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Vinski Museum.

SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN JULKAISEMA. 
UTGIFVEN AF FINSKA FORNMINNESFÖRENINGEN.
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L ehti ilm estyy  1 V 2 a rk k ise n a  n e l

jästi vuodessa.
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å re t 1 m k, som  bör in sä n d a s  till Fö
re n in gen . B ladet u tg ifves om  1 V 2 

a rk  4 gån g er om  året.

Bjerno kyrka.

Stor och imponerande står Bjerno kyrka vid foten af åsen, som 
begränsar den bördiga ådalen; flera kilometer ser den resande, då han 
färdas längs landsvägen, som följer den smala ån, kyrkans enkla sil- 
uätt afteckna sig mot himmelen.

Kyrkan är af samma typ, som de flesta af våra medeltida sten
kyrkor, en väldig rektangulär byggnad utan torn oeli kor, med ett 
vapenhus i söder och sakristia i norr; fasaderna äro enkla, endast 
vestra fasaden drager uppmärksamheten till sig genom den med infällda 
rappade ytor rikt sirade gafveln, äfven den östra gafveln är utsirad, 
men mycket sparsammare än den vestra, långfasadernas enformiga 
gråstens ytor afbrytas icke af kontreforter, och äfven fönster omram- 
ningarna äro så enkla att ögat icke stannar vid dem. Några steg öster 
om kyrkan står klockstapeln, som förut utgjordt ingångsport till kyrko
gården, nu har kyrkogården utvidgats och står stapeln därigenom icke 
mera i muren och kan icke tjäna sitt dubbla ändamål.

Kyrkans inre är deladt i tre skepp, mittel skeppet, som är dub
belt bredare än sidoskeppen, är öfvertäckt med rika stjärnhvalf, sido- 
skeppen äro öfvertäckta med krysshvalf. Kyrkans proportioner äro 
icke de vanliga hos en gotisk kyrka; de fyra par tegel pelare, som 
uppbära hvalfven, äro grofva och korta, och genom att mittel- och sido- 
skeppan äro lika höga, blir mittelskeppets höjd liten i förhållande till 
den stora spännvidden, spetsbågarna i mittelskeppet äro därigenom 
icke häller markerade och gotikens sträfvan mot höjden saknas. Alla 
byggnadsformer vid kyrkan äro enkla, men genom det hela ser man



dock en skicklig byggmästares hand, planen är väl uppgjord, hvalfven 
djärft slagna, och icke ens vid mätningarna framgingo de vid våra 
medeltida kyrkor vanliga brister, sneda vinklar, lutande pelare och 
godtyckligt plaserade fönster. A f allt framgår att det är samma bygg
mästare som lagt grunden och slutfört arbetet, de olika delarna af 
byggnaden äro intimt förenade med hvarandra, icke såsom fallet ofta 
är i våra medeltida kyrkor; att t. ex. väggarna äro från en period och 
hvalfven från en långt senare.

Bjerno kyrkas skrifna historia är kort. Första gången en kyrka 
i Bjerno nämnes är i ett testamente från år 1320, men säkert stod 
då ännu icke denna kyrka utan menades det väl den träkyrka, hvars

Bjerno kyrkas vestra fasad.

kyrkogård i Ofverby i Bjerno nu lämnat rika graffynd från brytnings
tiden mellan hedendomen ock kristendomen. Aret för Bjerno stenkyr
kas grundläggning kommer väl aldrig att blifva kändt, men kunna 
vi med säkerhet förlägga det till en långt senare tid, först i medlet 
af 1400-talet stod väl kyrkan fullt färdig.

Gång på gång har kyrkan sedan dess undergått reparation, för 
hvar gång hade alt mera af kyrkans ursprungliga karaktär försvunnit, 
och sista gången kyrkan reparerades på 1860-talet öfvermålades det 
sista, som fans kvar af den medeltida dekorationen, hvalfmålningarna, 
ingenting lämnades då orördt, hela den gamla inredningen och alt, 
som löst fans, predikstol, altartaflor, krussifix, vapensköldar m. m. vräk
tes obarmhärtigt, och ersattes med en ny inredning, stillös och ful. 
Sålunda stod kyrkan beröfvad alla sina prydnader, plundrad och tom,



och svårt var att föreställa sig att under hvitmeningen funnos mål
ningar, som väntade att blottas och åter få pryda kyrkan. Som
maren 1904 reparedades Bjerno kyrkan åter och framstår dess inre 
efter denna reparation i alldeles förnyad form.

Reparations arbetet år 1904 skulle bestå endast af smärre remonter, 
hvitlimning och sådant, och sättes Arkeologiska Kommissionen däri
genom i tillfälle att låta undersöka kyrkan; återupptäckten af de 
öfvermålade kalkmålningarna blef en följd däraf och målningarnas 
stora betydelse gjordq att deras restaurering genast verkställdes, för 
att därigenom rädda dem från att åter igen öfvermålas.

Traditionen att målningar funnos i kyrkan lefde ännu, gamla

Plan af Bjerno kyrka.

personer kommo mycket väl ihåg dem och utpekade hvalfven, i hvilken 
de funnits, de berättade äfven att där voro rysligg saker framställda, 
och att målningarna öfvertäckts på grund af sin fulhet. Mannen, som 
utfördt öfvermålningsarbeteh lefde ännu, och hörde till och med till 
kyrkoreparationskommiten, han såg med oblida ögon att målningarna 
skulle framtagas och hans arbete förstöras!

Ställningarna restes och knackningsarbetet började, och genast vid 
de första hammarslagen visade sig vackra medeltida ornament. Efter 
några veckors arbete stodo målningarna blottade, visserligen delvis 
starkt skadade, rappningen på många ställen sprucken och genom knack
ningen hade målningarna äfven skadats. De få färger, rödmylla, 
cinnober, ockra, gult, grönt och svart, som användts voro för det mästa 
klara och starka, blott cinnobern och den gula färgen hade förändrat



sig och hade endast på några ställen sin ursprungliga färg. Utom 
i de tre östligaste af mittelskeppets hvalf, som öfvermåladts på 1860-

Interiör af Bjerno kyrka.

talet, upptäcktes sedan vid en tidigare reparation öfvermålade målningar 
i södra sidoskeppets första hvalf, på korväggen och några fragment 
på den södra väggen.

Det första hvalfvet i mittelskeppet, korhvalfvet, är naturligtvis
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skildt framhäfdt, genom en rikare ornering än de öfriga, figurmålnin- 
garna äro större, och äfven genom motiv valet framträder detta hvalf. 
Kyrkans heligaste symboler, de fyra evangelistsymbolerna, Mathäus 
engeln, Marcus lejonet, Lucas oxen och Johannes örnen, och den 
katolska kyrkans största män, kyrkofärdren Gregorius, Augustinus, Am
brosius och Hieronymus äro framställda här i fullt ornat, så praktfullt 
som blott möjligt var med så små medel, som stodo vår medeltida 
målare tillbuds. Engeln och kyrkofädrens ansikten äro starkt ideali
serade, dragen äro oklanderliga, näsorna raka och läpparna vackert 
böjda, blott hos Hieronymus se vi något af den kraftiga realism, som 
gör sig gällande hos de öfriga figurmålningarna. Ornamenten utgöras 
af den stiliserade rankan bärande heraldiska liljor, stiliserade blad och 
blommor, ormbunks lika blad utbreda sig knippvis ur de triangel- 
formiga ytornas hörn, hvalf ribbornas indelning och kraftiga polykromi 
sammanbinder det hela och ger åt dekorationen en konstruktiv styrka.

I de två andra målade hvalfven i mittelskeppet är indelningen 
en annan, ornamenten framträda här mera genom att de ytor, som äro 
försedda med figurmålningar äro mindre. I de små fyrkantiga ytorna 
äro målade parvisställda bröstbilder, i det andra hvalfvet af män iförda 
verldsliga dräkter, i det tredje helgonfigurer. Hvilka personer bilderna 
i det andra hvalfvet skola föreställa antydes icke, de sakna attribut 
och de prydliga språk banden, som utfylla bakgrunden, tyckas endast 
vara dit målade för sin dekorativa verkan, ty hvarje spår af text sak
nas. Någon betydelselös dekoration kunna dessa bröstbilder väl icke 
vara, kanske skola de föreställa några af gamla testamentets profeter, 
vanligt är att de medeltida målarena framställa profeterna i verldsliga 
dräkter, i motsatts till de glorieprydda apostlarna i kåpor, och helgonen, 
hvar och en i sin bestämda dräkt.

Hela den schablonmäsiga framställningen af ansikten i korhvalfvet 
är försvunnen, och man förvånar sig öfver den krassa realism, 
som framträder hos dessa målningar. Det är män ur sin egen om- 
gifning målaren framställt, vi kunna nästan tänka att det är poträtt- 
målningar, och icke ensamt ansiktet visar denna realism utan äfven 
i valet af dräkterna dessa män bära framträder den. Vi se representanter 
för alla sammhällsklasser bland dessa figurer, från den fåfänga ädlingen 
med kanonlockar och skinnbarrett till fattighjonet, flintskallig och ynklig 
i sin grå dräkt.

Figurerna i det tredje hvalfvet, lika plaserade som i det andra 
hvalfvet, framställa helgon, Frälsaren och Johannes aposteln, Jakobus
d. ä. och Paulus, Andreas och Maria-Magdalena, Johannes Döparen 
och Margareta. Det traditionella framställningssättet gör sig åter här gäl
lande; det äro de kända helgontyperna med sina kännspaka attribut: 
den ungdomlige Johannes med kalken, Andreas med det sneda korset



o. s. v. Endast de tre sista figurerna äro af större intresse såsom 
målningar, men hufvudsakligen genom de sköldar, bärande donatorernas 
vapen tecken ocli bomärken, som äro målade på sidan om figurerna.

Interiör af Bjerno kyrka.

Den sköna Maria Magdalena är väl karaktäriserad, hon är som vanligt 
iförd en röd klädning med en turban på hufvudet, skölden på sidan 
om henne bär ett bomärke, hugfästande minnet af en ofrälse donator. 
Bredvid Johannes Döparen och St. Margareta äro målade tvänne va



pensköldar, vid den förra den medeltida ätten Balk’s vapensköld, en 
sköld delad i 6 bjelkar, turvis röda och gröna, och vid den senare en 
sköld bärande en pansrad arm med knuten hand, på rödt fält, detta 
Stålarm(?) —  Tavast vapen förekommer äfven på slutstenen i detta 
hvalf. Hvilka medlemmar af dessa mäktiga medeltida ätter, som genom 
att de antagligen bekostat målningarna, fått sina vapensköldar före
vigade har icke kunnat utrönas.

Det ena målade krysshvalfvet i södra sidoskeppet har blott or- 
nerade ribbor, från hvilka utgå krabbor, hvarannan slutande med en 
lilja hvarannan med en slinga, slutstenen bär en sköld med ett bomärke; 
trots enkelheten är äfven denna ornering af utomordentlig dekorativ 
verkan.

A f väggmålningarna finues blott litet bevaradt, genom att rapp
ning borthuggits, och ersatts med ny hafva alla lägre plaserade målningar 
förstörts, endast tvänne figurer, St. Petrus med nyckeln och en annan 
apostlafigur på hvardera sidan om korfönstret, och öfre delen af en 
jättelik Kristoforus framställning hafva räddats från fullkomlig förstö
relse. St. Kristoforus, de vägfarandes skyddshelgon är, som vanligt, 
framställd bärande Kristusbarnet på sin axel öfver den strida strömmen; 
böjd under den tunga bördan, ty all världens synd bar han den natten, 
då han hjälpte det ensamma barnet öfver vadstället, stöder han sig mot 
stafven, hvilken grönskar, som ett tecken på undret. Ett långt språk
band bär följande versrader i minuskel skrift:

XPore’ s . . . .’ virtutes’ sut’ tibi’ tatse’ qui’ te’ mane’ videt’ noc- 
tu’no’ tepore’ ridet. *)

Denna medeltida vers, berättande om Kristoforus stora skyddande 
kraft, den, som på morgonen såg på hans bild, hade en lyckosam dag 
och förskonades från en plötslig död förekommer allmänt vid Kristo
forus framställningar.

Korfönstret och första fönstret i södra sidoskeppet hafva varit 
omgifna med målade ornament, men hafva dessa, genom de brutala 
fönsterförändringarna vid remonten på 1860-talet, till största delen för
störts. Korfönstret blef då, på grund af att det icke var plaseradt med 
matematisk noggranhet i kyrkans mittelaxel, flyttadt en fot åt sidan, 
om det nu innifrån sedt är närmare mittelaxeln så står det däremot 
fullkomligt snedt i den trappformiga tegel omramningen, som på yttre 
sidan omger det. Sidoskeppets fönster, som ursprungligen voro öfver-

*) Fortsättningen af versen lyder:
Christophori sancti speciem quicunque tuetur Ista nempe die non morte mala 

morietur.
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Johannes Döparen St. Margareta

St. Maria Magdalena

*

Hvalf II



täckta ined gotiska korgbågar, hafva vid senaste reparation gjordts 
mera stilenliga och försetts med spetsbågar, nu har ornamentet, som 
omgifvit korgbågen kommit fram och visar det fel, som begåtts i stil
renhetens namn. «

Pelarena, som uppbära hvalfven äro af tegel och hafva flerfall- 
diga gånger öfvermåladts, och vid senaste reparation till och med rappats, 
denna målning och tums tjocka rappning aflägsnades och återställdes 
de i sitt ursprungliga tillstånd, och bidrager väl detta mycket till den 
helhetsverkan Bjerno kyrkas inre nu gör. Hvalfven med sin starka 
polykromi uppburna af hvita pelare skulle stöta ögat, från de röda 
tegelpelarena är däremot öfvergången i de mångfärgade ribborna na
turlig och utan någon skarpt markerad gräns. Vid pelarenas blottande 
upptäcktes några små spår af de renässans målningar herr Jöran Sa 
bel till Öfverby anno 1661 lät måla, det var endast några fragment 
af blad och frukter, som dock tydligt visade tidsprägeln.

*  *
*

Hvem var denna medeltida målare?
Blott en målare från denna långt förgångna tid är till namnet 

känd, nämligen Petrus Henriksson, som anno 1470 målade i Nykyrko 
kyrka, och honom tillskrifvas äfven Töfsala målningarna. Redan en flyk
tig jämförelse mellan dessa målningar och Bjerno målningarna visar så 
stora likheter, likheter, som icke allenast kunna bero på tradition, att 
man måste antaga att samma Petrus Henriksson äfven utsmyckat 
Bjerno kyrka.

Ett noggrannare jämförande studium skall säkert i en framtid 
kunna fastställa det, som nu af mig endast uttalas som ett antagande.

C. F.

Muutamia kirkkomaalareita isonvihan jälkeen.

Ne monet maalarit, jotka 1600-luvulla syystä tahi suotta muoto- 
kuvaajain nimellä erotettiin ammattikuntansa tavallisista maalareista, 
näkyvät miltei sukupuuttoon hävinneen isonvihan aikana. Vanhaa muo- 
tokuvaajanimitystäkään emme ole nähneet käytettävän muista myö
hemmistä maalareistamme, kuin Wacklinista ja Geitelistä. Muotokuvaus, 
joka oli alkanut kukoistaa valtakunnan suuruuden aikana sekä kor
keampi taiteellisuus, jota se edusti, näkyvät hukkuneen entisen varal
lisuuden kera yleiseen häviöön. Sikäli kuin seurakunnat rauhan tultua 
saattoivat toimituttaa korjauksia ryöstetyissä taikka rappeutuneissa kir
koissaan, käytettiin sen vuoksi tavan mukaan ammattimaalareita, jotka
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esiintyvässä tarpeessa nähtävästi eivät paljon enemmän arastelleet käyt
tämästä siveltintänsä uskonnolliseen, kuin silimaalaukseen. Siten ovat 
kuitenkin muutamat varsinkin turkulaiset ammattimaalarit Eteläsuo
messa tulleet siksi tunnetuiksi »kirkkomaalareina, että heidän vaikutus- 
aikansa rajoittaminen näyttää tarpeelliselta uskonnollisen maalauksen 
selvittämiselle kirkoissamme, johon niin runsaita aineksia Muinaismuis
toyhdistyksen arkistossa jo  on tarjona. Eräiden maalarien elinkaudesta 
on yhdistyksen aina harras ja avulias asioitsija J. M. Tallgren löytänyt 
seuraavassa annetut tarkat tiedot Turun kirkonarkistosta.

1. Klaus Lang.
Tämä turkulainen maalarimestari, s. 1690, oli viettänyt nuoruu- 

tensa päivät ja oppiaikansa isonvihan myrskyissä, mutta turhaan etsimme 
lähteistä tietoja L:n silloisista vaiheista. Me tapaamme hänet vasta 
1730— 35 perheellisenä Helsingin kaupungin kirjoissa, vaikka hän jo 
silloin tavallisesti oleskeli Turussa, jossa korjaustöitä mahtoi riittää yl- 
täkyllin. Perheen muutettua Turkuun kuoli siellä UA 1740 L:n Imen 
vaimo Catharina Elisabet Röling, 44-vuotiaana, jonka jälkeen L. 5/i 1745 
nai neitsyt Maria Hasselbergin. Itse hän kuoli 71 vuotiaana keuhko
tautiin 16 h  1761 ja haudattiin tuomiokirkkoon.

Langilla oli tiettävästi 2 poikaa Pietari ja Klaus, jotka kumpikin an
tautuivat maalarinammattiin. Pietari Lang (s. 1728, f  1780) lähti syk
syllä 1749 Pietariin ja asettui vihdoin maalarina Viipuriin. Hän on 
tiettävästi maalannut Tenholan ja Perttelin kirkoissa (F. M. 1900: 25 
— 8), eikä voine epäillä että hän on se Lang, joka 1760 sai Käkisal
men alttaritaulun ja saarnastuolin maalaamisesta 60 ruplaa ja mat
kansa sinne maksetuksi, 1767 ja 1775 on maalannut tauluja Johan
neksen seurakunnalle y. m. Klaus Lang  nuorempi (s. 1740) oli jo hän
kin maalarimestarina kotikaupungissa, kun kuoli ‘ Via 1764, eikä sen 
vuoksi ole vastaiseksi aina täyttä varmuutta kumpaa Klausta, isää vai 
poikaa, lähteet kulloinkin tarkoittavat. Isän luona työskenteli myöskin 
kisällinä 1748 Dalsteen, kaiketi se Jakob Dahlstein, joka syksyllä s. 
v. Paschin todistuksen nojalla otettiin piirustuksen opettajaksi Turun 
yliopistoon (F. M. 1900: 8) ja 1749 Jonas Bergman, joka nai mesta
rinsa tyttären ja pian tuli ammattikuntansa etevimmäksi edustajaksi 
Turussa.

V. 1757 tilasi Lempäälän seurakunta Klaus Langilta alttaritaulun, 
jonka piti kuvata P. Ehtoollista ja saisi kultasissa puitteissa maksaa 
60 taalaria. Sen tilauksen näkyy L. luovuttaneen J. G. Geitelille, joka 
29/9 1 7 59 on merkinnyt Lempäälän kirkon alttarilla vielä säilyvän 1845 
korjatun taulun. Saltvikin kirkossa maalasi Klaus Lang uudestaan 
1759 erään luultavasti Mathias Reimanin veistämän alttaritaulun, joka
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kuvaa vapahtajan ylösnousemista ja P. Ehtoollista (Meinander, Ålands 
Kvrkor, s. 28), ja sai siellä maalauksistaan 620 t. vr. V. 1760 maa
lasi hän Lumparlandin kirkossa (Valtioarkisto; J. M. Tallgren).

2. Jonas Bergman.
»Kirkkomaalareistamme 1700-luvulla —  kertoo E. Nervander (Huf

vudstadsbladet 1897: 269) —  oli Jonas Bergman ehkä tuotteliaisin. 
Ennen kaikkea koristeli hän mielellään lehteriuaitausten ja saarnastuo
lien pohjia yksinäisillä raamatun sekä uudesta että vanhasta testamen
tista valituilla kuvilla, mutta sitä paitsi maalasi hän varsin monta pie
nempää ja suurempaa alttaritaulua. Meidän päivinä on melkoinen 
määrä hänen ahkeran siveltimensä tuotteista saanut väistyä uudemman 
maun tieltä ja siten vähitellen hukkunut, mutta vielä säilyy kirkois
samme, varsinkin Länsisuomessa, useita satoja Bergmanin maalauksia, 
jotka —  teknillisistä heikkouksista ja värien kovuudesta puhumatta —  
eivät ole vailla syvemmän tunteen jälkiä, jonkunmoista draamallista 
voimaa ja uskonnollista vakavuutta. Niiden tekoaika on ylimalkaan 
tunnettu ja B:n paras luomisaika on siitä nähden kestänyt vuosisadan 
keskeltä seuraaville vuosikymmenille.»

B. oli kisällinä Klaus Langin työssä, kun 19/io 1749 nai tämän 
24-vuotisen tyttären Ulrikan. Hän oli jo sitä ennen maalannut 4 suurta 
taulua vapahtajan kärsimyksen historiasta, jotka 1748 ostettiin 23 rup
lasta 20 kop. Pyhäjärven kirkkoon (Viip. 1.) ja sieltä 1769 Raudun kirk
koon, jonka tallessa vieläkin ovat (Neovius, Inv., s. 98, 103).

B:n myöhempää tuotteliaisuutta todistakoot seuraavat muistoon- 
panot. Ylikylän kirkkoon Perniössä maalasi hän 1750: P. Ehtoollisen, 
ristiinnaulitsemisen ja taivaaseen astumisen (R. V. Ekmanin korjaama); 
Vetelin kk:oon 300 v. talarista 1751 veistopuitteisen alttaritaulun, joka 
kuvaa ylösnousemusta ja p. ehtoollista; Hämeenkyröön 1752: Ristiin
naulitsemisen; Paimioon 1755: Taivaaseen astumisen ja p. ehtoollisen; 
Nummen kk:oon veistetyissä puitteissa: P. Ehtoollisen. Alttaritauluja 
taikka muita maalauksia on hän tehnyt Sottungan kk:oon 1751, Föglön 
k. 1759, Rymättylään 1766 (kuoriin ja lehteriin), Raumaan 1767, Tei
joon 1773, Alastaroon, Maskuun (Vapahtajan syntymisen ja taivaaseen 
astumisen), Hammarlandiin y. m.

Myöskin Valkjärven 1793 rakennetun ja 1812 palaneen kirkon oli 
B. maalannut ja koristanut »kauniilla kuvilla.» Turun tuomiokirkossa 
maalasi ja kultasi hän 1752 kuninkaalliset tuolit 460 taksta, 1764—5 
urut ja parven hovioikeudenneuvos Jakob Neumanin piirustuksen mu
kaan. B:n vaimo Ulrika Lang oli kuollut 45 vuotisena 9A 1770. Itse 
hän kuoli 28/s 1810 vanhuuden heikkouteen 86 v. 9 kuuk. ikäisenä, 
kuten kaupungin sanomissa ilmoitettiin sukulaisille ja ystäville.
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3. Johan Tilén.
Ahkerana kirkkomaalarina esiintyy vuosina 1776— 85 Johan Ti

lén, jonka nimi vaihtelee muistoonpanoissa: Tilen, Tileen, Tiilen ja 
Tiileen. Häntä sanotaan joskus »maalariksi Turusta» ja tosiaankin 
hän siellä vuosittain mainittuina vuosina kävi ripillä tuomiokirkon ruot
salaisessa seurakunnassa, mutta jäsenenä häntä ei ole tavattu seurakun
nan kirjoissa. Ehkä oli hän Ruotsista kotoisin ja se seikka syynä hä
nen lyhytaikaiseen esiintymiseensä. Kuitenkin oli hän niin perehtynyt 
suomen kieleen että hän osasi käyttää sitä maalauksiansa merkitessä.

Ensin tutustumme Tiléniin Raisiossa, jossa hän 1776 kuorin maa
lauksesta sai vaatimattoman palkkion 96 tai. v., mutta jo  seuraavana 
vuonna hän Räntämäellä kuorin, alttarin ja pappispenkkien maalauk
sesta nosti 234 ja 1778 saarnastuolista 399 tai. v. r. Maskun kirkossa 
taasen hän 1779 koristi parvien laidat apostolien kuvilla.

T:n aikoja kuvaava on seuraava tapaus. Hän oli eräältä rust
hollarilta Taivassalossa saanut tehtäväkseen maalata urkulehterin sikä
läisessä kirkossa ja seurakunnan puolesta uusia kirkon vanhoja maa
lauksia. Jo oli lehterin maalaus pohjustettukin, kun työ toistaiseksi 
keskeytettiin maaherran käskystä »piirustusasetuksen tähden».

T:n maalaama ja koristama on vihdoin Keuruun vanha kirkko. 
Sen työn hän suoritti 1785. Sen perästä ovat T:n vaiheet tunte
mattomat.

4. G ustaf Lucander.
Länsisuomen kirkoissa esiintyy Lucander niminen kirkkomaalari 

siksi usein että selvitys hänestä on tarpeen, varsinkin kun sen nimen 
edustajia on kaksi.

Vanhempi heistä on maalarivanhin Gustaf L., joka tavataan Tu
run ruots. seurakunnan kirjoissa, oli syntynyt 1734 ja kuoli 91-vuoti- 
sena 13/s 1805. Hän on tiettävästi 1771 maalannut Nötön kirkon saar
nastuolin ja parven sekä Paraisten kirkossa koristanut parvien laidat 
evankelistani ja profeettain kuvilla. Piikkiön kirkkoon L. 1776 maalasi 
alttaritaulun, joka kuvaa ristiinnaulittua. Seuraavilta vuosikymmeniltä 
ei vastaiseksi tunneta esimerkkiäkään L:n toimista kirkkomaalarina, 
mutta siihen tuskin on muu syynä, kuin puuttuva tieto. Sillä vielä 
loppuijällänsä 1803 on maalarivanhin L. maalannut Nakkilan kirkossa, 
joka revittiin 1887. Hän oli siellä kaluluettelon mukaan koristellut 
kirkon seinät poimutelmilla ja siellä täällä keruubeilla sekä molempien 
parvien laidat raamatullisten henkilöjen kuvilla, jotka kaikki luetellaan. 
Seinäkirjotus likellä sakariston ovea tiesi kertoa asiasta.

»Nuori mestari» Gustaf Adolf, joka mahtoi olla edellisen poika,
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oli 1803 maalannut Turun kehruuhuoneen kirkkoon alttaritaulun, joka 
sekin kuvaa ristiinnaulittua ja nyt on Turun museossa. Hän kuoli 38 
v. ikäisenä 16A 1812 (J. M. Tallgren; Smy:n arkisto).

5. Gabriel Gotthard Sveidel.
Muistettava turkulainen kirkkomaalari oli myöskin G. G. Sveidel, 

jonka maalaamia alttari- y. m. tauluja tavataan melkoinen määrä kir
koissamme. Noissa taideluomissaan esiintyy S. »heikkona, mutta toti
sena». Hän oli syntynyt 1744, istui lautamiehenä Turun maalariam- 
matin »lrsessä istunnossa» 15/a 1785 ja kuoli S2/ä 1813. S:n vaimo oli 
Gustava Bergstock, s. 1766.

Uudenkaupungin kirkossa säilyvän kirkkoherra Efr. Hoeckertin 
muotokuvan on S. merkinnyt 1779. Muita S:n maalaamia muotokuvia 
ei tätä nykyä tunneta. P. Ehtoollista kuvaavia alttaritauluja on hän 
maalannut Korpon kirkkoon 1792, Kökariin 1803 ja Angelniemeen, ris
tiinnaulitsemista kuvaavan Perttelin kirkkoon 1811. Teiskon kirkossa 
säilytetään kolme S:n maalaamaa taulua, jotka kuvaavat vapahtajaa 
lapsena, ristiinnaulitsemista ja taivaaseen astumista, Teijossa Pietari 
kukkoneen ja Kokemäellä viimeinen tuomio. Seurakuntain vaatimat
tomia taidetarpeita näkyy näin S:kin aikanansa voimiensa mukaan 
täyttäneen.

6. Carl Fredrik Blom.
Viime vuosisadan alkupuoliskolla kohtaa meitä muistoonpanoissa 

usein C. F. Blom niminen kirkkomaalari. Hän oli syntynyt 2/io 1791, 
näkyy tulleen mestariksi Turussa ja oleskelleen jonkun vuoden Vaa
sassa, kun muutti Turusta Poriin 1814. Siellä hän 1816 nai kaup
piaan tyttären Helena Kristina Kekonin ja asui talonomistajana Lin- 
nakorttelissa n. 182. Hän oli aikanaan hyvin tunnettu mies, mutta 
sakotettiin noin 30 vuotiaana tappelusta, parjauksesta ja ensikertaisesta 
juopumuksesta. Arvoltaan hän oli maalarivanhin, kun perheineen 1831 
muutti Turkuun, jossa ei kuitenkaan näy menestyneen, koska jo 1833 
sieltä sai muuttokirjan Poriin takaisin. Vaikka seuraavana vuonna ta- 
paammekin B:n jälleen kaupungin manttaalikirjoissa (n. 43), ei hän näy 
loppuikäänsä siellä viettäneen.

Tiettävästi on B. maalannut ristiinnaulitsemista kuvaavan alttari
taulun Kiikan kirkkoon 1818, ristiinnaulitsemisen ja p. ehtoollisen Kau
hajoelle 1821, Marian ilmestymisen Korpilahteen (sakaristossa) 1840, p. 
ehtoollisen Petäjävedelle 1843, alttaritaulun sekä Moseksen ja Luteruk- 
sen kuvat Luhangon kirkkoon 1846 ja vapahtajaa ristipuussa kuvaa
van alttaritaulun Hankasalmelle 1847.
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B:n maalaamia heikkotekoisia muotokuvia on tiettävästi 2 tallella 
Turun museossa v:lta 1849 ja 2 Hämeenlinnassa Villenius suvulla (F.
I. Färling y. m.).

J. R. A.

Heikkilän kylän kivikautinen asuinpaikka 
Virolahdella.

Niitä löytöpaikkoja, jotka tämän kirjoittaja sai kesällä 1905 tut
kiakseen, on otsakkeessa ylempänä mainittu yksi. Se sijaitsee Taavetin 
asemalta (74 km. Viipurista Kouvolaan päin) Virolahdelle vievää maan
tietä myöten noin 40 kilometrin päässä, vähäisen Vaalimaan eli Vader- 
maan joen vasemmalla rannalla, muutaman joen itäänpäin tekemän 
polvekkeen kohdalla. Kylästä on löytöpaikka noin 150 metrin päässä 
kaakkoon, lähinnä Kotolan kylään, edemmäksi Vaalimaalle ja Viro- 
joelle y. m. vievän tien varrella, Juho Heikkilän taloon kuuluvilla 
Ahopelto ja Pitkäpelto nimisillä vainioilla sekä itse maantien vierus
toilla. Laajuudeltaan on löytöalue, sikäli kun sitä toistaiseksi on voitu 
rajoittaa, maantien suuntaan noin 150 metrin pituinen ja noin sata
kunnan metriä leveä, ulottuen jonkun verran pitemmälle eteläpuolelle 
tietä kuin pohjoispuolelle. (Katso tähän liittyvää karttaa, kuv. 1). Kui
tenkin ovat rannimmaiset löydöt poikkeuksetta kaikki esiintyneet pellon 
ruokamullasta, joten ne ovat saattaneet auran tai karhin edellä kulkeutua 
ylempää ja joten löytöalue alkuaan todennäköisesti on ollut jonkun 
verran kapeampi.

Maan laatu on löytöalueella hiekkaperäinen muuttuen kuitenkin 
maantien ja joen keskivaiheilta rantaa päin saviperäiseksi. Se on 
jokea päin, ilman suunnissa määräten etelää ja lounaista kohti, 
tasaisesti kalteva, laskien noin 1 metrin 15 metrin matkalla. Alueen 
ylälaita on noin 10 metriä joen vesirajaa (22/5 05 klo 6 a. p.) ja, topo
grafisten karttojen mukaan, noin 24 metriä meren pintaa korkeammalla. 
Löytöjä on alueelta tavattu 3 metrin korkeudelta lähtien joen vesi
rajasta laskettuna, mutta varmasti alkuperäisillä asemillaan vasta noin 
7 metrin korkeudelta joesta eli noin 20 metrin korkeudelta meren
pinnasta lukien.

Ulkopuolelta tämän alueenkin on kylästä kivikaluja löydetty, 
kaikkiaan kai 8, mutta ainoastaan yksi niistä, suuri omaperäinen 
hioinkivi, joka vielä sijaitsee Antti Heikkilän talon navetta- ja vaja
rakennuksen seinuksella ja on päälipinnaltaan kehämäiselle tasolle 
hiottu, lienee alkuperäisestä asemastaan tavattu. Muut esineet, joista 
toisten kivikautinen alkuperä on epävarma, lienevät löytöpaikoilleen 
jostain muualta kulkeutuneet.

i
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Paikkakuntalaisten kertomusten mukaan 011 Heikkilän kylän löytö
paikalta kivikautisen asutuksen jälkiä tavattu miesmuistin aikana. Lasna 
sanovat niillä nykyiset kylän vanhukset leikkineensä Ahopellon hiekka- 
kuopilla, kertovat jauhaneensa »suuria» koristettuja saviastian palasia 
(joita »kräniksi» nimittivät venäläisten reppurien täällä kaupittelemien 
koristeltujen vehnästen mukaan) »sileiden »kivien päällä hiotuilla »vaa
joilla». Nämä silloiset »lelut» olivat sittemmin kadoksiin joutuneet. 
Useimmat löydöistä olivat kertojani mukaan tavatut Ahopellon länsi-

Kuva 1. Juho Heikkilän Aho- ja Pitkäpelto Vaalimaan (Vadermaan) joen rannalla. 
Löytöalue katkoviivan rajoittama.

osasta, josta näihin asti on maantienhiekkaa vedetty. Täällä oli ollut 
kaksi suurta hiekkakuoppaa (kartalla I ja II), jotka sittemmin olivat 
osittain täytetyt, toinen (II) niin että siitä jälkenä näkyi enää vain matala, 
jo viljelyksellä oleva notkelma, toinen (I), ihan pellon länsikolkassa, tuskin 
puoleksi. Viimeksi mainitusta kuopasta kertoivat hiekanottajat myös
kin tavanneensa noin 1,5 metrin syvyydeltä »kiukaanpohjan», alaltaan 
melkein pyöreän, tasaisen kiviladelman parin nyrkin kokoisista ja sitä 
suuremmista kivistä, jotka vielä olivat olleet hyvin nokisia ja tuhkaisia.

Jonkinlaisen kiukaan tai uuninsijan sanoivat kyläläiset esiintyneen
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myöskin Pitkänpellon kaakkoisessa aitauksessa, sikäli kun muistettiin, 
karttaan b:llä merkityllä kohdalla. Tämän olisi pitänyt esiintyä maata 
muokatessa ja olleen jonkunmoisen raunion tapainen, jonka kokonaismuo- 
toa ei osattu tarkemmin selittää, koska kivet siitä oli poistetta sitä mukaa 
kun olivat esiin tulleet. Kivet olivat siinä olleet noin miehen pään kokoi
sia, palaneita ja nokisia. Tästä rauniosta ei enää ollut mitään jälellä.

Ensimäiset löydöt toimitti paikalta Valtion Hist. Museoon touko
kuussa 1905 kerääjä K. A. Lindström, joka myöhemminkin on kolmena 
eri eränä täältä löytöjä lähettänyt. Nämä lähetykset ovat luetellut 
Valtion Hist. Museon luettelossa n:ro 4539: 1— 16, 4559: 3, 4, 7— 9,

Kuva 2. Ahopellon kulma ja Pitkänpellon löytöaluetta N-suunnasta, i-kohtaa
tutkittaessa.

4581: 1— 3, 4645: 6— 9. Ensi lähetyksestä aiheutui allekirjoittaneen 
matka paikkaa tutkimaan, ja tämän matkan tuloksina tulivat museoon 
löydöt H. M. L. n:rot 4564: 1— 47.

Kaivauksia toimitettiin useammalla kohdalla aluetta. Aluksi tut
kittiin Ahopellon länsikolkassa oleva puoliksi täytetty hiekkakuoppa, 
tarkastamalla siihen ajettu maa, joka pääasiallisesti oli tuoreena puna- 
selta näyttävää hienoa, jonkun verran hiilen ja paikoin poltetun luu- 
murun sekaista hiekkaa ja josta löytöinä tavattiin pääasiallisesti savi
astian palasia. Kuopan pohja oli jo koskematonta, karkeata soraa. 
Sen pohjoislaidalta (kartalla kohdalta a) esiintyi vielä jäännöksinä 
hiekanottajain kertomasta »kiukaanpohjasta» muutamia, läpimitaltaan 
10— 20 sm:n paksuisia mukulakiviä, jotka eivät enää olleet alkuperäi
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sissä asemissaan, vaikka muuten kiukaannäkijäin alkuperäiseksi ilmoitta
malla kohdalla. Kivet olivat noin 1 metrin alkuperäisen maan
pinnan alapuolella.

Kuopan länsireunalla tutkittiin koskematonta maata (kohdalla e) 
noin 3 X  7 metrin laajuinen kaistale pellon nurkasta veräjän pieltä 
päin. Tällä alueella oli ensin pinnalla noin 5— 10 sm:n vahvuinen 
ruohonurminen multakerros ja sen alla heti panainen hieno hiekka, 
joka samanlaisena ulottui noin 60 sm:n syvyydelle saakka. Tästä alkoi 
harmaanvärinen koskematon sora. Hiekassa esiintyi siellä täällä hiilen

Kuvat 3—8. (Kukin 2/a luon. kok.).

palasia ja jokunen poltetun luun muru. Löydöt (4564: 12— 21) esiin
tyivät liikutetun hiekkakerroksen eri syvyyksiltä.

Kuopan pohjoisreunalla tutkittiin kohta g, josta alkuperäinen 
kulttuurikerros kumminkin oli kokonaan tullut kuoppaan ajetuksi, sekä 
tämän pohjois- ja koillispuolella kohdat f. ja h. Kohdalla f, alaltaan 
noin 2,5 X  3 mtr., joka osaksi oli viljelemätöntä maata, oli puner
tava hiekka noin 5— 10 sm:n vahvuisen multakerroksen alla ja ulottui 
noin 50 sm:n syvyydelle, jossa koskematon sora alkoi. Hiekassa esiintyi 
paikoin hyvinkin runsaasti hiiliä, mutta mitään muuta siitä ei tavattu. 
Kohdalla h, joka vielä oli viljeltyä maata, kaivettiin noin 3,5 X  1
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metrin laajuinen alue, jossa' esiintyi noin 10— 15 sm:n vahvuisen ruoka- 
mullan alta harmahtava hiekka, mikä aluksi oli jonkinverran löysempää, 
mutta kävi tiviimmäksi yhä syvemmällä, voimatta siinä huomata mitään 
koskemattoman maan rajaa. Hiekassa ei tavattu mitään mainittavaa.

Maantien vierestä Pitkänpellon keskimäisen aituuksen veräjän 
pielestä alkaen, tutkittiin maantienpuoleista aitoviertä 6 metrin pituinen 
ja 1—-Is metrin levyinen alue, joka tutkimista varten jaettiin kuuteen 
metrin levyiseen ruutuun (kartalla kohta i, nähdään myöskuv. 2). Tällä 
kohdalla oli hiekka ensin nurmen alta hiukan mullan sekaista, syvem
mältä paikoin puhdasta, punasen väristä, paikoin likaisen harmaata 
tai kellertävää ja esiintyi siinä siellä täällä jokunen hiilenpala. Koske
maton sora alkoi noin 50— 55 sm:n syvyydellä. Löydöt (4564: 22— 31) 
esiintyivät liikutetun maan eri syvyyksiltä.

Pitkänpellon puolelta tutkittiin karttaan merkityt kohdat j. k. 1. 
ja m., jotka laajuudeltaan olivat 5 X  2, 6 X  ^— 2,5, 4 X  2 ja 5 X  2 
metriä. Näistä oli ainoastaan ensiksi mainitussa kohdassa tavattavissa 
vanhaa kulttuurimaata, joka tässä oli likaisen väristä kellertävän har
maata, siellä täällä jonkun hiilensirun sisältävää hiekkaa ja ulottui noin 
60 sm:n syvyydelle. Muilla kohdin oli maa: pinnalla noin 15— 20 sm:n 
vahvuinen ruokamultakerros, jonka alla kohdilla k. ja 1. oli noin 30— 20 
sm:n vahvuinen kerros hiekan sekaista savea ja sen alla tiivis savi, 
mutta kohdalla m. heti tiivis savi. Löydöt esiintyivät ainoastaan koh
dalla j. koko vanhan kulttuurimaan eri syvyyksiltä, muilta kohdin 
ainoastaan ruokamullasta.

Tämän ohella tarkastettiin maan pintaa kautta koko alueen, ja 
löytöjen esiintymisen nojalla sekä maanviljelijäin löytöhuomioihin 
perustuen koetettiin rajoittaa löytöalue.

Löytöinä on kysymyksen alaiselta paikalta talteen tullut kaikkiaan 
neljättäkymmentä kiviesinettä, joukko kivenlastuja, niistä suuri osa 
piinpalasia, sekä suuri määrä —  lukujaan ainakin toistatuhatta —  savi
astian kappaleita, viimeksimainitut enimmäkseen pieniä. Kiviesineistä 
mainittakoon ensinnäkin aseet, joita täältä on 4 kirvestä, 8 tasa- ja 4 
kourutalttaa, yksi kynsitaltta, (kuv. 3) piinen nuolen terä (kuv. 4), ja sellai
sen tekele, pieni piisuka (?), yksi ongen painon- (kuv. 5) ja yksi veitsen
terän muotoinen esine. Tätä paitsi on löytöjen joukossa 2 isompaa ja 
4 pienempää aseen katkelmaa sekä muutamia sellaisia kiviesineitä, joiden 
kivikautisuus on epävarma. Aseet ovat yleensä hyvin ja huolellisesti 
valmistetut sekä osottavat pitkälle kehittynyttä valmistustaitoa. Kirveet, 
joista yhden terä on pois lohennut ja yhden teränsuu on pyöreä, ovat 
länsisuomalaista tyyppiä ja ovat kaikki niin kutsutuita poikkikirveitä. 
Tasataltoista, joista yhdestä on toinen laita, toisesta varsipää pois 
lohennut, on ainoastaan kaksi kauttaaltaan suunnilleen tasaleveätä, 
muut enemmän tai vähemmän varttaan päin kapenevia. Pari taltoista
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Kuva 9. Astiain reuna- 
profiileja. (s/s).

011 paksunpuoleista ja toiselta lappeeltaan kapeampia sekä terän laskulta 
särmikkäitä, muut ovat litteänlaisia. Kourutaltoista, joista yhdestä on 
jälellä ainoastaan terälohelma, on yksi litteä ja matalakouruinen sekä 
selkäpuoleltaan tuskin huomattavasti kaareva, muut ovat paksumpia, 
selästään kuperia ja kourut niissä ovat huomattavammin pyöreäpoli- 
jaisia. Nuolenteristä on toinen (kuv.
4) teränlappeilta hieman harjava ja ka- 
penee ruodolle, toinen, joka ei ole täy
sin valmis, on lyhyt ja leveä sekä muo
doltaan soikea. Muita kiviesineitä on 
löydöissä kymmenkunta hioinkiven pa
lasta, eri kivilajia, ja tahkokiviä, joista 
kahden kivikautisuus on epävarma ja 
yhden (Hist. Museon luettelossa n:ro 
4564: 43) löytöpaikka tuntematon. Vii
meksi mainittu, joka talteen otetuista 
tahkokivistä on isoin ja jonka kehä
mäiselle syvänteelle kuluneeseen hioma- 
pintaan myöhemmin on aurinkokello 
kaiverrettu, on 44 sm. pitkä, 32,5 sm. 
leveä ja 18,5 sm. paksu sekä on kivi
lajiltaan gneissiä. Toinen tahkokivistä 
(Hist. Museon luettelossa n:ro 4564: 11), 
joka myöskin on gneissiä, on alkuaan 
ollut isompi, jolloin sen toiseen lap
peeseen on muodostunut pyöreä, kes
keltä koholla oleva hiomataso, mutta 
on sittemmin särkynyt ja jälellä ole 
van kappaleen toiseen lappeeseen on 
hiottu pienempi samanlainen taso (löy
töpaikka kartalla kohta c).

Ne kiviesineet, jotka lienevät kivi
kautisia aseita myöhemmät, ovat kir
veen tai taltan terän muotoisia, mutta 
useimpien pehmeä kiviaine (ne ovat 
gneissiä, kiille-, sarvivälke- tai savilius- 
ketta), tekee niiden aseenakäytön epäil
täväksi. Kolme mainituista esineistä ovat lisäksi siinä suhteessa huo
mattavia, että niihin on jollakin terävällä aseella kaiverrettu kuvioita 
(katso kuvia 5, 6 ja 8), joista eräät (kuvissa 6 ja 8) muistuttavat muutamia 
permalaistyyppisiä rautakautisia koristeita (vert. esim. J. R. Aspelinin 
Muinaisjäännöksiä, kuv. 682 ja Teplouhoffin valokuvakokoelma Mos
kovan kongressissa 1890, taulu V). Kuvitetuista esineistä löytyi kuv, 5



(Hist. Museon luettelossa 4564: 41) tutkittaessa Pitkästä pellosta 
karttaan d:llä merkityltä kohdalta, kuv. 6 (4564:44) tutkimuksen aikana 
Juho Heikkilän saunan luota, pellon ruokamullasta noin 50 metrin 
päässä jokirannasta ja kuv. 8 (4564: 45) Juho Heikkilän »Mäentaka» 
nimisestä pellosta, joka on noin 400 metrin päässä kylästä pohjoiseen. 
Kaksi viimeksimainittua on siis ulkopuolelta karkoitettua aluetta, mutta 
kumpaakaan niistä ei voi pitää primääriasemastaan löydettynä.

Saviastiain palaset, joita on useista kymmenistä eri suurista, eri 
vahvuisista ja muotoisista astioista, ovat yleensä hienoa saviainetta, 
johon on hiekkaa tai jauhettua kiveä (vuolukiveäkin ?) sekotettu. Astiat 
ovat olleet, muutamista pohjapalasista päättäen, pyöreäpohjaisia, reu
naltaan pystyjä tai kaltevia (katso kuv. 9), vaalean punertaviksi pol
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tettuja sekä yleensä rikkaasti koristettuja. Koristeaiheina (vert. kuv. 
10 ja 11), on niissä käytetty syviä pyöreitä tai pitkulaisia kuoppia, 
matalampia erimuotoisia painanteita, pisteen tai pilkunmuotoisia syvän
teitä sekä erilaisia kampa- ja viiva-aiheita. Näistä aiheista, jotka enim 
mäkseen esiintyvät toistensa yhteydessä samoissa astioissa, ovat muoto- 
vaihtelultaan rikkaimmat kampa-aiheet, jotka esiintyvät mitä erilai
simmissa kombinatsiooneissa.

Kuten edellä kerrotusta käypi selville, on tässä puheena ollut 
löytöalue tavallisia kivikautisia asuinpaikkojamme. Se sijaitsee kalaisen 
veden rannalla, muinaisuudessa ehkä lähempänä joen suuta kuin 
nykyään, on päivää päin kalteva ja maaperältään hiekkaa, joka lämpi- 
myytensä ja kuivuutensa vuoksi on alkuperäisen maa-asutuksen tärkeä 
edellytys. Kiinteään ja pitempiaikaiseen asutukseen viittaavatkin täällä 
tavatut tulisijan pohjat, joista toinen edellyttäisi verrattain syvälle maa
han kaivettua asuntoa, vanhan kulttuurikerroksen vahvuus sekä löytöjen

Kuva 11. Saviastian kappale.
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runsaus. Että aseitakin on paikalla valmistettu, siihen viittaavat hioin- 
ja tahkokivet sekä lukuisat kivenlastut, joiden joukossa olevat piipalaset, 
samoin kuin puolivalmis piinen nuolenterä, osottaisivat piiesineitäkin 
täällä valmistetun. Aikaan nähden kuulunee tämä asutus kivikauden 
jälkipuoleen, johonka seudun geoloogisetkin seikat aiheuttanevat sen 
asettamaan.

Juhani Rinne.

Finska Fornminnesföreningens anhållan om 
utmönstrade fotografier till förvaring såsom 

kulturhistoriskt material.

Vi känna alla, —  de äldsta bland oss hafva t. o. m. upplefvat —  
fotografins första uppträdande såsom daguerrotypi på 1840-talet samt dess 
senare snabba utveckling och triumftåg genom den civiliserade världen. 
Men vi hafva därunder glömt att tillvarataga det ovärderliga kulturhistoriska 
material till belysande af den förgångna tiden denna storartade upptäckt 
skänkt oss. Vi hafva glömt för materialets ymnighet dess förgänglighet 
och att detta material för den tid som varit är oersättligt, att dessa nu så
alldagliga bilder återspegla redan förgångna generationer, —  en framfaren
historisk tid.

Med omutligare trohet än konstnärens ritstift, pensel och mejsel har 
fotografin återgifvit de sistflydda 65 årens fysionomier och folktyper, hår
klädsel, dräkter och husliga interiörer, sällskapskretsar, folklif och folkfester, 
bygder, samhällen och landskap. Men, tack vare fotografins ständiga utveckling, 
ligger den allra största delen af detta kulturhistoriska material utmönstrad 
och undanträngd af nyare fotografier i de tusen finska hemmens lådor 
och gömmor.

Hvilket öde hotar dessa bleknade fotografier, då ingen mera känner 
eller vårdar sig om dem ? Naturligtvis förskingring och förstöring, om vi 
icke en gång för alla och i tid säkerställa dem därför. Ett säkert sätt 
är följande:

Skänk dem åt Finska Fornminnesföreningen, hvars redan så rika, 
under 35 år i provisoriska lokaler hopade samlingar, ändtligen 1909 få 
inflyttas i vårt Finska Nationalmuseum.

Till egarena af sådana utmönstrade fotografisamlingar riktar Forn
minnesföreningen i sådant syfte en vänlig anhållan att få emottaga de 
fotografier egarena vilja undvara, för att ordnade efter släkter, stånd, yrken 
och orter jämte andra dylika i alfabetisk följd, framdeles förvaras såsom 
kulturhistoriskt material i vårt blifvande Nationalmuseum. Ett bättre för
varingsrum än Finlands Nationalmuseum kan väl ingen af oss, medborgare
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och medborgarinnor, välja för bilderna af de vänner och orter, hvilka varit 
oss kära i lifvet.

Ett väsentligt villkor för fotografiernas betydelse, ordnande och vård 
är, att de —  så vidt möjligt är —  förses med anteckningar om hvem 
och hvad de föreställa, den porträtterades födelse- eller dödsår, när och 
hvar bilden tagits, m. m., som kan tjäna till ledning vid dess framtida 
bestämmande.

Föräringarna adresseras till Finska Fornminnesföreningen, S tatens  
Historiska Museum, Helsingfors.

Hävinneitä löytöjä.

Varsin usein on maaseudulla kulkiessaan tilaisuudessa kuulemaan siellä 
tai siellä tehdystä löydöstä, joka on joutunut hukkaan, tai sittemmin jonkun 
oikullisen sattuman kautta toista tietä tullut tutkijan käsiin. Pari hävinnyttä 
läytöä, jotka ehkä ansaitsevat suurempaa huomiota, olen saanut tietooni 
Maariassa.

Noin 26 vuotta sitte löysi eräs vaimo Kärsämäen kylästä mainitussa 
pitäjässä n. k. Siggen torpan pihamaata raivatessaan pienemmän kiven syr
jästä seuraavat esineet maan pinnalta:

Noin parikymmentä soikea, „juur niin kuin savikruukun korvat", run
saasti orneerattuja, pyöreitä ja soikeita, veitsen ja „ pienen sapelin" (tikarin?) 
sekä kyynärän pituisen ketjunpalasen, mitkä kaikki esineet olivat olleet yh
dessä kimpussa. Vaikka paikkaa sekä silloin, että myöhemminkin pihaan 
istutuksia tehtäissä on tarkkaan tutkittu, ei mitään muuta ole tullut esiin, 
ei luuta, ei tuhkaa. Esineet näyttävät siis muodostaneen kätkövaraston, 
depootin.

Löydön myöhemmät vaiheet ovat seuraavat: Noin 1 7a vuoden ajan 
piti löytäjä-vaimo esineet luonaan, odottaen erästä tuttavata isäntää luokseen 
niitä katsomaan, mutta kun tätä ei kuulunut, kokosi hän kaikki muut löydön 
esineet, paitsi ketjut, jotka häneltä oli varastettu, yhteen myttyyn ja lähetti 
ne silloisen rautakauppias Koskisen puotiin Turussa, missä ne ostettiin 3 
markasta. Mainittu Koskinen on jo kuollut ja hänen kauppansa on siirtynyt 
toisiin käsiin, joten ei liene enää toiveita saada selvää esineiden lopullisesta 
kohtalosta.

Päättäen selityksestä, että soljet olivat kuin „kruukunkorvat“ , olisivat 
ne olleet hevosenkenkäsolkia. Näyttäissäni kuvia sanoi vaimo niiden enin 
muistuttaneen sellaisia ympyräisiä solkia kuin esim. „Esi-isäin muistomerk
kien" kuvat 85 ja 88. Löytö lienee niin muodoin ollut myöhemmältä rau
takaudelta.

Toinenkin löytöpaikka ja hävinnyt löytö on Kärsämäellä. Täällä on 
näet aivan nyk. rautatienpysäkin rakennuksen yläpuolella ollut kaksi „ alt
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taria“ , ladottuja neliskanttisista kivistä; näistä on useita kymmeniä vuosia 
sitte löydetty veitsi, „ jolla ne mahtoivat uhrielukoitans teurastaa." Mihin 
veitsi joutui, on tuntematonta. «Alttarit" hävitettiin rautatietä tehtäessä.

On otettava huomioon, että paikan vieressä on talo, jonka nimi on 
Hiisi, ja että rouva Jenny Maria Tallgrenin muistiinpanojen mukaan koko 
seudun nimenä on Ristinpaltta. Samoissa muistiinpanoissa kerrotaan rauta
tietä tehdessä löydetyn itään päin viettävästä hietamäestä luurankoja. Tuntuu 
siis siltä kuin olisi paikalla ollut pakanuuden aikana suurtakin merkitystä.

Nimi Kärsämäki esiintyy monasti Turun Tuomiokirkon Mustassa kir
jassa, ensi kerran v. 1363. Hiisi-nimeä ei sen sijaan mainitussa asiakirja- 
kokoelmassa tavata.

A. M. T.

Gravörer vid Åbo akademi (Tillägg till F. M. 1898, s. 10— 12): 
Herr Johan Henrik Seeliger vigdes :'h  1753 med jungfru Brigitta Elisabeth 
Holmelin. S:s död 1763 var orsaken att den af Aspegren utlofvade kartan 
öfver Jakobstad blef outgifven (Pedersöre Socken I: 31). —  Akademins 
gravör Johan Säfström  dog 42 år gammal 5/s 1783 och ritmästaren Carl 
Ludvig Schultz, som äfven han benämnes afskedad konduktör, 46 år gammal 
38/9 1 79 9. Efter den sistnämndes död utbjöd enkan Sara Catharina Schultz, 
som bodde hos guldsmeden Carlborg, i tidningsannons till salu „en snygg 
och väl inrättad svarfstol i complett stånd med svarfjern och äfven ritböcker." 
Hon dog 49 år gammal 29/s 1802. S:s son Johan Ludvig Schultz inskrefs 
i stadens målareembete 1807 och gifte sig i H:fors 7/9 1815 med Catharina 
Lovisa Wong, som fortsatte affären såsom enka i Helsingfors 1841 
(J. M. Tallgrens medd. m. m.)

A rk eo lo g isk a  u n d ersö k n in g a r  (tillägg till föreg. nummer). A f ett förbiseende 
har från öfversikten öfver de år 1905 värkstälda arkeologiska undersökningarna utlämnats 
en notis om dr A. Hackmans gräfningar i Lojo  socken. Hr H. undersökte, biträdd af 
dr R. Boldt, 4 mindre stenrösen på en skogbevuxen backsluttning c:a 300 m söder 
om Iivari hemman på Jalassaari-ö. Trots en noggrann undersökning och sållning af 
den magra jord, som betäkte rösenas botten och här och där bildade fyllningen mellan 
stenarna, hittades i intet af rösena vare sig brända ben eller fornsaker. På samma 
backe hade dr A. O. Heikel år 1901 undersökt 6 rösen af enahanda beskaffenhet samt 
i flera af dem funnit brända människoben, bitar af lerkärl med intrykta punktornament 
och i ett röse en spirallagd armring af brons, hvilken vid af dr S. Sandelin värkstäld 
analys befanns innehålla 87,56 %  koppar, 10,07 °/° tenn och något litet zink.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 1— 9. P ern iö n  k irk k o on tavallista keskiaikaista kivikirkkotyyppiämme: 

suunnikkaan muotoinen, ilman erikoista kuori- ja tornirakennusta, asehuone (läpikäy
tävä) ja sakaristo tavallisilla paikoillaan. Kirkko on kolmilaivainen (kts. asemapiirrosta
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siv. 3) ja lienee rakennettu n. 1450. Kirkko mainitaan Perniössä kuitenkin jo  v. 1320, 
joten tämä siis ei ole ensimäinen täällä. Kesällä 1904 korjattiin kirkkoa ja sen keski
aikaiset maalaukset, jotka 1800-luvulla olivat peitetyt valkoisen kalkkimaalin alle, otet
tiin tällöin uudestaan päivän valoon ja korjattiin. Nämä maalaukset, joita nähdään 
kuvissa sivuilla 4, 6 ja 8, ovat osaksi koristeita osaksi evankelistoja, apostooleja, kirkko
isiä, pyhimyksiä y. m. esittäviä kuvioita. Niiden tekijäksi arvelee kirjoittaja saman Pietari 
Heikinpojan, joka v. 1470 maalasi Uudenkirkon kirkon ja jota myöskin pidetään Tai
vassalon kirkon maalausten tekijänä. (C. F.)

Ss. 9— 14. N å gra  k y rk o m å la re  e f te r  s to ra  o fre d en , värksamma i södra 
Finlands kyrkor, omtalas: Claas Lang d. ä. 1690— 1761 och d. y. 1740—64, Petrus 
Lang 1728— 80, Jonas Bergman 1723— 1810, Johan Tilén 1776*-85, Gustaf Lucander 
1734— 1805, Gabriel Gotthard Sveidel 1744— 1813 och Carl Fredrik Blom 1791 — 1849. 
De voro allesamman yrkesmålare, men egnade med olika framgång sin flitiga pensel 
utan tvekan äfven åt den kyrkliga konsten, då så behöfdes. Isynnerhet tyckes Jonas 
Bergman, mycket anlitad som han var, väl fyllt församlingarnas anspråk. (J. R. A.)

Ss. 14—21. En s te n å ld er sb o p la ts  i H e ik k ilä  by a f  W e d er la k s  so ck e n  
(nära staden Fredrikshamn). Denna är belägen på venstra stranden af Waalimaa- eller 
Wadermaa-å, på de bonden Juho Heikkilä tillhöriga s. k. Ahopelto- och Pitkäpelto-åkrarne 
och utgöres af sandjord samt sluttar emot söder och sydvest. Områdets gamla kulturlager 
är högst 60 cm. djupt, förutom det å plankartan (Tig. 1) med a betecknade stället, der man 
på omkr. 1 meters djup anträffat rester af en eldstad. En annan eldstad skall ha påträffats 
vid b å plankartan. Ur de nu på nytt igenfyllda sandgroparna I  och II  å Ahopelto har 
man under tidernas lopp hittat mycket fornsaker. Sommaren 1905 undersökte förf. 
områdena e, f ,  g , h, i, j ,  k, l och rn. Här anträffades vid e, i  och j  fynd i sitt ur
sprungliga läge; vid k, l och m deremot föremål endast i åkerjorden, dit de genom 
plöjning sannolikt förflyttats ifrån högre belägna ställen. Ifrån området g  hade kultur
lagret blifvit kastadt ned i gropen; vid /b e fa n n s  detsamma kvar, men innehöll inga 
fornsaker; vid h fanns intet gammalt kulturlager. Fynd ha anträffats å hela det med 
pricklinie utmärkta området, men den ursprungliga boplatsen har af allt att döma varit 
smalare. Inalles har man här upptagit 4 tväryxor af vestfinsk typ, 8 rät- och 4 hål
mejslar, 1 mejsel af den form, som fig. 3 visar, 2 pilspetsar af flinta, den ena lik fig. 
4, den andra halffärdig; föremålet fig. 7 samt en mängd fragment och sådana stenföre- 
mål, hvilkas hänförande till stenåldern måste anses alltför vågad och af hvilka några 
(fig. 5, 6, 8) äro försedda med ingraverade figurer (gjutformer?). Dessutom ha funnits 
en mängd bryn- och slipstenar och ett stort antal bitar af lerkrukor, hvilkas ornering 
framställes af figurerna 10 och 11 samt profiler af kantstycken af fig. 9. Äfven en 
större mängd skärfvor af kvarts och annan sten förekom. Att döma af kulturlagrets 
tjocklek och mängden af fynd torde stället en längre tid varit bebott, och torde detta 
ha inträffat under en senare del af stenåldern. (Juhani Rinne).

Ss. 21—22. S y r jä y tety t va lo k u v a t k u ltu u r ih isto r ia llis in a  a in e k sin a  ta l
teen . Kehotus on ollut suomeksi julkaistuna maamme jokapäiväisessä sanomalehdistössä.

Ss. 22— 23. F yn d , som  gått fö r lo r a d e , omnämner förf. två från Kärsämäki 
by af St. Marie socken, hvilka antagligen hört till yngre järnåldern. (J. M. T.)

S. 23. K aiverta jista  T urun  a k a tem ia ssa , joista F. M. 1898 s. 10— 12 on 
ollut puhetta, annetaan tässä lisätietoja Johan Henrik Seeligeristä, Johan Säfströmistä 
sekä Carl Ludvig Schultzista.

S. 23. M u in a is tie tee llis iä  tu tk im u k sia , paitsi n:ssa 4 v. 1905 kerrotuita, 
toimitti toht. A. Hackman kesällä 1905 Lohjalla, tutkien 4 kivirauniota Jalassaaren luo- 

/  dolla tapaamatta mitään hautajäännöksiä.

H e ls in k i, 1906. K. F. B äckm anin  k irjapaino .
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Ylistaro-spännet på Historiska Museet i Stockholm.

Bland de finländska fornsaker, som Statens Historiska Museum i 
Stockholm under tidernas lopp lyckats förvärfva, finnes ett ovanligt 
stort fragmentariskt bågspänne af brons af en typ, som under folk- 
vandringstiden varit mycket allmän i Skandinavien, ett s. k. bredt 
spänne för att använda en kort, af O. Montelius införd benämning 
(fig. 1 och 2).x) Enligt museets katalog (nr. 7504) hade spännet i maj månad 
år 1884 försålts af finske agenten Jakob Hedgrén och som dess fynd
ort uppgifvits Heikkola by i Ylistaro socken, Vasa län.

De fragment, som återstå af det ståtliga smycket, utgöras af större 
delen af det fyrkantiga öfverstycket, på hvars bakre sida en skifva med 
det enkla nålfästet och en bit af bronsnålen —  nämligen spiralen och 
senan —  är fastnitad, samt ungefär hälften af understycket, äfvenledes 
med en på baksidan fastnitad skifva med uålhållaren. Bågen, som 
enligt d:r O. Almgrens uppgift har varit gjuten i ett stycke med de bägge 
ofvannämda fastnitade skifvorna, och understyckets nedre afslutning 
saknas.

Innan vi skrida till en närmare granskning af de invecklade or
nament, hvilka betäcka spännets hela yta, måste vi något utförligare

') Afbildningen fig. 1, som är utförd af Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets- 
Akademiens framstående tecknare O. Sörling, har tidigare ingått i d:r B. Salins stora 
värk „D ie altgermanische Thierornamentik“ , Stockholm 1904, (fig. 527). Genom  d:r 
Salins vänliga bemedling har jag lyckats erhålla en kopparfällning efter originalträsnit
tet. Fig. 2. är ritad efter en skizz, som d:r O. Almgren i Stockholm vänligen till
stält mig.
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redogöra för de upplysningar vederbörande här i Finland lyckats inför
skaffa angående spännets fyndort och de öfriga fyndomständigheterna.

Fig. 1. Fragmentariskt spänne, f. å Kauppila hemmans mark i Isokylä by, Ylistaro s:n. '/i .

Dessa upplysningar gifva nämligen vid handen att herr Hedgréns upp
gift att spännet hittats i Heikkola by måste bero på ett misstag.

Sedan statsarkeologen professor J. R. Aspelin under ett besök i 
Stockholm fått se vårt spänne, hade han i november 1886 vändt sig
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till länestvrelsen i Wasa med en anhållan att få en fullständig utred
ning om fyndet, dess öden och fyndstället. Uppdraget att värkställa 
denna undersökning hade af guvernören gifvits åt dåvarande länsmannen 
i Ylistaro, Karl Eskelin, samt fullgjorts af denne och, sedan han er
hållit tjänstledighet, af hans vikarie, herr K. W. Sundius, på ett syn
nerligen samvetsgrant sätt. Eldigt den seuares berättelse till länesty
relsen, daterad den 7. juni 1887, hade efterforskningarna påbörjats i 
Heikkola by, där enligt Hedgrén spännet skulle blifvit hittadt. Här 
erfor man visserligen att en 12-årig gosse, Jakob Heiska, vid skördeti
den år 1884 på en Korkosenmäki benämd, circa 1 km från Heikkola 
belägen backe funnit ett spänne. Men 
då han först två år seuare hade sålt 
detsamma åt fornsaksuppköparen Sa
lomon Wilskman, så kunde detta spänne 
icke vara identiskt med det redan år 
1884 af museet i Stockholm köpta, 
hvarförutom den beskrifning, som gos
sen kunde gifva af sitt fynd, icke pas
sade in på det sistnämda. Under sina 
efterforskningar i Heikkola by hade 
herr Sundius emellertid fått höra om 
ett annat fornfynd, som något år tidi
gare skulle hafva gjorts i den nära 
belägna byn Isokylä, och då han med 
anledning däraf begaf sig dit, lyckades 
han snart fastställa att det af Hedgrén Fig 2 Baksidan af spännet fig. 1 . 'fr.
försålda spännet hörde just till detta
fynd. Här erhöll han nämligen af inhyseshustruu Maria Wahlqvist 
följande uppgifter.

Hennes man, Iisakki Wahlqvist, hade om hösten år 1883 under 
gräftning i ett Kauppila hemman tillhörigt, ungefär 200 famnar väster 
om byn och 80 famnar från landsvägen emellan några klippor beläget 
område, som skulle förvandlas till potatisland, under några stenar och 
mullen funnit ett föremål, hvilket dock hade blifvit sönderslaget af 
backan. Detta föremål var, såsom hustru Wahlqvist ännu påminde 
sig, prydt med alldeles dylika ornament som Stockholm-spännet, af 
hvilket herr Sundius var i tillfälle att visa åt henne en något skema- 
tisk afbildning. Det sönderslagna smycket hade hustru Wahlqvist 
förvarat i sitt hem till våren 1884, då hon sände bitarna till den i 
Stockholm bosatte finske tolken Jacob Hedgrén, därtill i bref uppma
nad af sin man, hvilken då var stadd på resa till Amerika. Hedgrén, 
som var hemma från Ylistaro, hade om vintern 1885 besökt sin hem
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ort och då berättat åt henne att bitarna af det besynnerliga föremålet, 
hvilket lian förklarade vara ett gammalt spänne, ännu lågo osålda i 
hans byrålåda. Därefter hade hon ej hört något vidare om spännet.

A f Maria Wahlqvist erhöll herr Sundius ännu tvänne mindre bitar 
a f  spännet jämte ett par af honom i berättelsen icke närmare beskrifna 
förem ål, hvilka skulle hafva blifvit hittade å samma fyndplats. Om 

denna fyndplats meddelar herr S. blott att den var 
belägen mellan några klippor (ympäröitynä useam
malla vuoren kukkulalla) och betäkt med stenar, 

Fig 3 Fragment af det h v i lk a  sågo ut att hafva blifvit ditförda. Under 
fyrkantiga öfverstycket stenarna hade hittats förmultnade ben ocb s. k. katt- 
fran spännet fig. l. />. gUp^ hvarför han antar att stället varit en gammal 
graf. På klipporna trodde han sig kunna se gammalmodiga inskrifter, 
hvilka han dock ej begrep sig på.

De två fragment af spännet, hvilka herr Sundius hade erhållit af 
hustru Wahlqvist, blefvo sedermera (juni 1887) af guvernören sända 
till Historiska Museet i Helsingfors, i hvars katalog de 
äro upptagna under nr 2536: 363 d. Något senare (i ok
tober samma år) anlände från den redan nämda fornsaks- 
uppköparen S. Wilskman en försändelse, hvilken innehöll 
ytterligare ett fragm ent a f  spännet (fig. 3), en jä rn k n if  och 
en bronsnål med korsformigt hufvud  (fig. 4), jämte uppgift 
att dessa saker hörde till det af länsmannen till guver
nören sända och i den förres tjänstebref af den 7 juni 
(1887) omtalade fyndet »från Jaakko Kauppila tillhöriga 
Kakunmäki-backe i Isokylä by af Ylistaro socken« (His- 
tor. Museets katal. nr 2536: 363 a— c).

A f de tre spännfragmenterna har jag på museet 
kunnat återfinna endast det sistnämda, till Wilskmans 
försändelse hörande. Detsamma bildar en del af öfver- 
styckets yttersta ram och utfyller delvis den lucka, hvilken, 
såsom vår afbildning fig. 1 visar, finnes i ramens öfre del 
till vänster.

Efter denna något långa, men nödvändiga utred- Fig. 4 . Korsfor- 

ning af fyndets förhistorie återgå vi till en detaljgransk-1  ™ j,8 f11* Kauppi hi 
ning af vårt spänne. hemmans mark

Att detsamma hör till en sen grupp af de s. k. breda i Isokylä by,
„ , ,  ,  Ylistaro s:n.

spännena med fyrkantigt öfverstycke framgår både af dess
konturer och dess ytornament. På ett sent utvecklingsstadium befinner sig
bland annat det fyrkantiga öfverstycket. Medan nämligen detta öfverstycke
hos de älsta spännena af denna hufvudform är kantadt med knoppar och
hos spännen, som äro något vngre än dessa men äldre än vårt, försedt



— 29

med utskjutande platta prydnader, hvilka tydligen hafva utvecklat sig 
ur sådana knoppar (fig. 5), begränsas det hos vårt spänne af en ram med 
nästan raka lister, hvilken ram, typologiskt sedt, har uppkommit sålunda 
att mellanrummen mellan prydnaderna bortfallit och dessa vuxit ihop 
till en sammanhängande yta.*) Om de äldre spännenas knoppar och 
knoppformiga platta prydnader påminna å Ylistaro-spännet ännu de i 
en tät rad bredvid hvarandra stående stiliserade djurhufvuden, som ut
fylla ramen. Hvart och ett af dessa hufvud består af ett par ovala 
ögon med en bågformig infattning nertill, vidare en list emellan 
ögonen samt ett par näsborrar under de
samma. På hvardera näsborrens yttre sida 
finnes dessutom en kort smal list. Dessa 
detaljer äro på fig. 1 icke fullt korrekt åter- 
gifna, i det deras konturer i värkligheten 
icke äro så mjukt afrundade som man efter 
afbildningen skulle förmoda. Ögonen äro 
snedstälda och upptill kantiga, näsvingarna 
icke klotformiga utan upptill afsmalnande 
och nästan spetsiga, och de korta listerna på 
deras yttre sidor smalare och skarpare än 
på teckningen. Den yttre smala listen om 
ramen är häller icke som å afbildningen 
alldeles plan utan svagt vågformig, så att 
hvarje båge omfattar ett till samma hufvud 
hörande ögonpar. På omstående teckning 
af vårt fragment framträda dessa detaljer 
tydligare (fig. 3).

Granska vi sedan understyckets kon
turer, så se vi att de två gapande djurhuf
vuden med böjda halsar, som springa fram strax under bågen, äro 
mindre tydliga än de motsvarande detaljerna å de flesta äldre 
fibulorua af samma typ. Jämförelsevis rediga äro däremot ännu de 
bägge från understyckets midt utskjutande djurhufvudena af hvilka dock 
endast det ena, det till vänster på afbildningen synliga, är i behåll. Vi ur
skilja å detsamma ögonen och näsvingarna med deras infattningar, vi
dare den näsbenliknande listen samt upptill och nertill utåtsvängda 
begränsningslinjer. Ett liknande djurhufvud har sannolikt bildat spän
nets afslutning nertill. —  Beklagligtvis har bågen mellan öfver- och

Fig.5. Silfverspänne. Danmark. 
'/». (Aarboger for nordisk Old- 

kyndighet 1880, fig. 32).

') Om denna utveckling af de breda spännenas öfverstycke jfr. Montelius, Den 
nordiska jernålderns kronologi i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift X, sid. 62 
och 138— 149.
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understycket gått förlorad. Troligen har den haft ett åt hvardera sidan 
utskjutande inidtparti såsom flera sena norska och nordsvenska breda 
spännen (jfr. Rygh, Norske Oldsager, fig. 259— 261; Montelius anf. 
arb. fig. 143, 149). Åtminstone ett af dessa spännen, ett väldigt af 
Rygh i fig. 259 a och b afbildadt exemplar från Dalem i Nordre 
Trondhjems amt, visar i afseende å bågens konstruktion en märklig 
likhet med vårt. Äfven hos detta spänne är nämligen bågen gjuten 
för sig med platta förlängningar åt hvardera ändan, vid hvilka nålfästet 
ocli nålhållaren äro anbragta och hvilka med nitar äro fästa på öfver- 
och understyckets baksida.1 Att de bägge spännena sålunda äro sam
mansatta af tre särskildt gjutna delar beror sannolikt på deras enorma 
dimensioner: det skulle kanske för en dåtida gjutare hafva varit för- 
enadt med tekniska svårigheter att gjuta så stora smycken i ett stycke. 
Dalem-spännet är nämligen icke mindre än 23,5 cm långt och på un
derstyckets bredaste ställe 15 cm bredt. Det är således ännu större än 
vårt exemplar, som dock i storlek öfverträffar de flesta andra skandi
naviska spännen af denna typ.

Om vårt spännes konturer och kantornament uppvisa yngre drag, 
så är detsamma fallet med de ornament, som betäcka dess inre ytor. 
Upplösta och orediga, som de äro, bilda de ett fullkomligt kaos. Vi 
veta visserligen att vi här hafva att göra med missförstådda och deka- 
denta skandinaviska djurornament, men kunna, såsom äfven Salin på 
tal om vårt spänne i sin Altgermanische Thierornamentik (sid. 234) 
redan har framhållit, knappast med bestämdhet identifiera någon enda 
detalj. »Där finnes, säger Salin, ingenting, om hvilket jag vågade 
säga, här hafva vi ett öga, här en fot, det enda, som möjligen skulle 
låta bestämma sig, äro vissa delar, hvilka likna bålen af en djurkropp.« 
Med dessa delar åsyftas utan tvifvel de här och där framträdande tvär- 
strierade banden. Salin hade måhända kunnat bifoga att vissa af en 
dubbelbåge infattade klotformiga partier hafva någon likhet med 
ett öga.

Salin framhåller ornamenten på vårt spänne såsom exempel på, 
huru utvecklingen af den stilart inom folkvandringstidens skandinaviska 
djurornamentik, som han benämner stil I, genom ett öfverdrifvet fram- 
häfvande af detaljerna på hela figurens bekostnad slutligen hade ledt 
till en böjelse att betäcka hela ytor med ett virrvarr af ofullständiga 
djurgestalter och lösa lemmar, en dekadens, som snart efterföljdes af 
ett slags renässans inom djurornamentiken, som Salin kallar stil II. 
Då Salin räknar den tid, under hvilken stil I var rådande, från slutet

1 Rygh, Norske Oldsager fig. 259 b; Föreningen til norske Fortidsmindes- 
merkers Beväring, Aarsberetning for 1868, sid. 120— 121.
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af 400-talet till ungefär år 600,1 så skulle förfallets period för denna 
stilart kunna hafva inträffat vid midten eller under senare hälften af 
500-talet, en datering, som öfverensstämmer med den, hvilken Monte- 
lius tidigare hade uppstält för breda spännen på ungefär samma, må
hända dock något senare utvecklingsstadium än vårt.2 Vi kunna så
ledes, om vi följa denna på goda grunder uppstälda kronologi, hänföra 
Yli sta ro-spänn et till 500-talets senare hälft eller tidigast dess tnidt. —  
Under 500-talet synas spännen af denna typ hafva varit ganska mycket 
i bruk i Norge och det nordligare Sverige (Gestrikland, Helsingland, 
Medelpad, Ångermanland), men förekommit mindre ofta i Sveriges syd
ligare landskap och i Danmark.8 Det är därför mycket sannolikt att 
Ylistaro-spännet blifvit hithämtadt från det svenska Norrland eller också 
från trakten kring Trondhjems-fjorden, där ju ock det ofvan närmare 
beskrifna stora Dalem-spännet. som står vårt smycke så nära, är hit- 
tadt. Att södra Österbotten i själfva värket under denna tid och redan 
tidigare har stått i liflig förbindelse med de nordsvenska landskapen 
ocli med mellersta Norge framgår af flera andra fynd,4 på hvilka vi 
dock i denna uppsats icke kunna närmare ingå.

Enligt S. Wilskmans uppgift skulle de af honom insända föremå
len, bronsnålen fig. 4 och knifven, höra till samma fynd som spännet. 
Vi hafva ingen anledning att betvifla denna uppgift, isynnerhet som 
dess sannolikhet icke jäfvas af de bägge föremålens former. Hvad 
knifven beträffar, så är dess vittnesbörd visserligen af ringa betydelse, 
då knifvar med starkt böjd rygg af samma form som vår varit under 
en lång tid både före och efter 500-talet i bruk och ensamma för sig 
icke kunna närmare dateras. En i någon mån bättre tidmätare är 
däremot den lilla bronsnålen. Liknande nålar med korsformigt stälda 
knoppar begagnades i Skandinavien redan under 400-talet. En sådan 
nål är t. ex. funnen i Sten torps socken i Vestergötland med ett s. k. 
korsformigt bågspänne af typen Rygh, Norske Oldsager fig. 247, en 
fibulatyp, som måste hänföras till 5:te seklet e. K r5 en annan nål, som

1 Salin, Altgermanische Thierornamentik, sid. 355.
2 Montelius, Den nordiska jernålderns kronologi, sid. 126, och fig. 146— 149.
8 Rygh, Norske Oldsager, sid. 11; H. Hildebrand, Den äldre jernåldern i Norr

land, Antiqvarisk Tidskrift för Sverige 2, sid. 246, 284 f., 299 f., 304 f; Dens., Bidrag 
till spännets historia, Antiqv. Tidskr. f. Sv. 4, sid. 233/4. Salin, Altgermanische Thier
ornamentik, sid. 59, not 2; S. Muller, Ordning af Danmarks Oldsager, II. Jernalderen, 
sid. 59 N:r 549 —  550; O. Montelius, Huru gammal är bygden i Helsingland? Hel- 
singlands Fornminnessällskaps årsskrift 1901, sid. 19 fig. 41.

4 A. Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finnland. I, sid. 134, 173/4, 177 f., 188,
190 f. etc.

8 Statens Historiska Museum i Stockholm inv. 6765:7. — Om de korsformiga
bågspännenas datering se Montelius, Jernålderns kronologi, sid. 56 f.
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skiljer sig från vår därigenom att den i stället för ett litet rundt hål har 
en större fyrkantig öppning, är afbildad i Norska Fornminnesföreningens 

Aarsberetning for 1893, fig. 10 och funnen vid Horr i Var- 
haugs socken, Stavanger Amt, antagligen äfvenledes med 
korsformiga spännen af typen Rygh fig. 247.1 —  Öster 
om Östersjön synes denna nåltyp äfven förekomma i 
fynd från en något senare tid. En antydan 
i denna riktning ger åtminstone en korsformig Q  
nål från ett graffält vid Kaipen i södra Liv- 
land, hvilken nål visserligen i motsats till Ylis- 
taro-nålen är försedd med en ögla i och för 
upphängandet af en ked, men för öfrigt har 
en stor likhet med vårt exemplar. En
ligt den korta fyndbeskrifningen i Katalog der 
Ausstellung zum X. archäolog. Kongress zuRiga 
1896, (sid. 91) har graffältet vid Kaipen under 
många århundraden, möjligtvis ända till 17. 
seklet, blifvit begagnadt till bisättningar. De 
älsta fynden från denna begrafningsplats kunna 

Fig. 6. Korsfor- emellertid hänföras till en af de ostbaltiska
mig bronsnal, f. arkeologerna efter O. Tischlers föredöme medvidCambyiLiv- ’°  , . .

land. */»• bokstafven b betecknad period, som omfattar
tiden från 6.— 8. seklet,2 och till dessa älsta

fynd är jag benägen att räkna äfven ofvannämda nål (Riga 
Katalog pl. 13 fig. 9), ehuru det icke är kändt, tillsammans 
med hvilka föremål den har blifvit hittad.

Alla de hittils nämda nålarna med 3 eller 4 korsfor
migt stälda knoppar stå i typologiskt afseende mycket nära 
en annan nålform, hos hvilken de 3 öfre knopparna äro 
ersatta med ringar eller, om man så vill, med runda genom
brutna skifvor. Nålar af denna form uppträda både i skan
dinaviska och ostbaltiska fynd från 4. och 5. seklet (fig. 6 )8 
  •

1 Å sidan 108 i nämda Aarsber. hänvisas till två andra norska fynd pjg 7 Nål af 
af dylika nålar, det ena likaledes med korsformiga spännen af ofvan an- brons. Öfver- 
förda typ. bo i Vester-

2 Till perioden F höra sådana spännen som Riga Katalog pl. 6 fig.
■ „   ̂ , .... , . , (Sv.Fornmin-

1 och 6, pl. 7 fig. 3 och 5 och sadana baltesoljor och-beslag som Riga ),esf x jd skr
Katalog pl. 14 fig. 15. —  Jfr. ock Katalog des Prussia-Museums, Teil II, IX, sid. 206,
Königsberg 1897, sid. 3 och fig. 47— 50 å sida 17. fig. 48.)

8 Nålen fig. 6 är hittad å graffältet vid Camby i Livland, som sy
nes tillhöra perioden C — D (ungefär 3.— 5. seklet), jfr. Riga Katalog sid. 34, 35. —  En 
dylik nål är jämte två korsformiga bågspännen funnen vid Bossgården i Torbjörnstorps 
socken i Vestergötland, Stat. Histor. Mus. Stockholm inv. 6261.



och ha tydligen utvecklat sig ur nålar med starkt profileradt hufvud 
(fig. 7), hvilka under den romerska järnåldern varit omtykta i Skan
dinavien och norra Tyskland.1 A  andra sidan hafva de nyssnämda 
ostbaltiska exemplaren (fig. 6) gifvit upphof till utbildande af de stora 
korsformiga nålarna med platta runda skifvor, som äro så allmänna i 
de osthaitiska fynden från den yngre järnåldern.ä

Spännet, nålen och knifven synas hittils vara de enda fynden 
från Kakunmäki-backe å Kauppila hemmans mark. Herr Sundius 
uppgift om »förmultnade« (skall väl vara hrända) ben, som likaledes 
skulle hafva hittats där, gör det sannolikt att det här är fråga om ett 
graffynd. Huruvida detta värkligen är fallet och oin Kakunmäki göm
mer ännu andra föremål från folkvandringstiden, skall väl framgå af 
den undersökning, hvilken under instundande sommar skall företagas 
å fyndplatsen.

Då jag med ofvanstående rader haft för afsikt att rikta våra 
fornvänners uppmärksamhet på det största och präktigaste hittils i 
finsk jord funna spännet från folkvandringstiden, kan jag icke sluta 
denna lilla monografi utan att gifva uttryck åt den förhoppningen att 
det måtte lyckas vederbörande att genom öfverenskommelse med Sta
tens Historiska Museum i Stockholm återbörda det värdefulla fornmin
net åt vårt land och bereda det en plats i vårt blifvande nationalmu
seum, där det rättvisligen hör hemma.

A. Hackman.

Piirteitä keskiaikaisen brakteaattirahan 
historiasta. 

I.
Brakteaattirahat, joidenka ilmaantumista rahan historiassa ja ke

hitystä seuraavassa käymme lyhyin piirtein esittämään, ovat ohueita 
hopearahoja, jotka ovat vaan toiselta puoleltaan leimattuja. Kooltaan 
ne ovat vaihtelevia, pohjoismaissa yleensä hyvin pieniä, mutta keski-

1 Nålen fig. 7 är funnen i en graf vid Öfverbo i Värnhems socken, Vestergöt- 
land, med två „kraftigt profilerade spännen" (Almgren, Studien iiber nordeuropäische
Fibelformen, pl. IV fig. 88), en guldberlock m. m. och kan på grund däraf dateras till 
2. seklet e. Kr. Som exempel på liknande nålar må anföras Vedel, Bornholms Old- 
tidsminder og Oldsager, sid. 92 fig. 167, 168 och sid. 141 fig. 302; S. Muller, Jernal- 
deren, fig. 111, 112; Rygh, Norske Oldsager, fig. 275 (funnen med två spännen med hög
nålhållare [circa 3. sekl.] m. m. i en grafhög vid Nedre Hov i Grans socken, Kristians
Amt);, Hostmann, Der Urnenfriedhof bei Darzau in der Provinz Hannover, 1874, pl. 
XI fig. 6.

5 Jfr. Riga Katalog, pl. 13 fig. 2, 10, 12— 14, 17— 19, 23.

— 33 —



ja etelä-Saksassa on niitä isompiakin, jopa muutamat saavuttaen n. 47 
mm. läpimitan. Erottaaksemme brakteaattirahat muista rahoista voimme 
niiden määritykseksi sanoa, että ne ovat kooltaan vaihtelevia hopealevystä  
tehtyjä rahoja, jo tka  ovat vaan yhdeltä puolen leim attuja ja  niin ohueita, 
että leiman piirteet vastakkaisina tuntuvat rahan toisella puolella.

Tähän määritelmään lisäävät saksalaiset rahatieteilijät, m. m.
H. Halke, joka teoksessaan Einleitung in das Studium der Numisma- 
tik 1 antaa lyhyen yhtenäisen esityksen saksalaisen brakteaattirahan ke
hityksestä, tunnusmerkin: ja  ovat muodostaneet itse rahayksikön. Tällä 
ovat he tahtoneet brakteaattien joukosta poistaa ne ylempänä mainit
semamme tunnusmerkit omaavat rahat, jotka varsinaisen brakteaat- 
tiajan loputtua lyötiin arvoltaan suurempien ja molemmin puolin lei
mattujen rahojen ohella vaihtorahaksi ja vastaamaan niiden osia. 
Mutta koska nämä saksalaisten »Hohlpfennige» nimellä kutsumat vaih
torahat eivät muodoltaan eroa muista brakteaateista, jotka taas, kuten 
edempänä tulemme näkemään, ovat tämän nimen saaneet muotonsa 
vuoksi, eivät pohjoismaiset numismaatikot, varsinkaan ruotsalainen 
etevä rahatutkija Hans Hildebrand, joka teoksessaan Sveriges Medeltid
I, 6 sekä useammissa Antiqvarisk Tidskriftissä ja Ruotsin Akatemian 
Månadsbladeissa julkaistuissa kirjoituksissa on brakteaattirahoja käsi
tellyt,2 ole tahtoneet tätä erotusta säilyttää.

Mutta koska brakteaattinimellä ymmärretään muutakin kuin ylem
pänä mainitut rahat, on meidän tarpeellista tätä käsitettä laajemmalti 
selvittää. Kirjoituksessaan Den svenska medeltidens brakteater tekee 
Hildebrand selkoa niistä arkeoloogisista esineistä, jotka kirjallisuudessa 
ovat brakteaattien nimellä käyneet, ja kuvaa niistä huomattavimmat. 
Niitä ovat roomalaisten keisarien n. 400-luvulla lyöttämien ja m. m. 
germaanilaisheimojen päälliköille jakamien kultamitalien mukaan poh
joismaissa tehdyt jäljennökset, jotka nekin ovat kultalevystä ja ovat 
aluksi molemmilta puolilta, sittemmin vaan toiselta puolen osittain lei
malla, osittain muulla tavoin tehdyllä kuvituksella varustetut. Nämä 
ovat koristeena pitämistä varten aina kantosilmulla varustetut ja ovat ra-, 
hoja isommat. Edelleen ovat niitä muutamat Gotlannisa pakanuuden 
ajalla valmistetut ja kantosilmulla varustetut koristeet kulta- tai kulla
tusta pronssilevystä, joissa on joko leimaamalla tai kultalankaa y. m. 
kultapalasia päälle juottamalla muodostettuja germaanilaisia eläinai
heisia koristeita. Vielä ovat niitä eräät keskiaikaisista löydöistä Got-

1 Toinen painos, Berlin 1889.
8 Hildebrandin kirjoituksista mainituissa aikakauskisjoissa mainittakoon »M edel

tidens brakteater“ Månadsblad 1880, siv. 1, 23 ja 167 sekä „Den svenska medeltidens 
brakteater", josta alku on julkaistuna v. 1891 ilmestyneessä »Antiqvarisk Tidskriftin 
9:nnen osan 3:nnessa vihossa, mutta pääosa siitä ei ole vieläkään ilmestynyt.
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lunnissa tavatut, kultalevystä tehdyt ja filigraniornamenteilla varustetut 
isot koristeet sekä muutamat siseleeratuilla eläinaiheisilla koristeilla va
rustetut joko umpinaispohjaiset tai puhkinaiset pronssiriipukset j. n. e. 
Ja samalla syyllä kuin näitä voipi brakteaateiksi nimittää suuren jou
kon erilaisia sekä pakanuuden aikaisia että keskiajalla tehtyjä koristeita.

Mutta lähemmälle kuin tässä mainitut esineet tulevat brakteaatti- 
rahoja eräät itämaalaisten rahojen mukaan, vaikka vaan yksipuolisesti 
leimatut hopeaiset ja usein kullatut koristeet, joita tavataan löydöis
tämme pakanuuden ja keski
ajan rajamailta. Nämä ovat 
osaksi arapian kieltä ym
märtäen, osaksi sitä ymmär
tämättä jäliteltyjä, jonka 
vuoksi toisten niistä arvel
laan syntyneen muinaisessa 
Bolgarissa, jossa arapian 
kieltä tunnettiin, toisten taas 
olevan pohjoismaissa teh
tyjä. 1 Näihin verrattavia 
ovat moniaat, luultavasti 
länsimaisten rahojen mu
kaan jälitellyt yksipuolisesti 
koristetut riipukset, joita ta
vataan itämeren maakunta
laisissa y. m. löydöissä paka
nuuden ajan lopulta." Mutta Koristeleimasin kuparista (J. Menadierin teoksesta
leimoiltaankin ovat brak- »Deutsche Munzen“ ). Leimat muistuttavat magde-

. . . . burgilaisia brakteaatteja (1152— 1192) ja bremeniläisiä
teaattirahojen kaltaisia eräät piispa Hartvig II:sen ajalta (1184— 1207).
sekä pohjoismaissa että val
lankin Saksassa keskiaikana —  siis brakteaattirahojen lyöntiaikaan —  
tehdyt, enimmäkseen kupariset tai pronssiset koristeet, joita on mil
loin puvun osissa, milloin erilaisissa muissa esineissä käytetty.8 Ku
ten tähän (katso kuvaa) J. Menadierin mukaan jäljennetty, Seelannista 
Tanskassa löydetty koristeleima ösottaa, ovat nämä koristeet brakteaat
tirahojen tapaan leimatut, niiden kuvia, joskus kirjoituksiakin jälitel- 
len ja ovat muodoltaan hyvin brakteaattirahojen kaltaiset.

1 Vert. Hj. Appelgren, Barbariska efterbildningar af orientaliska mynt. Finskt
Museum 1898, s. 24— 29.

8 Vert. J. R. Aspelin, Muinaisjäännöksiä (Antiquités) Suomen suvun asumus-
aloilta, kv. 1215 y. m.

8 Näistä katso esim. J. Menadier: Deutsche Miinzen III, siv. 29 ja s.
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Kaikilla näillä, niin sanoaksemme arkeologisilla brakteaateilla, 
on siis joitakin brakteaattirahoihin verrattavia ominaisuuksia, vieläpä 
ovat toiset aivan brakteaattirahojen muotoiset, mutta mikään niistä ei 
ole tarkoitettu rahana käymään. Tässä juuri eroavatkin arkeoloogiset 
brakteaatit brakteaattiralioista, jotka ovat kaupan välineiksi syntyneet 
ja joiden kehitys kuuluu yleisen rahakehityksen piiriin, kun taas ar
keologisilla brakteaattikoristeilla on tämän ulkopuolella oma kehityk
sensä, jos kohtakin se on rahamuodoista saanut vaikutuksia, kenties 
alkunsakin. Nämä muodolliset yhtäläisyydet ovat siis antaneet arkeo- 
loogeille aihetta lainaamaan näille enemmän tai vähemmän brakteaatti
rahojen kaltaisille koristeille numismaattisesta tieteestä nimen. Ennen 
mainitussa kirjoituksessaan Antiqvarisk Tidskriftin 9:nnessä osassa va
littaakin Hildebrand sitä, että tämä sittemmin sekaannusta aikaansaa
nut laina on tehty, erittäinkin, koska useimmat edellä esitetyistä ko
risteista, paitsi sitä, että ne eivät ole rahoja, eivät muodoltaankaan 
vastaa brakteaattikäsitettä, ja arvelee, että lainaa tuskin olisi tehtykään, 
ellei pohjoismaisen arkeoloogisen terminologian luoja, tanskalainen 
Thomsen olisi ollut etupäässä numismaatikko. Tätä lausuessaan lienee 
Hildebrand tuskin kumminkaan ottanut riittävästi huomioon sitä, että 
useat näistä koristeista eivät ole muodoltaan brakteaattirahoista hel
posti erotettavissa, että muutamia arkeoloogisia brakteaatteja on aluksi 
muodollisen yhtäläisyytensä vuoksi brakteaattirahoina pidetty ja vasta 
vertailevan tutkimuksen kautta niistä erotetuksi tullut sekä lisäksi sitä, 
että numismaatikkojen on ollut omansa ottaminen arkeoloogeilta eikä 
päinvastoin, koska kaikkia brakteaattirahojakin aluksi pidettiin vaan 
koristeina tai korkeintaan »näkö-, muisto- tai loistorahoina», jotka ei
vät epäkäytännöllisyytensä vuoksi muka kaupparahoiksi soveltuneet. 
Vasta sen jälkeen kuin terävä ja tarkkanäköinen numismaatikko Mader 
todisti niiden olevan aikoinaan yksinään käytännössä ollutta rahaa ja 
kun niiden rahana käytön tukemiseksi oli muitakin sitovia todisteita 
esitetty, ovat brakteaatit täydellä todella numismaatikkojen tutkimus
alaan kuuluneet.1

Mitä itse brakteaattinimeen tulee, vastaa se yhtävähän täysin 
brakteaattirahan kuin mainittujen arkeoloogisten koristeidenkaan käsi
tettä. Brakteaattinimi johtuu, näet, latinalaisesta bractea sanasta, joka 
merkitsee ohutta kulta- tai hopealevyä, tai oikeammin bracteo, -are 
verbistä, joka merkitsee kulta- tai hopealevyllä päällystää ja jonka 
parttisiipi bracteatus (nummus) olisi siis oikeastaan kulta- tai hopea- 
levyllä päällystetty tai kullattu (raha), sen sijaan että tarkoitetaan 
kullatessa tai hopioidessa syntyvän ohuen kulta- tai hopeakuoren ta

1 Vert. Halke, Einleitung, s. 104. Antiqvarisk Tidskrift 9, n:ro 4, siv. 12, y. tn.
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paista rahaa. Tämän vuoksi ovatkin muutamat numismaatikot, m. m. 
saksalainen H. Grote (Miinzstudien) käyttäneet näistä rahoista »brak- 
teaali» (nummus bractealis) nimeä, joka epäilemättä paremmin vastaakin 
tarkoitettua käsitettä.1 Keskiaikana ei näistä railoista brakteaattinimeä 
käytetty ainakaan kansan keskuudessa, sillä brakteaattirahat samoin 
kuin kaikki muut rahat kävivät silloin muodosta tai koosta huolimatta 
pääasiallisesti vaan rahan (pfenning, penning)2 nimellä, johonka tar
vittaessa lisättiin sellaisia atribuutteja kuin iso, leveä, paksu, ohut, 
kulta j. n. e. Kenties kuitenkin jotkut sellaisista nimistä kuin »Blech- 
miinzen», »Hohlmiinzen», »hole penningar» (ruots. asiakirjoissa),3 »Floso- 
penningar» (norjalaisissa, merkitsee kalan suomuksen kaltaista rahaa)4 
y. m., jotka kirjallisuudessakin brakteaattirahan niminä esiintyvät, 
ovat kansan tälle rahalle antamia epiteettejä. Brakteaattinimi esiin
tyy tämän rahan nimenä ensikerran v. 1368 eräässä Maintzin arkki
piispan Gerlach von Nassaun kirjoittamassa asiakirjassa. Milloin brak- 
teaatteihin on rahan nimi leimattu, on se aina moneta, nummus tai 
denarius (denarius ego, moneta hallensis j. n. e.)

Ennen kun käymme lähemmin tarkastamaan brakteaattirahoja ja 
niiden kehitystä, on tarpeellista luoda lyhyt silmäys rahanlyönnin edel
liseen historiaan voidaksemme ymmärtää niiden esiintymistä siinä.

Lukuun ottamatta Kiinalaisia, jotka jo 2000 vaiheilla e. Kr. 
käyttivät kaupan välineinä erityisiä, vartavasten valmistettuja metalli
sia tarve-esineitä (lapioita, veitsiä y. m.) ja jotka 1000 vaiheilla e. Kr. 
tekivät nämä »rahansa» määrätyn painoisiksi, mikä noin 650 vaiheilla
e. Kr. esiityviin leimoihin merkittiin,5 on Kreikkalaisille annettu kun
nia rahanlyönnin alottamisessa. N. 700 vaiheilla e. Kr. rupesivat nim. 
heidän alaisensa Vähän Aasian pikku kuninkaat lyömään rahaa ho
pean ja kullan sekaisesta elektron metallista, melkein samoihin aikoihin 
lyödään sitä hopeasta Eginan saarella Euroopan puolella ja n. 500 
vaiheilla e. Kr. oli rahanlyönti yleinen miltei kaikissa Kreikan alus
maissa. Kreikkalaisilta meni rahanlyönti persialaisille, foinikialaisille, 
etruskeille, arapialaisille ynnä muille, ja onpa itäänpäin aina Baktriaan 
ja Indiaan saakka kreikkalaisen vaikutuksen jälkiä rahanlyönnissä 
huomattavana. Länteenkin päin levisi kreikkalainen raha täällä ole
vien kauppakeskusten kautta, ja sen vaikutuksia huomataan paitsi Suur-

1 Vert. Halke, m. t., siv. 102.
2 Tämän sanan merkitykseen ja johtoon nähden vert. Halke Einleitung, siv. 88.

Koehne’s Zeitschrift fiir Miinz-, Siegel- und Wappenkunde, B VI, s. 92— 93.
8 Antiqvarisk Tidskrift IX, n:o 4, siv. 10.
1 Koehne’s Zeitschrift, viitattu kohta. Schive, Norges Mynter i Middelaldren, s. XXI.
6 Vert. esim. Axel O. Heikel ja Hugo Lund, Eräitä kiinalaisia rahoja. Suom, 

Ugr. Seuran Aikakauskirja XXIII, 29.
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kreikassa Italiassa, jossa rahanlyönti alkoi jo ennen vuotta 580 e. Kr., esim. 
Espanjan muinaisessa n. k. iberiläisessä rahassa (kirjoitukset iberiläisillä 
kirjaimilla), muinaisten kelttiläisten1 y. m. varhaisimmassa rahassa. 
Kreikkalainen raha leimattiin aluksi siten, että punnittu metallikappale 
pantiin metallialustalle, jonka keskustassa oli nelikulmainen kohoke, 
sen päälle pantiin leimasin, johonka oli kaiverrettu kuvio, ja leima 
tehtiin vasaralla lyömällä. Sittemmin kaiverrettiin myöskin leimatessa 
käytetty alus ja rahan kumpikin puoli sai varsinaisen kuvitetun lei
man. Rahametallia oli pääasiallisesti hopea, mutta käytettiin myöskin 
kultaa, kuparia, elektronia ja harvoin rautaa.

Aikaisin alkoi rahanlyönti myöskin roomalaisilla. He olivat kau
pan yälineinä käyttäneet aluksi raakaa kuparia, joka Servius Tulliuk- 
sen aikana (578—535 e. Kr.) taottiin määrätyn painoisiksi tangoiksi 
ja varustettiin merkeillä ja joka rahan muotoon kehittyi decemvirien 
aikaan noin 450 vaiheilla e. Kr. Noin 270 vaiheilla e. Kr. ruvettiin 
täällä rahaksi leimaamaan myöskin hopeata ja tasavallan loppuaikoina 
kultaakin. Roomalaisten vanhimmat rahat olivat aluksi valettuja, mutta 
pian ruvetaan niitäkin samoin kuin kreikkalaisiakin rahoja leimaamaan 
kahdella leimasimella.2 Samaten kuin kreikkalainen raha tuli esikuvaksi 
itämaisille, tuli roomalainen länsimaisille kansoille, mikä olikin luon
nollista, kun he ottivat tavakseen leimata rahoja valloittamiensa kansa- 
heimojenkin käytettäväksi.8

Mitenkä näitä perusrahoja eri kansat rupeavat kukin oman käsi
tyksensä mukaan jälittelemään ja mitenkä täten yhä etäämmälle pe
rusmuodoista poiketen johdutaan miltei lukemattomiin eri rahamuotoi
hin, on kysymys, joka laajaperäisyytensä vuoksi ei saata tässä tulla 
käsitellyksi. Nyt kysymyksessä olevaa tarkoitusta varten onkin vaan 
muutama viittaus länsimaisiin kansoihin riittävä.

Kansainvaellusajan kansoista rupesivat roomalaisia rahoja jälitel- 
len rahaa lyömään ainakin vandaalit, itägootit, longobardit, länsigootit 
sekä burgundit ja frankit. Esikuviksi valittuja eri rahatyyppejä koe
tettiin jälitellä mahdollisuuksien mukaan, mutta jo teknilliset seikat 
saivat jäljennöksiin yhä suurempia ja erilaisempia poikkeuksia synty
mään. Vihdoin menivät frankilaiskuninkaat (merovinkiset) niin pit
källe, että poistivat rahastaan roomalaiset keisarikuvat ja nimet ja pa
nivat niihin omansa ja vihdoin vaan rahanlyöntikaupungin ja myntti- 
mestarin nimet. Samanluontoisia muutoksia tehtiin sitten muuallakin

1 Vert. esim. Ture Arne, Ett keltiskt mynt funnet i svenk jord, Fornvännen 
1906, H. 1.

2 Vert. esim. Schive, Norges Mynter i Middelalderen, s. XIV.
8 Vert. kirjoitusta Die Römischen auf die Deutschen und Särmäten beziiglichen

Miinzen. Koehne’s Zeitschrift, B III ja IV.
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ja itsenäisiä rahamuotoja ja systeemejä syntyy pian joukottain. Yh
teistä niille ovat kumminkin vielä ne piirteet, jotka aiheutuvat rahan
lyönnin teknillisistä vaikeuksista, mutta niiden poistamiseen ja korjaa
miseen nähden valitaan taas erilaisia keinoja. Teknillisistä vaikeuk
sista rahanlyönnissä on ollut huomattavin se, joka oli rahan paksui
seksi taotun metallilevyn leikkaamisessa. Rahoiksi tehtävä metallitanko 
taottiin nim. vasaralla rahan ohuiseksi nauhaksi, josta saksilla leik
kaamalla tai hohtimilla murtamalla irroitettiin rahan suuruisia kappa
leita, jotka tämän jälkeen leimattiin. Että menettelytapa todellakin 
oli tällainen, sitä, todistavat rahoissa usein leimaamisen jälestäkin nä
kyvät vasaranjäljet, niiden usein melkei nelikulmainen muoto ja ilmei
sesti saksin pyöristetyt tai vielä murtumisjälellä olevat kulmat. Tätä 
vaivaloista rahan valmistusta koetettiin yleiseen tehdä helpommaksi 
siten, että metallilevy taottiin yhä ohuemmaksi ja tähän seikkaan kat
sotaan brakteaattien synnynkin perustuvan.

Ensikerran tavataan niitä Hildebrandin mukaan 1 Longobardeilla 
sikäläisen kuningas Pertarikin aikana (671— 686), mutta mitenkä niihin 
oli täällä kehitytty, sitä ei tiedetä, kun niille ei mitään edeltäjiä tun
neta. Pertarikin jälkeisten hallitsijani lyömät rahat olivat taas kaksi
puolisia, vaikka ohueita. Parisataa vuotta myöhemmin ollaan täällä 
jälleen brakteaatteihin kehittymäisillään Guido (891— 894) ja Lambert 
(894— 98) keisarien aikana, mutta tällä kertaa ei kuitenkaan mennä 
hyvin ohueita kaksipuolisia rahoja pitemmälle. Niinikään on ruosalai- 
sissa rahalöydöissä 900-luvun lopulta tavattu ohueita jäljennettyjä ra
hoja, mutta niistäkään ei ole brakteaatteja seurannut. Ne kehittyvät 
vasta myöhemmin Saksassa, jossa rahamuotojen kehitykseen tulee vai
kuttamaan läänityslaitos epälukuisine rahanlyöntiä harjoittavine maal
lisille ja hengellisine lääniherroineen ja vasallineen.

Samalla kun mynttiherrojen luku läänityslaitoksen kehittyessä li
sääntymistään lisääntyy, kasvaa rahanlyöjätaiturienkin tarve paljoa no
peammin kuin mitä säännöllinen ammattikasvatus ennätti tyydyttää 
aikaan, jolloin kirjoitustaito oli yleensä niin harvinainen, että monet 
hallitsijatkin sen oppivat vasta vanhoilla päivillään. Tästä oli seura
uksena, että leimat tulivat uusiin leimasimiin ja niiden mukaan rahoi
hin yhä kömpelömmät ja vaillinaisemmat, kirjoitukset ylösalasin tai 
lopusta alkuun päin luettavin kirjaimin j. n. e. Mutta vielä tuli li
säksi rahan lyöntiin vaikuttamaan se, että itse leimaaminen oli mitä 
suurimmalla joutuisuudella toimitettava. Keskenään voiton pyynnistä 
kilvoitelevat mynttiherrat, ottivat nim. tavakseen muuttaa rahan muo
toa —  tietysti yhä vähentämällä sen hopeapitoisuutta —  sangen usein,

1 Antiqvarisk Tidskrift IX, n:ro 4, s. 17.
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joskus useamminkin kuin kerran vuodessa, ja entinen raha oli ran
gaistuksen uhalla tuotava rahapajaan sulatettavaksi ja uuteen muotoon 
leimattavaksi. Samoin oli laita kaupassa saadun vieraan rahan, jolle 
ei kukaan mynttäysoikeutta käyttävä valtaherra tahtonut omassa pii
rissään käyvän rahan arvoa tunnustaa. Kun asianomaisen rahan 
omistajan oli mynttäysoikeuden omistajalle rahan uudestaan leimaami
sesta korvaus suoritettava, olivat mynttihuoneet samalla tuottavia vaih- 
topankkeja. Tämän vuoksi oli rahapajoissa myöskin alituisesti kiireel
listä työtä ja leimaamisen teknillisistä vaikeuksista koetettiin vapautua 
siten, että rahametalli taottiin mahdollisimman ohueksi.1 Tällä tavoin 
tapahtunutta rahan painon alenemista peitettiin aluksi siten, että raha 
tehtiin pinta-alaltaan suuremmaksi, mutta pian annettiin taas sen koon
kin pienetä. Kun hopeatangon ohetessa oli uusi vastus ilmaantunut 
siinä, että levy ei kestänyt kahdella leimasimella yhtäaikaa lyömistä, 
vaan särkyi, niin muutettiin leimaamistapaa siten että ensin lyötiin 
toinen leima asettamalla rahalevy lyijyalasinta vastaan ja sen jälkeen 
samalla tavalla toinen. Tästä oli seurauksena että rahan ensin lei
mattu puoli joutuessaan toista puolta leimatessa lyijyalustaa vastaan 
aina enemmän tai vähemmän tärveltyi, ja sekavuutta sai aikaan lisäksi 
se, että toisen puolen leima metallilevyn ollessa ohut aina synnytti 
jonkun verran tuntuvia merkkejä -toisellekin puolelle. Tälle »puoli- 
brakteaattien» kannalle oli kehitytty Saksassa 1100-luvun ensimäi- 
sellä vuosikymmenellä. Että kehitys ei voinut jäädä tällaiselle 
leimojen sekavuuden kannalle on itsestään selvä, siitä oli joko 
palauduttava takaisin entiseen paksumpaan rahaan, jolle leimat 
voivat onnistua selviksi, tai jätettävä toisen puolen leima kokonaan 
pois. Tässä haaraantuikin kehitys siten, että muutamissa paikoin, ku
ten Baijerissa, palauduttiin epäkäytännöllisistä puolibrakteaateista ta
kaisin entiseen paksumpaan rahaan, toisissa taas jätettiin rahasta toi
nen leima pois ja tultiin brakteaatteihin.

Viimeksimainittuun kehitykseen nähden voimme sen lisäksi, mitä 
edellä 011 esiintuotu, ottaa huomioon pari seikkaa, jotka kenties osal
taan voidaan kehityksen faktoreihin lukea. Ristiretkien alkaessa kas
vaa nim. Saksassa liike suuressa määrin ja samassa määrässä lisään
tyy kaupan välineen, rahan tarve. Mutta samoihin aikoihin keksitään 
keski-Saksassa myöskin uusia hopealähteitä ja entiset, etenkin Gosla- 
rin tienoilla Saksenissa olevat, kävivät tuottavammiksi. Nämä seikat 
lisäsivät rahanlyönnissä jo  ennestään vaadittua nopeutta ja jouduttivat 
sen kehitystä mahdollisimman helposti suoritettavaan suuntaan. Nfti-

1 Vert. H. Grote, Miinzstudien II, s. 492; H. Dannenberg, Die Deutschen Miin- 
zen, B I, siv. 23 j. s., y. m.

/
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den hopealähteiden seuduilla esiintyvätkin ensiraäiset puolibrakteaatit, 
nim. Magdeburgissa Asien kreivin Henrik I:sen hallitessa (1102— 07), 
Goslarissa kuningas Henrik V:n aikana (1106— 1111) ja Halberstadtissa 
piispa Reinhardin aikana (1106— 1123), ja varsinaiseen brakteaattiin 
tullaan ensinnä Meissenin kreivikunnassa, jossa vanhin tarkalleen mää
rättävä brakteaatti on leimattu maakreivi Henrikin aikana, joka hal
litsi 1106 ja 1127 välillä. Täältä levisi niiden lyönti melkein samoi
hin aikoihin koko keski-Saksaan ja vähän myöhemmin pohjois- ja 
lounais-Saksan valtioihin sekä pohjois-Sveitsiin. Länteen päin levisi-* 
vät ne kuitenkin vaan Hesseniin asti, sillä Westfaalissa ja Reinin 
maakunnissa pysyttiin entisissä denaareissa, mutta ulkopuolelle Sak
san ne sen sijaan levisivät Böömiin, Unkariin, Puolaan ja Skandi 
naaviaan. On itsestään selvä, että kaikkialla ei tultu brakteaatteihin 
samaa edellä esitetyn kehityksen tietä, vaan ne levisivät myöskin 
lainaamisen kautta naapureilta. 1150 tienoilla on brakteaattien leimaa
minen Saksassa kukoistavimmillaan ja parisataa vuotta myöhemmin 
on niiden aika täällä pääasiallisesti ohitse. 1300-luvulla palataan nim. 
takaisin paksumpaan rahaan, joka leimataan kaksipuolisesti ja nimite
tään brakteaatteihin verraten isoksi rahaksi eli Groscheniksi.

Samalla tavoin kuin koko brakteaattien syntymistä saattaa pitää 
dekadenssikehityksen tuloksena, osottaa niiden oma kehityskin yhtä
mittaista taantumista. Tuntuu siltä, kuin rahanlyöjät, päästyään pak
summan levyn aikaansaamista vaikeuksista rahan leikkaamisessa ja 
niistä haitoista, joita rahan eri puolien leimat levyn ohetessa tekivät 
toisilleen, olisivat aluksi ruvenneet panemaan enemmän huolta leimo
jen muotoon ja taiteellisuuteen. Monet vanhemmista brakteaattilei- 
moista ovatkin suorastaan taideteoksia ja osottavat että parhaimmillaan 
kukoistava romaanilainen taide oli brakteaattileiman tekijöitäkin elä- 
hyttänyt. Mutta kauvaa ei tätä huolellisuutta kestä. Leimat huono
nevat huononemistaan, kuviot käyvät vaan vaillinaisiksi ääriviiva- 
piirroksiksi, kirjoitukset, milloin niitä on ollut, samoin yhä vaillinai- 
semmiksi, kunnes niistä vihdoin jää vaan muutama, useimmiten mer
kitykseltään käsittämätön, kirjain jälelle. Samassa huononee myöskin 
niiden metalliarvo ja pohjois-Saksassa pienenee lisäksi niiden koko 
pierienemistään. Tällaisessa pienessä muodossa esiintyvät brakteaatit 
kautta Itämeren rannikon, niin Saksan puolella kuin Itämeren maa
kunnissa, ja luonnollista on että ne tällaisina myöskin olivat esikuviksi 
tulevat skandinaavilaisille brakteaateille.

Juhani Rinne.
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Tre nya bronsåldersfynd från Finland.
Alt fortfarande är bronsåldern den finska forntidens dunklaste 

period, men under de senaste årtiondena har dock vår kännedom äfven 
om detta aflägsna tidehvarf säkert ehuru långsamt ökats. När d:r. 
Hackman år 1897 utgaf i Finska Fornminnesföreningens Tidskrift,
B. XVII, sin utmärkta afhandling »Die Bronzezeit Finnlands,« var an
talet då i Finland kända bronsåldersfynd inalles 35. A f dessa fynd 
innehöllo 291 föremål af skandinaviska, och 4 sådana af s. k. permiska 
typer, hvarjämte 2 af fynden voro osäkra. Ofverhufvudtaget var —  
dessa osäkra ej medräknade —  de till fynden hörande föremålens to
talantal 38, af dem skandinaviska 31 och permiska 7 stycken.

Sedermera ha följande nya bronsåldersfynd i Finland blifvit pub
licerade: en bronsknif från Kiukais, beskrifven af H. J. Heikel i Finskt Mu- 
ceum 1898 p. 13 ff; en hålcelt från Masku, beskr. af A. Hackman i F. Mus.
1899 p. 81 ff. båda af skandinaviska typer: vidare 2 hålcelter från Borgå, 
jfr. Hackman F. Mus. 1898, p. 1 ff. ocb 1. c. 1900 p. 53, båda två af 
»permisk« form; en hålcelt af »finländsk typ« från Pielavesi, jfr. 1. c. 
p. 56 ocb en skaftcelt från Letala, ibid. p. 58 ocb en skandinavisk hål
celt från Pemar, 1. c. pag. 61. Samtidigt har magister Ailio i Suomen Museo
1900 p. 52 redogjort för en bronsknif från Bjernå, och slutligen Hackman 
i Montelius-Festskriften p. 1 ff. för en skandinavisk gjutform  för hålcelter 
från Kemi. Bland osäkra fynd kan ännu omnämnas en spiralring  af 
brons, funnen af A. O. Heikel i Lojo i ett stenröse, hvars sammanhö- 
righet med bronsåldern dock är osäker (jfr. t. ex. F. Mus. 1906 p. 23), 
och en i Kiukais möjligen funnen bronspincett. Är 1897 i oktober un
dersöktes bär nämligen af H. J. Heikel ett stenkummel, som han ville 
hänföra till stenåldern. Denna datering betviflades dock på goda grun
der af prof. Aspelin och föranledde genmälen af honom i tidningspressen. 
Senare fick mag. Ailio under en tjänsteresa i Kiukais erfara att man 
i det förut undersökta jordlagret under stenröset efteråt hittat ett brons
föremål, som enligt upphittarens beskrifning torde varit en pincett, och 
som sådan den första i sitt slag i Finland. Uppgiften är naturligtvis 
ej fullt säker, men förtjänar i alla fall att bli omnämd. (jfr. Ailios 
berättelse i Topografiska Arkivet)

Två af de tre fynd jag nu har för afsigt att beskrifva, ha redan 
i förbigående blifvit omnämda i d:r Hackmans förtjänstfulla afhandling 
»Die ältere Eisenzeit in Finnland I,« p. 375 bland rättelser och bidrag,

1 Härvid må ett på felaktiga uppgifter baseradt meddelande i ofvan citerade af
handling korrigeras. Under n:r 28 omtalas i fyndöfversigten ett vid Tavastehus funnet 
bronssvärd, som dock sedermera, då det sändes till museet, konstaterades vara ett vi- 
kingasvärd, och altså ej har något med bronsåldern att skaffa.
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nämligen hdlcelten från  Harjavalta  (Mus. kat. 4123: 1) ocli spjutspetsen från  
Kumo (Mus. kat. 4519).

Vissa delar af Harjavalta och Kiukais församlingar äro kända för 
sina ovanligt stora och talrika stenkummel,1 ur hvilka redan förut 
bronsföremål bragts i dagen. Äfven den nu ifråga varande celten har 
påträffats i ett sådant röse. Om fyndomständigheterna veta vi nämli
gen enligt Mus. inv. förteckning, verifikater och Top. Arkivet följande:

Då torparsonen Viktor Sunell d. 20 Juli 1902 i Torttila by af 
Harjavalta socken nära Tolva gård och 408 mtr åt nordost från ett 
Tolperi benämdt torp jämnade vägen på ett ställe där ett dåmera full
komligt förstördt jätteröse hade stått, och skulle lyfta undan en mindre 
sten, kom föremålet i fråga i dagen. Nära 
stället hade »3 stenrösen legat i rad på 
backkrönet och flere likadana spridda om
kring.* —  Föremålet sändes till Helsingfors 
af f. d. underofficeren Nikolaus Ruusunen.

Celten är 66 mm lång, vid eggen 45 
och vid örat och mynningen 40 mm bred.
Tjockleken vid mynningen är 30 mm. Så
som å afbildningen synes är den vid eggen 
tämmeligen starkt utsvängd, påminnande 
mycket om det i Sverige funna exemplaret,
Montelius Sv. Forns. f. 146, (som dock är 
betydligt mindre) och bland finska celter 
om den från Pemar (F. Mus. 1900 p. 60).
Genomskärningen är oval, ytan betäckt FiS- ’ • Hålcelt från Harjavalta, 

med vacker grön patina. Nederst på celtens
inre väggar förekomma likadana gjutränder, som ofta påträffas i vest- 
europeiska celter från den senare bronsåldern (jfr. Hackman, F. Mus. 
1900 p. 61). Gjutränderna i Harjavaltacelten äro dock lägre än i 
våra tidigare celter.

Den vidstående afbildningen torde göra en noggrannare beskrif- 
ning onödig. Vi kunna —  såsom redan Hackman gjort —  utan tvif- 
vel hänföra celten till Montelii period 5. Så har just celten Sv. Forns. 
146 af Montelius i hans arbete »Tidsbestämning inom bronsåldern« an
förts såsom typisk för per. V, likaså i De förh. per. Pl. 11 fig. 1. 
Dessutom hänvisa gjutränderna och celtens litenhet på samma period. 
Emedan denna räckt fr. omkr. 900 till 680 f. Kr., är således vår holk
yxa minst 2600 år gammal.

1 jfr. t. ex. Finska Fornm. för. Tidskr. II p. 61. Afbildningarna där äro dock all
deles misslyckade.
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Nära celtens fyndställe har möjligen en annan likadan celt på
träffats. Åtminstone påstås det af Ruusunen, men vid förfrågan hos 
den som skulle hittat densamma, förklarade denne, att påståendet sak
nade all grund. (jfr. Statsarkeologen till kronolänsmannen i Kumo distrikt, 
dennes svarsskrifvelse, och Kauppinens bref i Top. Arkiv.). — Huru
härmed än förhåller sig, så härstammar i alla fall detta röse, liksom troli
gen största delen af ortens öfriga stenrösen, från bronsåldern, gömmande
i sitt sköte oändligt viktiga kulturhistoriska skatter. I slutet af stenåldern
ha nämligen dessa trakter haft en talrik befolkning, som antagligen bott 
kvar under bronsåldern. När sedan åkerbruket under järnåldern blef den 
viktigaste näringsgrenen, blefvo dessa ofruktbara sandiga trakter lemnade 
öde, för att åter i historisk tid bebyggas.

Många här befintliga stenkummel ha ej blifvit vetenskapligt un
dersökta, men tillfälliga förstöringar hafva nog förekommit. Så hörde

jag i fjol somras bl. a. berättas följande:
Alldeles invid Juti gård, som räknas till 

Harjavalta kyrkoby, ligger ett röse af kolossala 
dimensioner. I detta hade för några år sedan
en torpare vid namn Korrela, (mannen är re
dan död) som börjat gräfva i detsamma, 
nederst i midten påträffat en stenkista, i hvil
ken låg skelettet af en man (»leukaluukin ka
malan pitkä«). Enligt en annan uppgift hade 
i kistan äfven legat en »bronssabel.« —  Benen 
förvarades sedan i ett par års tid i Korrelas 

mito. 4/s. bostad, hvarest dåvarande pastorn' i församlin
gen, Hällfors, fick se dem, hvarvid han upp

manade K. att lägga dem på deras förra plats igen. Om uppmaningen 
blifvit åtlydd, är ej bekant. —  Allt ännu befinner sig i midten af detta 
väldiga kummel en grop, som nästan går ända ner till marken, men 
spår af någon stenkista äro icke mera synliga.

Vidare visste Maijala gårds husbonde i Panelia by af Kiukais 
socken berätta, att för omkring 20 år sedan ett i byn omkring 150 fam
nar från Vähä Jaakkola gård bredvid fähuset befintligt stenröse öppnats, 
och i detsamma äfvenledes påträffats en »af hällar gjord stenkista,« i 
hvilken »stora ben,« altså antagligen ett obrändt skelett hade legat. 
Noggrannare uppgifter kunde man ej gifva.

I Finland finnas rösen i nedre delen af Kumo älfdal, Ulfsby, 
Nakkila, Harjavalta, Kiukais, Lappi etc. i betydlig mängd. Vidare i 
Österbotten vid Kyrö vattensystem och norrut;1 så på Åland, i Egentliga

1 Se noten på följande sida.



Finland och längs kusten långt österut. Däremot torde de vara 
sällsynta i det inre af Finland. Utom Finland äro de mycket vanliga 
i Sverige; (jfr. O. Almgren, Sveriges Fasta Fornlämningar, m. m.) så 
äfven i många andra länder. En närmare granskning af dessas utbred
ningsområde hör dock ej denna gång till min uppgift.

2. Däremot skola vi nu öfvergå till behandling af vårt andra nu 
ifråga kommande bronsföremål, spjutspetsen från Kumo (fig. 3). Redan 
förut har Kumo lämnat bevis på sin bronsålderskultur. Det var ju här, som 
i början på 1890-talet påträffades ett centraleuropeiskt svärd och ett 
skandinaviskt glasögonspänne. (Hackman, Die Bronzezeit, n:o 18 a och b. 
Om fyndets stora betydelse för den nordiska bronsålderskronologin jfr. 
t. ex. Montelius i Sv. F. T., B. 11) —  Vår bronsspjutspets, som också 
den är ett intressant alster af denna aflägsna tids kultur, hittades 1898 
af torparsonen Joh. Ivar Sjöblom i en obebrukad stenig backsluttning 
Vs km åt söder från Ojala torp, lydande under Kumo gård. Han öf- 
verlämnade föremålet till kronolänsmannen i Kumo distrikt för vidare 
frambefordran, men denne behagade hålla det hos sig tills Statens 
Historiska Museum genom en tillfällighet fick kännedom om detsamma. 
Andtligen hamnade då spjutspetsen i Helsingfors S5A 1905, dock först 
efter en officiell brefväxling; om fyndomständigheterna blef man un
derrättad först sedan man i kyrkan efterlyst upphittaren, hvars namn 
af länsmannen glömts (!). —  På grund häraf kunde fyndplatsen i som
ras icke undersökas, hvilket dock varit af behofvet påkalladt.

Spjutspetsens n. v. längd är 302 mm. dess största bredd 40,5 mm; 
vid holkmynningen 24 mm. Spetsen är afbruten ung. 8— 10 mm, och 
spjutbladens kanter ha till en del blifvit slipade (!) efter föremålets 
upptagande ur jorden, så att deras ursprungliga utseende ej mera kan 
fastställas. Spjutspetsen påminner för öfrigt ganska mycket om den 
af S. Muller i Ordning etc. Broncealderen, fig. 394 afbildade. Tämme- 
ligen nära torde äfven komma det norska exemplaret Bergens Museums 
Aarborg 1905, 3 h. fig. 6 och en vid Nauheim i Hessen funnen spjut
spets (Nauheimer Funde Pl. I fig. 2). —  Holken har ett hål å ömse 
sidor i och för fästandet vid skaftet; dessutom har den åtminstone 2 —  
möjligen 4 —  tydliga ornamentala vertikala sträck bestående af inpun- 
sado linjer.8 De gå så djupt in i bronsen, att de äro synliga äfven 
där det ursprungliga patinalagret har förvittrat. Fyra sträck gå paral- 
lelt med hvarandra; på sina ställen tyckas de dock vara blott 3, och 
nederst på ena linjen gå de på tvären,. För öfrigt äro de slarfvigt

1 Castren, Nordiska resor och o. forskningar VII p. 50 säger att de ej mera fö
rekomma norrom Kalajoki. Sv. F. Tdskr. B. V, p. 48 vet berätta att de äfven i Norr
botten äro sällsynta, men att deras antal växer, ju längre söderut man kommer.

5 Dessa äro tyvärr ej synliga på afbildningen.
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och dåligt utförda, till tekniken påminnande det af Montelius, Typologische 
Methode fig. 55 afbildade ornamentet, och altså hänsyftande på inpuns- 
ningsteknikens dekadensperiod.

Huruvida, såsom symmetrin skulle fordra, likadana linjer förekom
mit äfven på de motsatta sidorna af holken, är numera omöjligt att 

bestämma. De sträck, som nu synas äfven på den andra 
af holkens »bredsidor,« torde ursprungligen sett annor
lunda ut. Dock tyckes det mig, som om äfven här ne
derst vid holkmynningen spår af likadana inpunsade lin
jer som ofvan varit fråga om, vore synliga. —  Möjligen 
har äfven bladet utefter kanterna varit försedt med dylika 
ornamentala ränder (jfr. Bergens Mus. Aarb. 1905, h. 3 lig. 6).

I den mig tillgängliga literaturen har jag icke lyckats 
påträffa någon bronsspjutspets med sådana inpunsade linjer, 
som Kumo spjutet har.

Det är svårt att datera spjutspetsen, då den saknar 
karakteristiska drag. Den gör dock i allmänhet intryck 
af att tillhöra den yngre bronsåldern, möjligen period V. 
Den afbildade spjutspetsen i Mullers Atlas är åtminstone 
från den tiden, och af liknande typ är äfven den af Mon
telius till 5 perioden hänförda spetsen, Tidsbestämning, 
Pl. V, f. 104. Jämför man däremot holkens och hela 
spjutspetsens längd med hvaraudra så kommer Nauheimer 
spjutspetsen närmast vår. Hos båda är förhållandet mellan 
dessa delar 1: 3,i hvaremot den danska spjutspetsen har 
1: 5 och Montelius 1: 3,b. När vi ännu komma ihåg de 
ornamentala linjerna, hvilkas utförande också hänvisar 
till bronsålderns slut, så vågar jag anse Kumo spjutet 
vara ungefär från per. V. eller omkr. 800 f. Kr.

3. Det tredje bronsföremålet är liksom det första en
hålcelt, och antagligen äfven det funnet i ett stenröse.
Intet af dessa 3 fynd har gjorts i fjol, utan ha efter att 
för länge sedan ha blifvit hittade nu först sent omsider 

kommit i forskares kännedom.
I mars 1906 besöktes Helsingfors af Kimito ungdomsförening, som 

då bl. a. med sin föreståndare hr Oskar Jansson gjorde ett besök på 
Historiska Museet. D:r Hackman erfor härvid af hr J. att denne 
hemma hos sig hade en hålcelt, Denna ville han dock ej skänka till
museet, men lofvade i stället skicka den dit för att afbildas. Detta sitt
löfte uppfyllde han och jämte ett bref, dateradt d. 21 Mars 1906 fram
kom celten till Statsmuseet, där den afritades och från 2 sidor fotogra
ferades. Enligt brefvet kunna vi meddela, att celten på 1860 talet

Fig 3. Spjut
spets från 

Kumo. 7».
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förvärfvats af hr J:s bror på en auktion efter aflidne f. d. bonden 
Joh. Sjöblom i Tjuda by af Kimito socken. Den låg då i en skräp
låda. Sjöblom hade för omkr. 100 år sedan flyttat till Kimito från 
Palike by i Sagu socken. —  Anda sedan auktionen har celten förva
rats hos hr Oskar Jansson, som förtjänar vår erkänsla för att ha räd
dat ett dyrt fornminne från att förstöras. —  Hr J. antager att den 
blifvit funnen i Kimito, i Tjuda eller Makila by; isynnerhet vid den 
sistnämda skall det finnas stort antal förstörda stenkummel.

Såsom afbildningen (fig. 2) visar, är celtens öfre del svårt skadad, så att 
dess ursprungliga storlek icke längre kan bestämmas. Från eggen uppåt 
är den ung. 2 cm massiv, dess väggar äro tjocka och den ser ut att 
vara märkvärdigt platt. Mycket liknande är nedre delen i en annan 
af våra finska celter, nämligen Nakkilacelten. (jfr. Hackman, Die Bronze
zeit n:o 16) Äfven hos denna är eggen ett godt stycke uppåt massiv, 
och båda hafva en mycket karakteristisk egenskap gemensam, den att 
eggen blir sned, genom att celternas ena smalsida är längre än den 
andra (jfr. bilden). Nakkilacelten, hvilken liksom den Janssonska, sak
nar gjutränder, hör till Montelii period 4— 5 (enl. Hackman, 1. c. p. 
52). Emedan den Janssonska celten saknar karakteristiska kännetecken, 
är det svårt att närmare datera densamma. I alla fall har äfven den 
en ålder af minst 2600 år.

Det är ej omöjligt att celtens öfre del liknat vår tidigare Kimito 
celts, (Hackman, 1. c. fig. 18) eller Kaukolaceltens (ibid. fig. 30) Dessa 
celter äro nästan samtidiga med Nakkilacelten, och höra till en typ 
som enligt Montelius och Hackman (F. Mus. 1900 11:0 4) är vanlig i Mä- 
larnejden i Sverige. Äfven Kaukola celten och denna tidigare Kimito 
celt ha eggen massiv och väggarna tjocka.

Hr Janssons celt förvaras numera åter hos sin egare i Kimito; 
celtens längd är 50 mm. och eggens bredd 42 mm.

För bättre öfversigts skull må ännu omnämnas, att man således 
från Finland känner 50 säkra och 4 osäkra bronsåldersföremål. Före
målen, af hvilka 41 äro af skandinaviska och 9 af »permiska» eller 
»finländska» typer, äro fördelade på Finlands landskap som följer:

A. Skandinaviska typer: Å land: 2 föremål från 1 fynd. Egentliga 
Finland och Nyland: 18 föremål fr. 17 fynd, hvarjämte 2 osäkra. Öster
botten: 5 förem. fr. 5 fynd -f- 1 osäk. Satakunta: 11 förem. fr. 10 fynd 
+  1 osäk. Karelen: 3 förem. fr. 3 fynd. Savo lax:  1 förem. fr. 1 fynd. 
Lappmarken: 1 förem. fr. 1 fynd.

B. Permiska eller finländska typer: N yland : 2 förem. fr. 1 fynd. 
Österbotten: 5 förem. fr. 3 fynd. Savolax: 1 förem. fr. 1 fynd. Tavast- 
land: 1 förem. fr. 1 fynd.
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Fyndens antal är altså 4 osäkra (Lojo, Kiukais, Uskela, Storkyro) 
och 44 säkra, af hvilka 38 innehålla skandinaviska och 6 »permiska» 
typer. Ingenstädes ha tillsvidare föremål af dessa 2 typer blifvit funna 
tillsammans. A. Af. T.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 25—33. Y listaron  so lk i T u k h olm an  H is to r ia llise ssa  M u seo ssa . Soljen 

(kuv. 1) möi v. 1884 suomalainen asioitsija J. Hedgrén Tukholman Historialliseen Mu
seoon ilmoittaen sen löydetyksi Kyrönjoen oikealla rannalla sijaitsevasta Heikkolan ky
lästä Ylistaron pitäjässä. Paikalla toimitetun tiedustelun kautta kuitenkin kävi selville 
että löytöpaikan asema oli joen vasemmalla rannalla, Kakunmäen haassa, Kauppilan 
talon maalla, Isossakylässä. Löytöön kuuluivat myöskin neula (kuv. 4) ja veitsenterä, 
jotka samalla kun kappale (kuv. 3) sanotusta soljesta ovat tulleet Helsingin museoon. 
— Solki kuuluu myöhäiseen ryhmään kansainvaelluksen ajan skandinaavisia n. k. leveitä, 
neliskulmaisella päälevyllä varustettuja solkia ja on typoloogisiin ominaisuuksiinsa (pää- 
levyä ympäröivän kehyksen muotoon, degenereerattuihin eläinornamentteihinsa j. n. e.) 
nähden katsottava olevan 500-luvun keskipalkoilta tai lopulta peräisin. Se on lähinnä 
asetettava yhteyteen sen sangen ison soljen kanssa, joka on löydetty Dalemista Nordre 
Trondhjemin Amtista ja jolla on sama omituinen kaaren konstruktsiooni kuin meidän 
soljellamme. Kummankaan soljen kaari ei nimittäin ole valettu yhteen pää- ja jalka- 
levyn kanssa, vaan on niiteillä kiinnitetty näiden päälle (kuv. 2). —  Samanmuotoisia 
neuloja kuin kuv. 4 on sekä Skandinaaviassa että Itämeren maakunnissa tullut esille 
löydöistä 5— 7 vuosisadalta. Ne ovat likeistä sukua semmoisten neulojen kanssa kuin 
kuv. 6, jotka näyttävät kehittyneen senlaisista vanhemmista neuloista kuin kuv. 7 
(roomalaiselta rautakaudelta) ja olleen aiheena niiden ristimäisten neulojen muodostu
miseen, jotka myöhemmällä rautakaudella ovat Itämeren maakunnissa olleet niin run
saasti käytännössä. (A. H.)

Ss. 33— 41. D rag a f  d et m ed e ltid a  b ra k tea tm y n tets  h is to r ia  I. I denna 
nu publicerade del af sin uppsats redogör förf. för brakteatmyntets (ensidigt prägladt mynt) 
begrepp i motsats till de arkeologiska föremål som i litteraturen gå under namnet brak
teater. Vidare förklarar förf. brakteatpräglingens uppkomst på basen af myntpräglingens 
allmänna utveckling såsom resultat af de åtgärder som vidtogos för underlättande af 
svårigheter i myntpräglingstekniken samt af de med feodalsystemets utveckling föränd
rade förhållandena m. m. De första brakteaterna präglas i Tyskland mellan 1106 och 
1127, deras blomstringstid är omkr. 1150 och till prägling af tvåsidiga mynt återgår man 
här igen i början af 1300-talet. Såsom ett genomgående drag i brakteatmyntets utveck
ling framhålles en fortgående degeneration. Förutom i Tyskland präglades brakteater 
i Böhmen, Ungern, Polen och Skandinavien. (J. R.)

Ss. 42— 47. K olm e uu tta  p ro n ssik a u d en  lö y tö ä  S u o m e sta . Kirjottaja kuvaa 
kolmea ennen julkaisematonta pronssikautista esinettä maastamme, onsikelttiä Harja
vallan Torttilan kylästä (kuv. 1), onsikelttiä Kemiöstä (kuv. 2) ja keihäänterää Koke
mäen pitäjän Kokemäen kartanon Ojalan torpan maalta (kuv. 3). Molemmat ensin mai
nitut lienevät löydetyt kivivareista, pronssikeihäs kivisestä mäensyrjästä. Kaikki esineet 
ovat pronssikauden loppuajoilta, jotenkin aikajaksolta 800—600 e. Kr.

(A. M. T.)

H els in k i, 1906. K. F. P u rom iehen  k irjapaino .
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Piirteitä keskiaikaisen brakteaattirahan 
historiasta.

n.
Skandinaaviassa alkoi varsinainen rahanlyönti vasta 1000 luvulla, 

Tanskassa Sven Kaksiparran, Norjassa Olavi Pyhän ja Ruotsissa Olavi 
Sylikuninkaan aikana, ja rahanlyöntiä harjoittivat kaikissa näissä maissa 
aluksi Euglannista tuotetut mynttimestarit.1 Brakteaatit, jotka lyötiin 
pohjois-saksalaisten mallien mukaan, olivat Tanskassa ainoana rahana 
vaan hyvin lyhyen ajan 1100-luvun keskivaiheilla.2 Norjassa lyödään 
brakteaatteja myöskin 1100-luvulta alkaen ja pysyvät käytännössä jos
sain määrin senkin jälestä kun Maunu Lagaböte (1263— 80) jälleen 
otti kaksipuolisen rahan lyönnin käytäntöön englantilaisten mallien 
mukaan.3 Ruotsissa ei tunneta mitään kotimaista rahaa Anund Jako
bin kuoleman (n. 1050) jälestä aina Knut Eerikinpojan aikoihin asti 
(1167— 95). Viimeksi mainitun hallitsijan ajalta tunnetaan sen sijaan 
sekä hyvin pieniä ja ohueita puolibrakteaatteja että varsinaisia brak-

1 Englannissa alkoivat Anglit ja Saksit rahaa leimata vasta kristinuskoon kään
nyttyänsä 6 ja 7 vuosisadalla. Sittemmin sai täkäläinen raha vaikutuksia karolinkilai- 
sesta rahasta ja saavutti suurimman leviämisensä 10 ja 11 vuosisadalla.

s Tanskalaisista brakteaateista katso C. F. Herbst: Bjergsted Fundet, Aarboger for 
Nordisk Oldkyndighed 1866 s. 386 ja s. P. Hauberg: Danmarks Myntvaesen i Tids
rummet 1146— 1241.

8 Norjalaisista brakteaateista katso: Das älteste Miinzwesen Norwegens bis zum 
Ende des 14:ten Jahrhunderts. Koehne’s Zeitschrift, B VI. Schive: Norges Mynter i 
Middelalderen.
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teaatteja. Ensimäinen, joka tämän jälestä jälleen alkaa Ruotsissa kaksi
puolista rahaa lyödä, 011 Birger Maununpoika (1290— 1318), mutta brak- 
teaatteja leimataan edelleen kaksipuolisen rahan ohella vaihtorahaksi 
koko 1300-luvun kuluessa ja kenties jossain määrin läpi koko keski
ajan. Ainakin tehdään brakteaattirahan leimaamisesta sopimuksia vielä 
niinhyvin Kaarle Knuutinpojan mynttisäännössä vuodelta 1449 kuin 
Steen Stuure vanhemman rahanlyöntisäännössä vuodelta 1478, ja  päät
täen piispa Braskin ennen vuotta 1524 toimittamista muistiinpa
noista sekä useista rahanlyöntikontrahdeista (esim. v. 1524 ja  1527) 
on brakteaatteja lyönyt vielä Kustaa Vaasakin ensimäisinä valtavuo- 
sinaan. 1

Koska ruotsalaisen brakteaattirahan voimme mekin kutsua omak
semme, se kun on meilläkin ollut käytännössä ja muodostaa myöskin 
pääosan meidän brakteaattilöydöissämme, saatamme ottaa sen kehityksen 
ja  muodot tarkemmin puheeksi, huomauttamalla, että kehityksen suunta 
muidenkin skandinaavian maiden brakteaattirahassa oli suunnilleen sama. 
Ja yleispiirteet tämän kehityksen kulussa mainittiin jo saksalaisista 
brakteaateista puhuessa.

Vanhimm at ruotsalaisista brakteaateista ovat, samoin kuin esiku
vansa pohjois-saksalaiset, kooltaan sangen pieniä, läpimitaltaan noin 
10— 12 mm., sekä hyvin ohueita. Ne ovat erittäin hyvää hopeata, kes
kimäärin noin 95— 96 %>, ja niiden leimat ovat verrattain huolellisesti 
tehtyjä. Mutta niiden kehitys on tavattoman nopea sekä hopea-arvon 
alenemisessa että varsinkin muotoon ja  leimoihin nähden. Mitä edelli
seen seikkaan tulee, 011 muistettava, että rahalla tähän aikaan ei ollut 
muuta niin tarkkaan määrättyä arvoa kuin minkä sille antoi sen ho
pea-arvo ja  paino. Raha olikin sovellutettu painomittoihin ja  isom
missa maksusuorituksissa, joissa saatettiin käyttää leimaamatontakin 
hopeata, käytettiin tavallisesti punnitsemista, jolloin saattoi tapahtua, 
kuten löydöissä tavatut lukuisat leikatut tai murretut brakteaattipalaset 
todistavat, että rahoja paloteihinkin. Ne mitat, joita jaloja metalleja 
punnitessa käytettiin, olivat kaikissa pohjoismaissa 1 markka =  8 äyriä 
=  24 äyrityistä. K un leimattu rahakin sovitettiin samaan m ittajär
jestelmään, oli tarpeellista jakaa sen pienin yksikkö, äyrityinen, vielä 
pienempään yksikköön, jonka leimattu raha muodosti. Nähtävästi riip
puen rahan laadun erilaisuudesta tämän jaon tapahtuessa luettiin eri 
maissa ja vieläpä saman maan eri osissakin hyvin eri tavalla rahoja 
äyrityiseen. Niinpä luettiin Ruotsissakin, jonka markkaa 1300-luvun 
alulla vastaisi noin 214,75 gr, äyrityiseen (n. 8,95 gr) missä 8 , missä 12, 
missä 16 j. n. e. rahayksikköä, joten tämän paino siis vaihteli samassa

1 Esitys ruotsalaisista brakteaateista perustuu pääasiassa H. Hildebrandin teok
seen Sveriges Medeltid I, kap. VI. Myntväsendet.
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suhteessa, tehden 1,12, 0,tj, 0,50 j. 11. c. gr. Koska ruotsalaiset brak
teaatit painoltaan vaihtelevat, pienemmät 0 ,n — 0 ,n gr:n ja  isommat 0,25 
— 0,88 gr:n välillä, näyttävät ne siis vastanneen rahayksikön osia, enim
mäkseen ehkä neljäsosia tai puolia. Tästä näkee että hopeamarkasta 
saatettiin lyödä hyvin erilainen määrä brakteaatteja. Mutta rahan arvon 
vaihtelevaisuutta lisäsi vielä se, että rahan hopea huononemistaan huo
noni ja rahamarkka etääntyi siis hopeamarkasta yhä enemmän. Niinpä 
vastasi hopeamarkka jo Birger Jaarlin (1250— 66) aikana 2 rahamark- 
kaa, Maunu Latolukon aikana (1275— 90) 3, v. 1303 4 , v. 1311 5 j. n. e. 
Maunu Eerikinpojan (1319— 1365) hallituskauden alkupuolella pysyi 
suhde keskimäärin tällaisena, mutta aleni jo sen loppupuolella niin 
että Ruotsin raha v. 1363 ei enää kelvannut paavin ylöskantomiehelle 
pietarinpenninkiveroksi. Albrekt Meklenburgilaisen (1363— 89) aikana 
vastasi hopeamarkkaa keskimäärin 6 rahamarkkaa, 1300-luvun lopulla 
jo 7, 1400-luvun alkupuolella 8, Suomessa 10, saman sataluvun 
loppupuolella 11 ja  löOOJuvuu alulla 13. Jos kohta rahahopean arvoa 
koetettiin aika-ajoin parantaakin, osottavat nämä numerot kuitenkin ke
hityksen yleisen kulun.

Mutta samalla kun brakteaattien hopea-arvo vaihtelee ja alenee, 
vaihtuvat myöskin niiden leimat niin nopeasti, että muutamassa kym 
menessä vuodessa ennättävät suorittaa pitkät typoloogiset kehityssarjat, 
jotka tavallisimmin nekin osottavat taantumista. K nut Eerikinpojan 28 
vuotiselta hallitusajalta nähdään siitä jo valaisevia esimerkkejä. Tällä 
ajalla suoritetaan esim. muutaman brakteaatin leimassa tavattavan, 
aluksi kai kirkon päätyä esittävän kuvion kehitys ruudukkaaksi neli- 
kulmioksi (vert. kuvia 1— 5), samoin muuttuu eräässä toisessa brak- 
teaattityypissä alkuaan ristin haarukoissa olevat neljä kirjainta yhä kä- 
sittämättömämmiksi (vert. kuvia 6— 9). Mutta päin vastaiseen suun
taankin käyvää kehitystä on tähän aikaan tavattavissa. Tämän kir
joittajan Koroisten niemeltä Räntämäellä esiin kaivauttamissa brakteaa- 
teissa löytyy eräs täällä verrattain lukuisasti edustettu kruunubrak- 
teaattityyppi, jossa kruunun muoto aluksi on tehty hutiloiden sijoite
tuista pisteistä, mutta kehittyy vähitellen viivoista muodostetuksi ja täy
dellisemmäksi. Paitsi jo  mainituita kuvioita, esiintyy tämän aikuisissa 
brakteaateissa lisäksi leveä ruudukas risti, muodoltaan vaihteleva tähti
mäinen kuvio, eri muotoisia kolmioita, kruunattu ihmispää, erimuotoisia 
leijonakuvia y. m., joista kukin kuviolaji muodostaa oman kehitys- 
sarjansa.

Seuraavien hallitsijain aikana 1200-luvun taitteessa saavat brak- 
teaattileimat uusia muotoja ja suorittavat edelleen pitkiä kehityssarjoja 
verrattain lyhyessä ajassa. Esimerkin vuoksi mainittakoon, että eräässä 
brakteaattityypissä, joka on vallalla 1200-luvun alkupuoliskolla, huono
nee leiman kruunattu ihmispää huononemistaan (vert. kuv. 10— 11) ja
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eräässä toisessa samanaikaisessa tyypissä muuttuu aluksi selvä kruu
nattu eläimen pää melkein lukemattomien variatsioonien kautta ku
vioksi, jota ei kehityssarjaa tuntematta enää voisi ymmärtää (vert. ku
via 12— 15). Merkille pantava on myöskin, että 1200-vaiheilla alkaa

1 2 3 4 5

6 7 8 9

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
Kuvat 1— 25. Ruotsalaisia brakteaatteja 1100— 1400-luvuilta.

rahoihin entisten latinalaisten kirjaimien sijasta esiintyä munkkikirjai- 
mia, joista A, E  ja M, sen muotoisina kuin kuvissa 18, 29 ja 
17 nähdään, ovat ensimäisiä tuloa tekemässä. Kooltaan pysyvät 
brakteaatit joko suunnilleen samanlaisina tai ovat puolta suurem
pia ja  painavampia. Nämä isompikokoiset brakteaatit, joiden leimoissa 
vaihtelevat kruunu, tähti, eläimen pää, torni, kruunattu pää, kilpi, lei
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jona, lilja, ruusu, lippu, kuningas vallanmerkkineen y. m. mitä erilai
simmissa muodoissa ja joita leimasivat Johan Sverkerinpoika (1216—  
22), K nut Långe (1228— 34) sekä myöhemmin Valdemar (1250— 75), 
arvelee Hildebrand lyödyiksi Sveanmaassa, jossa äyrityiseen luettiin 8 
rahayksikköä kun Göötanmaalla luettiin niitä 16. Tässä tapauksessa 
olisivat nämäkin isommat brakteaatit, samoin kuin pienemmätkin, jotka 
siis olisivat göötalaisia, rahayksikön neljäsosia eikä sen puolia. Sekä 
Erik Eerikinpojan (1222— 50) että Valdemarin aikana lyötiin myöskin 
pienempiä brakteaatteja, joiden leimoissa kruunattu päänkuva, kruunu, 
lentävä lintu, linnanportti, miekka E  ja  R  kirjainten välissä, kruunu, 
jonka alla V A L  tai joku merkki, B kirjain y. m. vaihtelevat.

1200-luvun lopulla ja 1300-luvun alkupuolella vaihtelevat brak
teaatit jonkun verran koolleen ja  niiden leimoissa tavataan eri kirjaimia 
(E, M, A, H, L, S ja  G) sileän tai helmi- tai sädekehän muotoisen kehyk
sen sisässä (vert. kuvia 16— 19 sekä 28— 31). Mitä muotoja näistä on minkin 
hallitsijan aikana leimattu, sitä ei ole toistaiseksi helppo sanoa, kun ei 
vielä ole onnistuttu tulkitsemaan näiden kirjaimien merkitystäkään. H il
debrand on koettanut niitä luokitella siten, että on vienyt E  ja  M kir
jaim illa varustetuista kooltaan pienemmät Maunu Latolukon ja  isom
mat kuningas Birgerin aikaan sekä A, H, L, S kirjaimilla varustetut 
Maunu Eerikinpojan hallituskauteen. G-kirjaimella leimattuja brak
teaatteja, joita tavataan m. m. suomalaisissa löydöissä, ei Hildebrand ole 
julkaissut. Täm ä luokitus ei kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa, kuten 
Wilh. Berg kirjoituksessaan En svensk brakteatstämpel1 on osottanut. Myö
hemmistä brakteaateista mainittakoon Maunu Eerikinpojan myöhemmät 
brakteaatit, joissa leimana on kaksi vastakkain olevaa kruunua ja nii
den välissä joku kirjain tai muu merkki sekä Albrekt Meklenburgilai- 
sen brakteaatit, joissa leimana tavataan kruunattu päänkuva, kruunattu 
A tai S kirjain j. n. e. (vert. kuvia 21— 24). Uusia brakteaattityyp- 
pejä esiintyy vielä Eerik Pommerilaisen ja  hänen puolisonsa Filippan 
toimesta, joista edellisen brakteaateissa oli leimana sädekehän ym pä
röimä kruunu ja  jälkimäisen samoin ympäröity leijona (vert. kuv. 20 
ja  25), mutta varmaa ei ole, onko näitä koskaan Ruotsin puolella lyöty. 
Minkä muotoisia myöhemmin 1400-luvulla mahdollisesti lyödyt brak
teaatit ovat olleet, siitä ei meillä toistaiseksi ole tarkempia tietoja. Hil- 
debrandin mukaan olisivat brakteaatit, joiden leimana on kruunattu 
päänkuva ja kruunulla varustettu A, olleet käytännössä Kustaa Vaasan 
aikanakin. Pitemmälle kuin 1400-luvun alkuvuosikymmenille eivät löytö- 
seikat näytä todistavan Visbynkään brakteaattien, joissa leimana oli 
kaksinkertainen W  ja jotka eivät kooltaan eroa muun Ruotsin brak
teaateista (paino keskim. 0 ,is gr), leimaamista ja  käytäntöä.

1 Göteborgs och Bohusläns Fornminnen och historia VI, siv. 211 ja s.
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Edellä esitetyt brakteaattimuodot ovat yleisiä Ruotsin rahalöy- 
döissä, mutta suurin osa niistä, Knut Eerikinpojan brakteaateista läh
tien, on myöskin edustettu suomalaisissa rabalöydöissä, joissa kuitenkin 
tavataan paitsi edellisistä eroavia variatsiooneja koko joukko sellaisiakin 
brakteaattimuotoja, joita Ruotsin löydöistä ei ole julkaistu. Tällaisia 
on jo ennen tullut mainituksi muuan kirjain- ja  kruunubrakteaatti- 
tyyppi. Muina esimerkkeinä mainittakoon sellaiset brakteaattileimat 
kuin kolme rinnakkain olevaa ristiä (pieni risti ison keskusristin kum 
mallakin puolella), nelijakoinen, ylhäältä tasainen, alaspäin suippo kilpi, 
kaksoisristi, jonka kulmauksissa viisilehtinen rusetti, yksinkertainen risti, 
jonka kulmauksissa piste y. m. Mitkä näistä tyypeistä ovat muualta 
kuin Ruotsista peräsin, mitkä mahdollisesti voisivat olla Suomessa lei
mattuja, se ei saata tulla tässä yleisessä esityksessä puheeksi.

Se suunnaton vaihtelevaisuus, joka brakteaattimuodoissa ilmenee, 
tekee käsitettäväksi, että rahan muodon muuttamisia silloin on tapah
tunut Ruotsissakin sangen usein. Monasti eroavat saman brakteaatti- 
tyypin eri variatsioonit vaan siinä, että toisessa on joku pieni merkki: 
piste, tähti, risti, ruusu tai muu sellainen, jota toisessa ei ole. Kun 
leima muussa kohdin on aivan samanlainen, on arveltu muutoksen voi
neen tapahtua vaan siten, että leimasimeen on perästä päin tehty täl
lainen merkki lisäksi. Täm än lisäyksen aiheena on osaksi voinut olla 
se, että mynttiherra 011 tahtonut ennen tunnetun rahatyypin muodossa 
panna liikkeeseen huonompaa hopeata ja  on antanut uuden rahan va
rustaa merkillä, jotta hän ei itse joutuisi omasta petoksestaan kärsi
mään. Pienempiä eroavaisuuksia saman tyypin brakteaatteihin 011 ai
kaan saanut myöskin leimasimen kuluminen ja siihen tehdyt korjauk
set samoin kuin leimatessa annettujen iskujen erilainen vahvuus y. m. 
asianhaarat. Tällaisiin teknillisiin seikkoihin näyttää perustuvan m. m. 
se muutamissa brakteaattityypeissä tavattava omituisuus, että reunat 
ovat käyristetyt. Tämä ilmiö on epäilemättä saanut alkunsa siitä että 
rahan laajuisen leimasintason reunoja on jonkun verran pyöristetty, 
koska teräväreunainen leimasin, jommoisia kaksipuolisia rahoja leima
tessa käytettiin, saattoi ohuesta brakteaattilevystä pehmeätä alusta vas
taan katkaista ne osat reunoista, joita leimasin ei peittänyt. Näin tu
livat brakteaatin reunatkin käyristetyiksi, ja kun tämä kerran oli muo
tiin tullut, kaiverrettiin käyrän reunan tila niihinkin leimasimiin, jotka 
olivat leveämpään metallilevyyn tehdyt. 1

1 Dannenberg (Die Deutschen Miinzen, B I, siv. 23) arvelee brakteaattien reuno
jen tulleen käyristetyiksi vasta leimaamisen jälestä, ja päättää tämän siitä, että saksa
laisten Wenden-brakteaattien joukossa tavataan monesta tuhannesta muutama harva, 
joiden reunoja ei vielä ole taivutettu, vaan ovat suorat ja suhteellisesti taivutettujen 
brakteaattien reunoja leveämmät. Tämä selitys ei kuitenkaan tunnu todenmukaiselta, koska 
ei saata ymmärtää, miksi näitä reunoja sitten olisi ruvettu käyristämään, kun kaksipuo-
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Brakteaattityypeissä tavattavat muoto-eroavaisuudet ovat enimmäk

seen kumminkin sitä laatua, että ne eivät ole voineet tulla samalla lei
masimella tehdyiksi. Leimasimia on siis täytynyt löytyä sangen paljon, 
vaikka niitä, merkillistä kyllä, on vaan ani harva —  
kaikkiaan koko Europasta 6 kappaletta —  säilynyt mei
dän päiviimme saakka. Nämä kuvaa kaikki W ilhelm 
Berg ennen mainitussa kirjoituksessaan En svensk 
brakteatstämpel, josta kuvan 26 olemme tähän jäljen
täneet. Ne ovat aineeltaan joko taottua rautaa tai 
valettua pronssia. Muodoltaan on yksi niistä (böömi- 
läinen) lähes 12 sm. pitkä ja läpimitaltaan 19—26 
mm. paksu kahdeksan kulmainen rautatanko, jonka pie
nemmässä päässä on pyöreä leima, yksi (samoin böö- 
miläinen) on noin 45 mm. korkea katkaistu kartio, 
jonka vähän leviävässä n. 43 mm. laajuisessa asemassa 
on 13 mm. pitkä rautatappi, leimasimen kiinnittämistä 
varten alasimeen, kaksi (toinen sveitsiläinen, toinen 
pohjois-saksalainen) on sitä muotoa kuin kuva 26 näyt
tää, yksi (unkarilainen) on eliptinen 27 X  34 mm. 
laaja ja  n. 3 mm. paksu pronssilevy, jonka kummassa
kin lappeessa on leimasin, sekä yksi (ruotsalainen) sitä 
muotoa kuin kuva 27 osottaa. Kuten leimasimien muo
dosta jo käypi selville, on leima brakteaateille annettu 
joko siten,että leimasinta on pidetty kädessä ja  vasa
ralla lyömällä on saatu leima syntymään pehmeällä 
alustalla lepäävään hopealevyyn, taikka päinvastoin on 
leimasin ollut johonkin alasimeen kiinnitettynä tai 
muuten ollut vakavalla alustalla, sen päälle on pantu 
ensin rahaksi leimattava hopealevy ja päällimmäiseksi 
jokin pehmike, tavallisimmin kaiketi lyijylevy, johonka Kuva 26 p0hjois- 
sitten isku on annettu. Siihen nähden, että useimmat saksalainen brak- 
jälellä olevista leimasimista viittaavat viimeksi mai- '^rak*
nittuun menettelyyn, lienee se ollut tavallisempi. Ku- teaatti 1300-luvulta. 
van 26 näyttämä leimasin on tehty alasimeen kiinni- ^ g „ 'sk braiftean ° 
tettäväksi, mutta käytetty myöhemmin päälileimasi- stämpel), 
mena.

K uvan 27 osottama ruotsalainen brakteaattileima, josta nähdään m. m. 
että eri kirjaimisia brakteaatteja on leimattu samaan aikaan (vert. kuvia 28

liset rahat ja vanhimmat brakteaatitkin ovat suorareunaisia, ellei tähän olisi pakottanut 
jokin käytännöllinen seikka, eikä ole edes koetettu selittää miten tuo reunojen käyris- 
täminen olisi voinut tapahtua leimaamisen jälestä jo tehtyä leimaa loukkaamatta. Dan- 
nenbergin mainitsemat suorareunaiset Wenden-brakteaatit ovat siis pikemmin niiltä 
ajoin, jolloin leimasimen reunoja ei vielä oltu pyöristetty.
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— 31), on löydetty muinaisen Lödösen kaupungin paikalta lähellä Göte
borgia. Tämä kaupunki oli keskiaikana tunnettu mynttikaupunki, jossa jo 
K nut Eerikinpojan aikana 1100-luvulla rahaa leimattiin. Epäilemätöntä 
on, että tätä leimasinta, jonka leimojen kuvaamat brakteaatit olivat Hilde- 
brandin mukaan käytännössä n. 1280— 1320, on Lödösen rahapajassa 
brakteaattien valmistamiseen käytetty. Sen johdosta että mainittu Lö- 
döse eli Ledus, kuten sen nimi on moniaissa brakteaateissa, ei ole Maunu 
Latolukon testamentissa vuodelta 1285 mainittujen mynttikaupunkien 
joukossa, on Hildebrand arvellut, että Lödösessä olisi jo näihin aikoi
hin lakattu rahaa leimaamasta. Tätä olettamusta vastustaa siis ylem 
pänä mainittu leimasin, samoin kuin muuan historiallinen todistuskap
pale vuodelta 1307, jossa Lödösen mynttimestari Öfradus mainitaan. 
Täm ä osottaa, ett mainittu testamentti, jossa kuningas määrää lahjoja

Kuva 27. Lödösen'brakteaattileimasin pronssilevystä, joka on keskeltä 5 mm. paksu, 
päistä ohuempi. (Kongi. Antiqv. Akademins Månadsblad B 9).

28 29 30 31
Kuvat 28— 31. Lödösen leimasimella tehtyjä brakteaatteja.

eri tahoille Tukholman, Vesteroosin, Nyköpingin, Örebron, Skenningen, 
Jönköpingin, Söderköpingin ja Skaran mynttihuoneiden tuloista, ei siis 
sisällä täydellistä luetteloa sen aikuisista rahanlyöntikaupungeista Ruot
sissa. Paitsi Lödöseä puuttuu siitä Kalm arikin, jossa jo aikaisemmin 
on tunnetusti rahaa lyöty.

Mutta Latolukon testamentissa ei mainita myöskään Turun mynt- 
tihuonetta, seikka, jonka Hildebrand on katsonut todistavan, että T u
russa ei ole mynttihuonetta tällöin vielä ollut, kuten lisäksi on nähty 
siitäkin, että mainitussa testamentissa Suomeen tulevat lahjat määrä
tään otettaviksi Tukholman ja Vesteroosin mynttihuoneiden tuloista. 
Turun rahoja mainitaan ensikerran vuonna 1412 ja vasta näihin aikoi
hin on arveltu mynttihuoneenkin tulleen tänne perustetuksi.1 Y lem 
pänä olemme kumminkin nähneet, että päätodiste Turun mynttihuo
netta vastaan, Maunu Latolukon testamentti, ei ole sitova, koska se ei

1 Vert. esim. O. A. Forström: Suomen keskiajan historia, siv. 283.
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sisällä täydellistä luetteloa silloisista mynttihuoneista. Sillekään seikalle 
että testamentissa Suomeen määrätyt lahjat olivat Ruotsin mynttihuo- 
neiden tuloista otettavat, ei saata tässä kohden vallan suurta merki
tystä antaa, koska tämä voi helposti johtua siitäkin, että Suomen myntti- 
huoueen tulot olisivat olleet siksi huonot, että niistä ei olisi ollut mi
tään lahjoitettavissa. Täm äkin mahdollisuus on näet ajateltavissa, koska 
rahanlyönti Turussa ei milloinkaan päässyt kukoistavalle kannalle, joten 
Suomessa ulkomainen, etupäässä Räävelin raha, oli aika ajoin yleisem
min käytännössä kuin Ruotsin ja oma raha.1 Kysym yksen Turun 
mynttihuoneen perustamisäjasta saatamme siis hyyällä syyllä pitää edel
leen avonaisena.

Vaikka tämä kysym ys on ratkaistavissa vaan suomalaisten raha- 
löytöjen avulla, joidenka seikkaperäiseen käsittelemiseen emme tällä 
kertaa voi ryhtyä, mainittakoon tässä kuitenkin muutama seikka, jolla 
kysym yksen valaisemiseksi saattaa olla merkitystä. Jo niin aikaiseen 
kuin 1100-luvun loppupuolelta julkaisee Hildebrand muutaman brak- 
teaattityypin, 2 missä leimana olevan ristin haarukkaissa on neljä kir
jainta, joista ei ole saatu muuta käsitettävää sanaa syntymään kuin 
ABOE. Myöhemmissä variatsiooneissa käy tämä kirjoitus alenevan ke
hityksen kautta yhä epäselvemmäksi, kuten kuvissa 6— 9 nähdään. Niitä 
vastaan, jotka ovat pitäneet tätä brakteaattia kirjoituksensa mukaan 
Turussa leimattuna, huomauttaa Hildebrand, ettei ole luultavaa että jo 
Knut Eerikinpojan aikana olisi rahaa lyöty siinä osassa Suomea, joka 
Eerikki Pyhän ristiretken kautta oli Ruotsille voitettu. Sitäpaitsi sa
noo hän tätä brakteaattityyppiä samoin kuin koko sitä raharyhmää, 
johonka se kuuluu, löydetyn vaan tarkoin rajoitetulta alueelta, nim. 
Itägöötan maalta ja Kalmarin läänin pohjoisosasta —  ei edes Gotlan- 
nista — , joten se ei voi olla Suomessa, vaan Itägöötan maalla leimattu 
raha. Mutta Hildebrandin tiedossa ei ole ollut, että melkein kaikki 
mainittuun ryhmään luetut rahat esiintyvät myöskin rahalöydöissä T u
run seudulla, jossa niistä tavataan koko joukko sellaisiakin variatsiooneja, 
joita ei ole Ruotsin rahalöydöissä. Tämä seikka heikontaa mielestäni 
Hildebrandin todistusta siihen määrään, että on täysi syy ottaa asia 
uudestaan pohdinnan alaiseksi suomalaisten löytöjen kannalta.

Turun mynttihuonetta koskevana seikkana mainittakoon lisäksi, 
että Matti Kettilmundinpoika, joka vuodesta 1324 lähtien oli Suomessa 
maaherrana ja kuoli luultavasti Turussa kesällä 1326, määrää testa
mentissaan lahjoja, paitsi muille henkilöille ja  laitoksille, myöskin omille

1 V. 1506 oli Suomi esim. niin köyhä Ruotsin rahasta että Raaseporin läänistä 
kannettu vero 1,400 räävelin markkaa, sai levätä „beseg!ad och orörd“ , koska sitä ei 
voitu Suomessa vaihtaa Ruotsin rahaan. Räävelin rahasta ei näet Tukholmassa väli
tetty. Hildebrand Sveriges Medeltid I, siv 944.

a Sveriges Medeltid I, siv. 808 ja s.
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palvelijoilleen, joiden joukossa mainitaan m. m. Lydikinus myntare (—
 . Cuilibet stalulatori meo, vnum equum et. V I. marchas denar.
magistro ottoni. X X X . marchas denar. lydikino myntarae. X X X . marchas. 
ormero muratori tantum. nicolao muratori. X II. marchas. cuilibet labo- 
ratori in curia mea. magistro in suo opero. V I. marchas denar. et 
vnam tunicam cum capa. ragnualdo coco. X. marchas denar. gerikino 
coco. X. marchas denar. plaeghamanni. X . marchas denar. cum tunica 
et capa. hinzikino rasori. X . marchas denar. cuilibet cursori meo. III. 
marchas denar. cum tunica et capa. j. n. e.) h Että »myntare» tässä 
ei voi tarkoittaa sukunimeä, kuten Hildebrand 2 koettaa tehdä uskotta
vaksi, vaan 011 täysin rinnakkainen seuraavan »muratori» ( =  muurari), 
nimen kanssa ja tarkoittaa siis ammattinimeä, näyttää minusta aivan 
selvältä. Jos sitä paitsi, kuten Hildebrand sanoo, myntare 1400-luvulla 
esiintyy sukunimenä Tukholmassa, jossa mynttihuone löytyi, ei se mie
lestäni selitä samaa sukunimeä 1300-luvun alulla Turussa, jossa myntti
huone, kuten hän otaksuu, olisi perustettu vasta sata vuotta myöhem
min. Tahtoisin siis nähdä puheenaolevassa testamentissa huomioon 
otettavan viittauksen siihen, että ainakin tuo mahtava Matti Kettil- 
mundinpoika on täällä Suomessa mynttäysoikeutta harjoittanut ja  että 
hänen testamentissaan muistettu Lydikinus on ollut Turussa 1300-lu- 
vun toisella vuosikymmenellä toiminut rahanlyöjä.

Mikä merkitys sitten on annettava Rhyzeliuksen epämääräiselle 
ja tuntemattomaan lähteeseen perustuvalle tiedolle, jonka mukaan piispa 
Catillus eli Kettil »lärer ock styrkt samma Konung (Maunu Latolukko) 
til at inretta et Möntehus i Åbo år 1284»,8 siihen voinevat valaistusta 
antaa suomalaiset rahalöydöt, joiden tulee muutkin ylempänä esitetyt 
viittaukset Turun mynttihuoneeseen nähden vahvistaa. Näiden todis
tusten esittäminen veisi meidät kuitenkin ulkopuolelle tämän historial
lisen yleiskatsauksen piirin. Tässä huomautettakoon vaan, että keski- 
aikuisten rahanlyöntisuhteiden mukaista ei olisi, että Suomi olisi ollut 
satoja vuosia ilman omaa mynttihuonetta aikana, jolloin emämaassa 
Ruotsissa niitä oh vähintäin kymmenkunta, jolloin tapaan kuului miltei 
joka vuosi rahan muotoa ja  hopeapitoisuutta muuttaa ja  jolloin m. m. 
liike Suomen ja  Ruotsin välillä oli niinkin epämukava ja epävarma 
kuin se aikaisempana keskiaikana oh.

Tärkeimmät niistä Suomen rahalöydöistä, joista brakteaattirahoja on 
talteen saatu, ovat seuraavista paikoin, nim.: Ahvenanmaalta
Getasta (Bolstaholman säterin maalta, lähemmä 800 kpl.) ja Lem- 
lannista (Lemböten kirkonraunioiden alttarikiven alta 270 kpl.), Tu-

1 Svenskt Diplomatarium IV, I.
2 Sveriges Medeltid I, siv. 944. Sama selitys on sittemmin kategoorisesti otettu 

K. F. Söderwallin sanakirjaan Ordbok öfver svenska medeltidsspråket.
3 Stiecht- och Biskops-Chrönika, siv. 330.



rusta, josta on useampia löytöjä, lukuunottamatta linnaa, josta brakteaatteja 
on usein löydetty, Rantamäeltä (Koroisista), Maskusta (Kalela), Liedosta, 
(Vanhalinna) Naantalista (luostaripaikka), Kuusiston linnan raunioilta, 
Raumalta (luostarimäeltä), Köyliöstä (Kirkkosaari) Orihpäästä (kirkko), 
Urjalasta (kirkko), Karjasta (Junckarsborg) ja Viipurista. Paitsi näitä 
on tietoja useista brakteaattilöydöistä, jotka ovat joko kokonaan joutu
neet hukkaan tai hajaantuneet sinne tänne. Ylem pänä mainituista 
löytöpaikoista on Turun linna ollut melkein ehtymätön, sillä sieltä on 
rahalöytöjä tavattu miltei kaikissa siellä viime vuosikymmenenä toi
meenpannuissa korjauksissa ja  tutkimuksissa. Valitettavasti vaan 011 
aniharvassa poikkeustapauksessa arkkeolooginen asiantuntija ollut tilai
suudessa täällä löytöhuomioita tekemään, joten suurin osa täällä tava
tuista löydöistä on ilman tarkempia tietoja löy- 
töseikoista menettänyt arvoaan. Täm ä on sitä va
litettavampaa kun löydöt Turun linnasta, jossa ra
hapaja ainakin keskiajan loppupuolella tieten on 
ollut, olisivat leimauspaikan valaisemiseksi olleet 
monia muita löytöjä tärkeämmät.

Se raharyhmä, jonka esiintymistä ja kehitystä
edellisessä on pääpiirteittäin koetettu valaista, 011
leimatun rahan historiassa ja käytännöllisessäkin 
suhteessa yhtä omituinen ilmiö kuin päinvastaisessa 
suhteessa myöhemmin 1600- ja  1700-luvuilla esiin
tyneet plooturahat, jotka muodostavat toisen äärim
mäisyyden rahan kokoon ja  painoon nähden. Viimeksimainittujen
mukana kulettamisesta kauppa-asioissa tarinoidaan, että niitä markki
noille mennessä ladottiin reen ketaroille. Jälkimäisten kulettamisesta 
antavat löytöseikat muutamia viittauksia. Brakteaatteja, jotka ovat 
siksi ohueita ja helposti murtuvia, että niitä ei ole voitu tavallisissa 
kukkaroissa kulettaa, löydetään näet milloin päälletysten ladottuina ja 
jonkunlaiseen riepuun käärittyinä, milloin sen tapaisissa pienissä kivi- 
ruukuissa kuin kuva 32 (Turusta Kaskenkadun l:n  tontilta) näyttää, 
milloin taas metalli-, sarvi- tai puu tötteröissä, joten on syytä otaksua, 
että niitä on tällaisissa säilyttimissä kuletettukin.

Juhani Rinne.

Hvar låg Äbo dominikanerkloster?
1 årets första nummer af Historiallinen Aikakauskirja ingår en uppsats af 

Dr. K. R. Melander, som relaterar och sammanfattar de olika antaganden 
som gjort sig gällande angående platsen för Åbo dominikanerkloster.

Då denna intressanta fråga ändteligen blifvit väckt, frestas också 
undertecknad, som under många år i Åbo och dess omnejder lyss-

Kuv. 32. Kiviruukkr, 
jossa on brakteaatteja 

säilytetty.
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nat till‘ qvarlefvande sägner om det äldsta Åbo, och vägledd af dessa flitigt 
gjort iakttagelser i jorden, då tillfälliga gräfningar i af sägnerna omhuldade 
trakter försiggått, att på sätt nu sker åt forskare öfverlämna resultatet af 
sina vunna insigter.

Det är ett mödosamt och kan tyckas vara ett hopplöst arbete att i 
våra dagars Åbo leta efter det som fanns på platsen för 3— 4 sekler se
dan, ty elden har ju i flere skof utplånat allt som då fanns —  utom det 
som den ej fick makt öfver: massiva grundmurar och skickligt konstrue
rade hvalf, som trotsat eldens och tidens förtärande verkan, och hvilka, 
graflagda under grunden för Åbo stad, ligga qvar, och då de tillfälligtvis 
blottas, till nulefvande tala sitt vältaliga språk om tid, som häfderna icke 
förmå belysa.

Den skada eldsvådorna i Åbo under seklernas lopp anställt är mång
faldig. Försvåradt blef genom dem studiet af den äldre stadens topografi, 
i det gruslagren1 öfver stadens äldsta bostadsrester tilltogo i djup efter 
hvarje eldsvåda, gatorna drogos i annan riktning, nya tillkommo, andra 
utplånades, tills sjelfva stadsplan blef så alldeles olika äldsta uppbevarade 
kartor (1620— 30, 1652), dem forskarn har till ledning, att han i våra da
gars Åbo befinner sig så godt som på främmande botten.

I följd af det som ofvan relaterats har det fallit sig mycket svårt 
att hitta rätt också på de platser Bilmark pekar på såsom varande möjliga 
klosterplatser2. Dock lyckades det sist och slutligen med ledning af 
Gottskalks 1789 utarbetade karta, der gårdsegarnes namn äro angifna, och hvil
ken jag med Dr. Melanders vänliga bistånd fått dra nytta af. Efter att
i 1700 talets i domskyrkoarkivet uppbevarade kyrkoböcker ha påträffat de
gårdsegare Bilmark nämner, erhölls derjemte uppgift om deras gårdsnum- 
mer och stadsdelen de tillhörde. De Bilmarkska gårdarne kunde genom 
ofvan beskrifna tillvägagående bestämmas, men tyvärr nog kom man icke 
derigenom —  såvidt ännu kan afgöras —  målet synnerligt mycket närmare, 
ty hågkomsterna från den aflägset liggande katolska tiden ha under sekler
nas lopp sammanblandats. Helgeandshuset —  kanske äfven hospital och

1 Rester af det äldsta Åbo hittas 2,so— 3 m. under n. v. jordytan, ställvis ännu 
djupare —  t. o. m. 4 m. djupt, såsom fallet var å Rettigs tomt 17 B vid S. Ta- 
vastg. Mellan domkyrkan o. akademiehuset, i hörnet af Nylandsg. der densamma 
skär Nikolaitorgets södra del, i gatan mellan Porthans- och Brahesqvärerna, i den 
Porthanska sqvären och i många andra trakter af det gamla Åbo är det fylld jord åt
minstone 2,so m. Tavastg. gömmer på ett djup af 2,ss m. lemningar af en stenlagd
gata. —  Ofvan jord har antagligen befunnit sig den genom sina dimensioner märk
liga källare, som nu ligger 2,20 m. under stenhuset å tomten 20 B vid S. Tavastg.
Dess egendomligt rutade tegelgolf kan icke ha varit afsedt till källargolf.

2 Se Leinberg, De Finska Klostrens historia, pag. 40; Hist. Aikakauskirja 1906 
I. s. 9 — 10. — „Klöster i Åbo hafva fordom varit der handelsman Dahls gård, afl. Prof 
Pryss o. Presidentshusen och gårdar nu äro. Jag minns mig hafva hördt at et Klöster 
varit der handelsm. Lundgrens och Alléns gårdar nu äro.“
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fattiggårdar —  har under tidernas lopp i folkminnet förvexlats med klostret, 
hvilket faktum undersökningen af de Bilmarkska klostertraditionerna i nå
gon mon konstaterar.

På det intresserade blefve i tillfälle att sjelfva undersöka förhållandet 
bifogar jag här en förteckning öfver gårdar, som i medlet och slutet af 
1700 talet egdes af personer med de af Bilmark uppgifna namnen: 
Presidentshus :

N:o 5 1 i Torgqvart. President Lagerflyckt. (Kb. 1766— 72).
N:o 333 i Klösterqvart. „Präsidentshus“. (Kb. 1766- 72 t. o. m. 1799— 1814.) 

I. Kb. 1789—91 heter det om gårdens nummer ,,110 antea 333 ;“ dess 
belägenhet är vid Stora Konungsgatan.

„ 549 å Lilla Sidan, Södra qvart. „Präsidents Huuset, Landshöfdinge Residens". 
(Kb. 1766-72 ).

Prysska gårdar:
N:o 3 i Torgqvart. (Wallenstjerna) Prof. O lov Pryss. Kb. 1766—72, 1780—86. 

I Kb. 1786— 91 eges gården af Afl. Prof. Pryss arfvingar; sednare är 
en „Tracteur Laurell“ antecknad som egare af gården.

„ 123 i Torgqvart. (Hutaja) Prof. O lo f Pryss. (Kb. 1766—72.) I Kb. 1780—86
är Enke-Domprostinnan Pryss egare af gården.

„ 436 å Lilla Sidan, norra qvart. Pryss. Öde. Kb. 1766—72. Stod öde ännu 
1780— 86. Gården låg vid Dirikalag. I Kb. 1786—91 heter det om 
gårdens nummer „14 antea 436.“

„ 384 i Klösterqvart. (Karwas) Pryss Kb. 1780—86.

D ahlska:
N:o 545 å Lilla Sidan, norra qvart. Meijer. Handelsm. Dahl (Kb. 1766—72) 

I Kb. 1791—98 heter det om gårdens nummer „162 antea 545“ . Dess 
belägenhet uppges vara vid Braheg. och dess egare är ännu i sist
nämnda kb. Handelsm. Johan Dahl.

„ 13 antea 438 å Lilla sidan, norra qvart. Vähä Härkölä, Handelsm. Dahl
tillhörig. (Kb. 1786—91.) I kb. 1791— 98 tillhör gården samme egare; 
dess belägenhet uppges vara „Brahe (nedre tvär?)“

„  161 vid Aningaisg. (Jung) Handelsm. Dahl tillhörig. (Kb. 1791— 98.)

Lundgren:
N:o 443 å Lilla sidan, norra qvart. Kretala (Lundgren.) Kb. 1766— 72, 1780— 86., 

I Kb. 1786—91,1 1791— 98, der gården kallas Gretala, är dess nummer 
„10 antea 443“ , dess belägenhet uppges vara vid Braheg. och dess 
egare är Handelsm. Gabr. Lundgren.

A llénska : 1

N:o 363 „U usnabor“ , (Rajalin) Handelsman Christoffer Allén (Kb. 1753— 60.) 
„ 16 Posthuset Allén. Kb. 1753—60.

1 I Kb. 1780— 86 år Prof. Lefrén antecknad som egare af gården,’ och kan 
detta presidentshus sålunda icke vara det af Bilmark åsyftade, enär hans anteckning 
är gjord efter Prof. Pryss död, som inträffade 1785. (Se den Bilmarkska anteckningen).

1 Nedanstående Gottlundska anteckning, hemtad ur Antiqv. anteckn. II, s. 62 
åsyftar troligast någon af här uppräknade Allénska gårdar:

„A!linska (=A llénska?) gården, till venster på denna sida om den gamla bron. 
En gammal sägen vet förtälja, att här blifvit nedgömt i jorden ett bord af silfver och
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N:o 147 i Klösterqvart. Jacob Allén. Kb. 1753— 60.

„ 152 i Klösterqvart. Brinckala Allén 1753— 60.
„ 20 i Torgqvart. Postinspektor Allén. Kb. 1766—72.
„  409 i Klösterqvart (Ertman) Allén. Kb. 1766—72, 1780— 86.
„ 426 i „ Brinkala Allén. Kb. 1766— 72.
„  4 i Torgvart. Postinspektor Allén. Kb. 1780— 86.
„ 442 å Lilla sidan, norra qvart. Werd. Handelsm. G u sta f Allén. Kb. 1780—86. 

I Kb. 1786— 91, 1791— 98 är Handelsm. Custaf Allén ännu egare af 
gården, hvars belägenhet uppges vara vid Braheg. och dess nummer 
„9  antea 442“ .

A f ofvanstående gårdar ha N:na 442 och 443 vid Braheg., den först
nämnda tillhörig Handlanden Gustaf Allén, den sednare Handlanden Gabr. 
Lundgren, hvardera, enligt Dr. Melanders undersökning, befunnit sig på
platsen för det fordna Helgeandshuset. De Dahlska gårdarne, alla) beläg
na vid Brahe- och Aningaisgatorna, peka, hviiken af dem den Bilmarkska 
traditionen än åsyftar, otvifvelaktigt på samma område —  det fordna Hel- 
geandshusets.

Svårare ställer det sig att bestämma, hviiken af de Prysska gårdarne 
Bilmark åsyftat med „Afl. Prof. Pryss gård“ . Dr. Melanders i årets 
Hist. Aik* sid. 9 — 10 framställda antagande att Bilmark skulle af- 
sett N:o 3 i Torgqvarteret gör mig tveksam, huru klar saken än kan tyckas 
vara —  l:o  af anledning: att ingen till våra dagar uppbevarad tradition 
ger stöd åt antagandet, att med platsen vore förenadt något katolskt minne, 
och 2:o de jordarbeten jag i ifrågavarande trakt varit i tillfälle att närvara vid, 
lemna intet vittnesbörd om en f. d. klosterplats (— begrafningplats). —  Det 
blir oss nödigt att få platsen för den andra af Prof. Olov Pryss gårdar 
bestämd och för den händelse ej heller denna plats befinnes vara al 
traditionen omhuldad, har jag genom att lemna förteckning på alla under 
den Bilmarkska perioden förefintliga Prysska gårdar, velat bereda forskare 
tillfälle att undersöka förhållandet med dessa, ty tvifvelsutan är något mär- 
keligt minne förbundet med någon af de Prysska gårdarne —  traditionerna  
gyckla icke.

Hvilket Presidentshus är det af Bilmark åsyftade? Att det icke kan 
vara N:o 5 i Torgqvarteret torde framgå af min gården rörande not. (Se 
ofvan) Och anföras bör att i samma kb. (1 7 6 6 — 7 2 ), der egaren af gården 
N:o 5 i Torgqvarteret uppges vara President Lagerflyckt, benämnes gården 
333 i Klösterqvart. „Präsidentshus“ och denna benämning bär det a llt in i 
19 seklet. (Se ofvan).

1 stöd af det ofvan anförda och påverkad af det jag nedan meddelar,

12  stolar; hvarföre och då denna gård sedermera åtskilliga gånger blifvit såld, har det 
alltid stått i köpebrefvet, att den såldes med allt hvad der fanns, både öfver och un 
der jord.
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har jag vågat antaga N:o 333 i Klösterqvart. vara det af traditionen åsyf
tade Presidentshuset. Ifrågavarande presidentshus har nämligen enligt 
Dr. Melanders undersökning varit beläget ung. der i våra dagar Hushåll
ningssällskapets hus står, en plats om hvilken mig af en 90 årig person med
delats, att der fordom funnits ett kloster. Något katolskt minne måste så
lunda vara förbundet med platsen. Men af hvad slag? Frågan skall kanske 
i framtiden bli besvarad.

Jorden i trakten af Hushållningssällskapets hus döljer bostadsrester 
och ben, hvilket framgår af nedanstående annotation, gjord med ledning 
af mundtliga meddelanden af äldre nulefvande åbobor: „Ben och benrangel, 
murar och lemningar af gamla hus, stockväggar" har vid något i medlet 
af föregående seklet utfördt grundgräfningsarbete påträffats i trakten af det 
Ithimaeuska huset och Hushållningssällskapets hus.

Förutom ofvan relaterade Bilmarkska klostertraditioner ha oss till led
ning lemnats några andra och bland dessa 2:ne så envist ihållande att 
de —  helst de understödas af afslöjanden som jorden gör, när tillfälliga 
gräfningar i trakterna försiggå —  skola förmå vid sig fästa forskares syn
nerliga uppmärksamhet. Eget blott att Bilmark —- såvidt ännu kunnat ut
rönt bli —  intet vet om här åsyftade platser: Kaskisgatan 1— 2 och östra 
Strandgatan 4— 6.

Sistnämnda 2:ne områden, hvardera belägna inom det fordna Klöster- 
qvarteret med sina många gamla efter klostret uppkallade gator, ha ådra
git sig uppmärksamhet icke minst för den myckenhet menniskoben jorden 
i dessa trakter döljer.

Redan 1829, då gruslagret efter den förödande eldsvådan utjemnades 
och grundvalar för nya hus lades, hade man lagt märke till att jorden, der 
det Forsellska huset (våra dagars Kaskisg. 2) uppfördes, innehöll ben (Ju- 
lins anteckning, se Bonsdorff Åbo Stads hist. ser. II, häft. I sid. 43). Och 
liknande iakttagelse gjordes 1873, när uppkörsallén till observatoriibacken 
var under arbete, då det, enligt Julins ofvan åberopade anteckning, hitta
des massor af ben från f. d. kloster begrafningsplatsen.1

Ofvan relaterade iakttagelse bestyrkes när helst gräfningar försiggå i 
de trakter, hvarom här är fråga. Kaskisgatan 2 gömmer ben så ymnigt 
att det bland arbetare, som der haft att utföra gräfningar, icke är rådande 
mer än en åsigt om platsen: a tt den är en f .  d. begrafningsplats. Våren 
1902, då rörledningskanal gräfdes i portgången, som från Tavastgatan leder 
till nämnda gårdstomt, hopsamlades ben i sådan myckenhet —  till större 
delen hufvudskålar —  att de sammanbragta fyllde en större packlåda.2

1 „Benen inlagda i kistor nedgräfdes uppå begrafningsplatsen vid Skansen" (Julin).
! Nedgräfd invid Räntämäki kyrka. — Vid nämnda tillfälle hade arbetarne lagt 

märke till att de skelettrester de anträffade utvisat att liken begrafvats i riktning O -W  
Jorden hade varit bemängd med förmultnade rester af likkistor.
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Kaskisgatan mellan tomterna 1— 2 döljer ben, tomten 1 likaså (tom
ten 2 se ofvan), en iakttagelse som blifvit gjord redan 50 år härförinnan 
o c h ' hvilket denna sommar ytterligare konstaterats, när grund gräfts för 
Apoth. Ditzlers stenhus, vid hvilket tillfälle, förutom likkistor och ben, äf
ven en murad graf framträdt.1

Ben från den fordna begrafningsplatsen har med jord som släpats till 
fyllning hamnat vida ikring densamma. Så t. ex. anträffades det i våras, 
när gräfningar för den nedre brons östra brokista utfördes, anmärknings- 
värdt mycket menniskoben i jorden, i lag med tegelgrus, qvadratiska tegel
stenar och ett och annat formtegel.

Såsom af ofvanstående framgått utgör trakten Kaskisg. 1— 2, gatan 
emellan och nedanföre dessa tomter, ett stort benfält, som otvetydigt kon
staterar tillvaron af en der förefintlig forntida begrafningsplats.

Ett stycke NNO från här beskrifna grafområde finnes ett annat, der 
för årtionden sedan menniskoben i sådan myckenhet anträffats att man med 
ledning deraf gjort slutsatsen, att platsen vore en f. d. begrafningsplats. 
(Se Bonsdorff, Bidrag till Åbo Stads hist, Ser II. I. sidd. 44, 77). Ifråga
varande område utgöres af Nunnegatan med Rettigs der invid belägna 
stora tomt, som i NV gränsar till ö .  Strandgatan, i SO till S. Tavastgatan 
och i W . till tomten 6 vid ö .  Strandgatan, hviiken sistnämnda tomt, der 
den stöter till den Rettigska —  enligt arbetares utsago —  äfven torde 
dölja ben.

Lika rik som stadsdelen ifråga är på ben, otvetydiga vittnesbörd om  
fordna  begrafningsplatser, lika rik är den på byggnadsrester som vittna om 
hög ålder och hvilka på goda grunder kunna hänföras till m edeltiden: star
ka murar af gråsten och tegel med s. k. munkförband, hvalf i mängd, bland 
dem ett gotiskt (Aura bad), rektangulära och qvadratiska golftegel, rikedom 
på formtegel af många olika slag o c h  rester af underjordiska gån
gar („nunnatten polkuja") etc.

Den första byggnadsrest, som, enligt hvad vi ha oss bekant, påträf
fats i omedelbart grannskap af det stora benområdet Kaskisg. 1— 2, är en 
stark gråstensmur, som 1851, 2 alnar under jordytan, framträdde när gatureg- 
leringsarbete i trakten försiggått. Apoth. Julin, som i sina anteckningar 
räddat åt oss uppgiften, bifogar: „i muren var inmurad en sten (Pargas 
kalksten) af cirka 3 menniskohufvuds storlek, försedd med inhuggningar 
föreställande hjerta och löfblad (lotusblad?)" 2 Denna intressanta sten (för

1 Ifrågavarande intressanta graf, tegelmurad m. gråstensbotten, innehållande 
2:ne likkistor, framkom på ett djup af ung. 2 m. Tyvärr nog hann den bli hvarken 
undersökt eller ens fotograferad, innan den sjönk ihop.

Prof. Aspelin, hvars utlåtande jag på privat väg fått del af, anser grafven i och 
för sig vittna om tidig medeltid, sednast 1300 talet.

2 Bonsdorff, Åbo Stads hist. Ser. II. I. s. 43.
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ärad åt Finska Fornminnesföreningen) torde genom sina lotusblad 1 kunna ut
göra bevis för att platsen, dit de gamla klostertraditionerna vägledt oss, 
verkeligen är en f. d. klosterplats —  ett faktum som ytterligare bestyrkes 
ej blott af den der invid belägna ansenliga begrafningsplatsen, utan ock 
af de rika, intressanta och otvetydigt medeltida byggnadsrester, som anno 
1901 och i år blottats å tomten vid Kaskisgatan, och hvilka bevisligen ha 
fortsättning såväl under Kaskisg. som äfven under det trähus som befinner 
sig emellan de af Jernvall och Ditzler uppförda husen.

Det ligger icke i min plan att i denna uppsats, som nödgats få en 
utsträckning vida utöfver hvad jag afsåg, relatera om de intressanta ruiner 
som nyssnämda år blottades å tomten 1 vid Kaskisg., utan hänvisar jag 
den af saken intresserade att ur Dokt. Hj. Appelgrens i Finskt Museum 
1901, p. 49 ff. ingående uppsats „D et underjordiska Å bo" skaffa sig full 
kännedom om ifrågavarande intressanta gräfningsarbete och det resultat det 
lemnade. Så mycket vare dock sagdt att Doktor Appelgren i ofvannämnda 
uppsats sammanfattar sina vunna insigter i ungefär följande slutkläm:

„Då man vet att klostret 1340 var beläget utanför staden, som i 
äldre tider icke sträckte sig långt ifrån domkyrkans omedelbara närhet 
samt att Sampalinna berget (invid hvars fot ruinerna påträffades) är det
samma som den fordna Klösterbacken och då klostret enligt till våra da
gar uppbevarad folktradition varit beläget just i trakten af den plats, der 
gräfningarna pågingo, synes det icke osannolikt, att den nu blottade ruinen, 
som enligt hvad ofvanföre anförts (väggarnes konstruktion m. tegelinnan- 
mäte, tegelarkitekturen samt fyndet af urnan med mynten fr. 1300— 1400 
talen) faktiskt härrör från medeltiden, i sjelfva verket var en af de till 
Finlands första kloster hörande byggnaderna".

Till samma tid som de nyss omnämnda, 1901 framgräfda byggnads- 
resterna kan på goda grunder hänföras de i sommar blottade ruinerna, och 
utgöra de otvifvelaktigt delar af samma byggnadskomplex, hvilken i sin hel
het torde ha utgjort ett af sin tids praktverk i byggnadsväg, att sluta till 
af den rikedom på formtegel (mer än vid något under de sistförflutna 6 
åren försiggånget grundgräfningsarbete) och de 2:ne marmorstycken (det större 
med profilerad kant och af i det närmaste 7 kg. vigt) som vid grundgräf- 
ningsarbetet för det Ditzlerska huset framträdt.

Om vi, såsom af här gjorda undersökning torde framgå, på goda 
grunder våga antaga dominikanerklostret ha varit beläget i trakten af våra 
dagars Kaskisg. 1— 2 och gatan deremellan, ställer sig för oss frågan: 
hvad slags medeltida inrättning ha vi att söka å platsen för Rettigs 
tomt (östra Strandg. 4, Nunneg. 1 och S. Tavastg. 21) och kommerserå
det Petrelii tomt med Aura bad (Ö. Strandg. 6 )?  Den gamla traditionen 
om ett här fordom beläget kloster bestyrkes af den mängd menniskoben

1 Melander, Hist. Aikakauskirja 1906, 1. 8.
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jorden i denna trakt döljer och —  hvad intressant är —  af under Aura 
bad belägna oförstörda källaren, hvalf o. gångar af otvetydigt medeltida typ 
och hvilka, när gräfningar försiggå i gatan (gatorna?) utanför och å platsen 
för den Rettigska tom ten,1 bevisa sig ha fortsättning.

Som stöd för antagandet att hvalfven under Aura bad kunde ha an- 
vändts för kyrkligt bruk, anser jag nödigt vara att meddela nedanstående:
vaktmästaren å Aura bad, som genom de besök intresserade gjort i de un
der badinrättningen belägna hvalfven, fick lusten („nyfikenheten“ ) väckt att 
känna deras innebörd företog sig af oförstånd att på måfå gräfva i ett af 
dessa, med resultat att han anträffade 2:ne grafvar med hvar sin starkt 
förmultnade likkista, innehållande skelettrester. Allt förstördes —  utan att 
sakkännare tillkallats.

Enligt mig sednare af vaktmästaren sjelf gjordt meddelande skulle en 
af Åbo läkare, som händelsevis sett benen, gifvit tillkänna sin slutsats att de 
utgöra rester af kvinnolik.

Det är att hoppas att i framtiden, när huset som befinner sig å de
ofvan omtalade intressanta hvalfven, raseras, arkeologisk undersökning å 
platsen företages, och kännedom vinnes om de hemligheter som äro före
nade med densamma. Häfdernas af dunkel omhöljda „S:tce Annce klöster 
i Å bo“ 2 skall kanske bevisa sig ha varit verklighet.

1 Enligt af mig gjord anteckning skulle på 1880 talet ha påträffats en underjordisk 
gång, som från platsen Aura bad sträcker sig in emot Rettigs gård, ung. 10 famnar 
der den befanns fylld m. grus af kalk o. tegel. Gången raserades icke.

2 Tradition om ett i Åbo beläget qvinnokloster hade stöd för sig ännu 1646, se 
Puffens Kalender 1869 sidd. 69, 70, där under rubrik af „Blixt och dunder i Åbo 1646“ , 
nedanstående intressanta citat ur Rhyzelii Brontologia ingår:

„Vid samma tid hafver sig tilldragit uti Åbo thet eftertenkeliga Åskeslag, hvarom then 
vida berömde Antiqvarien och Kongi. Miniateuren, Wälb. Assessor Elias Brenner, 
åhr 1672, tå han effter Kongi, befalning uti Stor förstendömet Finland Antiquitets mo- 
nimenter upsökte och aftog, en sådan berettelse af troverdigt folk i Åbo inhemtade: 
En rik Abbedissa i thet ena Klostret, a f  the tvenne, som ther fordom  varet, hafver 
låtet gjöra åt sig fram i Domkyrkion en något uphögd graf, i hviiken hon ock är uti 
en dyrebar skrud begrafven vorden; varandes på grafstenen, jemte hennes uthuggna 
bild, några ord som hotade them med Guds hämnd, hvilka understå sig att i framtiden 
rubba samma grifft. Nu hände sig uti Biskopens M. Isaci Rothovii tid, att före- 
nämnda graf är, för någon Kyrkiones beqvemlighets skul, vorden öpnad. När förste 
stenen var aflyfft, syntes en annan ligga något djupare ned, hviiken ock blef uptagen. 
Tå kom man till Abbedissans kosteliga kisto, som var af sten och så nätt innemurad, 
att icke thet ringaste rum å sidorna var. Kistan, som icke kunde uplyfftas, blef uthan 
alt skonsmål upbruten, och sjelfva liket, som låg med krono och annan dyr zirat, vardt 
af arbetskarlarna afklädt. Men hvad hende? uti en hast upväxte ett väder, himmelen 
molnade, Thorgubben åkte, åskian slog in i Kyrkion rätt uti then öpnade grafven, så 
att tvenne karlar straxt blefvo döde, och then tredje med liten lif tädan buren, lefde i 
all sin tid, såsom en ursinnig fåne. Åskeslaget gjorde åtskilliga krokgånger neder i 
Kyrkian som på stengolfvet ännu åhr 1672, syntes; gick sedan up åt och nätt afslog 
alla knapparna på then första Liuskronans länk, som på sidsta nämnda åhr var uthan
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Till tratitionerna om trakten Rettigs ofvan omtalade tomt och Aura 
bad som möjlig klosterplats kan bifogas nedanstående utdrag ur Fredrika 
Tengström-Runebergs „Teckningar och drömmar", pag. 27 : „Mina föräld
rars hus var ett af dem, som före branden i Åbo, fanns byggda på och 
af de gamla klosterruinerna. Källrar med göthiska hvalf, andra liknande 
celler å ömse sidor om en gång, en igenmurad dörr till en källare, allt
sådant i förening med otaliga spöklika ljud och syner, som tjenstefolket
beständigt hört o sett, satte min fantasie i rörelse" —  —

Ofvanstående ord, icke afsedda att tjenstgöra i syfte hvartill jag an- 
vändt dem, torde förtjena uppmärksamhet, då de äro skrifna af åbobo, som 
lefvat i det Åbo som fanns före 1827. Intresserad af nyss citerade ord 
företog jag mig att i kb. 1812— 31 leta efter platsen för familjen Carl 
Fredrik Tengströms gård och fick mig bekannt att dess läge varit 36 vid 
Klösterågatan, hvilken gård enligt Dr. Melanders undersökning befunnit 
sig på strandsidan om Klösterågatan och ung. midt emot våra dagars Aura 
bad, hvars underjordiska hvalf o. gångar antagligen ha fortsättning åt plat
sen der det Tengströmska huset stått.

Sist i raden klostertraditioner har jag lemnat Lindmans i „ Anteck
ningar om Åbo domkyrka och dess fornminnen" pag. 5 gjorda meddelan
de, som jag icke vågar tillerkänna betydelsen af tradition.

Jag kan nemligen icke tänka mig att Lindman med orden „man tror
att på samma ställe (huset der den äldre katedralskolan var inrymd; sed- 
nare laboratorium chemicum och anatomisalen) fordomtima varit ett domi- 
nikanerkloster" afsåg att förtplanta en tradition, utan fast hellre gaf han 
uttryck endast åt sin och samtidens uppfatting om ifrågavarande ställe, som 
på något sätt (genom sina gångar?) kunde tyckas mer hemlighetsfullt intres
sant än kyrkomuren i dess helhet.

Ingen till våra dagar uppbevarad tradition ger stöd åt antagandet L. 
framställt.

Den enda domkyrkomuren rörande tradition jag varit i tillfälle att få 
anteckna är af följande innehåll: 1803 då grundgräfningsarbete utfördes
på den n. v. Mittlerska gården (Nikolaitorget 4, Biskopsg. 17) framträdde 
en del af en underjordisk gång, den samtiden uppfattat såsom utgörande 
en qvarstod af den gång som fordom förbundit klostret i Nådendal med 
domkyrkan i Åbo. Till ofvanstående meddelande bifogade min sagesman, 
en 83 årig person, att ifrågavarande Nådendalska klostergång utm ynnat i 
domkyrkomuren , 1 under något af de derå uppförda husen.

knappar til en everdelig åminnelse af thetta åskeslag, hvilket ändteligen gick up genom 
taket. Si, så sannas: Sepulcra ne violato, Deus ultor."

1 Enligt Juslenius, Åbo förr o. nu, Suomi 1841. 3. 29, hade gången som gått 
mellan domkyrkan i Abo och Räntämäki kyrka äfven utmynnat i domkyrkomuren, i 
Cathedralskolehuset.
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Och när skulle klostret varit beläget i ofvan åsyftade trakt? Det är 
väl knappast tänkbart att de klosterbröder som tidigast haft sin bosättning 
i den äldre staden å Korois udde (se Leinberg, De finska klostrens hist. s. 37), 
ännu med borgarena och den kyrkliga styrelsen flyttat till den nya staden, 
som uppväxte kring den allt ännu under arbete varande domkyrkan, om de 
ej derförinnan förskaffat sig en lugn plats ett stycke bortom staden, der de 
i ro finge sköta sitt heliga värf, utan att störas af det som rastlöst be- 
drefs i nejden närmast kring domkyrkan.

Enligt Arvidsson (Leinberg 1. c. p. 39) erhöll klostret efter Åbo stads 
flyttning i slutet af 1200 talet sin af trä1 uppförda bostad nedanför Vård
berget. Kändt är ju dessutom att klostret 1340 befann sig i närheten af, 
icke inom sjelfva staden —  och troligast redan mycket tidigare, ty 1309 
egde det egen gudstjenstslokal, ett kapell inom sjelfva klostret, (Leinberg 1. c. p. 
41) till hvilket helt visst också hörde begrafningsplats, och i så fall kunde dess 
belägenhet föga vara trakten invid domkyrkan.

Hemligheten hvar redan 1300 talets Åbo kloster låg, har —  förutom 
stenen med lotusblad —  den i sommar påträffade murade grafven afslöjat.

J. M. M —  T.

Våra träskulptörer.
in.

Träskulpturen i vårt land torde under tidigare stilperioder haft flera 
yrkesmässiga utöfvare än i vår tid. Utom de bildsnidare och belätshuggare 
vi förut omtalat (F. M. 1902: 17— 24; 1905: 88-— 91) voro veterligen äfven 
gravörerna Medelplan och Hagner (F. M. 1898: 10, \ \ ) ,  kyrkomålaren Johan 
Backman (S. M. 1899: 6 2 — 5) samt ritmästaren Bullius (F. M. 1900: 8) 
träskulptörer. Till föga mer än namnet kända äro följande:

Grels bildsnidare, bosatt i Åbo 1643; föröfrigt okänd.
Nils Jönsson (Hcsling), kallad dels belätshuggare dels bildsnidare, var 

bosatt i Vasa 1647— 58 och öfverlefdes af enka 1663. Antagligen fann 
han sysselsättning vid utvidgningen af stadens kyrka på denna tid.

Michael Bartell, bildhuggare, förfärdigade för 400 dr. km. 1657 den 
åttkantiga med allehanda bilder utsirade prediksstolen i Gamlakarleby 
stadskyrka.

Hans belätsnidare synes varit inskrifven såsom borgare i Ekenäs 
emot kaution, men lämnat staden. Isak Persson, åt hvilken han var 
skyldig 3 daler, yrkade nämligen inför stadens rådsturätt 81/s 1660 att

1 Förstördes af elden 1429. Uppmurades „a f sten och tegel genom en Simon 
murmästare från Reval“ . Se Leinberg, D. f. k. hist. „anmärkningar, rättelser och 
tillägg".
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bildsnidarens kautionist Augustus Videmark skulle betala skulden, men 
rätten resolverade att V. ej behöfde betala „gäld efter honom ", men väl 
utlagor till staden. Sannolikt är denna Hans belätsnidare identisk med 
den i Borgå 1666— 82 bosatte, förut kände träskulptören Hans Thomasson.

Jören bildsnidare är upptagen i Ekenäs mantalslängd 1662— 3 jämte 
hustru Gunilla. Den 13/e 1663 blef „belätsnidaren, som gjort hafver pre
dikstolen i Pojo kyrka, arresterad att han intet bort slipper", förrän han 
klarerat sig med välb. Erik Ljustra på Mältsilä (i Lojo). E. Ljustra, 
hvars vapen synes varit fästadt på predikstolen i Pojo, hade dött 1641, 
men troligen yrkade hans rättsinnehafvare på någon uppgörelse på den 
aflidnes vägnar.

M atts Puuveist, upptagen bland borgareskapet i Åbo 1652— 63, var 
veterligen icke träsnidare, utan hade sannolikt ärft ett yrkesmässigt till
namn. Skulle han själf utöfvat yrket, torde detta angifvits med svenskt 
epitet, såsom brukligt var.

M:r Johan snickare, som 1682 skulpterade Åbo stads vapen och S:t 
Henriks beläte för 10 daler, lemnar en sentida erinring om snickaryrkets 
uisprungliga och ännu på 1500-talet allmänna betydelse (snidkare =  skulptör).

Becker bildhuggare, hvars enka bodde i Åbo 1710, är för öfrigt okänd, 
såvida han icke är identisk med någon under annat namn känd skulptör.

Matts Bijstock, bildhuggare, är upptagen i Tavastehus mantalslängd 
1707, men för öfrigt okänd. Samma släktnamn har någon gång iakttagits 
i Viborgs kyrkolängder.

Lamb bildhuggare prydde 1757 Nykarleby kyrkas af snickaren Abra
ham Eliasson gjorda predikstol med lammet, hållande segerfanan, och dufvan.

Lorentz Stoffer, snickare, känd såsom kyrkobyggare i Pyhäjärvi, för
färdigade 1760 en ny altartafla till Hiitola kyrka (Neovius).

Jakob Klerck, bildsnidare i Stockholm, har 1766 skulpterat en bild af 
evangelisten Johannes till Ilmola kyrka.

Johan Grankulla, bildsnidare, till sin samhällsställning torpare, har
skurit ett krucifix i Ahlais kyrka. J. R. A.

På spår efter konstnom ader. Det betecknande uttrycket „ konstno
mader" har användts om de resande utländska artister, företrädesvis porträtt
målare, hvilka i äldre tider och isynnerhet under förra hälften af sista seklet 
gästade vårt land, erbjudande den porträttlystna allmänheten sina tjänster. Då 
flere af dessa konstnärer tilsvidare äro kända blott genom de signaturer de 
anbragt på resp. bilder, torde följande anteckningar hafva intresse:

Kaschenreuter, porträttmålare i akvarell från Miinchen, presenteras för 
allmänheten i Helsingfors Tidningar 1845, n:o 67, med följande ord:

„ Bland de många resande artister, hvilka denna sommar besökt vår 
goda stad, kunna vi med verklig tillfredsställelse nämna porträttören Ka-
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schenreuter från Munchen, hvilken så vidt vi förmå dömma eger en mer än 
vanlig talang af att träffa en frappant likhet. Det förtjenar nämnas att ar
tisten ej utöfvar konsten såsom födkrok, utan för sin egen skull. Hvarje 
konstvän är i tillfälle att i Herr Kaschenreuters logis å Hötel de Bellevue 
öfvertyga sig om huruvida vi hafva rätt eller e j.“

Det nämnda hotellet hade öppnats 1843 af herr Ehrenburg och var 
jnrymdt i Palmqvistska stenhuset i hörnet af Norra Esplanads- och Fabians- 
gatorna.

„H err Kaschenreuter fortfar att vara öfverhopad af arbete", berättar 
tidningen ännu i december s. å., då K. enligt annons hade flyttat till stadens 
Hötel Garni, och att döma af signerade porträtter inom familjerna Catani 
och Lille målade han sådana ännu 1846 och 1847. Jultiden 1846 vistades 
han såsom resande i sällskap med en galvanoplastiker i W iborg, där tidnin
gen „Kanava“ bekräftar hans rykte såsom framstående målare och det lef- 
vande intrycket af hans porträtter.

Rademacher, „dansk konstnär" från Köpenhamn, tyckes 1844— 45 
hafva öfvervintrat i W iborg, där han då enligt porträttenquéten målade en 
familjetafla med porträtter af 8 personer inom slägterna Hackman och Jas- 
nisch, förutom enskilda porträtter af medlemmar i desamma, von Kraemerska 
och Cedercreutzska familjerna.

Enligt notis och annons i Helsingfors Tidningar och Morgonbladet 1846, 
n :o35, utställde Waseniuska bokhandeln i Helsingfors på våren~nämnda år 
en oljetafla, föreställande Wäinämöinens staty i Monrepos, målad af „land- 
skapsmålaren Rademacher" för en person i Wiborg. Tallan, 15 tum hög 
och 11 t. bred, skulle med ägarens tillstånd litograferas i Köpenhamn om 
ett tillräckligt antal subskribenter tecknade sig. J. R. A.

P itk än ran n an  polku  M askun p itä jä ssä . Maskun seuduilla käytetään ylei
sesti puhepartta „m eni sitä pitkänrannan polkua", ja sillä tahdotaan sanoa, että joku 
homma on rauennut tyhjiin, tai että joku henkilöIjäkseen on jäänyt teille tietymättömille. — 
Mannermaskun pitäjässä on olemassa Pitkänrannan polku , josta sananlaskun sanotaan 
saaneen alkunsa. Polku alkaa Suikkilan talon läheltä ja kulkee lounaaseen päin noin 
ruotsin virstan levyisen „Maskun metsän" läpi pitäjän rantakulmalle, Naantaliin vie
välle tielle asti. Enimmäkseen kulkee polku vuoriselännettä pitkin, ja on sitä luulta
vasti ammoin yleisesti kulettu. Huomattavin on se Ristivuorella, jossa se onvsamma- 
leeton, paikottain puoli syltä leveä. Vuorella on jälkiä, joita kansa sanoo jättiläisten 
tekemiksi. Arvelun mukaan on vuoren juurella, siinä missä polku päättyy, ennen- 
muinoin ollut ulkovesille viepä satama ,joten „pitkänrannan polku" todella on ollut pää
tön. Tähän kenties myös viittaa sananlasku:

»Piru kyntää pitkäll’ rannall’
Tuijulan herra tylsäll’ vannall’ ."

Pirun kyntö tässä merkitsisi laivakulkua. Huomautettakoon myös, että siinä, 
missä Pitkänrannan polku päättyy, on Naantalinaukkoon laskeva Soinisten joki.

Yllämainitun Ristivuoren sanotaan saaneen nimensä siitä, että vuorella erääseen 
honkaan oli uurrettu risti. Tämän hongan kumminkin metsävalkea noin 25 vuotta



sitte hävitti. Vuorella kerrotaan nähdyn kummituksia, toisinaan komea upseeri nainen 
sivullaan y. m. (Emil Yleniuksen mukaan).

M u in a is tie tee llis iä  tu tk im u k sia  on suvella 1906 toimitettu eri osissa maata:
Tohtori Hj. Appelgren— Kivalo  ja m aisteri Ju ha n i Rinne tarkastivat Muinaistie- 

teellisen Toimikunnan määräyksestä Olavin, Raaseporin, Kuusiston, Turun ja Kastel
holman muinaislinnoilla näitä linnoja varten tehdyt korjaustyöehdotukset. M aisteri K. 
tutki sitäpaitsi eri löytöpaikkoja Kaarinassa, Sauvossa ja Pirkkalassa sekä jatkoi rauta
kautisen polttokalmiston tutkimista Arven talon Kirkkovainiolla Karkun kylässä ja pitä
jässä. Lisäksi tutkj maisteri R. yhdessä maist. Nervanderin ja arkkitehti Frankenhaeu- 
serin kanssa ne huoneet Turun linnassa, joissa lähinnä tulee korjauksia toimitettavaksi.

Toht. Th. Schvindt on tiedustellut ja selitellyt kiinteitä muinaisjäännöksiä Pirttiky
lässä sekä myös Korsnäsissä, jossa niitä kumminkaan ei löytänyt. Toimittanut kansatieteel
lisiä tutkimuksia ja keräyksiä Korsnäsissä; toimittanut kaivauksia Antrean Korpilahdella 
ja Salmin Miinalassa.

Toht. U. T. Sirelius oli virkamatkallaan heinäkuussa. Tiedusteli muinaisjäännöksiä 
Jaakkiman pitäjässä ja toimitti muinaistieteellisiä kaivauksia Liperin ja Vähänkyrön 
pitäjissä. Jälkimäisellä paikakunnalla Perkiön kylässä avasi kaksi hautaraunion poh
jaa, joista tapasi vanhemman rautakauden aikuista kalustoa.

Tohtori A. Hackman  tutki Vähässäkyrössä ja Maalahdella muutamia kivirouk- 
kioita, jotka sisälsivät löytöjä kansainvaelluksenajoilta, sekä kartotti muutamia rauta
kautisia löytöpaikkoja Kyrönjoen laaksossa, sekä kivikautisen Poomarkussa.

Maist. Julius Ailio  matkusti kivikautisia löytöpaikkoja tarkastamassa Vuoksen vesis
tön varrella. Kaukolassa, pienen Riukjärven ympäristössä, sai hän ilmi suuremmoisen 
kivikautisen asuinpaikkaryhmän eli kylän. Räisälässä kaiveli hän erästä ennen tun
nettua asuinpaikkaa ja alempana Vuoksen varsilla tutkiskeli maantieteellisiä suhteita 
Litorinameren eli n. k. kivikauden meren aikana ja aikaisemmin. Edelleen mat
kusti hän Venäjän puolella Laatokan rannikolla ja Nevan varrella mainitun meren 
suhteita ja Laatokan kanavan kivikautisten löytöjen ikää tutkimassa.

Maisteri Björn C ederhvarf tutki muutamia suuremmoisen rikkaita ja mieltäkiin- 
nittäviä kivikautisia löytöpaikkoja Saltvikissa ja Jomalassa, jotka näkyvät jokseenkin 
samoihin aikohin olleen asuttuina. Suunnattomista löydöistä mainittakoon savesta teh
tyjä kuvia, suippuniskaisia kirveitä, koristettuja saviastianpalasia, luita y. m.

M aisteri A. M. Tallgren tutki kesäkuussa etupäässä topografisesti kivikautisia 
asuinpaikkoja Köyliön Tuiskulan kylässä, Harjavallassa, Suomusjärven Laperlan kylässä 
ja Uskelan Pukkilassa. Muutamat edellä mainituista asuinpaikoista olivat ennen tun
temattomat. Ne ovat kaikesta päättäen kivikauden loppuajoilta ja löydöistä verrattain 
niukat. — Edelleen tutki maisteri T. 4 kiviroukkiohautaa Harjavallassa, todennäköisesti 
pronssikaudelta, löytämättä muuta kuin poltettuja luita, hiiltä y. m.

Taidehistoriallisilla tutkim usm atkoilla  ovat olleet hrat Meinander ja Frankenhaeuser.
Maisteri K. K. M einander on suorittanut tutkimuksia Turun tuomiokirkossa, 

Naantalin luostarikirkossa, Saltvikin kirkossa Ahvenanmaalla ja Turun Museossa.
Arkkitehti C. Frankenhaeuser tutki 1 kk. ajan Sauvon kirkon keskiaikaisia maa

lauksia; sen lisäksi käynyt pienempiä tutkimuksia suorittamassa Hollolan, Karjan, Ranta- 
salmen, Paraisten ja Rymättylän kirkoissa.

T urun k aup ungin  H istor ia llin en  M useo on nimeltään teos, joka on lähe
tetty ilmotettavaksemme. Sen toimittajia ovat useimmat Helsingin museon virkamiehet, 
Turun museon intendentti V. v. Konow sekä maisteri E. Nervander. Teoksen on 
tarkotus tulla käsittämään 12— 14 vihkoa, jotka sisältäisivät 3—400 sivua kuvitettua tekstiä.

Ensimäinen vihko, joka nyt on ilmestynyt, sisältää kirjotuksia maisteri Nervan
derilta ja Meinanderilta, jotka lyhyissä, hauskoissa artikkeleissa esittävät muutamia 
Turun museon nähtävyyksiä. Kuten tunnettu, käsittävät tämän museon kokoelmat rik
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kaita sivistyshistoriallisia aineksia, joten täytyy olla kiitollinen homman alkuun 
panijoille siitä, että ne nyt vähitellen aletaan jättää yleisön käytettäviksi kuvissakin.

Teoksen ulkoasu on varsin miellyttävä. Se ilmestyy suomen- ja ruotsinkielisenä, 
kummankin kielisenä kahtena eri painoksena, halvemmalle paperille painetuna ä 90 p. 
vihko ja loistopaperille ä 1 : 60 p.

Kehotamme kaikkia lukijoitamme hankkimaan itselleen tämän teoksen.

Selontekoja — Referat.
N ågra d rag  ur d et m ed e ltid a  b ra k tea tm yn tets  h is to r ia  II. Författaren fort

sätter sin i föregående nummer påbörjade uppsats, redogörande för brakteatmyntets 
utveckling i Norden, hufvudsakligast i Sverige och i Finland. Äfven i Sverige liksom 
i Tyskland (se föreg. n:r) visar brakteatmyntets utveckling, hvad stämplar och silfverhalt 
beträffar, öfverhufvudtaget degeneration, ehuru i någon grad också en motsatt utveckling 
kan påvisas, bl. a. i några af förf. framgräfda mynttyper från Koroisudden nära Åbo. 
1 afb. 1 — 15 ser man exempel på denna utveckling under 1100- och början af 1200- 
talet. Mot slutet af 1200-talet, under 1300-talet och i någon mån hela medeltiden 
igenom ha användts brakteater, afb. 16—25 och 28—31. — Härefter redogör förf. för 
huru präglandet af brakteaterna försiggått, samt afbildar tvänne brakteatstämplar, den 
ena från Nord-Tyskland, den andra från Sverige, hvilken sistnämnda bevisar, att brak
teater med olika bokstäfver användts ung. samtidigt (i början af 1200- och slutet af 
1300-talen). I Magnus Ladulås testamente af år 1285 omnämnas mynthus i 8 städer 
(uppräknade sid. 56 här ofvan) men säkert ha flere sådana den tiden funnits. I Åbo 
har man ansett att ett mynthus inrättats först i början af 1400-talet, men förf. fram
håller omständigheter, som tala för, att här redan tidigare präglats mynt, hvarför han 
anser att frågan om tiden för uppkomsten af ett mynthus i Åbo tillsvidare måste få stå 
obesvarad. —  (J. R.)

M issä s ija its i T urun  d o m in ik o la is lu o s ta r i?  Kirjottaja tekee ensin selkoa 
Bilmarkin muistiinpanoissa esiintyvistä Turun luostaripaikkaa koskevista tiedonannoista, 
sekä antaa kirkonkirjojen mukaan täydellisen luettelon sen aikuisista Bilmarkin nimittä
mistä taloista, joista ainakin jotkut varmasti viittaavat ent. kristillisiin armeliaisuuslai- 
toksiin, eivätkä luostariin.

Tehtyään sitte selvää tontilla Kaskenkatu 1 v. 1901 ja tänä suvena tehdyistä 
kaivaustöistä, jotka m. m. ovat paljastaneet pari tiilistä muurattua hautaa ja hyvin 
suuret määrät holvitiilejä, kirjottaja tulee siihen tulokseen, että jo  1300-luvun Turun 
luostari on sijainnut nyk. Kaskenkatu 1 kohdalla ja lähettyvillä.

Lopuksi puhuu kirj. nyk. Auran kylpylaitoksen seutuvilla olevista mahtavista 
keskiajan rakennusjäännöksistä, ja kertoo pari niihin liittyvää traditsioonia, sekä lausuu 
lopulta mahdollisuutena, että historian hämärissä pari kertaa esiintyvä P. Annan nais- 
luostari olisi sijainnut näillä paikoin. (J. M. M— T.)

P u u v e istä jistä m m e III. Kirj. jatkaa jo ennen Suomen Museossa antamiaan 
elämäkerrallisia tietoja entisistä puuveistäjistämme. (J. R. A.)

A r k eo lo g isk a  u n d ersö k n in g a r  ha under sommaren verkställts i våra m edel
tida borgar samt i St. Karins, Sagu, Birkala, Pörtom. Korsnäs, Libelits, Lillkyrö, Malaks, 
Påmark, Kaukola, Räisälä, Jomala, Saltvik, Kjulö, Harjavalta, Suomusjärvi, Uskela 
m. fl. socknar. Konsthistoriska undersökningar ha företagits i Åbo domkyrka, Nådendal, 
Saltvik, Sagu, Hollola, Karis, Rantasalmi, Pargas, Rimito m. fl. kyrkor.

Åbo sta d s  H isto r isk a  M useum  har påbörjat ett publikationsverk i ord och 
bild öfver sina rikhaltiga samlingar. Dess första häfte har utkommit.

P itk äran ta  s tig  i M asku so ck e n . Redogöres för några lokala minnen och 
traditioner.

H e ls in g is sä  1906. K. F. P u ro m ieh en  k irjapa ino .



»uomen pp/useo. 
Vinski PIPuseum.

SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN JULKAISEMA. 
UTGIFVEN AF FINSKA FORNMINNESFÖRENINGEN.

n:o 4 13 uuosifterta *  13 årgången 1906
T ila u sh in ta :  p ostikon tto re issa  3 m. 
50 p. v u o s ik e rra lta ; Y hdistyksen va
k ina is ille  jä sen ille  tilau svuo ten a  1 m ., 
joka on lähe te ttävä  Y hdistykselle . 
L ehti ilm estyy  1 V 2 ark k isen a  n e l

jästi vuodessa.

L ähety kse t oso te taan  S. M ui
na ism u istoyhd istyksen  S ih tee 

rille, H elsinki.
F ö rsän d n in g ar a d re sse ras  till 
F. F ornm innesföreningens S e k 

reterare, H elsing fors.

P re n u m e ra tio n sp r is : å p o s tkon to r 3 
m . 50  p. för å rg å n g ; för F ö ren ingens 
s tänd iga  ledam öte r u n d e r u tg ifn ings- 
å re t 1 m k, som  bör in sä n d a s  till Fö
ren in gen . B ladet u tg ifves om  1 1/a  

a rk  4  gån g er om  året.

Tärkeä pronssikauden löytö Sodankylästä.
Viime keväänä tehtiin 67° 40’ p. lev. Sodankylän pitäjässä Suomen 

Lapissa pronssikauden löytö, joka ei ainoastaan ole suurin, m itä Suomen
maassa tähän asti on siltä aikakaudelta talteen saatu, vaan sen lisäksi 
on myös erinomaisen arvokas pohjoismaiden pronssikauden oloille y li
malkaan.

Kesäkuun 17 p. t. v. oli näet oululaisessa »Louhi»-lehdessä seuraava 
uuutinen:

—  »Huomattava muinaislöytö Sodankylässä. Talokkaan poika Juho 
Albert Harju, joka on vähän yli viisitoista vuotta vanha, oli 23 p:nä 
toukokuuta isänsä ja  sisarensa kanssa mennyt metsään, ruveten viim e
mainitun kanssa jäkäliä ottamaan. Sitä tehdessään oli poika lähestynyt 
isoa kiveä ja  huomannut kiven vieressä miekan, luullen sitä viikatteen 
kappaleeksi. Täm än ylös otettuaan ja  paikkaa tarkastettuaan löysi hän 
aivan saman kiven alta kaksi, joista oli vaan osa ulkona kiven syrjän 
alta. S. k. 25 p:nä lähti taasen poika isänsä kanssa samoille retkille, 
jolloin löydettiin vielä 1 kaukaa saman kiven alta, ja  niin tavoin 4 m iek
kaa. K ivi, jonka alta ja  vierestä nuo löydettiin, on y li syltää pitkä, 
syltä leveä ja  noin */2 syltää paksu. Se ei ole maaperässä, vaan makaa 
irtonaiskivien päällä. Miekat ovat löytäjän hallussa. Paikkaa, mistä 
ne löydettiin, ei ole laajemmin tarkastettu.

Paikka, missä löytö tehtiin, on noin pari kilometriä Petkulan k y 
lästä ylöspäin Kitisenjokea ja  sen itäisellä puolen ja  noin 100 syltää 
joesta metsään päin. Sinne on Sodankylän kirkolta m atkaa noin 37 km.»

Täm än uutisen johdosta kirjotti vaitionarkeologi Oulun läänin 
kuvernörille, pyytäen häntä toimittam aan asiasta lähempiä tietoja.
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Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4.
Kaikki miekat ovat ‘ /« luonnollista kokoa.

lö ytyn yt, kun poika kaatuessaan oli rikkonut sammalpeitteen maan 
pinnalla. Seuraavat m iekat olivat ensimäisestä n. i — 2 m päässä. —  
Miekat seurasivat nimismiehen kirjettä, ja  lunastettiin ne Muinaistie- 
teellisen Toimikunnan päätöksen kautta 27 p. syyskuuta 200 mk. hin
nasta. Valtion Historiallisen Museon luettelossa ovat ne saaneet n:on 
4740: 1— 4.

Kirjelmässään elok. 17 p. lähettikin kuvernöri Sodankylän länsipiirin 
nimismiehen Gummeruksen hankkim at tiedot; niistä m ainittakoon sa
nomalehtiuutisen täydennykseksi: löytöpaikka on Kitisenjoen Vaju- 
kosken länsirannalla Petkulan jakokunnan jakam attom alla m etsä
maalla. Maa siinä on »louhikkoa kangasta». Ensimäinen m iekka oli

<»

r o
<ns»
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Miekat ovat kaikki pronssia; niiden pituus vaihtelee 62,2 ja  73 
cm välillä. 2 niistä on nyt kärjeltään poikki, ja  m urtopinnat ovat uusia. 
Yhden niistä tunnustaa löytäjä taittaneensa »nähdäkseen m inkälaista 
metallia se on».

Tarkastakaam me ensin kutakin m iekkaa erikseen. Miekassa 
4740: 1 (kuva x) on säilä aivan ehyt, m utta kädensijasta on jälellä vain 
ruoto ja  kahvan päätehela. Ruodon ym pärillä on jälkiä  harpiksista. 
Päätehelan rengas (kuva 5) on koristettu kolmella reunojen kanssa 
yhdensuuntaisella viivalla, joiden välissä kulkee punsattuja pieniä 
vinoviivoja. Säilä on tasaleveä, läpileikkaukseltaan terävänsoikea,

Kuva 5. Kuva 6.
Kuvat 5 ja 6 ovat */» luonnollista kokoa.

pituudeltaan n. 62 cm. Helan kohdalta lähelle kärkeä kulkee kummal
lakin puolen säilän keskikohtaa 3 reunan suuntaista viivaa. Näiden 
viivasarjojen välit ovat yläältä  punsatuilla ornamenteillä varustetut 
(kuva 5). Alinna on kummallakin puolen 8— 9 pientä kolmiosiratia, 
joiden asemana on sisimmäinen reunansuuntasista viivoista, niiden 
yläpuolella on kolme kolmen punsatun kaariviivan muodostamaa ku
viota ja  ylinnä on kummallakin puolen keskikohdan yksi Skandinavian 
nuoremman pronssikauden valta-ajalle ominainen ornamentalinen eläin- 
kuvio. —

Miekka 4740: 2 (kuva 2) on samaa tyypiä  kuin edellinen. Säilä 
on ehyt, m utta paljo yksinkertaisempi kuin n:o 1. Siinä ei ole m inkään
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laisia viivoja eikä m uita om am enteja. Senkin läpileikkaus on terävän- 
soikea; sen pituus 66 cm. —  K ahvan päätehela on koristettu yhden
suuntaisilla vaakasuorilla viivoilla. Kahvaruodossa, jonka läpileikkaus 
on särmikäs, on selviä jälkiä harpiksista; samoin on renkaan sisäpin
nassakin. —

Myös miekka 4740:3 (kuva 3) on edellistä yleistyypiä. H yvin 
yksinkertainen. K oko pituus 62,2 cm. Säilä on kolmessa kappaleessa, 
aivan koristelematon ja  reunoilta pahasti murentunut. K ahvan pääte- 
hela on nyt poissa, m utta viheriään patinaan jääneestä tummemmasta 
jäljestä päättäen se on siinä vielä maassa ollessa ollut. —  Ruoto on hyvin  
lyhyt, epäselvästi nelikulmainen.

Jälellä on vielä m iekka 4,740: 4 (kuva 4). Säilä on terältä k at
kennut, m utta taittunut kappalekin (9 cm) on vielä jälellä. Muuten on säilä 
läpileikkaukseltaan litteäm pi kuin edelliset. Se on koristettu molemmin 
puolin keskikohtaa kulkevilla, kahdella reunan suuntaan käyvällä v ii
valla. —  K ahvan päätehela on kahdessa kappaleessa. Hela (kuva 6) 
on yläreunaltaan tylsähampainen, ulkopinnaltaan kahdella vaaka
suoralla ja  niiden välissä kulkevilla pienillä punsatuilla vinoviivoilla 
koristettu; sisäpuolella on tässäkin jälkiä harpiksista. K ahvaruoto on 
erittäin lyhyt, päältäpäin peitetty valetulla pronssikerroksella, joka 
alaspäin loppuu puolikuumais-aaltomaisesti (vrt. kuvaa). Pronssi- 
täytekerroksen päällä on harpiksia. Miekan koko pituus on 70 cm.

Ennenkuin käyn näiden löydettyjen miekkojen ominaisuuksia 
tarkastam aan ja  vertailemaan, olkoon m ainittu, että Sodankylän pitäjä 
on suureksi osaksi räfneikköä, suo- ja nevam aata. Sen ohessa kasvaa 
siellä kom eata rehevää kuusimetsää ja  koivikkoa. Pitäjän asukkaat 
ovat nykyään suomalaisia, m utta ovat vielä noin 200 vuotta sitte olleet 
lappalaisia. —  K iinteitä muinaisjäännöksiä on siellä »vanhoja suuria 
hautuumaita» Luviojoen rannalla Tanhuan kylässä ja  Manalaispuljussa 
Kelujärven kylässä. Miltä ajoilta nämä hautuum aat ovat, siitä ei ole 
m inkäänlaista tietoa, m utta arvatenkin ovat ne historian aikuisia. —  
Irtonaisina muinaisjäännöksinä on Sodankylästä Valtion Historialli
seen Museoon Helsingissä saapunut 5 kivikauden esinettä, nim. tasa
ta ltta  (H. M. 1. 2264: 1) Sombion kylän jokitörm ältä, kourutaltta 
(H. M. 1. 2264: 2) samoilta paikoin ja  toinen kourutaltta (H. M. 1. 2264: 
3) m yös Sombiosta. Vielä on Huhdan eli Vuontisvaaran m aalta löydetty 
tasataltta  (2265) ja  Saariselän rannasta löydetty  tuura (H. M. 1. 2302: 5), 
Lisäksi on Sodankylästä saatu kyseessä olevat 4 pronssikauden m iek
kaa, joihin n yt käymm e käsiksi.

Tarkastakaam m e ensin kädensijoja. Huomaamme että kolmessa 
niissä on ruodon ym pärillä selviä jälkiä  harpiksista. Harpiksia k äy
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tettiin pronssiajalla koristuksena, m utta myös kittinä täytteeksi eli 
sitoma-aineeksi. Koristukseksi on sitä käytetty  jo per. I (vrt. eräs 
pronssimiekka Östergötlannista Kungl. Vitterhets Historie och Anti- 
qvitetsakadem ins Månadsblad 1897 s. 65) ja  sitte seuraavinakin 
periodeina esim. riipusastioissa. K ittinä eli sideaineena sitä on puu- 
astioissa monesta säilyneestä palasesta päättäen ihan yleisesti käytetty. 
Tapaamme sen myös miekkojen kahvaruodossa. Niin Mullerin mukaan 
Tanskassa, niin Spliethin mukaan miekoissa joissa on varsiruoto sekä 
per. IV  että V  (Inventar der Bronzealterfunde in Scheswig-Holstein n:o 
T29 ja  170). —  Tässä tapauksessa harpiksi luonnollisesti on tarkotettu 
kiinnittäm ään miekan kädensijaa itse ruotoon. K un kädensija useim
miten on ollut puuta tai luuta, se tavallisesti on aivan hävinnyt, m utta 
harpiksi todistaa, että m iekka on eheänä kädensijoineen maahan pantu. 
Täm än johtopäätöksen voinee myös ainakin kahdesta meidän Sodan
kylän miekastamme tehdä.

Minkälainen on sitte täm ä kädensija ollut? Siitä antavat kahvan 
säilyneet päätehelat selityksen. Muller kuvaa näet Ordning af Danmarks 
Oldsager II f. 177 aivan samantapaisen miekan. Hänen selityksensä mu
kaan sellaiset tosin tavallisesti ovat tikareja, enintään 73 cm pitkiä, 
joten meidän Sodankylän miekkamme n:o 1 siis olisi kaikkien pisimpiä, 
m utta muuten soveltuu ruotomiekkoihin yleensä se, m itä hän näistä 
tikareista selityksissään sanoo: »kahva on sivuilta ollut varustettu sar- 
veis- tai puuaineella, jotka ovat nastasilla olleet kiinnitetyt; usein 
lienee se ollut kokonaan puuta tai sarveisainetta. Y linnä oli suuri 
pyöreä nuppi,ja alas päin päättyi se erikseen valettuun renkaaseen. 
Ruoto on lyhyt.» —  Aarbpger 1876 s. 201 Möller esittää tämän muodon 
syntyneen sellaisista muodoista kuin f. 17 1. c. Y ksi niistä on löydetty 
puukotelossa, joka näyttää kädensijan alkuperäisen muodon. Viimeinen 
ketju sarjassa Mullerin mukaan ovat n. k. symboliset miekat.

Miekat, jotka ovat varustetut päätehelan renkaalla, ovat verrat
tain laajalta alalta tunnettuja. Meillä Suomessa on Iisalmen tikari 
sellaisella rengashelalla varustettu. Ruotsissa on niitä useita (vrt. 
Tidsbestämning inom Bronsåldern f. 74 ja  pag. 59: »fästets nedersta del 
har ofta utgjorts af ett smalt jämnbredt bronsbeslag»). Norjasta en 
sellaista ole nähnyt kuvatun, m utta se luonnollisesti ei todista, että 
niitä siellä ei löytyisi. Tanskasta taas on niitä h yvä  joukko (esim 
Vorsaae, Afbildninger fra d. k. Mus. f. nord. oldsager f. 86, Madsen 
Broncealderens suiter, Taf. 7 f. 33: kultarengas, »har vistnok varet an- 
bragt paa den nederste del af Faestet», y. m.). Saksastakaan ne eivät 
puutu (vrt. esim. Bastian ja  Foss, Die Bronzeschwerter d. K . Mus. zu 
Berlin, Taf I f. 4 ja Taf II f. 2 Ställen, Rhinowin luona, Havelland. 
Ne voidaan datera ta, koska niissä renkaissa on niittausnaulat ja  ovat 
löydetyt yhdessä erään Antennen miekan kanssa). Vieläpä niinkin



— 78 —

kaukana kuin Transkaukasiassa on kädensija pronssitikari-miekoissa 
samallainen, (esim. Zeitschrift f. Ethnologie 1905 p. 125 f. 28 ja  sama 
X X X I I I  p. [93]), m utta sen sijaan ovat ne hyvin harvinaisia deka- 
densi m uotoja suurella siperialaisella pronssikauden alueella.

Kahvaruoto, »fästeten», on myös hyvin yleinen koko skandina- 
visella alueella (vrt. eri atlaksia); niin myös Saksassa, jossa esim. Naue 
laajassa Vörromische Schwerter teoksessaan erottaa ruotomiekat eri 
ryhmäksi: ryhm ä V.

Erityisesti tulee tässä puheeksi miekkamme n:o 4 pronssinen 
»kahvan täyte» (kuva 6). Mitään aivan sen tapaista en ole nähnyt käytettä
vänäni olevassa kirjallisuudessa, vaikka jonkinlaisia analogioja siihen 
kyllä  on, nim. jos toistaiseksi jätäm me renkaan lukuunottam atta. 
Jos ensin tarkastelemme itäistä aluetta, niin huomaamme että sieltä 
ei tunneta pronssi miekkoja, vain -tikareja. Näissä viimemainituissa 
on useimmiten kahvan pää sen tapainen, että se voi m uistuttaa tätä 
meidän miekan pronssitäytteen aaltom aista alasyrjää nim. alas
päin loppuen kahden lehden tapaan, joiden väliin jää verrattain 
pieni poukama, niin että lehdet jäävät pääasiaksi, ja  näiden kaikki 
alaspäin olevat kulm at ovat pyöristetyt. Huom attakoon kuitenkin, 
että nämä niin sanoakseni kahvalenkit siellä melkein poikkeuksetta 
ovat litteät ja väistinraudan muodossa, joten niissä »lenkit» eli lehdet 
palvelevat kokonaan toista tarkotusta kuin Sodankylän miekassamme. 
Sitäpaitsi idässä tikari on »kerrassaan kokonaisuudessaan valettu  ja 
aniharvoin varsikaralla varustettu». (Aspelin, Alkeita s. 94). On niin 
ollen luultavaa, että täm ä omituisuus Sodankylän miekassa ei voi olla 
tulos itä-europalaisista vaikutteista; ainakaan ei sitä toistaiseksi voi 
millään lailla todistaa, ennenkuin on edes jotain samantapaisia itään
päin viittaavia  m iekkamuotoja löydetty.

Länsimaissa taas jo per. I ja  sitte II ja  III olivat miekkojen käden- 
sijojen alalenkit tyypillisesti sellaiset, että niiden keskiosa on kaarella 
kädensijaan päin (Montelius, Tidsbestämning y. m.). Seuraavina perio
deina täm ä omituisuus ei ole niin tavallinen kotimaisissa esineissämme, 
m utta kyllä keskieuropalaisissa miekoissa, jotka kaupan kautta hyvin 
yleiseen olivat levinneet Skandinaviaan ja  Suomeenkin (H. M. 1. 1536 
ja 2791 ). Näissä on kädensija aina kuitenkin suorastaan irtonaisena 
ollut ensin, vaikka luultavaa on, että ne ovat paljo vaikuttaneet 
pohjoismaiseen makuun.

Paitsi näitä on meillä toisellaisia paralleelejä. Norjasta olen huo
mannut yhden. Aarsberetning 1885 s. 71 ja  Pl. f. 4 esittää yhden, 
löydetty Bergenin luota Stordpestä kivikistusta polttam attomien luiden 
kanssa, siis aikakauden alkupuolelta. »Haandtaget er stpbt i et med bla
det.» Tanskassa löydetyistä voinee tulla kysym ykseen Madsen, Bronceal- 
derens Suiter s. 4 lause pronssimiekoista: »fsestet er undertiden stpbt til
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eller sammen med Klingen». Näissä kaikissa on arvatenkin kuitenkin 
»poukama» pääasia. Skotlannista kuvaa sen sijaan Munro (Prehistoric 
Scotland s. 195 f. 113— 115) pronssimiekkoja, joissa kädensija on puuta, 
lu u -1. sarveislevyjä tai pronssia ilman niittausnauloja (ainakin f. 113). 
Mahdollisesti tähän voisi lukea myös Evans, Petit album de 1’äge du 
Bronze en Grand Bretagne Pl. X III  f. 1. Mutta epäilemättä kaikkein 
likemmäksi tulee Monteliuksen Tukholman kongressin Compte Rendu 
1874: II s. 914 f. 51 kuvaam a Englannista tavatun lyhytm iekan kah
van alapää, joka todella on suuresti samallainen kuin Sodankylän mie
kassa n:o 4. Englantilainen säilä näkyy olevan jotenkin samanaikuinen 
kuin Skandinavian per. V  ja  tulee siis aikansakin suhteen Sodankylän 
löydön tasalle. Luonnollisesti ei tästä vielä voi mitään johtopäätöksiä 
tehdä, vaikka omituista on, että sattuvim m at paralleelit nyt puheena 
olevalle omituisuudelle saadaan Brittein saarilta. Muistettakoon myös, 
että pronssikaudella Brittein saarilta ovat Skandinavian maat saaneet 
osan pronssi raaka-aineestaan ja  kullastaan, joten yhteys näiden maiden 
välillä on ollut verrattain vilkas (vrt. esim. Montelius, Kulturgeschichte 
Schwedens s. 122). —  Joka tapauksessa tä y ty y  kysym yksen »pronssi- 
täytteen» muodon alkuperästä toistaiseksi jäädä avoimeksi, sitäkin 
ehdottomammin, kun muistamme, että tässä miekassa on sekä pronssi- 
täyte että rengas, jotka kumpikin ovat harpiksissa ja siis ovat olleet 
y h t ’aikaa käytännössä. Näin ollen odottaisi, että pronssitäytteen ala
pää, joka ei ole ollut näkyvissä, olisi loppunut suoraan, renkaan suun
taisesti. Pronssitäyte semmosenaan arvatenkin todistaa, että kahva- 
ruoto on aikoinaan m ennyt poikki ja sittemmin pronssilla korjattu ja  
uudelleen käytetty . Kum m allista on sentään, että ruoto nytkin vielä 
on ihmeellisen lyh yt ja  että renkaasta on pala poissa, minkä, kuten murto- 
pinnasta nähdään, on täytyn yt tapahtua jo ennen miekan maahan jou
tumista. Mahdollista on, että huolellinen tutkim us itse löytöpaikalla 
vielä voisi jotakin asiaa valasevaa esille saada.

Varsin tärkeitä kronologisessa suhteessa ovat ornamentit, eten
kin säilässä n:o 1. —  Tapa koristaa säiliä punsatuilla ornamenteilla 
oli tuttu  jo per. I, jolloin italialaiset kolmiosäiläiset tikarit poikkeuk
setta ovat koristetut kolmio- ja  aaltoviivoilla. (Esim. Typ. Methode 
fig- 73» 75» 76» 83, 86 y. m.). Mykenessä säiliin tehtiin kauniita piirroksia 
ja  kuvioitakin (Nordensvan, Bildkonsten fig. 14). Pohjoismaissa säilissä 
tavallisesti kulkee useimmiten kai valaessa tehtyjä, reunojen suuntasia 
viivoja kum mallakin puolen keskikohoa. Lukuunottam atta I periodin 
ulkom aalta kulkeutuneissa miekoissa, joista äsken oli puhe, minun 
tietääkseni säiläin koristaminen punsatuilla ornamenteilla Skandina
viassa ei ennen V  periodia ole ollut tavallista, m utta m itään outoa ei itse 
tapa suinkaan ennenkään ollut. Varsikeltit, pinsetit, keihäänterät, 
veitset, miekan ponnet y. m. kautta koko pronssiajan ovat koristetut
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ponnet monasti h yvin  hauskoilla ornamenteilla.
Säiliä, jotka ovat koristetut sen suuntasilla ornamenteilla kuin 

Sodankylän m iekka I, tunnen seuraavat:
Nilsson, Bronsåldern Pl. 2 f. 10. Miekka säilytetään Lundin museossa 

n:o 3394, m utta Nilsson ei ole löytöpaikkaa maininnut; arvat
tavasti Skåne.

Montelius, Svenska Fornsaker f. 164 ja Tidsb. f. 103. Miekka löydetty 
Skånessa jo v. 1674. Ruotsin Nationalmuseumissa. 

Månadsbladet i8gy f. 78 ]*. Kulturgeschichte Schwedens f. IQ5. Löyd etty  Me- 
delpadissa Sköns s:n Mon »i en hög af jord och sten med en knif och 
en hålcelt». Ornamenttien ympärillä on pisteet.
Månadsbladet i8g8 f. 62. Löyd etty  Kalm arin läänistä, Tunalänin 

kihlakunta, Tunan pitäjä.
Rygh, Norske Oldsager f. 103 ja  Aarsberet. 1866 p. <j8. Vaagista, Nesne, 

Nordl. amt 66 0 10’ pohj. lev.
Muita en ole nähnyt kuvattuna.
Kuitenkin on Ruotsin Nationalmuseumissa edellisten lisäksi, kuten 

t:ri O. Almgren ystävällisesti on minulle ilm ottanut, kaksi samansuun
taista säilää: n:o 3423, löydetty Qvien luota Lojstan pit. Gotlannista, 
ja  n:o 7746, Kalm arin läänistä, Tunalänin kihlakunnasta Misterhultin 
pitäjässä; ase on vain 17 cm pitkä.

Samansuuntaisia lienee mahdollisesti Tanskassakin, sillä Miiller 
lausuu Ording etc. II s. 29 f. 177, että »ved Linjer (reunan suuntaan 
ylhäältä terälle käyvissä) kan der findes raekker af punzlede Buer». 
Madsen, Br. Suiter Taf. 6 f. 20 kuvaa myös erään Antennenmiekan, 
jossa kädensijan alapuolella on tällaisia kaaria. Miekka on keskieuro- 
palaista työtä. Verrattakoon myös Monteliuksen L a Civilisation pri
m itive en Italie I, Pl. 31 f. 5 ja  Hampel, Alterthumer der Bronzezeit 
in U ngam  Pl. X C  j. n. e. sekä Kem ble Horse ferales Pl. V III  y. m. 
Huomaamme siis, että on yleensä Europassa nuoremmalla pronssi
kaudella käytännössä tapa koristaa säiliä punsatuilla kaarikoristeilla. 
Sen sijaan on varm a että Sodankylän miekassamme esiintyvä itse
näinen eläinkuvion tapainen on puhtaasti skandinavinen. Montelius, 
om bronsålderns om am entik, Mbl. 1881 s. 39, näet sanoo, että  eläin- 
päähän loppuvia sirateja tavataan vain pohjolassa; joskus »ist das 
ganze Om am ent als Schlange geformt» (Typ. Meth. s. 67 f. 247).

Renkaassa n:o 1 olevat ornamentit ovat aivan yleiset kautta prons
sikauden. »Rätliniga sirater voro i bruk under hela bronsåldern» (Tidsb. 
s. 77). Miekan n:o IV  kahvahelassa ansaitsee huomiota, että siinä ole
v a t  syvennysten välissä kulkevat viivat keskellä m uuttavat suun
tansa, siten m uistuttaen renkaita »med växlande torsion», jotka aika- 
sintaan esiintyvät nuoremman pronssikauden kukoistusajalla ja  lasi- 
silmäsolkien prototyypien kaaren koristeluaiheita aikaisintaan III per.
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K uten kaikesta ylläolevasta huomaamme, ovat Sodankylän mie
kat puhtaasti skandinavista tyypiä, ja  sen vuoksi onkin niiden asema 
kronologisessa järjestelmässä helppo määrätä. Varsiruoto ja  kahvan 
päätehela eivät kuitenkaan yksin riitä: sellaiset päätehelalliset miekan
k ah vat kyllä esiintyvät vasta nuoremman pronssikauden valta-ajalla,
IV  ja  V  periodeilla, m utta näiden kahden periodin m iekkoja onkin 
verrattain vaikea erottaa toisistaan, kuten m. m. Splieth (1. c. s. 60) huo
m auttaa. Muutamia sellaisia on kuitenkin löydetty yhdessä hyvin 
tyypillisten V  per. löytöjen kanssa (Splieth f. 177, T85, 190), joten 
ne varm asti on voitu daterata.

Ruotsissa on laita sama. Muutamat täntapaiset m iekat var
masti kuuluvat V per., m utta kun lukee Monfeliuksen Tidsbestäm- 
ningin liitteitä F  ja  G, niin huomaa, miten Monteliuksen m iekkatyypi 
f, joka kuvataulujen mukaan on per. IV  karakteristinen, usein on 
tavattu  yhdessä per. V  löytöjen kanssa, kuten tyypi h, joten edellinen 
tyypi epäilem ättä on jatkunut ja elänyt per. V:kin. Varsiruodollisista 
miekoista on sanottava melkein samaa (vrt. Splieth 1. c ), vaikkakin 
varsiruoto 5.nä periodina on tavallisempi ja  yleisempi.

Varmasti V  periodiin vievät meidät ornamentit säilässä I (vrt. 
Montelius Bronsålderns ornamentik i Mbl., Typol. Methode y. m.). Per.
V  on nuoremman pronssikauden kukoistusaika, jonka Montelius ab- 
solutiseen aikam äärittelyyn nähden lukee lankeevaksi n. v. 900— 700 
välille e. Kr. Todennäköisesti kuitenkin nämä luvut ovat liian al
haiset, sillä kirjassaan Chronologie préhistoriques en France et en 
autres pays celtiques Montelius vie Keski-Europan vastaavan V  perio
din v. v. 1050— 850 e. Kr. Täm än periodin esineiden yhteydessä on 
Petit-Villatassa keski-Ranskassa suletusta depoolöydöstä saatu talteen 
Pohjoismaisen kehittyneen V  periodin riipusastioiden palasia, eikä ole 
luultavaa, että sellainen esine, joka ei ole periodin alkupuolelta, olisi 
ehtinyt kulkeutua Pohjois-Europasta Ranskaan, siellä mennä pilalle 
ja  joutua maahan 50 vuodessa. E i siis liene liian rohkeata 
antaa Pohjoismaiden V  periodin alkaa 900-luvun keskivaiheilla,
siis jo n. 950 e. Kr. Olkoon miten oli, joka tapauksessa ovat
Sodankylän miekkamme viimeistään siltä aikajaksolta, jolloin K rei
kassa alkoivat olympolaiset kilpailut ja  Italiassa tarinan mukaan
perustettiin Rooma.

Saattaa monesta näyttää varsin omituiselta, että jo näin var
haisina aikoina Skandinavian sivistyksen rintamaat —  joista Sodan
kylän m iekat epäilem ättä ovat kotoisin —  ja  kaukainen Lappi
ovat olleet vuorovaikutuksessa keskenään. Muistettakoon kuitenkin, 
että jo paljo aikaisemmin, hyvän joukon toista tuhatta vuotta varem- 
min, kivikaudella, Skåne ja  Norrbotten ovat olleet yhteydessä keske
nään. Byske-joen rannalla Skellefteån pitäjässä on näet jo 1830-lu-
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vulla löydetty 70 kirvestä skänelaisesta piikivestä (yksi on ku vattu  
Sv.Fforns. f. 27) ja esineitä samaa kivilajia on muuallakin siellä tavattu. 
Myös on Ruotsin Lapista löydetty  ainakin yksi skandinavilaismallinen, 
n. k. veneenmuotoinen vasarakirves. K aikki pronssikauden esineet 
niinikään todistavat yh teyttä  eteläisempien seutujen kanssa, sillä jos
kaan eivät itse esineet, niin ainakin niihin k ä ytetty  metalli ehdotto
masti on kaupan kautta tullut Pohjan pimeille perille. Pronssikautiset 
tunnetut esineet Pohjois-Skandinaviassa ovat kuitenkin, ja luonnol
lisestikin hyvin harvat. K oko Norjasta tunnettiin v. 1895 (Fest
skrift til Trondhjems 900 Aars Jubileum 1897 s. 24) n. 220 pronssi
kauden löytöä. Yksin Trpndelagista on 83 esinettä 30 löydöstä (1. c. 
p. 31). (Verrattakoon myös Hansenin kartaa n:o 4 kirjassa Landnåm 
i Norge). Sitäpaitsi on Trondhjemin seuduilla paljo kalliopiirroksia. 
Koska tietääkseni toistaiseksi ei ole daterattu n. k. Schalensteine, 
älfkvam ar eli uhrikivien ikää, ei niitä voi ottaa huomioon, vaikka 
ne mahdollisesti ovat pronssikauden aikuisia. Pohjoisin pronssikauti- 
nen esine on pronssikeltti Steigenistä Nordlands A m t (Aarsb. 1894 
s. 143), jokseenkin tasan 68 pöh. 1. Sitä lähinnä on Dondöen Vaagin 
miekka, 67 0 5 ’ pohj. 1. Ruotsissa on Upplannissa suuri pronssikautinen 
asumakeskus. Sieltä on löydetty 70— 80 pronssikauden esinettä (Salin: 
Uppland I, 2 s. 172); Gestriklannista ja  Taalainm aasta vuoteen 1896, 
edell. 1, jälk. 4 es. (Hackman, Die Bronzezeit Finnlands Suom. Muin. 
Aikak. X V II s. 360 not. 1). Medelpadista 5 m aalöytöä (1. c. ja Mbl. 
1897), Herjedalista ja  Jämtlannista ei ole löytöjä pronssiajalta, m utta 
kyllä kalliopiirroksia (Jämtland o. Härjedalen från äldsta tid t. våra 
dagar af Peter Olsson, v. 1900s. 13), Ångermanlannista 1 tikarinterä 
öfverlännäs’in pitäjästä (Mbl. 1894 s. 78); koko laajasta Lapinm aasta 
ei ole mitään löytöä, ja  Vesterbottenista vain 1, itäeuropalaismallinen 
onsikeltti Lyckselestä (esim. Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finn
land I, s. n ) .  —  Suomen pohjoisin tunnettu skandinavinen pronssikau
den esine on onsikeltin valinm uotit Kem in pitäjästä *) sekä nuolen terä Va- 
ranger vuonon luota (Hackman, Die Bronzezeit s. 407). —  Itäänpäin on 
Skandinavisia pronssikauden esineitä paitsi Baltisiin maakuntiin (vrt. 
Riga Katalog pl. 3) levinnyt kauemmaksikin. Aspelin, Alkeita, s. 83 mai
nitsee länsieuropalaisen varsikeltin löytötiedoitta saadun Muromasta, 
ja  m. t. s. 129 (käsinkirjotettu lisäys museon exemplarissa) sanotaan, 
että »i museet i Kasan skall finnas i massa åewsaker, deribland skaft- 
celten> (kai pronssista?). Myös Stuckelberg Kasanin yliopiston julkai
sussa v. 1901 pl. III f. 9 kuvaa länsimaisen varsikeltin per. I ja  mah
dollisesti länsieuropalainen on myös m. t. pl. IV  f. 20. Lisäksi 
on arvatenkin Itä-Europasta löydetty Aspelin, Antiquités f. 629

1 Hackman, Studier tillegnade Oscar Montelius 1 9 2/»0 3  s. 1 ja ss.
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kuvaam a italialaisen pronssisoljen katkelm a n. 1350— 1200 lu
vulta e. Kr.

M utta paitsi että skandinavisia esineitä on löytänyt tiensä poh
jan perille ja kauaksi itään, on myös idäntyypisiä esineitä, todistamassa 
molemminpuolista vuorovaikutusta, kulkeutunut länteen. Aspelin 
perustavissa teoksissaan tietääkseni ensinnä tämän asianlaadun oivalsi, 
väittäen itäsuomalaisen kivikauden eläinpää aseryhmän itäeuropalai- 
seen pronssikauteen perustuvaksi. Miten pronssikaudella tämä liike 
on ollut verrattain vilkas säilyneistä löydöistä päättäen, on Hackman 
useampaan erään huomauttanut. ') Täällä ovat siis yhtyneet ne kaksi 
pronssikauden haarausta, jotka (Ymer 1894 s. 216, Montelius) alkupe
räisestä kodistaan maanosamme etelä- tai kakkoiskulm alta ovat osaksi 
Vähän Aasian kautta saapuneet Europaan, osaksi siperialaiselle alueelle, 
Baikaljärvestä idässä Volga- ja  Kam a-jokiin asti. Rautakaudella on 
yhteys jatkunut: Hackman, Die Eisenzeit I p. 352— 3 huomauttaa, 
miten 2 hautaa Ähtävässä ja  Purmossa voi pitää permalaisten kaupan
käynnin todisteina, ja  vielä myöhemmiltä ajoilta on meillä suuri Aat- 
servaisen luota, Kuolajärven ja  Sodankylän rajalta, saatu hopealöytö, 
sekä esim. Kuusamon skandinaviset soljet ja Sotkam osta tavattu  
permalainen esine (Aspelin, Antiquités f. 1659). N äyttää siis siltä, 
kuin ikiammoisista ajoista täällä yläällä olisi yh tyn yt 2 m ahtavaa 
kulturivirtausta, joiden suunnan ja liiketien 2) määrittelemisen vas
taiset löydöt tulevat tekemään mahdolliseksi, samassa kukaties myös 
paljastaen syyt tällaiseen Pohjolan käyntiin.

Pohjoisia asutusaloja esihistorian tai edes historian valossa on 
toistaiseksi varsin vähän tutkittu. Polijois-Skandinavian germanista 
asutusta on Montelius kosketellut eräässä esitelmässään Ruotsin Mui
naismuisto Yhdistyksen kokouksessa, ja esitelmää on t:ri Vogt refe
roinut aikakauskirjassa Globus, 81 B. v. 1902 s. 218— 9 (viittaus Nor
jan Aarsberetningistä v. 1902).

Monteliuksen mukaan germaneja asui jo kauan ennen historial
lista aikaa Norrlannin tärkeimmillä seuduin, ja  oli ehkä germanisen asu
tuksen pohjoisena rajana Skellefteå. Suurempia asumakeskuksia oli 
Upplannissa, Medelpadissa jokien suissa ja  Nidarosin seutuvilla Trond- 
hjemissa. Y ksityislöytöjä on pohjoisempaakin m. m. muudan viikinki- 
m iekka Lapista, hopea-aarre Angermanlannista y. m.

Saman käsityksen germanisen alueen ja  lappalaisen asutuksen 
rajaseudusta antavat Gustav Storm ja Retzius, joiden esitelmästä on 
lyh yt referati Ym er 1889 Sällskapets förh. etc. s. I— II. Heidän tutki
mustensa mukaan lappalaiset rautakaudella eteläisimmin asuivat napa

1 Esim. Montelius-Festskriften y. m.
2 Vrt. Hackman, Die ältere Eisenzeit, s. 353 puhuu tästä asiasta.



— 84 —

piirin seutuvilla, ja  vasta myöhemmin, n o o — 1400 luvuilla ne siirtyi
vät siitä lännemmäksi ja  etelämmäksi, kun kalastuspaikat Jäämeren 
rannalla alkoivat tulla tärkeiksi ja ruotsalaiset ryh tyivät verotus- 
toimenpiteisiin. Tämän — lappalaisten siirtymisen pohjoisesta 
etelään, ei päinvastoin —  todistavat antropologiset tutkim ukset ja  
samoin arkistotiedot.

Peräti niukoista kraniologisista aineksista päättäen on näin ollut 
laita ainakin osaksi jo varhemmalla rautakaudella. Pronssikautisia 
luurankoja kun ei koko Pohjois-Ruotsista tunneta, niin tästä aika
kaudesta ei mitään voida sanoa asukasten kansallisuuteen nähden 
kraniologisilla perusteilla. Mahdollista olisi, että lappalaiset olisivat 
silloin asuneet jonkun verran etelämpänä, sillä lappalaisten koko 
uskonto näyttää olevan puhdas laina skandinavien pronssikauden 
uskonnosta, auringonpalvelusta. Y h teys noihin aikoihin lappalaisten 
ja  skandinavien välillä on siis m ahtanut olla erinomaisen vilkas, 
koska sellainen kulturilaina kuin uskonto on voinut kulkeutua kan
sasta kansaan. Välttäm ätöntä ei silti suinkaan ole otaksua, että 
lappalaiset olisivat asuneet etelämpänä pronssi- kuin rautakaudella. 
Asia on voinut olla sellainen, että skandinavit ovat pitäneet lappalaisia 
jonkinlaisessa veronalaisuudessa 1 ja  itse tehneet tiheitä retkiä pohjan 
perille asti. Kenties olisi lappalaisten tarinoissa vielä säilynyt jokunen 
muisto sellaisistakin olosuhteista esim. auringonpalvelus seremoniojen 
yhteydessä.

Lopuksi vielä joku sana itse löydöstä. Se ei ole mikään hauta- 
löytö, kuten varmuudella kaikesta m itä siitä on ilm otettu voi päättää. 
Sen sijaan kuuluu se siihen suureen löytöryhm ään, jota yhteisellä ni
mellä kutsutaan maa- 1. suolöydöiksi, »mark og mose fund». Vielä 
nykyäänkin syystä tai toisesta on tapa kätkeä tavaroita maahan m il
loin suojaan viholliselta tai m uulta pahantekijältä, milloin missäkin 
tarkotuksessa jokseenkin tavallinen. Sama tapahan on ollut tunnettu 
kautta kaikkien suurten esihistoriallisten periodienkin. Kivikaudella 
on esim. Skandinaviassa löydetty lukem attom at kerrat piitikareja ja 
-sahoja 5,6, 7 ja  useampiakin kappaleita yhdessä maahan kätkettynä, joten 
ei voi olla kysym ystäkään siitä, että ne olisivat satunnaisesti hukku
neet. Ne ovat vartavasten kätketyt. Tällainen suuri m aalöytö eli kätkö 
oli m yös ylem pänä m ainittu Skellefteån Byske-älfven 70 piikirvestä 
sisältävä aarre.

Pronssikaudella on tapa erittäin yleinen. Muistettakoon suurin, 
Tanskan n. 100 pientä kultavenettä sisältävä m aalöytö (Vår Oldtid,

1 Almgren’in Håga högen-löydöt todistavat, että ainakin pronssikauden IV per. 
on ollut olemassa kuningas ja siis valtakunta Uplannissa.
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Ordning etc. II). Paralleelia tarjoo meidän Sodankylän löydölle 
Mullerin Aarbpger 1891, Ordning af Bronzealderens Fund s. 256— 7 
esittämä, Hjärringin luona tehty löytö, 3 miekkaa suosta. Ylipäänsä 
Tanskasta tunnettiin v. 1891, jolloin Mulleria Ordning etc.. II ilmes
tyi, 238 pronssikauden maa- ja  suolöytöä, joista nuoremmalta 
pronssiajalta yksin 170 (Miiller 1. c. s. 20 ja  43). Schleswig-Hols- 
teinista J. Mestorfin mukaan v. 1905 (Mitt. d. anthrop. Vereins 
in Schl.-Holst. 17 Heft, Depotfunde aus d. Bronzezeit) tunnettiin 60 
pronssikautista maa- ja  suolöytöä, joiden luku niinikään on suurin 
aikakauden loppupuolella. Niinpä yksin Monteliuksen periodilta 5 on niitä 
27, siis lähes puolet koko aikakauden löydöistä. »Kätköpaikaksi usein va
littiin suuri tai pieni kivi, jonka viereen tai alle esineet pantiin.» Ruot
sissa 1 on laita sama sekä m aalöytöjen runsauteen että niiden ylei
simpään esiintymiseen nähden pronssikauden lopulla (vrt. useita Monte
liuksen kirjotuksia, esim. Bidrag t. Göteborgs o. B. läns hist. o. fornminnen 
h. 3— 4 s. 286 ss.). Niinikään Norjassa (Trondhjem 900 aars Jubil. Fest- 
skr. s. 27: markfundene ere talrigere end grävfundene). —  Meilläkin 
45 varm asta pronssikauden löydöstä vain 12 on varm aa hautalöytöä. 
Maalöydöistä useimmat ovat yksityislöytöjä, m utta nyt tarkastetta
valle asialle valaisevia ovat kuitenkin 

H. M. 1. 2791: 1— 2 Kokemäen miekka ja  solki,
» 72: a— b Helsingin varsikeltit,
» 2476: 3 päärengasta Kiukaisista (rautakauden alulta),
» 1536: m iekka Vihdistä,
» 3017: 2 Iisalmen miekka (suo eli järvilöytö),
» 3101: n  Kiskon miekka, ja  mahdollisesti
» 3502: a— b molemmat Porvoon Finbyn onsikeltit,

sekä nyt lopuksi juuri Sodankylän maalöytö.
E ttä  raw/akaudella tapa kätkeä esineitä maahan jatkui, huomaa 

selvästi muistellessa suuria kultalöytöjä Skandinaviassa n. v. 600 vai
heilta, sekä niitä vanhempia suuria suolöytöjä Schleswigistä, Tans
kasta, Etelä-Ruotsista ja  meillä niihin kenties verrattavasta Ylistaron 
Levänluhdan löydöstä.

T ätä tapaa kätkeä maahan tavaroitaan, sekä sen perusteita,
ovat tarkemmin tutkineet tanskalaiset arkeologit. Sophus Muller on 
niitä käsitellyt perinpohjin systematisesti Vor 01dtid ’issa ja  atlakses
saan. Maa- ja  suolöydöt ovat joko varasto- 1. depoo- tai uhri- 1. vo- 
tivilöytöjä. Edellisiä ovat sellaiset, jotka sisältävät erilaisia esineitä, 
jälkimäisissä taas ovat esineet yhdenlaatuisia, ja  ovat ne kätketyt

1 Tärkeä on esim. Upplannin Vattholman löytö: 3 pronssimiekkaa ja 4 keihään-
terää samasta metallista löydetyt erään hietaharjun päältä lähellä pintaa (vrt. A. T.,
III s. 251— 2.)
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maahan jumalille uhriksi, tai pikemmin, kuten ruotsalainen arkeologi, 
tohtori Kn. Stjerna vielä painamattomassa esitelmässään tahtoo 
väittää, uhraajan itsensä hyväksi tulevassa elämässä. Varastolöy- 
dötkin voivat olla joskus uskonnollisessa tarkotuksessa kätkettyjä, 
mutta melkein aina ne milloin ovat metalli- 1. »stpbefund», ollen 
silloin aina rikkinäisiä ja  omaten vaan metalliarvon, milloin kaup
piaan varasto, jossa tapauksessa ne ovat käyttäm ättöm iä, tavalli
sesti uusia. —  Meidän Sodankylän löytö kuulunee jälkimäiseen —  votivi 
—  ryhmään, sillä mikään varasto se ei voi olla, koska kukaan entisaj an rau
hattomina aikoina ei kätke miekkoja maahan taas tarpeen tullen ottaakseen 
ne esiin. K un ne kerran ovat kätketyt, ei niitä enää ole aijottu maallisessa 
elämässä käyttää. Metallilöydössä taas esineet luonnollisesti olisivat ihan 
yhdessä, ei 2— 3 m etriä toisistaan. Mahdollistahan on, että ne ovat uhri ju 
malille, m utta luultavam paa kuitenkin tässä tapauksessa on, että ne ovat 
uhratut jollekin vainajalle tai uhraajalle itselleen. Edellisessä tapauk
sessa olisi asia ajateltava niin, että esim. jonkun retkikunnan johtaja 
olisi kuollut ja miehistö olisi kunnioittaakseen häntä uhrannut sota- 
aseita. Tanskassakin juuri suurimmat miekat ovat suo- ja  m aalöytöjä, 
siis uhria (Vor Oldtid s. 396). Toisessa tapauksessa taas uhraaja itse, 
kuoltuaan saisi nauttia uhraamistansa esineistä, sillä lappalaisillakin 
on Diibenin 1 mukaan ollut käsitys, että ihminen voi hankkia tule
vaista elämää varten etuja jo täällä.

A . M . Tallgren.

En sekundär begrafning i ett bronsålders grafröse.

Sommaren 1905 undersökte författaren till dessa rader ett graf- 
kummel å den s. k. Palomäki backen på Puonti gårds mark i Isokylä 
bv af Uskela socken. Vid tillfället hittades, utom ett jämförelsevis 
stort antal fornsaker från järnåldern, äfven ett föremål från brons
åldern, nämligen en dubbelknapp af brons, påminnande om en nutida 
manschettknapp. D etta fynd är af så stort intresse att det förtjänar 
en närmare redogörelse.

Isokylä by  är belägen 4 km. NNO om Salo köping på södra 
sluttningen af den höjdsträckning, hvilken löper långs västra sidan 
af Uskela ådal på omkring en half kms afstånd från ån. Till denna 
ås hör också Palomäki backe västerom byn och knappt en half km. 
fråndensamma (Fig.i). Vid den tid, dådet ifrågavarande kumlet uppför-

1 Montelius, Ant. Tidskr. III p. 279: „om  mina pengar efter min död fölle
i andras händer, hvad skulle jag då ha att lefva af i de dödas land.“ Tämäkin käsitys 
on laina skandinaveilta.
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Fig. 1. Palom äki backe (i fonden) sedd från Isokylä by i Uskela.
Det undersökta grafröset ligger på backens vänstra sluttning vid de 2 högre träden.

Efter fotografi af förf.

Fig. 2. Det undersökta grafröset på Palom äki backe.
Efter fotografi af förf.
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des, betäckte vattnet i Uskela å utan tvifvel de lägre delarna af den nu
varande ådalen, kanske också fälten mellan Palom äki och ån, hvilka nu 
ligga omkr. 13— 17 m. öfver hafsytan. Backens fot ligger enligt de ryska 
topografkartorna, ur hvilka också de ofvannämnda höj dm åtten äro 
tagna, c. 42 m. öfver hafsytan, det af mig undersökta kum let å back
sluttningen åter c. 50 m.

På Palom äki backe och närmast där omkring finnas på Puonti 
gårds mark åtminstone 14 grafkummel, belägna dels uppe på höjder
na, dels lägre ner på sluttningar på moränmark eller på berggrund. 
De flesta af dem äro jämnhöga stenrösen, hvilkas öfversta stenar 
äro bara; några äro dock litet högre i midten samt betäckta af 
torf. De äro alla runda, några omgifna af en tydlig  stenkrets, 
andra åter utan en sådan. Deras storlek varierar; ett par af de största 
m äta ända till c. 15 m. i genomskärning. Några af dessa grafkumm el 
ha tidigare undersökts af dr. Hj. Appelgren-Kivalo (se dr. A .-K s 
berättelser i Hist. museets topografiska arkiv, och N:r 2,434: 1 — 16 och 
3,316: 1— 16 i museets katalog. Jfr äfven dr. Alfr. Hackman: Die 
ältere Eisenzeit in Finnland I. sid. 34)

Det grafkummel, hvarom här är fråga, ligger på sydöstra slutt
ningen af Palomäki backe norr om skomakaren Robert Saaris bad
stuga och på ett af stånd af omkring 20 m. från denna (se fig. 2. Jfr äf
ven fig. 1.). Det har tidigare varit utsatt för åvä rk a n ,id et att stenarne 
från midten aflägsnats och jorden under dem i någon mån rörts. Kum let 
var såsom å den bifogade planteckningen (fig 3) synes, nästan rundt, mä
tande i diameter från norr till söder c. 10 m. och från öster till väster c. 9 m. 
Kantstenam e, hvilka bildade en ställvis tydligt skönjbar krets, voro större 
än stenarne i midten, de största af dem omkr. 1 m 3, medan de senare 
voro af en knytnäfves storlek eller 20— 30 cm 3. Under kantstenam e 
fanns öfverallt orördt, groft bottengrus. Några stenar, hvilka gingo 
djupare ner i jorden och voro något större än de öfriga, tycktes hafva 
bildat kring midten en trängre ring, som likväl nu, kanske på grund 
af senare åvärkan, var m ycket ofullständig. I öfrigt var stenröset jäm nt 
och höjde sig ej mot midten. Mellan stenarne fanns alldeles obetyd
ligt mull, och de öfversta af dem lågo fullkomligt bara. Mullen var 
svart och kolblandad endast i midten, inom en omkrets af c. 6 kvadrat
meter, där denna uppluckrade, fina kulturjord hade ett djup af högst 
20 cm. I kanterna af kumlet utgjordes jorden närmast ytan  af ler- 
och mullblandad sand, djupare ner af groft grus. ^

Våren 1904 påträffade backstugusittaren O tto Helander i rösets 
på stenar blottade midt (jfr plan teckningen fig. 3) fornsaker, hvilka 
genom dr. A xel O. Heikels försorg samma vår blefvo sända till Statens 
Hist. museum (katalog N:r 4,395: 1— 12) och uppräknas i dr. Alfred 
Hackmans arbete Die ältere Eisenzeit in Finnland I sid. 364. Dessa u t



— 89 —

gjordes af ett med upphöjda ringar prydt bågspänne af brons med 
bakåt böjd nålhållare, af samma form som fig. 2.2 i Hackmans Atlas; 
ett fragment af senan från ett annat bågspänne; en nål af brons med 
fågelliknande knopp af samma form som Hackman fig. 6.7; ett brottstycke 
af en spjutspets med hullingar, i det närmaste af samma form som H ack
man fig. 21.6; ett brottstycke af en spjutspets med kort, smalt blad, jäm 
förlig med fig. 19.4 i Hackmans Atlas; öfre delen af en pincett af järn,

Fig. 3. Plan af det undersökta grafröset.

hvars form erinrar om fig. 11 .18  i Hackmans Atlas; några stycken af 
knifvar m. fl. fragment af järnsaker.

Vid undersökningen af kumlet hittades i ask- och benblandad 
kulturjord en dubbelknapp från bronsåldern (fig. 4) å det på planteck
ningen med 1 betecknade stället. I närheten af knappen lågo följande 
föremål från järnåldern: tv å  fragment tydligen från ett och samma 
bågspänne af brons af samma typ  som fig. 4 .1 i Hackmans Atlas, näm
ligen a) den öfre delen af bygeln jäm te den ena hälften af tvärstån
gen med 6 hvarf af spirallindningen, men utan knopp (järnrosten när
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m ast bygeln tyder på a tt äfven detta spänne i likhet med många andra 
i Finland funna dylika bågspännen har haft en lös ihängd järnnål 
oaktadt tvärstångens spiral är af brons) —  detta fragment hittades 
å det på planteckningen med 2 betecknade stället —  samt b) den andra 
hälften af tvärstången likaledes med 6 hvarf af spirallindningen —  hit
tades vid 3. Å  4 på planteckningen tillvaratogs en mängd järnfragm ent, 
hvilka åtminstone delvis synas härröra från en sköld, å 5 åter den ena hälf
ten afen bronshäkta, otvifvelaktigt af samma slag som fig. 7 ,1  i Hackmans 
Atlas och fig. 150 i texten, ehuru mindre och ursprungligen försedd 
med endast tre nitar, som likväl nu bortfallit. A f dylika häktor på
träffades fragment äfven å 9 och 10 på planen,å det förra stället ett 22 mm. 
långt och 10 mm. bredt fragment af ett tunt järnband med 2 12 mm. breda 
bronsknappar, å det senare stället åter en lös bronsknapp, lika stor som de 
ofvannäm nda och med spår af försilfring. Å  6 och 7 på planen hittades, 
å det förra stället ett fragment af en spiralring af brons, bestående 
af en bronsten med trekantig genomskärning, å det senare stället en 
bronsring af alldeles samma form som fig. x 1.6 i Hackmans Atlas. Dess

utom hittades å 7 ett 41 mm. långt och 10 mm. bredt järnbeslag, h vil
ket förmedels en 21 mm. lång nit är fäst vid  ett likadant beslag, hvaraf- 
dock endast ett stycke om 14 mms längd är kvar. Vidare fanns å 10 
en öppen ring med en diameter om 16 mm. och gjord af en 2 mm. tjock, 
rund bronsten; den grönglänsande ärgen å detta föremål påminner 
om den å bronsåldersföremål vanliga patinan. Brända ben påträf
fades rikligt i större och mindre bitar i kulturj orden i kum lets midt, 
isynnerhet å det på planen betecknade stället. D å emellertid de mindre 
bensmuloma, hvilka delvis voro rätt h vita  (tvättade?),genom  att jorden 
senare rörts och kanske äfven genom regn hade blandats med mullen 
så att de ej kunde skiljas från den, kunde endast de större styckena 
tillvaratagas. Utanför den egentliga kulturj orden hittades på en botten
sten nära kumlets kant å det på planen med 12 betecknade stället en 
162 mm. lång, m ycket rostig järnknif, hvars rygg är böjd och icke 
bildar någon afsats mot tången; sam t å 13 nära jordytan en oornerad 
bit af ett brunrödt lerkärl. De tv å  sistnämnda fynden äro de enda,

Fig. 4. En dubbelknapp af brons från bronsåldern.
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hvilka hittades i sitt ursprungliga läge, medan de öfriga lågo i kultur
jord, som senare blifvit rörd, så a tt deras ursprungliga läge ej kunde 
med säkerhet bestämmas.

Alla de ofvan nämnda daterbara föremålen från järnåldern äro  
enligt dr. Hackmans välgrundade tidsbestämningar från 5 århundradet 
ef t. Kr. Den begrafning, till hviiken de hänföra sig, har således in 
träffat under nämnda århundrade, sannolikt mot slutet af detsam m a. 
Men den dubbelknapp som äfvenledes hittats i knmlet gör det tro ligt, 
a tt detta ej uppkastats först då, utan redan under bronsåldern. D y 
lika dubbelknappar äro m ycket vanliga i skandinaviska bronsåldersfynd, 
där de ofta anträffas tv å  eller tre tillsammans hufvudsakligen i mans- 
grafvar. De synas ha begagnats till att knäppa fast läderremmar, så
som i bälten, svärdsgehängen m.m. och hafva varit i bruk allt från 
bronsålderns andra period, eller från omkring midten af det andra 
årtusendet före Kr. ända till omkring 700 f. K r. H vad särskildt den 
nu i fråga varande knappen vidkommer, är den af alldeles samma form 
som en i Skåne funnen dubbelknapp, hviiken prof. Montelius har af- 
bildat i sitt arbete Svenska Fornsaker fig. 196. D et å knappen anbragta 
stjärnformiga ornament, från hvars fördjupningar harpixfyllningen 
antagligen under inverkan af eld runnit ut och fastnat på andra ställen 
af knappen, skulle berättiga oss a tt hänföra densamma till bronsål
derns tredje eller fjärde period, eller senast till tiden omkring år 1,000 
före Kr. Knappen, som är den första hos oss funna i sitt slag och den 
tredje af de bronsåldersföremål, hvilka med säkerhet höra till bekläd
naden, är 16 mm. hög; dess bredare öfre skifva m äter 24,5 mm. och den 
mindre skifvan 22 mm. i diameter. Å  stången finnas på två  ställen 
tydliga slitningsmärken.

På grund af detta fynd och då kumlets struktur (den visserligen 
något ofullständiga stenkretsen) synes förete likhet med flere brons
ålders grafvar i vårt land och Sverige, hafva vi anledning att antaga 
att kumlet uppförts redan under bronsåldern, senast omkring år 1000 
f. Kr. I samma grafkummel har sedan under järnåldern, omkring 
halftannat årtusende efter den första begrafningen, en ny bisättning 
ägt rum. Juhani Rinne.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 73— 86. Ett v ik tig t b ro n så ld ersfy n d  från  S o d a n k y lä . Senaste som 

mar hittades i Sodankylä socken i Finska Lappmarken 67° 40’ n. br. ungefär 37 km. 
norr om Sodankylä kyrka på Kitinen ås vänstra strand, ungefär 200 m från ån under 
en stor sten, som hvilade på några mindre stenar, fyra bronssvärd (fig. 1—4). Svärden 
lågo på jordytan, ett invid, de öfriga under stenen. Fyndorten har ännu icke blifvit 
undersökt af sakkunnig person. — Svärden äro alla af skandinaviska typer och måste
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hänföras till bronsålderns 5:te period. De äro försedda med fästeten. Hos tre af derrt 
fanns ännu fästets smala, jämnbreda ändbeslag i behåll och att äfven det fjärde svärdet 
har haft ett dylikt ändbeslag framgår af några märken på motsvarande ställen å dess 
klinga. Harpixspår synas å fästetenen hos tre af svärden. Dylika ornament som på 
svärdet n:o 1 (fig. 5) känner förf. från Sverige (Sv. F. 164, Nilsson Bronsåldern f. 
10, Mbl. 1897 f. 78 & Mbl. 1898 f. 62 samt Stockholms museum nr 3425 och 7746) 
och Norge, Rygh: N. O. 103 Svärd med bågsirater hafva anträffats öfver hela det 
keltiska området. Märkvärdig är bronsfyllningen på fästet af svärdet nr 4 (fig. 4 och 6); an
tagligen har fästetenen i tiden blifvit afbruten och sedan reparerad på så sätt, att man 
gjutit brons på det skadade stället. Intressant är att bronsfyllningen neråt afslutar våg- 
eller halfmånformigt. Förf. känner inga fullkomligt likadana vågformiga fästeafslutnin- 
gar på bronssvärden. Närmast komma vissa svärd på de Brittiska öarna, t. ex. Evans 
Bronze implements fig. 351, 353, 280 (?) etc. På det osteuropeiskt-sibiriska brons- 
åldersområdet förekomma visserligen på bronsdolkarna ofta ett slags parerstänger med 
bladliknande utsprång, hvilkas nedersta linje mycket påminner om vårt svärds brons
fyllning. Dessa utsprång måste dock uppfattas som verkliga parerstänger; de äro dess
utom alltid platta och gjutna icke på utan i ett stycke med själfva dolken. Dessutom torde 
tillsvidare inga dolkar eller svärd vara kända från området mellan Sodankylä och Kama- 
dalen, hvarför man ej torde kunna antaga något inflytande från det senare området på 
formen af bronsfyllningen på Sodankyläsvärdet n:o 4. —  1 slutet af sin uppsats redo
gör förf. för de hittils kända nordligaste bronsåldersfynden från Skandinavien och Fin
land, samt enligt skandinaviska författares publikationer om markfyndens relativa talrik
het under yngre bronsåldern. Samma förhållande kan äfven iakttagas i Finland, af hvars 
45 säkra bronsåldersfynd blott 12 äro graffynd. (A. M. T.)

Ss. 86— 91. P ro n ss ik a u d en  h au ta rau n io o n  hau d attu  u u d estaa n  ra u ta 
k a u d e lla . Uskelan pitäjän Isossakylässä, joka on noin 4 km. päässä Salon kauppa
lasta koilliseen, tutki kirjoittaja kes. 1905 Palomäki-nimisellä Puonnin taloon kuulu
valla ylänteellä muutaman hautaraunion, joka sisälsi pronssi- ja rautakauden esineitä. 
Raunio, joka sijaitsi Palomäen kaakkoisrinteellä —  kuvan 1 taustalla näkyvän mäen vasem
paan kallistuvalla vierteellä törröttävän 2 :n muita korkeamman puun kohdalla — ja 
jonka muoto selviää sekä kuvasta 2 että asemapiirroksesta, kuv. 3, oli rakenteeltaan 
tasainen, paljas kiviroukkio, jota reunusti muita isommista kivistä muodostettu kehä. 
Keskustan ympärilläkin näytti olleen pienempi vaikka nyt vaillinainen kehä. Raunion 
osaksi hävitetystä keskustasta löydettiin keväällä 1904 seuraavat rautakautiset esineet: 
pronssinen jousisolki (Hackmanin Atlas kuv. 2.2), jänne toisesta jousisoljesta, pronssi- 
neula, jonka nuppi linnun muotoinen, 2  keihäänterän katkelmaa, katkelmia rautanipisti- 
mistä, veitsistä y. m. Tutkittaessa tavattiin lisäksi rautakaudelta: pronssisen jousisoljen 
katkelmia (sam. muot. kuin Hackman, Atlas 4.1) kohdilta 2 ja 3 asemapiir. (kuv. 3), 
rautapalasia kohd. 4, hakasten palasia kohd. 5, 9 ja 10, pronssisormuksia kohd. 6 ja 7, 
pronssirengas kohd. 10, muuan kisko kohd. 7, veitsi kohd. 12 ja saviastian palanen 
kohd. 13 sekä poltetun luun palasia raunion keskustasta; pronssikaudelta taas kuv. 4 osotta- 
ma, hihnain kiinnittimenä käytetty kaksoisnappi. Viimeksimainittu pronssikautinen 
esine on viimeistään n. 1000 vaiheilta e. Kr., jolta ajoin tutkittu hautarauniokin kai
kesta päättäen on alkuisin. Kaikki ylempänä mainitut rautakauden löydöt taas ovat 
400-luvulta j. Kr., joten samaan raunioon on toimitettu uusi hautaus todennäköisesti 
tämän sataluvun lopulla. (). R.)

Ss. 93— 100. Finska Fornminnesföreningens 36:te årsberättelse’ /» 1905— 7/s 1906.
Ss. 100— 103. Finska Fornminnesföreningens räkenskaper för år 1905 och 

kassaraport s/ i— S0A 1906.
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Vuosikertomus
Suom en M uinaism uistoyhdistyksen 3ö:lta  toim ivuodelta  

7/s 190 5— 7/5 1906.

Jo monena vuonna peräkkäin on katsaus kuluneen vuoden toi
mintaan osottanut talouden huolehtimisen ottaneen siinä huom attavan 
osan ja  ikäänkuin muodostaneen vallitsevan piirteen Yhdistyksen työs
kentelyssä. Täm ä onkin luonnollista, sillä sellaisen vaurion jäljet, 
joka Yhdistyksen osaksi on tullut, eivät hevillä lakkaa tuntumasta. 
N yt päättyneen toimi vuoden toiminnassa on taloudellisilla kysym yk
sillä kuitenkin ollut vähäpätöisempi sija ja  tieteelliset julkaisutyöt 
sekä niitä tarkoittava keräystoimi ovat siinä jälleen päässeet entistä 
enemmän etualalle. Tätä osottavat niin hyvin edempänä esitettävät 
jo julkaistut tai valmistuksen alaiset tieteelliset teokset ja  tieteellisen 
elämän vireyttä todistavat lukuisat esitelmät sekä muut esitykset 
Yhdistyksen kokouksissa kuin myöskin vuoden kuluessa toimeen
pannut uudet keräystyöt.

Viime vuosikertomuksessa m ainittiin suunnitelluksi keräyksen 
alottam ista kansanvenemuotojen kokoamiseksi. N yt on keräys alkuun 
pantu ja  sitä varten julkaistu kiertokirje kysym yslehtineen sekä suo
men- että ruotsinkielellä, ja  näitä on jo myöskin levitetty  tunnetuille 
asianharrastajille sekä sanomalehdille eri seuduille m aata keräyksen 
tunnetuksi tekemistä varten. N yt kun veneet jälleen ovat otetut talvi- 
teloiltaan, on syytä  toivoa kokoelmiin pian saapuvan tämän tärkeän 
keräyksen hedelmiä.

M utta toinenkin uusi keräystyö on kuluneena vuonna alulle 
pantu. Kuten tunnettua, ajelehtii miltei joka talossa, joka mökissä 
laatikkojen tai muiden komeroiden pohjilla kellastuneita muoto- tai 
muita valokuvia, joita eivät om istajat enää välitä  hoidossaan pitää. 
Varm ana siitä, että tällä tavoin häviää tärkeitä kultuurihistoriallisia 
aineksia, joita kieltäm ättä ovat näiden kuvien esittäm ät kansalais- 
muodot, hius-asut, puvut, kotisisustat, seurapiirit, kansanjuhlat, seu
dut ja  maisemat y. m., on Y hdistys maamme sanomalehdissä julkais
tuilla ja  muuten levitetyillä kiertokirjeillä kehottanut tällaisten syr
jäytetty jen  kuvien omistajia lähettämään ne kokoelmiinsa säilytettä
viksi. Täm än johdosta onkin jo Yhdistykselle karttunut, maisema- 
y. m. kuvia mainitsematta, 62 erikoismuotokuvaa sekä 9 yhteiskuvaa, 
jo tka  yhteensä sisältävät 266 m uotokuvaa, niistä 181 nimiltään tunne
tuista henkilöistä, jotka edustavat 145 eri sukua. Keräyksen tulokset 
ovat siis jo heti alussa odottam attom an runsaat ja  vakauttavat edel
leen tällaisen aineiston tärkeydestä.
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Mutta muitakin keräystoimia on jatkettu  ja  kun keräyksiä var
ten tarvittavien kiertokirjeiden kustantaminen, niiden lähetyksistä 
ynnä muusta kirjeenvaihdosta koituvat menot olivat tehdä Yhdisty k 
sen käyttövarat riittäm ättömiksi muihin välttäm ättöm iin tarpeisiin, 
pyysi ja  sai Y hdistys Senaatin Kirkollisasiain Toimituskunnan käyttö
varoista 1,000 markan suuruisen tilapäisen apurahan käyttövarojensa 
vahvistukseksi. Täm än kautta on Yhdistyksen ollut mahdollista ja t
kaa ennen alottamaansa leikkikeräystäkin m yöntäm ällä herra Toivo 
Saloselle, joka aiemmin on tältä alalta arvokkaita kokoelmia toim it
tanut, 150 markan suuruisen stipendin leikkien keräämistä varten 
pohjois-Hämeen pitäjissä.

Paikkainnimien keräämistä varten eri seuduilla Ahvenanmaalla 
on yhdistys tulevaksi kesäksi antanut ylioppilas E. J. Bengelsdorffille 
100 markan suuruisen stipendin.

Samalla kun Y hdistyksellä  nyt lö ytyvät paikkainnimikokoelmat 
toimitetaan julkaistaviksi, on päätetty alulle panna system aattin en  
koko maatamme käsittävä paikkainnim ikeräys siten, että jonkun pitä
jän kaikki nimet kerätään sekä paikkakunnalta, että kirjallisista läh
teistä ja  toimitetaan niistä näytevihko sellaisen suunnitelman mukaan, 
joka sopisi noudatettavaksi sekä keräystyön jatkamisessa että  tämän 
laajemman nimistön julkaisemisessa. Työn jatkamisen toivoo Yhdis
tys joko valtion, kuten on laita esim. Norjassa, tai jonkun kielitieteel
lisen seuran ottavan huostaansa.

Paitsi ylempänä m ainittua tilapäistä m äärärahaa on Y h d istyk
sellä tuloja ollut vuotuinen 5,000 markan suuruinen valtioapu sekä 
sitäpaitsi pari erityisiä tarkoituksia varten m yönnettyä apurahaa, 
joista tätä  vuotta  varten on yhteensä 3,000 m arkkaa ollut käytettä
vissä.

Tämän ohessa on Yhdistyksen kiitollisuudella m ainittava, että 
toht. Alfr. Hackman on Yhdistyksen nimessä julkaissut ja  sen käy
tettäväksi jättän yt myöhemmin m ainittavan arvokkaan teoksensa 
ilman että Yhdistyksellä on sen johdosta m itään kustannuksia ollut.

Julkaisut.
Painosta on kuluneena vuonna ilm estynyt:

Tohtori Alfred Hackmanin kirjoittam a Die ältere Eisenzeit in 
Finnland I. Die Funde aus den filnf ersten Jahrhunderten n. Chr. ynnä 
siihen kuuluva Atlas eri nidoksena. Teoksen tekstiosa sisältää 377 
sivua, 183 kuvaa sekä muinaistieteellisen kartan, A tlas taas 22 kuva
lehteä.

Suonien Museo —  Finskt Museum X I I ,  1905, kuten edellisenäkin 
vuonna 6 painoarkin kokoisena ja  pääasiallisesti allekirjoittaneen sih
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teerin toimittamana. Lehteen ovat kirjoittaneet: O. Alcenius, J. R . 
Aspelin, K . K. Meinander, Juhani Rinne, J. M. Salenius, V. Salminen 
ia Juho Torvelainen.

Valmistelun alaisia ovat:
Aikakauskirja X X I V ,  johonka tulee maist. K . K . Meinanderin 

teos »Den medeltida träskulpturen i Finland», toht. Hj. Appelgren- 
K ivalon kirjoittam a »Kivikauden tutkimuksia» y. m. Mainituista kir
joituksista on jälkimäinen jo painoon pantu.

Aikakauskirja X I X ,  joka jo useampia vuosia on ollut valmiiksi 
painettuna, m utta jota sen vuoksi, että tekijä ei ole muiden töiden ta
kia ollut tilaisuudessa laatimaan siihen saksan kielelle käännettävää 
katsausta, ei vieläkään ole voitu julkaista.

Maist. Julius Ailion kirjoittam a teos, Die steinzeitlichen Wohn- 
platzfunde in Finland, joka tulee julkaistavaksi saman luontoisena kuin 
toht. A. Hackmanin »Die ältere Eisenzeit in Finnland I»jatulee siis jatkoksi 
Yhdistyksen jo alotettuun vapaaseen julkaisusarjaan. Teos tulee 
ilmestymään kahdessa osassa, joista edellinen sisältää m ainitut asuin- 
paikkalöydöt deskriptiivisesti esitettyinä, jälkimäinen taas näihin pe
rustuvat yleiset havainnot kivikauden kulttuurista Suomessa tieteen 
valossa katsottuina.

Muista valmistuksen alaisista teoksista m ainittakoon tässä kult
tuurihistoriallinen julkaisu Suomen kirkot, josta näytevihko on maist. 
K . K . Meinanderin valm istettavana, luettelo henkilöistä, joiden muoto
kuvista Yhdistyksen muotokuva-enquetissa on tietoja (myöskin maist. 
Meinanderin tehtävänä) sekä asia- ja  mmiluettelo Yhdistyksen Aika
kauskirjan X I X  ensimäiseen vihkoon. N äitä paitsi on Y hdistys päät
tän yt julkaista pöytäkirjansa, alottaen vanhimm ista, ja  tätä  uutta, 
näistä m uodostuvaa julkaisusarjaa varten »Suomen Muinaismuisto
yhdistyksen pöytäkirjat liitteineen», ovatkin jo viiden ensimäisen toimi- 
vuoden pöytäkirjat ynnä niihin kuuluvat liitteet painatusta varten 
kopioidut.

Myöskin on kysym ys nostettu niiden rakennus- ja  kansatieteel
listen ainesten julkaisemisesta, joita arkkitehdit Kekkonen, Tavast- 
stjerna ja Ullberg kesällä 1901 toivat stipendim atkaltaan Venäjän 
K arjalasta. Täm ä atlasin tapaiseksi suunniteltu julkaisu, johonka 
tietenkin tulee aineksia käytettäväksi Yhdistyksen muistakin saman
laisista kokoelmista, tulisi muodostamaan jatkoa arkkitehtien Blom- 
stedtin ja  Sucksdorffin teokselle »Karjalaisia rakennuksia ja  koriste- 
muotoja».

Tämän yhteydessä sopinee mainita pari Yhdistyksen piirissä 
syn tyn yttä  ja  sen toimialaan läheisesti koskevaa vaikkakaan ei sen 
kustannuksella julkaistavaa teosta, joista toinen on vuoden kuluessa 
ilm estynyt ja  toisen painatusta suoritetaan paraillaan. Edellinen, toht.
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Th. Schvindtin toim ittam a Suomalainen kansatieteellinen kuvasto I. 
Metsänkäynti ja kalastus, tulee epäilem ättä olemaan suureksi hyö
dyksi Yhdistyksenkin vastaisille kansatieteellisille keräyksille, jä lk i
mäinen taas, toht. Hj. Appelgrenin kirjoittam a »Suomalaisia pukuja 
myöhem mältä rautakaudelta», luopi historian takaisista aineksista 
välttäm ättöm än tarpeellisen pohjan Yhdistyksenkin harrastuksiin kuu
luvalle historiallisten pukujen kehityksen valaisemiselle.

E sitelm iä ja tiedonantoja.
on Yhdistyksen kokouksissa kuluneena vuonna esitetty seuraavista 
aineista: i) Lokakuun kokouksessa piti arkkitehti C. Frankenhaeuser
esitelmän Perniön kirkossa kesällä 1905 toim itetuista korjaus- ja  uu
distustöistä; allekirjoittanut luki kirkkoherra V. Salmisen kirjoittam an 
esityksen P. Henrikin saaresta Köyliössä sekä siellä toim itetuista kai
vauksista ja  löydöistä. Samassa tilaisuudessa selosteli allekirjoittanut 
toht. R alf Saxénin teoksen Språkliga bidrag till den svenska bosättnin
gens historia i Finland I. Egentliga Finland, Satakunta och södra Öster
botten. 2) Marraskuun kokouksessa teki maist. Julius Ailio Kööpen
haminan Zoloogisen laitoksen tirehtöörin Herulf W ingen toimittamien 
luumääräysten mukaan selkoa Suomessa kivikaudella tunnetuista eläi
mistä ja  maist. Björn Cederhvarf esitti erään Kuhmoniemen pitäjästä löy
detyn skandinaavilaismallisen soljen. 3) Joulukuun kokouksessa piti 
toht. A xel O. Heikel esitelmän rahan esihistoriasta, kaukaisen idän, 
etupäässä Kiinan oloja silmällä pitäen. 4) Helmikuun kokouksessa 
esitti toht. U. T. Sirelius »kulkuus» ja  »suuria» nimiset, suomalais-ugri- 
lais alkuiset kalanpyydykset, ja  maist. A. M. Tallgren vuorovaikutusta 
etelä- ja  pohjois-Europan välillä  pronssikaudella (n. 1900— 500 e. Kr.) 
prof. O. Monteliuksen ja  tirehtööri Sophus Miillerin tutkim usten mu
kaan. 5) Maaliskuun kokouksessa piti maist. K . K . Meinander#esitel
män kultasepäntaidosta Suomessa keskiajalla; maist. J. Ailio selosteli 
norjalaisen W . C. Broggerin tutkim uksia rantaviivan asemasta Nor
jassa kivikaudella sekä ruotsalaisen K nut Kjellm arkin tutkim uksia 
Järavallin kivikautisesta asuinpaikasta Skånessa. 6) H uhtikuun ko
kouksessa esitti toht. Hj. Appelgren pari tatarilaista lakin päällä pidet
tävää messinkikoristetta Kasanin tienoilta, huom auttaen yhtäläisyyk
sistä näiden ja  muutamien suomalaisten kansojen pakanuudenaikais- 
ten koristeiden välillä; maist. Björn Cederhvarf teki selkoa viim e vuosien 
kuluessa Ahvenanm aalta esiinkaivamistaan rautakautisista löydöistä; 
toht. K . R. Melander antoi tietoja Turun entisistä kaduista, luostari- 
paikoista y. m. valaisten niiden asemia nykyisen Turun kartalla. 7) 
Vuosikokouksessa piti maist. Juhani Rinne esitelmän keskiaikaisen 
brakteaattiraham m e historiasta; ja  maist. Björn Cederhvarf teki selkoa 
kivikautisista löydöistä Ahvenanmaalta.
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Muinaistieteellisiä tiedonantoja on lähettänyt kansakoulunopet
taja K . K . Laine kiinteistä muinaisjäännöksistä Iitissä.

Kokoelmat ja kirjasto.
Yhdistyksen muinaiskalukokoelmat ovat vuoden kuluessa lisään

tyneet yhteensä 31 esineellä, joista kiviajalta  on 7, rauta-ajalta 2 ja 
uudelta ajalta 22. N äitä ovat Yhdistykselle lahjoittaneet: maist. Ju
lius Ailio, prof. O. Asehan, ylioppilas Enzio Bergroth, toht. V. D ahl
berg, h:ra Ph. Eklund, toht. S. Granberg, toht. R. Hausen, vahtim es
tari E. Holmberg, toht. J. W. Ruuth, asessorin rouva J. M. Tallgren, 
neiti Th. Törnroth ja  rouva A. Winter.

Rahakoko elmiin on saatu seuraavat lisät: asemapäällikkö A. 
Grannasilta toht. A. Hackmanin kautta 20 kopeekan seteliraha, 
asessorinrouva J. M. Tallgrenilta brakteaatti 1300-luvun lopulta (löyd. 
Naantalista) ja  merimies Veli W endelliltä 2 buurilaista hopearahaa.

Muotokuvia on kokoelmiin saatu paitsi neiti Th. Törnrothin lah
joittam aa professorinrouva A. Törnrothin pienoismuotokuvaa ja  va- 
paah. V. M. von Bornin lahjoittam aa valokuvajäljennöstä vapaah. 
Lorens Creutz nuoremman m uotokuvasta sekä lääket. kand. H. L. 
Brummerin antamaa keväällä 1905 otettua valokuvaa Josef Julius 
W ecksellistä, suuret m äärät sen valokuvakeräyksen kautta, jonka 
Y h distys pari kuukautta sitten pani alulle. Sanomalehdissä julkais
tujen sekä muuten levitettyjen kehotusten johdosta ovat muiden muassa 
valom uotokuvia kokoelmissa säilytettäväksi lähettäneet:

Varatuomari Axel Granström 13 erikoismuotokuvaa eri henki
löistä sekä yhteiskuvan 9:stä henkilöstä.

Ylitirehtöörin rouva J. Grotenfelt 'erikoism uotokuvia 7 henki
löstä sekä 4 yhteiskuvaa yhteensä 88 eri henkilöstä.

Toht. rouva O. Juslin 13 erikoismuotokuvaa yh tä  monesta eri 
henkilöstä sekä 3 eri yhteisvalokuvaa, jotka yhteensä sisältävät 104 
eri henkilön m uotokuvat.

Maist.TEmil Nervander 21 eri henkilön muotokuvaa.
M aistJfA. M. Tallgren 7 erikoism uotokuvaa eri henkilöistä sekä 

yhden 5 eri m uotokuvaa sisältävän yhteisvalokuvan.
Apteekkari Alb. Silander daguerrotypian 2:sta eri henkilöstä.
Tireht. E vert W asastjerna 2 daguerrotypiaa 2 eri henkilöstä.
M uita valokuvia, luvultaan 35, ovat Yhdistykselle lahjoittaneet: 

maist. Björn Cederhvarf, varatuom ari A. Granström, ylitirehtöörin rouva 
J. Grotenfelt, rouva K yllikki Ignatius ja  neiti A. Sandström.

Piirroksia ja  karttoja ovat Yhdistykselle jättäneet toht. R. Hausen 
piirroksen eräästä vanhasta lukosta (Naantalista) ja  neiti Aili Tallgren 
m uutam asta Freitag-suvulle kuuluneesta kellosta sekä toht. K . R.
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Melander kartan Turun kaupungista, ja  ylioppii. Eino Parmanen tans
kalaisen merikortin Suomenlahdesta v:lta  1838.

Keräelmiä Maarian kirkon arkistossa säilytettävistä kirkollista 
hoitoa koskevista kirjoista on lähettänyt asessorin rouva J. M. Tallgren.

Pienempiä painotuotteita ovat jättäneet maist. J. Ailio ja  asessorin 
rouva J. M. Tallgren (P. Kalm in runon Joh. Gezeliuksen kuoleman 
johdosta 1740).

Kirjastoon on kuluneena vuonna saatu kaikkiaan 612 teosta ja  
aikakauskirjain vihkoa. Niistä on 19 saatu yksityisinä lahjoina, joita 
ovat antaneet maahra E. Vedel Tanskasta ja  prof. E. Piette Ranskasta 
sekä taiteilija O. Andersson, presidentti I. Fellman, toht. Aug. H jelt 
ja  maist. K . K . Meinander. Julkaisuvaihdon kautta on koti- ja  ulko
m aisilta seuroilta ja  tieteellisiltä laitoksilta saatu yhteensä 593 nidosta, 
joista on Alam aista 8, Am erikasta 49, Belgiasta 35, Brasiliasta 1, Bö- 
mistä 3, Englannista 8, Italiasta 38, Itämeren maakunnista 7, Itäval
lasta 7, Norjasta 61, Ranskasta 43, Ruotsista 27, Saksasta 100, Sveit
sistä 4, Suomesta 177, Tanskasta 1, Unkarista 7 ja  Venäjältä 17.

Julkaisujen vaihtoon ovat Yhdistyksen kanssa ruvenneet:
Société des Antiquaires du Centre (Bourges) ja
Société archéologique de Torn & Garonne (Montauban).
N äitä paitsi on Yhdistyksen puolelta parille ulkomaiselle seu

ralle julkaisuvaihtoa ehdotettu.

Muita tapahtumia.
Kuluneena vuonna on Y hdistys saanut kutsumuksia osaa otta

maan Ranskan XI:teen esihistorialliseen kongressiin, joka 26/a— Y10 
1905 pidettiin Perigueux’ssä sekä saman X II  esihistorialliseen kongres
siin, joka tulevan elokuun 21— 26 p:nä pidetään Vannes’issa. Samoin 
on Yhdistystä kutsuttu Archaeological Societies seuran viim e vuoden 
heinäkuussa Burlingtonin linnassa toimeenpanemaan esihistorialliseen 
kongressiin sekä kansainväliseen taidekongressiin, joka syysk. 15— 21 
p:nä 1905 pidettiin Liittigissä ja  vihdoin kansainväliseen antropoloogis- 
arkeoloogiseen kongressiin, joka viime huhtikuun 16— 21 p:nä pidettiin 
Monakossa.

Montrealin numismaattinen ja arkeolooginen seura on Y hdis
tykselle lähettänyt sikäläisen museorakennuksen 200 vuotisen m uisto
juhlan johdosta lyömänsä pronssimitalin.

Antaakseen tunnustustaan sille tieteelliselle työlle, jonka tulok
sina Tukholman Nordiska museetin tirehtööri, toht. Bernhard Salin 
on julkaissut monet meidänkin muinaistieteelliselle tutkimuksellemme 
verrattom an tärkeät teoksensa, sekä osottaakseen kiitollisuuttaan siitä 
avuliaisuudesta, jota herra Salin on vuosien kuluessa tapahtuneen tie
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teellisen kirjeenvaihdon y. m. kautta meikäläisille muinaistutki- 
joille osottanut, on Yhdistys kutsunut toht. Salinin kirjeenvaihtaja- 
jäsenekseen.

Vakinaisina jäseninä ovat Yhdistykseen liittyneet seuraavat 21 
henkilöä:

Berner, V iktor, kappalainen, Mäntyharju.
Fellman, Hjalmar, apteekkari, f il. maist., Lahti.
Gummerus, Pekka, nimituomari, Helsinki.
Hamberg, Gustaf, v. konsuli, Loviisa.
Hartman, Torsten, aktuaario, maist., Helsinki.
Laitinen, Taavi, prof., Helsinki.
Linsén, Sam H arry, senaatin registraattori, Helsinki.
Nordlund, Valter, senaatin kanslisti, Helsinki.
Ojansuu, Heikki, tohtori, Helsinki.
Palander, Gunnar, tohtori, Helsinki.
Peurakoski, Juho Oskari, metsänhoitaja, Evo.
Ram say, Jully, senaattorin rouva, Helsinki.
Sahlstén, P. A., lehtori, Mikkeli.
Serlachius, Allan, prof., Helsinki.
Stigell, Robert, kuvanveistäjä, Helsinki.
Talas, Onni, toht., Helsinki.
Tormilainen, hovioik. kanslisti, Turku.
Turunen, P., varam aam ittari, Kuopio.
Wainio, O. W ., kauppias, Helsinki.
Willebrand, R. F, von, vapaah., varatuom ari, Helsinki.
Yrjö-Koskinen, Y . K ., ylitirehtööri, Helsinki.
Uusien jäsenten lukua suurempi on kuitenkin niiden Yhdistyksen 

jäsenten luku, jotka vuoden kuluessa ovat manalle menneet. Niistä 
mainittakoon erittäin eräs vanhempia m uinaistutkijoitamme, toht. 
K aarle August Bomansson, jonka Ahvenanmaan muinaisjäännöksiä 
valaiseva tutkim us ilm estyi ensimäisenä yliopistollisena väitöskirjana 
muinaistieteen alalta, vaikuttaen herättävästi nuorempiin tutkijoihin 
samalla kun sen tulokset pääasiassa vieläkin pitävät paikkansa. Yhdis
tyksen asiakirjoihin on näistä vainajista nimensä kiinnittänyt myöskin 
suuri taiteilijam m e Albert Edelfelt, joka Yhdistyksen ensimäisen v. 
1871 lähetetyn taidehistoriallisen retkikunnan jäsenenä on kokoelmiin 
monta arvokasta piirrosta ja  akvarellia jättänyt. Sukutieteellisiä ke
räyksiä taas harrasti kapteeni Olof Mellenius vainaja, jonka arvokkaat 
keräykset etupäässä Pohjanm aalta ovat tulleet Yhdistyksen Suku
kirjassa käytetyiksi. Monta lämmintä ystävää ja  harrastustensa edis
täjää on Y hdistys m enettänyt muissakin nyt manalle menneissä jäse
nissään, joiden luku nousee ainakin noin 40 vaiheille.

Mninaistieteelliseen Toim ikuntaan on Y hdistys täm än vuoden
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alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valinnut jäseneksi uudelleen 
prof. Gust. Nyströmin. • (P? ^

Tieteellisten Seurojen valtuuskunnassa on' Y hdistystä tänäkin 
vuonna edustanut vakinaisena jäsenenä prof. J. R. Aspelin ja  vara
jäsenenä toht. Th. Schvindt.

Kokouksia on kaikkiaan pidetty 15, niistä 7 Johtokunnan ja  8 
yleistä kokousta.

Virkamiehinä ovat kuluneena vuonna Yhdistyksessä toimineet: 
esimiehenä prof. J. R. Aspelin, varaesimiehenä toht. Hj. Appelgren, 
v. t. sihteerinä ja  arkistonhoitajana allekirjoittanut, rahastonhoitajana 
tirehtööri V. A. Lavonius, taloudenhoitajina tirehtööri Kaarlo Castrén, 
tirehtööri A lvar Renqvist ja  kapteeni John Tornberg, tilientarkastajina 
tirehtööri John Höckert ja  maist. Henr. Kihlm an sekä varatilintarkas
tajana tirehtööri Jalo Järnefelt.

Helsingissä 7 p:nä toukok. 1906.
Juhani Rinne.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tilit v:lta 1905  
ja kassaraportti 2/ i —3% v  1906.

Yhdistyksen tulot ja  menot tilivuoden aikana mainitaan taulussa 
I eri rahastoille jaettuina. Yhdistyksen tekemän päätöksen m ukaan on 
eri rahastojen korko laskettu seuraavasti:

Ahlgrenin, Perustaja- ja  Castrenin rahastoille 4 % , viimem aini
tussa myös edellisinä vuosina vähennetylle määrälle, Smk. 5,101: 51, 
koska rahaston varat viime vuonna ovat kokonaisuudessa olleet korkoa 
kasvavalla tavalla sijoitetut, sekä Heikelin rahavaroille 2 % , näiden 
kun vaadittaessa tulee olla tarkoitukseensa käytettävinä. Jäännös 
korkotuloista, Smk. 801: 88, on luettu käyttövaroihin, joista toiselta 
puolen kaikkien rahastojen hoito suoritetaan.

Hahl-vainajan vaillingin täyttäm iseksi kerätyt varat ovat johto
kunnan v. 1904 tekemän päätöksen perusteella jaetut siten, että Ahl
grenin rahasto on siitä saanut 40 % , Perustajarahasto 5 %  ja  Castrénin 
rahasto 55 %.

Menoja on ollut yksinomaan käyttövaroista. Yhdistyksen omai
suus on vuoden varrella kasvanut Smk. 12,429: 31.

Yhdistyksen varat ja  velat tilivuoden päättyessä mainitaan tau
lussa II. Taulu III taas sisältää lyhyen tiedonannon Yhdistyksen tili- 
asemasta Huhtik. 30 p. 1906 ja taulu IV  luettelon Yhdistyksen sijoi
tuksista samana päivänä.

Viim em ainitusta käy selville, että suurin osa Yhdistyksen pankki-
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talletuksista on m uutettu sijoitukseksi Suomen H ypoteekkiyhdistyksen 
kotimaisiin obligatsiooneihin.

Yhdistyksen sijoitukset ovat sitten Huhtik. 30 p:vän v. v. kasva
neet Smk:lla 10,472: 82.

Helsingissä Toukok. 4 p. 1906.
W. A . Lavonius.

T a u lu  I. Tulot ja m enot v. 1905.

Tulot:
Stnf. ■JM. Stty 71a

Perustajarahasto:
vaillingin täyttäm. kerät, var.......................................
korkoa . . . .  ...................................................

40
85

90
46 126 36

Ahlgrenin rahasto:
vaillingin täyttäm. kerät, var.......................................
korkoa ...............................................................................

327
538

20
25 865 45

Castrénin rahasto:
vaillingin täyttäm. kerät, var.......................................
k irja llisuu tta ....................................................................
lahja .....................................................................................
korkoa ..........................................................................

449
16

100
1,988

90

60 2,554 50
Heikelin rahavarat:

va ltioapua ..........................................................................
k o r k o a ...............................................................................

2,000
120 82 2,120 82

Käyttövarat:
va ltioap u a .........................................................................
Längmanin testa m en ttiva ro ja ..................................
jäsenm aksuja...................................................................
k ir ja llisu u tta ...................................................................
k o rk o ja ...............................................................................
kurssivoitto Tel. yhd. obl.............................................

6,000
5,000

139
601
801
105

__
06
88
25 12,647 19

Smk. 18,314 32

Menot:
Käyttövarat:

kirjoitus- ja piirustuspalk.............................................
keräyspalkkioita..............................................................
painatuskustannuksia...................................................
p a l k k o j a .........................................................................
k u l u j a ...............................................................................

777
166

2,818
1,816

306

50
65
34
45
07 5,885 01

Omaisuuden l i s ä y s .............................................................. 12,429 31

Smk. 18,314 32
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T a u lu  n. T iliasem a 81/xn  1905.

Varat;
Saatava Yrjö Blomstedt’ ilta ja Viktor SucksdorfPilta 
Suom. kaup. Hyp. kassan obl. v. 1903 20,000 ä 9 9 'h  
Hels. Tel. yhd .obl. v. 1901 5,000 å 99 V* . . . . 
Suomen Hyp. yhd. 4 ‘ /a °/o kotim. obl. v. 1903 40,000

ä 98 3A .............................................................
Pankkitalletuksia....................................................................
Hels. Säästöpankissa..............................................................
Juokseva t i l i ..........................................................................
Kasvaneet k o r o t ....................................................................
R a h a a ..........................................................................................

Smk.

7W. •jia.

2,701
19,900
4,975

39,500
12,100

421

51

64 79,598
1,209
1,752

71

15
90
75
50

82,632 30

Velat:
P eru sta jarah a sto ....................................................................
Ahlgrenin rahasto....................................................................
Castrenin rahasto....................................................................
Heikelin r a h a v a r a t ..............................................................
Käyttövarat:

Reinholmin r a h a s t o ...................................................
Muut k ä y t tö v a r a t ........................................................

Smk.

2,262
14,321
52,169
6,161

91
58
54
75 74,915

7,716

78

52
32

7,684
45
07

82,632 30

Taulu m. T iliasem a 3%v 1906.
7m Sftnf jiä.

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

P eru sta jarah a sto ....................................................................
Ahlgrenin rahasto....................................................................
Castrenin rahasto....................................................................

2,262
14,321
52,169

91
58
54

Heikelin r a h a v a r a t ....................... ............................ 8,161 75
K äyttövarat........................................ .............................
Kerätyt v a r a t ..................................  .............................

12,009
100

78

V a s t a a v a a :

Sijoituksia . . . . . . . .  ............................
Juoksevalla t i l i l lä ............................. .............................
R a h a a .............................................  ............................

87,050
1,659

314
90
76

Smk. 89,025 56 89,025 56
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T a u lu  iv. Sijoitukset 3% v  1906.
9hf. 7»a 5 V 71a

Laina Yrjö Blomstedt’ ille ja Viktor Sucksdorffille . 1,254 26
Obligatiooneja:

Suomen kaup. Hyp. 4 'h  %  ulkom. obl. v. 1903
Litt. n:o 536/45 Smk. 20,000 ä 9 9 '/»  . . . 19,900 —

Hels. Telef. yht. 6 7 ° obl. v. 1901 n:o 1901/25
å 200 Smk. 5,000 ä 9 9 ' / » .................................. 4,975 —

Suomen Hyp. yhd. 4 V» %  kotim. obl. v. 1903
Litt A. n:o 1110/15, Litt. B. n:o 1361/70å 1,000
Smk. 40,000 å 98 7« 39,500 — 64,375 __

Talletustodistuksia:
Pohjoisp. n:o 951/2 80/u  05 4 'A % ....................... 3,600 —

„ 953 '/1 06 4 lh  7 o ............................ 2,400 —
„ 80359 ,0/» 05 liikk. kor. . . . 5,000 —
„ 80385/7 7 i 06 „ „ . . . . 6,500 —
„ 80388 “ / 1 06 „ ..................... 3,500 — 21,000 __

Säästökirja n:o 35516 Helsingin Säästöpankissa . . 421 64
Smk. 87,050 90

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen sitä varten valitsem ina toimi- 
miehinä olemme tarkastaneet yhdistyksen tilit vuodelta 1905 ja  vertaa
malla tilierät todisteihin havainneet tilit oikeiksi ja  Joulukuun 31 päi
vänä 1905 tehdyn tilinpäätöksen tilikirjain mukaiseksi. Niinikään 
olemme tarkastaneet että tiliasema Huhtikuun 30 päivänä 1906 on 
edelläolevaan tilikirjaan m erkitty tilien kanssa yhtäpitävästi. Yhdis
tyksen obligatsioonit, talletustodistukset ja  säästökirjan olemme Poh
joismaiden Osakepankissa, jossa ne ovat säilössä, läpikäyneet ja  oikeiksi 
havainneet.

Edelläolevan nojalla ehdotamme että niille yhdistyksen virkaili
joille, joilla on rahojen hoidon kanssa tekemistä, myönnettäisiin tilin- 
päästö vuodelta 1905.

Helsingissä Toukokuun 6 päivänä 1906.

Henr. Kihlman. Jalo Järnefelt.



Cilausilmoitus.

Suomen TDuseo—finskt museum
tarjotaan tilattavaksi vuodeksi 1907, samoin kuin kuluvana vuonna, kaksi
kielisenä, toiskielisine selontekoineen kaikista kirjoituksista ja ilmestyen 
neljänä puolentoista painoarkin kokoisena numerona vuodessa. Lehden 
sisällyksestä pitävät Suomen Muinaismuistoyhdistyksen työskentelevät jäsenet 
huolen, ja pyritään siinä samoin kuin tähän asti elvyttämään ja vireillä 
pitämään harrastusta kotimaiseen muinaistutkimukseen ja sen edistämiseen.

Tilaushinta on sekä postikonttoreissa että toimitukselta suoraan tilatessa 
3 mk. 50  p. vuosikerralta. Muinaismuistoyhdistyksen vakinaiset jäsenet, jotka 
ovat suorittaneet täydellisen jäsenmaksun eli 25 mk. kaikkiaan, saavat 
v ä l i t t ö mäs t i  t o i mi t u k s e l t a  t i l a t e s s a a n  lehden tilausvuoden kuluessa 
I mk:n hinnasta.

Lehden levittämisessä odottaa Suomen Muinaismuistoyhdistys etenkin 
omilta asiamiehiltään ja jäseniltään innokasta myötävaikutusta. Asiamiehet, 
joita mielihyvällä otetaan eri seuduille maata, saavat joka viidestä tilatusta 
vuosikerrasta yhden ilmaiseksi.

Helsingissä on lehti mukavimmin tilattavissa toimitukselta: Historialli
nen museo, Nikolainkatu 5, telef. 19 35.

Suomen Museo— Finskt Museumin To im i tus .
H e ls in k i, H is to ria llin en  M useo.
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Prenumerationsanmälan.

Suomen IDuseo—finskt lUuseum
anmäles till prenumeration för år 1907 och utgifves likasom under inne
varande år med 1 Va tryckark fyra gånger om året samt innehåller uppsattser 
på de begge inhemska språken med referat af hvarje uppsatts på det andra 
språket. Bladets redaktion ombesörjes af Finska Fornminnesföreningens ar
betande ledamöter och ställer detsamma såsom sitt mål, att hos allmänheten 
uppehålla intresset för och befrämja den inhemska fornforskningen.

Prenumerationspriset är såväl å postkontoren som direkt hos redaktionen 
3 mk. 50 p. för årgång. Fornminnesföreningens ständiga medlemmar, hvilka 
hafva erlagt fullständig medlemsafgift eller 25 mk inalles, erhålla bladet under 
utgifningsåret för 1 mk. v id  d i rekt  p r e n u m e r a t i o n  h o s  r e d a k t i o n e n .

Vid spridandet af bladet emotser Finska Fornminnesföreningen framför
allt hos sina egna o m b u d s m ä n  och l e d a m ö t e r  en energisk medverkan. 
Ombudsmän, som gärna antagas i olika delar af landet, erhålla för hvarje 
femte exemplar som prenumereras genom deras försorg, ett exemplar gratis.

I Helsingfors prenumereras lämpligast på bladet hos redaktionen: 
Historiska museet, Nikolaigatan 5, telef. 1935.

Redaktionen fö r  Suomen Museo— Finskt Museum.
H e ls in g fo rs , H is to risk a  M useet.

H e ls in k i ,  1906. K. F. P u ro m ie h e n  k ir jap a in o .






