus- 
paikka. Viimemainittua tietä käytettiin useammin, etenkin karjaa kul
jetettaessa. Kilvakkalasta kulki yksi polku Patomäen kautta, toinen 
Sarkkilan kautta Sikurin tienoille. Että täällä on tie ollut, todistanee sekin, 
että Sarkkilan kylässä on Kyrösjärveen noin 35 m. pitkä ja muutamia 
metriä leveä kivinen »silta», jota jättiläiset ovat aikoinaan rakentaneet 
päästäkseen yli Kyrösjärven.2 Sikurista kulki tie Pyöräniemen ja Järven- 
kylän kautta Hämeenkyrön Raipalaan ja siitä Kyröspohjaan.
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' Suomi II, 2:n osa, siv. 155.
2 „H elsingfors tidningar“  1851, siv. 224, ja Gottlund, Antikv. ant., siv. 457.
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Se aika, jolloin hämeenkyröläiset ja ikaalilaiset tarvitsivat Karkun 
kirkkoa, ei ole ollut aivan pitkä, he kun saivat oman kirkkonsa ensin 
Viljakkalaan, sitten Hämeenkyröön ja viimein Ikälisiinkin. Kansan
taru kertoo, että Karkku on neljäs kirkko maassa ja rakennettu 1224. 
Noin sata vuotta siis olisi Hämeenkyrön ja Karkun välisiä maita tal- 
lailtu. Kihniöläisetkään eivät sitten Ison-Kyrön kirkon valmistuttua enää 
näillä mailla samoilleet. Missä nämä silloiset polut ovat kulkeneet, on 
nykykansalle melkein tuntematonta, ainoastaan hajanaisia viittauksia 
tien suunnasta on ollut saatavissa. Sitävastoin on se väite, että pää
asiallinen kulku Hämeenkyröstä Karkkuun olisi tapahtunut vesitse, 
aivan yleinen. Kertomusten mukaan ovat maitse kulkijat kulkeneet 
Kyröspohjasta Lehtimäen ja Jaakolan töllin ohi Heinijärven kylään. Sieltä 
kulki sitten polkuja Sirkkalan kautta Jumehniemelle ja sieltä rantaa pit
kin Kulovedelle. Toiset kertomukset vievät Heinijärveltä Haukijärven 
kautta Häijään, johon Jumehniemeltäkin olisi jonkun polun pitänyt tulla. 
Häijästä veivät näin yhtyneet polut pitkin nykyisen tien suuntaa Kark
kuun. Että tiet tosiaankin ovat kulkeneet Heinijärven ja Häijään kautta 
lienee jokseenkin varmaa, sillä Heinijärven Isonjärven tienoiltahan on 
löydetty noin parikymmentä vuotta sitten »kiviraunio, josta kahden jalan 
syvyydestä oli löytty muutamia pronssirenkaita sekä miekka, joka muodol
taan oli pakanuudenajan lopulta».1 Samoin on Häijään kylän n. k. Rauha- 
metsästä tavattu jätinroukkioita jalanjälistä kivissä puhumattakaan. 2

Näin olemme tulleet Karkun kirkolle, jossa aikoinaan lavea maa
kunta on käynyt Herran sanaa kuulemassa.3 Tarina tietää kertoa, että 
kuulijoita oli aina Isojoelta saakka. Vielä tänäkin päivänä kutsutaan 
erästä kohtaa Karkun kirkon keskisen oven kohdalla kirkon läntisellä 
puolella Luukkaan loukoksi. Luukas oli mahtava talollinen Isojoelta ja 
hänellä oli oma paikkansa Karkun kirkossa. Tarina sanoo kumminkin 
Luukkaan vanhemmaksi tultuaan ruvenneen matkan pituutta paheksi- 
maan. Hän rakennutti sentähden Isojoelle kirkon, jota rakennuttajansa 
mukaan vielä nytkin »Luukkaan kirkoksi» nimitetään.

Ison-Kyrön kirkon valmistuttua käänsivät kihniöläiset kirkossa 
kävijät kirkkomatkansa sinne, etenkin Kihniän talon asukkaat Perä- 
seinäjoella. Nämät matkat tapahtuivat ensin pitkin Korpi jokea, siksi 
nimittäin Kihniön jokea vanhempina aikoina on nimitetty. Tämäkin 
matka oli pitkä ja vaivaloinen, etenkin ruumiiden kuljetukselle. Näitä 
ei kumminkaan kesäisin viety yhtämittaa Isoon-Kyröön, vaan haudat
tiin ne Jouttivuolteen lammin rannalle, joka on noin pari peninkulmaa 
Kihniän talosta jokea alaspäin. Keskellä lampea on iso kivi, jonka

1 Suomen M uinaismuistoyhdistyksen toimituksia IX. Ikalisten kihlakunta, siv. 7.
2 Gottlund. Antikv. ant., siv. 385.
8 Suomi 1851, siv. 87.
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kohdalle venheet seisautettiin. Kiveä kutsutaan vielä »Kihniön kirkko- 
kiveksin. Täältä, näistä väliaikaisista haudoista vietiin ruumiit sitten 
talvella Ilmajoen metsän läpi Isoon-Kyröön. Tarina kertoo Kihniön 
käyttäneen tätä väliaikaista hautauspaikkaa vielä Ilmajoen kirkon val
mistuttua, siis 16:11a vuosisadalla. Asutuksen levitessä hylkäsi Kihniö 
tämän vaivaloisen tien ja kulki Jalasjärven kautta Ilmajoen kirkolle. 
Lähellä Kihniän taloa Peräseinäjoella on vieläkin jälkiä Kihniän kirkko- 
portaista, jotka kulkivat talosta suoraa länttä kohti. Se polku vie Ja
lasjärven Koukoon, jossa niinikään näytetään »Kihniön tien» suuntaa. 1

II.

Kihniän talosta Peräseinäjoella on moneen etelä-Pohjanmaan pi
täjään mennyt ensimäinen asukas,2 jonka ympärille sitten vähitellen 
asettui uusia. Mahtava Kyröjoen laakso etenkin veti viljelijöitä puo
leensa. Koko tämän laakson asujamisto on kuulunut ensin Isoon-Ky
röön, johon se, samoin kuin Kihniäkin, kulki venheillä kesäisin. Vähi
tellen syntyi kuitenkin joen äyräille polkuja, joita myöten jalkamiehet 
ja kuormitetut hevosetkin kulkivat, polkuja, jotka ovat olleet määrää
mässä uudempien teiden suuntia.

Se tie, jonjca lisääntyvä asutus ja yhä vilkastuva kauppa sekä 
silloin tällöin tapahtuneet sotaliikkeet muodostivat edellisessä kappa
leessa kerrotun vanhimman tien rinnalle, kulki jokseenkin seuraavasti:

Isosta-Kyröstä pitkin joen eteläistä rantaa Pelman talon kohdalle 
Ylistarossa. Ylimenopaikka Ylistarossa oli Kaukolan rannassa. Pel- 
masta etelään kääntynyt tie kulki sitten jokseenkin nykyisen tien suun
taa. Auvisten ahteella lähellä Vittingin taloa syötiin, jonka jälkeen mat
kaa jatkettiin Konnin talon ohi Harjunmäelle Vaivaisnevan pohjoispäässä. 
Siitä käännyttiin n. k. Tolppaharjun kohdalla nykyisestä tiestä vasem
malle ja mentiin Sihtolaan (?) joen rannalla ja siitä joen äyrästä pitkin 
Talvitiehen, josta talosta kulki talvisin oikotie Vaivaisnevan yli Harjun
mäelle. Kun nykyistä maantietä tehtiin yli Vaivaisnevan, löydettiin 
»kolmannen kantokerran» alta suksi, joka kertomusten mukaan on lä
hetetty Muinaismuistoyhdistykselle. Ylimenopaikka oli Talvitien naa
purin Nikkolan kohdalla. Maanmittaushallituksessa löytyvissä vanhim
missa Peltoniemenkylän kartoissa nähdään, miten Nikkolan peltojen 
väliin on jätetty aidattu kuja, joka vie rantaan. Tarina kertoo, että 
Ylistaron ja Ilmajoen väliset nevojen portaat olivat ainoastaan kah
desta pitkästä hongasta tehdyt, jotka olivat vieretysten kaadetut pitkin 
nevaa.

1 Suomi II, 9 osa, siv. 166.
2 Suomi II, 9 osa, siv. 164.



—  38 —

Nikkolasta kulki tie pitkin joen itäistä rantaa Kohtalan ja Karja
lan talojen oh i; joista viimemainittu on Ilmajoen vanhin talo. Sivuu- 
tettuaan joen reunaa myöten Santavuoren, meni polku Riihimäen ylitse 
Saarten talojen läheisyydessä ja jatkui n. k. vanhaa maantietä myöten 
Kurikan talon maitse Pirttikalliolle. Tästä vanhasta maantiestä kirjoit
taa maamittari Jack H oof: »itäpuolella jokea löytyi silloin jo  yksityi
nen pitäjän tie. Se tuli emäseurakunnasta», siis Ilmajoelta, »Vähän- 
Kurikan taloon ja siitä metsän poikki Luovan kylään Jalasjärvelle. Tie 
oli huono ja ainoastaan ratsashevosen kuljettava. Useampia pienempiä 
haaroja yhtyi tähän».1 Pirttikalliolla on iso kivi, jonka vieressä taru tietää 
erään ylimaan ämmän kirkkomatkalla synnyttäneen. Kalliolta jatkui 
matka Kon/laakson ja Harjun torpan sivutse Jalasjärven jokivarteen, 
missä nykyään on Rintalan torppa ja aikoinaan on ollut lauttauspaikka. 
Konilaaksoon on kasakalta uponnut hevonen asukkaita takaa ajaessa 
ja siitä on laakso saanut nimensä. Pääpolku kulki kumminkin joen 
pohjoispuolta, siis ylimenemättä edellä mainitussa ylimenopaikassa, 
Oppaan taloon. Tästä talosta kulki erityinen polku suoraan kautta ne
vojen pohjoista kohti ja yhtyi varsinaiseen tiehen Kohtalassa Ilmajoella. 
Tämä oikotie lienee yksi niitä teitä, joiden Jack H oof mainitsee varsi
naiseen tiehen yhtyväksi, ja lienee juuri tällä tiellä »opasta» tarvittu.2 
Oppaasta mentiin sitten Lapinnevan yli, mutta veden korkealla ollessa 
se oli kierrettävä. Sekä oiko- että kiertotiet yhtyivät Liekarin mäellä 
(polut pantiin »liekään»), josta tie jatkui Rajamäen, Valkaman ja Joki- 
piin s talojen kautta Kivistöön, joita pidetään Jalasjärven vanhimpina ta
loina, samoin kuin Vuohiluomaa, Lammia ja Koukoa, joita niinikään 
polku sivuutti. Viimemainitussa talossa yhtyi tiehen Kihniän talosta 
Peräseinäjoelta tuleva kirkkotie, kuten ennemmin olemme nähneet.

Jalasjärven kirkonkylästä jatkui polku etelää kohti, mennen yli 
Apotin nevan, Kur/cinevalle, jossa on vieläkin portaita siellä täällä, ja 
sieltä Kohtakankaan kautta Isoontaloon ja Majaan, jotka talot ovat kah
den puolen Koskuejärveä ja kilpailevat toistensa kanssa vanhuudessa. 
Näistä taloista lähdettyä oli ensin mentävä Hämeen nevan yli Taipaluk- 
sen tienoille, josta Gottlund kertoo löydetyn puunkappaleen, jossa oli 
luku 81, tietämättä mitä luku merkitsi; löytö vie meidät kumminkin 
ihmisten jäljille. Täältä jatkui tie Särki- ja Peuesjärvien länsipuolitse 
Matkuslammille, jossa Kuivasen talo silloin oli Matkusoja nimisenä. Ta
lon kohdalla mentiin ojasta yli. Kun vielä oli kuljettu yli Kruunun- 
lukku nimisen juoksun, tultiin Kuivasjärven luoteiskulmaan. Kruuuun-

1 Vaasan läänin maanmittauskontt. asiakirja N:o 32 vuosilta 1751— 62.
2 Polku näkyy Vaasan läänin isossa kartassa, joka Vaasan läänin maanmitt. 

konttorissa säilytetään.
3 Jokipiin talossa kertoo tarina kuningas Kustaa Adolfin uneksineen 30-vuoti- 

sesta sodasta. Kso Suomi 1851, siv. 277.
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»
lukun yli meneväin portaiden viereltä on joku aika sitten löydetty jon
kunlainen hopeainen esine, jonka jäljille on kumminkin ollut aivan 
mahdotonta päästä. Polku jatkui sitten pitkin järven läntistä rantaa, 
joskus itäistäkin rantaa järven eteläpäähän ja siitä »pölkkyportaita» 
pitkin sivuuttamalla Lammintaustan, Laurikaisen ja Linnan talot Sillan- 
päähän, mennen Västilän ojan poikki noin puoli kilometriä etelämpänä 
nykyistä Västilän kruununtorppaa. Täältä matkattiin pitkin Palokan
gasta Visiirin lammille, jossa oli tölli. Siitä tultiin nykyiselle maantielle 
Käenmäen alla ja astuttiin sen suuntaa Kanankoskelle, jossa polku yh
tyi Kihniöltä tulevaan tiehen ja jatkui sitä myöten, kuten edellisessä 
kappaleessa on kerrottu. Parkanon kirkonkylässä juuri Kanankoskelle 
tullessa, on tuosta muinaisesta tiestä selvin jälki. Siinä on se jätetty 
kujaksi kahden pellon väliin, vaikk’ei kukaan kujaa enää käytä. Ai
noastaan vanhukset sanovat kuulleensa siitä muinoin kulkeneen» vah
van tien Pohjanmaalta».

Kulkuneuvot ja  liike.

Kun edellisessä olemme käyneet pitkin muinaisia polkuja halki 
etelä Pohjanmaan ja Satakunnan, niin lienee paikallaan luoda lyhyt 
silmäys niihin seikkoihin, jotka vaativat näitä teitä; sekä niihin kulku
neuvoihin, joita matkaa tehdessä tarvittiin. Teiden tarpeen tekivät 
välttämättömiksi kirkossakäynti, kauppa ja sotaliikkeet.

Vanhimmat kirkkomatkat ovat kesäisin tapahtuneet jalan ja ven 
heellä aina paikallisten olojen mukaan ja talvisin suksilla, joiden käyt
tämisessä naisten kerrotaan olleen yhtä ovelia kuin miehetkin. Tarina 
kertoo näet Vanhantalon tyttären Parkanon Vuorijärveltä jouluaamuna 
lähteneen Karkun kirkolle ja hyvin ehtineen joulukirkkoon, vaikkakin 
taakkana oli kymmenen kappaa rukiita papin maksuksi. Vähitellen 
alkoivat jalkamatkat muuttua pelkiksi venematkoiksi ja sukset vaih
tuivat rekeen. Missä vesitiet olivat huonot, siellä oli ruumiiden kulje
tus kesäisin sangen vaivaloinen. Silloin täytyi turvautua n. k. paarei- 
hin, joissa oli kaksi maata laahaavaa aisaa, joiden maassa olevat päät 
olivat käyriksi kasvaneet. Maata laahaavat päät yhdistettiin myötäsu- 
kaan ladotuilla saloilla, ettei paarit kantoihin kiintyisi. Näiden salko
jen päälle asetettiin arkku pitkittäin ja siinä se sitten vietiin välistä 
peninkulmamääriä. Paarit muuttuivat vähitellen „pyörä r a t t a i k s i joissa 
oli kaksi paksusta lankusta tehtyä matalaa pyörää. Näin on askel as
keleelta päästy nykyisiin mukaviin ajopeleihin.

Samoin kuin rattaat on rekikin ollut monen muodon vaihdoksen 
alaisena. Vanhimmat kysymyksessä olevan tien varsilla käytetyt reet 
olivat „aidasreetu. Tämä oli tehty kahdesta koivusta tai kuusesta, jotka
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tyvestä käytettiin aisoina ja latvus oksineen laahasi rekenä maassa. 
Tällainen »reki» kelpasi kesälläkin, sillä vielä tänäkin päivänä käyte
tään sitä muutamissa Pohjanmaan pitäjissä heiniä latoon ajaessa. 
Myöskin kesäisiä paareja käytettiin talvisin, etenkin kovalla kelillä, ja 
niistä lieneekin sitten jalasreet kehittyneet. Kirkkoreet olivat yhtä yk
sinkertaisia kuin arkireetkin. Vielä myöhempiin aikoihin käytettiin 
kirkkorekenä „lohnaa“ , joka on omituinen kapeutensa ja tavattoman 
pituutensa takia. Lohnassa näet istuttiin perättäin, sillä tarina tietää 
kertoa, että mitä leveämpi lohna (reki) sitä suurempi oli vero ja vielä 
suurempi, jos lohna oli maalattu. Jytilän talossa Parkanon Kihniöllä 
oli vielä 1897 monta tällaista lohnaa jäännöksinä vanhemmilta ajoilta.

Kauppa ja muu viljelys se kumminkin suuremmassa määrässä 
vaati tietä kuin kirkkomatkat. Kun hämäläiset kaskiviljelijät tulivat 
Kihniön perälle, tulivat he jalan pitkin veden juoksuja. Tarvekalunsa 
kantoivat lie selässään, eväänsä mahassaan, sillä ravintonsa hankkivat 
he tarpeen vaatiessa metsästämällä ja kalastamalla. Viljaa, jota heillä 
kourallinen oli mukanaan, eivät he raatsineet käyttää, vaan säästivät 
sen siemeneksi kaskimaihinsa. Asutuksen vahvistuessa vilkastui liike
kin. Pirkkalaisten »lapissa käynnit» ovat tätäkin tietä käyneet, sillä 
Parkanon Kihniölle ovat nuo aseelliset kauppiaat jättäneet itsestään 
huonon maineen. Tarinoihin pirkkalaisista yhdistyy ilkeitä raiskaus- 
juttuja ja miehestä, jolla on monta aviotonta lasta sanotaan, että »se 
vasta on oikea pirkkalainen». Tähän viittaa muuan rivo sananlasku
kin, joka vielä elää Kihniön perän asukkaiden keskuudessa.1 Kauppa
paikkoina ovat olleet Mahnala Hämeenkyrössä ja Ison-Kyrön kirkonkylä 
ensin, sitten Turku ja Kyröjoen suu. Tietääpä tarina kertoa, että pirk
kalaisten aikana myöskin Kinnarin lahden rannalla Kihniöllä olisi ollut 
nahkuri2 ja kauppapaikka »siihen aikaan, jolloin pirkkalaiset kävivät 
täällä lappalaisilta nahkaveroa kokoamassa». Kertoopa tarina sitäkin, 
että Parkanon kirkonkylä on muka kilpaillut kauppalan paikasta Ikaa
listen niemen kanssa.

Ison-Kyrön kirkon seutu on vanhimpia markkinapaikkoja, siellä 
kävivät kihniöläisetkin kumminkin kerran vuodessa, eikä tyhjin käsin, 
sillä vielä sanotaan Ison-Kyrön seuduilla, että kihniöläisillä oli riistaa 
runsaasti, niillähän oli jokaisella »viisikymmentä vipua, sata sadinta 
ja tuhannen linnunlennätintä.» Kyrönjoen suussa taas käytiin kaloja 
ostamassa. Kalakaupoissa tarvitsivat ylimaan äijät tulkkeja, kun ran
nikon asukkaat olivat ruotsalaisia. Tulkille maksettiin palkka luon
nossa ja viimeinen tällainen virkailija „Lassan Israel“ eli Israel Rönn 
kuoli Mustassasaaressa 1852. Näillä Ison-Kyrön markkinamatkoilla

1 „V — ttu ja hoo on pirkkalaisen puumerkki."
5 Ruotsal. Skinnare, josta nimi Kinnari on tullut.
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suoritettiin kaikki kirkollisetkin tehtävät. Myöskin Turkuun tehtiin 
kauppamatkoja. Kihniän talon nykyinen haltia kertoi, että hänen 
isänsä oli tehnyt kolmekymmentä kauppamatkaa Peräseinäjoelta Tur
kuun 1 kertomaamme suuntaan. Mutta ei ainoastaan tämän tien var
silla tunneta noita vanhoja matkasuuntia, vaan on tämä tie kauem
panakin tunnettu. Talvella 1897 oli muudan karjalainen Muolaan 
pitäjän Hatakan kylästä saviruukkuja y. m. rihkamaa kaupalla Kih- 
niönperällä ja hän tiesi ilmoittaa, että kyllä heidän vanhuksensa vielä 
kertovat rahtimatkoistaan Tampereelta Kyrösselän ja Parkanon kautta 
Vaasaan.

Kirkko- ja kauppamatkat esiintyvät pääasiallisesti hajanaisina 
kansantarinoina, jota vastoin sotaliikkeet antavat tälle tielle historialli
sen tukeen. Jos tarkastamme minkä sodan liikkeitä tahansa, joka ker
ran on Satakuntaa ja Pohjanmaata kohdannut, niin tapamme pääjou
kot tällä tiellä. Näitä polkuja marssi Jaakko Ilkka joukkoineen etelää 
kohti, mutta aivan hänen jälkiään samosi Santavuoren voittaja Klaus 
Flemming. Hän lähti nimittäin 18 p. helmikuuta Tampereen kylästä 
ja saapui samana päivänä Hämeenkyrön pappilaan. Täältä Heittolan ja 
Laurikaisen talojen kautta Jalasjarvelle, johon lienee saapunut 22 p:nä.8 
Samoin kuin nuija-miehet, käyttivät tätä tietä myöskin Isonvihan par- 
tiojoukot. Nerkoon järvellä olevassa Vähä-Selkäsaaressa sanotaan ole
van haudattuna venäläisiä sotamiehiä, jotka Hietaselle yrittäessään oli
vat eksyneet lumipyryssä. Todennäköistä on sekin, että Galizin jouk
koineen kulki tätä tietä Ison-Kyrön tappeluun 1714, sillä hän oli 9— 11 
p:nä helmikuuta Ikaalisissa ja suorin talvitie3 oli se, joka meni Par
kanon kautta, etenkin kun hänen pääjoukkonsa kulki Porista tulevia 
teitä.4 Sitäpaitsi kertoo tarina ylipäällikön Kuivasella kuulustelleen 
asukkaita ja luvanneen heille suojelusta. Ennen mainittu Koninlaakso 
on myöskin nimensä saanut näiltä ajoilta.

Isoon vihaan ei tämän tien surulliset muistot pääty. Vielä on 
se nähnyt Adlercreutzin joukkoineen samoavan pohjoista kohti, pake
nevana, jättämällä askel askeleelta maataan takaa-ajavalle.6 Kaksi hau
takumpua Visurin lammin lähistöllä Parkanossa on vielä muistoina 
näiltä ajoilta. Kumpujen alla sanoo tarina lepäävän kaksi Kalmukkia 
(kasakkaa). Kummuilla olevat ristit ovat säilyneet aina viime vuosiin, 
eikä paikalla riehuneen kulon tulikaan näitä vahingoittanut, vaan ovat 
ne vähitellen saaneet lahota.

1 Kustaa II Adolfin aikoina vielä piti Turku itseään perustettuna Pohjanmaan kaup
paa varten. Kso Korsholman linna ja  lääni, siv. 29. —  Ent. Ikalinen, siv. 18, muis
tutus.

2 Nuijasota II, siv. 106.
s Ent. Ikalinen, siv. 88.
4 Ent. Ikalinen, siv. 105.
5 J. R. Danielsson, Suomen sota ja  Suomen sotilaat, siv. 98.
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Näin ovat Ison-Kyrön ja Karkun kirkkojen väliset polut muodos
taneet tien, joka vuosisatoja on palvellut Pohjanmaan ja Satakunnan 
liikettä ja on sillä suuri merkitys maamme aikaisemmassa historiassa 
Pohjan Kyrön asuttajana ja ehkäpä ristiretkeilijäinkin kuljettajana.1 
Vaivaloiset ovat matkat tällä tiellä olleet, sillä taipaleet olivat pitkiä, 
mutta ei ne ole lvhyviä olleet nuoremmillakaan tämän vanhuksen vie
reen syntyneillä teillä. Syyskuun 1 p. 1643 ja tammikuun 23 p. 1668 
tapaamme Hämeenkyröläiset ja Ikaalislaiset valittamassa pitkistä kyyti- 
matkoista: koko 18— 27 peninkulmaa pitkiä kylän- ja nimismiehen 
väliä,2 kuten valituskirjoissa sanotaan. Valitukset koskevat kyytejä 
pitkin Hämeenkangasta menevällä tiellä, sillä sillä tiellä, jota kerto
muksessamme olemme käyneet, ei silloin enää ollut näin pitkiä taipa
leita. Samaa valittaa muuan »Suomalainen Ikaalisista» Suomettaren 
19:ssa numerossa 1853, että »jos nyt on virstoja, niin silloin oli penin
kulmia töllien väliä. Maanteitä parikymmentä vuotta takaperin ei ollut 
muuta kuin se ikivanha Hämeenkyröstä Kauhajoelle Hämeenkangasta 
pitkin tehty tie, jonka varrella nytkään ei taloa näe ennenkuin joka 
kymmenennen neljänneksen eli Ruotsin virstan päässä ja kymmenellä 
penikulmalla kaikkiaan viisi taloa.» Sitten jatkaa kirjoittaja mairitte- 
lua ja peloittelua itse Suomettarelle, että »Ikaalisten avaralla piirillä et sinä 
sisko sirkkuseni kauaksi pääse. Sen peninkulmia pitkillä kankahilla kar
sit kanervistossa hienot kaupunki-tanttusi repaleille, yhtäpitkillä vetisillä 
keitailla ja nevoilla, joita ei muut kuin kurjet ja viimeiskesinä kruu- 
nunmittarit ole kaikin paikoin vielä sinä ikänä polkeneet, sinun heikot 
hipposet jalkimesi vuotavat supi märkyyden ja venyvät Kihniöläisen 
pieksua leveämmäksi». Tämä »Suomalaisen» peloitteleminen oli tur
haa, sillä Haapamäen kruununtorpassa Kihniöllä säilytetään joukko 
vanhoja sanomalehtiä v.ilta 1846— 55, niiden joukossa on »Sanomia 
Turusta», »Tähti» sekä »Suometar» ja tulivat lehdet Savelaan, K o
vasesta lohkaistuun taloon Parkanon Nerkoolla.

Näillä valituksilla olemme osoittaneet, ettei tuo Hämeenkankaan 
tie ole voinut olla samasta merkityksestä aikaisemmalle liikkeelle, kuin 
se tie, jota olemme käyneet, koskapa sen varrelle ei asutus ole ottanut 
levitäkseen, ei ainakaan niin vahvasti kuin tuon Parkanon kautta kul
kevan tien varrella. Hämeenkankaan tien merkitys nykyisessä liik
keessä on moninpaikoin melkein kuolemassa, jota vastoin nuo uudet, 
entisten polkujen päälle rakennetut Kihniön tiet vetävät päivä päi
vältä yhä enentyvää liikettä puoleensa eikä liene pitkiä aikoja siihen, 
jolloin höyryhepo kiitää samoja suuntia ja samoja seutuja, joita mui- 
naiskansakin suorimpia teitä hakiessaan kulki.

1 J. R. A., Suomen M useo 1895, siv. 56, ja Korsholman linna ja  lääni, siv. 25.
2 Tohtori Väinö Wallinin kautta Ruotsin valtio-arkistosta saatuja tietoja.
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En medeltida väfnad från Nykyrko.
På vinden till en materialboda invid Nykyrko kyrka påträffade 

Finska Fornminnesföreningens konsthistoriska expedition år 1902 några 
medeltida textila arbeten, hvilka undgått tidigare forskares uppmärk
samhet. Bland dem var en mässhake af sidenbrokad i det mönster, 
som här är afbildadt. Det sedvanliga korset på mässhakens baksida 
är sydt af utklippta remsor af samma tyg.

Det väfda tyget är grönt med olika nyanser för inslag och upp
ränning, så att en mängd figurer framträda i ett radvis upprepadt 
mönster. Mot bakgrunden af detta mönster afteckna sig ytterligare 
inväfda figurer af guld eller silfvertråd —  det är numera omöjligt att 
säga hvilketdera, emedan färgen genom blekning och urvattning blifvit 
alldeles obestämd. Denna tråd är gjord af linnetråd med omvirade 
smala förgyllda eller försilfrade remsor af fårtarmar. De senast nämnda 
figurerna äro å teckningen mörkare.

Mönstret visar fyrdubbla, i sicksack gående, hopflätade band, från 
hvilkas uppåt riktade spetsar utgå palmettliknande trän med kort stam 
och stora blad. Dessa trän sträcka sig upp till de nedåt riktade spet- 
sarne af banden i närmaste rad ofvan. De sålunda omslutna rummen 
fyllas af parvis ställda strutsar, som dricka ur en källa, samt ofvan 
dem ett litet moln med nedgående solstrålar. Midt på banden äro 
ställda parvis mot hvarandra skridande örnar, hvilka hugga efter någon 
mindre fågel.

Dessa figurliga framställningar hafva haft en symbolisk betydelse, 
hvilken det dock är omöjligt att nu påvisa. I den kristna konsten 
symboliserar örnen ofta Gud. Molnen och solstrålarne betyda himmelen 
och solen, strutsarne äro kanske en efterbildning af den ej sällan på
träffade framställningen af hjortar vid en källa (psalmen »såsom hjorten 
törstar efter vatten» etc.). Väfvarene hade ett rikt förråd af dylika 
djurfigurer, som emellertid allt mer begynte användas uteslutande orna
mentalt, då den gamla symboliska betydelsen glömdes och förbland
ningar ägde rum.

Medeltidens blomstrande väfnadskonst räknar sina anor från 
Östern, där denna industri fann en fristad efter det romerska väldets 
fall. När saracenerna eröfrade Sicilien, uppstod äfven här en betydande 
konstverksamhet, som till en början noga anslöt sig till arabiska och 
persiska förebilder, men småningom gick öfver i infödda arbetares 
händer och därmed förändrade karakter. Väfnadskonsten spridde sig 
isynnerhet från X III århundradet till det öfriga Italien, och jämte 
Sicilien blef Lucca en hufvudort för industrin. Man kan för närvarande 
ej med säkerhet uppdraga gränserna mellan dessa skolor. Det synes 
dock, som om väfnaden i Nykyrko vore ett jämförelsevis tidigt alster
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af den sicilianska konsten på 1200- eller 1300-talet; i senare nord
italienska mönster öfverväga växtornamenten, som antogo allt mer stor
artade former och förebådade de bekanta granatblommiga sammets- 
väfnaderna.

Väfnaden från Nykyrko är ett särdeles vackert prof på dessa 
»sarrasin» tyger. I Historiska Museet i Helsingfors, till bvilket för

samlingen öfverlämnat mässhaken, förvaras några andra dylika väfnader, 
nämligen en dalmatika, likaledes från Nykyrko, med mönster af örnar 
och liggande hjortar, en mantel från Raumo, sammansatt af icke mindre 
än tre olika mönster af stort intresse (arabiska inskrifter, lejon, som 
döda hjortar m. m.) samt ett litet, som foder till en mässhake användt 
stycke från Sääksmäki kyrka, det sistnämnda enklare i teknik och med 
sådana stora växtornament som ofvan omnämndes, men dessutom hundar, 
örnar o. s. v. K. K . M einander.
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Vår museifråga
har nu sent om sider bragts till ett lyckligt slut sedan på högsta ort ett 
anslag om 1,600,000 mk. för byggnaden beviljats och de af arkitektfirman 
Gesellius, Lindgren, Saarinen uppgjorda ritningarna blifvit fastställda till 
utförande å villaområdet Fjelldal vid Tölöchaussén i närheten af Helsingfors. 
Museet kommer att inrymma en förhistorisk, en historisk och en etnogra
fisk afdelning och byggnaden anordnas med hänsyn dertill enl. agglomera- 
tionssystemet så, att hvarje afdelning får sig tilldelad en särskild flygel, 
hvilka flyglar förenas genom en centralt belägen vestibul samt dessutom 
embetslokalen placeras i en skild flygel, en anordning, som vid framtida utvidg
ningar tillåter fri tillbyggnad till den museiafdelning, som är i behof deraf. 
Byggnaden uppföres i ett och två etager, hvarjemte subbassements- och 
vindsvåningarna äfvenledes komma att för samlingarnas behof utnyttjas. Arbe
tena påbörjas i September d. å. och torde byggnaden i sin helhet blifva 

. färdig inom 4 år, hvarefter samlingarna dit införas. Det nya museet torde 
således tidigast efter 5 år kunna öppnas till allmänhetens beskådande. En känsla 
af sann tacksamhet emot alla, som medverkat till detta resultat och en glad 
förhoppning om bättre tider för våra nedtryckta museiförhållanden uppfylla 
efter underrättelsen häraf hvarje vän af fornkunskap i detta land.

Entisestä „tuu1enkaupasta“  S u om essa , josta puhuimme Suomen 
Museossa 1901, s. 5— 7, lienee vanhin kertomus säilynyt julkaisemattomassa 
maantieteellisen nimikirjan tapaisessa teoksessa „Geographia Universalis", 
jonka tekijä eli 1200-luvulla, mutta ei ole nimeltään tunnettu. Myöhemmät 
kertomukset näyttävät olevan melkein sanasta sanaan siitä kopioittuja.

„W inlandia“ , kertoo tekijä, on maa, joka idässä rajoittuu Norvegian 
vuoriin. Se on valtameren partaalla, eikä ole viljavaa, mutta kasvaa ruohoa 
ja metsää. Kansa on raakalaista ja sivistymätöintä ja noitakeinoihin taipu
vaista. Erittäin he ovat kuuluisia tuulen nostattamiskyvystään. He näet 
panevat rihmaa, johon ovat sitoneet joukon solmuja, kerälle. Jos nyt joku 
tahtoo tuulta, niin hän avaa solmuista yhden taikka useampia, riippuen siitä, 
tahtooko hän kovaa vai heikkoa. Noita keriä he myövät merimiehille, joita 
tyven ilma pidättelee heidän rannoillansa: kuitenkin saattaa taikaneuvo ostajat 
usein onnettomuuteen" (Lönborg, Adam af Bremen, s. 179).

Winlandia on tämän tekijän mukaan Norjan vuorten länsipuolella, siis 
sama kuin Ruija, mutta hänen seuraajansa Bartholomeus Anglicus asettaa 
Winlandiansa meren partaalle mainittujen vuorten itäpuolelle (S. M. 1901, 
s. 6.). Ziegler kertoo 1532 kirjassaan „Schondia“ tuulijutun lappalaisista, 
Olaus Magnus kertoo sen 1554 melkein samoilla sanoilla ..finneistä". Lönn
rotin julkaisemasta runosta nähden tuo noitakeino ei suinkaan ollut suoma
laisillekaan outo. Vanhojen kirjailijain vaan näkyy aina olleen vaikea eroittaa 
noita molempia finnikansoja toisistaan. Tässä asiassa siihen tuskin oli syytä
kään (Ahlenius, Olaus Magnus, s. 374).
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Tarinoita. Maailman luominen. Alussa vaan oli vettä. Jumala lähetti 
pirun noutamaan maata kaislan juuresta. Yritettyänsä pari kertaa turhaan 
toi piru vihdoin ylös hiukan maata. Siitä Jumala loi maailman (Castrén, 
K. krj., v. 10; K. K. 1873: 142).

Pyy oli maailman alussa suurin kaikista linnuista, niin hirveän suuri 
että sen lentoon ruvetessa kaikki säikähti. Kun neitsyt Maaria paossa 
ollessaan köyhänä vaelsi Vapahtajan kanssa metsässä, Jerusalemin korvessa, 
niin pyy pyrähti, maa järähti, Jesuksen sydän vavahti (veri värähti). 
Vähentääksensä tuota suurta lintua Jesus silloin tuomitsi jaettavaksi kaikille 
eläimille pieni osa „pyynlihaa“ ristiluun eli lanteen (mununkaisten) kohdalle 
ja että pyy vielä sittenkin oli vähenevä, kunnes kaikista pienimpänä lintuna 
mahtuisi sormuksen taikka peukalonhangan lävitse. Silloin on maailman 
loppu (Huittinen, Halikko, R:m. 75, s. 209).

Käärme kävi muinoin pystyssä kaksin jaloin, mutta oli silloin niin kauhia 
elävä, että jalat otettiin siltä pois (Castrén, Kkj. n. 10). Sen pistosta „uupui 
juutas juostessansa" (vrt. loitsuruno, metsänpaha; kalmasormi), kun kiirehti 
ihmisille pahaa tekemään. Käärme puri niin että 

Juoksi kuona konnan suusta,
Kino ilkiän kiasta,
Vahti vankan sieramista.

Siitä puremasta menetti juutas melkoisesti nopeutensa, jolla ennen oli 
saanut sanomattoman paljon pahaa aikaan (Castrén, Kkrj., n. 10).

Selontekoja. — Referat.
Ss. 25— 33. M uistiinpanoja vanhem m ista suom alaisista sotilaspuvuista

II. Perinpohjainen muutos suomalaisen sotaväen puvuissa tapahtui Kustaa III:nnen aikana 
v. 1779, jolloin n. k. ruotsalaisen puvun mukainen sotilaspuku määrättiin käytäntöön. 
Suomalaisten rykmenttien puvustoon kuului sininen takki (Uudenmaan ja Karjalan 
rakuunoilla oli takki vaaleansininen), jossa eriväriset nauhat osottivat, mihinkä joukko- 
kuntaan mies kuului, valkoiset tai keltaiset housut, säärykset eli niin kutsutut esha- 
vaadit, jotka olivat samaa väriä kuin takki ja varustetut erivärisillä nauhoilla sekä vedet
tiin, samaan tapaan kuin aikaisemmin käytetyt pitkävartiset sukat, housujen päälle, ulot
tuen hyvänmatkaa yläpuolelle polven, ja nilkan kohdalle, työnnettiin kengänvarteen. 
Venäjän rajalla oleville Savon ja Kyminkartanon läänin joukoille kuului avonainen takki 
ja kaski, joka oli huopaa kovemmasta aineesta.

Yhtä perinpohjainen oli sotilaspukujen muutos Kustaa IV Adolfin aikana, jolloin 
suomalaisten joukkojen puvuksi määrättiin harmaa kannustakki, jonka kaulus, rinta- 
pielet y. m. olivat erivärisiä. Hevos- ja tykkiväellä sekä parilla jalkaväkirykmentillä oli 
kuitenkin hännystakit sinistä verkaa. Näitä 1798 käytäntöön tulleita sotilaspukuja on 
usein kuvattu 1808—9 vuosien sodan muistoissa mutta ne eivät liene enää silloin olleet 
käytännössä. Muutos puvuissa tapahtui nim. tämän sodan lähinnä edellisinä vuosina, 
siten että rintapielet poistettiin, ja takin kaulus useimmissa rykmenteissä tuli sininen, 
nahkavyö vaihdettiin sinikeltaiseen kangasvyöhikköön j. n. e. Näiden paraatipukujen 
ohella, jotka kuningas kustansi, oli sotilailla myöskin ruodun kustantamat arkipuvut, 
joista on säilynyt sekä alkuperäisiä osia että jäljennöksiä meidän päiviimme asti.
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Ss. 33— 43. Stigarne em ellan Storkyro o c h  Tavastkyro, hvilka under 
hednisk och historisk tid utgjort trafikleder emellan Satakunta och Österbotten, har 
författaren Juho Torvelainen gjort till föremål för en ingående undersökning. Längs 
dem har enligt folktraditionen den finska kolonisationen af Kyro elfdal från Tavastkyro 
försiggått och t. o. m. enligt Messenius, den svenska korshären efter södra Österbottens 
eröfring infallit i Tavastland. De hafva enligt traditionen tjenat såsom de äldsta kyrko- 
vägar å ena sidan till Karkku i Satakunta och Kyro kyrka i Österbotten; de hafva 
trampats af Flemings härar under klubbekriget, Galizins under stora ofreden och 
Adlercreutz’ trupper 1808. Slutligen har herr Torvelainen med understöd af Forn
minnesföreningen funnit mödan värdt att steg för steg följa dessa sedan hedenhös trafi
kerade stigar och framlagt ofvan detaljerade skildring af deras sträckning från Storkyro 
genom Ylistaro, Ilmola, Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki, Parkano, Ikalis och Tavast
kyro tili Karkku en skildring som är egnad att i betydlig mån skingra nutidens för
domar beträffande forntidens kommunikationsleder.

Ss. 44— 45. Keskiaikainen kutom ateos U udeltakirkolta. Kangas, joka 
sivulla 45 on kuvattuna, tavattiin Uudenkirkon kirkon kalustohuoneen vinniltä kesällä 
1902. Se on messukaapusta kotoisin ja on viheriätä silkkiä, johonka on kudottu kulta- 
ja hopealankaisia vertauskuvallisia kuvioita, joiden merkitystä kuitenkin on mahdoton 
selittää. Kristillisessä taiteessa on kotka usein Jumalan vertauskuva, pilvet ja valon
säteet merkitsevät taivasta ja aurinkoa, kamelikurjet taas lienevät jälitellyt „peuroista 
lähteellä11, joka esitys on sangen useasti tavattavissa (virsi „Niinkuin peura janoissansa11 
j. n. e.). Tällaisia eläinkuvioita käyttivät kutojat runsaasti aikojen kuluessa yhä enem 
män koristustarkoituksessa ja unohtaen esitysten alkuperäiset vertauskuvalliset merki
tykset. —  Kangas on luultavasti kotoisin Siciliasta ja peräisin 1200- tai 1300-luvulta.

(K. K. Meinander.)
S. 46. M useokysym yksem m e on vihdoin viimeinkin tullut onnellisesti rat

kaistuksi; 1,600,000 mk. myönnetty museon rakentamiseen ja arkitehtitoiminimen Gese- 
lius-Lindgren-Saarisen piirustukset tulleet hyväksytyiksi. Rakennustöitä alotetaan Syys
kuussa t. v. ja päättynevät noin 4 vuoden päästä, jotta museo aikaisimmin 5 vuoden 
kuluttua valmistunee yleisölle avattavaksi.

S. 46. Om  finnarnes fordna ,,vindhandel“  torde den äldsta kända skil
dringen uppbevaras i det outgifna arbetet „Geographia Universalis", hvars till namnet 
okända författare lefde på 1200-talet. De senare skildringarna äro nästan ordagranna 
afskrifter af denna. „W inlandia, berättar författaren, är ett land, som i öster begränsas 
af Norvegias berg. Det är beläget vid oceanen, är ej fruktbart, men beväxt med gräs 
och skog. Folket är barbariskt, obildadt och begifvet på trolldom. De äro isynnerhet 
beryktade för sin förmåga att uppväcka vind. De upplägga nämligen ett nystan af garn, 
hvarpå de bundit en mängd knutar. Om nu någon vill hafva vind, så öppnar han en 
eller flere knutar, beroende derpå om han vill hafva den stark eller svag. Dessa nystan 
sälja de åt sjömän, hvilka för vindstilla uppehålla sig på deras kuster; trollmedlet kan 
dock ofta bringa köparen i olycka." Enligt denna skildring motsvarar Winlandia Fin
marken, under det att Winlandia hos Bartholomeus Anglicus i arbetet „D e proprie- 
tatibus rerum" c. 1360 är beläget vid hafvet på östra sidan om Noriges fjäll. 
Hos den sistnämnda författaren äro knutarne i nystanet tre eller flera, hos Olaus Magnus 
och Petrus Claudi tre. Ehuru Petrus Claudi och Sceffer kalla de vindförsäljande fln- 
narne lappar, bevisar den i Lönnrots Mehiläinen 1836 tryckta runan «Kaunis Tammi" 
om flickexporten på Hvita Hafvet att finnarne ansågos förstå att på samma sätt binda ett 
oroligt haf (S. M. 1901, s. 5— 7 ; 1905, s. 46).

S. 47. Sägner om verldens skapelse, om hjerpen  och om ormen.

H elsink i, 1905, K. F. Bäckm anin kirjapaino.
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Två predikstolar.

Under senare tid har ett par händelser inträffat, hvilka visa, 
huru lättvindigt man på en del håll fattar plikten att skydda våra 
historiska minnesmärken.

Det ena fallet är Sjundeå predikstolen. För ett år sedan fick 
man af en tillfällighet i arkeologkretsar reda på, att detta intressanta 
historiska minne, som i tiden skänkts till kyrkan af ingen mindre än 
Karin Månsdotter, bortförts och i alldeles ny gestalt —  som ett skåp 
—  användes som prydnad på en adlig gård i närheten. Arkeologiska 
kommissionen väckte genast i vederbörande domkapitel åtal emot 
kyrkoherden, men under den långa tidningspolemik, som emellertid 
uppkom, upplystes allmänheten om, att det här egentligen icke förelåg 
en förskingring af kyrkans ägodelar, utan ett fall af missriktad restau- 
rationsifver. Den adlige godsägaren hade en dag hos sig en snickare 
för reparering af gamla möbler. Mannen gjorde sin sak till full be
låtenhet. Då kom man att tänka på resterna af den gamla predik
stolen, som lågo och murknade uppe på klockstapelns vind. Här var 
ju ett lämpligt tillfälle att visa sitt intresse för våra gamla konst
minnen och på samma gång skaffa kyrkan en prydnad. Sagdt och 
gjordt, kyrkoherden var snart vunnen för saken, kyrkorådet samman
kallades och gaf gärna ifrån sig det gamla skräpet mot löfte om den 
storartade gengåfvan. Predikstolen söndertogs och resterna hopfogades 
ånyo, »med tillsats af mer än hälften nytt virke», till ett skåp, hvilket 
nymålades och, ehuru ingen mera skulle kunnat gissa att det en gång 
bortåt tre hundra år tjänstgjort som predikstol, dock var mycket pryd
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ligt. Nu skulle det få plats i kyrkan. Men här var det slut med 
enigheten. Prästen fann icke utan skäl, att denna nymodiga och i 
Guds hus fullkomligt meningslösa tingest var ovärdig en mera be
märkt plats i kyrkan. Församlingen åter önskade ej, att skåpet skulle 
få stå »i kyrkans m est u n d a n s k y m d a  vrå , där under gudstjänsten 
vanligen samlas uteslutande sådana element inom församlingen, som 
bära möjligast ringa aktning för kyrkans prydnader, men snarare 
kännetecknas af rå förstörelselusta, åt hvilken ofta på sätt eller annat 
uttryck gifves. Ett sådant förfarande, föga vittnande om pietet för 
förfädrens minnen, vore liktydigt med att ånyo och denna gång an
tagligen ohjälpligt utsätta konstverket för sköfling.» Det inom cita
tionstecken satta, med sin dråpliga själfironi, är taget ur församlingens 
besvärskrift till domkapitlet i Borgå stift. —  Emellertid stod skåpet, 
i förväntan på domkapitlets beslut, kvar hos den adlige donatom, då 
arkeologerna ledsamt nog fingo tag i saken och slogo allarm.

Den andra predikstolen finnes i Kelviå kyrka nära Gamlakarleby. 
Den är af den bukiga form som var allmän på 1700-talet samt prydd 
med skrala bilder af apostlarna i helfigur, sittande i landskap. Mål
ningarna äro från 1724, af obekant konstnär. Senaste sommar an
lände från kyrkoherden till Arkeologiska Kommissionen en skrifvelse, 
hvari förmäles att Kelviå kyrka nyss blifvit rifven och att församlingen 
önskade uppställa den gamla predikstolen i den nya kyrkan, men där
vid ommåla den i stil med kyrkans dekorering för öfrigt. Statsarkeo- 
logen, som icke haft en aning om nedrifvandet af kyrkan 1 och icke 
kunnat författningsenligt låta undersöka och afbilda den, väckte i 
vederbörande domkapitel åtal mot kyrkoherden för tjänstefel. I fråga 
om predikstolen sökte man åtminstone rädda den, och hemställdes hos 
församlingen, huruvida icke den gamla predikstolen kunde i sitt 
ursprungliga skick uppställas i kyrkan eller ock en ny förfärdigas. 
Församlingen yrkade på att en ny predikstol skulle göras på Arkeo
logiska Kommissionens bekostnad, och då det svarades att Kommissionen 
ej förfogade öfver medel härtill, vidblef församlingen sitt förra beslut. 
Arkeologiska Kommissionen hade emellertid låtit undersöka och af
bilda predikstolen, men längre sträckte sig ej dess rättigheter, och 
statsarkeologen måste förklara församlingen oförhindrad att följa 
sin vilja.

Predikstolen skall nu antagligen ommålas i den »pärlgrå» färg 
med förgyllningar, som är ett så omtyckt bestrykningsmedel i våra 
träkyrkor. Det bör anmärkas, att Kelviå församling i tiden fick emot-

1 För fyra år sedan torde kyrkoherden för en tjänsteman vid Arkeologiska Kom 
missionen omnämnt, att en remont af kyrkan tillämnades, utan att dock lämna när
mare upplysningar om tidpunkt m. m.
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taga ett förslag till ombyggnad af den gamla kyrkan, uppgjordt, med 
hänsyn både till nya fordringar och till bevarande så vidt möjligt af 
det gamla, af två af landets på kyrkoarkitekturens område mest sak
kunnige arkitekter, men att församlingen tillbakavisade detta förslag och 
gaf i uppdrag åt en byggmästare att göra ritningar till en ny kyrka.

Inför båda dessa typiska fall känner man sig närmast manad 
till den medlidsamma axelryckning, hvarmed man ofta får betrakta 
våra moderna möbelrestaurationer med deras falska färger och till
satser samt de öfver sina skatter pösande ägarne. Ingen kan för öf
rigt förmena församlingarna att pryda sina tempel så som de vilja, och 
enligt kyrkolagen kan saken endast i det fall, att präst och församling 
äro af olika mening, dragas inför annat forum, nämligen domkapitlet. 
Men de som nitälska för skönhet och värdighet i prydandet af våra 
kyrkor, kunna trösta sig med, att smaken växlar, och att det under
haltiga nog med tiden kommer att skjutas åt sidan. Annorlunda
ställer sig dock frågan, om man betraktar den ur synpunkten af det 
ohjälpliga förstörandet af så mycket gammalt. Skall man nödvändigt 
måsta lära vederbörande, att förändringar på ett gammalt konstminne 
äro lika betänkliga som ändringar af en skriftlig urkund, och att det, 
huru obetydligt det än synes oss ur skönhets- eller lämplighetssyn- 
punkt, dock ofta är af högt värde redan för att visa, huru anspråks
löst och enkelt våra förfäder hade det? Skall man måsta lära den, 
att om ofta nog brister måste upphjälpas för att ej förstörelsen
skall gripa omkring sig eller för att föremålet ej skall stå fullkomligt 
oförståeligt för andra än specialforskare, så måste dessa brister af- 
hjälpas med utomordentligt varsam hand, så att föremålet så vidt möj
ligt bevarar sin forna karakter och dess ursprungliga skick i nödfall 
åskådliggöres genom afbildningar eller beskrifningar? Skall man slut
ligen måsta lära dem, att sådant icke är hvar mans göra, utan er
fordrar ganska speciella insikter och metoder?

Utan tvifvel föreligger det ett behof att för landets prästerskap,
hvilket närmast har sig ålagdt öfvervakandet af våra kyrkliga forn
minnen, klargöra dessas betydelse och den lämpliga vården af dem, 
samt i sammanhang härmed äfven, att det finnes en förordning, af 
den 2 april 1883, som genom lag skyddar dem. De fall äro ej få, 
då kyrkoherdarne visat rent af obekantskap med denna förordning 
eller också icke förstått den, så att t. ex. anmälan om förändringar i 
kyrkan underlåtits. Det bör tilläggas, att vederbörande nästan alltid 
visat sig måna om att följa de anvisningar och påminnelser, som med
delats från arkeologiskt håll. En kort handledning i ämnet i form af 
en populär tryckskrift vore här på sin plats. Efter senaste erfaren
heter skall den arkeologiska myndigheten väl icke underlåta att åstad
komma en sådan.
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Den fråga, som nu tagits till tals, skulle aldrig kommit upp i 
här föreliggande form, utan just i en sådan handledning, om man 
kunde vara öfvertygad om att detta vore tillräckligt. Men händelsen 
med de båda predikstolarna har visat, att förordningen för kyrkliga 
fornminnens skyddande ej är nog effektiv, den har mer karakteren af 
ett stort önskningsmål. Den arkeologiska myndigheten har stått full
komligt maktlös, som en åskådare af huru domkapitlen ingripit med 
förmaningar där det varit för sent. Domkapitlen ha visserligen fyllt 
allan rättfärdighet, och någon gång mer än det, t. ex. då Keuru 
gamla, intressanta kyrka nyligen genom Borgå domkapitels mellan- 
komst hindrades från att rifvas ned. Men det ligger i sakens natur, 
att våra konstminnen för dem måste te sig som en bisak, föga värd 
bråk, och att de skola vara passiva och endast i fall af ordentligt lag
brott ingripa. Man kan ej vänta t. ex. att domkapitlet skall ålägga 
en församling att antingen gifva åt ett fornminne en lämplig plats i 
kyrkan eller ock öfverlåta det till förvaring i något museum. Och 
dock har det visat sig, att just i denna punkt är en utvidgning af 
förordningen högeligen önskvärd. Här borde den arkeologiska myn
digheten erhålla direkt befogenhet att ingripa i sakerna och på samma 
gång verksamt öfvervaka kyrkorna i arkeologiskt af seende. 1

Under normala förhållanden vore det väl icke svårt att få till 
stånd en sådan ny ordning. För närvarande synes dock ingen annan 
utväg stå öppen, än att domkapitlen i cirkulärskrifvelser till kyrko- 
herdarne, sådana som t. ex. i Danmark förekomma mycket ofta och 
mycket detaljerade, gifva nödiga upplysningar samt uppmana dem att 
på allt sätt tillmötesgå den arkeologiska myndigheten. De små kon
flikter, som nu äro så talrika —  underlåten eller sen anmälan om 
remont, förskingring af »gammalt skräp», obenägenhet att sörja för 
konstminnenas lämpliga förvaring o. s. v. —  skulle då säkerligen af- 
taga betydligt, och resten kunde utan svårighet afgöras in casu.

K. K. Meinander.

Valkjärveläisten vaatteenparresta.
(Kirjoittanut v. 1865 J. M. Salenius.)

Niinkuin viljelemättömät, vaihtelevaiset seudut maanviljelijän työn 
kautta muuttuvat yksimuotoisiksi peltolakeiksi, niin kansatkin sivis- 
tyessään kadottavat joksikin osaksi omituista luontoaan ja muotoaan.

1 Som ett bevis på huru matt detta öfvervakande nu kan vara må nämnas, att ett 
af våra domkapitel i tiden icke ansåg sig kunna begära af kyrkoherdarne inventarie
förteckningar för Arkeologiska Kommissionens behof.



Vaatteeriparsi on kaikilla sivistyneillä ympäri koko maapallon melkein 
yhdellainen. Eri maitten, maakuntain ja seurakuntain asukkaat täällä 
Suomessa samoin aikojen kuluessa luopuvat omituisista puvuistaan ja 
omistavat itselleen jonkun yleismaailmallisen vaatteenparren eikä sitte 
enää heti puvusta voi päättää mistä matkamies on kotoisin. Etelä- 
Karjalan pitäjäin kansanpuvut tähän asti parhaiten ovat säilyneet enti
sessä erilaisuudessaan. Valkjärven pitäjässä viime vuosina kuitenkin 
on muoti suuresti muuttunut ja vanhaa muotia ruvetaan halveksimaan. 
Miesten puku tuskin koskaan onkaan ollut niin omituinen, kuin naisten, 
jotka aina pitävät suurempaa huolta koristamisestaan. Jos »heleällä 
hein’ajalla» menet jollekin Valkjärven niitylle, niin saat nähdä miesten 
yksinkertaisimmat verhonnet. He ovat paitasillaan, housuisillaan, ja 
valkea paita on aina vaikeitten tahi sinisten housujen ulkopuolella. 
Vyötäisillä on kaita, punainen villanauha, josta riippuu vaskikampa 
ynnä veitsi tupessaan. Nämät ovatkin miehen alinomaiset seuralaiset. 
Pään ympärillä oleva tuohiuauha pidättää tukkaa silmille roikkumasta. 
Mutta istuudupas kesällä sunnuntai-aamuna maantien varrelle, niin voit 
tutkia miesten juhlavaatteita. Vanhoilla ukoilla on päässä musta, Pie
tarista tuotu lääppä-hattu, jossa on suuret tinasolet sekä otsa- että niska- 
puolessa. Heidän vartaloansa verhoo pitkä, valkeasta toimikankaasta 
tehty kosteli, jota punainen vyö pitää tiiviisti kiinni miehen ympärillä, 
sillä vyöstään karjalainen ei koskaan tahdo luopua. Jalkineina ukoilla 
011 ruppuset, jotka ovat melkein pieksujen kaltaiset, mutta joitten pää 
ei nouse ylös kokaksi. Suuria Venäjän saappaita, jotka ostettaissa ovat 
valkeat, mutta sitte mustiksi tervataan, pidetään kuitenkin nykyjään 
enemmän kuin rappusia ja niitten varret työnnetään alaspäin tasai
siksi poimuiksi. Kerjäläis-vanhuksilla toki enimmiten on ruppuset. —  
Nuoremmat miehet reipastelevat tavallisissa ostolakeissa. Heidän sinistä 
tahi mustaa takkia sanotaan jäntrikiksi. Jäntrikin alta pilkistää valkea 
paita, joka on housujen päällä. Housujen lahkeet aina ovat saappaan- 
varsiin tungetut. Takkinsa päällä heillä kesälläkin, varsinkin kirkossa 
käydessään, on sarkaviitta, joka on tehty samaan malliin kuin ennen- 
mainittu kosteli. Viitta on väriltään harmaa tahi valkea ja hihain 
käännökset ovat määlitystä nahasta. Vaikeitten viittain rintapaikoille 
on etuhalkaiseman molemmille puolille ja yhteen suuntaan sen kanssa 
ommeltu pari mustaa samettinauhaa. Tuumaa leveä juova on jätetty 
niitten väliin ja ne yhtyvät vyön kohdalla, Muutama vuosi sitte oli 
muoti semmoinen, että nuoret miehet heikaroitsivat Venäjältä tuoduissa 
poteuhkoissa, mutta sitä muotia ei kauvan kestänyt. Talvella on mie
hillä enimmiten karvalakit, joita on monta lajia. Omituisimmat ovat 
röllihatut, joita tuodaan Pietarista. Niitä vanhemmat miehet pitävät. 
Niitten päällys on pelkkää määlittyä mustaa nahkaa; ne ovat korkea- 
pesäiset ja supistuvat huippuun päin. Niissä on suuret korvalaput,
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jotka ulottuvat mieheu hartioille asti. Sisustuksena on kellanruskeaa 
pöyheää ahman nahkaa. Kun näkee ukon, semmoinen lakki päässä, 
ajaa karittelevan kirjakorjassaan, niin luulisi jonkun muinais-ajan karja
laisen nousseen kulkemaan entisillä elinpaikoillaan. Lammasnahkainen 
turkki ilman päällyksettä, valkeana vaan, suojelee miehen vartaloa 
pakkasesta. Usein hän sen päälle vielä pukee viitan. Punaisen- ja 
viheriänkirjavan vyönsä, niinkuin useita muitakin vaatteitaan, ostaa 
valkjärvöinen Venäjältä. Sieltä hän tuottaa rukkasensakin, joihin panee 
villaiset kintaat. Kun mies astuu tupaan, pistää hän aina rukkasensa 
vyön alle vatsalle riippumaan. Nenäliinaansa hän pitää lakissaan. Niin

varustettuna kuleksii Valkjärven mies kaiken talvea reslareessään Ruot
sin (Länsi-Suomen) ja Suomen (Keski-Suomen) puolella rahtia ajaen 
tahi rättiä keräillen.

Viipurin läänin eri pitäjissä naisten puvut ovat toisistansa paljoa 
eroavaisemmat kuin miesten. Sakkolan sekä Raudun naisilla on kum
mallisin ja rumin vaatteenparsi, Jääsken naisilla sitä vastoin kaunein. 
Valkjärvellä on naisten puku suurimmalta osaltaan sangen luonnikas. 
Niinkuin muissakin Suomen kaakkoisimmissa pitäjissä, on Valkjärvel- 
läkin kaksi naisten eri vaatteenpartta: Äyrämöisten ja Savakkojen, 
joihin vielä saatetaan lisätä kolmaskin: lukijain eli kerettiläisten. Äyrä- 
raöisten ryhmä on lukuisin ja sentähden lähdemme taas kesällä sun

Äyrämöinen puku ja siihen kuuluva huntu
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nuntai-aamuna pitäjän kirkolle päin tarkastelemaan ensin heidän pukua. 
Maantien varrella likellä kirkkoa on viidakossa suuri lätäkkö. Siinä 
metsikössä kuhisee silloin naisia, jotka kampaavat tukkaansa ja kaikilla 
tavoin koristelevat itseään, jolloin lätäkön vesi heillä on peilinä. Tytöt, 
jotka eivät vielä ole ripillä käyneet, heiluvat tukka hajallaan ja korvien 
tasalle leikattuna. Vanhemmat naiset sitovat hiuksensa niskaan sykke- 
röön eli nuppuun, jonka naimisiin joutuneet peittävät valkealla hienoihin 
kureisiin rypytetyllä hunnulla. Valkjärveläisten pyöreä huntu ei ole 
suurempi kuin että se itse nupun verhoo. Mutta Sakkolassa ja Rau
dussa asetetaan huntu otsaan. Palmikkoon he eivät koskaan pane 
hiuksiaan. Kun tytöt ensi kerran ripille menevät, laittelevat he hap
siansa omituisiksi kiemuroiksi, joiden ympärille he käärivät mustan- 
punaisia nauhoja. Otsalle riippumaan jätetään otsahiuksiksi sanottuja 
siirokkeita, mutta muut hapset vedetään taaksepäin nuppuun niin 
piukkaan, että iäkkäämmiltä otsapuoli päätä paljastuu. Päänsä naiset 
kattavat huivilla: nuoremmat punaisilla, keltakukkaisilla ja ylimalkaan 
loistavanvärisillä, vanhemmat valkeilla ja tummankarvaisilla. Heidän 
villahameensa eli korttinsa ovat mustia, punahelmaisia tahi punaisia, 
keltahelmaisia. Joskus on punaisissakin hameissa punainen helma, 
mutta tämä silloin on heleämmänpunainen, kuin itse kortti. Hameet 
ovat aina ilman miehustaa. Vartalon yläpuolen verhoovat kalinkoiset 
paidany/isef, joiden rintapaikkoihin on kellanpunaisella kirssilangalla 
tikattu neliskolkkainen rekko. Sen vasemmalla puolella on ylisten eli 
paidanmiehustan halkaisema, jonka solki pitää suljettuna. Naimisiin 
menneillä tämä solki on hopeasta ja suurempi kuin vanha 1 0  kopekan 
vaskiraha. Ylisten päällä pidetään valkeaa kostelia. Se on kuin lyhyet 
toimikankaasta tehdyt liivit, joitten kaulus ja sepalukset ovat usein 
sangen aistikkaasti ja taitavasti tikatut loistavilla kirssilangoilla. Kau
niilta näyttää, kun suuremmat paimentytöt istuvat lehdon rinteessä 
polvillaan päreistä tehty kehä, johon tikattava kosteli on pingoitettu. 
Viime aikoina kuitenkin on ruvettu pitämään tikkaamattomiakin kos
telia. Yleisesti myöskin jo  pidetään sinisiä pumpulikankaasta tehtyjä 
liiviä. Morsiamena ollessaan kaikilla neidoilla kuitenkin pitää olla kir
jailtu kosteli. Morsiamen pukuun kuuluu myöskin korea esiliina, jonka 
yläpuoli on punaisesta verasta ja alapuoli on tikattu ja kirjailtu. Pari 
kultanauhaa pannaan vielä poikittain esiliinan koristukseksi ja sen ala 
reunaan ommellaan monenvärisiä tilkkuja sekä ripsuja. Vanhat akat 
useimmiten pitävät valkeita esiliinoja, joissa on pari sinistä poikkiviirua. 
Valkeat kalsut tahi punaiset sukat ynnä sahvianikengät ovat pyhä
päivinä säärien ja jalkojen peitteinä. Talvella on naisilla, niinkuin 
miehilläkin, viitta, mutta edellisillä se on aina valkea, eikä koskaan 
harmaa. Se myöskin on paljoa lyhyempi, kuin miehillä. Sen kaulus 
on punaisesta verasta. Niitten samettinauhojen sijaan, joita miesten
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viittoihin on ommeltu, on naisten viittain rintapaikkoihin tikattu pari 
kaitaa punaista juovaa. Kylkikappaleetkin ovat vyötäisten kohdalta 
punalangalla vähän kirjatut. Naisten turkit ovat, niinkuin miestenkin, 
ilman päällystä, mutta niitten ulkopuolta hierotaan yhä liidulla, niin 
että pysyvät valkeina kuin lumi. Eipähän heidän likelle tohdi mennä, 
kun semmoinen liiduttu turkki heillä on päällään. Talvisaikana naiset 
panevat korvillensa niin monta eriväristä kaulavaatetta (huivia) kuin 
heillä suinkin on, ja sovittavat niin, että ne kaikki näkyvät otsalla, 
sillä huivien paljous osottaa naisen varakkuutta. Lukijat pitävät yhdel- 
laisia vaatteita kuin Äyrämöisetkin, se vaan eroituksena, etteivät suvaitse 
mitään punaista ja loistavaa. Heillä siis on mustat tahi valkeat huivit, 
kirjoituksia ei ole kostelissa ja viitoissa ja hame on aina musta ilman 
punahelmaa. Heidän vaatteissaan ei ole muita väriä kuin mustaa ja 
valkeaa. Savakoilla, jotka ovat ikäänkuin jonkunlaista ylhäisöä, ei ole 
milloinkaan huntua. He käärivät punaista nauhaa nuppunsa ympärille 
ja sen lävitse pistävät vaskipuikon, että se pysyy hajoamatta. He eivät 
myöskään pidä valkeaa kostelia, vaan aina sinisiä liiviä, eikä heillä ole 
rekkoa. Heidän hameensa ovat punaiset, pitkinpäin juovikkaat. Viit
taakaan he eivät pidä. Sen sijassa heillä on mustasta verasta tehty 
palttoo eli kapotti.

Traditioner om Jutefejden.

Folktraditionen har i sägner och ortnamn uppbevarat talrika minnen 
om de fejder, vår kustbefolkning i början af 1500-talet hade att utkämpa 
emot den danska flottan, som i större eller mindre eskadrar hemsökte lan
dets skär och kuster, plundrande och härjande bygd på vikingavis. Tack 
vare det folkeliga namnet jutar, hvarmed danskarne på den tiden gemen- 
ligen betecknades, äro dessa minnen lätt igenkänliga och kunna samman
förda gifva en karakteristisk bild af dessa fejder, sådan den uppbevarats i 
folkets föreställning.

Ett lockande mål för såväl fredliga, som fiendtliga sjöfarande utgjorde 
fordom Kökars kloster, öfver hvars tak ett så högt torn reste sig, att det 
vid klar luft syntes „10  m il“ ut i Östersjön. En dansk fribytar-eskader, 
som därute hade fått sigte på tornet, styrde sålunda kurs på detsamma „för 
att röfva och sköfla", men nödgades för storm och knapp vind fälla ankar 
vid Långskär (var. Jutskär klippa) i Kalby skärgård. En mängd kökarbor 
lågo då i fiske på Långskär. En af dem sam under den stormiga natten 
till danskarnes farkoster och afskar med en skarp knif, som han hade i 
munnen, alla ankartrossar, hvarefter fartygen af stormen drefvos till ett litet 
skär vid namn Elfverskär. Där hade de andra fiskarne lagt sig i försåt, 
öfverföllo de skeppsbrutna och stenade dem alla till döds. De sålunda om 
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komma begrofvos under stora stenhopar, hvilka visades ännu 1667. Men 
fienderna upprepade sina angrepp och hvarken bönderna eller klostret und- 
gingo plundring. Klostret förlorade sålunda enligt traditionen både skrud 
och klenoder (Suomi 1858, s. 132— 5).

Närmare inloppet till Åbo, i Nagu skärgård, 3A  mil NO om kyrkan, 
finnes en hög och brant bergsholme kallad Bornholm, hvars öfra del 
bildar en lågländ däld. Blott på ett enda trångt ställe kan man med möda 
klänga sig upp i dälden och denna ingång är befästad med ett bröstvärn 
af gråsten. Dit upp togo traktens invånare sin tillflykt undan danskarna. 
En gång då desse voro „på väg till Åbo för att härja och bränna“ hade 
deras skeppsflotta lägrat sig under Bornholm. De i dälden gömda invå- 
narne företogo sig då att vältra stora stenar nedför berget på fartygen med 
den påföljd att många af dessa sjönko, hvarefter de öfriga förskräckta togo 
till flykten (Salonius, Nagu 1735).

Jutarne hade landstigit utanför Saaris och Lehtis i Virmo samt ordnat 
sina leder på slätten emellan dessa egendomar. A f den strid de där haft 
att utstå mot finnarne kallas en bäck, som genomskär ängen på slagfältet, 
Juutinoja. Därifrån hade jutarne dragit sig till Juutinvuori, ett stenhölster 
1 km. öster om Tammisto by, hvarefter de utkämpat en ny strid med fin
narne på Juutinselkä slätt vid Huolinkylä by. Efter slaget, som torde ut
fallit till jutarnes förmån, hade desse enligt sägen velat återkalla folket från 
Tammisto, hvilket var stadd på flykt, och ropat: „ Maisa, Kaisa, tule kotia, 
jo Jumala juutin vei, pyhä henki pyssymiehen!** (Fmfs Tidskr. V ili: 103).

Lifligast synes minnet af jutarnes framfart fortlefva hos befolkningen 
i Virmo, Vehmo, Ulfsby och Loimijoki härader, där de främmande inkräk- 
tarne uppehållit sig inkvarterade eller våldgästande i byarne eller ströfvat 
omkring på plundringståg. Såsom senare under stora ofreden uppsökte be
folkningen i skogarna och på kärren gömställen för sig och sina dyrbarhe
ter. Måhända var det exemplet af Nils Grabbes vilda och oförsonliga gue- 
rilla-krig mot de danska inkräktarne, som slutligen lärde den förtviflade 
allmogen att sammansluta sig till blodig uppgörelse med den gemensamma 
fienden.

En sådan uppgörelse egde enligt traditionen rum på Juutinaro i Hvit- 
tis. En stor skara jutiskt rytteri, „några hundra till antalet1*, befann sig 
på återtåg från det inre af landet, då Tyrvis- och Hvittismännen beslöto 
att lägga sig i försåt för den emellan Sorvola och Sampu byar. En del 
lägrade sig nära Sampu by, där vägen begränsas på ena sidan af berg, på 
andra af ett kärr. Den andra delen gömde sig en fjerndels mil längre bort 
i skogen längs vägen vid Raskala och Sorvola byar. Beväpnade med klub
bor och spjut samt störar, vid hvilka yxor och lior voro bundna, inväntade 
bönderna fienden, hvars annalkande iakttogs af vakter, som voro utstälda 
på Ripovuori. Knapt hade det danska rytteriet hunnit passera den första 
försåtlinjen, innan vakterna blåste i oxhorn till anfall. Sorvolamännen an-
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grepo rytteriet i ryggen och förrän detta hunnit bilda front mot den ovän
tade fienden angreps det af nya fiender från Sampu sidan. Då vägen så
lunda befans afspärrad åt hvardera hållet styrde jutarne sina hästar ut på 
kärret, för att få ryggen fri, men i detta nedsjönko hästarne värre och värre 
för hvarje steg och det blef en lätt sak för bönderna att där nedgöra sina 
hatade förtryckare till sista man. A f detta blodbad kallas kärret Juutinaro. 
De dödade begrofvos enligt sägen i den s. k. Kapellbacken vid Takkula, 
känd sedan gammalt för fynd af ben och vapen (U. S. 1886: 49; 1894: 284).

Flera hithörande stridsfält visas i Kumo. Sålunda hade en strid ut
kämpats i Köömilä by och de därvid nedgjorda jutarne jordats dels i Kal- 
vomäki, ett graffält, som numera befunnits härröra från hednisk tid, dels i 
det s. k. Juutinsuo. Anföraren, som enligt traditionen hette Matti, begrofs 
i Mattilanmäki, som däraf fick sitt namn. Ett annat slagfält finnes bakom 
Kakkulais by, på en hed vid vägen till Kulla kyrka, dit jutarne hade för
följt invånarne. Striden hade rasat invid två backhymplar, vid hvilka på 
venstra sidan om vägen visas stenrös af de projektiler, med hvilka de båda 
partierna bekämpat hvarandra. De stupade begrofvos i de nämnda back- 
hymplarne (Suomi 1860: 302).

Uppmuntrade af sådana tillfälliga framgångar vid jutarnes bekämpande, 
synas bönderna omsider öfverenskommit att genom ett allmänt blodbad be
fria sig från sina förtryckare. Härom berättas i Letala och Karjala följande. 
I den tiden, då jutar uppehöllo sig här i landet, „åto, drucko och föröfvade 
våldshandlingar", beslöt man att rikta emot dem ett afgörande slag. Det 
var Staffansdag, då man kungjorde i kyrkan: I natt slagtas den kalf (var. oxe), 
som nu gödes. Alla utom naturligtvis jutarne, hvilka firade julhelgen hemma i 
frosseri och dryckenskap, förstodo kungörelsens hemska innebörd. Aldrig 
hade väl folket visat sig så frikostigt mot sina förtryckare, som denna Staf
fansdag, då de åkande festbuden drogo från by till by meddelande huru 
blodbadet förbereddes i de spridda hemmen. Slutligen tumlade jutarne från 
julglädjen öfverlastade under borden för att aldrig mera uppstå. Sedan de 
långa borden stjelpts öfver dem, begynte blodbadet och jutarne aflifvades 
till sista man. De dödade begrofvos i skogarna och i sjelfva värket upp
visas jutegrafvar i Ulfsby, Harjavalta, Kumo, Hvittis, Eura och Letala. Så
lunda betecknas ett tiotal gropar i en backsluttning vid Malo by i Letala 
såsom jutelfolkets grafvar. Men äfven på många hedniska grafkummel har 
jutenamnet öfverflyttats, kanske med skäl, då ju möjligt är att man mån
genstädes fann bekvämast att bädda de dödade jutarne, hvilka enligt tradi
tionen betraktades såsom hedningar, i de forntida kumlen. Vid den s. k. 
Jutegrinden emellan Kovio ooh Murais byar finnes sålunda ett rös, kalladt 
juutinvare, i hvilket enligt sägen jutar begrofvos på den tiden, „då så många 
af dem dödades". Enligt en af Laihiander upptecknad tradition från Eura, 
hade socknen - fordom besvärats af en stark inkvartering danska soldater, 
hvilka vid sitt aftågande begått sådana våldshandlingar, att ortens invånare
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rest sig och nedgjort dem till största delen. Måhända syftar också denna 
tradition på förenämnda blodbad, hvilket antagligen gälde Severin Norbys 
krigsfolk i dess vinterläger 1522 (Fmf. Tskr. VII: 138; VIII: 104).

Den sista strid jutarne utkämpade i Finland skall varit ett sjöslag i 
den „ gamla Stockholmska farleden0 vid Borgholm i Iniö skärgård. Efter 
där lidet nederlag förföljdes de till Töfsala, där de under Järppilä gård nöd
gades gifva sig (Mnemosyne 1823, s. 55).

I Töfsala, Vehmo och Pyhämaa skärgård anträffas små provisionella 
ugnar, hvilka tillskrifvas dels jutar, dels ryssar, och måste beteckna rast
ställen under ströftågen längs landets kuster. Ty icke ens det aflägsna Öster
botten skonades för jutarnes plundringsfärder. Veterligen återvände jutar 
hösten 1522 därifrån med proviantlaster, men föllo vid inloppet till Stock
holm i svenskarnes händer. Emellertid äro härtills inga hithörande traditio
ner kända från kusttrakterna norr om Kumo elf. Hemmansnamnen Jut i 
Petalaks kunde väl stå i sammanhang med Arvid Kurcks flykt och förföl
jelse sommaren 1522 till fiskeläget på Storskär vid Bergö, där biskopen 
enligt sägen uppehöll sig före sin olyckliga öfverresa till Sverige. Däremot 
torde ortnamnen Jutforsen, Jutbacka och Jut as vid Nykarleby vittna om nå
gon glömd tilldragelse från den tid och af den art vi åsyfta. Hvad angår 
Juutinamnen vid Kalajoki elf, så beteckna de enligt en af S. Ingman upp
tecknad tradition nybyggen, anlagda af tre från hafssidan till Kalajoki ankomna 
jutebröder, hvilka torde haft anledning att på främmande ort dölja sin förtid.

Antagligt är också att Österbotten blott undantagsvis var utsatt för 
jutarnes besök. Däremot är den sydfinska kustens brist på folksägner från 
jutefejdens dagar mindre förklarlig. Efter jutar benämnda orter eller hem
man finnas veterligen i Karis, Ingå och Helsinge, men det enda minne fol
ket uppbevarat om danskarnas framfart på denna kust berör Raseborgs 
beskjutning från Uvala berg, dit de släpat sina stycken från Sandsund, en 
tilldragelse, som för öfrigt är okänd i slottets historia, men torde inträffat 
hösten 1520. Emellertid saknas icke historiska vittnesbörd om den danska 
flottans sköflingar på den sydfinska kusten, där bl. a. Borgå stad uppbrän
des 1508, Ingå kyrka plundrades 1509, skepp kapades och invånarne grymt 
„skinnades° (Hartman, Raseborg, s. 61, 68 m. fl.). Men skiftande sekler 
hafva utplånat dessa dystra hågkomster ur folkets minne.

J. R. A.

Vuosikertomus
Suom en M uinaism uistoyhdistyksen 35:ltä toim ivuodelta 

7/s 1904— 7/5 1905.

Katsauksessa nyt päättyneen toimivuoden tapahtumiin emme saata 
olla ensikädessä mainitsematta sitä onnellista ja kautta maamme ilolla
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tervehdittyä ratkaisua, jonka museokysymys hiljattain on korkeimmassa 
paikassa saanut. Tämä jo kohta parikymmentä vuotta monien vai
heiden alaisena vireillä olleen kysymyksen lopullinen ratkaisu on siis 
vihdoin antanut varmuuden Yhdistyksenkin piireissä kauvan toivotun 
tarkoituksenmukaisen museorakennuksen saamisesta, jossa Yhdistyksen
kin runsaat, nykyään suureksi osaksi yleisöltä salassa olevat esi- ja 
kulttuurihistorialliset kokoelmat kerran tulevat saamaan sijansa ja pää
semään kaikkien nähtäviksi. Piakkoin alettanee rakennuspaikalla alus
tavat työt, ja viiden vuoden kuluttua pitäisi rakennuksen olla kokonaan 
valmis. Nouskoon lapio, kiikkukoon kanki, ja tasottukoon tila Suomen 
Museon nousta, rakentua »kansallisen elämämme runon, kiveen veiste
tyissä säkeissä kuvastamaan kansamme kulttuurikehityksen eri puolet!»

Jonkinlaista esimakua uuden museorakennuksen eduista säätänee 
piakkoin tuntea sen kokoelmaimme osaston suhteen, joka näinä päivinä 
siirretään Hakasalmen huvilaan, siellä säilytettäväksi väliaikaisesti kun
nes uusi museo valmistuu. Mainittu huvila on nim. ensi Kesäkuun 
l:stä päivästä lähtien Valtion toimesta museotarkoitukseen vuokrattu, 
ja sinne tulee sijoitettavaksi Yhdistyksenkin kulttuurihistorialliset kokoel
mat, jotka Valtion samanlaisten kokoelmain kerällä näihin asti ovat 
kolmessa eri paikassa ja suurimmaksi osaksi makasiinin tapaan olleet 
säilytettyinä. Vaikka huoneusto, johonka esineet nyt tulevat muutetta
viksi, puuttuukin tarkoituksenmukaisen museorakennuksen erikoisetuja, 
on se ainakin valoisa ja lienee myöskin siksi tilava, että kokoelmat sinne 
voidaan järjestää yleisönkin nähtäviksi. Tämäkin on nykyisissä museo- 
oloissa jo  mainitsemista ansaitseva edistysaskel, joka saattaa olla omiaan 
elähyttämään harrastusta entisten kulttuuriolojemme muistoihin ja herät
tämään halua kartuttamaan näitä muistoja tulevan kansallismuseomme 
varalle.

Pitäen silmämääränään tulevan museomme saamista niin moni
puolisesti kuin mahdollista valaisemaan kansamme sekä aineellisen että 
henkisen kulttuurin kehitystä eri aikoina ja erilaisissa olosuhteissa on 
Yhdistys koko olemassa olonsa aikana harrastanut kaikkien sellaisten 
kulttuuri-ilmiöiden keräämistä, jotka saattavat mainittua tarkoitusta 
edistää, pyrkien samalla saattamaan keräyksien tuloksia tieteen käytet
täviksi. Kuluneena vuonnakin on Yhdistyksen toiminta ollut näihin 
seikkoihin tähdättynä, sillä keräystyötä on yhä jatkettu ennen alotetuilla 
aloilla ja niiden tuloksia on muokkailtu ja valmisteltu tulevia julkai
suja varten, kuten kertomuksesta edempänä käypi selville. Mutta uusil
lakin aloilla on keräystöitä suunniteltu.

Se merkitys, joka kulkuneuvojen historialla on ihmiskunnan ylei
seen historiaan, ja se tärkeä sija, joka vesikulkuneuvoilla erikseen luon
nollisista syistä on ollut meidän tuhatjärvisessä maassamme, on antanut 
Yhdistykselle aihetta kiinnittämään huomiotaan kansanveneiden vaih-
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televiin muotoihin, jotka samoin kuin muut kulttuurimuodot ovat riip
puvaisia kansan yleisestä käsityskannasta ja sen elämän omituisuuksista, 
jos kohta luonnonsuhteetkin ovat niihin vaikuttaneet. Nykyään vin
hasti eteenpäin menevä kehitys vesikulkuneuvojen alalla, purjehdusseu
rojen kansan keskuudessa tunnetuksi tekemät uudempien systeemien 
mukaiset venetyypit, höyrylaivat, moottoriveneet y. m. työntävät yhä 
enenevässä määrässä tieltään entiset venemuodot, jotka jäävät, samoin 
kuin niiden osien nimet ja rakennustapa, uusien sijaan tullessa käy
tännöstä. Jotta nämä jo  käytännöstä poistuneet tai poistumassa olevat 
venemuodot, niiden rakenne ja osien nimitykset eivät joutuisi kokonaan 
unohduksiin ja jotta muistin varasta saataisiin kokoelmiin pelastetuksi 
ne tiedot, joita kansassa vielä saattaa olla maalöytöinä tavatuista tai 
muinoin käytetyistä venemuodoista, on Yhdistys tällä alalla alulle pan
nut uuden keräyksen. Tätä varten on kiertokirje kysymyslehtineen 
laadinnan alaisena ja tullee vielä tämän kevään kuluessa jaettavaksi 
asiaa harrastaville maamme eri osissa.

Yhdistykselle on myös ehdotus tehty toimeen ryhtymiseksi siihen 
suuntaan, että kansakoulujen, kansanopistojen ja mahdollisesti muiden
kin oppilaitosten kautta pyrittäisiin kasvavassa polvessa herättämään 
rakkautta kotiseudun muinaisjäännöksiin, panemaan huomiota ja arvoa 
sen tapoihin, rakennuksiin, työ- ja talouskapineihin, elinkeinojen muo
toihin y. m. siten, että opettajia kehoitettaisiin antamaan kehittyneem
pien oppilaittensa kirjoittaa näiltä aloilta harjoitusaineita, jotka olisivat 
säilytettävät vastaisen paikkakunnallisen arkiston aluksi asianomaisissa 
oppilaitoksissa. Ehdotuksen johdosta, jonka toteuttaminen vaatinee 
seikkaperäisillä ohjeilla varustettuja kiertokirjeitä sekä mahdollisesti 
Kouluylihallituksen tai muiden opetusalalla työskentelevien viranomais
ten myötävaikutusta, ei Yhdistys vielä ole ennättänyt lopullista pää
töstä tehdä.

Kuten viime vuosikertomuksessa mainittiin oli Yhdistys, saatuaan 
v. 1903 kieltävän vastauksen, uudestaan kääntynyt hallituksen puoleen 
anomalla 5,000 markan suuruista apurahaa sen täydennystyön kustan
tamiseksi, jonka paikkainnimisanakirjan toimittamista varten asetettu 
toimituskunta oli katsonut Yhdistyksellä nyt löytyvien paikkainnimi- 
ainesten suhteen ennen niiden julkaisemista tarpeelliseksi. Tällä kertaa 
hyväksyi senaatti puolestaan anomuksen myöntämällä mainitun sum
man maksettavaksi Yhdistykselle 5 vuoden aikana 1,000 markan erissä 
vuosittain, mutta korkeimmassa paikassa, jossa kaikki määrävuosiksi 
anotut määrärahat myönnettiin vaan korkeintaan 1908 vuoden alkuun 
asti, tuli Yhdistyksenkin apuraha täten lyhennetyksi 2,000 markalla, 
joten tarkoitusta varten lopullisesti saatiin 3,000 markkaa nostettavaksi 
kolmena vuonna, 1,000 mk. vuosittain. Täten on Yhdistyksen ollut 
mahdollista mainittuun täydennystyöhön ryhtyä ja tulee se toivottavasti
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tilaisuuteen saattamaan työn loppuunkin, koska toivoa sopii, että näin 
muodollisista syistä lyhennetyksi tulleen apurahan saa uuden anomuk
sen tehtyä jatketuksi alkuperäisin aiotun suuruiseksi.

Kuluneena vuonna on Yhdistyksellä myöskin ollut onni saada 
valtiosäätyjen jakamia Längmanin rahoja entistä suurempi summa, 
5,000 S. markkaa. Tämä apuraha on Yhdistyksen hiljattain kovan 
vaurion karsimille rahavaroille sangen tervetullut lisä, joka jouduttaa 
Yhdistystä pääsemään tilaisuuteen edullisempaa raha-asiain tilaa odot
tamaan jääneiden töidenkin suorittamiseen.

Julkaisut.

Painosta on kuluneena vuonna ilmestynyt:
Aikakauskirja XXIII, sisältäen seuraavat kirjoitukset: N:o 1 E. Ner

vander: Michael Toppelius och hans kyrkomålningar (med en färgplanch 
och 32 bilder i texten), s. 194 4- VI. Referat: Michael Toppelius und 
seine Kirchenmalereien, s. 5. N:o 2. Hjalmar Appelgren: Die vielrei- 
higen silbernen Gliederketten in finländischen Funden (mit 22 Abbil- 
dungen), s. 26.

Maisteri K. K. Meinanderin tutkimus »Den Medeltida träskulpturen 
i Finland», joka viime vuosikertomuksessa mainittiin Aikakauskirjan 
XXIILteen vihkoon tulevaksi, viivästyi esiintulleista syistä, joten se 
tulee vasta seuraavassa Aikakauskirjan vihossa julkaistavaksi.

Suomen Museo —  Finskt Museum XI, 1904, samoin kuin edellisenä 
vuonna 6  painoarkin laajuisena ja Yhdistyksen työskentelevien jäsenten 
vuoroonsa toimittamana. Lehteen ovat kirjoittaneet Hj. Appelgren, 
J. R. Aspelin, E. Granit, Kustavi Grotenfelt, Axel O. Heikel, T. E. 
Karsten, K. K. Meinander, Antero Pelkonen, Jully Ramsay, Ralf Saxén 
ja allekirjoittanut.

Siihen nähden, että lehti yhdistettynä on kahta painoarkkia laa
jempi kuin tämän julkaisun entiset, suomen- ja ruotsinkieliset painokset 
erikseen, joiden hinta oli Smk. 2: 50 kummankin, on tämän vuoden 
alusta lehden hinta korotettu 3 m:kaan 50 p:iin.

Näitä paitsi ovat ylipainoksina AikakauskirjastaXXIII ilmestyneet:
E. Nervander. Mich. Toppelius och hans kyrkomålningar.
Hj. Appelgren. Die vielreihigen silbernen Gliederketten in fin

ländischen Funden.
Valmistuksen alaisina ovat:
Aikakauskirja XIX, joka tulee sisältämään toht. A. H. Snellmanin 

tutkimuksen »Itämeren suomalaiset saksalaisen valloituksen aikana». 
Teos on muuten valmiiksi painettu, mutta puuttuu vielä saksankielistä 
referaattia.

Aikakauskirja XXIV, johonka tulee maist. K. K. Meinanderin tut
kimus »Den medeltida träskulpturen i Finland».
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Maist. A. Hackmanin teos Die ältere Eisenzeit in Finnland I, joka 
tulee ilmestymään Yhdistyksen »vapaassa julkaisusarjassa», minkä alotti 
Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin toimittama »Karjalaisia raken
nuksia». Teoksesta on painettu atlas ja tekstiä 39 nelitaitteista pai
noarkkia.

Suomen kirkot esittävästä taidehistoriallisesta julkaisusta näytevihko, 
jossa koko teokselle tarkoitetun suunnitelman mukaisesti tulee kuvat
tavaksi muutama kirkko sanoin ja kuvin. Vihon valmistamista valvoo 
maist. K. K. Meinander.

Näitä paitsi on Yhdistyksen huolena Aikakauskirjan XX:teen vih
koon aiotun, edelliset Aikakauskirjan vihot sisältävän, asia-, paikka- ja 
henkilöluettelon tekeminen, joka työ kuitenkin maist. A. Pelkosen siitä 
luovuttua on viime vuoden ollut pysäyksissä; aakkosellisen luettelon 
laadinta niistä henkilöistä, joiden muotokuvista on Yhdistyksen muoto- 
kuva-enquetissa tietoja (luettelo on maist. K. K. Meinanderilla tehtä
vänä) sekä Yhdistyksen jäsenluettelon toimittaminen painettavaksi.

Esitelm iä, keräelm iä ja  tiedonantoja.

Esitelmiä ja  referaatteja on vuoden kuluessa Yhdistyksen kokouk
sissa esitetty seuraavat: 1) Lokakuun kokouksessa toht. Th. Schvindt: 
Mitenkä saataisiin kansa paremmin harrastamaan kotipaikkansa sivis- 
tyshistoriallista tuntemista ja panemaan arvoa muinaisjäännöksilleen?
2) Marraskuun kokouksessa toht. Ralf Saxén: asutusoloista Länsi-Suo
messa paikkainnimitutkimuksen perusteella; toht. Hj. Appelgren: erään 
viikinkilaivan esiinkaivamisesta Osebergin talon maalla Slagenin pitä
jässä Tönsbergin ja Hortenin kaupunkien välillä Norjassa kesällä 1904.
3) Joulukuun kokouksessa toht. Axel O. Heikel: rakennusmuodoista 
Runosaarella; maist. Otto Alcenius: Beowulflaulusta verrattuna skandi- 
navilaisiin ja suomalaisiin myytteihin; ylioppii. Väinö Salminen: mui
naistaruista Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 4) Helmikuun kokouk
sessa maist. Otto Alcenius: jatkoa esitykseen Beowulflaulusta verrattuna 
skandinavilaisiin ja suomalaisiin myytteihin. 5) Maaliskuun kokouk
sessa maist. Juhani Rinne: Halikonlahden seudun muinaisesta kaupasta; 
toht. A. V. Forsman: referaatti maist. E. Granitin Kirjaltajassa julkai
semasta kirjoituksesta kansitutkimuksien alalta. 6) Huhtikuun kokouk
sessa toht. Hj. Appelgren: skandinavilaisesta eläinornamentiikasta Suo
messa kansainvaellusajän lopulla (600-luvulla); maist. Julius Ailio: 
referaatti Georg Sarauwin teoksesta Seelannin saarella Maglemosen 
suossa tavatusta kivikautisesta asuinpaikasta. 7) Vuosikokouksessa toht. 
Väinö Wallin: vanhemmista asutusoloista Hollolan kihlakunnassa.

Matkakertomuksen on maist. Edv. Hallongren jättänyt Jämsän kih
lakuntaan kesällä 1901 Yhdistyksen stipendiaattina tekemästä tutkimus
matkastaan muinaisjäännösten kertomista ja luettelemista varten. Mai
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nitussa tarkoituksessa oli tällöin tullut läpikäydyksi Jämsän ja Korpi
lahden laajat pitäjät, jotka jätetty kertomus käsittää.

Paikkainnimikeräyksiä on Yhdistys saanut ylioppii. A. M. Tallgrenilta 
Maarian pitäjästä.

Muinaistieteellisiä tiedonantoja ovat lähettäneet:
Insinööri K. V. Järvinen Muonion— Enontekiön välistä tietä teh

täessä tavatuista ihmishaudoista.
Kappalainen K. E. Meno kiinteistä muinaisjäännöksistä Kau

hajoella.
Hra Edv. Siegberg kiinteistä muinaisjäännöksistä Hollolassa.
Assessorin rouva J. M. Tallgren kirkonpaikasta Ristikarilla Salon 

pitäjässä (Raahen lähellä).

K okoelm at ja  kirjasto.

Muinaiskalukokoelmat ovat kuluneena vuonna karttuneet yhteensä 
41 numerolla. Niistä on Kiviajalta 10, Rauta-ajalta 16, Keskiajalta 1, 
Uudelta-ajalta 13 ja epävarmalta ajalta 1.

Tämä lisäys on yksinomaan saatu lahjoina, joita ovat antaneet: 
lääket. ylioppii. Bruno Alanco, lehtoriu rouva Laura Alopaeus, maist. 
Julius Ailion kautta, soitto taiteili ja Otto Andersson, ylioppii. Lauri Ceder
berg, voimistelunopettajatar, neiti Anni Collan, kirkkoherratar E. F. 
Heikel, insinööri E. F. Holmberg, talollinen Juhana Hynninen, toht. Th. 
Schvindtin kautta, insinööri K. V. Järvinen, talokas Juho Lusminki, hra 
T. Nikander, insinööri E. F. Holmbergin kautta, agronoomi A. Pantzar 
ja kunnallislautakunnan esimies P. Pitkänen, toht. Th. Schvindtin 
kautta, insinööri J. H. Saarinen, kirkkoherra V. Salminen, työmies Israel 
Stenroos, ylioppii. Väinö Tanner, apteekari Hj. Tollet ja arkkitehti 
Nils Vasastjerna.

Vanhoja rahoja ovat lahjoittaneet: vapaaherra Axel Cedercreutz 
Uudenmaan talon maalta Köyliöstä tavatun, 90 ruotsalaista kuparira
haa sisältävän, rahalöydön; kauppias A. Koivunen muutamia venäläisiä 
ja ruotsalaisia metallirahoja, sekä roomalaiskatoolinen pappi Tumas 
Venäjän Liettuasta, toht. Axel O. Heikelin kautta, muutamia rääveli- 
läisiä ja liiviläisiä hopearahoja Kaarle X I ajoilta.

Muotokuvalahjoja ovat antaneet:
Neiti Josephine Bergh »Carstens’in» v. 1827 öljyvärillä maalaa

man rovastinrouva Hedvig Snellmanin muotokuvan;
Neiti E. Argillander, neiti J. Berghin kautta, kolme muotokuvaa, 

joista kaksi vesivärillä maalattua ja soikeisiin puitteisiin asetettua esit
tää överstiluutn. H. F. Holmbergia (1734— 1814) ja tämän puolisoa 
E. H. Holmbergia (1756— 1823), sekä kolmas, norsunluulle tehty, pie
noismuotokuvassa H. F. Holmbergia;
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Kenraalitar Olga Ehrnrooth kipsikuvan keisari Nikolai I:stä;
Kapteeni I. R. Isaksson kaksi valomuotokuvaa erään Uusikau- 

punkilaisen Eriksson perheen jäsenistä;
Maist. E. Nervander 11 valomuotokuvaa Pohjalaisen ylioppii, osa

kunnan keskuudessa 1850-luvun lopulla toimineen »R.(öda) R.»(epubliken) 
nimisen ylioppilasseuran jäsenistä, piispa Ernst Holstin, rehtori Lind
strömin ja kenraali Vikmanin valokuvat sekä luultavasti Aug. Soldanin 
tekemän piirroskuvan Fredr. Cygiucuksesta.

Valo y. m. kuvia sekä piirroksia ja jäljennöksiä ovat lahjoittaneet: 
kirkkoherra Th. Modéen, kirkkoherra Ad. Neovius, kirkkoherra V. Sal
minen, assessorin rouva J. M. Tallgren sekä hra J. E. Wichtmann.

Käsikirjoituksia, asiakirjoja y. m. ovat Yhdistykselle jättäneet:
Kansak. opettaja B. Flinck joukon kihlak. oikeuden pöytäkirjan 

otteita, haasteita y. m.
Maist. E. Granit jäljennöksen Juhana August Sandelsin kirjeestä, 

päivätty Toivolassa 8/v 1808, jossa hän kehottaa Maaningan ja Iisal
men pitäjäläisiä sotajoukkojen kera vartiopalvelukseen, sekä valokuva- 
jäljennöksen tekstiselityksineen eräästä Eurajoen kirkon arkistossa löy
tyvän officialen ( =  Missale Aboense) kannessa tavatusta muistokirjoi
tuksesta.

Kirkkoherra Ad. Neovius perkamenttisirpaleen Lopen »Breviarium 
Upsalense» kirjasta v:lta 1495 sekä kappaleita Aron Forssiuksen alma
nakasta v:lta 1613.

Maist. E. Nervander jäljennöksiä Michael Toppeliuksen ja Seve
rin Falkmanin kirjeistä sekä muistiinpanoja Fredr. Cygnaeuksen bio
grafiaa varten.

Assessorin rouva J. M. Tallgren Raahen kirkonarkiston kuolleiden 
kirjasta v:lta 1710 jäljennettyjä elämäkerrallisia tietoja raatimies Hans 
Forbuksesta, sekä samasta arkistosta jäljennetyn runon jumaluusopin 
ylioppilaan Gust. Martini Petziuksen (* 3/a 1676 f  1698) muistoksi.

Ylioppii. A. M. Tallgren 1808-—09 vuos. sotaa koskevan kirkol
lisen kuulutuksen Maariasta.

Kirjasto on vuoden kuluessa kasvanut 394 nidoksella. Näistä on 
vaihtoseuroilta saatu:

Alamaista 3, Amerikasta 16, Belgiasta 34, Böhmistä 2, Englan
nista 8 , Italiasta 9, Itävallasta 5, Itämeren maak. 5, Norjasta 8 , Rans
kasta 35, Ruotsista 19, Saksasta 76, Schveitsistä 2, Suomesta 110, Tans
kasta 5, Unkarista 7, Venäjältä 27. Yhteensä 371 nidosta.

Yksityisinä lahjoina on saatu kaikkiaan 23 nidosta, niiden jou
kossa osaksi vanhaa suomen-, ruotsin- ja venäjänkielistä kirjallisuutta. 
Näitä lahjoja ovat antaneet toht. Oscar Almgren, hra Axel Andersin, 
neiti Anni Collan, maist. Bj. Cederhvarf, toht. A. G. Fontell, pastori 
J. W. Gustafsson, ylioppii. F. L. W. Lindbohm, maist. K. K. Meinan
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der, maist. E. Nervander, räätälimestari K. J. Seppi, ja kustannusliike 
Werner Söderström.

Julkaisujen vaihtoon ovat Yhdistyksen kanssa ruvenneet: 
Geschichts- und Altertumsforschender Verein (Schleiz), 
Magdeburger Geschichts verein, ja 
Tromso Museum (Norge).
Sitäpaitsi on Yhdistys kymmenkunnalle maaseutumuseolle eri ta

hoilla maatamme päättänyt lähettää pienemmän aikakautisen julkaisunsa.

Muita tapahtumia.

Yhdistyksen taloudenhoitoa varten laadittu ohjesääntö on kuluneena 
vuonna ollut tarkastuksen alaisena, joka on aiheuttanut sen muuttami
sen, paitsi muutamissa kohdin stilistisessä suhteessa, siihen nähden, että 
talousneuvoston jäsenluku lisättiin 3:sta 5:ksi ja neuvoston suhde Johto
kuntaan ja sen toimintavapaus »kiireellisissä tapauksissa» tuli tarkem
min määrätyksi. Muutettu ohjesääntö vahvistettiin noudatettavaksi 3 
p:nä marrask. 1904.

Sen johdosta, että Yhdistyksen asiamies Minusinskissa, kauppias 
Yrjö Paulovitsch Safianoff, ei vieläkään ole useista tehdyistä huomau
tuksista huolimatta Yhdistykselle jättänyt sitä 680 ruplan suuruista 
korvausta, sen toiselta siperialaiselta retkikunnalta v. 1888 Uränhaissa 
Mongoliassa varastetusta omaisuudesta, jonka korvauksen Kiinan vi
ranomaiset ovat hänelle Yhdistykselle toimitettavaksi suorittaneet, on 
rahojen Yhdistykselle saamiseksi pyydetty Suomen kenraalikuvernöörin 
toimenpidettä.

Kutsumuksia on Yhdistys saanut osaa ottamaan:
Deutsche Anthropologische Gesellschaftin XXXV:teen yleiseen ko

koukseen 4— 6 p:nä elok. 1904 Greifswaldissa, sekä
MocKOBCKoe Apxeojm nm ecKoe OSigecTBo-seuran toimesta Eka- 

terinoslavissa elok. 28— syysk. 9 p:nä 1905 pidettävään arkeologiseen 
kongressiin.

Vakinaisina jäseninä ovat yhdistykseen liittyneet:
Hellman, K. V., fil. kand., Helsinki.
Inberg, K. J., varatuomari, Ahlainen.
Saxelin, Otto Verner, ratainsinööri, Kuopio.
Silcke, Lennart, isännöitsijä, Tampere.
Ståhlhammar, A. V., kirkkoherra, Joroinen.
Asiamiehinä Yhdistyksen asioissa ovat paikkakunnillaan suostuneet 

toimimaan:
Ahlaisissa varatuomari K. J. Inberg.
Joroisissa kirkkoherra A. V. Ståhlhammar.
Tampereella isännöitsijä Lennart Silcke.
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Manalle on kuluneena vuonna mennyt Yhdistyksen kirjeenvaihtaja- 
jäsen Minusinskissa, apteekari M. N. Martianoff, joka harvinaisen uut
teralla muinaistieteen harrastuksellaan oli luonut Minusinskin museon 
ja tehnyt siitä keskusaseman Siperialaiselle muinaistutkimukselle, jota 
hän kaikella tavoin tehokkaasti edisti, auliudella avustaen muiden muassa 
suomalaisia muinaistutkijoita heidän Siperiaan tekemillä tutkimusmat
koillaan. Apteekari Martianoff kuoli 13 p:nä jouluk. 1904 (u. 1.). Tapauk
sen johdosta on Yhdistys vainajan työtovereille siperialaisen muinais- 
tutkimuksen alalla lähettänyt osanottosähkösanoman.

Yhdistykselle on niinikään Uckermärkischer Museums- und 
Geschichts-Vereinin Johtokunta ilmoittanut sikäläisen museon kustoksen, 
kommissionineuvos August Mieckin kuolemasta a4/n  1904.

Kokouksia on vuoden kuluessa ollut 16, joista 8 Johtokunnan ja 
8 yleistä kokousta.

Yhdistyksen virkamiehinä ovat toimineet: esimiehenä prof. J. R. 
Aspelin, varaesimiehenä toht. Hj. Appelgren, v. t. sihteerinä sekä sa
malla arkistonhoitajana allekirjoittanut, rahastonhoitajana tirehtööri V. 
A. Lavonius, taloudenneuvojina tirehtööri Kaarlo Castren, tirehtööri 
Alvar Renqvist ja merikapteeni John Tornberg, tilientarkastajina maist.
H. Kihlman ja kamreeri E. H. Lindholm sekä varatilintarkastajana 
tirehtööri John Höckert.

Tieteellisten seurojen valtuuskunnassa ovat Yhdistystä edustaneet 
esimies prof. J. R. Aspelin ja varajäsenenä toht. Th. Schvindt.

Helsinki Vs 1905. Juhani Rinne.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tilit v:lta 1904 
ja kassaraportti 2/, —3% v  1905.

Yhdistyksen tulot ja menot tilivuoden aikana mainitaan taulussa 
I eri rahastoille jaettuina. Yhdistyksen tekemän päätöksen mukaan 
on tuloissa laskettu korkoa eri rahastoille seuraavasti:

Ahlgrenin, Perustaja- ja Castrenin rahastoille 4 % , vähentämällä 
kuitenkin viimeksimainitun määrästä ffinf 5,101: 51, joka on annettu 
korottomana lainana tieteelliseen tarkoitukseen ja joka ei siten myös
kään ole rahastolle korkoa tuottanut; sekä Heikelin rahavaroille 2 % , 
näiden kun vaadittaessa tulee olla tarkoitukseensa käytettävinä. Jään
nös korkotuloista ffinf 679: 34 on luettu käyttövaroihin, joista toiselta 
puolen kaikkien rahastojen hoito suoritetaan.

Eri rahastojen tulot esiintyvät verrattain suurina, koska v. 1903:kin 
vaillingin peittämiseksi kerätyt varat Mnfi 5,510: —  vasta viime vuonna 
jaettiin rahastojen kesken, sittenkuin johtokunta oli loppuunkäsitellyt 
kysymyksen jakotavasta. Asiassa teki johtokunta sen päätöksen, että 
kerätyt varat jaetaan rahastojen kesken samassa suhteessa kuin vail-
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linkia kussakin on ollut, ellei joku keräykseen osallinen lausu suoritta
maansa rahamäärään nähden toisin toivovansa ja johtokunta hänen toivo
muksensa hyväksyy. Tämän päätöksen perusteella ja kahden keräykseen 
osallisen henkilön toivomuksesta on heidän suorittamansa 5,000 mk. siir
retty Ahlgrenin rahastoon ja jäännös jaettu siten, että Ahlgrenin rahasto 
on siitä saanut 40 % , Perustajarahasto 5 %  ja Castrenin rahasto 55 % .

Menoja on ollut yksinomaan käyttövaroista.
Yhdistyksen omaisuus on vuoden varrella kasvanut fflnf 7,473: 36.
Yhdistyksen varat ja velat tilivuoden päättyessä mainitaan tau

lussa II. Taulu III taas sisältää lyhyen tiedonannon Yhdistyksen tili- 
asemasta huhtik. 30 p. 1905 ja taulu IY  luettelon Yhdistyksen sijoi
tuksista samana päivänä.

Viimemainitusta käy selville, että suurin osa Yhdistyksen omis
tamista Helsingin Telefooniyhdistyksen obligatsiooneista kuluvan vuoden 
varrella on myyty. Johtokunta on näet nykyisinä valtiollisesti epävar
moina aikoina pitänyt parempana luopua tästä sijoituksesta ja tyytyä 
säilyttämään Yhdistyksen rahat talletustilillä pankissa, vaikkakin siten 
saadaan huomattavasti vähemmän korkotuloa.

Yhdistyksen sijoitukset ovat sitten huhtik. 30 p:vän v. v. kasva
neet Suikalla 11,104: 12.

Helsingissä Toukok. 2 p. 1905. W. A. Lavonius.

Taulu i. Tulot ja  m enot v. 1904.

T u lo t:
Ahlgrenin rahasto: osinkoa G. Hahlin konkurssista.

vaillingin täyttäni, ker. varoista . 
korkoa ...................................................

Sh/. ym Sh/. ■/Ui.

330
5,930

285

43

23 6,545 66
| Perustajarahasto: osinkoa Hahlin konkurssista. . . 41 30

vaillingin täyttäm. kerät. var. . . 116 25
perustaja m a k s u .................................. 200
korkoa ................................................... 74 61 432 16

Castrénin rahasto: Hahlin kon ku rssista ....................... 454 33
vaillingin täyttäm. ker. varoista . 1,278 75
kirjallisuutta........................................ 12 60
korkoa ................................................... 1,656 56 3,402 24

Heikelin rahavarat: v a lt io a p u a ........................................ 2,000 —

'  k o r k o a ............................................. 79 23 2,079 Z3
I Käyttövarat: v a ltioa p u a ........................................................ 5,000

jäsenm aksuja................................................... 358 —

kirja llisuu tta ................................................... 117 80
k o rk o ja .............................................................. 679 34 6,155 14

Kerättynä vaillingin peittämiseksi vuoden alussa . .
18,614
5,510

43

Smk. 1 13,104 43
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Mnf. 71& SfajC. 7ui
M enot:

Käyttövarat: kirjoitus- ja piirustuspalkkioita. . . . 1,092 —
painatuskustannuksia.................................. 2,457 41
p a l k k o j a ........................................................ 1,483 21
k u l u j a .............................................................. 248 45
Reinholmin m u o to k u v a ............................ 350 — 5,631 07

Omaisuuden l i s ä y s .............................................................. 7,473 36
Smk. 13,104 43

Taulu ii. T iliasem a 81/xn  1904.

V arat:
•SV 7ia. Sfoif. yiu.

Saatava Yrjö Blomstedt’ ilta & Viktor SucksdorfPilta . 5,101 51
Suom. kaup. Hyp. kassan obl. v. 1903 2,000 å 99 */» 19,900 —
Hei. Tel. yhd. obl. v. 1901 28,800 ä 99 7* . . . . 28,656 —
Pankki talletuksia................................................................... 13,500 —
Hels. Säästöpankissa.............................................................. 401 57 67,559 08
Juokseva tili............................................................................... 377 45
Kasvaneet k o r o t ................................................................... 2,178 —
Rahaa .......................................................................................... 88 46

Smk. 70,202 99
Velat:

Ahlgren in rahasto.................................................................... 13,456 13
P eru sta jarah asto .................................................................... 2,136 55
Castrenin rahasto.................................................................... 49,615 04
Heikelin r a h a v a r a t .............................................................. 4,040 93 69,248 65
Käyttövarat: Reinholmin rahasto........................................ 32 45

Muut käyttövarat............................................. 921 89 954 34
Smk. 70,202 99

Taulu m. T iliasem a 8% v  1905.

Stnf tm. Mnf. 7sa
Vastattavaa:

Ahlgrenin rahasto.................................................................... 13,456 13
P eru sta jarah asto .................................................................... 2,136 55
Castrénin rah asto................................................................... 49,715 04
Heikelin r a h a v a r a t .............................................................. 6,040 93
K äyttövarat............................................................................... 6,109 56
Kerätyt v a r a t ......................................................................... 300 —

Vastaavaa:

S i jo i t u k s ia .........................................................................  . 76,578 08
Juoksevalla t i l i l lä .................................................................... 1,127 45
R a h a a .......................................................................................... 52 68

Smk. 77,758 21 77,758 21
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Ylläolevan tili-aseman yhtäpitäväisyyden tilikirjan kanssa vakuu
tamme Helsingissä 5 p. toukok. 1905.

Henr. Kihlman. E. H. Lindholm.

Sijoitukset 8% v  1905 .

Sfnf. yiä. 3tnfi ftM.

Laina Yrjö Blom stedfille & Viktor Sucksdorff’ ille . 5,101 51

Obligatiooneja:
Suom. kaup. Hyp. 4*A °/o obl. v. 1903 Smk. 20,000

å 99 V * ............................................................................... 19,900 —
Helsingin Telef. yht. 6 °/o obl. v. 1901 25 kpl. å 200

Smk. 5,000 å 99 ' / « ................................................... 4,975 — 24,875 _
Talletustodistuksia:

Yhdysp. N:o 293,937 T/n  03, 4 V* ° / o ............................ 1,500 —
Pohjoisp. „ 901/2 9li 04, 4 7« % .................................. 6,500 —

„ 915 “/'s 04, 4 '/* ° / o ........................................ 2,000 —
„ 80274 20/ i2 04, liikk. kor.............................. 3,500 —
., 80284/6 I0/. 05. „ „ . . . . . . 8,500 —
„ 80294/6 7» 0 5 , ............................................. 18,200 —
„ 80301 6/» 05, „ „  ....................... 5,000 —
„ 80939 as/a 05 4 V* ° / o .................................. 1,000 — 46,200 —

Säästökirja N:o 35516 Helsingin Säästöpankissa . . 401 57

Smk. 76,578

XO

Ylläolevat obligatsioonit, talletustodistukset ja säästökirjan olemme 
tänään lukeneet ja tarkastaneet sekä havainneet oikeiksi. Helsingissä 
6 p. toukok. 1905.

Henr. Kihlman. E. H. Lindholm.

Haminan ja Loviisan linnavallit.

Kuten tunnettua, tulivat sekä Hamina että Loviisa 1700-luvulla lin
noitetuiksi, niitä kun kumpaakin vuoroonsa aiottiin rajavarustukseksi Venä
jää vastaan. Haminan linnoittaminen pantiin alulle Uudenkaupungin rau
han jälkeisenä vuonna (1722), rajan tultua käymään tämän kaupungin lä
heltä, ja sen viimeiset täydennystyöt lienevät päättyneet vasta sataluvun 
lopulla (1790). Loviisan linnoittaminen alettiin Ehrenswärdin suunnitelman 
mukaan v. 1747, rajan Turun rauhassa siirryttyä Kymin läntiselle suu- 
haaralle, mutta tämä linnoitus ei milloinkaan valmistunut. Kummankin 
linnoittamisessa käytettiin vallallaolevaa Vaubanin systeemiä. Loviisan Iin-
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noitus, tuota surullisen kuuluisaa Svartholmaa lukuunottamatta, ei saanut 
milloinkaan mitään sotaista merkitystä, mutta Haminan linnoitusta käytet
tiin sotatarkoituksiin sekä Pikkuvihan (1741—-43) että 1788— 90 sodan 
aikana, vaikka silläkään ei ole mitään mainetyötä kerrottavanaan. V. 1836 
jätettiin jo Haminankin vallit autioiksi ja ne ovat, samoin kuin Loviisan, 
nykyään raunioina.

Meille on näillä linnoituksilla oma merkityksensä, ei sodan maine- 
töihin liittynyt, mutta tapauksiin, jotka ovat ratkaisevasti vaikuttaneet oloi
himme. Senvuoksi soisi näiden linnainjäännösten säilyvän tulevien suku
polvienkin varalle, ellei muuksi hyödyksi, niin kuvitukseksi kertomuksiin 
tapauksista, joissa näillä linnoillakin on ollut osansa.

Mutta onko toivoa näiden raunioiden säilymisestä siinä kunnossa ja 
sen hoidon alaisina, missä ne nykyään ovat? Haminan vallit alkavat raueta 
niistä kohdin, mistä aikojen kuluessa on pois kiskottu niiden kaltevia vie
ruja tukeneita kiviä, —  joita nyt osittain näkee kaupungilla rakennusten 
kivijalkoina tai porraskivinä. Vallien muuratuissa osissa ovat holvatut ovi- 
ja porttiaukot rappiolla ja kasematit uhkaavat luhistua, sillä porvarien niissä 
säilyttämä paloöljy on pehmentänyt niiden seinät uskomattoman hauraiksi. 
Mutta öljyvarastoja säilytetään kasemateissa edelleen. Loviisassa ei ole 
raunioiden hoito yhtään parempi, ja niiden vaarallisin vihollinen on täällä
kin paloöljy. Mitenkä täällä kaupungin edustalla oleva bastioni „R osen“ 
on »kokonaan häviöön joutumassa sen paloöljyvaraston takia, jota sen van
hoissa holveissa säilytetään", kuvailee sanomalehti »Östra Nyland" viime 
toukok. 24 p:ltä, kertoessaan m. m. seuraavaa: »Jo keväällä ennen laulu
juhlaa (1899) saatiin nähdä, mitenkä astioista vuotanutta ja holveista maan 
läpi tunkeutunutta öljyä oli bastionin muurien sisällä olleessa vesilätäkössä. 
Tuo pahalta haiseva ja kasvit hävittävä öljy poistettiin toki silloin pihaa 
ojittamalla. Siitä lähtien on holveista valunut öljy kuitenkin suuresti li
sääntynyt, ja lumen sulattua keväällä, tulvi sitä virtanaan Ruutikellari- 
puroon, saastutti bastionissa ilman sekä purossa ja sen laskun kohdalla 
lahdessa kalaveden. Bastionissa oli niin paljon öljyä, että lähinnä asuvat 
henkilöt toivat sieltä ämpärittäin valonainetta."

Pari päivää tämän kirjoituksen ilmestymisen jälestä paikalla käydes
säni näin, miten bastionista valuva öljy edelleen helmeili kaupunkiin päin 
virtaavan »Ruutikellaripuron" pinnalla, vieden inhoittavan löyhkänsä tuonne 
kylpylaitoskaupunkiin (!) asti. Sain myöskin saman vakaumuksen kuin 
Östra Nylandin kirjoittaja, että tuo kaunis bastioni »R osen" on »kokonaan 
häviöön joutumassa", ellei sieltä kiireemmän kautta paloöljy varastoja pois
teta. Mainitsemani kirjoittaja vetosi asian auttamiseksi öljyporvareihin, 
mutta luultavasti huonolla menestyksellä, koska ei saata otaksua heitä lii
kuttavan saastutetun ilman yhtävähän kuin maamme muistot. Olisi sen
vuoksi asianomaisten kaupunkien muiden asukkaiden ryhdyttävä asiaan ja 
ripeästi toimittava, jotta kysymyksenalaisia linnanraunioita pahimmin uh
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kaava vaara tulisi poistetuksi ja että niiden säilyminen yleensä tulisi taa
tuksi. Historiallisten muistojemme vaaliminen on sen seudun kunnia-asia, 
jonka lähimpään valvomoon ne ovat osuneet, ja kuten yhteisen omaisuuden 
hoitaja ainakin, on se toimestaan moraalisessa vastuussa koko kansallemme, 
jonka omia kokonaisuudessaan ovat tämänlaatuiset muistot.

J. R-

Selontekoja. — Referat.

Ss. 49— 52. Kaksi saarnatuolia. Viime aikoina ovat Siuntion ja Kälviän saarna- 
tuolit joutuneet valitettavan kohtalon alaiseksi. Edellinen, joka on Kaarina Maununtyttären 
aikoinaan kirkolle lahjoittama, rikottiin ja jäännöksistä tehtiin uutta ainetta lisäksi panemalla 
kaappi, joka aiotaan asettaa kirkkoon, johonkin huomattavaan paikkaan, jälkimäisen taas, 
jossa oli maalauksia vuodelta 1724, on asianomainen seurakunta päättänyt maalauttaa 
uudestaan, huolimatta siitä että muinaistieteilijäin taholta on kehotettu säilyttämään sitä 
entisellään. Näiden tapausten johdosta vaatii kirjoittaja sopiviin toimenpiteisiin ryhty
mistä, jotta asianomaiset saataisiin paremmin ymmärtämään kirkollisten muinaisjään
nösten merkitystä ja että arkeoloogiset viranomaiset saisivat suurempaa sanavaltaa tämän
laatuisissa tapauksissa. (K. K. M einander.)

Ss. 52— 56. Om folkdrägter i Valkjärvi. Uppsatsen, skrifven 1865, innehåller 
en detaljerad skildring af dåvarande mans- och kvinnodrägter i Valkjärvi, där — såsom öfver- 
hufvud i sydöstra Finland —  våra nationaldrägter längst bibehållit sig.

( ] .  M. Salenius.)

Ss. 56— 59. Tarinoita Juutinsodasta. Turun ja Ahvenanmaan välisessä saaris
tossa sekä Mynämäen, Vehmaan, Ulvilan ja Loimaan kihlakunnissa on kansan muistossa 
säilynyt tarinoita, jotka kuvaavat juutien eli tanskalaisten ryöstöjä ja väkivaltaista vierailua 
sikäläisillä rantamailla Kristian ILsen hallitusaikana. Kirjoitus sisältää kokoelman noita 
tarinoita, joista merkillisimmät kertovat juutilaisen ratsujoukon surmasta Sorvolan ja 
Sammun kylien välillä Huittisissa ja siitä verilöylystä, jossa kestityt juutilaiset surmat
tiin eräänä tapaninpäivän iltana, luultavasti v. 1522. (J. R. A .)

Ss. 59— 67. Finska Fornm innesföreningens 3 5 :te  årsberättelse ’ /» 1904  
— Vs 1905 .

Ss. 67— 70. Finska Fornm innesföreningens räkenskaper för år 1904  
och kassaraport s/i— "%  19 05 .

Ss. 70—72. Fästningsruinerna i Fredriksham n och Lovisa äro, till följd af den 
vanvård i hvilken de numera befinna sig och i synnerhet derför att i deras hvälfda kase- 
matter förvaras petroleumnederlag, hvilka i oroväckande grad upplösa kasematternas 
väggar och hvalf, på god väg att förstöras, såvida icke orternas befolkning räcka en 
hjelpande hand till deras räddning, genom att undanrödja den väsendtliga orsaken till 
den hotande faran. Författaren vädjar till stadsbornas upplysta insigt om våra histo
riska minnesmärkens betydelse samt yrkar på deras inskridande för bevarandet af 
ifrågavarande fästningsruiner. (J. R.)

H elsin k i, 1905, K. F. Bäckm anin kirjapaino.
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12 ouosikerta *  12 årgången 1905

T ilaush in ta : postikonttoreissa 2  m. 
50 p. vu osikerra lta ; Yhdistyksen va
kinaisille  jäsen ille  tilausvuotena 1 m ., 
joka on  lähetettävä Y hdistykselle. 
Lehti ilm estyy 1 V 2 arkkisena nel

jästi vuodessa.

Lähetykset osotetaan S . M ui
naism uistoyhdistyksen S ihtee

rille, Helsinki.

F örsändningar adresseras till 
F. Fornm innesföreningens S ek

reterare, H elsingfors.

P renum erationspris : å postkontor 2 
m. 50 p. fö r årgån g ; för F öreningens 
ständiga ledam öter under utgifn ings- 
året 1 m k, som  bör insändas till F ö
ren ingen . Bladet utgifves om  1 /a  

ark 4  gånger om  året.

P. Henrikin saari Köyliössä.
Kertomus kaivaustöistä ja löydöistä.

Kirj. V. Salminen.

Köyliön järven pohjoisosassa, noin 200 metrin päässä järven itä
rannasta, on pieni, matala luoto, 27 metriä pitkä ja 20 m. leveä, jota 
nimitetään kirkkosaareksi eli -kariksi, ja vanhoissa kartoissa (esim. v:lta 
1700) ja asiakirjoissa sen nimenä on »Pyhän Henrikin saari« (S:t Hen
riks Holm). Jo nämä nimitykset ovat huomattavia, ja varsinkin viime
mainittu osottaa, että luotoon liittyy muistoja kristinuskon vanhimmilta 
ajoilta maassamme. Mutta kun luoto on niin pieni ja matala eikä siinä 
ennen kaivauksia ollut mitään merkillistä näkyvissä, niin ei se kiin
nittänyt koskaan paikkakunnalla käyneitten muinaistutkijain huomiota. 
Siinä kasvoi näet kauttaaltaan pitkää, rehevää heinää, josta isompia ja 
pienempiä kiviä siellä täällä pisti esiin. Joitakuita paju- ja leppäpen- 
saita oli saaren syrjillä, ja lukuunottamatta muutamia aivan viime ai
koina paikoiltaan siirrettyjä kiviä sekä pöyhittyjä ja kaivettuja kohtia 
maassa oli vaan saaren koillisosassa isompi, hajallinen kiviraunio huo
mattavissa.

Mutta paikkakunnan asukasten kesken saarella kyllä tiedettiin ole
van jotain merkillistä. Sieltä nim. löydettiin vanhoja rahoja miltei 
suunnattomin määrin. Noin 30— 40 vuotta takaperin kuului olleen 
yleisenä urheiluna, että kesäsin joutohetkinä ja öisinkin paikkakunnan 
miehet kävivät kaivamassa »aarteita» kirkkosaaresta. 1 Enimmäkseen

1 Eräs nyt jo  kuollut mies löysi saarelta sattumalta muutamia rahoja ja kävi sen 
jälkeen siellä salaa kaivelemassa. Jonkun ajan kuluttua tuli salaisuus ilmi, ja kyllä sit
ten ilmestyi aarteen kaivajia. Näin on kerrottu.
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löytyi kuparirahoja, jotka joutuivat teille tietämättömille. Mutta löy
dettiin myös pieniä hopearahoja, jotka löytäjäinsä käsissä murtuivat 
hajalle. Suuri vahinko oli, että tämä, kuten nyt on havaittu, perin ar
vokas muinaisjäännös joutui tällaisen hävityksen alaiseksi.

Vanha kansantaru kertoo, että tässä saaressa on ollut Köyliön 
ensimmäinen kirkko. Ja kun saari oli niin pieni, niin ei kirkkoven- 
heitä voitu vetää maalle, vaan köytettiin muka kiinni kirkon seinissä 
olleisiin renkaisiin. Taru lisää vielä, että kirkko oli kivestä, mutta sen
ympärille oli tehty puusta eli laudoista suojus —  mitä tarkoitusta var

ten, sitä ei osata sanoa. Myöskin maini
taan, että pyhä Henrikki rakensi tämän 
kirkon, ja että hänet Lalli surmasi tässä 
saaressa tahi, toisten mukaan, saaren vie
ressä jäällä. Saaren kohdalla, järven itä
rannalla, kerrotaan ennen olleen hautaus
maa, ja tätä rantaa nimitetään vielä »kirkko- 
niemeksi*. Mainittu ranta on ensin matalaa 
niittyä, joka sitten kohoaa, ja tällä penke
reellä pitäisi hautausmaan olleen. 1

Saadakseen varmuutta, olisiko kansan 
kertomuksissa jotain pohjaa, tämän kirjoit
taja tarkasteli ja paikoin kaivautti saarta. 
Seuraus oli, että löydettiin joitakuita hirsiä, 
jotka asemastaan päättäen kuuluivat jonkun
laisen rakennuksen perustukseen. 2 Asiasta 
toimitettiin kertomus Muinaistieteelliselle Toi
mikunnalle, jolta sittemmin vapaaherra Axel 
Cedercreutz ja kirjoittaja saivat keväällä 1904 
luvan ja ohjeet saaren tutkimiseen. Kaivaus- 

Kuva 1. Köyliön järven seudun töitä on sitten toimitettu kesinä 1904 ja 1905, 
kartta- ja niitä on lähinnä valvonut metsänhoitaja

Herman Väisänen, joka on myös kartat valmistanut.
Raivaustyötä alkuun pannessa huomattiin miltei voittamatonta 

vastusta syntyvän siitä kivien paljoudesta, joka saarella oli. Sen vuoksi

1 Siitä ei kuitenkaan ole kaivamalla mitään löydetty, vaikkakin maata on näytty 
ennen syvemmältä pidellyn. Myöskin on eräässä kohden pieniä kumpuja, joissa on 
vahvahko kerros karkeata, ruskeaa rautamoraa, mutta tämän alla on pitelemätön santa. 
Muuten on koko niemessä runsaasti tällaista rauta-ainetta, ja rannalla rautapitoisia 
lähteitä.

2 Näitä hirsiä tarkoittanee pastori J. A. Lindström kirjeessään toht. A. H. Rein- 
holmille 28/s 1868 sanoessaan tällä saarella vielä „m iespolvi sitten" nähdyn yhden h i r s i 
kerran", josta hän päättää saaren kirkon olleen alaltaan 5 syltä ristiinsä. Reinholmin 
kokoelmat CVI1, s. 639. Toim. muist.
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päätettiin ensinnä ohuelta kuoria maan pinta, jotta saatiin pitkä, hait- 
taava heinä poistetuksi ja kivien asento paremmin näkyviin. Tur
peet pantiin läjiin saaren syrjäpuolille. Samassa tuli näkyviin yhä 
useampia hirsiä, niinkuin asemapiirroksesta (kuv. 3) havaitaan. Mutta 
kiviä ilmaantui myöskin entistäkin enemmän. Niiden asennosta ei
kuitenkaan voitu mitään varmuudella päättää. Selvästi näkyi, että 
niitä oli moneen kertaan pidelty ja siirretty. Sitä enemmän kiinnitti
vät hirret, jotka osittain olivat hyvin säilyneitä, huomiota puoleensa. 
Hirsien ja niiden osien asento nähdään selvästi asemapiirroksesta. Hir
ret ovat ympyriäisiä, veistämättömiä, mutta muutamissa on kirveellä 
kömpelösti tehtyjä lovia. 1 Luoteisella sivulla tuli näkyviin 9 hirttä,

Kuva 2. Kirkkosaari. (Alhaalla Kaukosaaren rantaa, keskellä kirkkosaari, 
sen yläpuolella „kirkkoniemi“ , jonka takana siintää Lähteen kylää.)

lounaisella 7, muilla sivuilla vain katkelmia. Kaikesta täytyi päättää, 
että hirret eivät voineet olla seinään kuuluneita, vaan perustukseen. 
Hirtten alla oli selvä pitelemätön sora ja hieta, mutta päällä oli maata 
ja pieniä kiviä, paikoin ikäänkuin kadun tapaan laskettu. Tällaista, 
nähtävästi vielä pitelemätöntä kivitystä oli varsinkin pohjoiskulmassa 
(asemapiirroksessa vasemman puolisessa yläkulmassa), ja se osa jätettiin 
vieläkin paikoilleen.

1 Kesällä 1905 oli kirkon luoteisseinälle, ilmoituksen mukaan mainitun seinän 
vierestä rakennuksen sisäpuolelta, nostettu eräs tällainen lovikas hirsi, joka kaiken to
dennäköisyyden mukaan on ollut lattiaparru. Lovikohta hirrestä on tietenkin ollut par
rua kannattaneen kiven päällä. Tässä olisi siis viittaus siihen, että kirkossa olisi ollut 
puuparrujen kannattama lattia, ja näiden parrujen kannattajia lienevät myöskin raken
nuksen sisäkulmissa vielä paikoillaan näkyvät kivet olleet.

Toim. muist.
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Kaikkien mahdollisten havaintojen perusteella koetettiin sitten 
päättää rakennuksen oikea paikka, suuruus ja suunta. Mutta se ei 
ollut eikä ole vieläkään kaikin puolin helppo ratkaista. Hirtten asento 
kyllä määrää rakennuksen suunnan, ja kohta mainittavat seikat myös 
jotenkin tarkkaan sen pituuden. Mutta leveyttä ei voitane täsmälleen 
sanoa. Sillä oikeanpuoleinen sivu (asemapiirroksesta katsellen) on ko
vin epäselvä, siinä kun ei enää löydy paljon hirsienkään jäännöksiä. 
Kaiken todennäköisyyden mukaan lienee rakennus kuitenkin seisonut 
likipitäin niin kuin se asemapiirrokseen on merkitty. Kuitenkin saat
toi se olla leveämpi oikealle päin, mahdollisesti myös hiukan pitempi 
alhaalle päin (asemapiirroksesta katsoen).

Näissä alakulmissa (yhä asemapiirroksesta katsoen) havaittiin ni
mittäin olevan pystyssä muutamia koivusia paaluja maan sisään lyö
tyinä. 1 Tällaista paalutusta vaati arvattavasti pehmeä maa. Saaren 
yläosa on nim. kovaa, karkeaa soraa, mutta lounaispuoli on hienoa, 
mustaa ja juoksevahkoa hiekkaa. Otaksuttava on, että juuri raken
nuksen nurkat ovat tarvinneet tällaista paalutusta vahvikkeekseen. 
Mutta kun paalutusta ei ole jälellä enää paljon, niin ei tietysti voi ihan 
tarkkaan määrätä nurkkien asemaa.

Jos, kuten todennäköistä on, rakennus on ollut sillä tavoin kuin 
asemapiirrokseen on merkitty, olisi se ollut sisältä likipitäin 1 1  metriä 
pitkä ja 7 m. leveä.

Mutta mitä ainetta, puutako vai kiveä on rakennus ollut? Aivan 
varmaan on se ollut kivirakennus. Sitä osottaa ensinnäkin se seikka, 
että perustus on tehty niin vankaksi ja leveäksi (noin 1,6 m.), että sel
laista ei mikään puurakennus olisi vaatinut. Sitten on saarella vielä
kin niin paljon kiviä, etteivät nekään olisi mihinkään puurakennuk
seen sopineet, ja kiviä on aikojen kuluessa kuletettu poiskin, ties kuinka 
paljon. Ilmi on nim. tullut, että ympäristön asukkaat ovat sieltä otta
neet rakennuskiviä, ja nykyiseen kirkon kiviaitaan on sieltä entisinä 
aikoina viety paljon kiviä. Ja parhaat kivet tietysti on pois viety. 
Jälellä olevat kivet ovat enimmäkseen n. s. pallikiviä, mutta on jou
kossa myös kauniita paasia. Särjettyjä kiviä ei ole tavattu, mutta ai
nakin yksi kivi on selvästi hakattu nelitahkoisen matalan pilarin muo
toon, vaikka sen yksi kulma on lohjennut. Se on asemapiirroksessa 
merkitty oikeanpuoleiseen ylänurkkaan.

Kun, kuten sanottu, maan kamara keskeltä saarta oli kuorittu, ja 
kivet paljastuneet, niin, saadaksemme tilaa kaivamiselle ja seulomiselle, 
ladottiin irtonaiset kivet otaksuttujen perustusten päälle jonkunlaiseksi

1 Kesällä 1905 näkyi jälkiä muutamista tällaisista paaluista, jotka olivat noin 
50— 60 sm. pitkiä ja noin 10 cm. läpimitaten paksuja. Paalutus täällä on muuten sa
manlaista kuin se on esim. maanalaisessa Turussa y. m., missä paalutuksella tuettuja 
keskiaikaisia rakennusperustuksia on esiintynyt. Toim. muist.
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seinän aluksi, vert. kuvia 3 ja 15. Saarella on nyt siis paikoin metriä kor
kea ja toista metriä leveä kiviliite muistuttamassa Köyliön »ensim
mäistä kirkkoa«.

Muuten näyttää siltä, että saaren luoteinen ja lounainen osa on 
kauttaaltaan vahvistettu ja korotettu hirsillä ynnä niiden päälle ajetulla 
maalla ja kivillä. Tätä on vaatinut saaren mataluus. Myöskin ovat 
saaren rannat hyvin kiviset, vaikka yleensä Köyliön järven rannoissa 
muualla on hyvin vähän kiviä ja pohjoispäässä järveä sitäkin vähem-

e-- - H irsiä  
— •  Hirsien lahonneita, 

jätteitä  
•  Helm iä  

^  Lasia
/tahoja hautta saaren.

c  ^

>o. 9. t. r. e. ». v. y s. '• 'ä

U  U  U  U  Li I -  4 .

Kuva 3. Asemapiirros Kirkkosaaresta kirkon sijoineen.

män. Näyttää siis siltä, että tämän saaren rantoihinkin on tuotu ki
viä vahvikkeeksi, ja niitä on tietysti voinut rakennuksen raunioistakin 
pudota veteen.

Kaikki siis osottaa, että rakennus on ollut vankkaa tekoa perus
tuksia myöten.

Ryhdymme nyt tekemään selkoa irtonaisista löydöistä.
Kaikki näköjään ennen pidelty maa kaivettiin ja seulottiin, ja sitä 

oli noin 30— 40 sm. vahvuudelta, ilman huomattavampia syvennyksiä. 
Kuitenkin otettiin tällaisen käsittelyn alaiseksi ainoastaan saaren kes
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kusta, rakennuksen kohta ja ympärys, mutta rannat jätettiin enimmäk
seen pitelemättä. Löydöt ovat seuraavat:

1) Rahoja on, kuten mainittu, saarelta ennen löydetty paljon, mutta 
on niitä nytkin saatu talteen suuri joukko, useampia satoja kappaleita 
sekä hopeaisia että vaskisia. Joukossa on kappaleita kahdesta keski
aikaisesta brakteaatista, joista toinen on aivan tuntemattomaksi rikkou
tunut, toinen, kuv. 4, on Albrekt Meklenburgilaisen (1364— 1389) ajalta. 
Sitten on useita hopearahoja, (joista yksi nähdään kuvassa 5) Erik 
Pommerilaisen (1396— 1439) ajalta. Samoin on niitä seuraavilta ajoilta 
aina Adolf Fredrikin ja Pietari I:sen aikoihin saakka. Katso lähem
min maist. O. Alceniuksen tekemää luetteloa, joka seuraa jälempänä.

2) Helmiä on löydetty 8 kappaletta, eri suuruisia ja -muotoisia. 
Niistä on kaksi meripihkaa, muut ovat jotakin lasimaista ainetta, vä
riltään kiiltävän mustia sekä, paitsi yhtä, joka on sileä, kulmikkaiksi 
tahottuja. Vert. kuv. 7 ja 8 .

3) Tinainen miehen kuva (kuv. 10), jossa on selvät, mutta kömpe
lösti tehdyt, kasvot, rinta, ja päässä kruunun jäännöstä sekä vasem
massa kädessä valtikka pystyssä.

Raakatekoisuutensa ja aineensa puolesta muistuttaa tämä kuva 
keskiaikaisia »pyhiinvaeltajamerkkejä«, jcita pyhissäkävijöille annettiin 
todistukseksi toimitetusta pyhiinvaelluksesta. 1 Jos tämä on sellainen, 
saattaisi se olla peräsin esim. pyhän Olavin luostarista Turussa, jolloin 
kuva voisi tarkoittaa pyhää kuningas Olavia.

4) Tinainen, ohuenläntä ja  pitkulainen esine (kuv. 11) 56 mm. pitkä 
ja leveämmästä päästä 13 mm. leveä. Esineen kapeampi pää muodos
taa putken. Löydetty läheltä edellämainittua miehenkuvaa.

5) Tinainen napintapainen esine (kuv. 9), jonka kupevassa päällys
tässä näkee myös jälkeä jonkunlaisesta kuviosta.

5) Sormus, (kuv. 6), joka on hopeata, mutta on ollut päältä kul
lattu. Sen kehä, joka on kannan kohdalta katkennut, on noin 5 mm. 
leveä ja uurteelle taivutettu, ja tähän uurteeseen on juotettu kaksi rin
nakkain juoksevaa kierteistä hopealankaa. Kanta on ontelo, noin 3 
mm. syvä ja 1 0  mm. läpimitaten, ja siihen kuuluu kansi, joka löydet
täessä oli irrallaan, mutta on nähtävästi ollut kannan sisäsyrjiin kiinni 
juotettu. Tässä kannessa, joka on aivan pyöreä, on tuuhean tukan ja 
parran verhoamat ihmiskasvot, jotka nähtävästi kuvaavat Vapahtajaa. 
Kannan sisään muodostuvassa tilassa on varmaankin ollut säilytettynä 
joku pyhäinjäännös.

6 ) Pari rautanaulan pätkää, katkelma kengän soljesta y. m. pikku 
kappaleita.

1 Vert. E. Nervanderin kirjoitusta: Ett pilgrirnsmärke från Vadstena funnet 1887
i Akkas kyrka. Finskt Mus. 1898, siv. 22 ja s.
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7) Piikiven kappaleita.
8) Tiilikiven kappaleita. Tiilet, jotka ovat tehdyt tiviistä ranta- 

savesta ja ovat hyvin tummiksi poltetut, näyttävät olleen n. 12,5 sm. 
leveitä ja 8,5 sm. vahvoja. Jotkut tiilen palasista näyttävät pinnaltaan 
lasittuneen tai saaneen väriainetta. Koristetiilistä ei ole näkynyt jälkiä. 1

9) Lasinpliitteisiin kuuluneita lyijypalasia.
10) Lasiruutujen kappaleita suuri jou kko. Kirkasta, Valkosta la

sia ei ole, vaan kaikki palaset ovat enem m än tai vähem m än him m eitä

11

Kuvat

ja keltaseen, viheriään tai sinertävään vivahtavia. On myöskin ihan 
värjättyjä, jopa maalattujakin lasin palasia: punasia, sinisiä, viheriäisiä 
ja keltasia. Ruudut eivät ole olleet timantilla tai muulla teräaseella

1 Herra Väisäsen ilmoituksen mukaan ovat tiilenpalaset löydetyt enimmäkseen 
rakennuksen koillispäästä, kivijalan sisäpuolelta, joten ne saattaisivat olla esim. tiilestä 
tehdystä alttaripöydästä peräisin Tiilen palasia on nim. siksi vähän esiintynyt, että tus
kin saattaa otaksua välikaton olleen tiilistä holvatun, varsinkaan koska erikoisista holvi- 
tiilistä ei ole mitään jälkiä näkynyt. Toim. muist.

2 Kuv. 4 Alberkt Meklenburgilaisen brakteaatti. — Kuv. 5 Erik Pommerilaisen 
raha. Kirjoitus: Ericus rex Djacise, S(veciae). N(orvegise) ja tois. puol. Moneta Stockholm.

10

4— 11. Löytöjä Kirkkosaaresta. 2
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leikattuja vaan lohkomalla eli taittamalla muodostettuja. Kappaleita 
hakemalla ja sovittelemalla 011 onnistuttu saamaan selville myös ruu
tujen muotoja. Niitä on vinoneliön muotoisia, joiden sivut ovat 9 sm. 
pitkät ja kulmat noin 60° ja 120°. Toiset ovat tasakylkisen kolmion 
muotoisia, asema 12,5 sm. ja sivut 7,5 sm. sekä tylsä kulma n. 125°, 
sekä tasasivuisen kolmion muotoisia, sivut 7,75 sm. Myös on ollut ruu
tuja, joissa on ollut ainakin yksi kulma suora. Vahvuudeltaan ovat 
ruudut olleet 1— 4 mm. Vert. kuv. 12— 14.

Vaikka ruudut eivät ole olleet timantilla leikattuja, niin on san
gen moniin ruutuihin piirretty jollain hyvinkin terävällä aseella jon 
kunlaisia kuvioita. Mitä nämä kuviot ovat olleet, ei tämän kirjoitta

jalle ole onnistunut selvittää. Lasin palasissa on suoria ja kaarevia, 
sileitä ja okaisia viivoja. Mahdollisesti muualta löydettyihin keski
aikaisiin ruutuihin vertaamalla voitaisiin ehkä saada selkoa näistäkin. 
Kun ruutujen syrjät eivät ole leikatut, mutta kuviot ovat leikkaus- 
aseella tehdyt, niin voinee otaksua, että kuviot ovat vasta perästä päin, 
ehkä pitkien aikojen kuluttua tehtyjä, tai ainakin, että ne ovat toisessa 
paikassa piirrettyjä.

Tiedemiesten ratkaistavaksi ja tehtäväksi jätän johtopäätökset näi
den mieltäkiinnittävien löytöjen johdosta. Rohkenen kuitenkin liittää 
tähän vielä muutamia huomautuksia ja arveluita.

Nämä kirkkosaaren löydöt kieltämättä todistavat, kuinka luotetta
via tuollaiset sitkeät kansan perimätiedot itse asiassa ovat, vaikka niille

i-av

12

13 14
K uvaM 2— 14. Ikkunaruutuja Kirkkosaaresta.



— 81 —

ei aina tahdota luotettavuuden arvoa tunnustaa. Sillä aivan epäilemä- 
töntä on, että tutkittavanamme oleva rakennus on ollut kirkko (elikkä 
kappeli), kuten taru tietää. Tähän saatamme sitä paitsi esittää myös
kin historiallisen todistuksen. Se on piispa Maunu Tavastin ajalta. 
Hänen tilusluettelossaan, joka on Turun Tuomiokirkon »Mustassa kir
jassa» siv. 300 j. s., tavataan nim. seuraava tieto: »JtemWnni Paeder- 
soti gaff syn deell aff aengena wider keldona capellis«. »Keldona ca- 
pellis« ei voi muuta tarkoittaa kuin Lähteen kappelia, ja se oli epäile
mättä juuri tämä kirkkosaaressa oleva kappeli, koska saari on Lähteen 
kylän rannassa. Saaren vastapäätä olevassa mantereen rannassa on 
vieläkin niittyä. Tämä »Mustan kirjan« tieto kaikessa lyhyydessään 
kuitenkin todistaa, että kyseenalainen kappeli vielä 14-sataluvun alku
puolella oli olemassa ja ehkäpä käytännössäkin.

Mutta mihin aikaan tämä kirkko tahi kappeli on tullut rakenne
tuksi? Että sen 011 täytynyt tapahtua katolisuuden varhaisimpina ai
koina, siihen kaikki, mitä ilmi saatu on, viittaa. Kansantaru kertoo, 
kuten mainittu, että jo  piispa Henrik olisi kirkon rakentanut. Kukapa 
ties, vaikka tässäkin tarussa olisi jotain perää. Tuskin on luultavaa, 
että Suomen apostolin toimi rajoittui vain siihen, että hän, tultuaan 
pyhän Eerikin kanssa Suomeen kesällä 1157, kulki täällä saarnaamassa 
muutaman kuukauden, kunnes alussa vuotta 1158 murhattiin. Näin 
vähässä ajassa ja yksinään ollen hän ei mitenkään olisi voinut saada 
aikaan sitä, mitä kaikesta päättäen hän täällä aikaan sai. Jos hän ly
hyen ja vähän vaikuttavan lähetysmatkan jälkeen olisi saavuttanut 
marttyyrikuoleman, niin tuskin häntä katolisessa kirkossa, ja erittäin 
Suomessa, olisi kohta niin suureen arvoon nostettu, vaikkakin hän oli 
arvoltaan piispa. Luultavaa sen vuoksi on ensiksikin, että maaperää oli 
täällä jo  ennen joko hänen tahi muiden toimesta valmistettu kristin
uskolle, ja toiseksi, että hänellä oli työkumppaneja varsinaisina lähe
tyssaarnaajina. Näin ollen hänen tehtävänsä ei ollut yksinomaan suo
malaisten käännyttämistä, vaan myös, ja ehkä etupäässä, Suomen pie
nen ja hajallisen seurakunnan järjestämistä ja kokoomista. Tätä edel
lyttää jo  se seikka, että Henrik oli Upsalan piispa eikä tavallinen lä
hetyssaarnaaja, ja piispallisen toimensa takia hän ei arvatenkaan saat
tanut aivan kauvoja olla pois hiippakuntansa keskuudesta. Olisimme 
siis taipuvaiset päättämään, että pyhä Henrik on saavuttanut Suomen 
apostolin arvon pääasiallisesti juuri kirkollisten olojen ensimmäisenä 
tarmokkaana järjestäjänä Suomessa olleiden kristittyjen kesken. Sen 
vuoksi Suomen kirkko tunsi saaneensa korvaamattoman tappion, kun 
Henrik niin äkkiä ja surullisesti poistui. Ja kenties ainoastaan se 
seikka, että hän toimessaan käytti vieraan valtakunnan maallista miek
kaa apunaan, herätti Lallissa murha-aikeet.
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Jos päätelmämme on oikea, niin on kyllä mahdollista, että p. 
Henrik pani Suomessa alkuun ja toimeen myöskin kirkkojen raken
nuksia, niinkuin kansan perimätiedot kertovat ja niinkuin myös tuo 
tunnettu Upsalan piispan Jaakko Ulfinpojan kirje vuodelta 1478 mai
nitsee. Ja niinpä saattaisi Köyliönkin ensimmäinen kirkko olla tässä 
merkityksessä alkujaan pyhän Henrikin rakennuttama.

Ainakin kirkon paikka oli sen aikaisiin oloihin nähden soveliaasti 
valittu. Se oli lähellä Turusta Teljän kaupunkiin kulkevaa tietä, asu
tussa seudussa, mutta kuitenkin tarpeellisesti eristettynä paha-aikeisten 
pakanain yllätyksiltä. Ja kristityillä oli tässä kivisessä saaritemppelis- 
sään hädän tullen turvapaikka, jota he helposti saattoivat puolustaa 
hyökkäystäkin vastaan. Ja lisäksi muodosti järvi sekä kesällä että tal
vella oivallisen kulkutienkin kirkkoon aikoville Polsun ja Kepolan ky
läläisille.

Kuitenkin voidaan ajatella toinenkin aihe kirkon rakentamiseen 
tällaiseen mitättömän pieneen saareen. Jos, kuten taru kertoo, pyhä 
Henrik murhattiin tässä saaressa tai sen läheisyydessä, niin oli luon
nollista, että tällainen paikka pyhitettiin ja varustettiin muistomerkillä. 
Siten olisi kirkko ollut rakettu p. Henrikin surmapaikan muistoksi. 
Tällaisen arvelun olen lausunut kirjassani »Köyliön pitäjän historia* . 1 

Mutta myöhemmin olen joutunut vähän epäilemään tätä olettamusta. 
Ensiksikin siitä syystä, että edellä mainitussa piispa Maunu Tavastin 
tilusluettelossa tätä kappelia sanotaan vain »Lähteen kappeliksi«. Jos 
kappeli olisi ollut p. Henrikin muistoksi rakettu, niin olisiko kirjoittaja, 
joka tietysti tunsi paikkakunnan olot ja eli niinkin lähellä p. Henrikin 
aikoja, voinut kappelia niin jokapäiväisesti nimittää? Mutta jos kap
peli oli p. Henrikin aikoihin ja ehkäpä hänen toimenpiteittensäkin joh
dosta rakettu, niin saattoi sitä kyllä sanoa vain Lähteen kappeliksi, 
varsinkin kuu piispan omistamassa Köyliön kartanossa epäilemättä 
myös oli jo Maunupiispan aikana kappeli. 2

Toiseksi, jos Lähteen kappeli olisi ollut yksinomaan p. Henrikin 
kuolinpaikan muistomerkiksi rakettu, niin mitä aihetta oli rakentaa kap
peli samallaiseen pikku saareen Kokemäellä? Miksi siellä virran kes
keltä haettiin saari kirkon paikaksi? Nähtävästi täytyi ajan ja paikka
kunnan oloissa olla yhteinen syy, jonka vuoksi herranhuoneet katsot
tiin täytyvän rakentaa saarille.

Vielä kolmanneksi voi epäillä Lähteen kappelin olleen varsinai
sesti muistomerkiksi raketuu, siitä syystä, ettei tällaisesta muistomer
kistä ole kaiketi missään historiallisissa lähteissä mainittu, ja että kap
peli, joka vielä Maunu Tavastin aikana oli olemassa, on päästetty niin

1 Siv. 8, vert. s. 98 s.
5 Kts. Köyliön pit. hist. s. 98 s.
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jäljettömiin katoamaan sekä itse paikaltaan, että myös asiakirjoista. 
Vaikka (kuten kirj. Köyl. hist. s. 9 arvelen) vesi ja jäät olisivatkin kir
kon häviön aiheuttaneet, niin luulisi kuitenkin jotain tietoja niin kal
liista muistomerkistä ja sen katoamisesta säilyneen. Ei edes kansan
taru tiedä, että kirkko olisi ollut p. Henrikin muistoksi rakettu, enem
pää kuin siitäkään, mistä syystä se on häviön omaksi joutunut.

Mutta kuitenkin saattaa Lähteen kappelin kohtaloihin liittyä joi
tain muistoja p. Henrikin murhasta. Kun se löydöistä päättäen näyt
tää olleen hyvinkin koristettu, niin ehkäpä hurskaat munkit y. m. ovat 
perästä päin, suuren tapauksen muistoksi sitä koristelleet, vaikkakin 
kappeli alkujaan saattoi olla yksinkertaisempi. —  Kansan perimätiedoissa 
on kaiketi sen verran pohjaa, että murha tapahtui jossain kohden Köy
liön järven pohjoisessa päässä, mutta itse paikan suhteen^on taru häi-

Kuva 15. Kirkonperustus Kirkkosaarella kaivauksen jälkeen.

lyväinen. Mainitaan kirkkosaarta, mutta myöskin Kaukoa 1. Lallin 
saarta. 1 Nämä ovat kuitenkin aivan lähitysten. Jos kappeli oli Hen
rikin murhan tapahtuessa tekeillä tai tehtynä, niin saattoi kyllä syntyä 
ajatus, että se oli pyhitettävä myös marttyyrin muistolle, mutta ta
pauksen jälkeiset sekasortoiset ajat hämmensivät asian. Seuraaville 
sukupolville jäi vain epäselviä muistoja, jotka himmeinä kiintyivät 
»pyhän Henrikin saareen«. Tästä syystä kaiketi ei siinä oleva kirkko 
saanut pätevän muistomerkin arvoa. Kun se sitä paitsi muuttuneiden 
olojen vuoksi oli hankalassa paikassa, ja piispan kartanossa oli toinen, 
paikkakunnalle soveliaampi herranhuone, niin Lähteen kappeli arva

1 Lallin saaren keskusta, joka on korkea ja tasainen, on muutamia aikoja taka
perin ollut peltona. Maata hiljan kairatessa havaittiin, että mustaa, pideltyä maata on 
saaren keskellä noin 1/a metriä vahvalta. Peltoa ei tietysti ole näin syvältä viljelty. 
Kenties tutkimalla saataisiin sieltäkin jotain mieltä kiinnittävää ilmi.
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tenkin jäi hoidon puutteesta rappeutumaan, kunnes ehkä tulvajäät, tai 
mahdollisesti vihollinen, sen täydellisesti hävittivät.

Voi myös ajatella, että saari, joka on löyhää maata, alkoi veden 
vaikutuksesta ja suuren painon takia alentua ja kulua, ja sen estämi
seksi tehtiin niitä vahvistustöitä, joista edellä on puhuttu. Mutta kun 
näistä ei näkynyt ajan pitkään olevan apua, niin jätettiin ehkä senkin 
takia saari kirkkoineen oman onnensa nojaan.

Milloin tämä häviö on tapahtunut, sitä ei voi sanoa. Rahoja kyllä 
on löydetty Adolf Fredrikin aikaisia, jopa myöhempiäkin, mutta nämä 
rahat ovat tietysti olleet »uhreja«, joita taikauskoiset ovat saareen heit
täneet kauvan senkin jälkeen kuin kirkko on ollut hävinneenä. Myös
kin on niitä rauhattomina aikoina voitu sinne kätkeä talteen. Rahojen 
iästä emme siis voi päättää, milloin kirkko on hävinnyt. Mutta hä
viön perinpohjaisuus ja sen jälkien vanhuus todistanee, ettei kirkkoa 
ainakaan enää uskonpuhdistuksen aikana käytetty. 15-sataluvun loppu
puolella asui seurakunnan pappi (Eschillus Clementis) omassa talossaan 
Polsun kylässä. Jos Lähteen kappeli vielä olisi ollut käytännössä, niin 
ei pappi varmaankaan olisi asettunut asumaan niin kauvas kirkosta, ja 
lisäksi hankalan vesitien taakse. Mutta kun silloinen kirkko (entinen 
piispan kappeli) oli Polsun salmen rannalla, niin on ymmärrettävää, 
että papin asuntokin siinä oli.

Näitä mietteitä, joille en tietysti vaadi pätevyyden arvoa, olen 
esittänyt vain kiinnittääkseni tutkijain ja tiedemiesten huomiota näkö
kohtiin, jotka välittömästi ovat omaa huomiotani herättäneet. Ehkä 
toisilla tahoilla vielä saadaan ilmi seikkoja, jotka luovat kirkkaampaa 
valoa isänmaamme historian alkuaikoihin.

Förteckning öfver mynt funna i S:t Henriks 
bönekapell i Kjulo.

O bs! A f brist på typer återgifvas här bokstäfverna i sin nu vanliga form, 
ehuru A, C, E, H, M, N ha ett afvikande utseende. Dessa äldre 

bokstafsformer upphöra under Gustaf Wasa.

Antal exemplar 
silfver. koppar.

Albrekt (1364— 1389).
1. Brakteat med krönt hufvud (Hildebr. 654) . . . .  1 —
2. d:o otydlig (i 3 små fr a g m e n te r ) ............................  1 —
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Antal exemplar
Erik X III (1396— 1439). silfVer' koppar'

3. Stockholms örtug. ERICVSS R E X °D °S °N ° (Da-
ciae, Svetjise, Norvegise); i fältet Svea vapen på 
kors. Fråns. MONETAgSTOCHOL’. I fältet: Ett 
gammalt E på kors. Hildebrand 680 . . . .  1 —
Kristoffer (1440— 1448).

4. S. k. Hvid el. Kors-hvid =  4 penningar. —  CRI-
STOFER’REX X  DACIE. Krönt K. —  Fråns.
HONE -  TA X  N -  ALNO -  IENS (d. ä. Malmo- 
(g)iensis) Sköld delad af stort kors, som äfven
afdelar omskriften. —  Hildebr. 673   1 —
Kristian I. (1457— 1464).

5. S. k. Hvid. —  CRISTIERN’DGRD (Dei gratia rex
Dacise). Krönt K. —  Fråns. MON -  MAI -  MOI -
ENS. Sköld upptill kantig, nedtill rundad, 4-delad
af stort kors. Hildebr. 677, Brenner tab. IX
(3 hela exx., 2 f r a g m . ) ................................  . . 5 —

6 . Liknande, men mindre, mycket otydlig. Skölden
å fråns. synes helrund(?)  1  —
Sten Sture d. ä. (1471— 1497, 1501— 1503).

7. Stockholms halförtug. —  SCS ERIC VS REX. I
fältet: S —  Fråns. MONETA STOC°HO. I 
fältet: krona. (Fragm. mindre än hälft.) Hil
debr. 707   1 —

8 . Stockholms halförtug. —  +  SCS X  ERIC VS X  REX.
I fältet ett S med streck tvärsöfver och i hvardera 
tomrummet ett litet kors (X ). Fråns. +  MONETA 
X  STOCHO. I fältet: en krona. Oldenburg 
2 1 0   1 —

9. Vesterås halförtug. —  SCS o ERIC VS R E X °. I fäl
tet: krona. Fråns. MONETA “ AROSIEN. I fältet 
gammalt A med en liten ring framför. (Samman
satt af 2 fragm., tills. ung. halfva myntet). Bren
ner VIII (St. Sture n:o 6 ). Jfr. Hildebr. 710 . . 1 —
Svante Sture (1504— 1512).

10. Vesterås halförtug. +  SCS X  ERICVS X  REX. I
fältet: krona. Fråns. MONETA AROSIEN. I fäl
tet: gammalt A med stjerna framför. (1 helt, 1 
af 4 fragm. sammansatt, 1 litet fragm.). Brenner
VIII, Svante Sture n:o 2   3 —
Sten Sture d. y . (1512— 1520).

11. Stockholms halförtug. STEEN +  STVRE +  R IT ’
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( =  Ritter). I fältet: krona. Fråns. M ON ETA+
STOC +  HO. I fältet: S. (Hälft.) —  Bren. tab.

Antal exemplar
silfver. koppar.

IX. 4. Hildebr. 738 ................................................  1 —
G u sta f I W a s a  (1521— 1560).

12. Stockholms halförtug, slagen 1524— 1527. —
+GOSTAVS REX SW. I fältet: en krona. Fråns.
MONET STOKHO. I fältet: S. —  Brenner 55, jfr 
Hildebr. 755 & 756. (Ena ex. ofullständigt) . . 2 —

13. Stockholms halförtug. S = ERICVS REX SV. I fäl
tet: Svea vapen i sköld på ett kors. Fråns.
MONETA STOCHO. I fältet ett gammalt E.
(Det är dock ej fullt afgjordt, om detta mynt är 
slaget under Gustaf). —  Brenner: Gustaf: tab. 1: 3
—  Hildebr. 748 .....................................................   . 1 —
Erik X IV  (1560— 1569).

14. Stockholms halföre 1565. ERIC 14- D G- REX-
SWECIE. I fältet: Krönt E. —  Fråns. MONE- 
NOVA • STOKHOLM I fältet: Vasen i sköld.
Brenner 81. (Två af ex. äro endast fragmenter) 4 —

15. Stockholms halföre af år 1561. 1 —
Johan III (1569— 1592).

16. Stockholms örtug. +  SANCTVS ERICVS REX SVEC.
I fältet: gammalt E, bakvändt, på kors. Fråns.
MONNOVA STOCHOL. I fältet: Svea vapen 
på kors. [15]90. Brenner 103 (med rätt vändt E) 1 —

17. Två öre. IOHANNES • 3 D • G • SVECIE ■ REX.
I fältet: Vasen med årtal [15] 91 eller 92. Fråns.
MONETA • NOVA REG • SVECI. I fältet krönt
IR  (fragmenter) Brenner 1 0 1 ................................  2 —

18. Stockholms två-öre. DEVS • PROTECTOR • NOSTR.
Svea vapen [15]75. Fråns. MONETA NOVA- 
STOKHOLM. Vasen i sköld. Brenner 100 . . 4 —

19. Halföre. IOHANNS • 3 • D G • SVECI • REX. I fäl
tet: I R  med mellanstående krönt vas. Fråns.
MONETA • NOVA • REG • SVECI. Svea vapen
[15]79. Brenner 1 0 2   1 —

20. Halföre med årtalet [15]81. 1 —
21. Stockholms halföre. IOHANN • 3 • D G • REX SVEC.

[15]70. I fältet k rö n t-I -R -. Fråns. M ON-NO- 
REG • VRB • STOCHO. I fältet: krona. Brenner 
1 0 3 ......................-   1 —
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22. Två penningar. JOHAN • 3 • D • G • S • REX. I fältet:
krönt • I • R  • . Fråns. MONE • NOVA • REG ■
SVECI. I fältet: 3 kronor. Brenner 104 . . .  1 —

23. Två penningar. Lika med föreg. Fråns. MONETA ■
NOVA • STOKH. Oldenburg 5 8 1   1 —

Carl IX (1594— 1611).
24. 2 öre. CAROLVS IX  D G -  REX • SVECIiE. I

fältet: Vasen i sköld, 168. Fråns. MONETA 
NOVA REGNI SVECLE. Svea vapen. Brenner 
1 3 9   1 —

G u staf II A d o lf (1611— 1632).
25. 1 öre. Vasen mellan G A R .  1621 —  Fråns. Götha

le jo n   1 —
26. 1 öre år * 23 * (jemte ett fragment utan synligt

årtal)  2 —
27. Hertig Johans öre. JOHAN : D : G : R : S ■ P • H iER •

D O -  (Regni Svecise Princeps Hsereditarius, Dux 
Ostrogothise). I fältet: Götha lejon. Fråns.
MONETA • NOVA • REG • SVE : I fältet: Svea 
vapen mellan G. A. R. —  Brenner 143. Olden
burg 740   1 —

28. Klippings öre 1626. Brenner 1 7 7 ................................... —  1
29. » Va öre » 1 7 8  —  1
30. » fyrk » 1 7 8 .......................................—  1
31. Dala halföre (1631) » 1 8 2  —  2

C hristina (1632— 1654).
32. 1 öre —  CHRISTINA - D G -  DE. (designata) RE (-gina)

SVE. 1635. I fältet: Vasen i sköld. —  Fråns.
M O N ETA-N O VA-RE G N I-SVE: I fältet: Svea
v a p e n     2 —

33. 1 öre 1636   1 —
34. 1 öre 1637   1 —
35. 1 öre 1653 CHRISTINA • D • G • REGI • SVE . . .  1 —

Fragmenter (utan årtal) af 4 ex  4 —
36. Revals öre. CHRISTINA - D G -  RIv.SVECLE 16(48).

I fältet: Vasen i sköld. Fråns. M ON-NOVA- 
C IV IT A T : REVAL. I fältet: Revals vapen . . 1 —

37. lU öre, pregl. 1632— 1654. Brenner 200 . . . .  —  40

Carl X G u staf (1654— 1660).
38. lU öre 1656, 1659. Brenner 2 1 0  —  4

Antal exemplar
silfver. koppar.
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Antal exemplar
silfver. koppar.

Carl XI (1660— 1697).
39. 1 öre. 1661, 1667, 1677, 1685, 1897. Brenner 235 9 —
40. Ve öre S. M. (pregl. 1666— 1686). Brenner 238 . . —  27

Carl XII (1697— 1718).
41. 1 öre 1708    1 —

Fredrik I (1720— 1751).
42. 1 öre S. M. 1747  —  1
43. 1 öre K. M. (1720 )........................................................ —  1

A d o lf Fredrik (1751— 1771).
44. 1 öre. Krönt iF  (fragment)..........................., . . 1 —-

45. Rysk Silfverkopek af oval form från Peter I
A lexejevitsch .......................................................  1 —
(Två äldre silfvermynt med fullständigt förstörd
p r e g e l ) ................................................................. . . 2 —

Summa: 66 78

Otto Alcenius.

Våra träskulptörer.
n .

Finskt Museum har tidigare (1902: 17— 24) meddelat en serie 
arkivaliska anteckningar om våra träskulptörer på 1600-talet. Nedan
stående fortsättning på dessa anteckningar må tjäna såsom bidrag till 
utredandet af träskulpturens senare traditioner i vårt land. Af resp. 
bildsnidares arbeten äro härtills blott undantagsvis enstaka föremål 
kända oeh äfven dessa ur teknisk synpunkt föga beaktade. En under
sökning af materialet i kyrkornas inventarier och förefintliga samlingar 
å ena samt kyrkoräkenskaper och stämmoprotokoll å andra sidan, för
utom andra källor, torde emellertid förr eller senare leda till en 
närmare bekantskap med träskulpturens ännu så föga uppmärksam
made utöfvare i vårt land. De voro ju på sin tid den finska konstens 
fanbärare, äfven de.

Klinck, A n d ers, belätshuggare, som 1700 aflade borgareed i 
Helsingfors, befinnes därefter under förra hälften af stora ofreden till 
år 1711 inskrifven såsom borgare därstädes, ehuru tyvärr intet prof 
af hans konstskicklighet är kändt. Att denna icke heller mycket togs 
i anspråk torde man kunna sluta däraf, att han i kyrkans historiebok



(Döptes längd) 1700— 02 äfven kallas byggmästare och antagligen 
såsom sådan sökte utvidga sin verksamhet samt öka sina inkomster. Icke 
blott Klincks namn och epitetet belätshuggare, utan äfven den affärs- 
mannakrets, i hvilken han rörde sig, väcka tanken på möjligheten att 
K. sysselsatt sig med skeppsbyggen och förfärdigandet af gallionsbilder. 
Emellertid anmärker Ehrström att hos stadens förmögnare borgare
familjer funnos icke så få »skilderier» och »beläten», antydande senare 
förgätna kulturbehof, hvilka en träskulptör haft att tillgodose. Ar 
1703 öfvertog Klinck stadskällaren på arrende och kallas därefter dels 
vinskänk, dels handlande. I stadens borgaregarde innehade han befäl 
såsom stadskapten 1702— 4 samt förärade gardet en ny fana och 
trumma 1703, men afsade sig sitt befäl redan samma år. I sitt äkten
skap med Elisabet Jabel, hvars far var rådman i staden, hade han flera 
barn. Efter hennes död gifte han sig med Dorotea Kraer 6/9 1711, 
men är därefter försvunnen ur sigte (E. Ehrström, H:fors stads 
historia; Rådsturättsprot:r m. m.)

H enrik, bildsnidare, f. 1700, förekommer i Åbo stads mantals- 
längder 1752— 60 upptagen såsom borgare. Om hans lif, hans lärotid, 
som tyckes sammanfalla med stora ofreden, hans konstutöfning under 
ekonomiskt betryckta tider och konstfärdighet är emellertid tillsvidare 
intet bekant. Då han är inskrifven i stadens finska församling, torde 
man kunna antaga att han utstått kampen för tillvaron i eget land 
under alla de ogynsamma förhållanden, den af honom upplefda tiden 
betingade. Efter sin l:sta hustrus död (begr. 8%  1756) omgift 3%  1757, 
dog han af frossa vid 60 års ålder ilh  1760. Hans 15-åriga son »Scolaris 
Henrik Kock (Koch)» omkom “ /s 1757 af ett vådligt fall. Antagligen 
hade han sin fars oangifna familjenamn, ett namn, som veterligen 
före och efter stora ofreden bars af en ansedd köpmansslägt i Åbo 
(Mantalslängder; J. M. Tallgrens medd:n).

Serlachius, G u staf, bildhuggare, autodidakt, f. 1710, var son 
af prosten i Perno Pehr S. och hans maka i 3:dje giftet Brita Catharina 
Bosin. Såsom prof på hans talang funnos på Hippings tid 2 engla- 
bilder i kyrkan och flera väl och konstigt arbetade stolar i slägtens 
ego. Af dessa arbeten finnas englabilderna kvar i Perno kyrka och 
på Segerby egendom 2 af S. utförda högkarmade stolar, numera hvit- 
målade. Å stolarna äro ryggkarmens midtparti och sitsen stoppade 
samt beklädda med nytt öfvertåg, men på det gamla öfvertåget, ett 
slags gobelin, som finnes kvar under sitsen, äro inbroderade bl. a. 
initialerna P S  B C B  1726, hvilka bokstäfver äfven äro sammanflätade 
och utskurna i relief på stolarnas framsida. Familjen Ruuth har låtit 
förfärdiga ett helt möblemang på Segerby efter dessa stolar såsom 
modell. Gustaf S., som bebodde slägtens stamgods Särkilaks gård, 
kallas sergeant och var 42 år gammal, då han afled 18/s 1752 och
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begrofs i Perno kyrka. Stolarna, hvilka sålunda förfärdigats, då G. S. 
var 16 år gammal, vittna om tidigt utvecklade anlag (Sukukirja; 
Hipping, Perno socken, s. 112; Medd. af V. M. von Born).

Herdm an, O lof. A f de bildsnidare vi lärt känna kan man 
draga den slutsatsen att träskulpturen hos oss i regeln utöfvades af 
inhemske män. Blott undantagsvis finna vi någon främling därtill 
anlitad. En sådan var stockholmaren Olof Herdman, hvars namn, 
troligen till följd af missläsning, äfven skrifves Gerdman. Vi träffa 
honom första gången 1733 i Åbo domkyrka, där han bonade predik
stolen och iståndsatte några bilder, sålunda troligen utförande efter 
stora ofreden väl behöflig, men dittills uppskjuten remont. Ett bety
dande och på sin tid prydligt arbete har Herdman efterlämnat i sin 
1752 till Pojo kyrka för 500 daler km. förfärdigade altartafla. Detta 
i relief skurna bildvärk, som numera illa skadadt och sönderbräckt 
förvaras i kyrkans förstuga, har mätt i höjd 10 och i bredd 9 fot. Det 
framställer på blå bakgrund frälsaren på ett med furstlig krona försedt 
kors och två apostlar i förgylda dräkter, den ena med paten, den andra 
med kalk utdelande sakramentet åt åtta vid ett altarbord knäböjande 
kommunikanter i fladdrande drägter. De sistnämndas ansigten äro 
tyvärr så förstörda att endast två kvarstå. Dessa äro ganska karak
teristiska och framställa äldre män (Hausen, Antikv. Resa 1870, s. 42; 
Fmf:s IILdje konsth. exped. 1885, s. 38).

M alm berg, G abriel, bildhuggare, om hvars konstutöfning och 
konstskicklighet inga prof eller ens uppgifter föreligga, är tillsvidare 
känd blott ur mantals- och kyrkliga längder såsom ogift 1759 samt 
fader och fadder på 1760-talet i Åbo. Hans hustru hette Maria 
Thomasdotter Biör och barnen nämnas 1765— 70 bland födda eller 
döda inom stadens finska församling. Måhända betecknas med »må
laren Gabriel Malmberg», som afgick hinderlös från finska församlingen 
12/ia 1740, och med »bildhuggaren Henrik Malmberg», hvars 3-åriga 
barn dog 15/u  1778, samma person (J. M. Tallgrens medd. m. m.).

Solitander, Petter, bildhuggare och formskärare, tillhörde likasom 
G. Serlachius en af Östra Nylands senare mest ansedda borgerliga 
slägter, var född 1722 och son af handlanden och adjungerade råd
mannen i Borgå Petter S. i dennes senare gifte med Kristina Leij. 
Han tillbragte sin lärotid i Stockholm och förvärfvade sig sin konst
färdighet säkerligen i då modernt industrielt syfte. Efter återkomsten 
till fädernestaden nedsatte han sig nämligen i sin gård vid Södra 
Tullgatan såsom tapettmakare och kattuntryckare. De enda nu kända 
profven af Solitanders konstskicklighet äro ett af honom förfärdigadt 
med rokokosirater beklädt skrin bland Finska Fornminnesföreningens 
samlingar och sniderierna på Borgå domkyrkas predikstol. Ända 
sedan 1708, då den enligt uppgift af Wittenberg förärade predikstolen
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af ryssarne vid kyrkans sköfling och brand förstördes, till år 1764 
hade kyrkan varit i afsaknad af predikstol. Sistnämnda år förfärdi
gades den n. v. predikstolen af snickaren Dan. Ingrams, bildhuggaren 
Petter Solitander och målaren Adam Lindström. Solitander var 2 
gånger gift och dog 26/e 1775 (Sukukirja; Neovius, Ant. rör. Borgå 
stads hist., s. 90 o. 95).

Choraeus, Johan N iklas, bildhuggare, utförde bildhuggare
arbetet till. Wasa kyrkas orgel, som byggdes därstädes 1774— 9 af 
svenska orgelbyggaren Carl Wahlström. C:s hemort och lefnadsför- 
hållanden äro tyvärr tillsvidare okända, ehuru han helt visst tillhörde 
den genom skalden Michael C. kända, men ännu i sin helhet outredda 
österbottniska prestslägten, hvars hembygdPedersöre härad är så berömdt 
för sin träslöjd. I detta likasom i särskilda andra våra träskulptörers 
familjenamn synes föreligga en antydning om bildhuggareyrkets 
respektabilitet för tiden (Wasa stads hist., s. 296).

Sahlbom , Johan, bildhuggare, är härtills känd blott under åren 
1797— 1803, då han bodde i Åbo. År 1797 gjorde han en ny predikstol 
till Hauho kyrka på samtliga där boende »ståndspersoners och isynnerhet 
[prosten] doktor Bonsdorffs bekostnad». Den målades, enligt anteck
ningen i kyrkoarkivet, af målaren Vijkberg och förgyldes af spegel- 
makaren Söderqvist samt invigdes omsider 21A 1799, då den 80-åriga 
prosten sista gången predikade. Om Sahlboms konstutöfning för öfrigt 
vet man blott att äfven han såsom formskärare försökte förbättra sin 
utkomst. I Å. T. 1799 n. 23 harhan nämligen infört följande annons:

»Hos undertecknad, som bor i klockaren Walbecks gård, finnes 
flera sorters oljetrycksformar i trä skurna, till salu: som härmed gifves 
respective herrskaper tillkänna. Johan Sahlbom .»

Antagligen fann träskulpturen under den stilperiod S. upplefde 
mindre användning än förut. Vi läsa slutligen i juni 1803 ett till- 
kännagifvande i Å. T., att S. af arbetsbrist nödgades lämna staden. 
Hans öfriga lefnadsöden äro okända, (Fmf:s arkiv; J. M. Tallgren).

W ä n n erströ m , Carl Christoffer, oruamentsbildhuggare, f. 25/b 
1791 i Stockholm, hade vistats flera år i Åbo, då han 1836 med betyg 
från födelsestaden inflyttade till Puolala by därstädes. Enligt 1832 
uppgjordt kontrakt hade han i domkyrkan för 4800 rdr rgs efter 
konduktör Bloms ritning utfört den Westinska altartaflans ramdeko
ration, 1836 förfärdigade han den nuvarande predikstolen för 3056 
rdr rgs, 1838 bildhuggarearbetet på orgelläktaren för 3500 rdr äfvensom 
orgelns sirater. Äfven i Sunds kyrka på Åland finnes en af W. 1838 
förfärdigad enkel predikstol. W:s öden och värksainhet för öfrigt äro 
oss obekanta. Han var sedan 1826 gift med Stina Ulrika Fröberg, 
som veterligen icke åtföljde W. till Finland (Lindman, Åbo domk.; 
J. M. Tallgrens medd.). J. R. A.
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Keskiaikainen sakaristo Virolahdella.

Virolahden kirkkomaalla on pieni korkeaharjainen, paanukatolla varus
tettu harmaakivirakennus, joka nykyään käy paikkakunnalla «viinikellarin,, 
nimellä, mutta on vanha, yksikseen paikalleen jäänyt sakaristo, joka 
aikoinaan lienee tehnyt itsenäisen kirkonkin virkaa, jos traditsiooniin on 
luottamista. Se on ulkoa mitaten 7 ,12 metriä pitkä ja 5,94 metriä leveä, 
pituussuunta pohjoisesta etelään, sekä rakennettu, kuten kuvasta 1 näkyy, 
erisuuruisista kivistä, jotka ainoastaan paikkapaikoin ovat jonkunverran 
rivittäin. Yleensä on rakennuksen alaosassa käytetty suurempia kiviä kuin 
yläosassa, jossa myöskin kivien järjestys on sekaisempaa. Rakennuksen 
pohjoinen päätyotsa on tiilistä, jotka ovat limitetyt, sikäli kuin vain osittain 
rapisseelta rappaukselta voipi nähdä, keskiaikaiseen tapaan niin että samassa 
tiilirivissä on tiiliä sekä pitkin että poikin päin, mutta järjestykseltään vaih
dellen. Koristeena on tämän päädyn tiiliosassa isonlainen syvennysristi, 
jonka haarojen päissä ja yhtymäkohdalla on ympyrä. Ristin yläpuolella 
lähellä harjaa on kaksi kahden tiilen korkuista hammaspykälettä. Muuten 
näyttää siltä kun olisikin tässä päätyotsassa tiilimuurausta käytetty juuri 
näiden koristeiden aikaansaamiseksi, sillä harmaakiviseinällä, sen keski
kohdalla, tiiliosan rajalla oleva lovi näyttää vartavasten ylempänä mainitun 
ristin alahaaraa varten jätetyltä. Eteläinen päätyotsa on kokonaan harmaasta 
kivestä. Tässä päädyssä on myöskin sakariston ovi, jonka aukko on seg- 
menttikaarinen ja uudestaan tiilillä pielustettu, samoin kuin pohjoispäädyssä 
ja itäseinällä olevien pienten, rautaristikoilla varustettujen ikkunain aukot.

Sakariston lattia-ala on 5, 20 X  3,88 metriä. (Vert. asemapiirrosta, kuv. 2). 
Sen sisäseinissä huomataan vaan kolme nelikulmaista komeroa, joista yksi 
on oviseinällä tämän itäpuolella, toinen länsi- ja kolmas, pienin, itäseinällä 
ikkunan ja koillisnurkan välillä sekä ikkunaa alempana. Välikatto on hol
vattu tyypilliseen goottilaistyyliseen ristiholviin, jonka ruoteet ovat niin 
paksut, että niiden väliin muodostuvat kuvut ovat melkein pyramiidin muo
toiset. Holviruoteet päättyvät nurkkiin ilman erikoisia päätteitä ja yhtyvät 
myöskin keskikatolla ilman minkäänlaista lisälaitetta tai koristetta. Lähellä 
yhtymää on ruoteissa lyhyt poikkiruode. Lattia on kadun tapaan laskettu 
pienistä mukurakivistä, ja sen alla on segmenttikaariseksi tiilestä holvattu 
pieni viinikellari, johon päästään luukulla peitetystä lattia-aukosta jyrkkiä 
puuportaita myöten kapean segmenttikaarisen oven kautta.

Rakennus on, kuten jo sen suunnasta ja oven asemasta saattaa päättää, 
alkuperäisesti sakaristoksi aiottu, mutta sen tasapaksut seinät ja yhtenäinen 
kokonaisuus osottavat sen tulleen rakennetuksi itsenäisen rakennuksen tapaan 
ja siis riippumatta itse kirkon rakennuksesta, joka on tehty myöhemmin ja 
toisesta aineestakin, nim. puusta. Rakennustapansa puolesta viittaa saka
risto myöhempään keskiaikaiseen rakennustyyliin. Kaikkein vanhemmissa 
keskiaikaisissa harmaakivirakennuksissamme ovat nim. seinäkivet verrattain
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pieniä, keskenään jotenkin tasasuuruisia, enimmäkseen suorakaiteen muo
toisia ja ovat seinässä vaakasuorassa asennossa. Myöhemmissä rakennuk
sissa sensijaan ovat kivet muodoltaan epäsäännöllisiä, eri suuruisia, usein 
isompia lohkareita, ja ovat limitetyt epäsäännöllisemmin, miten vain ovat par
haiten paikoilleen soveltuneet.1 Viimeksimainitun tapaista on kivirakenne täs
säkin sakaristossa, joten rakennus siis tähän nähden saattaisi olla 13 sataluvun 
loppupuolelta tai 14 sataluvulta. Virolahden pitäjä mainitaan „ Mustassa kir
jassa" ensikerran v. 1370, mutta kauppala täällä mainitaan jo saman sata
luvun alulla.

Sakaristosta on olemassa traditsiooni, että se on seurakunnan vanha 
kirkko. Tämmöisen tiedon on A. H. Reinholm merkinnyt 1870-luvulla, ja

yleisenä tietona se näkyy olevan vieläkin paikkakunnalla. V. 1885 on 
A. R. B lom qvist2 muistoon pannut traditsioonin seuraavassa muodossa:

„Kun munkit olivat nousseet maalle, olivat he samalle paikalle raken
taneet yllämainitun pienen kirkon. Tästä rupesivat he saarnaamaan kristin
uskoa kansalle. Pakanat täällä, niinkuin muuallakin, vainosivat niitä, jotka 
saarnasivat uutta uskoa. Lopuksi eivät munkit enään voineet saarnata 
muualta kuin kirkostansa, mutta tämänkin ovi piti pidettämän sulettuna ja 
ainoastaan ikkunan kautta voivat heidän sanansa tulla kuulluiksi. Ikkunan 
eteen täytyi vielä panna rautahäkki, etteivät heidän vainoojiensa kivet sattuisi."

Sangen todennäköistä onkin, että sakaristoa on väliaikaisesti itse

1 Samoin Ruotsissa, vert. Svenska Fornminnesför. Tidskrift XII s. 361 ja s. y. m.
2 Kertomus Kymin kihlakunnasta, käsikirjoituksena Muinaismuistoyhdistyksen 

arkistossa. Vert. myös Suom. Museo 1895 s. 58.

Kuva 1. Virolahden sakaristo. Kuva 2. Sakariston asema.
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näisenä kirkkona käytetty, ainakin niin kauvan, kunnes varsinainen kirkko 
on valmistunut. Näinhän on ollut laita useimpien keskiaikaisten kirkko- 
jemme sakaristojen. Mutta jos Virolahden kirkko on aiemmin ollut toisaalla, 
kuten muutamat traditsioonit tietävät, on tämä sakaristo saattanut olla käy
tännössä jo edellisen kirkon aikana jonkunmoisena sivukappelina, ennen kun 
varsinaisen kirkon siirtäminen sen yhteyteen on tapahtunut, ja näin ollen 
väliaikaisessa käytännössään olla pitemmän aikaa kuin minkä pelkkä yksin
kertaisen puukirkon rakentaminen olisi vaatinut. Luonnollisesti edellyttää 
keskiaikaisten pienten sakaristojemme »kirkkona" käyttäminen keskiaikaisia 
jumalanpalvelustapoja, jolloin ei kirkoissa istuttu, kuten nykyään, vaan joko 
seisottiin tai oltiin polvillaan, ja jolloin ei monenkaan hartaushetkeen saapu
neista tarvinnut yhtaikaa kirkkoon sisälle mahtua. Niinpä lienee tämänkin 
sakariston ympärillä seurakunta seissyt tai polvistunut nummella, papin tai 
munkin jumalanpalvelusta toimittaessa sakariston ovelta, tai sen itäseinän 
ikkunasta,1 kuten traditsiooni näyttää muistelevan. Sakariston päätarkoitus 
on siis silloinkin ollut jumalanpalveluksessa tarvittavien pyhäinkuvien, astiain, 
messupukujen y. m. tarpeiden säilyttäminen.

Virolahden sakariston vieressä seissyt kirkko on, kuten jo edellä on 
tullut viitatuksi, ollut puinen, ja Reinholmin tietämän mukaan on se ollut 
»hyvin vanha, pitkulainen sekä paanukatolla varustettu". Se oli tullut 
revityksi v. 1846, mutta lienee sitä ennen jo ollut kauvan käyttämättä, 
koska uusi, nykyään käytännössä oleva kirkko valmistui v. 1766.

Sakaristossa säilytetään nykyään, paitsi kirkon viinejä, joukko vanhan 
kirkon muistoja. Näistä mainittakoon vanha alttaritaulu, joka esittää Kris
tuksen taivaaseen astumista, muuan maalaus, joka kuvaa raamatunlausetta: 
Tulkaat minun tyköni, jotka työtä teette j. n. e., maalatuilla apostolikuvilla 
varustettu lehterireunus, puusta verrattain hyvin veistetty ristiinnaulitun 
kuva (neljällä naulalla kiinnitetty ristiin, kenties 16- tai 17-sataluvulta) sekä 
neljä muotokuvamaalausta, joista kaksi tunnettavia seuraavista kirjoituksistaan: 
»Templum Hoc aedificatum Anno 1766 Depictum A :o 1769 Tempore Pastoris 
Wederlaxensis Davidis Gestrin, Textus Ejus Funebris Esajae 38 v 1", ja 
Sophia Elisabetha Lilia, uxor Pastoris Davidis Gestrin. Nämä ovat siis 
pastori Gestrinin ja hänen vaimonsa S. E. Lilian muotokuvat, joiden aikana 
nykyinen kirkko on rakennettu. Niillä ei liene muuten suurempaa taidearvoa. 
Lisäksi on sakaristossa vielä kaksi vaakunakilpeä, toinen Jakob Lintzin 2 
kantava vuosilukua 1669, toinen muutaman Halfbjörnin, niin kulunut, että 
sen kirjoituksista saattoi erottaa vaan, paitsi nimeä, sanat —  »öfver finska (?) 
D ragonerna— “ ja vuosiluvun 1685. Halfbjörn suvun luulee K norring8

1 Pohjoispäädyn ikkuna on nähtävästi myöhempää tekoa.
2 Magnus Enckellin piirtämä A. R. Blomqvistin Kymin kihlakunnan kertomuk

seen, S. M. Y. arkistossa.
8 Gamla Finland siv. 169.
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kuuluneen n. k. Vehkalahden knaappeihin ja B lom qvist1 tietää tämän suvun 
vielä 1800-luvun alulla asuneen Alapihlajan kylää, jota hän sanoo vieläkin 
väliin „Halfbjörniksi“ kutsuttavan.

J. R.

Predikstolen i K elviå, hvars tillämnade öfvermålning omnämndes 
i uppsatsen „Två predikstolar", i senaste nummer af F. M., har försam
lingen numera beslutit förära till statens Historiska Museum.

Arkeologiska undersökningar ha sommaren 1906 värkstälts i 
olika delar af landet.

D:r Hj. Appelgren  undersökte i juli i det kända Osmanmäki graffältet i Eura 
socken c. 20 skelettgrafvar från yngre järnåldern (700— 1100) samt erhöll därvid 
värdefulla bidrag till såväl dräkternas historia som till belysning af grafskicket. Dess
utom undersökte D:r A. i Sauvala by af Lundo socken på det s. k. Ristinpelto-graffältet 
skelettgrafvar sannolikt från medeltiden.

D:r Th. Schvindt undersökte flere fyndställen i Sakkola, Räisälä, Kaukola och 
S:t Andre socknar samt en förut okänd, särdeles rikhaltig stenålders boplats i Räisälä.

Mag. U. T. Sirelius fortsatte undersökningen af det kända äldre järnåldersgraffältet 
i Perkiö by af Lillkyro socken samt förtecknade fasta fornlämningar i Jaakkimvaara 
och Hiitola socknar i Karelen.

Mag. Juhani Rinne undersökte i juni och juli stenåldersboplatser i Heikkilä 
by af Vederlaks socken samt i Saamanmäki af Harjavalta socken, af hvilka det 
förra stället hittills varit obekant, det senare endast litet kändt. Bägge boplatserna 
—  någorlunda rika på fynd —  äro från stenålderns senare period. Grafplatser från
äldre järnåldern  undersökte mag. R. i Uskela, Nykyrko (Å. 1.), Akkas, Birkkala,
Tyrvis, Lempäälä och Kangasala socknar, flera dock endast topografiskt. Gräfningar 
utfördes endast i Palomäki i Uskela och i Keho i Birkkala, hvarest fynden datera sig
från förra hälften af första årtusendet e. Kr. — Brandgrafvar från yn gre järnåldern
undersöktes i S:t Marie, där äfven skelettgrafvar anträffades, i Pikkis (topografiskt), 
Karkku och Kjulo socknar. Alla dessa graffält ha begagnats under flere århundraden 
mot slutet af första årtusendet och vid början af det andra e. Kr. M edeltida fo rn 
lämningar (kyrko-, borg- och stadsplatser) undersöktes i Vederlaks, Karis, Åbo samt under 
vägen äfven annorstädes. Förtecknande af fornlämningar värkstäldes i Kumo socken. —

Mag. Björn Cederhvarf fortsatte de redan under flere somrar värkstälda 
undersökningarna af Ålands fornminnen, undersökande nu bl. a. en stor stenålders- 
fyndplats på Jättböle kapellansbol i Jomala, hvarjämte tre stenåldersfyndställen i 
Saltvik socken uppdagades. Stenålders fynd från Åland ha hittills varit alldeles okända. 
Grafhögar från vikingatiden  undersöktes i Geta, Lemland och Saltvik socknar samt 
från tiden närmast därförinnan(700-talet) i Finström socken. Förutom graffält anträffades 
såsom äfven föreg. sommar grundvalar efter bostäder (hustomtningar). I en sådan 
hittades föremål från slutet af d. s. k. folkvandringstiden (600-talet) jämte ett föremål 
tydande på förbindelser med de vid Volga boende ostfinska stammarna.

Konstarkeologiska  undersökningar föranstaltades af mag. K. K. Meinander 
och arkit. C. Frankenhceuser, af hvilka den förre besökte Hattula, Karkku, Raumo,

1 Ennen mainittu kertomus.
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Letala, Nykyrko, Nystad, Lokalaks, Töfsala, Kelviå och Sysmä kyrkor samt den senare 
Vehmo, Tenala, Bjärnå och Sagu kyrkor, hvarjämte han restaurerade målningarna i 
i Finströms kyrka.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 73—84. S:t H enriksholm  i Kjulo ligger i norra delen af Kjuloträsk (se 

fig. 1 och 2), är endast 27 met. lång och 20 met. bred samt höjer sig ungef. 90 cm. 
öfver vattennivån. Holmen har nu somrarna 1904 och 1905 blifvit noggrannt undersökt 
och har man dervid blottat grundvalen till ett kapell, afbildadt å fig. 3. Grunden har 
först förstärkts medels inslagna björkpålar af 50 å 60 cm :s tjocklek; på dessa har man 
bredvid hvarandra radat liggande stockar och på dessa åter jord och sten. Kyrkan har 
varit uppförd af klufven och vald sten och har antagligen varit försedd med golf och 
mellantak af trä samt åtminstone delvis med fönsterrutor af såväl färgadt som ofärgadt 
och med ornamentristningar prydt glas (fig. 12— 14). Tegel ha upptagits hufvudsakligast 
ifrån den del af ruinen, der koret varit beläget, och detta i så ringa grad, att de knappast 
kunna anses härröra ifrån takhvalfvet. A f de funna fornsakerna äro de vigtigaste 
afbildade fig. 4— 11; ang. myntfynden se förteckningen sid. 84 ff. De vid gräfnings- 
arbetena påträffade stenarna radades upp på de platser der kapellets murar i tiden 
påtagligen stått (fig. 15).

Enligt folktraditionen har S:t Henrik uppfört bönehuset. Det är på fjerden 
utanför denna holme som biskop H. enl. folktraditionen mördades af Lalli. Vidare 
berättas att kyrkfolket under det de besökte kapellet hade för sed att binda sina båtar 
fast vid kyrkväggen. (V. Salminen.)

Ss. 84— 88. Luettelo P. Henrikin saaresta K öyliössä löydetyistä rahoista.
Ss. 88— 91. Kuvanveistäjäm m e II on jatkoa Finskt Museumissa 1902 

julkaistuihin arkistotutkimuksiin 16— 1700-lukujen puunveistäjistä, joilla aikanansa 
taiteilijoina kirkkojemme sievistämistyössä on ollut tärkeä osa, vaikka heidän teok
sistaan on vastaiseksi vielä varsin vähän tietoja. (J. R. A .)

Ss. 92—95. Medeltids sakristian i Vederlaks är en liten (golfytan 5,20 
X  3,88 met.) med en tegelgafvel försedd gråstensbyggnad, hvars stil antyder den senare 
medeltiden. Byggnaden har från första början varit afsedd att vara sakristia, men är 
uppförd såsom en själfständig byggnad, för att kunna äfven såsom kyrka användas, 
hvilket bekräftas af folktraditionen, som uppger att den såsom sådan blifvit använd.

a. r .)
Siv. 95. Kälviän saarnatuoli on nyttemmin lahjoitettu Valtion Hist. museoon.
Ss. 95— 96. M uinaistieteellisiä tutkim ustöitä toimitettiin kesällä 1905 seu- 

raavissa pitäjissä: Akaa, Antrea, Eura, Finström, Geta, Harjavalta, Hiitola, Jaakkima, 
Jomala, Kangasala, Karja, Karkku, Kaukola, Kokemäki, Köyliö, Lemlanti, Lempäälä, 
Lieto, Maaria, Piikkiö, Pirkkala, Räisälä, Sakkola, Saltvik, Turku, Tyrvää, Uskela, Uusi- 
kirkko (T. 1.) Virolahti ja Vähä-Kyrö. Taide-arkeoloogisia tutkimuksia toimitettiin Fin- 
strömin, Hattulan, Karkun, Kälviän, Laitilan, Lokalan, Perniön, Rauman, Sauvon, Sys
män, Taivassalon, Tenholan, Uudenkaupungin, Uudenkirkon ja Vehmaan kirkoissa.

Suomen Museo— Finskt Museum
ilmestyy v. 1906 sam anlaisena kuin ennen. T ila u s h in ta  3: 50, S. M u ina ism u is to 

yhdistyksen vak ina is ille  jä sen ille  1 mk. 
u tkom m er å r 1906 e fte r sam m a plan som h itt il ls . Pren. p ris  3: 50, fö r  F. Forn

m innesföreningens ständiga ledam öter 1 mk.

H elsinki 1906, K. F. Bäckm anin kirjapaino.






