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Anteckningar om finska uniformer.
III.

Såsom ett tillägg till de anteckningar om finska un iform er före 
1808, vilka jag  tidigare p u b lic e ra t1, skall jag  h är m eddela några  u p p 
lysningar om uniform erna under den ryska tiden. T yv ärr h a r m ate
rialet varit beg ränsa t; bl. a. har jag  tack vare diverse ogynnsam m a 
om ständigheter varken här, i Stockholm eller i Berlin få tt se något 
av de ta lrika  planschverk som finnas över ryska arm éns uniform er. 
Om nedanstående bristfälliga anteckn ingar det oaktat se dagen, sker 
det i hopp a tt ännu  levande personer, som »varit med» om  de m ånga 
to rändringarne, skola känna sig m anade a tt göra tillägg och rättelser 
till de m eddelade uppgifterna.

D å de finska jägareregem entena 1812 uppsattes, hade m an ganska 
stora svårigheter a tt ekipera dem, och någon överhetligen fastställd 
uniform  synes till en början icke ha funnits. Säkerligen anslöt den, 
som fanns, sig dock nära till den i hela ryska arm én brukliga, vilken 
för övrigt ej m ycket skilde sig från  andra  länders. H it hörde en väl
dig, upptill vidare tschakå m ed uppstående plym , m etallbeslag, snör- 
m akerier (vitischketter), tofsar o. s. v., en å tsittande grön frack, ban tler 
och rem m ar av vitt eller svart läder, trånga benkläder, nedtill i form 
av dam asker med en rad knappar på  sidan o. s. v. Officerarene buro 
stundom  trekan tig  hatt. V iborgs regem ente, som till större delen rekry- 
tex-ades från  G am la F in land , hade enligt en u p p g if t2 m örkgrön frack

1 Finskt M useum  1905 p. 12, 25 o. f.
2 Finsk Militär Tidskrift 1892 p. 259.
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m ed ljusb lå  krage och uppslag av sam m a 
fä rg  på  skö rtena; på kragen guldgaloner; 
tv å  rader runda kullriga kn ap p ar m ed lä 
nets v ap en ; g rå  benkläder m ed breda blå 
ränder. E påle tte rna  voro ljusb lå  och prydda 
m ed ett v itt W. De två övriga regem en
tena synas ha h a ft en sk iljak tig  u n ifo rm 1, 
som m era närm ade sig den gam la svenska, 
näm ligen i a llm änhet m örkgrått k läde m ed 
ljusgröna lister, k ragar och, uppslag. En 
dylik uniform  bestäm des 1814, troligen på 
in itia tiv  av  G. M. A rm felt, m en redan 1817 2 
ändrades den till m örkgrön m ed ljusblå 
krage, bröstrevärer, axellappar och speglar 
p å  ärm uppslagen. K n app arn e  voro av gul 
m etall m ed F in lands vapen inom  den ryska 
örnen.

I  denna uniform , m ed v itt rem tyg, 
avbildas å r  18 268 »finska in fan teriregem en

tet», d. v. s. 1. och 2. regem entena. F inska jägarrege- 
m entet (3. Viborgs regem ente) b a r  därem ot svart rem 
tyg sam t krage och revärer av frackens m örkgröna 
färg, m ed ljusblå  kanter. 1818 hade en del av V i
borgs regem ente om bildats till H elsingfors undervis- 
n ingsbataljon , och även denna b a r den sistnäm nda 
uniform en. A r 1827 outbildades de tre regem entena 
till sex skarpskyttebataljoner, vilka dock 1830 alldeles 
upplöstes. E nd ast H elsingfors bataljon , sedan 1827 
kallad F inska undervisn ingsskarpskyttebataljonen , b ibe
hölls och fick 1830 nam net L ifgardets finska skarp- 
skyttebataljon . N äm nda å r upprä ttades också, å tm in 
stone till en del m ed m anskap u r de upplösta ba ta l
jonerna, F inska sjöekipaget.

Av de två  nya trup perna  hade sjöekipaget en 
un iform , bestående av jacka av  m örkgrönt kläde m ed 
hög krage av  sam m a färg, sam t vita lister; axellap- 
parne  voro blå m ed bokstaven tfi; knapparne av m äs
sing och prydda m ed ett ankare. Benkläderna voro 
----------------------------------------------------------------- Finsk gardist 1844.1 Finsk Militär Tidskrift 1893 p. 182— 187.

* „ „ „ 1895 p. 247.
s Se Gottlunds Otava 1 p. 307. Originalakvarellen åtm instone till finska jä- 

garregem entets uniform fanns ännu för några år sedan i behåll hos enskild  person; 
den var signerad „Efter nat. tecn. af Magnus von Wright 1826“ och var obetydligt 
olika litografin i Otava.



av m örkgrönt kläde. Den gröna släpm össau hade vita 
k a n t e r D e s s a  färger bibehöllos väl till sjöekipagets 
upplösning 1880, och gå änn u  i bufvudsak  igen i lots- 
officeram es u n ifo rm e r2.

F inska gardet åter hade den gam la jägarunifor- 
m en, m ed kragarne och speglarne å de brandenburgska 
ärm uppslagen prydda med vita galoner för a tt angiva 
truppens egenskap av un g t garde. Också tscbakån
(kivern) fick en något änd rad  form , u tan  snörmake-
rier, sam t lika bred upptill som nedtill. Den ryska 
örnen fram till sam t fjällen (hakbanden) voro av vit 
metall. F ör k ivrarne funnos också vaxduksövertåg
med kom paniets num m er i stora siffror och bokstäver.
K appan bars hoprullad på ränseln, i st. f. tidigare
över axeln. Sålunda äro de finska gardisterna avbil
dade å den beryktade franske m ilitärm ålaren L adurners 
å r 1844 signerade tavla, vilken tidigare fanns i Nikolai 
I:s sam ling och 1880 skänktes till gardesbataljonen 
sam t nu förvaras i H istoriska M useet i Helsingfors.

F inska kadettkåren (1812— 19 kallad Topo
grafiska kåren) undergick i början  av siu till
varo rä tt m ånga un ifo rm sfö rän d rin g ar8. 1812 
bars m örkgrön frack mod svart sam m etskrage 
sam t axellappar och ärm uppslag  likaledes av 
svart färg  m ed gula lister. Speglarne å ä rm 
uppslagen voro röda. Officerarne buro trekan 
tiga h a tta r och vita benkläder, kadetterna kiv- 
rar och benkläder av frackens färg. 1816 för
ändrades kadetternas uniform  sålunda, a tt bl. a. 
kan terna blevo röda i st. f. gula, och speg
larne å ärm uppslagen gula. 1819 infördes 
breda gula lister på  benkläderna. E n  fullkom 
ligt ny beklädnad fingo kadetterna 18304. Den 
bestod av frack m ed ljusblå krage, axellappar, 
revärer och ärm uppslag, benkläder av sam m a 
färg  som fracken och med ljusblå kanter, sam t 
kiver, liknande finska gardets, med en halvrund 
gul m etallplåt, bestående av riksvapnet om 

1 Finsk Militär Tidskrift 1898 p. 673.
1 Till sjöekipagets utrustning hörde också runda låga blanklädershattar. En så

dan finnes på Historiska M useet i Helsingfors.
8 Finska kadettkåren 1812— 1887 p. 165— 168. Jfr Knorring: Krigsmannaskolor 

i Finland. Av detta arbete torde finnas exemplar med färglagda planscher.
4 En uniform från denna tid finnes i Borgå museum .
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givet av en strålflam m a. A xelgehänget v ar vitt. 1838 bestäm des fä r
gen å  krage och kan ter till rött, revärerna borttogos, och endast en 
rad  kn ap p ar (gula, m ed F in land s vapen) skulle finnas i st. f. två. 
A xellapparna (pagonnerna) förblevo blå, m ed på  gult botten u tskurna 
bokstäver: d>. K. Dessa färger bibehöll kåren till sin upplösning. 1844 
ersattes kivrarne m ed vaxläderskaskar (pickelhuvor) m ed svart plym  
och gul m etallplåt. 1855 infördes vapenrock i st. f. frack ; på  krage 
och ärm uppslag  anbrag tes gyllne galoner.

De sistnäm nda nyheterna, p ickelhuva och vapenrock, upptogos 
efter preussisk förebild och m arkera en fu llständig  om bildning av u n i

form eringen i hela den ryska arm én. D et napo
leonska tidevarvets stora, tunga tschakåer och 
korta frackar, som ej gåvo nog skydd m ot väder
lekens obehag, utbyttes nu mot lä ttare  och be
kväm are persedlar, liksom även det gam la p a rad 
väsendet isynnerhet un der orientaliska kriget led 
e tt betydlig t avbräck. Också finska gardet u t
bytte i slu tet av 1840-talet sina k iv rar m ot kaskar 
med svart plym  och vita m etallbeslag. Pickelhu- 
vorna avskaffades dock redan 1855 och ersattes 
m ed tschakåer av en lä ttare modell, upptill sm a
lare och m ed svart hängande plym . 1862 fingo 
tschakåerna i sin tu r giva vika för lätta  franska 
kepis av kläde, m ed blå rand, varå ru n t om kring 
fästes två  vita galoner. —  1855 infördes även
vapenrock, och 1856 gjordes de tid igare m örk
gröna, b låkan tade revärerna lju s b lå 1.

L iknande fö rändringar undergingo de övriga 
trupperna i avseende å un iform eringen. Den år 
1845 uppsatta  grenadierskarpskyttebataljonen fick 

kaskar och m örkgröna frackar m ed lister, speglar å ärm uppslag , axel
lappar m. m. ljusblå. K n app arn e  voro av vit m etall, m ed brinnande 
granater. De åren 1854—55 uppsatta  indelta skarpskyttebataljonerna 
fingo i bastig följd vara m ed om alla förändringar. Till en början
buro de gröna frackar m ed blå axellappar, lister o. s. v. och kaskar,
men redan 1855 infördes m örkgrå vapenrockar m ed m örkgröna ä rm 
uppslag och k ragar sam t b lå lister ävensom  k iv rar av lä ttare  modell, 
m ed beslag och fjä ll av gul m e ta llä. Beslaget utgjordes av en sköld 
m ed (för Åbo bat.) 1 . II. <&., och däröver ryska örnen m ed F in lands 
vapen. N ågot senare förordnades dock å ter m örkgrön uniform , av

Åbo bataljon 1858.

1 G ripenberg: Finska gardet p. 145— 149.
2 H elsingfors Tidningar ’/< ocli a'A lh55.
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sam m a slag som de ryska truppernas; 1862 fingo även 
de indelta tru p p ern a  kepis, som dock 1865 torde ersatts 
av tunga tsc h a k å e r1. 1867 upplöstes dessa trupper, 
liksom redan  1859 grenadierskarpskyttebataljoneu.

U niform erna hos de kvarstående trupperna för
ändrades y tterligare i en del deta lje r un der A lexander 
II:s  regeringstid. 1859 infördes korta jackor i de finska 
kadetternas vardagsklädnad ; jackorna saknade galoner
på krage och ärm uppslag, och jäm te  dem buros ljus
blå b en k läd e r2. A r 1862 avskaffades kaskarne och 
ersattes av kepis, som begagnades ända till 1873, då 
kaskar å ter infördes. De näm nda kepis voro av  svart 
eller m örkgrönt kläde, m ed röd kan t nedtill sam t kring 
kullen en blå list. —  Också finska gardet bortlade vid 
denna tid sina kepis, och tschakåer kom tno å ter i bruk.
U nder tu rk iska kam pan jen  1877— 78 torde äfven lätta 
fältm össor ha begagnats8. E fter återkom sten från  kriget, 
då bataljonen upphöjdes till gam m alt garde, u tby ttes Finsk * ade,t l862'

de vita galonerna på k ragar och ärm uppslag  
m ot gula. De vackra blå revärerna försvunno
också, liksom plym erna i tschakåerna, varige
nom så a tt säga en övergång bildades till den 
radikala uniform sförändring, som genom fördes 
1882. K appan  bars öfver axeln, ej k ring  
ränseln *.

De å r 1881 uppsatta  finska värneplik tiga 
skarpskyttebataljonerna fingo un iform er i de 
övriga finska fä rg e rn a : kort, svartg rön  vapen
rock med blå kan ter på krage, ärm uppslag  
och benkläder sam t gula m e ta llk n ap p ar5. H u 
vudbonaden skulle få »en särskilt finsk form , 
efter ungefärlig t m önster av den hos landets 
allmoge brukliga vinterm össan. D enna ä r  van 
ligen till snitt en med fårsk innsbräm  försedd 
rund mössa, så in rä ttad  a tt den främ re delen 
vid sk ju tn ing  kan nedfällas till skydd för ögo
nen och det övriga bräm et vid kall väderlek

1 H elsingfors Dagblad Vu 1865. — 1 Björneborgs m useum  finnas pickelhuva  
och tschakå, i H istoriska m useet i H elsingfors kepi för indelta bataljonerna.

s Originalpersedlar i Historiska m useet i Helsingfors.
8 Wahlberg: En härfärd till Turkiet 1877—78 p. 6.
4 Gripenberg: Finska gardet p. 243.
6 H elsingfors Dagblad l®/n 1880. Originalpersedlar i Åbo stads Historiska

m useum  (Uleåborgs bataljon).



lå ter vika sig ned över öron och nacke, varigenom  den s. k. baschlicken 
kan undvaras. P å  den främ re uppv ikna delen av m össan ä r anb rag t 
en liten dubbelörn med finska vapnet».

H uruv ida  en sådan mössa någonsin begagnats vid de finska t ru p 
perna ä r m ig obekant; säkert är, a tt de finska bataljonerna fingo följa 
m ed i den stora uniform sförändringen 1882, något som ej undgick 
a tt väcka m issnöje, dels av ekonom iska, dels av nationalistiska h ä n 
syn *. Den nya uniform en var nog också ett u tslag av  panslavism en, 
och den avsåg a tt giva å t ryska arm én ett nationellare utseende än 
den tid igare västerländska beklädnaden. —  Bland dem , som nu  fingo 

en betydlig t enklare uniform , voro även de g ranna 
m usikanterna, m ed ä rm ar och bröst fu llsatta  med 
galoner, röda p lym er o. s. v.

Den nya un iform en bestod av  vapenrock 
av ryskt snitt, u tan  knappar. E nd ast kragen 
hade lister, hos de finska arm éskarpskyttebatal- 
jo nem a blå. A xellapparne voro hos oss blå, med 
gul bataljousnum m er. Icke heller de vida ben
kläderna, som ständig t buros instuckna i stövel
skaften, hade såsom fö ru t blå lister. D et enda, 
som i någon m ån skilde de finska trupperna  från 
ryssarne, var fårskinnsm össan, som hos oss var 
något högre; baschlicken saknades också hos 
oss till en början, m en på  1890-talet infördes 
denna trevliga och praktiska persedel, en huva 
m ed långa ärm ar, som buros på schineilerua kor
sade öfver bröstet och instuckna un der bältet. 

Finsk skarpskytt 1882. R eservisterna därem ot erböllo en uniform  av 
m era västerländsk ty p : utom  den vanliga vapen

rocken långa vita benkläder sam t lätta  klädesm össor av sam m a form  
som den nu tida  österrikiska arm éns. R eservdistriktets num m er anbrag- 
tes i v itt på de blå axellapparne.

F inska gardets uniform  fick sam m a snitt, m en behöll de blå listerna 
längs rockkanten, k ring  krage och ärm uppslag, ävensom  de gula ga- 
lonerna å  kragen och ärm uppslagets speglar. Officerarne hade silver- 
galoner. Fårsk innsm össan var fram till prydd m ed en s. k. Andreas- 
s tjä rn a  av v itt metall. Också å benkläderna bibehöllos de blå listerna, 
och gardet bar baschlicker sam t å  schinellerna (kapporna) en rad  för
silvrade knappar.

De lätta  rund a  klädesm össorna infördes först på 1890-talet vid 
arm ébataljonerna; gardet bar ända till 1905 både v in ter och som m ar

1 H elsingfors Dagblad 6/<* 1881.



fårskinnsm össor. Vid F inska kadettkåren  koinmo klädesm össor redan 1882 
i bruk, och kepin bortläinnades, liksom de korta jackorna. Dessa 
mössor voro svartgröna med röd rand  nedan och b lå list kring  kullen. 
E ndast de äldre kadetterna buro till parad fårskinnsm össor. F ö r öv
rig t förändrades kadettkårens uniform  endast till snitt. Schinellerna 
voro svarta, och över dem  buros de gråbruna baschlickerna.

Det 1888 uppsatta F inska dragonregem entet fick fårskinnsm össor 
av kavallerim odell, upptill sm alare och liksom uppskurna fram till och 
baktill. Kullen var av svart grön t kläde m ed blå lister sam t vapen
p lå t av gul m etall fram till. Också klädesm össor m ed skärm  funnos. 
V apenrocken hade blå lister, också kring  kragen, sam t 
blå axellappar och sam m anhölls med e tt blått k lädes
bälte k ring  livet. B enkläderna voro åtsittande och 
ljusblå. Officerarnes skärp, galoner, epåletter o. s. v. 
voro förgyllda. 1897 infördes två  rader gula knappar, 
och den korta vapenrocken bars u tan  bälte eller med 
e tt dv lik t liksom gehänget av  n a tu rfä rg a t läder.

Också skarpskyttarne erliöllo 1897 en något g ran
nare uniform , i det officerarnes svarta sabelgehäng 
u tby ttes mot förgyllda dylika; därjäm te  anlades basch- 
licker och klädesmössor.

I H istoriska m useet i H elsingfors förvaras en full
ständig uppsättn ing  av den 1902— 1905 upplösta finska 
m ilitärens uniform spersedlar, såväl för officerare som 
m anskap, dock i regeln endast paraduniform er. Ä nnu 
saknas t. ex. de vita som m arkläderna; i ovanstående 
korta översikt ha de ej heller berörts, lika litet som Finsk kadett 1882. 
flere andra  detaljer. O nskligt vore dock, a tt m useet
finge m ottaga sådana persedlar, som änn u  finnas kvar i p riv a t ägo. I
fråga om äldre un iform er ä r m useet illa försett.

De h ä r åtfö ljande bilderna äro skisserade efter följande original.
F insk  jägare  1826. M. v. W rights litografi i Otava.
F insk  gardist 1844. L adurners tavla.
F insk  kadett 1830. Litografi hos K norring : K rigsm annaskolor.
F insk  gard ist 1851. F ran sk  litografi.
Åbo bataljon 1862. Rysk litografi.
F insk  kadett 1862. K om ponerad efter orig inalpersedlar å museet.
F insk  gardist 1878. Rysk litografi.
F insk  skarpskytt 1882. R ysk litografi.
F insk  kadett 1882. Fotografi och- originalpersedlar.

K. K. Meinander.



Kirkollinen muotokuvastomme.
K irkkojem m e kätköistä on m uinaistu tk im us viim e vuosikym m e

ninä esitellyt sarjo tta in  kuvia, jo tka valaisevat ku ltturih isto riallista kehi- 
tystäm m e. O npa m uotokuvastollakin kirkoissam m e kehityksensä, jonka 
vaiheisiin tahdom m e kosketella.

V anhim m at m uotokuvat on E. N ervander (F. M. 1900: 10— 3, 
39—43; 1901: 9— 13) keksinyt kirkkojem m e keskiaikuisissa se inäm aa
lauksissa, jo ita  tietysti useim m iten seurakunnan  hu rsk aa t jäsen et ku s
tansivat. K u stan ta ja  on usein kuvattu  polvistuneena pyhim ykseusä 
eteen ja  nim en sijasta on hänen viereensä kuvattu  kilpeen vaakuna tai 
puum erkki.

U skonpuhdistuksen jälkeisiltä ajoilta on kirkoissam m e säilynyt 
hauska sarja  n. s. votiivitauluja, joissa tavallisesti nähdään  kuvattuna 
kokonainen perhe, vanhem m at lapsineen, jo tka polvistuvat vapah tajan  
ristin  juurella. A rm as L indgren on niistä ju lkaissu t m uutam ia k au 
niim pia näy tteitä  (F. M. 1900: 17— 22, 37— 40). V otiivitauluissa ta 
vataan  jo itakuita  tositaiteellisiakin m uotokuvia.

K uitenkin  alkoi vasta 1600-luvulla varsinaisia m uotokuvia ilm es
tyä kirkkoihim m e. Niistä on tiettävästi J. M esseniuksen m uotokuva O u
lun kirkossa vanhin. Sen hän  oli sinne itse lah jo ittanu t. M yöhemm in 
on niitä  kirkkoihin kerään tyn y t m elkoinen sarja . E ikä kum m akaan. 
Voisi pikem m in kum m astella ettei n iitä  ole kertyny t sitäkin enem 
m än. E ntisyy ttäm m e m uistellessa tiedäm m e että k irkot kaikk ina histo
riallisina aikoina m eidän päiviim m e asti ovat olleet kerrassaan sekä 
kirkollisten että kunnallisten  m uistojem m e keskustoina. T un tuu pa  vas
taiseksi m elkein oudolta ajatella  kunnallista  eläm ää, jo lta  k irkon pysyvä 
ja  pyhä keskusta puuttu isi.

K irkon oheinen sakaristo on siitä syystä tavallansa pitk in vuosi
sato ja ollut välittävänä keskusv irastona kunnanisissäkin  asioissa ja  
sen vuoksi om ansa säily ttäm ään m uistoja kirkon ja  kunnan  en tisyy
destä. Siksipä tapaam illekin niissä usein m uotokuvia hallitsijoista, ku n 
nan  papeista ja  m uistakin m uistettavista henkilöistä, vaikka vaan h a r
vassa, ku ten  Porvoossa piispojen ja  Iisalm essa pappien  suhteen on 
jo tak in  täydellistä tavoiteltu.

M uuttuvatko ehkä aikaa voittaen kunnan tupam m ekin  kunnallisten 
m uistojen säiliöiksi, joissa kerran  saam m e m uotokuvastoissakin tu tu s
tua ku nn an  entisyyteen?

N äytteeksi, ku inka siellä täällä kirkoissam m e on aikoinaan tuo l
laisia m uotokuvastoja tavoiteltu, luettelem ille tässä tiedossam m e olevan
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sarjan  niissä sekä Tuom iokapituleissa säilyviä m uotokuvia liittäm ällä 
sam aan sarjaan  tu nn e tu t votiiv itaulu tk in  k

Agrikola, Mik., piispa, * 1508, f  1557. Pystykuvaj (W. W all
gren) H elsinki.

Aleksanteri l, * 1777, f  1825. Kips. rin takuva. Masku.
Aleksanteri II, * 1818, f  1881; hyväll. tekoa. Simo.
Alftanus, Israel, kirkkoh., * 1632, f  1712, perheineen. Vot. tiu. 

Isokyrö. S trandberg, H edam . I I :  322.
Alopaeus, M. J ., piispa, * 1743, f  1818. Porvoon tuom iok.
Alopceus, C. H., piispa, * 1825 f  1892. Porv. tuom iokli.
Alopaeus, Sam uel, kirkkoh., * 1688, f  1745. A ntrea.
Amnell, Joh., provasti, * 1692, f  1772. Tam m ela.
Anna Ivanovna, keisarinna, * 1693, f  1740. Muola.
Argillander, Henr., kirkkoh., * 1673, f  1756. Kuopio.
Aspegren, Gabriel, provasti, * 1708, f  1784. P ietarsaari.
Bergenheim, Edv., arkkipiispa, * 1798, f  1884. K ivip. Närpiö.

» » » » » T urku.
Brahe, Pietari, kreivi, * 1602, f  1680. K ristiina.
Brennerus, Iisak, kirkkoh., * 1603, f  1670, (omatek.). Ylistaro. E. 

B rennerin  1693 m aalaam a votiivitaulu oli ennen M ustasaaren kirkossa.
Carlborg, H. J ., provasti, * 1694, f  1756, (J. H. Scheffel). Närpiö.
Castren, M ath., provasti, * 1764, f  1845, (Kiesewetter). Kemi.
Chydenius, And., provasti, * 1729, f  1803, (P. Fjellström ). Kokkola.

» » » » (E. Alm). K austinen.
» » » » Alaveteli.
» S. /?., kappal., * 1766, f  1805, (E. Alm). K austinen.

Clementis, Giegorius, kirkkoh., * 1568, f  1639, perheineen 1626. 
R aum a. F. M. 1900: 38.

Collan, Peter Johan, provasti, :i: 1771, f  1873. Öljyk. Iisalm i.
Costian, Elisabet, rouva, f  1778. Vot. tiu (M. Toppelius). P iela

vesi. Smy. X X III: 111.
Cunelius, B. C., kirkkoh., f  1690. Öljyk. V iitasaari.
Cygnaeus, Zachris, piispa, * 1733, f  1809. Porvoon tkli.

» » » * 1763, f  1830. » »
Elisabet Petiovna, keisarinna, * 1709, f  1762. Kökar.
Estlander, J. J ., provasti, * 1785, f  1854, (Adr. Backman). Lapp- 

värtti.
Fleming, Henrik, * 1584, f  1650, perheineen 1632. Vot. tiu. My

näm äki. F. M. 1900: 39.
Fonselius, S im on, kappal., * 1700, f  1745. Säkylä. K ts. L aih iander, H.
1 Tämän yhteydessä sopii mainita että piispa O I. Colliander on koonnut su u 

rehkon kokoelm an Suom en papiston m uotokuvia; se  tulee julaistuksi hänen arvokkaassa 
teoksessaan „Suom en kirkon paim enm uisto“.
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Forsström, M., provasti, * 1796, f  1883. Saltvik.
Fortelius, G., piispa, * 1700, f  1788. Porvoon tkli.
Fredrik, kuningas, * 1676, f  1751. Teijo, Sauvo, H ist. museo. 
Frosterus, Jakob, provasti, * 1711, f  1794, (M. Toppelius). Lohtaja. 

» R. V., piispa, * 1795, f  1885. Lyijyp. Kem i. Öljyk.
Iisalm i.

Gestrin, P., provasti, * 1744, f  1805. W irolabti. H ist. Museossa.
» Helena Kr., rouva, * 1760, f  1804. » » »

Gezelius, Joh., piispa, * 1686, f  1733. Porvoon tkli.
Granberg, Lars, kirkkoh., * 1582, f  1637, perheineen (L. Galle- 

nius). Vot. tiu. L ohtaja. H ist. Museossa.
Granberg, Ericus, kirkkoh., * 1623, f  1687, perheineen (L. Galle- 

nius). Vot. tiu. L ohtaja. H ist. Museossa.
Grunnerus, Math., provasti, * 1684, f  1765. Saltvik.
Gylling, And., kirkkoh., f  1722. P uulle  m aal. P arainen . 
Helsingius, Henr., provasti, * 1701, f  1757. Ö ljyni. Iisalm i. 
Henrik, P., piispa, f  1157. Pystykuva. H elsinki.
Hoeckert, E., kirkkoh., * 1733, f  1789, (G. G. Sveidel). Uusi- 

kaupunki.
Hoffman, Henr., provasti, * 1666, rouvineen. M asku. Vot. kaappi. 

H ist. Museossa.
Ingman, M ath., tuom iopr., * 1762, f  1855. K uopio (J. K n u t

son 1842).
Joutsenius, pappi. Öljyk. R uokolahti.
Juslenius, Dan., piispa, * 1676, f  1752. Porvoon tkli.
Kaarle X II, kuningas, * 1682, f  1718. F inström .
Katarina II, keisarinna, * 1729, f  1796. Muola.
Kjellinus, Henrik, kirkkoh., f  1675, perheineen, 1676. Sund. S. M. 

1900: 41.
Krogius, Paul, provasti, * 1689, f  1762. P ieksäm äki, (M. T op

pelius).
Krogius, Paul, piispa, * 1724, f  1792. Porvoon tkli.
Kustaa III, kuningas, * 1746, f  1792. K uivaniem i, R istiina.
Kustaa IV  Adolf, kuningas, * 1778, f  1837, puolisoineen. H y ry n 

salm i, K ristiina.
Lagus, Johan, provasti, * 1733, f  1806. Iisalm i.

» » Lor., provasti, * 1805, f  1881. Iisalm i.
Laihiander, Henrik, kirkkoh., * 1682, f  1753, ja  kappal. S. Fon-

selius, * 1700, f  1745. Vot. tiu. Säkylä.
Laihiander, Joh., provasti, * 1720, f  1794. Närpiö.
Landtm an, Joh., kirkkoh., * 1693, f  1777. Saltvik.
Laurin, Abrah., kappal., * 1753, f  1807, (M. Toppelius). Seinä

mää!, Rantsila.
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Lilius, (? Johan, f  1663), kirkkoh., sekä vaim o ja  2 lasta. L än
gelm äki.

Lindström, Joh., kirkkoh., ' 1711, f  1753. Johannes.
Luther, M., * 1483, f  1546. P ystykuva (Klodt v. Jiirgensburg) 

U usikirkko; (Rietsehel) H elsinki. Öljyk. Porvoon tk li (ennen Käki- 
salmessa).

Malmberg, Nils Gustaf, pit. apul., * 1807, f  1858. Lapua.
M andelin, E., kirkkoh., * , f  • L ith. R aum a.
Margareta, rouva, perheineen, 1572. Vot. tiu. R aum a.
Mathesius, P. N., provasti, * 1711, f  1772, puolisoineen. Vot. tiu. 

P yhäjok i (P. Fjellström ).
Melanchton, * 1497, 1560. P ystykuva (Rietsehel). H elsinki. 
Melartin, Erik Gabriel, arkkipiispa, * 1780, f  1847. K okem äki, 

P arainen .
Messenius, Joh., assessori, * 1573, f  1636. Oulu.
Mennander, Jonas, provasti, * 1671, f  1719. P irkkala.
Molander, Joh., piispa, * 1762, f  1837. Porvoon tkli.
Montinus, Joh., provasti, * 1680, f  1745. Laitila, (rnaal. 1733). 
Muhi, Anna Dorothea, 1744, (O. Arenius). Iitti.

» Robert, eversti ? 1728, (David Schwartz). Iitti. Ad. Neovius, 
Inv., S. X V I.

Muur, Boetius, provasti, * 1604, f  1670, perheineen. Vot. tiu 1663. 
Saltvik.

Nohrmarck, Joh., provasti, * 1723, f  1778. V arjokuva. H auho. 
Nylander, Joh., piispa, * 1698, f  1761. Porvoon tkli.
Ottelin, Karl Gustav, piispa, * 1792, f  1864. Porvoon tkli. 
Peitzius, Martinus, kirkkoh., * 1655, f  1727, perheineen. Vot. tiu 

1691, (D. Möllerum). Raahe.
Petrejus, Jonas, provasti, * 1645, f  1696. Vot. tiu  1684, (Joakim 

Kröger). Tenhola.
Porthan, Sigfrid, kirkkoh., * 1708, f  1793. Öljyk. W iitasaari, ta 

run m ukaan, m utta  Inv. luettelon m ukaan kappal. Sileu (?).
Rydman, Gust. Wilh., provasti, * 1755, f  1809. Alatornio.
Sarelius, Juhana, kappal., * 1776, . Seinäm aal. H aapajärv i.
Schauman, Frans Ludv., piispa, * 1810, f  1877. Porvoon tkli. 
Sim elius, Jak., kappal., * 1755, f  1806, (E. Alm 1803). K austinen. 
Sjöblom , m aalari. Om atek. m uotok. Nötö.
Sonck, Henrik, perheineen. Vot. tiu  1653. R aum a.
Speitz, Hartvig, lain lukija , f  1654, perheineen. Vot. tiu  1619. 

Sääksm äki. K uv. S. M. 1900: 21. Hist. Museossa.
Stenbock, Kristina Kat., kreiv inna, * 1608, f  1650. R istiina. 
Stenm an, Nils, kappal., * , f  . Sauvo.
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Tengström, Jak., arkkipiispa, * 1755, f  1832. K okem äki, Parai 
nen, Kemi.

Tolpo, Nils, provasti, * 1698, f  1757. Vot. tiu. K okem äki. H ist. 
Museossa.

Tschernischeff, Greg., kreivi, 1750. Muola.
Wasenius, S im on, kirkkoh., * 1665, f  1739, rouvineen. Vot. tiu 

(Corelius ja  H agner). M asku.
Witte, Herman, piispa, * 1666, f  1728, (Marg. Capsius). K oivulahti. 
Åman, Nils, luotsipäällikkö, f  1758. Geta.

Nim ettöm iä muotokuvia:
P ap in  m uotokuva. Nousiainen.

» votiivitaulu. H auho. Smy. V II: 91.
R uhtinaallinen  pariskunta, kaapin ovella. Paim io.,
Soturin m uotokuva, (H. Schornhorst 1700). N aantali.
N aisen » »
V irkam iehen m uotokuva 1700-luvulta. U usikirkko (T. 1.). Hist. 

Museossa.
P erheniem en om istajan  kuva 1728. Iitti. K ts. M uhi, Rob. (maut- 

taalik irj:ssa  m ain itaan  Köhlert).
R intakuva, vaalistunut. Johannes.

J. R. A.

Helsingin ulkomuseota varten lahjoitetusta Nieme
län torpasta y. m. Keski-Suomen kansan raken

nuksista ja esineistä.
Yrjö Blom stedtin kertom uksesta Antellin valtuuskunnalle.

Ennenkuin käyn tekemään selkoa yhdessä tohtori A. O. Heikelin 
kanssa viime kesänä tekemäni tutkimusmatkan tuloksista, mikäli ne koske
vat Konginkankaan Niemelän torppaa ja sen rakennus- y. m. oloja, pyydän 
saada johtaa huomiota eräisiin seikkoihin, jotka ovat yhteydessä tämän tor
pan ja yleensä Keski-Suomen —  etnografisten tutkimusolojen kanssa. Näistä 
kenties voi olla hyötyä, kun ryhdytään kansatieteellisesti arvokkaita esineitä 
ja rakennuksia Keski-Suomesta Helsingin ulkoilmamuseota varten hankki
maan.

Tutkittuani vuodesta 1899 alkaen Keski-Suomen kansanrakennus- 
oloja olen tullut huomaamaan niissä olevan paljon mieltä kiinnittäviä piir
teitä ja alkuperäisiä omituisuuksia, jotka sietävät suuren yleisön ja tutkijain
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huomiota. Tarkimpien tutkimusteni alaisina ovat olleet m. m. Keuruun ja 
Petäjäveden seudut, joista etenkin Ampialan ja Kummun Sikalan vanhojen 
talojen rakennukset ja muut esineet ovat olleet erikoishuomioni esineenä. 
Huomiota sietää esim. Sikalan iso sisäänlämpiävä savutupa ja siihen johtava 
porstua sivuhuoneineen. Porstuan ulkoseinässä, taikamerkeillä varustetun 
oven kahden puolen, olevat kuusi kirveskahoa (reikää), pihalle välkähtele- 
vine kirvesterineen, ovat Keski-Suomelle omituisina mainittavat, kammionie- 
kat, kaunisrakenteiset aitat ja „tallikokki“ , sauna- ja riihi kylkiäisineen, 
navetta, kota y. m. ovat varsin alkuperäisiä. Itse rakennustekniikassa ja 
rakennusten järjestelyssä on havaittavissa alkeisia piirteitä, joista kum m in
kaan tässä ei käy lähemmin selvää tekeminen. Viittaan vaan tässä kohdin

Kuv. 1. Ampialan aittoja.

esim. esääseen pienoiseen tutkielmaani, joka koskee aittain ovia y. m. eri- 
koisseikkoja ja joka on painettu „Rakentajan“ numeroon XII v:a 1903.

Omituisuutena ja tavallaan harvinaisuutena tältä verrattain myöhäisen 
asutuksen alaiselta alueelta on erittäin mainittava Ampialan talon vanha 
aitta. Se on Keuruun vanhan hallintopitäjän alueella vanhin tunnettu muisto- 
jäännös, edustaen sen sisä- ja ulkoseinään leikattu vuosiluku 1537 aikaisinta 
historiallisesti tunnettua vuosilukua täällä1.

Nyt on jo käsillä viimeinen hetki ryhtyä tälläisiä vanhoja rakennuksia 
sekä tutkimaan että säilyttämään tulevaisten polvien nähtäväksi. Sitä to
distaa eittämättömästi niiden nopea häviäminen. Esim. Ampialan ja Sikalan 
taloista, joiden rakennukset tutkin ja kuvasin kuusi vuotta takaperin, ei

1 katso Aksel Warén: Keuruun pitäjän historia ss. 3, 8 ja 13.
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ole enää jälellä, kuin vähäisiä murto-osia, kuten havaitsin tänä kesänä niitä 
uudelleen tarkastaissani. Ampialan sievillä jalkalaitoksilla varustetut aitat 
ovat kaikki revityt ja muualle siirretyt. Sikalan talosta ei ole hauskasta 
rakennussikerm ästä jälellä, kuin autio, ränstynyt savutupa. Kaunis „kokki- 
rak en n u s  on uudestaan salvaen muovaeltu etnografisessa suhteessa koko
naan arvottomaksi j. n. e.

Onneksi on kumminkin m. m eräs vanha keski-suomalainen torppa, 
jonka Konginkankaalla kolmisen vuotta takaperin yhdessä taiteilija Axel 
Gallénin kanssa „löysin", kehoituksemm e mukaisesti säilytetty häviöltä 
näihin asti, ja se on säilynyt kokonaan pienimpiin erikoiskohtiin entisessä 
asussaan sekä rakennuksiinsa että esineihinsä, vieläpä asujamiinsakin näh
den. Tämä torppa on juuri sama Niemelän torppa, joka viime kesänä, sen 
nykyisen omistajan, kauppias Matti Pasasen lahjoituksen kautta on tarjottu 
Antellin kokoelmiin muutettavaksi Seurasaaren ulkomuseon alueelle.

Niemelän torpan asutustarina on sen vanhimman asukkaan, 90:llä 
olevan Heikki Turpeisen kertomuksen mukaan seuraava:

Niemelän torpan ensimmäinen asukas oli ollut Lauri eli Lasse, H ei
kin isän vaari, joka oli Putajalta tullut asumaan Liimattalan kylään (Kon
ginkankaalla, n. 5 km kirkolta J:kylään päin) asuen Pyyrinlahden Anttilassa 
kestinä. Putajalta oli samaan aikaan tullut muitakin eläjiä köyhää aikaa 
pakoon. Liimattalassa Lasse oli asunut  saunassa ja pitänyt pieniä aska
reita, kätevä kun oli. Oli sitten Lasse mennyt naimisiin. Matolan isäntä 
oli pyytänyt Lauri-vainaata, joka silloin jo oli aikamies, tulemaan seurak
seen tolppariksi, mutta Liimattalan kyläläiset eivät olisi sallineet että Pyy
rinlahden perukalle olisi asujanta tullut, ettei lahnat ja m uut kalat olisi 
kaikonneet pois lahdesta. Lahden pohjassa oli hyvä lahnankutupaikka ja 
ne pelkäsivät että sieltä vakinainen asukas kaikki hävittäisi. —

Siihen aikaan kun Lasse oli yrittänyt pois Anttilasta kestinä olemasta 
oli n imismiehenä Tikanteri ja asui se Kautossa, jossa vieläkin on jälellä 
nimismiehen huoneet (perin vanhan näköiset) ja nimismiehen vankikoppina 
pitämä kaksinkertaisilla seinillä salvettu huone (Kauton torpassa) ja vanha 
riihi (varustettu vuosiluvulla 1741), jonka seinään vangit piiskattavaksi kyt
kettiin. —

Tänne Matoniemeen se sitte tuli yhdessä Heikki-poikansa ja Matolan 
kanssa, joka rupesi talon isännäksi ja Lasse tolppariksi. Tää Matoniemi 
kasvoi kai silloin »samoinkuin minunkin nuorra ollessani" pientä m ännik
köä. Tässä ennen kalamiehet nuotiota pitivät kuin Pyyrinlahden perässä 
nuotalla kävivät. Lassekin aluksi elätteli itseään vaan kalastuksella. —  
Ikä-Matti, vanha, vähäkuuloinen ja hupsunsekainen mies sanoi että tällä 
paikalla karjalaiset ennen asuivat, mutta kun varastivat Liimattalalaisten lah
noja, ajoivat ne ne pois Kauton puolelle Ikälään. Komin (Konginkankaan 
nykyinen kirkonkylä) talot olivat ennen Liimattalan kylän tolppareita. Alatalon
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vanha vaari kertoi että Pyyrinlahtelaisilla (Liimattalaisilla) on vanhat kirjat, 
joiden m ukaan koko Männin kylä kuului niille.

Lassen ensi asunto lie ollut nykyinen vanha sauna, jonka lie saanut 
mukaansa Liimattalasta. Ainakin oli vanhin aitta  Lassen Liimattalasta 
tuoma ja lie kotakin  niiltä ajoilta peräisin. Poikansa Heikin kanssa olivat 
yhdessä tulleet ja oli elanto niukkaa „vielä minunkin nuorra ollessani“ . 
Naurista pidettiin, kalassa käytiin, töitä muille tehtiin ja jauhot ostettiin. 
Sittemmin tehtiin enemmänkin peltoa perunamaaksi, ruista ja ohria varten.

Nykyisen tuvan paikalla oli Heikin eläessä vielä vanha tupa, joka 
myös oli tuotu Liimattalasta aikoinaan. Tämä tupa hävitettiin Heikin ol
lessa 18 v. vanha ja eli silloin vielä tämän isoisä Heikki. Äit-vainaa ke r
toi että, kun sitä vanhaa tupaa nostettiin ylös kattoa vajaalle, oli kurkiais- 
ten (2 luvultaan) ulkopäihin tullut madot eli käärm eet kumm ankin nenälle 
päivää paistattamaan. Tällä paikalla Oli ennen paljon käärmeitä ja sillä tätä 
nientä kutsutaan Metoniemeks’, lahti on Matolaks’ ja talo Matolan talo. —  
Tuo vanha tupa oli vähän pienempi kuin nykyinen. Siinä oli vaan ikkunat; 
ei laseja. Se oli niin paljon pienempi, että kurkihirret pudotettiin sisään 
„multapenkkihirsiksi“ . Ikkunoita oli 2 sivuseinällä. Peräseinän puolella ei 
ollut yhtään ikkunaa. Halot otettiin sisään molemmista uunin läheisistä 
seinistä. Uuni oli samalla paikalla kuin nyt, mutta oli sen alla kokonaan 
„pankonarkku“ . „Luaslauta“ oli sivussa. Vanhoissa suurissa tuvissa Lii- 
mattalassa oli pankko niin suuri että mahtui maata siihen. „L ieden“ kah
den puolen oli kuten nykyisessäkin uunissa „pankko“ (kivestä) vasemmalla 
puolella ja „Rikkapankko“ oikealla. „Pankonalassa“ pidettiin padat, ei ollut 
„kolpihtaa“ halkoja varten.

Laipio oli kahdella „kurkih irrellä“ (nykyisessä 3) ja „laipionalus hir- 
s iä “ oli 2, kuten nyt. Ovi oli matalampi ja kynnys korkeampi. Vanhan 
tuvan ovi oli aluksi uudessa tuvassa entisellään. —  Vanhan tuvan pöytä 
on nyt kammarissa. Nykyiset penkit, rahi ja pöytä tehtiin uudet uuteen 
tupaan. „K am m arm ökki“ salvettiin samalla ja oli Heikki, joka silloin oli 
18 v. vanha tätä kammaria tekemässä. Tämän Heikin isä oli H eikki ja 
hänen isänsä oli Lasse. — Lasse oli taitava käsistään ja ovat hänen teke
miään vanhat torpassa vielä hyvin säilyneet: kaulauslauta v. 1791, mitta- 
kappa v. 1796, sanko v. 1781, kalapytty v. 1791, harppi, vakat verkon- 
puikkarit v. 1796 y. m. Lasse merkitsi kalut joko puumerkillä | - |  tai y ,  
(poikansa puumerkillä Heikki Lassenpoika), poika kun itse ei ollut mikään 
tekijämies ja ukko noita teki vielä vanhoilla päivillään.

— Vanha torpan kontrahti tehtiin Lassen aikana ja kävi sitä vahvis
tamassa Vaasassa Heikki hänen poikansa. Liekkö siellä vielä piilossa talon 
kontrahti. Uusi kontrahti tehtiin nykyisten eläjien aikana, mutta kun Ma
tolan isäntä halusi maita omikseen myydäkseen ne Pasaselle saha-alueeksi 
annettiin kontrahti lakimiehelle (tuomari Jackille Viitasaarelta), joka sen huk
kasi, sanoen sen olevan yli-ikäisen, —
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Puhuvat vanhat ihmiset, että vanhin asunto oli, kuten jo sanottu, 
sauna, jossa oli ollut „piste“ edessä. Sitten tehtiin tupa  ja oli saunan ja 
tämän tuvan välillä nykyinen vanha porstuan ulkoseinä kirveskahoineen  (lä- 
pineen), puusarantaisine ovineen. Käsikivet portuassa ovat myös tuolta 
ajalta.

Kota oli ennen parempi (ei niin kallellaan) ja kynnys korkeampi. 
Siinä tehtiin summakaupalla viinaa; teki äit’vainaa kylälle, kun sai rankit 
eläville palkasta. Myös tyttäret teettivät ja myivät sitte saadakseen rahaa 
ja koruja ostaa.

Vanha sauna  »kengitettiin0 enempi kuin 70 v. sitte ja katto teh
tiin uusi.

Talli rakennettiin isän (Heikin is.) aikana. Oli tässä silloin työssä isä
ja sen veljet Juhannes  ja Matti. —  Juhannes  muutti Pohjoslahteen Uotilan
piirissä (uuden hautuum aan tuolla puolella toista km täältä) Viitasaarelle. 
Siellä elää 4 poikaa Johannes, Heikki, Matti ja Taavetti ja 2 sisarta. Matti 
muutti Kotilan torppaan Hakkaraan, tästä itäänpäin mäen takana. Sen poi
kia kaksi elossa Nikoteemus ja Matti ynnä 3 tytärtä. —  Tallia rakennet- 
taissa oli Motalan isäntä tullut viinapäissään paikalle ja kysynyt Juha lta :  
»kenen luvalla sinä täällä rakentamaan rupes i t0. Olisi m uka pitänyt k u 
martaa isännälle ja pyytää lupaa häneltä. Silloin oli Ju h a  antanut kovan 
vastuun ja tokassut isännälle: »kirveeltäni lupaa kysy in0. Siitä pitäen ne 
vieläkin vastaa ihmiset tuolla lauseella, kun näsäkkäästi kysytään, keitä lupa 
johonkin on saatu. —  Talli lie ennen ollut kodan kupeessa.

R iihi on myös talon vanhimpia rakennuksia.
Kaivo  kodan vieressä on nyt vinttikaivo, mutta oli se ennen miekka-

kaivo.
Torpan nykyiset eläjät: s isarukset H eikki (yli 80  v.), Liisa (78  v.?)

ja Juho  (70 v.) Turpeinen asuvat nyt täällä neljännessä polvessa sekä
Juhon poika Aaku Turpeinen ja Juhon  tyttären tytär Iita  Juhanaa L iim atai
nen (vanhemmat asuvat vielä Liimattalan kylässä Perälän maalla), joka on 
Juhan  kasvattina. Juhon  yksi poika »Amerikan poika0, lähti Amerikaan 
rahoja ansaitsemaan ja on sillä tiellä viipynyt jo toista kymm entä vuotta. 
Oli erittäin taitava tekijä — Lassen sukuperintöä —  ja teki aikoinaan kau
niita lusikoita, astioita ja jos jonkinmoisia koneita, m. m. eräänlaisen höylä- 
penkin y. m. .

Niemelän torpan miltei kaikkien rakennusten sisustus ja kalusto he
rätti huomiota alkuperäisyytensä vuoksi. Heti tuvan eteiseen »porstuaan0 
tultaissa on meillä edessämme elävästi järjestetty „m useo “ „käsikivineen°, 
vanhoine kaulauslautoineen, tupakkihakkuineen, härkilöineen, monine van
hoine astioineen, seinänvaroihin ja nauloilleen pistettyine harppineen, sirp- 
pineen, kirveineen.

Tuvassa samoin kuin kaikkialla vallitsee mitä suurin  puhtaus, maalaa
mattomat puunväriset ja »huosioimella0 hangatut ovat kaikki huonekalut:  seinä-
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penkit, pöytä, sängyt y. m. ja seinän savurajaan ulottuva osa. M aitokama- 
rissa ovat, kuten ainakin, astiat: „sangot“, „kehlot“, „leilit" , kauhat ja lusikat 
y. m. hyvässä järjestyksessä hyllyillään; kauniit ovat ne muodoilleen ja 
monet vanhoja ijältään. Saunassa  on kaikki sysimustaa: vanhanaikuinen 
„kylpylavo“ ja „mallaslavo“, pitkä seinäpenkki ja tuvan entinen pöytä sekä 
pikkurahit. »Kipot" ja kapot ja vesisangot ovat siellä, kuten ainakin sau 
nassa, jossa kylvetään ainakin kerran päivässä. Kodassa niinikään on kaikki 
kuin olla pitää. Siellä peräpuolessa, mustalla keskipermannolla on liesi, on 
suurempi ja pienempi pata, „haahlat“, saavit, sangot, kiulut, kopat ja vak
kaset y. m. Tallissa, jossa ei ole eläjää, ja sen kahden puolen olevissa 
ladoissa on kaikenlaisia kapineita. Toisessa ladossa, jota nykyään pidetään 
romujen säiliönä, on kalastusvehkeitä y. m. irtonaista kalustoa viljalta. Tal- 
linkokilla on niinikään tavaraa. Aitoissa, joita kullakin tuvan eläjällä on 
omansa, ovat tavarat hyvässä järjestyksessä. Vilja-aitoissa laarit, kulhot ja 
vakat y. m. s. Tavara-aitassa monenlaiset miesten ja naisten vaateparret  
j. n. e. Navetassa  ei ole lehmiä, mutta sen sijaan säilytetään Heikin siellä 
vastoja ja kalanpyydyksiä y. m. Sikopahnassa  on asukkaina kaksi syöttilästä 
ja sielläkin sisustus »asianmukaisessa kunnossa". Riihessä vanhanaikuisine 
kiukaineen on parsilaitokset, varstat omituiset isot kaukalontapaiset mallas- 
tentekovehkeet ja ryynisurvimet huhm areineen j. n. e.

Mainittakoon vielä että, kun Niemelän vene- ja  nuottakota  hävitettiin 
sahalaitoksen tieltä, siirrettiin Juhan kalastusvehkeet Matolan nuottikotaan. 
Siellä nyt ovat 100 mkn maksava nuotta, siellä verkot vuosiluvuilla (1791, 
1860 y. m.) varusteltuine „puikkare ineen“ j. n. e.

Niemelän torpan nykyiset eläjät, jotka ovat ikänsä täällä asuneet, 
perittyään torpan vanhemmiltaan ja nämät taas vanhemmiltaan, ovat säilyt 
täneet elantotapansa hyvin alkuperäisinä. Niinpä esim. sisarukset Heikki 
ja Liisa elävät eri ruokakunnassa ja nukkuvat pirtissä karsinan puolella, 
kun taas Juha-veli, hänen poikansa Aaku ja Juhan  tyttären tytär Iita syövät 
yhteistä ruokaa ja nukkuvat tuvan sivuseinän puolella. H. ja L. käyvät 
yhdessä kalassa omine verkkoineen, veneineen, taittavat yhteiset vastat (50 
paria vuodessa), pitävät yhteistä syöttilässikaa, ostavat yhteisesti jauhot y. m. 
ruokatarpeet, leipovat erikseen, keittävät samoin kahvit (Liisa on ruvennut 
vasta pari vuotta takaperin kahvia juomaan, Heikki on sekä tupakka- että 
kahviraitis ja viljeli viinaakin vain nuorempana), sanalla sanoen elävät omaa 
perhe-elämäänsä. Samoin tekevät Ju ha ,  Aaku ja Iita. Mutta siltä vallitsee 
saman katon alla elävien perheiden kesken mitä sopusuhtaisin sukulai
suussuhde, niin ettei outo aluksi voi huomata eri perhe- ja ruokakuntain 
olemassa oloa.

Kun pyhäaamuna varhain astut Niemelän torppaan, näet täysissä hursti- 
tamineissa valkohapsisen Heikin astuvan vaaputtavin askelin yli pihan tu 
vasta aittaansa, josta hän kohta kantaa ison piplian ja virsikirjan, vieden ne 
tuvan valkealle pöydälle ja alkaa tutkia »Jumalan sanaa". Samoin tekevät



18 -

myöhemmin Juha , Liisa ja Aaku-poika ja kohta on tuvan pöydällä aika 
pino piplioita ja virsikirjoja ja koko tuvan väki istuen rivissä pöydän takana 
lukee ja veisaa kirjoistaan. On siinä kodin rauhaa ja tyynnyttävää tunnel
maa tuossa h immeässä lämpimässä, mutta raitisilmaisessa savutuvassa, 
jonka laseista ja ikkunoista kirkas pyhäaurinko heittää heijastavan valaistuk
sensa. Iltasella, tuossa 7 aikaan näet taas Heikin kuljettavan juhlallisen 
näköisenä pipliaansa ja virsikirjaansa aittaan ja lukitsee sen oven visusti. 
Hän menee sitten tupaan, riisuutuu ja istuen alushousuissaan vähän aikaa 
sänkynsä laidalla tuuditellen itseään siinä asennossa ja päätään hiljalleen 
nuokuttaen sivuille päin, kunnes väsyneenä oikaseksen sänkyynsä ja käy 
uneen, jota ei häiritse edes hiljalleen, yksitoikkoisesti raksuttava seinäkel
lokaan.

Arkipäivinä aamusta varhain iltamyöhään näet tuvan kaikkien asu 
kasten askartelevan kunkin omissa hommissaan. Tuvassa Heikki istuskelee

Kuv. 2. N iem elän torpan pihalta.

sängynlaidalla miettien. Iita käy maitokamarin ja lieden väliä ruokahom- 
missa. Pihamaalla Liisa kuljettaa kahden päreen välillä hehkuvia hiiliä 
tuvasta kotaan keittääkseen vettä sianruokaa varten. Ju h a  paikkailee verk 
kojaan portailla tai teroittaa lehespuukkoaan tahkossa tuvan seinustalla. 
Aaku on tehtaalla työssä. —  Iltasella kaikki palaa askareiltaan tupaan; 
illastetaan (eri aikoina kukin ruokakunta) ja istuskellaan vähän aikaa ilta- 
hämyssä ja kohta lepää koko tuvan väki rauhaisassa unessa.

Jos  tahdotaan saada Keski-Suomen kansatieteellisiä oloja kokonaisuu
dessaan esittävä rakennus- ja esinekokoelma Seurasaarelle on välttämätöntä 
täydentää Niemelän torppaa m. m. seuraavilla rakennuksilla ja kapineilla. 
O nkin  tälläisiä helppo saada, jos ryhdytään heti keräystyöhön. Saatavana 
on m. m. seuraavia:
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Kirkkoveneitä  (10— 12-hankaisia) olkikattoisine talaineen  (Korpilahden 
Korospohjanlahden rannassa ja Viitasaarella y. m.).

Keskisuomalaisia tuulimyllyjä, useammassa paikassa (esim. Kongin
kankaalla).

Vesimylly (päreiden tekoa ja jauhamista varten) esim. Korpilahden Ko- 
rospohjassa ja Keuruulla.

Nuotta- ja  venekota, kaksiosainen, useammassa paikassa Keiteleen 
varrella.

Nuottavene ja  kalavene, Keiteleeltä tai Päijänteeltä.
Pistekota  Laukaasta ja Konginkankaalta.
M iekkakaivo, Konginkankaalta.
Jalka-aitta , Keuruulta tai Petäjävedeltä.
M äkitupa, voidaan tehdä paikalla esim. konginkankaalaisen mallin 

mukaan.
Metsä- ja  kalamaja, tukkilaisten ja kalastajain käyttämiä, voidaan 
myös tehdä itse paikalla, paikkakunnan tavan mukaan.
Erilaisia talous-, maanviljelys-, kalastus- ja  metsästys- y. m. kapineita  

eri osista Keski-Suomea.
Lisäki esittäisin Seurasaarelle siirrettäväksi seuraavat rakennukset:  
Lahjoittamani pienen aitan  vuodelta 1537, Keuruun Ampialasta. 
Vanhan talli- ja navettarakennuksen, Konginkankaan Liimattalan kylän 
Pekkolan talosta. Se lienee maksua vastaan saatavissa ja soveltuu 
maanviljelys- ja  karjanhoitokalujen säilytys-museoksi.
Vanhan vankikopin  (kaksinkertaisiksi salvetut seinät) Konginkankaan 
Kauton talon torpasta. Tämä saataneen ilmaiseksi.
Keuruun pitäjän vanhan puisen kirkon porttirakennuksineen. Tähän 

tarkotukseen olisivat rakennukset erittäin sopivat sekä vähäisen kokonsa 
että kaikin puolin vanhanaikuisen rakennustapansa vuoksi (Paanukatot sekä 
kirkossa että porteissa). Kiviaitaan saataneen kiviä läheisistä saarista Seura- 
saarelle.

Kysymyksessä olevien rakennusten siirtämisessä ja paikoilleen asette
lussa tulisi olla mukana henkilö, joka on ne paikoillaan nähnyt ja joka 
huolellisesti ja asianymmärryksellä valvoo niiden hajoittamista ja paikoilleen; 
panoa. Erittäinkin on laita tämmöinen Niemelän torpan, joka olisi, mikäl 
mahdollista, saatava pienimpiin erikoisosiinsa entisensä näköiseksi. Sopi- 
vata olisi torpan hajoittamisessa ja paikoilleen panossa käyttää apuna torpan 
nykyisiä asukkaita, jotka voivat kaikki entiselleen asettaa. Hehän voisivat 
sitten joksikin aikaa asettua asumaankin torppaan saadakseen sen vähitellen 
asuttavaan kuntoon.
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Ur C. F. Stierwalds „Beskrifning öfver Laihela 
socken den 8 februari 1755“.

På Vasa lantmäterikontor förvaras ett digert manuskript, innehål
lande en utförlig beskrivning över Laihela socken i geografiskt, kameraliskt 
och ekonomiskt avseende och daterat den 8 februari 1755. Den innehålls
rika avhandlingens författare är lantmätaren Carl Fredrik Stierwald, som 
enligt Victor Ekstrands biografiska verk, Svenska landtmätare 1628— 1900. 
Umeå & Uppsala 1896— 1903, sid. 240 var född år 1721 i Östergötland, 
blev kommissionslantmätare i Österbotten år  1748 och dog år 1784. Stier
wald hade rykte om sig att vara bland de mest framstående lantmätare 
på sin tid och vikarierade stundom för direktören Ehrnström. Om sam- 
vetsgrannhet och god iakttagelseförmåga vittnar även ovannämnda avhand
ling. Av dess omväxlande innehåll återge vi några rader ur rubriken Geo- 
graphin, vilka kunde vara av intresse för Finskt Museum s läsare, då de 
ge oss en kort beskrivning över Laihela sockens talrika fornlämningar:

På åtskillige ställen i Markerne har man funnit hopkastade Sten- 
rösior eller såkallade jättegrafwar wid hvilka märkes 1. att inga finnes 
på rätt höga backar eller på de högre orter i Socknen, 2. alla de orter 
hwarpå de finnas äro merendels jämnhöga, at 3. aldrig något blifwer fun
nit på sidländ mark, 4. är altid hardt utmed eller när dem belägit något 
kärr, måse, å eller bäck, 5. är ej när eller omkring dem någonsin fun
nit något teckn till åker  eller röjd mark, 6. fines ej omkring dem nå
gon märkelig renmåsa växande, 7. har man wid deras upprifwande fun
nit i dem bengrus, 8. somliga städes finnes 6 å 8 på ett ställe och som- 
lige städes en enda. Af hwilket alt jag tycker mig tämeligen sanolikt och 
säkert kunna sluta, l:o att de ej äro för landets röjning skull ihopkastade, 
2. att de ej äro Lappars eller gamla Inwånares Ättebackar utan 3. att 
landet här fordom stått under watn, 4. att desse backar och högder då 
varit holmar och skär, 5. att wikingar imellän dem seglat, hakat ombord 
med hwarannan, slagits och öfverwunnit den ena den andra, 6. att seger- 
winnaren lagt up til närmsta strand eller holma, der brändt sina döda och 
i slaget fallne wänners kroppar til! aska och efter de tider bruk till en 
åminnelse förwarat dem i kumel eller stenrös, 7. att desse Jättegrafwar 
äro på detta sättet tillkomne.

Eri tahoilta.
Velkuan kappelin Palvan aukolla olevassa Tervon luodossa on suuri 

joukko vuosilukuja kallioon hakattu; muistuu mieleeni v. 1721. —  Saman 
luodon luoteispuolella on toinen luoto, Jungfrudansen, jossa on Jatulin tarha 
ja paljo vuosilukuja, nimiä ja kirjotuksia, onpa kokonaisia raam atunlau
seitakin.
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Vahdon kirkosta kerrottiin tavallinen taru : Ei voitu sopia, mihin
kirkko rakentaa. Lähetettiin siis kuninkaalle 2 pussia maata näytteeksi, 
toinen hyvää santamaata, toinen savimaata, molemmat ehdotetut kirkkomaan 
paikoiksi. Asianajaja petkutti pitäjäläiset, sanoen maanäytteiden olevan 
päinvastaisista paikoista, joten kuningas määräsi kirkon rakennettavaksi savi
maahan, luullen sen hietamaaksi. Seuraus oli riita pitäjäläisten kesken, ja 
ruskolaiset rakensivat itselleen oman kirkon hietamaahan. Vahtolaisten sen 
sijaan piti tyytyä kuninkaan määräämään paikkaan, mutta sitte muutettiin 
kirkko, „niin kauvan aikaa sitte, etteivät vanhatkaan sitä m uista", nykyi
selle paikalleen. Entisellä paikalla alttaripaikan ympärillä pitäisi olla puu
aita, mutta paikan nimeä ei kertojani, 90 korvissa oleva maanalainen ukko 
Friman, enää muistanut.

Köyliössä sanottiin aarniovalkean lieskan olevan ihan kuin tavallinen 
tuli, paitsi että se on Valkosta ja lekottaa „panee“ . Sen pitäjän Lähteen 
talon vainiolla paloi kerran aarniovalkea, mutta katsojat puhuivat k esk e
nään, ja se hävisi. Samaten kävi siellä Kirkkoniemellä, jossa oli palanut 
kaksi valkeaa, mutta kun järveltä laskettiin rantaan ja puhuttiin, niin valot 
sammuivat. —  Vielä on aikanaan aarnihauta palanut Tareen talon huma- 
listossa, jonka nyt järvi on alta syönyt, niin että se on vyörynyt veteen. 
Jos, sanottiin, vesi vielä syö maata 60 vuoden kuluessa samassa määrin 
kuin viimeksi kuluneena 60 vuotena, niin lainehtii Tareen talon nykyisellä 
kohdalla silloin järvi. —

Maanalaisen käytävän  sanotaan yhdistävän Turun ja Maarian kirkot 
Aurajoen alitse. Vielä muka tuntuu joessa nyk. piispankartanon alla se l
västi jonkun holvin yläkaari.

Yksi saman käytävän haara avautuisi Raisiossa jonkun vuoren juu
rella, ja olisi se tiilikivillä umpeen muurattu.

(Maanalaisesta käytävästä kuulin Ruotsissakin, muka Fridlefstadin  ja 
Tvångin kirkon välillä Blekingessä ja Upsalassa linnan ja Gamla Upsalan 
välillä „från dronning Kristinas t id“ . Käytävän pää vielä näkyisi linnassa, 
mutta sitä ei voi kulkea, koska se aina yritettäissä sortuu ja vyöryy 
umpeen).

Turussa kerrotaan, että ennen vanhaan kaksi ylioppilasta lykkäsi pro
fessorinsa eräästä akatemiatalon akkunasta maahan, niin että hän paikalla
kuoli. Mainittu akkuna olisi ent. akatemiatalon yläkerroksen kulma-akkuna, 
joka viettää Tuomiokirkkoa päin, länsi-eteläisessä kulmassa. Tuomioksi 
hirmutyöstään muurattiin molemmat ylioppilaat elävältä vastapäätä olevan 
Tuomiokirkon seinään, ja sinne viereen haudattiin myös m urhaamansa pro
fessori, »hurskas Jum alan  mies".

A. M T.
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Kirjallisuutta. — Litteratur.
H arvin a is ten  kirjain lu e t te lo a  to ivotaa n .

T ieteellinen  työ meidän m aassam m e on viim e vuosikym m enien k u luessa  paljon 
edistynyt ja yliopistoom m e u sein  ilm estyy edustaja jollekin tieteen haaralle, joka ennen  
ei o le ollut täällä erityisesti tutkittuna. M aassamme on myöskin ruvettu yhä enem m än  
harrastamaan m uinaistutkim usta ja arkeologiankin eri aloilla on spesialisteja. Mutta 
vaikka muitten m uinaisesineitten suuremmasta tahi vähemmästä arvosta on painettu 
osviittoja kansantajuisiakin, niin eipä kukaan erityisesti ole painattanut tietoja vanhojen  
kirjojen suurem m asta tahi vähemmästä arvosta. O lisihan kuitenkin sangen hauskaa 
lukea esim . Suom essa syntyneitten ja asuneitten m iesten teosten luetteloa, jossa myös 
kin o lisi sanottu ylen yleisiäkö ne vielä ovat, vai yleisiä, vai hyvin harvinaisia, vai 
harvinaisia, aivan niin, kuin maamme kasviossa annetaan todistus joka kasvilajille sen  
yleisyydestä ja harvinaisuudesta. Kun täm m öinen kirjain luettelo tehdään, niin ei kui
tenkaan o lisi otettava huom ioon ainoastaan H elsingin ja Upsalan yliopistojen kirjastoja 
löytypaikkoina, vaikka ne, jotka jonkun tieteen historian ovat kirjoittaneet, usein  siten  
ovat m enetelleet. Sillä m aassam m e on m yöskin olem assa sangen rikkaita lyseoiden kir
jastoja, joissa säilytetään paljonkin harvinaisia kirjoja. N iinpä E telä-Suom essa Turun, 
Porvoon ja Viipurin ruotsalaisten lyseoitten kirjastot ovat jääneet vanhoilta kymnaa
seilta n äille kouluille perintöinä. Viipurin ensim m äisissä  kirjapainoissa painetut kirjat 
esim . ovat nykyaikoina sangen harvinaisia ia niistä m onikin tietysti on joutunut V iipu
rin kymnaasin kirjastoon säilymään. Mutta myöskin pohjoisem pien lyseoitten kirjas
toissa on vielä tallella moni harvinainen vanha teos. Monta vuotta sitte H elsingissä  
ilm estyi väitöskirja, jossa sanottiin, että Turun erään professorin teosta 1600-luvulta ei 
löydy enää yhtäkään kunnollista kappaletta m issään ju lk isessa  kirjastossa. Mutta sitä 
kuitenkin K eski- Suom essa oli aivan täydellinen, puhdas ja intressanttiin pergamentti- 
kansiin sidottu kappale siinä lyseon kirjastossa, jota allekirjoittanut sillo in  hoiti. Kun 
koululain mukaan on kirjoitettu ja Porvoossa painettukin täydellinen lyseonkirjaston  
luettelo, niin helposti saavat tutkijat ja bibliofiilit tietää mitä m enneitten vuosisatain  
kirjallisia teoksia vielä on niissä kirjastoissa tallella. Ehdotetaan s iis  maamme julki
s issa  kirjastoissa löytyvien harvinaisten kirjain luettelon toimittamista tahi näitten har
vinaisiksi m erkitsem istä, kun luetellaan kaikkia kirjallisuutem m e teoksia. J . S.

Juhani R inne: P. Olavin luostari ja  rauniot Kaskenkadun ja  Ison-Hämeen-
kadun yh tym än  tienoilla Turussa. Rakennushistoriallinen tutkim us. H elsinki 1908, 
siv. 66, hinta 1: 25. (S. O lofs kloster och ruinerna i närheten av korsningen av
Kaskis- oah Stora Tavastgatorna i Åbo. Byggnadshistorisk undersökning. H:fors 1908. 
Sid. 66, pris 1: 25.

Författaren identifierar dom inikanernas åt S. O lof helgade kloster med de bygg
nader, vilkas ruiner under de senaste åren delvis blottats å den s. k. Klosterbacken, 
på Samppalinnabergets sluttning mot Aura å. Redan namnet å platsen anger ju 
detta, m en traditionen om, var klostret varit beläget, har dock varit m ycket osäker, 
tills det nu lyckats förf. att påvisa, att det verkligen här är fråga om de gamla kloster
byggnaderna.

I några medeltida urkunder lämnas uppgifter, som  ungefär låta o ss bestämma 
platsen för klostret. Det talas om, att detta låg „i närheten av“ Åbo stad, och i dess  
grannskap, delvis på andra sidan ån, omtalas några byggnader, bodar och källare. Svart
brödraklostret låg således utanför stadsportarne, ett stycke nedanom själva staden, 
nästan i d ess utkanter, där köpmännen hade sina strandbodar för sjöhandeln. En 
karta från 1620-talet syn es ännu upptaga klostertomten, och de gator, som  leda dit, 
kallas Klostergatorna. Allt detta slår in på läget av de nu i fråga varande ruinerna.
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Men framförallt tala dessa för sig  själva. Så obetydliga de än äro — och man 

har icke en s blottat dem till hela deras utsträckning — visa de dock klart läget av 
klostrets olika byggnader. I norr, nederst på sluttningen, där det var god tillgång på 
djup jord, har funnits en mängd gravar, isynnerhet i vinkeln m ellan två sam m anstö
tande murar, vilka utan tvivel hörde till klosterkyrkan. Gravarne befinna sig  således  
d els inne i kyrkan —  bland dem en av tegel murad — dels på begravningsplatsen, 
vilken här, såsom  det vanligen var fallet vid klosterkyrkor, låg norr om kyrkan, ej 
som  vid andra kyrkor i söder. Något högre uppe på berget, söder om kyrkan, på- 
räffas lämningarne av en i vinkel gående byggnad, och alla dessa rester omsluta d el

v is  klostergården, vars form ej kunnat fastställas, m en vilken dock säkerligen var ore
gelbunden och ej såsom  vanligt kvadratisk eller rektangulär. Otvivelaktigt var det ter
rängens beskaffenhet, som vållade denna avvikelse trån regeln. Av stort intresse är 
författarens utläggning av frågan om en korsgång kring klostergården. Längs de åt 
gården vända sidorna av byggnaderna löpa långa korridorer, senare delvis avdelade i 
mindre rum. Anordningen är a lldeles densamma som för korsgången i andra kloster, 
m en korridorerna äro ej öppna mot gårdssidan, utan ha även där slutna murar. Förf. 
anser dock, att vi här ha att göra med resterna av en korsgång, som  likväl på grund 
av vårt stränga klimat varit sluten , ej öppen mot gården.

1 fråga om tiden för uppkomsten av byggnaderna ådagalägger förf., att kyrkan 
m åste anses vara den äldsta delen. Den bör kanske redan under 1200-talet, m en  
senast c. 1300, ha varit uppförd av sten , och att den åtm instone delvis var välvd be
visas av fyndet av en slutsten till ett valv, med inhuggna romanska ornament. Upp
giften, att svartmunkarne i Åbo endast sku lle haft en träkyrka, beror på ett m issför
stånd. De övriga delarne av byggnaderna ha uppstått under olika tider, m en även de 
yngsta, nämligen en del av korsgångens inre murar samt några mellanväggar, tillhöra 
1400-talet och ha säkerligen uppförts efter den brand, som  1429 övergick Åbo stad och 
drabbade även domkyrkan och klostret. Såsom byggmästare näm nes en revalsk mur
mästare vid namn Sim on.

Här ha endast i största korthet kunnat angivas de resultat, till vilka förf. kom 
mit under sin  undersökning. Den lilla broschyren utgör ett särdeles viktigt och väl
kom m et bidrag till den nordiska arkitekturhistorien, men den är därjämte genom  den 
grundliga och klara framställningen så instruktiv och väckande, att den förtjänar att 
bliva känd utom fackm ännens krets. Den fäster osökt uppmärksamheten vid vilken  
betydelse också småsaker kunna hava för den vetenskapliga forskningen, och huru 
nödvändigt det vore, att den stora allm änheten, som  i första rummet har att göra med 
det antikvariska materialet, understödde forskningen genom  att tillvarataga allt som  kan 
vara av värde. I det avseendet har mag. R innes uppsats en m ission att fylla; säker
ligen skulle en svensk upplaga vara välkommen både för skandinaviske forskare och 
för vår svenska allmänhet, vilken svårligen torde taga i tu med ett finskspråkigt veten
skapligt arbete. K. K. M.

Selontekoja. — Referat.
S. 1— 7. M uistiinpanoja s u o m a la is is ta  so t i la sp u v u is ta  III. K irjoituksessa 

tehdään selkoa suom alaisista sotilaspuvuista ja niihin tehdyistä muutoksista venäläiseen  
aikaan eli v. 1812— 1905. V. 1812 perustettujen Jääkärirykmenttien pukuun kuului 
korkea, pohjaapäin leviävä päähine töyhtöineen ja tupsuineen, ruumiin mukainen vihreä 
frakki ja ahtaat housut, joissa oli nappirivi polvien alapuolella sivuilla. Eri rykm en
teissä  vaihteli puvun väri jonkun verran. V. 1830 perustettu Suom en kaartti peri pää
asiassa  entisen jääkäripuvun (vert. kuv. 2), ja samana vuonna perustettu meriväki sai 
puvun, johon kuului korkeakauluksinen tummanvihreä verkatakki ja samanväriset hou-
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sut, valkoreunuksinen lakki j. n. e. Kadetin aikaisem pi puku, joka tämän koulun  
alkuvuosina vaihteli kyvin usein , nähdään kuvassa 3. 1840-luvulla vaihdettiin korkeat 
päähineet kaskiin (vert. kaartin pukua kuv. 4), jotka kuitenkin seuraavalla vuosikym m e
nellä  saivat väistyä entisten tapaisten, vaikka pohjaa päin kapenevien päähineiden tieltä. 
V. 1855 tulivat frakkien sijaan tavalliset takit, joten puvun muoto tämän kautta huo
mattavasti muuttui (vert. kuv. 5). 1860-luvulla otettiin käytäntöön ranskalaism alliset 
pehmeät lakit, jotka seuraavalla vuosikym m enellä kuitenkin taas saivat väistyä kaskien  
tieltä. Näitä myöhempiä pukumuotoja nähdään kuvissa 6 ja 7. V. 1881 perustettiin 
Suom en tarkka-ampujapataljoonat, joiden puku (vert. kuv. 8), sam oin kuin v. 1888 p e
rustetun rakuunarykmentin, vielä on m uistossa. Kuv. 9 nähdään kadetin m yöhäisin  
puku. K. K. M.

S s. 8 — 12. Vårt k yrk l iga  porträttförråd. 1 våra kyrkor, vilka under den 
historiska tiden varit centra för icke blott det kyrkliga utan även det kommunala  
livet hava under förgångna tider samlats porträtter icke blott av präster, utan även 
av regenter, donatorer och särskilda kommunala förtroendemän. De äldsta äro donatorer, 
vilka bekostat väggmålningarna i våra medeltidskyrkor och framställas knäböjande 
framför sina helgonbilder med en  vapensköld eller ett bomärke vid sin  sida. De till 
namnet kända porträtten och votivtavlorna äro av författaren i alfabetisk ordning upp
räknade, såvitt han lärt känna dem. Han slutar med en hem ställan att även kom m u
nalstugorna måtte prydas med porträtter av kom m unernas förtroendemän.

(J. R. A.)
Ss. 12— 19. Om det till e t t  t i l läm nat fr i lu f t sm u seu m  i H e ls in g fo r s  fö r 

ärad e  N ie m e lä  torp et  o .  a. fo lk b y g g n a d e r  oc h  fö rem å l  i M ellersta-F in land.
(Ur Yrjö Blom stedts berättelse till Antellska Delegationen). I uppsatsen redogöras för 
N iem elä  torps i Konginkangas socken byggnadshistoria, som  tar sin  början i slutet 
av 1700-talet, då de äldsta byggnaderna uppfördes av torpets första bebyggare, som hit- 
flyttat från Putaja by i samma socken. Förf. anser torpet, sedan det blir överflyttat 
till det tillämnade friluftsm useet å Fölisön vid H elsingfors, behöva fullkom nas i sär
skilda delar och föreslår därtill föremål och byggnader från olika trakter i Mellersta- 
Finland.

S. 20. C. F. S t ierw a ld in  Laihelan  pitäjän k e r to m u k s e s ta  8 p. h e lm ik .  
1 7 5 5 .  Tämän nim isen Vaasan maanmittauskonttorissa löytyvän ruotsinkielisen  pitäjän 
kertom uksen kirjoittaja, maamittari Stierwald, m ainitsee kertom uksessaan myöskin pitäjän 
hautaraunioista, joita hän pitää viikinkihautoina.

Ss. 2 0 —21. Från sk ilda  håll .  Förf. om näm ner några klippor i Velkua kap. med 
inhuggna årtal o. dyl., traditioner om platser för Vahto och Rusko kyrkor, om drakel- 
dar i K julo, underjordiska gångar m ellan Åbo och St. Marie kyrkor sam t ett berg i 
Reso ävensom  dylika gångar i Sverige, ett mord på en professor vid Åbo akademi m. m.

S. 22. Förf. framhåller ön sk v ä rd h e ten  av en  fö r tec k n in g  ö v e r  rara  b ö ck er
med uppgift om huru allmänt desamma förekomma (r., rr. 1. rrr.).

(J. S.)
Ss. 2 2 —23. Juhani R in n e:  P. Olavin luo s tar i  j. n. e .  T u ru ssa .  Teoksen  

ilmoittaa kirjoittaja suosio llisesti lausuen toivomuksenaan että se  käännettäisiin ruot
siksik in  skandinavisten tutkijain y. m. tarpeiksi. (K. K. M.)

H elsink i 1Ö08. K. F. P u rom iehen  k irjapa ino .
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Suomalaisten merenkulusta muinaisina aikoina.
Puhe M uinaism uistoyhdistyksen vuosikokouksessa  7 p:nä toukokuuta 1908.

K. Seura! V aikka Suom en M uinaism uistoyhdistys jo ensim äisenä 
to im in tavu o tenansa  julkaisem issaan V iittauksissa to im ialaansa osoitti 
ku in ka  m onella tav a lla  m u ina istu tk im us voi va la is ta  m enneiden aikojen 
ku lttu rio lo ja , keksitään  yhdistyksessä ku itenk in  m elkein vuositta in  
uusia a lo tte ita  entisaikojen valaisem iseksi. N iinpä tän äk in  vuonna. 
T ahd on  tä n ään  e rittä in  ko hd istaa  yhdistyksen  huom io ta  konsuli S und
m anin  alo tteeseen m eriliikkeem m e valaisem iseksi ja  siihen rahastoon, 
jo k a  sen asian edistäm iseksi on yhdistykselle lah jo ite ttu .

Sallim us on a se tta n u t kansam m e Itäm eren  lahdelm ain syleilemälle 
Suom enniem elle, vene- ja  laivaliikkeen lu v a ttu u n  tu h a t järv iseen m aahan , 
jossa ru n saa t vedet ja  v ä lttä m ä ttö m ä t v esim atka t ovat, ehkä m onipuoli
sem m in ku in  m issään m uualla  m aailm assa, pak o ittan ee t asujam ia k eh it
täm ään  vesillä k ä y te ttä v iä  ku lkuneuvoja.

T ehokkaim pana liikkeen k eh ittä jän ä  on kauppa, se kun ennem m in 
ta i m yöhem m in m uodossa ta i toisessa m u u ttu u  elinehdoksi jokaisen 
kansan  toim eentulossa. Jos Suom en kau pan  h isto ria  olisi tyystem m in  
se lv ite tty , ku in  on, e iv ä t kansam m e m eriliikkeen vaiheet v arm aank aan  
olisi jääneet unohduksiin  näih in  asti.

K aik ilta  esihistoriallisilta aikakausilta  voim m e luetella m eren 
tak aa  Suom een tu o tu ja  aseita  ja  esineitä, jo tk a  to d is tav a t e t tä  m aam m e 
ran tam illa  on h a rjo ite ttu  la iva liik e ttä  a inakin  4,000 vu o tta . M itä 
va ih te lev ia  alusm uotoja tu o lta  a ja lta  vo ikaan vasta inen  m u in a is tu tk i
m us ilm aista  ran tam aittem m e räm eistä? A ivan herkeäm ätö in  m ahtoi, 
ta sa is is ta  k u lttu rim uo do ista  nähden , lännenpuolinen laivaliike olla jo 
k ah della  viim eisellä vuosituhannella  ennen K r. s. ja  aikalaskum m e ensi- 
m äisellä  vuosituhannella k e rto v a t Suom enniem eltä po im itu t room alaiset,
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bysantinolaiset, arapialaiset, saksalaiset ja anglosaksilaiset rahat että 
m aam me jo silloin oli osallinen maailmankaupan pyörteissä.

Suoranaisia tietoja kansamme m eriliikkeestä saamme kuitenkin 
vasta pakanuuden ajan lopulla, kun Itämeren koko itärannikko K uurin
m aalta aina Kainuunmaalle asti oli suomalaisten heimojen hallussa, 
eikä m eitä niin ollen voi kum m astuttaa että laivan nimi Venäjän vanhim 
missa aikakirjoissa on kielestämme lainattu loiva. Novgorodin alaisista 
heimokunnista saattoivat ainoastaan suomalaiset edustaa m eriliikettä. 
K uitenkin tunnemme sen siihen aikaan melkein yksinomaan alituisista 
sota- ja  ryöstöretkistä, joita Karjalaiset, Häm äläiset ja  Kyröläiset, 
samoin kuin Virolaiset ja Kuurilaiset, varustivat. Ä ijä  oli siihen aikaan 
»velhoja» vesillä: »Virolaista viisin kuusin, K yröläistä kymmenisin,» 
kertovat loitsurunot, »eikä Ruotsi K yröä kiitä, eikä Venäläinen Vepsun 
vuorta», muistelee vanha sananlasku. Idässä Hämäläisten laivastot 
ryöstelivät V atjan  ja  Laatokan rantamaita ja  lännessä pakoitti Ruotsin 
j a Tanskan rantamaiden turvattom uus sikäläisiä hallituksia varustam aan 
ristiretkiä suomalaisten naapurikansojen rauhoittamiseksi.

Eräistä tarinoista (S. M. 1900: 35, 36 y. m.) näyttää kuin olisi kan
samme ennen omistanut Kalevanpojille aloitteet tärkeimmissä elin
keinoissaan, kalastuksessa, metsästyksessä, heinänteossa, tervanpoltossa, 
pellonviljelyksessä. Väinäm öistä piti vielä Lönnrotkin väitöskirjassaan 
suomalaisen laivaliikkeen alkuunpanijana.

K uten ennen olen kertonut Suomen asukkaissa pakanuuden aikana, 
tarjoo meille K alevala vilkkaita  kertomuksia laivojen rakenteesta ja 
varustuksesta. Vaikka tiedämmekin että Skandinavien suurimmissa 
vainopursissa oli 15— 70 teljoa ja joka airossa kaksi miestä, jopa useam
piakin soutamassa, tuntuu kuitenkin osittain liialliselta Kalevalan kuvaus: 
»Sata miestä soutamassa, tuhat ilman istumassa, nenin jousia nenässä, 
terin m iekat teljopuilla.» Eräässä Saarenmaan laivastossa oli tiettävästi 
30 m iestä kussakin.

Oli sananlaskuna: »Ei ole siitä purjeesta, jost’ei ole airoille apua.» 
K u itenkin  purjeita käytettiin. Väinämöinenkin veti purjepuuhunsa 
»purjehen punaisen, toisen purjehen sinisen» ja  sananlasku tiesi varoittaa: 
»ei saa purjetta ylemmäksi vetää, kuin vene sallii.» Mutta niin hidasta 
oli vesim atka kuitenkin että syntyi sananlasku: »venehessä hyvä olla, 
m aalla m atka joutusampi.»

Sekä Vienanjoelta että Kuurinm aalta on meille norjalaisessa sadus- 
tossa säilynyt esimerkkejä kuinka laivastot vuorottain harjoittivat 
kauppaa ja  ryöstöä. Voinemme tästä arvata että satam aan saavuttua 
varovaisuudestakin rakennettiin kaupparauha m äärätyksi ajaksi, jonka 
kestäessä kaupiteltiin sekä kotoisia että retkellä ryöstettyjä tavaroita 
ja  vankeja. Määräajan kuluttua oltiin taas sotakannalla ja  satama sai 
olla varuillansa vasta lähteneen laivaston hyökkäystä vastaan. Niinpä
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h ävittivät Vendiläiset ja Virolaiset 1066 Hedebyn eli Slesvigin mahtavan 
kauppakaupungin (Cronholm II), joka muun muassa oli tunnettu oma
markkinoistaan. Sihtunan kaupungin hävitys 1187 elokuun 12 p. mahtoi 
sekin seurata kaupanpäällisenä yllätyksenä, eikä sovi kummastella että 
pääsy Mälarjärveen sen jälkeen tukittiin Tukholman perustamisella.

Rahalöydöistä ja saksakäsitteestä (Joukahainen X II) päättäen har
joittivat Saksilaiset Elbe- ja W eserjokien suistamoilta m eriliikettä Suomen 
satamissa jo aikalaskumme ensimäisen vuosituhannen lopulla, m utta 
vasta kun Lyybek n. 1200 paikoilla tuli Itämeren kauppaliikkeen keskus
taksi ja  avasi satamansa tullista vapaana Itämeren partailla asuvien kan
sain kauppalaivoille, alkoi kauppaliike sillä merellä järjestyä hansaliiton 
turvissa. Merirosvomista harjoitettiin kuitenkin pitkin keskiaikaa eri
puraisten ja  tunnottomain hallitusmiesten lupakirjoillakin, eikä näy 
kauppa- ja  sotalaivojen asussa olleen m ainittavaa eroitusta, koska samoja 
laivoja käytettiin  kumpaankin tarkoitukseen. Missä määrin suomalaiset 
laivat tuota m eriliikettä harjoittivat ei ole selvillä, vaikka niitä kyllä 
kautta aikojen vesillä mainitaan. Dantsigiin tuli yksistään Turusta 
v. 1474: 25, 1475: 34 ja 1476: 67 laivaa.

Olaus Magnus väittää  että suomalaiset rakensivat yhtä hyviä  jopa 
parempiakin ja  lujempia kaleereita, kuin ne laivanrakentajat, jotka 
K ustaa Vaasa oli tilannut Venedigistä. T iettävästi kuningas rakennutti 
Suomessa sotalaivoja ja  jaaloja sekä tilasi täältä salvomiehiä Ruotsiin. 
Sekä laivanrakentajia että veistäm öitä mainitaan hänen aikanansa 
Suomessa.

Hollantilaiset olivat jo 1500-luvun alussa alkaneet kilpailla hansa- 
laisten kanssa Itämerellä ja vuosisadan keskivaiheilla varustettiin jo 
Suomestakin laivoja läntisille vesille, jopa joskus Espanjaan asti. K ustaa 
Vaasan aikana mainitaan laivaveistäm öitä Turussa, Raaseporissa ja 
Viipurissa sekä vähää myöhemmin myöskin Helsingissä ja Porissa. 
Kuninkaan viime vuosina oli Suomen kauppalaivastossa 32 Saksassa 
kulkevaa laivaa, niistä Turussa 15, Raumalla 3, Helsingissä 7 ja  Viipu
rissa niinikään n. 7. Ruotsissa oli samaan aikaan yhteensä 61 ulkom ailla 
kulkevaa laivaa. Mutta seuraavina hallituskausina Suomen kauppaliike 
väheni, eikä Turussa 1600-luvun alussa kuulu olleen yhtään kauppalaivaa. 
Ulkomaan laivoja kävi siellä silloin vuosittain: joku alus Saksasta, Tans
kasta, Englannista tai Skottlannista, m utta Hollannista milloin 7, 
milloin 19 (Grotenfelt, Suomen Kaupasta).

Hollantilaisten ylivaltaa Itämerellä muihin kansoihin verrattuna 
kuvaa seuraava tieto Riiasta v. 1652. Sinne saapuneesta 377'.stä laivasta 
olivat Hollannista 220, L yybekistä 44, Tanskasta ja  Holsteinista 35, 
Englannista 19, Brehmenistä 17, Ruotsista ja  Suomesta yhteensä 20 j.n.e. 
Luonnottom alla kauppasäännöllä 1617, joka pysyi voimassa v:een 1765, 
oli Suomen laivaliike niin rajoitettu että Pohjanmaan kaupungit eivät
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saaneet viedä tavaroitansa muualle kuin Tukholmaan ja  Turkuun, 
eikä ulkomaan laivat tulla muualle kuin Turkuun ja Viipuriin 
sekä aiottaisin Helsinkiin ja Porvooseen. Varsinaisen kehityksensä 
sai Suomen laivaliike siten vasta v:sta 1765 aikain, jolloin A ntti 
Chydenius nerollaan särki sen kahleet. Sen loisto-aika ennen höyrylaiva- 
liikkeen tuottam aa uutta m ullistusta ei sitten kestänyt vuosisataakaan, 
m utta Suomen nimi saavutti silloin sellaisen maineen maailman vesillä 
että kansamme kultturihistoria on siitä kerran ylpeillen kertova. Niiden 
lehtien täyttäm istä historiassamme tarkoittaa se alote, jonka konsuli 
Sundman on yhdistyksen huolehdittavaksi uskonut.

Laivaveistäm öistä ja laivojen rakennusmestareista voisimme 
poimia tietoja aina K ustaa Vaasan aioista pitäin. Merkillisin edellisistä 
lie ollut kruunun veistämö Kruunupyyssä ennen isoa vihaa, jota englanti
laisten sanottiin kadehtineen. Kaikeksi onneksi on kirkoissamme, kuten 
tiedämme, säilynyt kym menittäin malleja Suomen kauppalaivastosta 
menneiltä vuosisadoilta. Eräässä museoon tulleessa on niinkin vanha 
vuosiluku kuin 1603. Nuo mallit ovat kieltäm ättä kalliita todistuskap
paleita laivaliikkeemme kehityksestä ja  ansaitsevat vastaisuudessa 
huolellista hoitoa ja  kuvaam istakin tutkim uksen varalle.

J. R. A.

Kivikauden asuinpaikka Sodankylässä Lapissa.
Geoloogisella tutkim usretkellä kohtasi allekirjoittanut viime syk

synä Sodankylän pitäjän Luiron kylässä torppari Eerikki Korhosen, joka 
kertoi poikansa edellisenä keväänä löytäneen torppansa ohitse juoksevan 
Kem ijoen rannasta muutamia »vanhanaikuisten ihmisten höylänteriä». 
K äväsin  Korhosen torpalla, joka sijaitsee Lapinniemi nimisellä niemellä, 
länsipuolella sitä kohtaa missä Kem ijokeen laskevat noin 1/2 penikuormaa 
ylem pänä yhtyneet m ahtavanlaiset Kitisen —  ja  Luirojoet. Talon 
paikka on noin 5 m ylempänä joenpintaa, ja  siitä maallepäin leviää mata- 
lanlainen kangasmaa, nimeltä Lapinkangas, jonka kerrottiin saaneen ni
mensä siitä, että siinä olisi ennen vanhaan asustanut lappalaisia. Todistuk
sena tästä m ainittiin useasta paikasta kankaalta löytyneet saunan jään
nökset ja  vanhat kivillä ym päröidyt tulensijat, jommosia lappalaiset 
vielä tänäpäivänä käyttävät kodissaan. Näillä muinaismerkeillä ei 
kuitenkaan liene yh teyttä  puheenaolevain »höylänteräin» eli kiviesi
neiden kanssa, joita allekirjoittanut torpasta sai haltuunsa seuraavat:

1) Kourutaltan, joka muodoltaan on pitkä, kapea ja  vahva, var
relta heikosti särmäinen, m utta pyöreämäinen, 20,7 cm pituinen, 4,1 cm 
levyinen ja  3,45 cm vahvuinen (H. m. 4979: 1). K uv. 1.
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2) Kourutaltan, joka on pitkä, leveähkö ja  latteamainen, kyljiltä 
pyöreän tasainen, poikkileikkaukselta lähipitäen suorakaidemainen, 
18,9 cm pituinen, 4,4 cm levyinen, ja  2,8 cm vahvuinen (H. m. 2979: 2).

3) Kirveen, joka on poikkiteräinen, leveä ja  ohuenlainen, terän 
laskupuolelta kupera ja  heikosti särmäinen; 15,9 cm pitunen, 6,5 cm 
levyinen ja  2,5 cm vahvuinen (H. m. 4979: 3). K u va 2.

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.

Aseet oli torpan poika löytänyt noin 2,5 m korkuisen törmän 
juurelta perunamaan alapuolelta. Tältä kohtaa laskeutuu loivasti joki- 
rantaan noin 40 m levyinen penger. Itse löytöpaikka on noin 2 m ylä
puolella joen keskipintaa. Pengertä peittää kuten tavallisesti Poh
janmaan jokivarsilla, luonnollinen kivitys, n. k. makadammi, joka 
on kait syn tyn yt siten, että tu lva aikaisimpina kulutuskausina on 
huuhtonut hiekan pois moreenistä, jättäen ainoastaan kivet ja  kar
keamman soran jälelle; tämän karikon ovat sitte talvinen lumi 
ja  jääpeite, välistä ehkä myöskin jäänlähdönaikaiset jäät puristaneet 
niin lujaan, että siten on syntynyt katukivitystä m uistuttava pinta-
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muodostus. K ivien välissä kasvavat ruohot ja pensaat todistavat, 
e tt ’ei kulutus nykyään enään ylety  löytöpaikalle asti. Samaa osottaa 
penkereen törmäkin, johon myöskin on kasvullisuutta juurtunut. Aseet 
i — 3 oli löydetty  o,5x 0,3 m laajuisesta ja  0,1 m syvyisestä kolosta, 
maan päältä, kaikki yhdestä läjästä. Koska paikkaa myöhemmin 
nähtävästi oli kaivettu, ei ollut päätettävissä, millä tavalla tämä kolo oli 
syn tyn yt alkujaan.

Tarkastin koloa noin 0,5 m syvyydeltä. Silloin esiintyi »maka- 
dammi» kerroksen alta pienikivistä kerrostunutta hietaa, 0,03 m vahvuu
delta, jonka alta löytyi muutamia herneenkokoisia musertuneita 
hiilen  kappaleita. Syvem m ällä tuli näkyviin kivisempi hieta ja sitten 
tavallinen moreenisora. —  Tästä kerrallisuudesta päättäen näyttää, että 
hiilet oikeastaan ovat kotoisin törmän päältä, ja että ne aikoinaan joen 
tulvim alla laajentaessa uomaansa, ovat törmän kanssa vierineet veteen 
ja joutuneet soran sekaan. Jos tämä selitys on oikea, ovat siten hiilet 

joutuneet paikalle ennen kuin kiviaseet, sillä todennäköiseltä tuntuu 
että viimem ainitut esiintyvät alkuperäisessä (in situ) asemassa.

Paikkaa kaivelemalla tarkastaessani löysin, lukuunottam atta kahta 
siliytyn yttä  luontaista kiveä (H. m 4979: 6), aivan kolon vierestä paral- 
lelipipedin muotoisen kappaleen vaaleanviheriätä kloriittiliusketta 
(H. m. 4979: 5), jonka kahdella reunalla on ikäänkuin sahansuu, ja 
joka kenties on voinut olla aseaineeksi aijottu. Noin 10 m kolosta 
eteläkaakkoon tuli esille epäilemätön kiviaseen (tasataltan tai poikki- 
kirveen) teelmä (H. m. 4979: 3), joka on aivan hiomaton, kokonaan 
iskennän jäljillä (kuva 3).

K aikki esineet ovat metamorfoserautunutta m etabasiitti vuorilajia. 
N:o x on tummanvihreätä ja  siinä näkyy jälkiä alkuperäisestä joukko- 
maisesta rakenteesta. Muiden vuorilaji on kokonaan vaalean harmaan- 
viheriätä kloriitti- talkki- liusketta. Täm än metabasiitin kaikki erikois
muodot on tavattu  Kem ijoen, Luiron ja  Kitisen rantakallioissa ja  myös
kin Kuolajärven ja K ittilän pitäjässä. Kem ijärven ja  Rovaniemen pitäjistä 
ei tätä m etabasiittia tunneta.

Tarkempia tutkim uksia tällä minulle aivan veiraalla tiedealalla 
estivät varsinaiset toimeni.

Löydöistä, etenkin mainitusta kiviaseen teelmästä päättäen on 
paikalla kivikauden aikana jonkun aikaa asuntoa pidetty. Luonnon- 
suhteet aiheuttavat puolestaan pitämään paikkaa jonkinlaisena m et
sästäjä —  kalastajakansan liikekeskustana. Helposti kuljetut Kemi-, 
Luiro- ja  Kitisenjoet pysyvät vieläkin itä- Sodankylän pääkulku- 
teinä. Porolaitumet ovat olleet avarat, erämaat m etsänviljaa täynnä, 
ja  vedet sanotaan vielä ennen tukinuittam isen alkua olleen hyvin 
kalarikkaita. Kaskim aita on voitu kaataa missä hyvänsä jokitör
m iltä. H uom attava seikka kivikauden saviastiain valmistukseen
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nähden on myöskin että Etelä-Lapin ainoa, tähän saakka tunnettu 
todella plastillinen savi esiintyy siellä täällä pitkin jokirantoja nykyisiin 
Luiron ja Suvannon kyliin saakka.

Puheenaolevain ynnä moniaiden muiden Lapista ennen esille tullei
den löytöjen nojalla saattaa päättää asutuksen jo kivikauden aikana 
tunkeneen aina Lapin perukoille asti.

V. Tanner.

Om myntet som slogs i Finland under medeltiden.
V anligtv is uppgifves a tt m yn t slogos i F in land  först un der E riks 

af P om m ern tid. Men våra m edeltida u rku nd er gifva vid handen  a tt 
redan under M argaretas regering ett ny tt m ynt v a r gängse i Ö sterland, 
och då det torde vara u tred t, a tt M argareta ej under sin regering lä t 
slå m ynt (H ildehrand: Medelt. I. 83(5), var väl detta nya m yn t redan 
från  A lbrekts tid. Så om talas i e tt köpebref af 1392 försäljn ingen af 
3 8A skattm ark  jo rd  i K aris »fore 30 m arc penninga septer thy  gam alt 
ok forn t tall w arit hafwer» (Arw. II: 14). H ära f fram går, a tt då redan 
ett nytt m yn tta l var gängse, och det kan icke gerna hafva varit ann at 
än det som uppkom  derigenom  a tt m an i F in land  bö rja t slå ny tt m ynt 
efter an n a t tal (eller beräkning, halt) än det förr brukliga. E tt bevis 
för denna förm odan hafva vi u ti e tt 1403 u tfä rdad t b ref (Svartb. p. 
223), hvari om talas 6 svenske lödig m ark »j sw adana pam ingha ok 
m ynth  som j Ö sterland ser geeff ok gsengli» (gifna och gängade?).

A r 1414 säger sig konung E rik  af Pom m ern m ed allm ogeu i 
Ö sterlanden så hafva ta la t —  med all säkerhet 1407 då han  besökte 
F in land  —  »at ( =  på?) th e t förste m yn th  skal ga 6 peninga som det 
försth  gigh» (Svb. p. 261). D etta innebär väl, a tt någon tid  före 1407 
på öret räknades 6 ö rtugar af det i F in land  slagna m yntet, m en synas 
konungens uppbördsm än för det finska underm åliga m yntets skull 
fo rd rat m era än 6 ö rtugar för sådana skatter hvilka voro bestäm da i 
öre, för a tt värdet skulle m otsvara Stockholm s öret. D etta afses äfven 
i R iksens R åds bref till allm ogen i Ö sterlanden af år 1436 der det 
talas om de om ilde fogdar, hvilka ökat stadgan med en trid iung  högre 
än  den ursprungligen  var.

F rån  början  af den tid  det underhaltiga  m yntet begynte präglas 
i F in land  förekom m a i handlingarna vid m yntbestäm ningar u ttryck 
som synas hänföra sig till det finska m yntets värde, sådana som »m ark 
bondepenningar», »bondam arktal», »m ark efter bondatal», »m ark efter 
rä tt bondem arkatal»  sam t »bonde- och bondam arker» . D etta beteckuings- 
sä tt anträffas 1404— 1540 i handlingar som beröra Lojo (1404, 1540), 
Åbo (1453), Södra T avastland (1455), Rusko (1460), Ingå  (1474), S jundeå



(1477), Esbo (1502), Sääksm äki (1509), T am m ela (1509, 1510) sam t 
Renko (1538) och kanske flerestädes. A tt den af Södervall (i ordbok 
öfver Sv. m edeltidsspråket) afgifna to lkningen, a tt bondatal skulle be
teckna en af bönder gjord värdering, ä r  oriktig, fram går m ed all ty d 
lighet af sam m anhanget i hvilket u ttryckssättena i fråga användas. 
Så t. ex. näm ues 1502, a tt en köpeskilling i Esbo erlades med 40 
bondem arker och 3 m ark svenska. Bondem ark betecknade sålunda 
detsam m a som å r  1461 om näm nda mark stakkuta (jfr Södervall under 
mark), hv ilket förk laras såsom en m otsats till »m ark svenska». Bondem ark 
skulle sålunda beteckna under 1400-talet e tt i sig sjelft variabelt värde 
på m arken af 24 i F in land  m yntade ö rtugar sam t på öret 3 enahanda 
örtugar, oberoende deraf h u ru  det m ed tiden allt m era fallande värdet 
å  de finska örtugarna än var i förhållande till det m otsvarande Stock
holm ska riksm yntet. Ofta betalade m an m ed olika m yntslag. 
H u ru  varierande m yntet var i värde fram går t. ex. deraf, a tt 1451 
gällde en Stockholm sk m ark 7 öre Åbo m ynt, m en 1453 bestäm de 
R ådstu fvu rä tten  i Stockholm  a tt 8 öre Åbo m yn t skulle m otsvara den
Stockholm ska m arken och 6 Åbo örtugar var lika med ett öre Stock-

0 °holm skt m ynt. A r 1540, sedan Abo m yn te t y tterm era  fallit i värde 
uppgifves a tt i Raseborgslän en bondem ark gällt 7 Va öre '. Någon enhet
lighet eftersträfvade m an dock genom  en 1453 utkom m en bestäm m else, 
a tt m yn te t i Åbo, likasom  det i K alm ar och Söderköping, skulle slås 
m ed sam m a skrot och korn som det i Stockholm  tillverkade. Ä fven 
bekräftade biskop M agnus S tjernkors jem te  flere rikets sto rm än sär
skilda föro rdningar (3lA 1490 och 28/e 1491) om silfrets kontroll och 
halt sam t hvad m yutm ästarene hade a tt iakttaga.

U rkunderna om näm na från  1409, 1414 o. s. v. m yn t som i Åbo 
går, Åbo m ark, aboeskt m ynt, m ark  svenskt efter aboeskt m yn t och 
Åboska pengar. Sådana slogos un der E riks af Pom m ern, K ristoffer I:s, 
K arl V III:s, Sten Stures och G ustaf Vasas tid. R evalskt m yn t synes v arit 
m ycket i svang i F in land  i början  af 1500-talet. Den i R aseborgs län u p p 
bu rn a  skatten  1,400 m k (sådan var penningeskatten  därstädes redan 1451) 
m åste 1506 ligga orörd, enär m an icke fick den i un derhaltig t R evalskt 
m y n t erlagda sum m an utvexlad i svenskt m ynt. Å r 1524 anhåller 
fogden i Åbo L ars M agnusson hos R ådet i Reval, a tt två  i m yntnings- 
konsten förfarne gesäller m åtte fasttagas de der förlup it kongliga 
m yn tet ( =  m ynthuset) i Abo, näm ligen H ans Slcssiger och en m onter
gesäll sam t F ilip  van Foyssych. Der m yntades alltså sagda år. F ö ljande 
år befalde konungen a tt det Revalska m yntet skulle granskas till halt

1 „Alin (jord) gäller twå bondemarker thz är 15 öre“, „alinn geller enn bonde
mark thz är 7 '/» öre“. Svårt att förstå är uttrycket „alenen gäller sex  bondemarker 
thz är efter örtug thall 5  öre 15 d(eningar). Fin. St. ark N:o 2948.
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och skrot, och 1526 heter det a tt det svenska m yntet i F in land  var 
»föraktadt» för det »falska» (underhaltiga) R evalska m yntet. A r 1534 
hade ny tt m ynt slagits i Reval, hvilket dock ej höll m era än 3 lod 
silfver på löd. mk. och skulle m an söka h ind ra  sådan t m ynt a tt allt
för m ycket kom m a i landet (H ildebrand a. a. I. 944 p.).

F rå n  G ustaf Vasas tid finnes m ånga belysande aktstycken, späckade 
med konungens dråpliga u ttryckssätt rörande m yntn ingen  i Åbo. 
Å r 1556 förm äler konungen, a tt han  ak ta t nödigt låta m ynta penningar 
i Åbo sam t a tt e tt m yn t (m yntbus) derstädes skulle up p rä ttas  och Olof 
K nutsson skulle göra en rä tt o rdning på korn, skrotningen och vigten 
(Arv. 9: 135). Sam m e å r k lagar konungen, a tt m yntet (m yntverket) i 
Åbo ej änn u  var i gång sam t att ugnen icke bade ku nn at så pyntas 
till, a tt sm ältn ing deri kunde företagas (a. a. 9: 184). I april 1556 
tyckes dock m yntslageriet va rit i verksam het, m en det gick icke till 
konungens belåtenhet; han tyckte a tt M årten m ynteskrifvare och H ans 
m yntem ästare  föga annorlunda skickade sig dorm ed än som m an plägar 
göra »när m an drager strå  för katten», och gifver konungen från  
K astelholm  den ordning för m yntets valör, a tt en lödig m ark »värk» 
skulle legcras af 16 lod fint silfver och 16 lod koppar, sam t a tt af 
hv arje  32 lod värk  skulle slås 35 m ark  räknade  penningar (a. a. 198). 
Alltför otillräcklig var dock m ynttillverkningen i Åbo enbart för F in 
lan d s  behof, ly  1557 klagar konungen, a tt det icke ens var tilllylles 
för aflönande a f  folket i F in land  (a. a. 269). E tt år efter det kung 
G östaf g ifv it sina instruk tioner rö rande silfverhalteu hos m yntet i Åbo 
skrifver han  1557 i april till Tom as H ansson, a tt han  slagit m yntet 
a lltför m ycket »fett», sam t a tt han tag it m ycket m era till kittels af 
det som kostar än  hvad som beböfves, sam t tillägger: Du vet väl 
sjelf, a tt m an hafver bättre  råd  till kål än fläsk; och n ä r m an låter 
för m ycket fläsk i kålen så p lägar lian blifva osund och icke m ycket 
väl bekom m a dem  som skola äta den. Så sker ock m ed m yntet. Det 
m yn t hade bekom m it konungen föga väl som han få tt sig tillsändt. 
K onungen fruk tade a tt guldsm ederne skulle förarbeta detta m ynt, af 
hvilket 35 örtuger m otsvarade en lödig m ark, sam t befalde a tt af 35 
örtuger skulle slås 50 örtuger och ännu  m era (a. a. 9: 274). Den 
gam le konungen hade sjm barligen glöm t sin egen e tt år tidigare gifna 
instruktion , ty  ju s t i enlighet derm ed var m yntet prägladt. Sedan 
förekom m a veterligen icke några vidare klagom ål från  kungens sida 
och m an slog väl 50 örtugar och m era af lödiga m arken. Tvertom  
önskar kungen 1558 a tt med det första i F in land  skulle förm yntas det 
silfver som ännu låg i penningar oförm yntat på Åbo (a. a. 9: 293). Och 
kort derpå reqvireras till Sverige pengar m yntade i Åbo (a. a. 9: 297).

A ngående Åbo m ynteri, eller såsom det i räkenskaperna kallades 
„myntet wedh Åbo slott“ under slu tet af G ustaf V asas regering finnas
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i S tatsarkivet hand lingar (vol. 83— 86), af hv ilka m an erhåller vigtiga 
upplysn ingar från  tiden från  1542— 59. Så erhöll M årten m ynte
skrifvare — han  var änn u  1559 i denna befattn ing  —  år 1542 »förgylt 
garnalia  sölfr» 1 2,312 löd. m ark, hvaraf utdrogs 59 V* lödig m k g u l l2. 
A r 1544 erhöll A drian guldskeydare på Svartsjö 1 st. [tacka] förgyldt g a r
nalia, hv ara f utdrogs 423 löd. m k skeyde sölfr, 404 löd. m k fint sölfr och 12 
löd. m k guld. A r 1555 fördes från  sölfkam m aren i Stockholm  till Abo 
slott 20,000 löd. m k bergsölfr sam t 363 löd. m k 2 Va lod kyrkosilfver, sam t 
dessutom  från  kyrkorna förgyldt koppar, m en konungen anam m ade 
dock tillbaka till Sverige 9,379 löd. mk, hv adan  då h ä r torde m yntats 
10,984 löd. mk. — R äkenskaperna för 1556 äro ganska vidlyftiga 
m en något oklara. Den första sölfkistan —  silfret deri vog 1,306 
löd. m k — uppbars till m yntet den 10 Mars af H ertig  Johan . E fter 
H ans Tom assons och H ans m yutem estares — han  var m yntm estare 
till Vs 1558 —  probering afgick vid sm ältn ing, qvesning och sjud- 
n ing  V* örtug på h v arje  lödig m ark, hvadan  det återstod 1,286 
löd. m k fint silfver och m ed tillsats af lika m ycket koppar erhölls 
44,519 Va m ark pgr. E n annan  sölfkista uppbars till m yn tet 10/9 1556 
öfven af H ertig  Johan , hv ara f m ed tillsats af koppar m yntades i rundt 
mynt: m arkstycken 63,232 m k, halfm arkstycken 4,058 m k och tvåöres- 
stycken 1,445 m k 2 öre, äfvensom  i klippingemynt: dubbelm arksstycken 
17,942 mk, m arker 1,488 m k, ha lfm arker 570 m k och tvåörestycken 
271 m k —  eller in sum m a 89,006 m k 2 öre, hvilkas vigt var 5,086 
lödig m k 2 lod 2 ort.

»O rdinantien» på m yntn ingen  var i noga öfverensstäm rnelse med 
konungens instruk tion , så a tt af en lödig m ark silfver m ed lika m ycket 
koppartillsats slogos 35 m arkstycken, 70 halfm arksstycken sam t 140 
tvåöresstycken. Såsom proba (prof) på det nyslagna m yntet sändas 
Vi 1556 till konungen på Å land 10 m k och till Svorge försändes m ed 
konglige kam reraren  H ans Tom asson 21,377 m k uti »1— 8-ottungz- 
penningar» (m ånne örtugar).

Å r 1557 in lem nade Casper sm idem ästare en kista bergssölfr, 
h v araf slogs 11 • 1023 m k som vogo 634 löd. m k. Ä fven nu sändes till 
konungen till proba af Åbo m yntet 35 m k och var det ju s t detta  slag

1 I någon ordbok har icke kunnat anträffas detta ord; m öjligen betecknade man 
förblommeradt dermed uppsmält förgyldt kyrkosilfver, prydnadssilfver. Redan 1 5 2 3 ,9/« 
hade konungen befalt, att från kyrkor och kloster sku lle uttagas m onstranser, kalkar o. a. 
klenodier samt rundtmynt, som mot framtida vedergällning skulle sändas till konungen.
•— Någon vedergällning b lef ej af och ännu år 1555 fortgingo kyrkosköflingarna till oer
sättlig skada för kommande tider.

1 En lödig mark innehöll 15 '/« lod, 1 qvintin och 'h  d (ort), så enligt en uppgift 
från 1556 i m yntverkets i Åbo räkenskaper (N:o 86 Fin. St. ark.).

s Tusentalskom mat i våra dagar motsvarades då af en punkt ofvanom tusen- 
talssiffran.
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af m ynt som bekom konungen lika illa som för m ycket fläsk i kålen. 
U nder å r 1556 (till m aj?) hade levererats från  Åbo m ynt

Till konungen (till p r o b a ) ..............................  45 m k
Till H ertig  J o h a n ................................................... 2 5 5 9  »
Till R iksens u t g i f t e r ........................................... 44-519 »

S:ma 47'123 mk
F rån  å r  1556 (i m aj) till 1558 i Maj levererades:

Till riksens u t g i f t e r ................................... 210 091 Vä mk
Till konungens rän teri i Sverge . . . 27 168 »
M yntesvennernas lön & c ......................... 1156  »
Till Stockholm s s lo t t  22 222 Va »

S:m a 260 638 m k
Och då enlig t en annan  uppg ift i räkenskaperna från  1556— 1558 

förm yntats 275,127 mk, slogs väl från  Maj till D ecem ber 1558 inalles 
14,489 mk. Då härtill kom m er a tt m an 1555 slog åtm instone 203,630 
mk, orhålles för åren 1555—58 den icke så alldeles obetydliga sum 
m an af 525,880 m k (m otsvarar i nuvarande fiuska m ark  746,750), 
hvilka präglades i Åbo. R äkenskaperna för 1559 äro m ycket ok lara  
och fragm entariska, antagligen blott koncept. D erur m å dock anföras 
a tt till Jost m yntm ästare  i Stockholm  levererades en kista med bergs- 
silfver, vog 17 90  löd. m k, och detta skulle Jost G ulsu itt förskicka till 
Daler, till livarje  14 lod fint silfver och 2 lod koppar —  för lödem k 
7 l / b  stycken (?); och i Ju li antecknades vid m yntet 14'502 daler. 
E fter denna tid  hafva vi icke några räkenskaper rörande m yntverket 
i Åbo.

Men i F in land  slogs m ynt icke blott i Åbo. Af handlingar, hvilka 
nyligen öfverbrägts af S tatsarkivarien Doktor R. H ausen, fram går med 
all tydlighet, a tt e tt m yntverk  fanns äfven i Viborg, och m ärkvärdig t 
vore om ej uti F in land  skulle funn its flere än ett m yntbus. I Sverige 
funnos sådana tid tals i K alm ar, Lödöse, U ppsala, Stockholm, V esterås, 
Nyköping, Örebro, Söderköpiug, Skouniuge, Jönköping, Skara, Silfver
berg, A rboga och Visby sam t inom  de danska provinserna i L und, 
Malmö, R onneby och L andskrona; i V iborg, i D anm ark, slogs m ynt 
redan  på 1000-talet. M yntare i V iborg (Karelen) näm nes redan 1411; 
sagda å r afstod näm l. Olof m yntare i V iborg jem te tro i Sverige bosatte 
personer, hvilka alla voro frän der till aflidna ärkebiskop H enrik , sitt 
a rf  efter denne till ärkebiskop Jöns (Sv. Dipl. N:o 1454). Ä nnu 
senare näm nes han. Tord Bonde köpte 1415 en gård  i Jääskis 
a f Olof m yntare i V iborg för 50 m ark Svenska och 30 Åboske 
m ark, och änn u  sam m a år betalade lian för en gård  i Viborgs socken 
140 m ark  Viborgx mynt, sådana a tt 4 Räfliska [skillingar eller örtugar)
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m otsvarade e tt öre [eller tre ö rtugar V iborgskt m ynt]. H u ru  länge det 
V iborgska m yn tet slogs h a r icke k u n n a t utredas, m en säkert är a tt 
Olof m yntare sednare begaf sig till Reval, hv arest h an  afled 1421, 
och d. 16 Maj rekom m enderar R ådet i V iborg hos R ådet i Reval 
V iborgsborgaren Lars Susi, som var kusin (wedder) till aflidne Olof 
M yntare, a tt u tfå  a rf efter denne. M öjligt är, a tt såväl Åbo- som Viborgs- 
m ynt var inbegripet i det 1403 om näm nda m yn tet i Ö sterland. H vad  
de viborgska örtugarnas storlek och halt beträffar jem förda m ed 
Å bom yntet, fram går af en hand ling  från  1414 a tt 5 R äfvelska utg jorde 
ett öre aboskt m ed afdrag a f en örtug, eller m ed and ra  ord 5 R äfvelska 
voro lika m ed 2 Åbo örtugar, hvadan  en Åbo örtug var ungefär du b
belt så stor som en Viborgsk (eller 1 Åbo örtug =  1,88 Viborgsk örtug, 
som enl. beräkn ing  torde väg t 0 ,4 8  gram).

B eträffande de skilda m yntsorterna kallades det m insta  sk ilje
m yn tet: små penningar, hulpengar, deningar, skillingar, skilling  grot, och 
från  slu tet af 1400-talet fyrkar  (af det danska: firik, fereck, tyska: viereck). 
Skillingen synes ursprungligen varit e tt danskt sk iljem ynt och räknades 
först 10 sk illingar på m arken sam t 2 '/a skilling på  ö re t; m en tyckes 
skillingarna sedan blifvit alt m indre så a tt m an gjorde skillnad på 
vanliga nya eller sm å skillingar och »skilling grot» eller skilling groft 
m ynt. Så räknades 1451 på en örtug 6 skillingar —  enlig t and ra  
källor 4 —  och 1510 skulle på gam la örtugen räknas 12 och på den 
nya 10 penn ingar och en fy rk  gällde 5 penningar. I ö frig t räknade 
m an i G ötaland 16 penn ingar på cn örtug, i Svealand och på  G ottland 
8 penningar på  örtugen, hvadan  en sveapenning var lika m ed 2 göta 
»sm åpenningar»; i Skåne räknades 10 penn ingar på örtugen, sam t 30 
sednare 15 på ö re t1. — Å r 1497 bestäm des a tt s ilfverm ynt skulle slås 
i hela och halfva örtugar och i sm å »holäpengar» —  m ed hul penning  
betecknade m an konkav, ensidigt präglad tu nn  brak tpat i m otsats till 
det grofva på båda sidor stäm plade »grot» m yntet, hvilkets förebild 
och näm n stå a tt söka i Tyskland. D et tyska m yn tnam n et Groschen 
skulle sålunda vara härled t af gropschen, grobschen. —  Slutligen m å i 
detta  sam m anhang  om näm nas, a tt 1510 om förm äles i K um o en man, 
som hette  A nders F yriker; m åhända hade han  h a f t någon befattn ing  
vid fyrk tillverkningen .

' Förhållandet de skilda myntslagen em ellan var 
1 mark =  8 öre —- 24 örtugar = : 64(48) fyrkar =  192 små peng Svenskt =  384 små pgrgot. m.

1 „ =  3 „ =  8 (6) „ =  24 „ „ „ =  48 „ „ „ „
1 ,» ~  2*/»(2) „  =  8 „  „ „ = 1 6 ,, „  „  „

t ,, “  3(4 j„ „ ,, =  6(6),, „ ,, „
1 =  21 » 5) » ^ » » » »

På Gottland var marken =  8 öre =  32 örtugar. — I Danmark räknades på marken 
16 skillingar = 4 8  hvider =  192 sm å penningar (Hildebrand Sv. Medeltid I).
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E nlig t Atrricolas finska bibelöfversättn ing m otsvarades det sv. »skärf» 
a f  det finska ropo, och detta  ord står m åhända i sam m anhang med 
(skilling) »grot», m en torde hänvisa till äldre kanske m edeltida tysk 
form  deraf grop l .

Det närm ast större m yntet var artogh (Vestg. lagen), senare örtug, 
örtog och ortig (isl. sertog, ertog, örtog). Man räknade i början  3 örtuger 
på ett öre eller 24 ört. på en m ark ; så ännu  1413, men i F in land  
räknade m an 1451 6 Åbo örtugar på e tt Stockholm skt öre. Om 
betaln ing beräknades i m ark, men erlades genom  örtugsm ynt, sade 
m an: m ark örtug. D etta slags m yn t var det som förnäm ligast p räg
lades i Åbo.

E gendom ligt förefaller det, a tt sam tid ig t mod det m an började 
slå i Åbo örtugsm ynt u p p träd er nam net Artokainen, Artukainen , hvilket 
blott torde vara e tt finskt uttal af artog,- tug ; så i Åbo 1405 Jöns 
A rtukayne (äfven A rtukainen), i Reso Tom as A rtukasist 1449 (år 1454 
skrefs sam m a nam n Ardhekainen), H enr. A rtokays 1464, E rik  Arto- 
kayss 1470 2. O m kring en klm V. om Åbo slott ligger A rtukais i Reso 
socken, och kanske det ju s t var der artugssm edjan  var belägen eller ock 
egde artugsm yntaren  den jord , som sedan kallades A rtukais. E n lig t Dr 
O jansuu, hvilken på ort och ställe up p tekna t äldre personers u tta l af 
nam net, uttalas detsam m a A atukaine (Aartukainen), hv ilket äfven låter 
en ana  en äldre form  A urtukainen . — E nlig t M nem osyne för 1821 p. 63 
fans ett ordspråk :

Killi k irkkoja tekee,
Nalli nauloja takoo 
Rahallises Raisionmaas.

Egendom ligt förefaller det a tt epitetet rahallinen, penningerik , tillägges 
Reso. Äfven detta synes bestyrka an tagan det a tt ju s t i Reso fanns m yn t
sm edjan. Och a tt till Reso sam lades gam la m ynt från vidt skilda håll 
för a tt vexlas eller om präglas synes fram gå deraf bl. a., a tt icke m indre 
än 6 skilda m yntfynd  m ellan 1752— 1885 blifv it kända. Så t. ex. 1752 
fanns 150 å 200 anglosaxiska m ynt, 1802 arabiska, 1850 och 1885 
m edeltida svenska och andra m ynt, och 1834 fanns der jem te en silf-

1 Enligt af Dr Ojansuu gjordt meddelande förekommer ordet hos Agricola i 
Mark. XII och Luk. XXI „caxi ropoija", Math. X „eikö . . ychten ropoin m yydhe“ samt 
i Käsikirja 50 g 1 „polella ropoia“ (puolella ropoa). Äfven förekommer hos Agricola ord 
som motsvarar det sv „små penningar" i (Joh. XII:) „visi cusinaista taika 30 pien te  
penningite ."

2 Dr R. Saxén härleder i Språkl. Bidr. p. 135 Artukainen af got. namnet Ardica, 
men svårt är att förklara öfvergången i  till u. Deremot kunde Artikka — om ett 
sådant fhnnits — jfr Olloff Artikast i H ollola 1486 (Haus. bidr. I: 80) lätt härledas 
från Ardica, men detta har em ot sig att läsearten Artikast säkerligen är oriktig — 
sam m e man uppgifves på tre ställen (a. a. 1: 80, 77, 84) hetat O lof Arnickasson.
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ver arm ring  äfven 618 anglosaxiska, tyska och arabiska m ynt, en skatt, 
hvilken m ed rä tta  betecknats såsom  ett hem lighetsfu llt fynd  l . U nder 
fö ru tsä ttn ing  a tt m yntslageriet var beläget i Reso, erhåller m ycket af 
det m ystiska sin naturliga  förk laring  deri, a tt m ynt a f  olika slag dit- 
bragtes för a tt om präglas m en dessförinnan bortstulos och nedgräfdes.

H uru v ida  »äyrityineu» som num era begagnas i finskan, verkligen 
b ruk ats uti fo lkspråket eller om ordet blott på teoretisk väg uppkon
struerats, kunna vi ej afgöra. E n lig t m eddelande a f  D r O jansuu 
begagnade Agricola: Job. X II: »45 m arca aurto»; Act. xxv: »nelie aurto 
taica visi cusinaista», sam t i Veis. 126 »aurtuit» (part. plur.). I  M artins 
lagöfversättn ing  förekom m er »aurto», »aurtou» och »aurtoiden», sam t 
bos L jungo : »aurtuan», »aurtuata» (part. sing.).

Det närm ast örtugen större m yntslaget var öre (isl. eyre; Agricola 
eyri Joh . XII), och räknades tidigast 8, sednare 6 öre på m arken, hvilken 
var hu fv ud m y nte t och torde ursprungligen bafva varit lika i värde 
m ed en lödig m ark (eller 215— 210 gram ); b u ru  m ark  värdet sm åningom  
gick nedåt jf r  Forsström  Suom en H ist. Utom  m ark »i svenskom  
päningom » förekom m o äfven D ukater, F loriner, E ngelska Rosenoblor, 
Tyska, D anska, Räfliska, Rigiska, R henska, U ngerska, Lybecska och 
Engelska pengar sam t vidare m yntnam n sådana som postulatus-, David-, 
hundeken-, horneken- och arnoldusgyllen o. s. v. A f svenska penning- 
och m arksorter näm nas Skånska (1210—1346), Jem zka (Jäm tländska 
(1403— 07), Stockholm ska (1434— 58), Östgötiska (1449), G utniska (1260- 
ta let— 1513), sam t Åbo m arker, Aboske från  1409.

H u ru v ida  nam net Kultamark[k]a, om näm ndt i U lfsby 1522 står i 
sam band m ed »Gyllen», ett u tlän dsk t m yn t som ofta om näm nes 
i m edeltida han d ling ar kunna vi ej afgöra. Enl. D r O jansuu  använder 
Agricola: kyllenete (part. sing. a f kylläuä) såsom m otsvarande detta 
ord (i Act. 25.)

I gam la m yntfynd  anträffas ib land äfven falska m ynt. A tt äfven 
falskm yntande praktiserades inom F in land  veta vi af A rvidssons H andl. 
x: 229 ff., hvarest om talas falskt m ynt, hvilket 1633 hade tillverkats i Kex- 
holm s län ; och redan 1494 förekom vid R ådstu fvu rätten  i Stockholm  en 
ransakn ing  rörande Tom as Nilsson, hvilken var född i Öfre-Sastam ala 
socken (Tyrvis) och hvilken hade m yn ta t 2 m ark bleckpenningar, 
hvilket han  lä rt af en klensm edsson i Nyköping, som hade u tg rafv it 
stäm peln, m ed hvilken äfven andra  före Tom as slag it m ynt. Falsk- 
m yntaren  döm des till öppen galga vid a lm änua vägen m ed händerna  
före honom bundna och p å  honom  äfven hans »sömot» ( =  ära, heder). 
(H ausens sam ling i Statsarkivet).

Ad. Neovius.
1 V. Lagus, Vet. soc. Bidr. N:o 60 p. 71.
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S u om en  M uinaism uistoyhdistyksen
Vuosikertomus

toi mi vuodelta  7/V> 1907—7A>08.
K u lu va  vuosi on vuossataism uislo jen  vuosi. N iistä  ta is te lu is ta , 

jo tk a  v a lm is tiv a t m aam m e e ro ttam is ta  sa to ja  vuosia kestäneestä  y h te y 
destä  R uotsin  kanssa ja  sam alla  sen liittäm is tä  uu teen  yh tey teen  V enä
jään , on sa ta  v u o tta  k u lu nu t, ja  täm än  ta is te lu n , Suom en sodan, tap auk sia  
on ta rk k a a n  m uisteloissa seu ra ttu . H istoria llinen  museo, jonka to im in ta  
on m itä  lähim m ässä yh teydessä  yhd istyksen  to im innan  kanssa, on n ä itä  
m uisto ja  k u n n io ittan u t, kokoam alla, m itä  täm än  sodan henkilö itä , 
ase ita  ja  p u k u ja  va la isev ata  on esineinä ta i jä ljennöksinä n iis tä  ollut 
saa tav issa , sekä jä r je s tä n y t n iis tä  n äy tte ly n , johonka yhd isty sk in  luon
nollisesti on esille p an n u t, m itä  sen kokoelm issa tälla isia  m uisto ja  on 
lö y ty n y t. N äy tte ly , joka yleisölle av a taan  parin  pä ivän  p e räs tä  ja  jossa 
y hd istyksen  jäsen illä  tä n ään  on ollu t ti la isu u tta  käy dä , on a ik aansaa tu  
m uisto ista , jo ista  vaan  vähäpätö inen  osa on yleisiin kokoelm iin kuuluva. 
T äm ä h e rä ttä ä  kysym yksen, eikö olisi m ahdollista  uu teen  kansallis
m useoom m e saada py syv ä istä  tä lla is ta  e riko isnäy tte lyä  ja  e iv ä tk ö  ne 
yk sity ise t, jo tk a  n ä i tä  m uisto ja  om aav at, voisi av u staa  sen a ik aan saa
m ista  s ijo ittam alla  ne tä tä  v a rten  uu teen  kansallism useoom m e.

P ää tty n een  to im ivuoden tap ah tu m is ta  yh d istyksen  om alla ty ö 
alalla on ensikädessä m a in ittav a  se tä rk e ä  sysäys, jonka mcriliikemuseo- 
hanke  on saan u t to teu tu m is taan  kohti. A ja tu s erity isen , m eriliikkeem m e 
m enn eisyy ttä  valaisevan kokoelm an aikaansaam isesta  tu levassa  kan sa l
lism useossam m e on konsuli G östa Sundm anin  h e rä ttäm ä , hän  ku n  to is ta  
v u o tta  s itten  ta lle tti yh d istyksen  h a ltu u n  joukon vanhem pia  purjealusten  
rakennuspiirroksia, tä lla is ten  alu sten  kuvia, m eriko rtte ja  y. m ., laskien 
tä llä  tav o in  perustuksen  vastaisille kokoelm ille m eriliikkeem m e ala lta . 
S ittem m in  on h ra  Sundm an, sekä hänen  ohellaan jo tk u t m uu t, n ä itä  ko
koelm ia k a r tu tta n u t , m u tta  erikoisem paa v au h tia  täm ä  keräys ei saanu t, 
osaksi varojen  p u u tteen , osaksi sen vuoksi, e t tä  yhd istyksen  lähim m ässä 
to im ip iirissä  ei ole ollu t siihen tarpeeksi asian ym m ärtävää  h a rrastu s ta . 
N y t on ta rk o itu s ta  v a rten  saa tu  lah jo itus, tu om arin  rouva H en rie tte  
S un dm an  on yhdistykselle  jä t tä n y t 148 p u n taa  eli n. 3,700 S .m arkkaa 
m eriliikekokoelm ain  k a r tu tta m is ta  ja  y lläp itäm is tä  v arten , ku itenkin  
m ääräy kse llä  e t tä  50 m ark k aa  koro ista  v u o sitta in  liite tä än  pääom aan, 
kunnes tä m ä  on kasv an u t 5,000 m ark an  suuruiseksi, jonka jä les tä  korot 
kokonaisuudessaan ov a t ta rk o itu s ta  v a rten  k äy te ttäv issä . N iin ikään 
on konsuli Sundm an, jolla on ta rpeellis ta  a sian tu n tem u sta  m eriliike ttä
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koskevissa asioissa ja  ennen kaikk ia  h a rra s tu s ta , joka  on v a ik u tta v a  h e rä t
tä v äs ti m uihinkin , lu p au tu n u t sen y h d istyksen  a se ttam an  kom itean  jäse
neksi, jonka suu nn ite ltav ina  on keino t ja  to im enp itee t aa tte en  p arh a im 
m alla  tav a lla  to teu ttam isek si. On siis sa a v u te ttu  v ä lttä m ä ttö m ä t edelly
ty k se t, ja  jos asialle edelleen saadaan  yleisön puolelta  ta rpee llis ta  k an 
n a tu s ta , ku ten  o d o ttaa  sopii, vo idaan  ep ä ilem ättä  jo tak in  teh d ä  k a to a 
vien k u lttu u rim u is to jen  m eriliikkeem m ekin alalla häv iö stä  pe lasta 
miseksi ja  m useo sen h isto rian  valaisem iseksi saataneen  aikaan.

Toinen y rity s , joka yh d istykse llä  ku luneena vuonna on ollu t 
pohd innan  alaisena, va ikk a  se ei v ielä  ole e n n ä ttä n y t tu lla  to teu te tu k si, 
on kuvallisten  po stik o rttisa rja in  a ik aan  saam inen m aam m e k iin te is tä  
m uinaisjäännöksistä  sekä esih istorialliselta  e t tä  h isto ria llise lta  a ja lta , 
m uinaiskalu ista , siv istysh istoria llisista  ja  kansa tie tee llisistä  esineistä  
y. m ., jo tk a  kansan  h arrastuk sen  herä ttäm iseksi m uinasjäännöksiäm m e 
ja  en tisy y ttäm m e k o h taan  sa a tta v a t eduksi olla. T arkoitus on siis k ä y t
tä ä  vallitsevaa ta p a a , kuvallisten  po stik o rttien  k ä y ttäm is tä , tiedon  
lev ittäm iseen  m uinaisjäännöksistäm m e ja  sam alla  tiedon  s iitäk in  e ttä  
ne ovat asetuksella h äv ittäm ise ltä  su o ja tu t. K u n  sa rjan  to im ittam is ta  
valvoo yhdistys, joka  on p itäv ä  huolen siitä , e t tä  sellaiset v irheellisyydet, 
jo ita  n y t ta v a ta a n  esim. kansallispukuja  esittäv issä  y. m. po stikorte is
sam m e, on sillä kansallisista  m uinaism uisto istam m e tieteellisesti lu o te t
tav an a  kuvaesityksenä, joka  v arm aan  on »kuluva kan san  käsissä», epäile
m ä ttä  oleva tä rk eä , m uinaistieteellisessä suhteessa h e rä ttä v ä  ja  k a sv a t
ta v a  m erk itys.

K uluneena vuonna on yhd isty s m yöskin v ihdoin  saan u t om aan 
h a ltu u n sa  osan siitä  korvauksesta , ly h en täm ättö m än ä  680 rup laa , jonka  
K iinan  ha llitus yhd istyksen  to ise lta  siperialaiselta  re tk ik u n n a lta  v. 1888 
täm ä n  v a ltak u n n an  alueella ry ö s te ty s tä  om aisuudesta  oli jo u tu n u t 
su o rittam aan  yhd istyksen  asiam iehelle M inusinskissa, kaupp ias G. 
Safianoffille. P id e tty ään  tu o ta  korvaussum m aa tak a n a a n  lähes p arik y m 
m en tä  v u o tta  sillä verukkeella, e t tä  hän  K iinan  v iranom aisilta  hakisi 
ko rv au sta  v a ra s te tu is ta  m uistoonpanoistak in , jo is ta  ei vielä ole ko rv austa  
tu o m ittu , on herra  Safianoff n y t Suom en kenraalikuvernöörin  v ä lity k 
sellä teh d y s tä  yhdistyksen  vaa tim uk sesta  su o ritta n u t yhdistykselle  600 
ru p laa , p itäen  om an vaivansa palkk iona 80 ruplaa.

T äm än  kalen terivuoden  a lu sta  on yhdistys tek em ästään  ano m uk
sesta  saan u t edelleen vuotu isen  5,000 m ark an  suuru isen  v a ltio apu nsa  

u u s itu k s i viideksi vuodeksi eteenpäin. Tosin to ivoi yh d istys, jo nk a  m enot 
y h ä  lisään ty v än  keräysto im en ja  k a r ttu v a in  p a in a tu sk u stan n u sten  
vuoksi, ov a t vuosi vuodelta  kasvaneet, saavansa täm än  vuoden a lu sta  
vuotu isen  m äärärahan sa  ko ro te tuksi 8,000 m arkkaan , m u tta  tä t ä  koro
tu s ta  ei ha llitus  ole k a tso n u t vo ivansa m yö n tää . T äm än  vuoksi tu lee 
y h d is ty s  n y t pak o ite tu ksi sitä useam m in k ään ty m ään  hallituksen  puoleen
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tilap ä is ten  apu rah a in  anom uksilla, jo tta  sen to im in ta  useilla a lo te tu illa  
aloilla ei v ara in  p u u tteen  ta k ia  tu lisi keskeytetyksi.

H y v in  te rvetu lleena lisänä rahavaro ih in  on ollu t se 5,000 m arkkaa, 
jo n k a  yhd isty s viim e kalenterivuoden lopulla sai no staa  kan san  edus
k u n n an  jak am ista  L ängm anin  lah jo itu srah aston  koroista. T äm än  k a u tta  
on yhdistykselle  ollut m ahdollista  su o rittaa  tav a llis ta  suurem pia pa ina tus- 
tö i tä ,  jopa suunnitella  uusiak in  ju lkaisuto im ia, joiden lopullisia k u s tan 
n u k sia  v a rten  ku itenk in  lienee tila p ä is tä  va ltio apu a  tarpeen .

K eräysto im i.
Muinaisjäännösten luettelemista kih lakun tak ertom usten  a ik aansaa

m is ta  varten , joka keräys on m uu tam ia  vuosia ollut pysäyksissä varojen 
p u u tte e n  tak ia , on ku luneena kesänä to im ite ttu  kahdella stipend iaatilla . 
Y lioppilas G. Topelius tu tk i Pernajan p itä jän  ja  on yhdistykselle jä t tä n y t 
laa japerä isen  selonteon tu tk im u sten sa  tu loksista . K ertom us on kaksi 
osainen, k ä s ittäv ä  m uinaistieteellisen ja  historiallisen esityksen p itä jä s tä , 
ja  tu n tu u  olevan ta rkk uu della  sekä tunnollisesti kokoonpan tu  täy dellin en  
p itä jän kerto m u s. N eiti Sara Baeckman käv i Artjärven p itä jässä  ja  on 
n iin ikään  yhdistykselle jä t tä n y t selonteon täm än  p itä jän  m uinais- 
j äännöksistä.

Kirjeitä ja asiakirjoja on yhdistys to im in tansa  a lk uajo ilta  asti 
k e rän n y t ja  kokoelm iinsa ta lle tta n u t. A ntaakseen tä llek in  keräykselle 
u u t ta  v au h tia  läh e tti y h d isty s viim e keväänä  s tip en d iaa ttin aan  n e iti 
E m m y S tenbäck in  tu tk im a a n  ja  kerääm ään  vanhoissa kartano issa  j a  
talo issa m ahdollisesti lö y tyv iä  ta lle tu ksia  tä l tä  a la lta  sekä o tta m a a n  
selkoa, m itä  m uinaisuuden perin tö jä  ta i  m uisto ja  n iis tä  vielä on näissä 
sä ilyny t. T ark o itu s ta  v a rten  tek i neiti S tenbäck 5 v iikkoa kestäneen  
m atk an , ku lk ien  Hattulan, Tyrvännön, Sääksmäen, Pälkäneen ja  H au
hon p itä jä t , ja  to i saaliinaan  v e rra tto m an  joukon k irje itä , vanho ja  asia 
k irjo ja , k u lttuu rih is to ria llis ia  ja  etnografisia esineitä  sekä m uistoon- 
pano ja  n iis tä , seudun m uinaisjäännöksistä , löydöistä  y. m ., valokuvia 
k artan o ista , vanho ista  rakenn uk sista  j. n. e. T ä tä  paitsi ovat n e iti S ten 
bäckin kehotuksesta  yhdistykselle suoraan ta i hänen  välityksellään , asia
k irja - ja  k irje ta lle tuk siaan  jä ttä n e e t: rouva E m m y R am say, rouv a  Ceres 
af B jörkestén , tilan o m ista ja  O. E . Olsson, rouv a  A. R idderborg  ja  la a 
m annin  rouva A. B låfield, kaksi v iim eksim ain ittu a  lisäksi käsik irjo ituksia , 
tilap ää ru n o ja , vanhem pia p a in o tu o tte ita  y. m. K u n  näiden  lisäksi ovat 
sam an laa tu isia  lah jo ituksia  teh nee t to h to rin  rouva Sofie S tenbäck , joka 
on yhd istyksen  kokoelm iin ta l le tta n u t suuren joukon k irje itä , p a in e tu ita  
ja  p a in am atto m ia  asiak irjo ja , käsik irjo ituksena A leksan teri I:sen T am m i
saaressa k ä y n n in  m uisto t v. 1819  y. m ., rouv a  A ugusta af H eurlin , joka  
on jä t tä n y t  e rä ä n  k irjeen  K eckm annille v :lta  1822, everstin  rouv a  H . 
v. Schantz, rau ta tiev irk am ies K . E . Boijer, ra u ta tie n k ir ja n p itä jä
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neiti H. Lundström sekä rouva Aina Sundvall, joka on antanut m uuta
mia kirjeitä  ja  asiakirjoja, joukon käsikirjoituksia, tilapäärunoja y. m., on 
täm än keräyksen tuloksina yhdistyksen kokoelmiin karttunut suuret 
m äärät tärkeätä kulttuurihistoriallista materiaalia, jota enemmän tai 
vähemmän epävarmassa yksityisessä tallessa vielä näyttää olevan 
odottam attom an paljon.

Kansanomaisten venemuolojenkin keräämistä varten antoi yhdistys 
viim e kesäksi stipendin taiteilija Sävele Angervolle, joka veneiden ja  niiden 
osien kuvaam ista ja  kuvin selittäm istä varten m atkusti Turun saaris
tossa. Täm än m atkan tuloksena on yhdistys saanut 60 kuvataulua, 
jotka sisältävät 234 taidokkaasti tehtyä tuschipiirrosta veneistä ja  niiden 
osista, veneen rakentamisessa tarvittavista  työkaluista, rantahuoneista 
y . m. Täten on yhdistyksellä kohdakkoin riittävästi kuva-aineistoa 
Turun saariston kansanomaisten venemuotojen esittämiseksi ja  tulee 
yhdistyksen lähimpänä huolena olemaan tällaisen julkaisun aikaan
saaminen.

Paitsi näitä stipendiaatin keräämiä aineksia on yhdistys saanut 
selontekoja kansanomaisista venemuodoista aiemmin levitetyn kierto
kirjeenkin johdosta. Niinpä ovat venemuotokertomuksia lähettäneet 
koululainen M . Stenbäck Porkkalan tienoilta Kirkkonummella, veneen
rakentaja H eikki Isoniemi Tapion kylästä Ruovedellä ja lyseolainen 
Tauno Relander Sortavalan tienoilta.

Kansanleikkejä, kisoja ja ajanviettoja lunasti yhdistys kansakoulun 
opettaja Erkki K ullaalta  sievänlaisen kokoelman, joka oli kerätty  T y r
vään pitäjästä Satakunnassa. Lisäksi avusti yhdistys 50 markan suurui
sella apurahalla herra K ullaan aikomaa leikkikeräysten jatkam ista 
T yrväällä  ja  leikkien leviämisseikkojen selville ottam ista H uittisten, 
Alastaron, Loimaan, K arkun, Mouhijärven, K iikan, Kiikoisten, K auvat- 
san ja  Kokem äen pitäjissä luvaten lunastaa tällä tavoin kertyvät tulokset 
niiden täydestä arvosta. Sattuneiden esteiden vuoksi ei hra K ullaa kui
tenkaan ole voinut viime kesänä aikomaansa m atkaa suorittaa, vaan tulee 
tekem ään sen vasta tulevana kesänä. M yöskään ei ole herra Toivo Salo
nen, joka jo edellisenä vuonna yhdistyksen m yöntäm ällä stipendillä 
teki m atkan pohjois-Hämeeseen leikkien keruuta varten, vielä jä t
tänyt keräyksiään, joiden numeroluvun hän sanoo nousevan 300 å 400.

Merkillisempien kansanmiesten ja -naisten elämäkertojen keräys, 
joka pantiin alulle samalla kertaa kun leikkien ja kisojen, on täm änlaa
tuisen aineiston tärkeydestä huolim atta osottautunut kaiken aikaa tulok
siltaan verrattain heikoksi. Kuluneena vuonna on yhdistykselle saapu
nut yksi ainoa elämäkerta, nim. kansanparantaja »Ahlrooskasta» K a a 
rinassa, jonka assessorin rouva Jenny Maria Tallgren on toim ittanut.

Syrjäytettyjä valokuvia on yhdistyksen keräystyön johdosta edelleen 
karttunut runsaat m äärät kokoelmiin. Kuluneena vuonna saatu lisäys
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nousee kaikkiaan 671 kuvaan, joista 600 esittää henkilöitä yksitellen tai 
ryhm issä ja 71 maisemia, rakennuksia, tehtaita y. m. K u via  ovat lahjoit
taneet: professorin rouva Anna Aspelin, prof. J. R. Aspelin, neiti V ivia 
Bergh, rautatievirkam ies K . E. Boijer, neiti Aina Candelin, rouva Augusta 
af Heurlin, toht. Iverus, kirjakauppias J. Kauppi, neiti H. Lundström, 
maist. K . K . Meinander, kauppias Mikko Mutru, hovioik. asessorin rouva 
Jenny Polén, neiti Ina Roos, everstinrouva H. von Schantz, neiti M. 
Schauman, tohtorinrouva Sofie Stenbäck ja  rouva Aina Sundvall.

Paikallisen nimikirjan aikaansaantia varten pani yhdistys viime 
toim ivuoden lopulla ainesten keruun alulle ja  on nyt kuluneena vuonna 
saanut kokoelmiinsa seuraavat aineskeräelmät: 

kirkkoherra A. Aimoselta Toholammelta, 
kirkkoherra A. Appelbergiltä K ortesjärveltä, 
metsäherra H arald  Borgilta käsikirjoituksen »Topografisk beskrif- 

ning öfver K auttu a  b y  i Eura socken» sekä lähettäjän julkaiseman teoksen 
»Anteckningar rörande K auttu a  bruk;»

pastori K . P. Eleniukselta tietoja Laihian, Mustasaaren ja K oivu- 
lahden kylän y. m. nimistä Laihialla,

suutari Fabian Lindéniltä Kuhmoisista, 
nimismies E. Th. Schönbergiltä K arjalan kappelista, 
nimismies J. Tasaselta Hailuodon saaresta, 
m aanviljelijä J. Tantilta Hirvensalmelta, 
kirkkoherra W . K . Turkanheim olta M aksamaalta ja 
nimismies Rudolf Alinniem eltä Puolangon kunnasta. 
Taiteilijanim ikirja. Edellä m ainittujen keräysten lisäksi on yhdis

tys  kuluneena vuonna alkuun pannut uudenkin keräyksen, joka tarkoit
taa taiteilijain nim ikirjan aikaansaamista. Tällaisen elämäkerrallisen 
hakemiston tarpeellisuus on käynyt yh tä  tuntuvaksi museoiden kuin 
yksitvistenkin taide- ja  kulttuurihistoriallisia kokoelmia jäjestettäessä 
ja  jouduttaakscen sen aikaansaamista on yhdistys, joka ennestään säi
lyttää  kokoelm issaan ja julkaisuissaan muistoonpanoja sadoista vanhem 
mista taiteenharjoittajista maassamme, julkaissut kehoituksen maam
me taiteen ystäville lähettäm ään elämäkerrallisia aineksia vanhemmista 
ja nykyaikasista taiteilijoista, jopa sellaisistakin taiteilijoista, jotka pikem
min kuuluvat taideteollisuuden kuin kuvaavan taiteen alalle. Kehotukset 
eivät olekaan kaikuneet kuuroille korville, päin vastoin ne ovat herättä
neet yleisössä vastakaikua, joka ennustaa hankkeen pikaista toteutumista. 
Sen noin 4 kuukauden ajan kuluessa, joka on kulunut siitä kun yhd istyk
sen kehotus sanomalehdissä julkaistiin, on sen kokoelmiin karttunut 
tietoja ei vähemmän kuin 65 henkilöstä, jotka ansaitsevat tulla taiteemme 
aikakirjoissa mainituiksi. Näistä on 17 itsekirjoitettua biografiaa tai sen 
aineksia, joita ovat lähettäneet ta iteilijat H . Ahtela, Vidolfa Ahrenberg, 
Em il Cederceutz, Alm a Augusta Engblom, Alexander Thiodolf Federley,
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Adéle Festén, Väinö Hämäläinen, Carl Jahn, Ingeborg Malmström, 
Fdias M uukka, Em ilia Rein, Alexandra Såltin (s. Frostérus), L illi Törnudd 
Otto W allenius, Sergej W lasoff, K ristina W ilhelm ina W örman ja Rudolf 
W aldem ar Åkerblom.

Suurimman osan saapuneista taiteilijam uistoonpanoista on lähettä
n yt rovastinrouva Ingeborg Malmström, jonka kokoelma sisältää tietoja 
49 taiteenharjoittajasta, niiden joukossa useita, joiden taide on ollut 
itse opittua tai vaan luontaisten lahjojen kannalla. Näistä muistoon
panoista saamme tietää, että kreivi G. Ph. Arm felt oli, paitsi maalari ja 
laulaja, myös etevä näyttelijä, kreivi C. Arm felt taitava pilakuvien piir
täjä, A. W . Boije kätevä varjokuvien leikkaaja, että tunnettu maalari 
R. W . Ekm an oli taitava suuharpunsoittaja, että Z. Topelius on sä
veltänyt pieniä pianokappaleita, että runoilija K . R. Malmströmin 
ty tä r  Ingeborg, sittemmin Rehbinder, joka lauloi mukana suomalaisessa 
oopperassa, oli nuoruusvuosinaan laulanut toisen c:n nuottipinnan ylä
puolelta, luontaislaulaja, teija Anni Pöysti Andreasta samoin kolmi- 
viivaisen f:n, j. n. e. Tällaiset ainekset ovat arvokkaita olemassa koolla, 
jos kohta kaikki niistä eivät voinekaan soveltua nyt aikeissa olevaan 
nim ikirjaan. Olisi siis toivottava, että rouva Malmströmin suurta harras
tusta osottava esimerkki saisi seuraajia.

Stipendejä varten kesäksi 1908 on yhdistys varannut 600 m arkkaa 
Johtokunnan toimesta jaettavaksi keräysten edistämiseksi.

K okoelm at ja  kirjasto.
Paitsi edellä esitetyn keräystoimen kautta ovat yhdistyksen kokoel

m at karttuneet myöskin lahjoituksilla, joita ovat tehneet lukuisat yhdis
tyksen harrastuksia kannattavat henkilöt.

Arkistokokoelmiin on tällä tavoin saatu sauraavat lisät:
Muotokuvia ovat antaneet:
rouva Ceres af Björkestén 2 varjokuvaa lasilla de Geer-suvun jäse

nistä,
rouva Ida von Gericke valokuvajäljennöksiä muotokuvam aalari 

Johan Lindhin, tehtailija Lars Johan Källström in, rouva Sofia Lovisa 
Källström in ja neiti Maria Am alia Källströmin m uotokuvista, 3 viimeksi 
m ainittua J. Lindhin maalaamat,

everstinrouva Hulda von Schantz Fredrik Adolf von Schantzin 
(1793— 1877) pienoismuotokuvan, sekä

rouva Aina Sundvall kuningas Oscar I:n ja  Martti Lutherin muoto
kuvat (gravyrejä).

Akvarelleja ja litografioita ovat jättäneet:
maist. K . K. Meinander Le Moinen v. 1821 tekemän akvarellin 

Raaseporin raunioista,
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rouva A. Sundvall 2 litografiaa, toinen Raaseporin raunioista, 
toinen esittävä uskonnollista aihetta,

ylioppilas Brenner, yliopp. G. Topeliuksen kautta, 3 kirjavihkosta 
litografisia kuvaelmia, kultasepän töissä käytettäviä  ornamentteja, 
valm isteita y. m.,

neiti Emma Taube litografian esittävä valtiopäivätanssiaisia v.1863. 
Piirroksia, gravyreja, karttoja, kuvia ja jäljennöksiä ovat antaneet: 
rautatievirkam ies K . E. Boijer piirroksia sekä 5 gravyria Napoleon 

I:sen historiasta.
rouva Sundvall 7 gravyria, jotka esittävät erilaisia aiheita, 
rautatienkirjanpitäjä, neiti H. Lundström joukon piirroksia, 
tilanom istaja L. Carlstedt jäljennöksen vanhasta piirroksesta, joka 

esittää Haukilan kartanoa Tyrvännössä,
asessorinrouva Jenny Maria Tallgren jäljennöksen eräästä kallio- 

kirjoituksesta Naantalin luona sekä piirroksen sydämen muotoisesta 
kultakorusta, jonka vapaaherratar Fleming oli lahjoittanut Montin per
heelle v. 1809 kiitollisena Pyhäjoen taistelussa haavottuneen puolisonsa 
Herman Flemingin hoitamisesta,

neiti Aili Tallgren piirroksen Räntämäen kirkon sakastin sisem
mästä ovesta,

rouva A. af Heurlin valokuvan Lönnrotin patsaasta, 
neiti Em m y Stenbäck 15 näköalakuvaa,
hra Fred. Hackman asemapiirroksen ja  2 valokuvaa rakennus- 

löydöistä kauppaneuvos Hackmanin tontilta Viipurissa,
maist. H. Hakosalo joukon vanhempia ja  uudempia karttoja.
Näuticakokoelmiin on saatu:
konsuli G. Sundmanilta 3 taulua vanhoista laivoista, 
rouva A. Sundvallilta alottam aton kuunari Glorian pääkirja v:lta 

1846 sekä muistoonpanoja merikoulun luennoista,
rouva B etty  Reiniltä samoin 3 taulua, jotka esittävät vanhoja 

laivam alleja, ja
kapteeni G. Reiniltä 5 laivapiirrosta.
Vanhaa kirjallisuutta y. m. painotuotteita ovat lahjoittaneet museon

hoitaja J. Kauppinen, rautatievirkam ies K . E. Boijer ja vahtimestari 
E. Holmberg.

M uinais- ja kansatieteellisiä tiedonantoja y. m. keräelmiä topogra
fista arkistoa varten ovat jättäneet:

Ylioppilas Aarne Europaeus Sippolasta ja Rantasalmelta; 
lyseolainen E. v. Hertzen kahdesta vanhasta rakennuksesta Tanko- 

niemen maalla Luumäen pitäjässä;
pastori V. Salminen vanhasta savupirtistä Jaakkimassa; 
suutari Fab. Lindénm uistotietoja Kuhmoisten asutuksesta ja kartan
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sekä kertomuksen ja  asemapiirroksen muinaislinnasta Linnasaarella 
Virm ailan saaren pohjoispuolella Padasjoella.

Muinaiskalukokoelmiin  on kuluneena vuonna karttunut kaikkiaan 
375 numeroa, jotka eri aikakausiin jakautuvat niin että kivikaudelta 
on 30, keskiajalta 1 ja  uudelta ajalta 344 esinettä, niistä 333 kulttuuri
historiallista ja n  kansatieteellistä. Täm ä harvinaisen suuri kokoelmain 
lisääntyminen, joka osaksi on ollut stipendiaattien, osaksi sen heräävän 
harrastuksen vaikutusta, joka on valm istum istaan lähentyvän uuden 
museorakennuksen ja  Hakasalmen huvilassa jo aikaansaadun kulttuuri
historiallisten esineiden näyttelyn aiheuttama, on tapahtunut yksino
maan lahjoituksien kautta, joita yhdistys on saanut suuremmissa ja 
pienemmissä erissä ja  jotka arvoltaan ovat vaihdelleet kallisarvoisista 
huonekaluista tai m uista esineistä vähemmän arvoisiin pikkuesineisiin 
asti. K un lahjoituksista on yksityiskohdittain selkoa teh ty pöytäkir
joissa, nimitämme tässä vaan lahjoittajat, lausuen heille yhdistyksen 
hartaim m at kiitokset. Lahjoituksia ovat tehneet: maist. J. Ailio, hra G. 
Aejmelaeus, neiti Carin v. Becker, rouva Ceres af Bjorkestén, laamannin- 
rouva A. Bläfield, rautatievirkam ies K . E. Boijer, m etsähena Harald 
Borg, neiti Aina Candelin, kenraalitar Olga Ehrnrooth, ylioppilas Aarne 
Europaeus, hra K arl Frigren, valtioneuvoksetar Agnes ja valtioneuvos 
Alexis Gripenberg (lahj. esineet ovat presidentinrouva L. Gaddin 
kuolinpesästä), everstiluutnantti vapaaherra G. A. Gripenberg, toht. A. 
Hackman, toht. V. Hackman, ratam estari J. A. Heinonen, vahtim estari 
E. Holmberg, maist. E dv. af Hällström, maist. K . K aukovalta, rouva 
Korhonen, asioitsija J. K ronqvist, rouva Aina Sundvall, kapellimestari 
A. Laurent, konttoristi Leo Lindelöf, suutari F. Lindén, rautatienkir- 
janpitäjä neiti H. Lundström, maist. K . K . Meinander, tohtorinrouva 
L. Nordblad, talollinen Matti Ollila, rouva Elsa Ram say, rouva Em m y 
Ram say, rouva L. Rudolph, maist. J. M. Salenius, everstinrouva Hulda 
von Schantz, ylioppii, vapaah. G. Standertskjöld, tilanom istaja H. 
Standertskjöld, neiti Em m y Stenbäck, koulul. Sigurd Stenbäck, kon
suli Stockman, konsuli G. Sundman, assessorinrouva Jenny Maria Tall
gren, insinööri Väinö Tanner ja  neiti Emm a Taube.

Rahakokoelmiin on karttunut 4 vanhaa Suomessa käyn yttä  seteli
rahaa sekä 33 kappaletta ruotsalaisia ja  venäläisiä kuparirahoja 1500- 
1800-luvuilta. N äitä ovat lahjoittaneet: puutarhuri August Hurmalainen, 
museonhoitaja J. Kauppinen, ylioppilas Arvo Lagus, keräilijä K . A. 
Lindström, lyseolainen E rik Malmberg, herra N yqvist ja  tohtorinrouva 
Sofie Stenbäck.

Kirjasto  on kuluneena vuonna karttunut 444 nidoksella. Näistä 
on julkaisuvaihdon kautta saatu koti- ja  ulkomaisilta seuroilta, aikakaus
k i r j a t  toim ituksilta ja  tieteellisiltä laitoksilta yh teen sä^ iS  nidosta. 26 
nidosta on saatu yksityisinä lahjoina, joita ovat antaneet professorin
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rouva Rancken, neiti E. Hirnin kautta, toht. U. Karttunen ja allekir
joittanut.

Julkaisu- ja  muu tieteellinen toimi.
Kuluneena vuonna on painosta ilm estynyt.

Aikakauskirja X I X  sisältäen toht. A. H. W irkkusen kirjoittam an 
historiallisen tutkimuksen »Itämeren suomalaiset saksalaisen valloituksen 
aikana n 59— 1229.» Teos käsittää 145 sivua paitsi 21 sivua laajaa 
saksankielistä katsausta sekä Itämerenmaakuntain kartan.

Suomen Museo— Finskt Museum X I V ,  1907, joka käsittää 7 paino- 
arkkia ja on ollut pääasiallisesti sihteerin toim itettavana. K irjoituksia 
ovat lehdessä julkaisseet toht. Hj. Appelgren-Kivalo, prof. J. R. Aspelin, 
prof. Eliel Aspelin-Haapkylä, maist. Björn Cederhvarf, prof. A rthur 
Hjelt, toht. A. V. Koskimies, maist. K . K . Meinander, kirkkoherra Ad. 
Neovius, maisterit E. Nervander ja Juhani Rinne, tirehtööri Z. Schalin 
sekä masit. A. M. Tallgren.

Valm iiksi painettuja ovat myöskin:
Aikakauskirja X X IV , joka sisältää maist. K. K . Meinanderin 

tutkim uksen »Medeltida Altarskåp och träsniderier i Finlands kyrkor» 
ja  toht. Hj. Appelgren-Kivalonkirjoittam an Kivikauden tutkim uksia, sekä

Die stcinzeitlichen W ohnplatzfunde in Finland, maist. Julius Ailion 
kirjoittam a esitys Suomen kivikautisista asuinpaikkalöydöistä.

Painossa o v a t :
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat liitteineen, joista 

tällä hetkellä on 3 arkkia painettu ja sitä paitsi 2 arkkia painovalmiina 
korrehtuurissa. Täm ä uusi julkaisu tulee ilmestymään useammassa nidok
sessa, joista I:nen on aiottu sisältämään pöytäkirjat vuosilta 1870— 75. 
Valmistuksen alaisia ovat näitä paitsi:

Aikakauskirja X X V , joka tulee sisältämään, paitsi muuta, lehtori 
O. Alceniuksen tutkim uksen Suomessa löydetyistä anglosaksilaisista ja 
saksalaisista rahoista; julkaisu Venäjän Karjalaisista kansanrakennus- 
muodoista, joka julkaisu on arkkitehti Jalmari Kekkosen valm istettavana, 
sekä Asia- ja nimiluettelo Aikakauskirjan I— X I X  vihkoihin, jonka val
mistamisesta maist. Antero Pelkonen huolehtii.

Esitelmiä on yhdistyksen kokouksissa pidetty seuraavista aineista:
Vuoden ensimäisessä kokouksessa lokakuussa piti toht. U. T. Sire

lius esitelmän syrjäänien, permien ja votjakkien luo kesällä 1907 tekemäs
tään tutkimusmatkasta sekä allekirjoittanut eräästä juomasarvesta 1400- 
luvulta Turun museossa. T ätä paitsi esitti^toht. Hj. Appelgren-Kivalo 
erään yhdistykselle lahjaksetulleen ikivanhan sahamuodon.

Marraskuun kokouksessa esitelmöivät toht. Hj. Appelgren-Kivalo 
»Eräpyhästä» Eräjärven kappelissa ja lehtori O. Alcenius Luurilan raha- 
löydöstä Hattulasta;
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joulukuun kokouksessa prof. J. R. Aspelin Uudenmaan satusanka- 
rista Ramundcrista, ja  arkkitehti C. Frankenhaeuser Pyhtään kirkosta ja 
siellä toimitetuista korjauksista sekä uudistuksista;

helmikuun kokouksessa allekirjoittanut keskiaikaisista hautaa- 
mistavoista sekä toht. U. T. Sirelius asunnon peräosan pyhänä pitä
misestä;

maaliskuun kokouksessa maist. Kaarlo Soikkeli Olavi pyhimyk
sestä ukkosjumaluuden perijänä;

huhtikuun kokouksessa lehtori O. Alcenius eräästä Strassburgissa 
leimatusta keskiaikaisesta rahatyypistä ja toht. R. Boldt muinaisjäännök
sistä ja muinaistutkimuksesta Lohjalla. Viimeksi mainittuun esitelmään 
liittyen puhui maist. J. Ailio Lohjan kivikautisista löydöistä ja  kirkko
herra Ad. Neovius huomautti Lohjalla tavattavasta Tuonenkoti (1440- 
luv.) nimestä.

Vuosikokouksessa pitää toht. A. O. Heikel esitelmän aineesta: 
piirteitä puvun historiasta.

Vuorovaikutus muiden seurojen kanssa.
Julkaisujen vaihtoon 011 yhdistys kuluneena vuonna ryh tyn yt seu- 

raavien a ik a k a u sk irja t ja ulkomaisten seurojen kanssa:
Aikakauskirjat »Argus» ja  »Päivä»,
Kaiser Franz Josef Museum fiir Kunst und Gewerbe in Troppau, 
Norra Smålands Fornminnesförening i Jönköping,
Viron Kirjallisuuden seura,
M oravsky Archaeologicky K lub Määrissä.
Ruotsin Kirkkohistorialliselle seuralle, joka on yhdistykselle lähet

tän yt julkaisunsa, on sitäpaitsi päätetty lähettää yhdistyksen julkaisut.
Kongresseihin, juhliin ja yleisiin kokouksiin on yhdistys saanut 

seuraavat kutsut:
Gentin Hist.-muinaistieteellisen seuran toimeenpanemiin yleisiin 

arkeologisiin kokouksiin 23 p:nä lokak. 1907 ja  8 p:nä huhtik. 1908, 
Breslaun taideteollisuusmuseon50-vuotisjuhlaantam m ik. I2 p . 1908, 
Ranskan esihistorialliseen kongressiin elokuussa 1908 Chambéryssa, 
Berlinissä elokuussa 1908 pidettävään kansainväliseen historia- 

tieteilijäin  kongressiin,
Kööpenhaminassa pidettävään orientalistikongressiin, sekä 
W ienin Amerikanistikongressiin syyskuussa 1908. 
Onnittelusähkösanomia ja kirjelmiä on yhdistys lähettänyt:
Tanskan kansallismuseon satavuotisjuhlaan 22 p:nä toukokuuta 

1907 ja
Nordiska Museetin avajaisjuhlaan 8 p:nä kesäkuuta 1908. 
Kum m ankin onnittelun johdosta on yhdistys saanut kiitoskirjelmän.



Y k d is ty k se n  jä se n e t, kokoukse t ja  virkailijat.
Kuluneena vuonna ovat yhdistykseen vakinaisiksi jäseniksi liit

tyneet:
pastori L. W . Häggström, Pori,
senaatin ylim. kopisti Martti Leikkola, Helsinki,
kauppias August Miettinen, Tampere,
rouva Sigrid Rinne, Helsinki,
neiti Em m y Stenbäck, Helsinki, ja
kartanonom istaja J. Timonen, Porvoon pit.
Perustajajäseneksi on ruvennut maisteri A. A. A. B. Sevon. 
Lahjoittajajäsencnä on yhdistyksen m atrikkeliin m erkitty tuomarin 

rouva Henriette Sundman.
Manalle menneistä yhdistyksen jäsenistä mainitsemme tässä raha

mies E. H. Borgström’in, joka aikanaan avusti yhdistyksen toimeenpane
mia tutkim uksia Venäjän Karjalassa, lahjoittam alla 1,000 markkaa 
niiden kustantamiseksi.

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

Yhdistyksen virkailijoina ovat olleet: esimiehenä valtionarkeologi, 
prof. J. R. Aspelin, varaesimiehenä toht. Hj. Appelgren-Kivalo, sihteerinä 
ja arkistonhoitajana allekirjoittanut, rahastonhoitajana tirehtööri V. A. 
Lavonius, taloudenneuvojina pankinjohtaja H. Kihlman, tirehtööri 
A lvar Renqvist ja  kapteeni John Tornberg, tilientarkastajina pankin
johtaja Jalo Järnefelt, valtioneuvos John Höckert sekä varalla kamreeri 
E. H. Lindholm.

Tieteellisten seurojen Valtuuskunnassa ovat yhdistyksen puolesta 
olleet vakinaisena jäsenenä prof. J. R. Aspelin ja  varajäsenenä toht. 
Th. Schvindt.

Helsingissä 5 p:nä toukokuuta 1908.

Juhani Rinne.
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Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tilit v:lta 1907 
ja kassaraportti 2/i —- 30/,v 1908.

Yhdistyksen tulot ja menot tilivuoden aikana mainitaan taulussa 
I eri rahastoille jaettuina. Yhdistyksen tekemän päätöksen mukaan on eri 
rahastojen korko laskettu seuraavasti: Ahlgrenin, Perustaja - ja  Castrénin 
rahastoille 4 %  sekä Heikelin rahavaroille 2 % . Jäännös korkotuloista 
Smk 1,418: 77 on luettu käyttövaroihin, joista toiselta puolen kaikkien 
rahastojen hoito suoritetaan. Hahl-vainajan vaillingin täyttäm iseksi
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kerätyt varat ovat johtokunnan v. 1904 tekemän päätöksen perusteella 
jaetut siten, että Ahlgrenin rahasto on siitä saanut 40 % , Perustaja- 
rahasto 5 %  ja Castrénin rahasto 55 % .

Menoja on ollut yksinomaan käyttövaroista. Yhdistyksen hoidet
tavana oleva omaisuus on vuoden varrella kasvanut Smk. 11,499: 41.

Yhdistyksen varat ja  velat tilivuoden päättyessä m ainitaan 
taulussa II.

Taulu III taas sisältää lyhyen tiedonannon yhdistyksen tiliase
masta Huhtikuun 30 p. 1908. Siinä ovat yhdistyksen rahastot, joiden 
luku täm än vuoden varrella on kasvanut uuden lahjoituksen kautta, 
ryhm itetty laatunsa mukaan siten että

nimellä A-rahastot m erkitään ne, joiden korot ovat käytettävissä 
yhdistyksen tarkoituksiin;

nimellä B-rahastot m erkitään ne, joiden korot ovat käytettävät 
m äärättyihin taroituksiin; ja

nimellä C-rahastot taas ne, joiden pääoma ja korot ovat käytettävät 
m äärättyihin tarkoituksiin.

A-rahastoja on Ahlgrenin rahasto. B-rahastoja ovat Perustaja- ja 
Castrénin rahastot sekä tänä vuonna 148 punnan Venäjän valtion 5% :in 
obligatsioonia v:lta 1822 lahjoitettu Sundmanin rahasto. C-rahastoja 
ovat Heikelin rahasto ja tähän asti käyttövarojen joukkoon luetut Paik- 
kainnimirahasto ja  Carlstedtin rahasto. Edellisen m uodostavat kolmena 
vuonna »Paikkainnimi sanakirjan» julkaisemista varten saatu 1,000 nukan 
valtioapu ynnä sille kasvanut 4 % :in korko, sittenkuin siitä on vähennetcy 
rahaston tarkoitukseen käytetty  määrä. Jälkimäisen muodostaa v. 1901 
saatu 100 nukan lahjoitus ynnä sille 4 % :in mukaan kasvanut korko 
7 vuodelta. Muut yhdistyksen varat —  käyttövarat —  ovat kokonai
suudessaan yhdistyksen tarkoituksiin käytettävissä. E ri tileihin ovat 
nyttem m in yhdistyksen korkotulot ja  hoitokustannukset m erkityt.

Taulu IV  sisältää luettelon yhdistyksen sijoituksista Huhtikuun 
30 p. 1908. Kuten siitä havaitaan on yhdistyksen, arkitehdeille Y rjö  
Blomstedt ja  V iktor Sucksdorff teosta »Karjalaisia rakennuksia» varten 
antam a laina nyttem m in maksettu. Lukuunottam atta edelläm ainittua 
Venäjän valtion 5 %  obligatsioonia on tilikauden varrella kertyneet varat 
toistaiseksi pidetty talletustilillä.

Yhdistyksen sijoitukset ovat sitten Huhtik. 30 p:vän v. v. kasvaneet 
Smkalla 14,503: 02.

Helsingissä Toukokuun 5 p. 1908.
W. A . Lavonius.
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I. Tulot ja m enot v. 1907.
T u 1 o t:

S m k. p:iä. Sm k. p :iä.
Perustajarahasto:

j ä s e n m a k s u j a .........................................................  2 0 0 : —
vaillingin täyt. kerä t .............................................  2 0 : —
k o r k o a ......................................................................  95: 04 31 5 ; 04

Ahlgrenin rahasto:
vaillingin täyt. kerä t .............................................  160: —
käyttövaroista s i i r r e t t y   3,000: —
k o r k o a ......................................................................  722: 98 3,882: 98

Gastrénin rahasto:
vaillingin täyt. kerä t ............................................. 2 2 0 : —
k o r k o a ......................................................................  2,180: 15 2,400: 15

Heikelin rahavarat:
v a l t i o a p u a ..........................*....................................  2,0 0 0 : —
k o r k o a   206: 50 2,206: 50

Käyttövarat:
v a l t i o a p u a ................................................................ 6 ,0 0 0 : —
Längmanin ra h   5,000: —
J ä s e n m a k s u j a .........................................................  50: —
k i r j a l l i s u u t t a .........................................................  226: 09
k o r k o a .....................................................................   1,418: 77 12,694: 86

Smk. 21,499: 53
M e n o t :

Käyttövarat:
kirjoitus & piirustuspalk......................................  949: 54
s t i p e n d e j ä ................................................................ 650: —
painatuskust.....................................................................3,301: 27
p a lk k o ja  1,599: 80
k u l u j a ......................................................................  499: 51
Ahlgrenin rah. siirt  3,000: —  10,000: 12

Omaisuuden l i s ä y s   11,499: 41
Smk. 21,499: 53

T a u l u  II. T i l i a s e m a  81/ia 1 9 0 7 .
V a r a t :

Yrjö Blomstedt & SucksdorfF ...................................................1,382: 82
Hyp. yhd. 4 l/s %  obl. v. 1903 40,000 å 9 8 8A . 39,500: —  
Suomen kaup. hyp. kassan 4 ‘/s %  obl. 20,000

å 99 ' / s ................................................................................19,900: —
Hels. tel. yhd, 6 %  obl. 4,800 å 99 Vs . . . . 4,776: —
Suomen valt. obl. 3 ' /s  %  v. 1895 6,500: —

„ „ 3 1/a %  v. 1901 5,000: —
„ „ 3 7 « % v .  1903 13,500: —

25,000: — ä 78:50 19,625: —
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Sm k. | :iä. Sm k p:iä.

Kansallis O. P:n tallet n:o 31066 . . . 2 ,0 0 0 :
S:a „ „ 31127 . 6 ,0 0 0 :
S.a „ „ 32505 . . . 1,0 0 0 :

Pohjois Pankin tallet tod. n:o 80674  . 5,000: - 99,183: 82
Juokseva tili . . . . 500: —
Kasvaneet korot . . . 1,635: 19
Rahaa . . . . . . 154: 88

Smk. 101,473: 89

V e l a t :
Ahlgrenin rahasto 18,957: 42
Perustajarahasto 2,690: 97
Castrénin rahasto 56,903: 97
Heikelin rahavarat . 10,531: 49
Käyttövarat . . . . 12,390: 04

Smk. 101,473: 89

A-rahasto

T a u l u  111. T i l i a s e m a
V a s t a t t a v a a :

"/« 1 9 0 8 .

. 19,037: 42
B rahastot . . . 65,050: 50
C-rahastot . . . 13,722: 84
Käyttövarat. . . 12,195: 25
Korkoja . . . . . . 2 2 2 : 51

Sijoituksia .
V a s t a a v a a :

108,001:
Juoksevalla tilillä 1,324: 79
Rahaa . . . . 138: 93
Kustannuksia . 763: 80

Smk. 110,228: 52

T a u l u  IV. S i j o i t u k s e t  *% 1 9 0 8 .
Obligatsiooneja:

Suomen Hyp. yhd. 4 '/a %  kotim. obl. v. 1903
Smk. 40,000 å 98 » A .......  39,500: —

Suomen kaup. H y p .4 1/ a %  ulkom.obl. v. 1903
Smk. 20,000 å 99 7 a ...........19,900: —

Helsingin Telef. yht. 6 %> obl. v. 1901
Smk. 4 ,800 å 99 V * ..............  4,776. —

Suomen valtion 3 l/a %> obl. v. 1895, 1901,
1903 Smk. 25 ,000 å 78:50 . . . 19,625: —

Venäjän valtion 5 %  obl. v:lta 1822 /  148 ä 25 3,700: —  87,501: —
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Talletustodistuksia:
Kansallis Osake Pankissa 5 u/o korolla . 8,000: —
Pohjois pankissa liikkuv. korolla . . . .  12,500: —  20,500: -

Smk. 108,001: —
Helsingissä Toukok. 5 p. 1908. W. A. Lavoni us.
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikokouksessa toukokuun 

7 päivänä 1907 valittuina, olemme toimittaneet sellaisen tarkastuksen, 
kuin Yhdistyksen taloudenhoitoa varten vahvistetun ohjesäännön 
1 o:sä kohdassa säädetään, jolloin allekirjoittanut Lindholm varajäsenenä 
on ollut läsnä varsinaisen tilitarkastajan pankintirehtööri Jalo Järne
feltin ollessa estettynä, ja saamme sen johdosta ilm oittaa seuraavaa:

1:0 tilit vuodelta 1907 on verrattu todisteisin ja talouskirjaan sekä 
h avaittu  oikeiksi, ja joulukuun 31 päivänä 1907 tehty tilinpäätös huo- 
m attu tilikirjain mukaiseksi;

2:0 tiliasema 30 päivänä huhtikuuta 1908 on myöskin oikein tehty;
3:0 yhdistyksen arvopaperit ja muut sijoitukset on tänään läpi

käyty; ja laskettu sekä h yväksytty; ja juoksevalla tilillä oleva raha
määrä on oikein m erkitty.

Koska siis mitään m uistutusta ei ole ollut tilien eikä rahavarojen 
suhteen sekä rahavarain hoito muuten on huolellisesti toim itettu, saamme 
kunnioittaen ehdoittaa että varainhoitajalle ja johtokunnalle myönnetään 
vastuuvapaus vuodelta 1907.

Helsingissä 7 päivänä toukok. 1908.
John Höckcrt. K. H. Lindholm.

Menneitten aikojen taikauskoa Karjalassa.
Koska Karjalaan aikaisin levisi kreikanuskoa, niin siihen maakuntaan 

jo vuosisatoja sitte rakennettiin sen uskon tunnustajia varten kirkkoja sekä 
säässynöitä eli kappelia. Näitten säässynäin ympärillä kasvoi puita ja sem 
moiseen metsikköön haudattiin kuolleita, jonkatähden sitä sanottiin kalmis
toksi. Mutta sellaisissa paikoissa sekä kreikan- että lutherinuskoiset myös
kin alkoivat toimittaa taikauskoisia temppuja. Sentähden Ruotsin alle jää
neessä Karjalassa 1700-luvun keskivaiheilla papisto sekä kruununpalvelijat 
tahtoivat säässynöitä hävittää. Venäjän puolella rajaa myöskin oli sellaisia 
kappelia. Niinpä Uukuniemellä jo silloin, kuin koko Suomi oli Ruotsin 
vallan alaisena, oli ollut säässynä Kummun kylässä. Sen Uukuniemen 
lutherilainen kirkkoherra Fabian Nirkko antoi polttaa. Mutta ison vihan 
aikana rakennettiin uusi kappeli, jonka joka seinä oli sylen pituinen, ja 
joku venäläinen sotilas oli sinne myöhemmin tuonut pyhän Eljaksen van-
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han kuvan. Koska samassa kylässä sitte rajanvartijoina oli pari venäläistä 
sotamiestä ja lähellä oli yksi venäjänuskoinen talonisäntä, niin joskus oli 
korjattu tämän säässynän kattoa, mutta ovet olivat niin huonossa kunnossa, 
että paimenet ynnä muut sinne juoksivat. Eräs Olavi Metso, joka oli lut- 
herilainen M ensunvaaran kylästä, kävi jouluna v. 1756 U ukuniem en k ir
kossa, läksi sieltä ystävien luo Kummun kylään käymään ja poltti siellä 
toisena joulupäivänä säässynän. Vartijaväen kersantti heti otti hänet kiinni, 
kovin kourin häntä piteli, sekä toimitti hänet Viipurin kuvernementinkans- 
liaan ja kihlakunnanoikeus tutki asiaa. Metso, joka oli 40 vuoden vanha 
ja jotenkin taitava uskonsa opissa, sanoi tehneensä tekonsa sentähden, että 
tuomiokapituli viimeksi toimitetun seurakunnantarkastuksen jälkeen oli ke- 
hoittanut peräti hävittämään kaikkia uhripaikkoja. Niitä oli tämä säässy- 
näkin ollut, mutta Metso itsekään ei suinkaan ollut taikauskosta vapaa. 
Hän kertoi oikeuden edessä, että ensin kreikanuskoiset ja sitte myöskin 
lutherilaiset olivat tässä paikassa uhranneet. Sitä tekivät varsinkin Yrjön 
päivänä (23 p. Huhtik.) jolloin karja ensi kerran  pääsi ulos. Silloin m eni
vät olutputeli m ukanaan säässynään, tämä siellä tyhjennettiin, rahoja u h 
rattiin ja pieniä vaksikyntteliä sytytettiin, että lehmät ja hevoset menestyi
sivät ja ihmiset pysyisivät terveinä. Hän itse oli kolme vuotta sitte ollut 
viikonpäivät päästään sekava sentähden, että hän sen säässynän ohi kul
kiessaan ei ollut mitään uhrannut. Olivathan muut sellaisesta uhrinlaimin- 
lyömisestä kuolleetkin. Naapurikylänkin, Niukkalan, asukkaat toimittivat 
siinä paikassa uhria, ettei karhu  kaataisi karjaa j. n. e. Metso oikeudelle 
kertoi toisestakin hävittämästänsä säässynästä ja luuli, että sen polttaminen 
oli tuottanut onnea. Hänen kotikylässään, Mensunvaarassa, oli seisonut 
vanha säässynä jo silloin, kuin Pontus de la Gardie Ruotsille valloitti 
Karjalan. Samaan paikkaan sitte rakennettiin uusi semm oinen ja siinä u h 
rattiin varsinkin Yrjön, Katharinan ja Eljaksen päivinä. Sinne vietiin e n 
simmäistä olutta, ensimmäistä maitoa, jota saatiin poikineesta lehmästä, 
y. m. Sytytettiin myöskin vaksikyntteliä ja uhratti in 1 tahi Va kopekkaa. 
Eräs vaimo ei ollut vienyt sinne maitoa ja tuli sentähden sangen sairaaksi. 
Noin 20 vuotta sitte joku sytytti sen säässynän palamaan, mutta kyläläiset 
peloissaan taas rakensivat uuden. Metson noin 10 vuoden vanha veli 
Erik sitte oli säässynän uhrirahoista ottanut muutamia riunoja, mutta tuli 
toisesta lantiostaan niin kipeäksi, ettei päässyt astumaan. Varastetut ra 
hat hän sitte vei kirkkoherralle köyhille annettavaksi. Jonkun vuoden k u 
luttua hän vaivaisena ryömi säässynän luo ja tämän Olavin kanssa sytytti 
säässynän sekä kaatoi ja poltti suuret  hongat sen ympäriltä. Tämä tehtiin 
kirkkoherran käskystä ja nyt tuli kylä onnelliseksi. Metsikön sijalle pe
rattiin peltoa. Jossakin talossa siinä kylässä oli ollut 1— 2 kituvaa lehmää, 
mutta nyt oli 9 lypsävää ja ihmiset olivat kaikki terveinä. Nämät asiat 
oikeudelle todistivat todenperäisiksi k irkkoherra Vastin, nimismies Åberg ja 
lautakunta. Oikeus vapautti Metson, mutta sakotti muita, jotka olivat u h 
ranneet. /. M. Salenius.
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Kyrkomålaren Erik W estzynthius d. ä.
Den i Sursillska genealogin så anrika slägten W estzynthius har bland 

Österbottens talrika kyrkomålare att uppvisa två medlem m ar: Erik W est
zynthius d. ä. och d. y., far och son, hvilka på 1700-talet bidrogo att de
korera mellersta Österbottens kyrkor med vägg- och takmålningar. En sådan 
färgskrud i tidens stil hörde nämligen, af allt att döma, i regeln till våra 
kyrkors utstyrsel ända från medeltiden till början af 1800-talet, då empi- 
restilen införde en ny smak och den enformiga hvitlimningen begynte. 
Så t. ex. säger Terserus, sedan han i „Österbottens församlingars beskrifvelse 
1660“ uppräknat landskapets stenkyrkor: „AUa de andra kyrkior äro af
trä, mäst kosteligen upbygde och wähl utstofferade".

Vid forskning i kyrkoarkiven får man det intryck att kyrkan vid dess 
dekorering betalade målarens färger, resor och underhåll samt fältens be- 
strykning, men att målaren vid den polychroma utstyrselns anbringande 
betydligt skattade åt sitt eget anseende såsom konstidkare, där icke fromma 
församlingsmedlemmar läto öfvertala sig att bekosta vissa bibliska bilder, 
hvilket icke sällan i underskrifter betygas.

Erik Westzynthius d. ä., f. 1711, -j- 1755, var prestson från Brahe- 
stad och sålunda 16 år, då hans far Johan W. 1727 blef kapellan i Yli
vieska, där han dog 1740. Om Erik W:s lärotid är intet kändt och föga 
hade han läst. Han var 5 år yngre än den mera kände österb. kyrkom å
laren Johan N. Backman. Under det att denne målade i södra Österbottens 
kyrkor, finna vi W, sysselsatt med kyrkomåleri i sina nordligare hemtrakter. 
Alstren af W:s pensel tyckas dock genom kyrkornas nästan systematiska 
hvitlimning under 19:de seklet numera vara så godt som utplånade.

I Salo sockenbeskrifning 1769 meddelas att Brahestads kyrka „hvit- 
limmades och med några målningar bepryddes 1746 af N. Westzynthius 
tillika med Salo klockaren Siurén med kyrkans egen bekostnad". De med 
vattfärg målade bilderna, som funnos i taket och på väggarna öfverströkos 
vid kyrkans förnyade hvitlimning 1848 (Fmf. Verif. 1883:913) .  Att den 
näm nda målaren, hvars okända dopnamn författaren Stenbäck beecknat med 
N., var Erik W., kan ej med kännedom af slägten betviflas.

Enligt anteckning ur Alavieska kyrkoarkiv har Erik Johansson W est
zynthius målat där 1749 och de i den n. v. sakristians mellantak från en 
äldre kyrka uppbevarade rococomålningarna härröra säkerligen af hans hand. 
Om Kalajoki sockens kyrkor säges också i sockenbeskrifningen 1754: „lngen 
af dem äro korskyrkor. De Hästa sees med temmeligen vackra målningar 
och täcke bilder u tz irade“ . Men numera torde blott kyrkoarkiven veta be
sked om dessa målningar, deras uppkomst och —  förintelse.

Emellertid hafva äfven några af Westzynthius med E. I. W. signerade 
på trä målade taflor föreställande korsfästelsen anträffats i Norra Österbot
tens (Paldamo 1741, Paavola 1745) och Savolaks (Pielavesi 1746) kyrkor. 
Den sistnämnda finnes numera på vårt nationalmuseum (Meinander, kat., 
n. 212 ) och anvisar W. en plats bland våra svagaste konstidkare, be teck
nande för landets lägervall efter stora ofreden.

W:s son kyrkomålaren Erik Westzynthius d. y. (f. 1743, f  1787), 
känd endast genom sina om en betydligt högre utveckling vittnande vägg
målningar i Oulais kyrka 1 7 79 —82 (S. M. 1897:26 ;  F. M. 1901:2), vis
tades efter sin faders död såsom lärling hos Johan N. Backman i Nederve- 
til till ät 1767, då han flyttade till Stockholm, sannolikt för att där fullborda 
sina studier. Han bodde senare i Gamlakarleby. J. R. A.



Selontekoja — Referat.
Ss. 2 5 —28. F in n arn es  sjö fa rt i fö rg å n g n a  tid er  skildrar förf. i anledning al 

konsul Sundm ans vigtiga initiativ till en nautisk afdelning i vårt nationalm useum . 
Så gamla den finska sjöfartens anor än bevisligen äro, var det dock först efter 1765 
Finlands namn uppnådde sitt verldsrykte på hafven. Dyrbara m innen af våra nautiska 
traditioner äro numera de talrika skeppsm odellerna i våra kyrkor. Måtte våra veteraner 
från den finska sjöfartens ärofulla dagar egna sitt intresse åt denna plan (J. R. A.).

Ss. 28—31. En s te n å ld er s  b op la ts  i S o d a n k y lä -L appm ark. På våren 1907 
hade torparen Erik Korhonens son i Luiro by af Sodankylä socken vid stranden af 
Kemi e lf på en Lapinniemi benämnd udde, — belägen V. om stället, där de, en half mil 
högre upp förenade Kitinen och Luiro elfvarna utfalla i Kemi e lf — påträffat följande 
stenredskap: 2 hålmejslar, den ena afbildad fig. 1, och en yxe, fig 2. Med anledning  
af fyndet undersökte förf. stället påföljande höst och upptog bl. a. en halffärdig sten- 
m ejsel 1. yxe. Så väl dessa fynd som de på stället anträffade kolsm ulorna göra det 
antagligt att stället varit bebodt under stenåldern (V. Tanner).

Ss. 3 1 — 38. S u o m e ssa  le im a tu sta  k esk ia jan  ra h a sta . Vastoin sitä hyvin 
yleistä käsitystä, että Suom essa alettiin rahaa leimata vasta Eerik Pom m erila'sen ai
kana, tuo kirjoittaja esiin  asiakirjoista poimittuja tietoja, jotka viittaavat jo aikaisempaan 
rahanlyöntiin täällä. Niinpä mainitaan jo v. 1392 täällä rahaa, joka on „vanhuudesta ja 
muinaisuudesta" käynyt, ja jota eräästä toisesta tiedosta päättäen jonkun aikaa ennen  
vuotta 1407 näyttää lasketun äyriin 6 äyrityistä. Asiakirjoissa mainitaan 1400-luvun 
alulta 1500-luvun keskivaiheille saakka „talonpoikaisraha,“ joka kirjoittajan mukaan on 
arvoltaan itsessään vaihteleva Suom essa leimattu raha, jota markkaan luettiin 24, äy
riin 3 äyrityistä, katsomatta tämän rahan vaihtelevaan suh teeseen  Tukholman rahaan.
— Esitettyään tietoja, joista nähdään, miten paljon Turussa leimattiin rahaa eräinä vuo
sina 1500-luvulla, m ainitsee kirjoittaja erästä O lof „Myntarea“ Viipurissa koskevat ta
paamansa tiedot, joista päättää, että, paitsi Turussa, Viipurissakin on rahaa lyöty. Sa
nottu O lof mainitaan Viipurissa v. 1411 ja 1415 — viim eksim ainittuna vuonna hän 
maksoi eräästä talosta Viipurin pitäjässä 140 markkaa Viipurin rah aa, jonka äyri ( =  3 
äyrityistä) vastasi 4 Räävelin äyrityistä eli killinkiä — ja kuoli 1421 Räävelissä Erään 
kirjoittajan mainitseman tiedon mukaan v:lta 1414 vastasi 5 Räävelin äyrityistä 2 Turun 
äyrityistä, joten vertaamalla näitä tietoja toisiinsa saisi Turun äyrityisen vastaamaan 1,*» 
Viipurin äyrityistä. Suom alaisista rahanimityksistä arvelee kirjoittaja ropo-nim en vas
taavan killinkiä („shilling grot", grop, — gropschen, grobschen, groschen - - ) .  Äyrityistä 
kutsuu Agricola „aurto,“ Martti „ au rto“ („aurton,“ „aurtoiden‘ ) ja Ljungo „ a iu tu a “ n i
m ellä. Äyriä kutsuu Agricola „ eyri“ (isl. eyre) ja gylleniä k y llen e  (kyllänä) nim ellä.
— N im en perusteella otaksuu kirjoittaja Turun rahapajan olleen  Raision A arlu k a isissa  
(artogh), josta Raisiolla o lisi n im ensä rahallinen  ja josta selittyisivät Raision lukuisat 
rahalöydöt. (Ad. N.)

Ss. 3 9 —49. F in sk a  F o rn m in n esfö ren in g en s  å r sb e r ä tte ls e  förår 7s 1907— 
V» 1908.

Ss. 4 9 —53. F in sk a  F o rn m in n esfö ren in g en s  rä k en sk a p er  för år 1907 och 
kassarapport V 1— ,0A 1908.

Ss. 54. R e v is io n sb erä tte lse .
Ss. 5 3 —54. V id sk e p e lse  i K arelen  u n d er fo rn a  t id er . Förf. berättar 

om offrandet i och vid grekiskkatolska kyrkor i Kareldn enligt uppgifter i dom 
böcker på 1700-talet.

S. 55. K irk k om aalari Erik W e stzy n th iu s  v a n h em m a sta  (*1711 , f  1755) 
ja hänen maalauksistaan Keski-pohjanmaan kirkoissa antaa kirjoittaja muutamia tietoja.
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H elsink i 1908. K. F. P u ro m ieh en  k irjapa ino .
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Finlands administrativa, judiciela och kamerala 
indelning i äldre tider.

A f Ad. Neovius.

Redan i m ycket gamla tider ansågs Finland med Karelen och Norr
botten vara en del af »Svithiod det stora»1. Landet öster om Bottenhafvet 
eller österhafvet kallades »österland», —  så redan i Olofs-sagan uti sam
band med händelser från tiden omkring 860. Äfven i gamla runinskrifter 
omnämnes Astalant och Austr såsom betecknande det land vi nu kalla 
Finland. Benämningen österland, på latin »partes orientales», anträffa 
vi sedan genom hela medeltiden samt användes t. 0. m. under Gustaf 
W asas regering, och än i Ljungos lagöfversättning af 1602 öfversättes 
»österlenningar» med »Idän miehet» med det dåmera behöfliga explice- 
rande tillägget af »suomalaiset».

Från m ycket gamla tider hafva vi äfven namnen på de skilda lands
delarna eller landskapen (lat. terra, provincia, communitas).2 Dessa åter 
voro delade i fyra delar,3 hvilka kallades »hundare» —  i Södermanland, 
Vestmanland, Uppland och på Gottland —  med hvilket namn måhända 
namnet »Satakunta» står i samband. I de andra svenska landskapen 
kallades dessa »härad», och särskildt för Uppland var s. k. »folkland» 
en af de tre lagsagor som jemte det vid  hafvet belägna»Rodhin» tillsam 
mans bildade landskapet Uppland.

En runskrift från tiden omkring 1030 omtalar Finlont (Finland) 
d. v. s. trakten närmast omkring Åbo, hvilket kallades »Finlands torg». 
Redan hos Adam  af Bremen omnämnes här Turci, hvilket icke gem a 
kan vara annat än en nomin. plur. af en sing. turcus, som åter torde

1 F om sven sk t Legendarium  p. 199.
* Jfr »sigillum com m unitatis terre Tavastie» 1357; »sig. com m unitatis Alandie» 1351, 

och »sig. com m unitatis Satagundie» 1362, 1374 (Svartboken); eller m ånne com m unitas 
i st. f. convivium , gille.

8 Q varta  pars provinciae, vulgariter dictae haerad, 1281. S v. Dipl. I. 592.
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vara iness. sing. Turguss. Äfven förekommer på en karta från 1200-talet 
»Turom», »Turoma», som med all säkerhet är Turunmaa. I)et tredje namnet 
på denna kulturens vagga i vårt land torde redan ganska tidigt varit 
»Suomi». Hos Agricola finnes »Somen Turw„», »Somen Turus», och i 
Ljungos lagöfversättning förekommer »ymbäri Suomen Turgun». I ryska 
källor nämnes 1240 och 1256 »Sum» såsom namnet på innebyggarene 
iV estra  Finland.1 Under medeltiden anträffas ett 30-tal ort- och person
namn, i hvilka Suomi ingår och i Estländska urkunder från 1211 anträffas 
detta namn, och tyckes dess utbredning och användning tyda på att 
redan under medeltiden »Suomi» äfven afsåg ett större område bebodt af 
finnar, än det, som låg omkring Åbo.

I detta landskap Finland, Turunmaa, Suomi, hvilket å t
minstone 1322 hade eget landskapssigill —  Maria med barnet (jfr. Hau- 
sens medeltidssigill N :o 286) — skilj de man dock redan på 1300-talet trak
terna norr och nordvest om Aura-å2 —  hvilka kallades Norrfinland, —  
samt trakterna söder och sydost om Aura-å, hvilka buro namnet Söderfin- 
land, Söderfinne; denna tuklyfning af landskapet omförmäla handlingarna 
redan från 1386, 1407 o. s. v. År 1435 delades österland i judicielt af- 
seende i Norrfinne lagsaga hvartill hörde »Norrfinne oc thes skaer, Sata- 
gund, öfra oc nidhra, Norrabotn oc Alandh», medan den andra lagsagan 
om fattade »Sudherfinne oc thes skaer, Nylandh, öster oc vester, Karelen 
oc Tauastelandh». Sam tidigt bestämdes att vid  landsrätten skulle hafvas 
»doom incigle» och på alla domar skulle bref gifvas under samma insegel. 
N ågot sådant insegel har man dock icke anträffat.

H vad beträffar de kamerala 3 förhållandena i detta lan dskap, så —  ut
gick hufvudskatten efter rök redan 1413, —  som var ett skattetal, hvilket 
rättade sig efter jordens —  förnämligast åkerns —  fruktbarhet och dess 
derefter uppskattade värde i penningar. H varje bys åker fördeltes i ett 
visst antal, 12— 30 stänger, och stångtalet utm ärkte hvarje delegares 
ego- eller åkerlott i byn, samt angaf sålunda stångtalet med huru stor 
del han deltog i byns jordskatt. V id  skattläggning uppskattades stängerna 
i penningevärde och stängernas hopsummerade skatt bestämde byns rök
tal. I en del socknar uppskattades byarna efter spannland, af hvilka 16 
ansågos bilda en rök. Socknarna voro till underlättande af skatteupp- 
börden indelade i bol, redan 1413 och 1463, och hvarje bol erlade skatten

1 Jfr Lännetär: Ojansuu, Suom i ja  Suom alaisnim estä.
2 M öjligen sam m a nam n som arabiske geografen Idrisi om kring 1154 anför under 

formen A br(a)za, —  kanske: »Aurassa».
3 D e betingelser, h v ilk a  lågo till grund för bestäm m andet a f skatteväsendet, hade 

sin grund närm ast u ti folkets olika näringar: jag t, saltsjö-och insjö- fiske, boskapsskötsel, 
svedjebruk, åkerbruk, skeppsfart o. s. v . u ti långt aflägsna eller ren taf förhistoriska 
tider, hvarföre dessa uppgifter m å intagas i F in skt museum. Rosenborgs afhandling om 
jordbeskattningens historia i Finland har här och i det följande hufvudsakligen  legat 
till grund för denna del a f uppsatsen.
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till sin »bolman»; sådana nämnas redan 1463 (Hausen bidr. I 323 ff.); 
detsamma betecknade troligen: lukaman, (a. a. p. 324) kanske »lukumies», 
och äfven utgick en särskild bolskatt i kreatur, beräknad efter bol. E fter 
m antal utgick länsmansränta och gåfvopenningar, dagsverken samt 
arvodis- eller arbetspenningar (omn. 1419), flöteskatt; preste- och klockar- 
räntan utgick efter rök samt gingärdspenningar (omn. 1419); från jorden 
utgick kronolandboafrad samt från fisket stadgaräntor (fiskeriskatt 
omn. 1357, mark i stadga år 1413 , då äfven nämnes krokar och afvelsören). 
Skattepersedlar voro råg, hafre, malt, hö, halm, bröd, kött, fisk (torsk, 
strömming), bjelkar, bräder, ved, ljus, ägg, smör 0. s. v.

Norrfinne synes redan på 1300-talet varit deladt i tvenne härad:
1) Masku härad, troligen redan från 1300-talet; häradshöfdingen 

i Masku härad kallades äfven häradshöfding i Norrfinne (1407— 1462) 
samt kallades häradet äfven någon gång Rimitto härad (1456). Å r 1540 
hörde till häradet: Masku, Lemo, W irmo och Wirmo skogsbygd, Pöytis 
Vårfrukyrka, Reso, Rim itto och Korpo. Domböckerna börja från 1620.

Sigill 1. Omskrift: SIG1LLVM * M ASCHO •  DIOCESIS * (!). — Krönt björn vänster
vänd stående på bakbenen med högra framtassen hållande ett svärd och den venstra  
framsträckt under hvilken står M; bakom kronan och ryggen två stjernor. — Ur hä

radets Dombok 1694.

2) Kalands härad, så kalladt 1347— 145°> äfven kalladt Wemo härad 
åtminstone från 1437; någon gång Hapas län (1515) samt senare Wemo- 
och Wirmo-Härad. Å r 1540 hörde till Wemo finska rätt eller Gunnila 
län 3 bol., Töfsala, Wemo svensk eller Botila län (3 bol.), N ykyrka deri 
Petteslän och Hallu län, Letala med Undamalasocken samt Lappo, hvar- 
till äfven hörde Raumo och byar af Euraåminne. Domböckerna i Stats- 
arkivet gå från 1620.

S igill 2. Omskrift: WIRMO HAiRAZ SIGILL. — Tremastad brigg med stäfven åt höger 
under fulla segel. Ur häradets Dombok 1694.
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Sydfinne var äfven redan på 1300-talet indelt i tv å  härader.
1) P iikkis härad omnämnes redan 1380, och domhafvanden kallades äf
ven häradshöfding i Sydfinne (1410— 1444). Å r 1540 hörde hit Lundo, 
St. Karins m edK ustö, Piikkis, Sagu med Runagårds län, N agu och Pargas. 
Domböckerna börja 1623 samt för Loim ijoki friherrskap från 1658.

2) Halikko härad nämnes äfven redan 1380. Å r 1540 hörde dit 
St. Mårtens, Pemar, Halikko, Muurila socken (län) med delar af Uskela, 
B jemo, Kisko och Kiikala, vidare Bjerno och Kim itto. Domböckerna 
begynna 1623 samt sträcka sig för K im itto friherrskap 1674— 79.

Sigill 3. O m skrift: HALICKO: H AREDZ: SIG N E T  * A N N O  634. — Vapnet Egent
liga Finlands (jfr B om ansson: H ist. Ark. X. 306.) T venne korslagda och korsprydda 
tudelade fanor hvilkas stänger äro stuckna under en krönt hjelm  på sköld en  och öfver 
densam m a jemväl tvenne korslagda och korsprydda tudelade fanor hvilkas stänger äro 

stuckna under en krönt hjelm . Ur häradets Dombok 1656—59.

Åland nämnes redan i ett danskt itinerarium från tiden omkring 
1250. Dess sigill omnämnes 1322.1 Åland var indeladt i socknar sam t i 
2 marklag: K ökar och Eckerö. Skatten utgick år 1556 1) med rökskatt 
efter rök, hvarmed härstädes afsågs en jord till ett värde af 100 mark;
2) gärdesskatt— kallades 1413 gengärd —  efter gärd eller ett jordatal m ot
svarande 200 mark eller 2 rökar; 3) ledungslamspenningar, omnämnda 
1281, 1305, 1441, som utgick efter skattm arker, och en m ark skatt var 
den jord som värderades till 8— 10 mark —  sålunda 1fv0 å 1fa  af en rök; 
vid  jäm kande af rökindelningen uppkom s. k. öfverloppsmarker från

1 E n l. Bomanson: Å lands fornm innen (p. 37) upphörde det gam la sigillet a tt  a n 
vän das 1590 då hjorten med halsring antogs såsom Å lands allm änna sigill och det m e
deltida sigillet med inskrift »S b eati Olaws de stam arsvic», ifrån a tt  h a fva  v a r it  det a ll
m änna sigillet för Å land inskränktes till sin nuvarande bestäm m else, d. v . s. a tt  vara  
dom arens på Å land em betssigill. Från år 1633 begagnas en n y  stam p, h vari gravören  o rätt 
to lk a t den gam la inskriften och i stället in graverat »S. O laws de staozarswio». D en u r
sprungliga inskriften bör enl. Bom ansson tolkas (O)stam arswic =  östh am m a rsv ik , d. v. 
s. sigillet skulle ursprungligen tillh ört det om Stockholm  belägna Ö stham m ar, som redan 
1368 fick  sina gam la privilegier bekräftade. Jfr vidare Ilausen M edeltids sigill N:o 287.
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hvilka utgingo 4) öfverloppsörtig. Äfven efter mantal utgingo särskilda 
skatter: 5) lagmansräntan, 6) skeppsörepenningar, (skeppsvist, om
nämnd 1281, 1305, 1441); 7) häste-korn och 8) lagmanspenningar. Med 
mantal afsågs på Åland 1540 icke såsom ursprungligen hvarje bofast man, 
utan hade det samma öfvergått till ett slags jordatal; med hela och halfva 
m antal förstods helgärds- och halfgärdsbönder —  dessa senare kallades 
14x3 stadgemän — ; 9) knapekom  utgick af frälsemän. Äfven nämnes 
10) näbbeskatt, som erlades af bönderna, deras hustrur och barn, som 
voro skriftgångne, men icke af deras tjänare; denna skatt motsvarade 
närmast de s. k. mantalspenningarna under senare tid. 11) Preste- och 
12) klockareräntan voro troligen reducerade preste- och klockarerättig
heter. Skattetitlam a år 1413 voro: bönder, stadgemän, gengärd och ar
bete. Skattepersedlar voro senare stock, bräder, kol, ved, sjöfågel, hö, 
mjöl, malt, gäddor, smör, korn, råg, kött, halm, ljus, fisk, torsk.

Å r 1556 var Åland indelt i tvenne uppbördsdistrikt, det norra och 
södra, med 4 socknar i hvarje; och socknarna voro fördelade i marklag 
med en uppbördsman, räkningeman, i hvarje. Domböckerna börja 1623.

\

Sigill 4. Om skrift: S: BEATI: OLAW S: DE: STAOZARSW IO (teckningen otyd lig).— 
O lof den helige krönt och med utslaget hår, sittande på en tron; håller i venstra handen

riksäpple, i den högra bila.

Tavastland omnämnes i en runskrift från tiden omkring 1030 
Tafstalont (Tavastaland), och Edrisi omtalar omkring 1154 Tabast. 
Möjligt är, att Tafsta(lont), är detsamma som det finska Tausta(nmaa)1. 
Såväl Satakunta som V. N yland vore i äldsta tider b lott delar af Ta
vastland, hvilket ursprungligen torde betecknat de gamla socknarna 
Tammela, Vånå, H attula, Hauho och Lampis. Men äfven det än i bruk 
varande Häme förekommer tidigt i ryska källor: Jäm  1042, 1078, 1113  o.

1 T au stan m aa:takam aa, d. v . s. »det bakom  liggande landet», så k a llad t i förhål
lande till E gen tliga  Fin land och N ylan d. Jem för Joghen taw stha 1422 (Estl. Jogen- 
tagan a 1225), M atkan taust 1500, T au stiala  1418— 1506, T au stela  1483.
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s. v. och Adam af Bremen omnämner 1070 Jumen, hvilka former blott 
torde vara ett ryskt u tta l af Häme.

Landskapssigillet med den Korsfäste (Hausen medeltidssigill N:o 
289) omnämnes redan 1319 och en fogde på Tavastehus om talas tidigast 
1296.

Jordatalet vid  beskattningen kallades här 1540, likasom i Satakunta 
öfrehärad: krok, hvarefter skatten beräknades redan 1413, och kroken 
bestod af 6 stänger, möjligen detsamma som »sjetting» som här nämnes 
år 1413 —  »somligstädes mera alt efter som jorden är komgill». Osäkert 
är, hvad stång i Tavastland betecknade, men troligt är a tt genom stång- 
tale bestämdes jordegarenes del i den by, hvarest hans jord låg äfvensom 
den honom tillföljd deraf lillkommande andel i byns jordskatt. På andra 
ställen tyckes krok (eller skatt) betecknat ett jordområde, på hvilket 
utsåddes 3 pund spanmål, hvilket sålunda skulle utgöra 2 x/2 spans utsäde 
på hvarje stång. De efter kroktalet utgående skatterna voro 1) skattepen
ningen; 2) krokskatten i värde 6 m ark 6 pgr, som utgick i murmästare-, 
balk- och slädepenningar, vidare i näfverskatt, skjutsfärder, skatte- och 
bolmanshö och halm; å vissa socknar utgick krokskatten äfven i 
gråverkspenningar. E fter röktal utgick »kipsispenningar»; efter
bågar beräknades dagsverksskyldigheten, och med båge förstods en 
arbetsför man, som kan »bära båge till skogs efter djur». Röktalets för
hållande till kroktalet var i skilda socknar olika, och ju flere rökar det 
fans i förhållande till kroktalet, desto längre hade man gått i hemmansklyf- 
ning. I Satakunda, likasom äfven i Tavastland, voro socknarna indelade 
i 2— 4 fjerdingar, ifrån hvilka utgingo bolmansskatt: bolmansråg, -kom  
och- hafre, -fisk, -humla, -smör, -kor, -får och bclm anstalg; dessutom 
utgick väga- och broaskatt, timmermans- och lerarbetsskatt, skattefisk 
-humla, -höns, -ägg, -hampa, -bast och -kalk, vidare tegelved och fogdens 
gåfvogäddor. Länsmansräntan, omnämnd ledan 1413, då skatten u t
gick (länsmanshö) efter krok- och bågetal, och prästeräntan 
efter enahanda tal i m atskott, nebbeskatt, komålssmör samt kyrkobåga- 
penningar. Klockareräntan betalades efter röktal. —  T ill Tavastland 
räknades 1540 W ichtis och Elim ä fjerding inom n. v. Nylands län.

Landskapet synes i äldsta tider varit indelt i tre härader:

1) Sääksmäki härad omnämdt 1416. H it hörde 1543 Portas (Somero 
Berttula, Jokkis, Humppila och Tammela), K alvola (Kalvola och Urdiala), 
Saaris (Akkas, Urdiala), Sääksmäki, Pälkäne (Pälkene, Sahalaks) och 
Kulsiala (Längelmäki och delar af Hattula). Domböcker finnas i Stats- 
arkivet för häradet först från år 1696.
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Sigill 5. Omskrift: SIGILLUM  * TERR1TORIJ • SEXEM ECK ENSIS * — Springande 
lodjur på sköld utan krona (Tavastlands vapen jfr B om ansson H ist. Ark. X. 309); —  

Ur häradets veriflkationsbok 1610.

2) Hattula härad, omnärrindt 1415. H it hörde 1543 Janakkala 
(och delar af Mäntsälä), Loppis (med delar af Janakkala och W ichtis), 
W ichtis (med delar af Nurm ijärvi), Renko (med delar af W ånå),Lehi- 
järvi (med delar af H attula, Tyrväntö och Tuulos), H attula (med delar 
af Tyrväntö) och Mäskelä (meddelar af Janakkala, W ånå och Hausjärvi). 
—  Domböckerna börja 1622.

Sigill 6. O m skrift: HATVLA (härad ?). —  Springande lodjur öfver tre rosor på sköld  
utan krona. Dombok 1632 (ee 2).

3) Hollola härad omnämndt 1429, äfven kalladt Hauho härad 
(1454). Från 1461— 83 synes häradet varit indelt i ö fra- och Nedra- 
Hollola härad, men synes dessa delar åter senare förenats till ett härad, 
som sedan kallades öfra häradet; så 1533— 1550. Hit hörde 1543: Hauho, 
Tuulos (med Luopiois), Lampis, Padasjoki (med Kuhm ois),' Jämsä, 
Sysm ä (med delar af M äntyharju och Joutsa samt Rautalam pi erämark), 
Asikkala, Hollola (hörde 1555 till Borgå län), Tennilä (Koskis, Kärkölä
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och delar af Hollola och Lampis), W illähti (delar af Kärkölä, Mäntyharju 
äfvensom Nastola, A rtsjö, Orim attila, Iittis, Jaala och Pukkila) samt 
Elim ä fjerding (kallas socken 1534). Domböckerna börja 1610— 11, 1622.

Sigill 7. Omskrift: HOLLOLA HAREDZ • SIG N E T  f .  — Springande lodjur m ellan tre 
stjem or ofvan och tre rosor undertill, på sköld utan krona. — Under häradets Dombok

1649— 1693.

Satakunta, till hvilket äfven intill 1605 hörde södra delen af Öster
botten eller Lappfjerd och Nerpes, torde väl i början hört till Tavastland 
(jmfr J. R. Aspelin, Joukahainen och Ruuth, Hist. ark. X V ) bl. a. a tt döma 
deraf, att den tavastländska fogden 1303 hade bestäm m anderätt öfver 
trakter, hvilka senare räknades till Satakunta. Emellertid nämnes Sata
kunta såsom landskap med eget sigill (Hausen Medel tidssigill N:o 290) 
redan 1331 och blott fyra år senare eller 1335 (Hausen medeltidshandl.) 
var landskapet tudelt, enär då Nedra Satakunta omtalas i urkunderna, 
och 1413 räknades Birkkala till (öfre) Sategunden (Hausen Bidr. I, 317).

H ufvudskatten utgick 1413 efter rökar, bol och krokar. Å r 1540 
gick skatten i öfre häradet efter kroktal, i nedre häradet efter röktal; 
begge dessa voro jordetal af lika betydelse och från dem utgick en åi lig 
penningeskatt, 12 öre; en krok eller rök var altså ett »12-öres land». 
Bildandet af krok och rök var troligen sådan som i Egentliga Finland. 
Den andra skatten var boskapsskatten, hvilken var ställd i förhållande 
till den skattskyldiges förmögenhet, och dagsverkssmör utgick efter man
tal, d. v. s. hvarje bonde, och i endel socknar erlades dagsverksgäddor 
efter bågetalet. Notedrägtsgäddor erlades af socknarna kring Kum o elf, 
och voro dessa indelade i fj erdin gar samt i några socknar i öfra Satakunta 
i tridiungar, hvilka ungefär m otsvarade bolen i Egentliga Finland. År 
1413 räknades sålunda 17 bol i Satakunta. Länsmansräntan utgick 1:0 
med en penningeskatt från hvarje krok eller rök, 2:0 med höskatt efter 
m antalet, 3:0 tingskött efter bågetal i öfra häradet samt med tingsfisk 
efter m antal i nedre häradet. Gingärden utgick efter m antal och lag- 
mansräntan betaides efter fjerdingar. Äfven här betalades prestränta, 
komålssmör, nebbeskatt och m atskottsmör, och råg erlades också. A n
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märkas bör, a tt Satakunta skatteundervisning ej tillämpades i Lappo, 
hvarest beskattningen var ordnad efter Åbo läns. I Närpes erlades 1413 
skatten efter rökar; sednare bestämdes skatten att utgå i stadgepennin- 
gar. Skattepersedlar voro: hö, råg, kom , hafre, fläsk, kött, halm, torrfisk, 
m atfisk, höns, salt, ljus, lin, hampa, kor och ägg.

Nedre häradet kallades äfven Kumogårds län 1444— 1540. H it räk
nades 1540: T yr vis el. Kalliala (med Punkalaitio), K arkku el. Sastamala 
(med Mouhijärvi), K yro  (Tavastkyrö och Ikalis), B irkkala (med Messuby 
och från 1565 Ruovesi socken), Kangasala, Lem päälä och W esilaks. 
Domböckerna finnas för nedre häradet från 1620 samt för Björneborgs 
grefskap 1658— 80.

Sigill 8. Sigillet utan omskrift, med bokstäfverna • N : S : G : S  • (Nedre Sata Gunda 
Signet). — Ofvanför skölden, som  visar en björn som  klättrar upp för en stege. Skölden  
omgifven af björngalls-blåsor (?), — björngalla ansågs gifva mod. — Ur häradets dom 
bok 1635— 39. (Ang. björnen i Satakuntas vapen jfr B om ansson Hist. Ark. X: 307.)

Satakunta öfre härad nämnes 1429; det bar äfven namn af Birkkala 
härad (1477— 1508). Å r 1540 hörde hit: H vittis, Loimijoki, Eura, Eurabo- 
minne, U lfsby med staden och Kungsgården, Kum o och Närpes, hvilket 
1605 öfverfördes under Korsholms län. Domböcker finnas delvis från 
1584— 88, men gå utan afbrott från 1623.

Sigill 9. Omskrift: ÖFRE •  * SA TT E G V N D EN  » • • • « .  — M ellan 2  stjer-
nor en krönt björn stående upprätt hållande ett öfver axeln lagdt svärd. Under hära

dets Dom böcker 1691 — 1710.
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D å Nyland redan 1326 hade eget landsskapssigill, torde land
skapet länge dessförinnan varit om bildadt till en adm inistrativ enhet, 
men lära i äldsta tider de vestra delarna räknats såsom hörande till 
Tavastlan d och de östra till Karelen. Någonstädes vid  Nylands kust 
torde den »portus Tavestorum» legat, hvilken omnämnes såsom Birger Jarls 
landstigningsplats. Och år 1347 tilldömes Sibbo-boarne deras gamla 
inbundna fiskevatten dem socknemännen af H attalom  för dem hindrat 
orätteliga, enär bl. a. fogden i Viborg tidigare hade tilldöm t Sibbo-boame 
dessa vatten. De ostligaste delame af N yland räknades, såsom häraf 
synes, såsom lydande under Viborgs välde eller Karelen, och till Viborgs 
slott skulle innevånarene i N yland göra sina utskylder på 1360-talet (Sv. 
b. p. 129). Å r 1413 räknades östra N yland till W iborgs län och blott 
Raseborgs län med sina 8 socknar bildade vid denna tid Nyland, och 
ännu så sent som 1554 utgjorde östra N yland eller Borgå län egentligen 
ett af Viborgs läns trenne härad.

Länsindelningen inom Nyland vid  medlet af 1500-talet var m ycket 
omvexlande; 1553 fans Helsingfors län, bildadt af sccknar inom Raseborgs 
län samt Sibbo och Helsinge inom Borgå län och Vichtis samt Loppis 
inom Tavastehus län. T ill Borgå län hörde Borgå, Pem o och P yttis 
socknar hvartill kom från Tavastehus län Hollola och »Willehtis socken 
och Elim ä fjerding». Men redan 1556 var landskapet indeladt 1) Rase
borgs län med Tenala, Pojo och Karis, 2) Laxpojo lån af Lojo och W ichtis,
3) Sjundbygårdslän af Ingå, Sjundeå och K yrkslätt, 4) Helsingfors län 
af Esbo, Helsinge och Sibbo, 5) Borgå län af Borgå och Pem o socknar 
samt Mertlax fjerding af P yttis, samt 6) Kymmenegårdslän af tre fjer- 
dingar af P yttis, Elim ä samt tv å  socknar af Viborgs län. Icke heller 
länge fortfor denna indelning. Å r 1563 var Borgå län lagdt under Hel
singfors, samt Laxpojo och Sjundbygårds län under Raseborg. —  År 
1401 och under följande tider nämnes särskildt Vestem yland, hvadan 
landskapet då redan var deladt i tu: Vestem yland eller Raseborgs län 
sam t östernyland, senare kalladt Borgå län.

H ufvudskatten utgick efter jordatal: markland jord eller skatt
m ark, som omnämnes i handlingarna redan 1405; denna skulle utgöra 
18 aln eller 3 stänger jord; på stången synes man utsått 1 spann säd som 
i Raseborgs län var 20 kappar, hvadan en stång jord ungefärligen m ot
svarade ett tunnland och en skattm ark skulle utgjort 3— 6 tunnland, 
beroende af jordens bördighet, men skulle stångtalet derjämte uttrycka 
hemmanets andel såväl i bolåkern som äfven i jordskatten.

H ufvudskatten eller m arkskatten, kalladt 1451 markgället, utgick 
af hvarje skattem ark, sistnämnda år under namn af höpengar, arfvodis- 
(arbets) pengar, tridiungsnöt, akäpengar, skatten öt, thierepengar samt 
ställvis flötepenningar.

E tt annat skattetal var bol, omnämndt redan 1413 och 1451; inom



—  67 —

Raseborgs län fans ungefär lika många bol som 1540 d. v. s. 102, och 
20 skattem arker bildade ett dylikt (10 skattm arker åter kallades nöt
lag). Från hvarje bol utgingo bolskatt, bolgästning och nötbättrings- 
malt; thierepengarna utgingo 1451 och 1540 med 1 m. 16 ort. hvilka 
voro fördelade efter skattm arkem a.

E fter m antal utgick äfven en skatt. Mantalen voro i Raseborgs län 
1415 och 1451: 1,011 och 1541 voro de 1,625. H varje skattbonde skulle 
dessutom utgöra 3 dagsverken och hvarje socken skulle underhålla en tim 
merman vid  kronans slott från 1/r> till 11/11 (s. k. lång mansdagsverke deremot 
räknades frå n 3/s t i l l14/9)- Skäribefolkningen skulle forsla skattepersedlarna 
till Stockholm, men då detta icke behöfdes erlades derför från mantalen 
s. k. skipspenningar. Länsmansräntan utgick efter skattem arker i spann
mål eller hö, och Prästeräntan under vanliga titlar: m atskotts-, komåls- 
och nebbeskattssmör, samt klockareräntan efter röktal, hvar jäm te äf
ven flöteskatt utgick somligstädes för underhåll af flottor vid  färjställen. 
Skattepersedlam e voro råg, malt, hafre, smör, kor, får och lam, höns, 
gäss, ägg, fläsk, kött, torrfisk, humla, bast, hampa, näfver, hö, halm, ved, 
bjelkar, bräder och ljus. —  Åtminstone från 1427 var Vestem yland deladt i 
öster- och Vester häradet i Raseborgs län. T ill Vesterhäradet borde väl räk
nats Ingå, Karis, Pojooch Tenala samt till det östra: Esbo, K yrkslätt, 
Sjundeå och Lojo; men det synes ofta skedt omkastningar, så att Lojo 
och Esbo räknades till Vestra häradet och Ingå och Po jo till östra  häradet.

Raseborgs läns domböcker fortgå med luckor från 1620.
D et näst äldsta sigillet, en båt mellan tv å  strömmar, synes vara gref- 

skapets att döma af kronan. Huruvida den i Nylands sigill ingående 
båten ursprungligen varit Raseborgs sigill kunna vi icke afgöra.

Sigill 10. Omskrift: RA SEBO RG ES . 
LE » SIG N ET » 1606 » (åratalet å ori
ginalet kan lika väl eller hellre läsas 
1506). — T venne med snedkors tecknade 
fanor hvilkas stänger äro korslagda, på 
krönt hjelmprydd sköld. — Ur räken
skapsböcker från 1617 - 4 7  (Finl. statsark.

N:o 3557, 3662).

Sigill 11. O m skrift: RAS •  B O R G H  .  
LA’N. — Båt med tullar m ellan två ström
mar på sköld under grefvekrona. — U n
der häradets D om böcker 1634—43.
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det

Sigill 12. Omskrift: SIGILLVM • RASBORG  f .  — Knäböjande bevingad engel m ed  
framsträckt hand. (Djekne vapnet ?) Under häradets dom böcker 1647— 95. Jfr J. R. 

Aspelin , Suom. Mus. 1899: 48.

Det tredje sigillet för grefskapet visar en af bild af Raseborgs fäst
ningsport med pallisader.

Sigill 13. Omskrift: S1GILLUM COM 1TATUS : R A SE B U R G E N SIS. — Afbildning af 
Raseborgs slottsport. Under slottslänets verifikationsbok för år 1670.

2) östra Nyland eller Borgå län. Här funnos skattegrunder, hvilka 
häntyda på gam malt ursprung; jordetal fans icke utan erlades skatterna 
efter mantal, af hvilka funnos tv å  slag, gamla och nya mantal eller full- 
skattetal. D et gamla m antalet räknades efter hvad bonden egde i lösöre, 
och erlades från dessa markgäldspenningar. E fter fullskattetal eller »man
talet man från man» utgick en skatt i penningar eller persedlar. Läns- 
mansräntan uppbars af kronans uppbördsmän efter derom i äldre tider 
uppgjord stadga och presträntan erlades i m atskotts- och komålssmör, 
efter rök och ko, men nebbeskatten utgick efter hjonelag samt klockar- 
räntan efter rök. Skattepersedlarne voro råg, malt, hafre, smör, bräder, 
näfver, bast, kor, får, höns, torrfisk, humla, hö och salt.

Tidigare är anmärkt, att Borgå län räknades till Viborgs slottslän.

Det andra sigillet med knäböjande bedjande ängel påminner om 
gamla Djekne-vapnet.
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År 1540 hörde hit Helsinge (med Esbo och delar af Thusby och Nurmi
järvi), Sibbo (med delar af n. v. Helsinge, Thusby och Nurm ijärvi), 
Borgå (med delar af Mäntsälä), Pem å (med Mörskom och delar af 
Lappträsk), P yttis (med delar af Lappträsk), N yby  (med Pukkila, 
Orim attila, Nastola, Iittis, Jaala, Artsjö och delar af Hollola och Kärkölä), 
samt Kymm ene med Kymmenegård. Domböckerna börja i Borgå 
län 1621 och i Kymmenegårds län 1653.

ter sigill utan krona på skölden finnes 
under häradets domböcker 1636— 57 och  
1682. Jfr J. R. Aspelin Suom en M useo  

1899 p. 47.

Karelen. 1 samband med händelser från tiden omkring 880 om
nämnes K y r ia la n d  (Olof d. hel. saga). En runskrift nämmer äfven K u- 
ruli, hvilket möjligen afser samma landskap. Äfven tidigt finnes namnet 
i R yska krönikor (1143, 1191 o. s. v.) och i påfvebref från 1230. Rörande 
den under Sverige hörande delen af Karelen (kalladt: Viborgs välde 
1347, Viborgs län 1448) veta vi, att detsamma 1323 var deladt i tre gis- 
lalag (kihlakunta: härad): Savo, Jääskis och Äyräpää. Den under 
»Wotska pjätinen» hörande delen bildades af Ladoga-Karelen.

Å r 1540 var svenska delen af Viborgs län indelad i tvenne härad:
1) I.appvesi härad, till hvilket hörde: Säkkijärvi, Vederlaks, Vekke- 

laks, Lappvesi (med n. v. Klem is och W alkeala) och Taipale (med n. v. 
Savitaipale och Taipalsaari). Skatten gick ut efter fullskattetal eller efter 
hvad bonden sådde; flere hemman voro dock icke »fullsätis», hvarföre ny 
skattläggning 1559 företogs, då skatten utgick från hvarje 8:de stång 
(å 6 aln) som utgjorde måhl i åkern ( =  x/6 tunnland), hvarpå 1/2 spann 
kom  kunde utsås. Ifrån de skilda nötslagen, som utgjordes af xo full
skatter, betalades särskilda persedlar och af dem som svedjade på »kro
nans utmarker, som kallades kiltio», erlades kiltispen gar. Persedlarna

Sigill 14. Omskrift: B O RG O  • LA H NS • 
HÄREDZ • S IG N E T : — Tre ofvan hvar
andra ställda laxar (?) inom krönt sköld. 
— Under häradets domböcker 1661—93. 
Ett äldre, något mindre, 31 mm i diame-

Sigill 15. Omskrift: KYMMENE c / 3  
H ^ R R E D H  f .  — Utspändt nät, ofvanför 
öfre delen af en lax. Under häradets 
dombok 1696. Jfr. J. R. Aspelin Suom. 

Mus. 1899 p. 47.
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voro bl. a. tjära och båtar och för öfrigt ungefär desamma som i Borgå 
län —  i Taipale dcck en större qvot skogsprodukter.

Lappvesi härads domböcker börja 1623.

Sigill 16. Omskrift: L A P W E S I  H ; E R - R - E D .  1 • 6 0 0 . — Sankt Lauren
tius med halstret samt bokstäfverna • S • L. — Under Lappvesi härads dom böcker 

1624— 1660. Jfr J. R. A spelin , Suom . Mus. 1899, p. 47.

2) Åyräpää härad var redan 1323 ett gislalag. Det kallades äfven 
öslra Karelen. H it hörde 1540 Viborg, Jääskis, Mohla (med n. v. W alk- 
järvi och Heinjoki), H antula (Kivinebb, V alk järvi och delar af Mohla), 
N ykyrka, Viborg med Björkö samt utöarna. Skatterna utgingo efter 
nötslag, rök och äfven båge. I Viborgs socken erlades s. k. täktepengar. 
Liberi-skatten uppbars af dem som varit under frälset, men åter kom 
m it under skatte. I Jääskis betaltes en skatt som kallades »soynes (?so- 
vinnos) pengar», som skall pålagts för det der städes slagits ihjäl en konungs 
fogde. Dagsverken, länsmansränta och prestränta erlades äfven. A f skatte
persedlarna förtjenar påpekas från Björkö sältran och salt strömming. 
D etta härad delades sedan i

a: Jääskis Härad, hvari domböckerna börja 1623.

Sigill 17. Omskrift: I^ S K IS  • O CH  • ROOKOLAX : HAiRR • f .  — Jääskis kyrka 
vid flodstrand, bygd i ladustil med liten kupol på m idten; flaggan bildas af Petri nyckel 
och på hvardera sidan om flaggan • S • P •, Sanctus Petrus, kyrkans titelhelgon. — Under 
häradets dom böcker 1634— 60. (St. Ark. N:o jj 5.) Jfr J. R. A spelin , Suom en M useo

1899, 48.
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b: Stranda härad. Domböckerna börja 1623, samt särskildt för 
Björkö friherrskap 1658— 80.

Sigill 18. Omskrift: HER : SINET • JP ■ W IBORG • BORCK • O- OCH SECKIERF  
SO  f  (Her(ads) sinet af Wiborg, Björkö och Seckjerf so(cknar). — Den i W iborgs va
pen ingående bokstafven W, en  björk samt en sjö. — Under häradets domböcker 

1643—61. (St. Ark. N:o jj 5.) Jfr J. R. Aspelin , Suom . Mus. 1899:48.

c: Åyräpää härad, hvari domböckerna börja 1623.

Jfr J. R. A spelin , Suom . Mus. 1899: 48.

Savolaks var äfven 1323 ett Karelskt gislalag. Sedan Nyslott 
anlagts, bildade detta medelpunkten för slottslänet, hvilket än hade 
egen ståthållare, än hörde under W iborgska ståthållaren, än åter hörde 
under Kexholm s och W iborgs läns samt Wiborgs och Kymmenegårds 
landshöfding. Sedan 1552 var landskapet indeladt i tv å  fögderier: Sa- 
vo lax och Norrbottens.

1) Till Savolaks fögderi hörde Jokkas (med Jorois), Vesulax (St. 
Michel, Haukivuori, Kangasniemi, delvis Pieksämäki) och Pellosniemi 
kalladt 1556 Moisio socken (Kristina, Suomenniemi, Hirvensalmi och 
delvis Mäntyharju).

/

Sigill 19. Om skrift: /EVREPA 00  

HA5RRERDH +. — Bild af Åyräpää (Mohla) 
kyrka till höger och korset (— socken  
kallas Sancta crux, Pyhä risti). — Hära
dets dombok 1633—49. (St. Ark. jj 5.)

Sigill 20. Omskrift /EU R E P/E  • H Ä 
RADS- S IG N E T E :X :— Bild afÄyräpää 
(Mohla) kyrka i ladustil med det helga 
korset öfver kyrkan. — Häradets dombok 

1660.
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2) Norrbottens fögderi bestod af Sääminge (med Puumala, Kerim äki, 
Jorois, Jokkas och delvis Pieksämäki), Rantasalm i (med Leppävirta och 
Heinävesi), Tavisalm i från år 1563, Kuopio socken med Iisalmi 
(enl. K aj ana friherrskaps domb. för 1655 uppgicks rån emellan Iidensalmi 
och Pyhäjoki 1583) samt från 1552— 58 äfven Uleåerämark (med W uoli- 
joki, Säräisniemi och Paltamo).

Dessa fögderier voro 1557 delade i 6 slottslän: 1) Sairiala gård 
med Vesulax socken, 2) Partala gård med Jokkas socken, 3) K iiala gård 
med Pellosniemi, 4) Putkilaks gård med Liistensaari (Sääminge) socken, 
5) Rantasalm i gård och socken samt 6) Tavisalm i gård och 
socken.

Skatten utgick efter jordetal eller skattskinnetal. E tt  »skattskinn 
jord» var 3 sädespundland eller skattepundland »af bönderne kalladt 
arfvis pund» (arvio), d. v. s. så m ycket svedjeland, att ett pund råg, 1 
pund korn och 1 pund hafre kunde derå utsås. Skatten erlades ofta i 
skinn. E fter m antal eller »skattetal» betalades gengärd. H elskatt var 
den bonde som hade sig påförda 4 skattskinn, halfskatt från de som hade 
mindre. Dessutom erlades dagsverken i »vikuarbit», kaveskorn för 
underhåll af slottets kaveser eller färjbåtar, länsmansränta, bolmans- 
ränta, som erlades till bolmännen eller fjerdingskarlarna, hvilka uppburo 
kronans ränta; presträntan utgick efter »kiltis» samt i bågpenningar och 
komålssmör. Skattepersedlar utgick i råg, korn, hafre, hö, stockar, 
bräder, tjära, kalk, näfverrep, loskinn, elghudar, mårdskinn, räf-, och 
korsräfskinn, utter-, hermelin-, mänk- och harskinn, gråverk, harar, 
gäddor, kor, får och getter.

Domböckerna för N yslotts län gå från 1639— 48, hvarefter skilda 
domböcker för Lill-Savolax finnas från 1649, men saknas för Stor-Savolax.

Sigill 23. Omskrift: LILLA SAF- 
WOLAX ■ HÄRDZ • SIGIL • 
Spänd båge med pilen uppåt på 
sköld, sig illet ovalt. — Lacksigill 
under Lilla Savolaks dombok 

1697.

Sigill 21. O m skrift: STOOR SA- S igill 22. O m skrift: LILLE : SA-
VOLAX — Spänd båge med pilen WOLAX — Spänd båge m ed pilen
uppåt på s k ö ld .— Jordebok 1616 uppåt på s k ö ld .— Ödeslängd öfver
(St. Ark. N:o 6773). Ang. gref- Rantasalmi och Sääminge 1606.
skapet Savolaks vapen jfr B om ans- (St. Ark. 6717.)

son Hist. Ark. X: 320.
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Kexholms län. —  Till den till Votska pjätinen (Votiska femte
delen) hörande delen af Karelen, d. v. s. Ladoga-Karelen, finnes en jorde- 
bok för 1499— 1500. Denna del var då delad i södra delen med Kexholms 
stads, Sakkula och Rautus pogoster, samt norra delen med Kronoborgs 
Sordavala, Ilomants och Salmis pogoster. Skatterna utgingo uti stads- 
pogosten i pengar och spanmål, i Sakkula och Rautus pogoster efter ader 
(atra) och obs i säd, öl, ost, lin och smör. I Kronoborg pogost räknades 
3 bågar (rök) på en atra, och i skatt erlades mård- och ekorrskinn samt 
jagtfalkar; pogosten var indelad i s. k. perevara och dessa i bågar. Un
gefär enahanda skatteindelning var genomförd i Sordavala pogost, och 
Salmis pogost var indelad i bågar. Sedan denna landsdel eröfrats af 
Sverige inrättades i densamma och för öfriga delar ett särskildt lagmans- 
döme från 1578. Landskapet indelades i Kexholm s Norra län och K e x 
holms Södra län. —  Domböcker finnas från 1657.

Sigill 24. Omskrift: KEXHOLM S -LANTZ : H EREDZ : SIG N ET : — T venne borgpor
tar på holmar i en ström uti hvilken simmar lax; och på hvarsin sida om strömmen  
läses]N O R R E  LH E NE  och SO DER LH ENE. — Under K exholm s läns dombok 1662—69.

Jfr J. R. Aspelin, Suom . Mus. 1899: 48.

Österbotten, eller —  såsom det i äldsta tider kallades, —  östernorrland 
n ämnes 1329, och Lappmarkerna omtalas 1328; räkenskaperna för Kors- 
holms län börja redan 1531.

År 1413 hörde under länet, förutom Mustasaari, K yro, Kem i, Strand 
(Pedersöre?) och Tom eå på finska sidan, jem väl Luleå, Piteå, Skellefteå, 
Löfånger, Bygdeåsam t Umeå på svenska sidan, och betalades då skatt efter 
rök sam t erlades jem väl sälspeck, lax och gråskinn. År 1531 utgingo 
skatterna ej efter bestämda skattetal; socknarna voro delade i fjerdin- 
gar, men dessa hade ej lika skattebelopp sig påfördt. I Kem i utgick 
dock skatten, den s. k. vinterskatten, efter bågatal och det kallade bön
derna »kiltit»; en stadgaskatt i penningar kallades sommarskatt. Från 
1556 förekommer en mantalsskatt i K yrö  och Ilmola kapell efter pundland, 
som skulle bestå af tio karpland och ett spannland var en areal, hvarå 
kunde utsås ett spann kom  eller ®/4 spann råg eller omkring ett tunnland; 
dessutom utgingo mantalsskatter: preste-, klockare- och länsmansränta, 
samt fisk-skatt och deribland träskeskattsgäddor från fisket i erämar- 
kem a. I Uleåträsksocken, omnämnd från 1559, som omfattade hela

2
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inre delen af landet, erlades skatt efter skatteskinntalet, och äfven 
lapparne erlade en skatt i mårdskinn. T ill Korsholms län hörde 1550 
Kem i, Ijo, Limingo, Salo, K alajoki, Pedersö, W örå, K yrö  och Musta- 
saari sam t Kem i Lappm ark, dit trakterna upp till Enare och K ittilä  
hörde. Skattepersedlarna voro kom , mjöl, malt, smör, hö, lax, gäddor; 
i nordligaste delarna: mård- och hermelinskinn.

Domböckerna från Österbottens södra del d. v. s. den som nu är 
inom W asa län, börja 1626 och från norra delen äfven från samma år. 
För Österbottens medledels härad från 1678— 80, för K ajana friherrskap 
från 1651 samt W asaborgs grefskap från 1674— 80 finnas dessutom 
skilda domböcker.

Sigill 25. O m skrift: SIGILLVM BARONATVS CAIAN/G BRAHE « « —  En i kort 
skinnpäls och sk innm össa klädd man, hvilken afskjuter en pilbåge mot ett träd. — Ur 

häradets dombok 1651—58. Jfr J. R. Aspelin , Suom . M us. 1899: 48.

Rörande Österbottens sigill har man sig bekant, att detsamma mot 
slutet af 1500-talet var ett djur (? korsräf, enl. Bomansson: Hist. Ark. X .: 
324). Huruvida detta sigill var samma landssignet, som Sten Stures fogde 
Hans Andersson Reen med listighet hade bragt till Stockholm och som 
utlemnades 1498 från Rådhuset derstädes åt en deputation af 7 bönder 
för att antvardas åt häradshöfdingen K nut Eriksson (Hausens saml. i 
Statsark.), vet man icke. Bekant är äfven att flere socknar i Österbot
ten redan under slutet af 1500-talet bestodo sig med egna sigill (jmfr 
Pohjanmaa I, s. 61— 71).

t
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Michael Toppeliuksen maalauksista Tohmajärven 
kirkossa.

Monet kirkot oli jo kuuluisa kirkkomaalarimme Michael Toppe- 
lius ennättänyt kuvin koristaa, kun hänen maineensa ennätti kaukaisen 
Karjalan maille. Vuosien 1774 ja  1780 välillä kutsui Kiteen silloinen 
kirkkoherra Anders W inter Toppeliusta maalaamaan kotipitäjänsä kirk
koa. Ei aikaakaan senjälkeen, kun oli Kiteen kirkko koristettu ja sen 
ihanuutta ihmetelty, niin rupesi Kiteen naapuriseurakunnan Tohm ajär
ven asujainten mieli tekemään saada samallaiset koristukset kirkkoonsa, 
joka vastarakennettuna uhkeana seisoi Kirkkoniemen kannaksella, samalla 
paikalla kuin nytkin. Kruununvouti Gabriel Wallenius, joka asui Jouh- 
kolau hovissa Tohmajärvellä, otti asian puheeksi, kirjoitti syksyllä 1780 
oululaiselle kirkkomaalarille, tiedusteli hänen mielipidettään Tohmajärven 
kirkou maalaamisesta ja esitti, että temppelin seinät katettaisiin kankaalla 
ja sille maalattaisiin. Tarkasti hän selitti kaikki asiat, puhui siitä, että 
kirkko vielä toistaiseksi on laudoittamaton, mutta että on ollut puuheena 
laudoittaa se. Kyseli lopuksi maalarilta hintaa ja tiedusteli, koska 
mestari voisi tulla Tohmajärven kirkon seiniä sivelemään. Näihin kysy
myksiin Toppelius vastasi kirjeellä, joka on päivätty Oulussa 3/s 1781.1 
Hän ei suinkaan omasta puolestaan —  kirjoittaa kirkkotnaalari —  
kehoittaisi maalaamaan kankaalle sellaisessa kirkossa, joka on laudoitta
maton ja  jossa siis vesi helposti tunkeutuu läpi seinän ja turmelee 
maalauksen puhumattakaan siitä, että kankaalle maalattuja kuvia hel
posti vahingoittavat hiiret ja  ymmärtämättömät ihmiset. Maalari lausuu 
sen kokemuksenaan, että kaikkein paras keino kirkkomaalauksia teh
dessä on tasoittaa seinät, tukkia kaikki raot ja liitteen kohdat sekä 
täyttää kitillä halkeamat ja  pienet reijät. Silloin voi huoletta, sillä 
edellytyksellä tietysti, että kirkko laudoitetaan, maalata seinille kuvia 
ja voi olla varma siitä, että maalaukset tulevat kestämään. Kuitenkaan 
ei hän ennätä saapua Tohm ajärvelle vielä kesällä 1781, sillä hänen 
laveat asiansa vaativat järjestämistä ja huolenpitoa. Mutta siinä tapauk
sessa —  esittää Toppelius vaatimattomasti —  että seurakuntalaiset eivät 
suostuisi hänen vaatimuksiinsa, joista hän myös kirjeessään mainitsee, 
voi kuka tahansa tehdä tuon työn.

Kun kirje oli saapunut Tohm ajärvelle —  oltuaan pari kolme 
kuukautta matkalla —  esitti Gabriel W allenius sen pitäjän kokoukseen 
kutsutuille isännille. Joitakuita oli, jotka koko tuumaa vastustivat, 
mutta enemmistö päätti, että Toppeliuksen oli saavuttava Tohmajärvelle

1 Katso kirjoituksen liitettä. Kirje on kopioitu — m ahdollisesti huolimatto
masti — pitäjän kokouksen pöytäkirjaan l° /n  1781, jolloin kruununvouti W allenius luki 
sen  pitäjän isännille.
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asiasta sopimaan. Pitäjän isännät antoivat samalla kruununvoudilleen 
vapaan vallan toimia parhaan mukaan ja toimittaa maalarille matka- 
rahat jo etukäteen.

Kuinka olikaan, aika lie kulunut arvellessa, päivä päätä kään- 
nellessä, »kuningas» kyllä lähetti mestarille 600 kuparitaaleria eväsra- 
hoiksi, mutta vasta 1783 kesällä, elokuun puolivälissä, ilmoittaa seura 
kunnan kirkkoherra, maisteri Samuel Norrgren, että »maalaritaiteen 
tehtailija (Fabriqeuren vid målare konsten), hyvin arvoisa herra Michel 
Topelius Oulusta» nyt on saapunut Tohm ajärvelle ja  käskee kysellä 
pitäjän miehiltä, mitä maalauksia he tahtovat kirkkoonsa. Siihen vas

tattiin, että seurakuntalaiset eivät sen enempää 
tahdo maalattavaksi, kuin on Kiteen kirkossa, 
nimittäin alttaritaulu, koko peräseinä aina kattoon 
asti, alttarikehys, kuoripalkki, saarnastuoli ja  kol
men lehterin sivustat. Muutamat toivoivat, että 
koko kuori kuvin koristettaisiin. Edellisten mieli
pide pääsi voitolle.

Kului siitä elokuu loppuun, koko syyskuu 
ja  yhä vielä istui ahkera oululainen mestari kor
keilla telineillään kirkossa ja  koetteli siveltimen 
mahtia. Ja hyvää jälkeä siitä tuli. K un kirkko
herra muutamana sunnuntaina marraskuussa kut
sui seurakunnan isännät koolle ja  ilmoitti heille, 
että tehtailija Toppelius oli työnsä lopettanut ja 
osoitteli valmiit maalaukset, jotka tähän asti oli
vat olleet kankaan peitossa, oli ihastus yleinen. 
Ukkoset olivat perin hyvillään niistä kauniista 
maalauksista, jotka mestari oli saanut syntymään 
pienen puukirkon seinämille. Me emme tiedä 
mitä kuvia peräseinällä, alttarikehyksellä, kuori- 

palleilla ja  lehterien sivustoilla oli, ainoastaan saarnastuoli kuvineen on 
säilynyt jälkimaailman nähtäväksi ja sen kuvat, vaikkakin vaalentu
neina ja naarmuuntuneina, kertovat sen kirkkomaalarin tyylistä, joka 
18:n vuosisadan suomalaisista mestareista oli kuuluisin. Saarnastuolissa
oli viisi osaa eli sivustaa ja kukin näistä oli saanut eri kuvansa. Ensi-
mäisessä oli Vapahtaja pitäen toisessa kädessään ristiä toinen käsi ko
hotettuna taivasta kohti. Ja siinä alla luettiin: Minä olen A ja O alku 
ja loppu.

Hänestä oikeaan on apostoli Johannes, lempeä mies, joka hartau
della näkyy tutkivan kirjaa ja  osoittelee sitä kuin neuvoisi muitakin 
sitä tutkimaan. Siinä apostolin edessä pöyhisteleikse kyyhkynen.

Seuraa sitten pyhä Mateus, enkeli takanaan, joka tuntuu kuis
kailevan apostolille korvaan, mitä hänen pitää kirjoittaa. Neljäntenä
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on apostoli Markus, hartaan näköinen kaljupäinen mies, joka tutkii 
myös kirjaa. Jalopeura lepää hänen jaloissaan. Laitimmaisena istuu 
pyhä Luukas ja katselee surumielisenä eteensä kuin tahtoisi hän sanoa: 
Voi teitä Tohmajärven seurakuntalaiset, te menette suoraan kadotukseen 1 

Varmaan saivat maalarin siveltimen tuotteet katsojain mielikuvi
tuksen synnyttämään tällaisia ja  yhä kummempia ajatussarjoja ja syvä 
hartaus valtasi mielen, kun tuossa ilmielävinä näki edessään V apah
tajan ja  pyhät apostolit. Tällaiset kuvat jotain vaikuttivat.

Saarnastuoli kokonaisuudessaan.
Kun sitten tuli maksusta puhe, niin ilmoitti kirkkomaalari, että 

hän maalauksistaan toivoi saavansa 1300 kuparitaaleria ja  matkara
hoina 200 taaleria. Walleniukselta sanoi hän jo saaneensa 600 , joten 
jälellä vielä oli 900 taaleria. Katsottiin kirkon kassoja, mutta niin 
paljon rahaa ei varastossa löytynyt. Vieläpä sattui niin pahasti, että 
kruununvouti Wallenius, joka oli seurakunnan raha-asiain hoitaja ja 
joka useasti tarpeen tullen lainaili seurakunnalle, ei ollut kotosalla vaan 
vielä sillä Tukholman matkallaan, jolle oli lähtenyt ennen »tehtailijan» 
tuloa.1 Ei auttanut siis muu kuin panna nopea veroitus toimeen, 
etenkin koska maalari vakuutti, ettei hän »ilman suurinta vauriota ja 
kaipausta voinut odottaa rahojansa.»

Kaikista maksuhuolista selvittiin sangen hyvin ja kun isänniltä

1 Toisista lähteistä saam m e tietää, että «kuningas" juuri tuolla matkallaan oli 
ostam assa vävypojalleen Liperin kirkkoherrakuntaa, vaikka ei sitten onnistunutkaan  
kaupassa. Vrt. Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida. H elsingfors 1898, s. 93.



sen jälkeen kysyttiin tahtoivatko he lisää kuvia kirkkoonsa vastasivat 
he kaikki yhtä isäntää lukuunottamatta, että he tahtoivat saada 
koko kirkon maalatuksi »suuren Jumalan kunniaksi, jolta kaikki siu
naus tulee ja  joka varmaan armostaan korvaa kaikki nämät kustan
nukset, sekä omien sielujensa hyödyksi, koskapahan he kuvien avulla 
elävämmin voivat käsittää Jumalan armotyöhön kuuluvat seikat ja 
oman autuutensa asiat.» He pyytävät sentähden, että Toppelius vielä 
ensi kesänä tulisi Tohmajärvelle. Varmuuden vuoksi kysyvät ukkoset 
sentään, kuinka paljon mestari maalauksistaan vaatii ja  tahtovat hintaa 
hiukan tinkiä pienemmäksi.

Kun kirkkomaalari taas seuraavan vuoden elokuussa saapui Toh
majärvelle, kysyttiin pitäjän kokoukseen saapuneilta isänniltä, mitä 
maalauksia nyt tahtoisivat saada kirkkoonsa. Siihen vastasivat nämät, 
etteivät »he uskalla sitä asiaa ymmärtää» ja jättivät sentähden kaikki 
Toppeliuksen ja  pitäjän arvokkaan herrasväen ratkaistavaksi, »sillä 
toivolla, että kaikki parhaiten järjestetään, joka heille myös varmasti 
luvattiin.»

Ja Toppelius maalasi nytkin yhtä uutterasti tietenkin kun viime 
kesänä. Hienot värit oli hän itse mukanansa tuonut, liitu ja liima 
aina Tukholmasta asti hankittu, ei siis kumma, että siitä hyvää jälkeä 
tuli. Vasta kun päivät rupesivat tuntuvasti lyhenemään, kun jo vilu 
ilman pieliä piteli oli kirkko valmiiksi maalattu. Nämätkin myöhem
min maalatut kuvat ovat tyystin hävinneet, ainoastaan muistotieto jut- 
telee, että yksi taiteilijan maalaus esitti helvettiä koko juhlavalaistuk- 
sessaan. Siinä komeili itse pahuuden isä ja  hänen ympärillään luke
maton joukko häntäniekkoja pikkupaholaisia, siinä olivat roihuvat 
roviot ja kiehuvat kattilat, joissa syntistä lihaa kidutettiin. Vaikutus
valtainen oli tämä taulu ja  parhaiten se katsojan mieleen jäi.

Lähes tuhatta viittä sataa taaleria hipoi maalarin lasku nytkin, 
kun otettiin lukuun apumiesten päiväpalkat ja  ruokarahat. Mutta 
kaunis olikin sitten pitäjän kirkko. Vuosina 1796 lausuu kontrahti- 
rovasti Molander pitäessään tarkastusta Tohm ajärvellä, että seurakun
nan kirkko on kaunein koko Karjalassa. Tähän eivät suinkaan vähim 
mässä vaikuttaneet Toppeliuksen luontevat maalaukset.
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Y li kuusikymmentä vuotta koristivat kuuluisan kirkkomaalarin 
kuvat Tohmajärven kirkkoa. Tuli sitten uusi aika, jonka mielestä nuo 
heleät kuvat raamatullisine aiheineen eivät voineet tyydyttää hienontu- 
nutta taideaistia. Pitäjän kokouksessa heinäkuun l:nä päivänä 1849 
esitti seurakunnan rovasti, muuten harvinaisen valistunut ja  oppinut 
herra, että mainitut kuvat poistettaisiin. Hän huomautti seurakunnalle, 
että maalaukset liian paljon vetivät kirkossa kävijäin huomiota puo
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leensa ja  estivät heitä tarkkuudella seuraamasta saarnaajan sanoja. 
Semminkin lapset, joita vanhempansa kirkkoon toivat, häiritsivät äite
jänsä koko kirkkoajan kyselemällä ja tiedustelemalla, mitä kuvat mer
kitsivät ja esittivät. Rovasti oli sentähden katsonut parhaaksi ehdottaa, 
että maalaukset poistettaisiin. Jotkut sitä kyllä vastustivat, mutta 
useimmat m yöntyivät rovastin esitykseen »koska kuvilla ei ollut mitään 
taiteellista arvoa».1 Rovastin toimeksi annettiin pitää huolta siitä, että 
kuvat sopivalla tavalla poistettaisiin.

Näin hävitettiin kuuluisan kirkkomaalarin kuvat Tohmajärven 
kirkosta, jota ne olivat kahden miespolven ajan koristaneet. Uusi 
polvi, joka nyt elää ja  rakastaa menneisyyttä, ajattelee apein mielin 
tätä hävitystä. Kumpa vielä nuo maalaukset pientä Pohjois-Karjalan 
kirkkoa koristaisivat! N yt ne ovat ijäksi kadonneet lukuunottamatta 
tuota saarnastuolia, josta ennen oli puhe, joka vuosikymmeniä vietet
tyään pimeässä tapulinnurkassa, nyt on saanut siirtyä Valtion Museon 
säilyihin.

A. R. C.

Liite.
Michael Toppeliuksen kirje Gabriel W alleniukselle 3li 1781.

Högädel Herr Härads Höfdinge;
Gunstige Gynnare.

Näst min ödmjuckaste compliment och tacksägelse för Herr Hä
rads Höfdingens twänne mycket wördade skrifwelser, får jag  nu öd- 
mjuckast meddela min tancka om den tilämnade Kyrcko-Målningen uti 
Tohm ajärvi. A t kyrckan skulle beklädas med väf och därpå sedermera 
målas wågar jag  intet råda til: i ty sådant blir både kostsamt och
owaraktigt. Kostnaden kan utom målningen efter min tancka stiga
uti et för alt til circa Ett hundrade Sex Tijo Sex (166) Rdlr 32 sk, då 
man räknar wäf, spik och arbetet. Ovaragtigt är det ock så länge
kyrckan icke är bredslagen utan på, ty wattnet drifwer in och röter
bort wäfnaden, at förtiga den skada som möss och wanartiga mennis- 
kior tilfoga. Det bästa är det enligt min tancka, som grundar sig på 
lång ärfarenhet at wäggarna jämnas och slätas först, alla springor och 
fogningar spjelckas, och de små springor och hål igenkittas. Då blifva 
väggarne fasta och såsom af sten waragtige, hwarpå trygt både arbete 
och kostnad kan göras.

1 Kuvaavana seikkana mainittakoon tässä näin ohim ennen toinen esitysehdotus  
samasta pitäjänkokouksesta, esitys hankkia ukkosen johdattaja kirkkoon. Sitä pitäjän 
m iehet yksim ielisesti vastustivat „föregifvande at kyrkan den förutan blifvit redan i 100 
år förskonad för åskans härjningar, hvilket de med den H ögstes hjälp hoppades äfven 
för fram tid en .--------------
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Nästa somar kan wäl intet någon målning ske, emedan kyrckan 
bör först brädslås 0111 man annors wil at omkostningen ei skall gå för- 
gäfves. Materialier uphandlas efter närlagda Nota, och alla andra nö
diga anstalter göras.

För min egen person behöfver jag  ock nästa somar hwila, anstalta 
och sätta mina egna affairer i stånd, samt förse mitt nog vidlyftiga 
hus till godo. Somaren därpå wil jag, om_den Högsta förlänar lif och 
hälsa, då wi först träffat skälig öfverenskomelse, åtaga mig arbetet. I 
annor händelse kan ho som hälst sådant wärckställa, sedan materia- 
lerna äro til hands. Jag skulle, om arbetet m ig anförtros, begära uti 
arfvode utom skjuts, förtäring under resan fram och åter, samt spis
ning så länge arbetet påstår 166 Rdlr 32  sk. De fina färgorna, som 
til arbetet behöfves består jag  då sjelf. För öfrigt recomenderar mig 
och med wördnad framhärdar.

Högädel Herr Härads Höfdingetis

ödmjucke tjenare 
Michel Topelius.

Uhleåborg d. 3 Febr. 1781.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 57—74. S u o m en  h a llin n o llin en , la in k ä y tö llin en  ja  k am era lin en  

jak o  va n h em p in a  a ik o in a . Historiallisista lähteistä on kirjoittaja poiminut esittä
m änsä tiedot maamme jaosta m ainituissa suhteissa  sekä kuvaamansa sinetit. N iinpä 
mainitaan Finland (n. 1030), Turunmaa (1200-luv.) ja Suom i (venäl. Sum 1200-luv.) 
maamme lounaisosan niminä, jolla maakuntasinetti oli ainakin jo 1322. Aurajoen poh
joispuolisessa  osassa oli täällä Maskun (luult. jo 1300-1.) ja W ehmaan (mainit. 1347), eteläp. 
osassa  Piikkiön (1380) ja Halikon (s. v.) kihlakunnat. Häme ( =  Jäm 1042, Jum en 1070), 
Tavastland ( =  Taustanmaa ?; n. 1030), sinetti v. 1319, jakautui Sääksm äen (mainit. 1416), 
Hattulan (1415) ja H ollolan (1429) kihlakuntiin. Satakunta, alkuaan ehkä Hämettä, oli 
maakunta jo 1331. Siinä oli a linen (main. jo 1335) ja ylinen (m. 1429) kihlakunta. 
Uudellamaalla (maakuntasinetti 1326), muodosti v. 1401 länsi osa, joka ennen oli kuu
lunut H äm eeseen , Raaseporin- ja itäpuoli, ennen Karjalaa, It. Uudenm aan, sittem m in  
Porvoon läänin. 1500-luvulla oli täällä läänijako vaihteleva. Karjalassa (Kyrialand 
800-luv., venäl. läht. 1100-luv.) oli v. 1323 Savon, Jääsken ja Äyräpään kihlakunnat. 
V. 1540 oli Viipurin läänissä Lappeen, Jääsken, Äyräpään ja Rannan kihlakunnat. En
tinen venäl. Karjala, Käkisalmen lääni, muodosti 1578 lähtien eri laam annikunnan. 
Savo, O lavinlinnan perustettua linnalääni, jakaantui v. 1552 Savon ja Norrbottenin vouti
kuntiin, joissa v. 1557 oli 6  linnalääniä. Pohjanmaa mainitaan v. 1329 (sinetti 1400- 
luv.), Lappi 1328. Täällä oli pohjois-, keski- ja eteläpohjanmaan kihlakunnat, Kajaanin 
vapaaherrakunta ja W asaborgin kreivikunta. Korsholman linnaläänin tilit alkavat täällä 
v:sta 1531. (Ad. N.)

Ss. 75—80. Otn M ichael T o p p elli m åln in g ar 1 T oh m ajärv i k y rk a . Förf. 
redogör för dessa målningars uppkomst »ch meddelar ett desam m a berörande bref af 
målaren till kronofogden G. W allenius. (A. R. C.)

H elsink i 1908. K. F. P u rom iehen  k ir japa ino .
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Karjalainen epäjumalankuva.
Esitetty M uinaism uistoyhdistyksen kokouksessa marraskuun 5 p. 1908.

K. S eu ra! Olemme 38 vuotta kokeneet riisua niitä pölyisiä ver
hoja, joiden alle vierineet vuosisadat ja vuosituhannet ovat kätkeneet 
kansamme muinaiset kultturiolot ja käsitteet, mutta ei ole pakanuus 
vielä koskaan astunut eteemme niin paljastettuna kuin tänä päivänä 
tuossa kuvassa (k. 1), josta emme vastaiseksi tiedä muuta, kuin että se on 
Sortavalasta lähetetty, että sitä, kuten arvataan, kalastajat ovat pal
velleet saarella likellä Valamoa, kunnes munkit ovat mahtaneet heittää 
sen mereen ja aallot sen ovat tuoneet Kurkijoelle.1 Minä puolestani 
otaksun, että se aikaisemmin on säilynyt jossakin karjalaisessa kuusis- 
tossa jommallakin puolella rajaa ja edustanut Kalmaa, jonka ahmaa- 
vaisuutta kuvannee leveä suu. Mitä raakuutta tuossa kuvassa näem 
mekin, niin tunnustettakoon että se on omansa herättämään näkijässä 
kauhua, tuota tunnetta, joka koskettelee pyhää, tuota tyventä, voitta

1 Maisteri J. A ilio on m yöhemmin hankkinut toim itukselle kuvasta seuraavat 
tiedot, jotka luetaan Rajavahdissa */» 1907, n. 98:

T aikauskon jä t te i tä .  V ossenoin  saarella Laatokassa oli aikoinaan pyhä sa s-  
soona, johon vanhat ukot panivat rahojaan, saadakseen kosolti kaloja. Mutta hylkeen- 
pyytäjät sen  polttivat. Sassoonaa korvatakseen joku sitä kaipaava henkilö valm isti ki- 
visilm ä jumalan (nimi johtunut siitä kun jumalalla oli kivestä silmät). Jonkun vuoden  
kuluttua kohtasi jumalaakin onnettom uus, sillä  eräs pyhä m unkki, kalastaessaan saa
rella huonolla kalaonnella suuttui kivisilmään ja heitti sen  ahvenien valtakuntaan. 
A alloissa aikansa harhailtuaan joutui jumala vihdoin Falajan saareen, jossa juuri sattui 
olemaan; Mantsinsaaren kalastajat kalanpyydössä. M antsilaiset saivat sillo in  runsaan 
kalansaaliin, ja olihan se  selvää että saalis oli kivisilm ä jumalan johdatuksesta. He 
ihastuivat kivisilmään ja kuljettivat sen kotisaarelleen, jossa jumala sai paikkansa erään 
huoneen, nimittäin Siidorovin talon katolla Peltosen  kylässä, o llen s ie llä  näihin päi
viin asti. Nykyään sama jumala on edusm ies Janne Martikaisen toim esta tuotu Mant- 
sinsaaresta Sortavalaan ja vierailee parhaillaan „Rajavahdin“ toim ituksessa. Korkeasta 
iästään huolimatta on se  vielä täydessä ryhdissään.
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matonta, armotonta jumaluutta —  kuolemaa, jonka sääliväisyyttä emme 
kuitenkaan koskaan lakkaa anomasta. Kivisilm ät todistanevat ku- 
vaamistaidon vanhoja perintötapoja ja muistuttavat satujen kerto
muksia jum alankuvan loistavasta, ryöstäjän ahneutta kiihoittavasta 
asusta Vienansuulla.

On usein huomautettu ja tämäkin löytö muistuttaa kuinka alhai
sella sivistyskannalla Suomen valloittajat —  saksalaisiin verrattuina —

Kuva 1. Mantsinsaari.

ovat mahtaneet olla, kun tuskin riviäkään ovat kirjoittaneet valloituk
sistaan, puhumattakaan voitettujen heimokuntiemme oloista ja  tavoista. 
Siksipä tarvitsemme näin hämmästyttäviä ja  odottamattomia löytöjä 
todistamaan yksistään, että esivanhempammekin ovat aikoinaan palvel
leet veistettyjä epäjumalankuvia.

Olen ennemmin »Suomen asukkaihin pakanuuden aikana» poimi
nut saatavissani olleet tiedot suomalaisten epäjumalain palveluksesta. 
Vexionius sanoo heillä olleen rahilla istuva korkea epäjumalan kuva, 
joka piti kädessään maljaa ruokauhria varten ja jota kyyristetyin pol
vin ja  ruumiin palveltiin. Karjalaisilla sanotaan olleen kotona puusta
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veistettyjä epäjumalan kuvia, ja sellaisia kotijumalia mahtoivat nekin 
veistetyt kuvat olla, joita uutisasukkaat Kustaa Vaasan aikana kuljet
tivat mukanaan Oulunjärven rannoille, kuten venäläiset 1559 kunin
kaalle valittivat.

Tunnettu on Töysän »Toimin epäjumala», joka oli kiviraunioon 
pystytetty puukuva. Sille oli uhrattu pientä kalua, —  rahaa, sormuk
sia, ristejä, —  kunnes Lapuan nimismies kuvan hävitti v:n 1750 pai
koilla. J. Krohnin mukaan poltettiin aikanaan helavalkeita Vestilän 
harjulla Ilmajoella ja harjun sivulla oli noin kuuden korttelin pitui
nen ihmisen kuva. Niin ikään oli Körtinmäellä Kiuruvedellä vielä 
1885 kaksi puusta tehtyä miehen ja naisen kuvaa, silmät tinaiset. 
Niiden välillä ja ympärillä oli alttarikiviä, joita eräs talon isäntä käytti

taikoja tehdessään. Toisten kuvien muistoja säilyttävät m. m. mo- 
niaat paikkainnirnet, kuten Nokkahiisi Halikossa, Kauhianpää ja Ku- 
vantausta Uudellakirkolla, Kuviaspää Lempäälässä, Suurenpäämaa Ruo- 
kolahdella, Trollshöfda Tenholassa y. m.

K un olemme sattumalta tämän kuvan johdosta joutuneet puhu
maan suomalaisten veistetyistä epäjumalankuvista ja siten veistotaitoa 
kosketelleet, emme saa unohtaa että kuvaamistaito Suomessa kivikau
den aikana hiljattain on alkanut herättää muinaistutkijain huomiota, 
se kun alallaan muodostaa merkillisen keskustan, johon muualta vaan 
tunnetaan heikkoja vertauskohtia. Mutta omituisinta on että tuo kivi
kautinen kuvaamistaito ei ole ainoa, eikä merkillisinkään kuvaamistai 
don ilmiö sukumme eläntäaloilla.

Jenisein latvoilta aina Suomenniemelle asti voimme seurata noita 
veistoharrastuksien ja  taipumuksen jälkiä, vaikk’emme jälkien hajanai
suuden takia vielä voikaan seikkaperäisesti niiden yhteyttä kaikin puo
lin valaista. Sajaanin vuoriston kummallakin puolella tapaamme

Kuva 2. Kostjaninon ulussi. Kuva 3. Abakan, U stjes.
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aroilla ja otaksuttavasti rautakautisten hautojen ohella ihmisten muo
toon veistettyjä kivipatsaita, joita ulettuu sieltä Altain ja kirgisiläis- 
arojen yli sekä Kaspianmeren ja Kaukaasian pohjoispuolitse Eteläve- 
näjälle, jossa tiettävästi usein ehkä alkuansa aina ovat seisoneet ikään
kuin vainajaa kuvaten hautakumpujen huipuilla, mutta varsinkin m yö
hempinä aikoina ovat siirretyt moisiojen veräjille ja  sinne tänne V e
näjän museojen pihoille (Vert. kuvia 373— 4  teoksessa M uinaisjään
nöksiä Suomen suvun asumus-aloilta).

Liekö Pohjoissipirian kivettömyys tai patsaiden pystyttäjäin eri
tyinen kansallisuus aiheuttanut, etfem m e löydä noita patsaita Luoteis- 
sipiriassa, eikä Pohjoisuralilla. Sen sijaan voimme tuohon suuntaan 
seurata kuvaamistaipumusta valetuissa vaskiesineissä, joissa kuvausten 
aiheet ovat otetut eläinmaailmasta, myytillisistä kuvitelmista sekä ih

Kuva 4. Aunus, Megräjärvi. Kuva 5. Pohja, Skuru.

miselämästä ja  joissa joskus huomataan eteläistenkin kultturiolojen 
vaikutusta. Hämmästyttävän runsaan kehityksen saavutti tuo kuvaa- 
mistaipumus Uugriassa ja Permassa, joissa versovan taiteen alkeita jo 
on kerätty sadottain venäläisten hävittämäin maalinnojen raunioista ja 
kalmistoista. Niiden joukossa tavataan esityksiä, jotka näyttävät ku
vaavan jumalallisia olentoja pronssikaudelta aikain (Muinaisjäännök
siä, kuv. 533 , 536).

Otaksuminen että Suomen kivikautinen veistotaito on saanut 
alkunsa Perman pronssikaudesta, jonka eläinpäisiä asemuotoja kiv i
kautinen asutus lännempänä on alkanut käytettävänä olevaan aseai- 
nekseensa mukailla, tuskin on herättänyt vastaväitettä, varsinkin kun 
ei Suomen kivikautisiin veistotuotteisiin vielä tunneta muita vertaus
kohtia, ei ainakaan Jusjokea lännempää (kuv. 2 ,3). Kuten Megräjär- 
veltä Aunuksessa ja Sakkolasta löydetyistä riippukuvista voinemme 
päättää, muovaili Suomen veistotaide jo kivikauden aikana epäjuma-
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lainkin kuvia kivestä ja merikivestä, vieläpä puustakin, kuten eräs 8 
m. syvyydestä rautatietä tehdessä Pohjan pitäjässä löytty puukuva, ja 
savesta, kuten eräät Ahvenanmaan löydöt näyttävät todistavan (kuv. 4 , 5 ).

Koska Äänisjärven ja Uralin kalliopiirroksia, joista verrattain 
vaan vanhanaikuisia kopioita on olemassa, tähän asti ainoastaan pinta
puolisesti on verrattu Jenisein latvoilta tunnettuihin kallio- ja kivi- 
piirroksiin, liitettäköön tähän myös erään Ounasjoen Aapiskoskelta 
löydetyn riippuseidan kuva (k. 6), jossa esiintyvä raakatekoinen mie
hen haamu on kuin kopioittu jostakin Minusinskin piirikunnan hau- 
takivestä. On tällaisiin vertailuihin nähden tieteeu kannalta ikävä 
ettei kalliokirjoituksia Oneikanluodolla Kalastajasaaren itäpuolella, 
joista yhtä sanotaan kirjaimiltaan oudoksi, vielä ole kopioittu. Ervasti 
ei ole kiireessään mahtanut tuota salaperäistä kirjoitusta huomata, ehk’- 
ei sellaisena pitääkään, kun ei siitä kirjassaan puhu.

Kuten jo huomautimme ei Pohjoisuralin kummallakaan puolen, 
ei Uugriassa eikä Permassa, eikä niitä lännempänä ole tavattu veistet
tyjä kivipatsaita yhtäkään, eräästä Ananjinon kalmiston hautakivestä 
puhumatta. Ne epäjumalainkuvat, joista on säilynyt kirjallisia tietoja, 
ovat mahtaneet olla puusta, kuu ovat niin jäljettömiin hävinneet. 
Varsin kuuluisa oli aikanaan kultaisen ämmän (ven. solotaja baba) 
nimellä eräs epäjumalattaren kuva Objoen suulla. Se mainitaan ensi 
kerran venäläisissä aikakirjoissa 1396 permalaisen Tapani piispan kuo
leman johdosta ja nähdään kuvattuna muutamilla 1500-luvun kartoilla. 
Seisova nainen pitää lasta oikealla käsivarrellaan ja halailee vasem 
malla kädellään poikaa, joka hemmotellen nojautuu häntä vastaan. 
Kuvista nähden (vrt. Krohn, Pakan. Jum.) on tuo kultainen ämmä 
kaiketi ollut neliskulmaisella alustalla seisova kullattu neitsyt Maarian, 
Jeesus lapsen ja  Johanneksen kuva, jonka joku paavinuskoa tunnus
tava laivanväki on mahtanut —  jos ei suorastaan unohtuneella risti-

Kuva 6. Ounasjoki, Aapiskoski;



—  86 —

retkellä, niin kuitenkin uskonnollisessa tarkoituksessa —  pystyttää 
tuonne pakanallisen maan rannalle sitä pyhittämään.

Ne epäjumalainkuvat, jotka pyhä Tapani löysi Vähänperman 
metsissä, teiden risteyksissä y. m„ olivat erikokoisia: suuria, keskin
kertaisia ja pieniä. Yhtä vaihteleva oli niiden maine. Muutamia kun
nioittivat monet pitäjät ja tulivat kolmen, neljän, jopa seitsemän päi
vän matkan päästä niille uhraamaan. Erittäin varoitettiin permalaisia 
palvelemasta Voipel nimistä kuvaa.

Kuuluisin kaikista sukumme epäjumalista oli jum alankuva V ie
nanjoen suulla, jonka suomalaisuutta todistaa Skandinavian satujen 
käyttämä jumalalliini. Siitä loistosta ja rikkaudesta, jolla tuo kuva 
oli varustettu ja ympäröity ja jotka pitkin vuosisatoja houkuttelivat 
Skandinavian merisankareita, sisältävät sadut useita kertomuksia. Kun 
se niiden mukaan 700-luvuu alkupuolella ryöstettiin istui kuva altta
rilla suuressa temppelissä metsän sisässä, 12 jalokivellä koristettu kul
takruunu päässä ja 300 kultamarkan arvoinen rengas kaulassa. K u 
van polvilla oli suuri kullalla täytetty kultamalja ja jum alan vaippa 
oli kalliimpi kuin 3 rikkaimman laivan yhteinen la sti! Kun kuva 
toistamiseen ryöstettiin 1026 seisoi se, suuret kultavitjat kaulassa aida
tussa tarhassa, pitäen hopearahoilla täytettyä hopeamaljaa polvillaan. 
Tarhassa olevaan kumpuun oli mullattu uhrattua kultaa ja  hopeaa. 
Kun kansantarinan mukaan novgorodilaiset vuorostaan tuota pyhättöä 
ryöstivät oli muka hopeasta valettu jum alankuva suureen puuhun 
kiinnitetty ja piti uhrimaljaa käsissään.

/. R. A.

Jomala-namnet på Åland.
N am net p å  Jo m ala  socken h a r föran led t en hel del v e ten sk ap 

liga och po pu lära  fö rfa tta re  a t t  syssla m ed d e t ta  ords etym ologi el
ler endast p å  grund  af dess lydelse d raga  s lu tsa tse r af o fta  k u riö st slag. 
D et ä r  likheten  m ed d e t finska o rde t Jum ala  (u tta las  Jom ala) =  Gud, 
som  fre s ta t de flesta  a t t  p å  någo t s ä t t  fö rb inda d e t ta  o rtsn am n  m ed 
finnarna.

L å t oss till först se efter, ti ll  hv ilka  funderingar ifråg avarand e  nam n 
un der tidernas lopp g ifv it anledning.

E n lig t R adloff1 h y ste  biskop B ång »den besynnerliga m eningen, 
a t t  B iarm aland, hv ilke t m ycket om talas i ä ld re  h isto rien , skulle v a ra  
Å land. Jom ala  k y rk a  förm odar h an  v a ra  uppb yg d  i s tä lle t för Jo -

1 R adlo ff, B eskrifning öfver Åland, Å bo 1795, sid. 7.
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mala rika tempel, och ån Wirmi, som nämnes uti beskrifningen om 
Thore Knuds tåg till Biarmaland, gissar han endera vara en liten bäck 
vid Finströms kyrka eller ock Finska viken. Namnet Biarmien här
leder han af en farled vid  Åland, som kallas Södra Armen, genom 
att helt behändigt sätta tyska prepositionen bey framför o rd e t,,A rm en"1. 
Dessa tankar om Biarmalands läge vill han likväl ej påtruga någon, 
emedan efter alla anledningar Biarm aland bör sökas vid  Dwina flo
dens utlopp i H vita  hafvet samt uti andra ännu längre mot öster be
lägna trakter».

Själf är Radloff af den åsikten att Jom ala socken »torde hafva 
sitt namn af finska ordet Jumala, hvilket betyder Gud, och om hvars 
ursprung åter m ånga meningar finnas» 2.

Märket E-s (Europaeus?) framlägger en m ycket sökt härledning 
af Jomala-namnet och använder sig därvid af en metod, enligt hvilken 
man kan bevisa snart sagdt hvad som hälst. Hans bevisföring är föl
jande3:

»Bevis för att äfven på Åland förut bott finnar.
Jomala. D etta har man förmodat vara det finska ordet jumala, 

men detta ord är icke läm pligt till något ortnamn, och för det andra 
skulle finskans u knappast kunnat öfvergå i svenskarnas namn till o. 
Svenskans o m otsvarar finskans uo, och Juomala passar förträffligt 
till ortnamn för att beteckna en gård eller by, belägen vid  en djup vik 
(juoma =  det djupaste stället i vikar, få r a 4, och Jomala by  har ock
så denna eg en sk a p .--------------Men Juomala är tydligen ett finskt ort
namn och visar klart att finnar förut bott på Åland».

I Lönnrots Finskt-svenskt Lexikon läses: å sid. 382: Jumala, s. 3) 
=  u. Jomala socken på Åland (Juomala); åsid . 388: Juomala, 2) =  u. 
Jom ala socken på Åland. Här förekommer alltså en anslutning till 
E-s tolkning.

Professor Freudenthal anser B, att Jom ala möjligen är af finskt 
ursprung.

I samband med frågan om svenskarnas inflyttning till Finland6 
kom professor Setälä a tt omnämna Jomala-namnet, hvilket efter allt 
att döma var bestämmande för innehållet i hans uttalanden rörande 
befolkningsförhållandena på Åland under förhistorisk tid.

Prof. Setälä säger, att finska ortnamn på Åland äro m ycket

1 H ist. Eccles. Sveog. p. 267.
* R adloff, B eskr. öfv. Åland, sid. 107.
8 Suom etar 1864, N :o 251.
4 Lönnrot, Finskt-svenskt lexikon, sid. 388.
8 A. Freudenthal, Ålands ortnam n, i B idrag till kännedom  af Finlands natur 

och folk, 1867.
8 E . N. Setälä, N är kom m o svenskarna till Finland? Ateneum  1900.
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sällsynta», hvaraf han drager den slutsatsen, att Åland »antagligen 
helt och hållet saknat eller ägt blott en fåtaligare finsk befolkning». 
Längre fram uttalar sig dock prof. S. sålunda, »att det kan vara tvif- 
vel underkastadt, huruvida där (på Åland) någonsin funnits en finsk 
befolkning. D et är emellertid att m ärka det finska ortnamn icke helt 
och hållet saknas ens i Ålands skärgård (t. ex. Jomala, Jomalaö, Kos- 
kenpää, Lappvesi), en omständighet, som tyder på åtminstone närhe
ten af en finsk befolkning». 1 ------------»Med anledning af hvad vi nu
mera ha oss bekant kunna vi antaga att Åland fått sin skandinaviska 
befolkning under vikingatiden». 2

Förhållandet är det, att på »fasta Åland —  förutom Jomala —  
förekommer icke ett enda ortnamn, som man velat gifva  finskt ur
sprung, och de verkliga finska namnen höra till den östligaste skär
gården, som ligger m ycket nära det finska språkområdet, och dessa 
ortnamn kunna därför icke tilläggas någon beviskraft, då det är fråga 
om »fasta Ålands» befolkning i forntiden. A tt Jom ala åter skulle vara 
finskt, därför finnes ej något annat skäl än den tillfälliga ljudlikheten 
med ett finskt ord, som icke kan användas såsom ortnamn. Det 
måste dock m edgifvas att det ligger nära till hands att sammanställa 
Jomala med Jumala, men en sådan tolkning lämpar sig mera för den 
omedelbara folketymologin än för kritisk forskning. Och dock borde 
de arkeologiska vittnesbörden för länge sedan hafva m anat till n yk 
ter eftertanke, då de åländska ortnamnen upptagits till behandling. 
Den svenska (skandinaviska) kulturen har ju blom strat på Åland icke 
blott allt sedan vikingatiden, utan redan under folkvandringstiden, jä  
under brons- och stenåldrarna. D etta intygas af öfverensstämmelsen 
så i hufvuddrag som i de flesta detaljer mellan fornminnena från Åland 
och Sverige.

Möjligheterna att erhålla ett nordiskt ursprung för Jomala-nam- 
net äro så många, att svårigheten består i att kunna välja  bfand dem 
den riktiga härledningen.

Här måste dock förutskickas några meddelanden om namnets 
uttal. —  I våra dagar kallar befolkningen i Jomala sin socken för Jom- 
mala (med tjockt l och andra stafvelsen a icke alltför kort). Under 
1600-talet syntes ordet fått sin nuvarande lydelse, medan det tidigare 
skrefs och tydligen äfven uttalades Jumala. År 1448 omtalas Jomala 
sokn (i svensk text), år 1351 Jumala (kyrka, i latinsk text) och år 
*333 Jum alaby (latinsk text).3

En m ycket antaglig tolkning af Jomala-namnet torde den vara,

1 A teneum  1900, sid. 350.
A teneum  1900, sid. 354.

3 Å bo dom kyrkas Svartbok.
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som framlagts på ett möte af Svenska landsmålsföreningen i Helsing
fors. Enligt denna skulle ordet afdelas i jo- och -mala. Jo- samman- 
ställes med det isländska jor, m. =  häst, som på östnordiskt område är 
belagdt i ortnamn med den växlande vokalisationen io— , iu— . Den 
senare formen skulle då användts vid bildandet af Jumala, såsom 
det fordom skrefs och hette. D etta jo— , ju—  ingår också i andra ort
namn, t. ex. Jönköping, äldre Jonaeköpungr1. Den andra samman- 
sättningsleden, — mala, skulle komma af mal, m. =  i) groft grus och 
små stenar vid en strand; 2) en stenig stran d 2. Äfven kan man här 
tänka sig isl. mol (gen. malar) =  samling, hop, vall bestående af små
delar3. I bägge dessa härledningar sammansättes alltså Jomala af 
tv å  ord, som göra att det blir ett naturnamn. Häri anses ligga för
klaringen till att Jomala-namnet upprepas äfven i Nyland, hvilket 
icke skulle hafva varit fallet, enligt en åsikt, i händelse Jom ala vore 
ett kulturnamn.

Om Jomala afdelas i jom- och -ala, erhålles åter en annan härled
ning. Den första sammansättningsleden, jom-, äldre juum-, tillåter en 
jämförelse med Jomsborg, vikingaborgen vid Pommerns kust. D etta 
ords etymologi har sysselsatt forskare, hvarför deras tolkning skall an
föras, utan att dock dess riktighet garanteras. Nordborna kallade 
ö n 4, på hvilken en af tidens största handelsstäder, Hjumin eller Ju
min låg, Jummi eller Jomi, staden kallades Jomsborg eller 
som Sven Aagesen skrifver ännu i slutet af n o o -ta let, Hjumsborg. 
D et nordiska skrifsättet Jöm svarar tydligen emot det tyska Juni (in), 
Hjum (-in). D etta ord är möjligen detsam m a5 som got. himma, 
hiuhma, m =  hop, mängd, flock, folk. D et har samma betydelse som 
got. piuda, isl. pjod, alltså ett m ycket gam malt ortnamn, då det be
tyder landet i och för sig =  isl. heimr, eng. home. Formen Hjumin 
kan också förklaras därigenom, att det nyare »hjem» ännu i Sönder- 
jylland heter hjemin.

Om vi sedan vända oss till den andra sammansättningsleden, 
-ala, kunna vi för jämförelsens skull tänka på den mängd ortnamn 
på -ala, som träffas i Sverige, t. ex. Motala, Riala, Herrala, Söderala, 
Norrala m. fl. D etta -ala kan sammanställas endast med got. alhs, 
fe m .=  tempel, helgedom. Samma -ala ingår tydligen äfven i Tosar- 
by på Åland, ä. Torsalby, Torsala (-bv), d. v. s. Tors tem pel= Tors vi.

1 Se R yg h:  Norske Elvenavne, K ra  1904, T illaegg  I I  a f S . Bugge, sid. 322 f.
s R ietz, Svenskt dialektlexikon, sid. 426 b
3 Fritzners Ordbok, II  del, sid. 772 b.
4 A . D. Jorgensen: Den nordiske K irkes Grundlaeggelse og forste U dbredning, 

sid. 297.
1 Se N. M, Petersen, Sami. Afhandlingar, II  del, sid. 91.



—  90  —

Jomala skulle alltså enligt denna tolkning betyda: den helgedom, som 
besökes af en större m ängd människor, d. ä. folkets helgedom.

Ännu gifves det ett annat namn, som icke bör förbigås i detta sam
manhang. D et är sockennamnet Jomkil i Upland, Sverige, och då dess
utom Ålands socken i Upland ligger alldeles i närheten, äger måhända 
förstnämnda ortnamn någon betydelse för oss. Jomkil har skrifvits 
intill senaste tid Jumkil, alltså samma vokalförändring här som i Jo
mala. Men huru ordet förut hetat, hafva vi oss tyvärr icke bekant, 
fastän det förefaller, som om Jomkil icke skulle hafva så gam la anor 
som Jomala. Jumkil kan tänkas hafva uppkommit af Jungkil, L jung
kil, och ur språklig synpunkt möter säkert heller intet hinder för, att 
Jom ala 1. Jum ala 1. Jummala, såsom det förut hetat, äfven kan hafva 
uppstått af Jungmala, Ljungm ala, då ng skulle assimilerats till m fram 
för m. Också träffar man p å 1 ett ord ljumm, m. =  dån, genljud, som 
tillsammans med -mala (sesid 89.) kanske kunnat bilda Ljum m aler Jum 
mala, Jumala, Jomala. Men då en skrifning Ljum m ala icke förekommer, 
får hypoteserna Ljung-m ala och Ljum m ala tillsvidare hänföras till de 
lösa fantasiernas område. Dock synes det oss, som om dessa hypo
teser skulle blifva möjliga, ifall det visade sig, att äfven Jomkil förlo
rat ett äldre l framför j. I annat fall erhåller Jom ala i Jomkils första 
sammansättningsled en m otsvarande beståndsdel, som ytterligare be
tryggar det förra namnets nordiska ursprung.

H vilken tolkning man än sist och slutligen gifver Jomala-namnet, 
har det dock så stora förutsättningar att äga ursvensk härstamning, 
att det på intet vis kan jäfva  de resultat, hvartill arkeologerna kommit 
beträffande Ålands förhistoriska befolkning.

Hugo Sommarström.

Ett grafröse från bronsåldern på Räfsö 
holme i Kyrkslätt,

Räfsö ligger öster om Porkala udde, omkring 4 km nordost om Tull
landet och hör till Kyrkslätt prästgårds ägor. Den är en klippig, endast 
obetydligt uppodlad, af fiskare bebodd holme, hvars topografiska beskaffen
het framgår af den här bifogade kartskissen (Fig. 1). Af de minnen från 
gångna tider, hvilka ortsborna här kunna utpeka, må nämnas endast den 
gamla begrafningsplatsen på norra stranden, vid den grunda Kyrkviken.

1 R ietz, S v e n sk t dialektlexikon.
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Liksom flerstädes i skärgården rundt omkring och på det närbelägna 
fastlandet,1 finnas också på klipporna på Räfsö stenrösen, hvilka dock här till 
största delen äro små, mätande ofta endast par tre meter i genomskärning. 
De flesta af dem, hvilka förf. anträffat, äro förstörda, och af många finnas 
kvar endast några tiotal kringspridda stenar. I några syntes bland stenarne 
eller på den på stenar blottade klippgrunden obrända benbitar, om af djur 
eller människor, det har ännu ej närm are undersökts.

Fig. 1. Räfsö enligt ryska topografkartan.
Höjdkurvorna motsvara enhvar 4,268 m. b kyrkviken, c begrafningsplatsen, d  det

undersökta grafröset

Ett af rösena undersöktes sommaren 1908 af förf. Det ligger på 
norra stranden af holmen, omkring 60 m från vattnet och lika långt syd
väst om den ofvan nämnda begrafningsplatsen, på berget, som enligt de ryska 
topografkartorna på detta ställe är ungefär 8,5  m öfver hafsytan. Det hade 
uppförts mot en c. 6 0 — 80 cm hög lodrät bergsvägg, som uppstått genom 
att en del af klippytan afsplittrats (Jfr. fig. 2 och 3.). Denna vägg, som just där sten- 
röset är beläget gör en böjning inåt, angränsade stenröset mot sydost. På de 
öfriga sidorna omgafs detta af kantstenar, hvilka på östra och södra sidan 
utgjordes af mäktiga hällar, liknande grundvalsstenar och synbarligen utgö

1 Jfr t. ex. J. E. Rosberg och Uno A. F leege: Kyrkslätt socken, andra delen,
sid . 27.



—  92  —

rande delar af den afsplittrade bergsytan. Så bildade två efter hvarandra 
placerade stenar en c. 3 m lång, 0,5 m tjock och 0,9 m hög mur, och att 
dessa stenar lågo på sina afsedda platser syntes däraf, att under dem fun
nos sm åstenar inkilade för att hålla dem stadiga. På sidorna i väster och 
nordväst voro kantstenarne mindre och till formen oregelbundna och hafva 
därför också lättare kunnat rubbas från sina platser. I midten af röset 
funnos mindre stenar, men af dem var nu så litet kvar, att de icke helt 
och hållet betäckte mullagret i rösets botten. Detta var ställvis mycket 
tunnt, ställvis ända till 2 0 — 30 cm tjockt, beroende på o jämnheter i klipp
grunden. Stenar hade nämligen senare kastats från midten mot kanterna,

Fig. 2. Plan af det undersökta röset.

dels på kantstenarna dels öfver dem, så att de på yttre sidan betäckte en 
buskar och annan nu vissnad växtlighet.

I västra hörnet af röset anträffades en af stora hällstenar gjord fyr
kantig kista, c. 1,8 m i bägge riktningarna (inre mått). Kantstenarna å 
kistans östra sida, hvilka utgjordes af stora, men jämförelsevis tunna sten- 
skifvor, voro lutande, och några af dem voro uppryckta från sina u rsprung
liga platser. Nästan midt i kistan fanns en på kant stående, ehuru lutande, 
större hallsten, hvilken delade grafven i två delar med längdriktning från 
sydväst till nordost. Också denna sten var tydligen rubbad från sin u r
sprungliga plats. Inne i kistan funnos endast några lösa stenar på botten
jorden, som således låg till stor del bar.

Undersökningen af röset begynte i dess östra hörn. Sedan de kvar- 
liggande lösa stenarna atlägsnats undersöktes bottenjorden först med skyff
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lar, sedan medels sållning. ö fverall t  syntes jorden tidigare vara mer eller 
mindre omrörd, på sina ställen ända till klippgrunden. I mullen, som för 
de talrika trärötternas skull ställvis var mycket svår att få upp, anträffades 
endast en och annan obränd benbit i rösets östra hörn samt rikligt med kol 
och aska långs kantmuren på denna sida, och i mindre mån i hela östra 
delen af röset. Några enstaka kolstycken funnos äfven här och hvar i den 
öfriga delen af röset. Vid aflägsnandet af stenarna hittades i jorden nära 
östra sidan ett svenskt kopparöre från 1620-talet (Alla fynd från röset äro be- 
skrifna i Hist. museets katalog n:r 5217).

Fig. 3. Grafröset från W.

Däremot inneslöt stenkistan i rösets västra del lämningar af å tmin
stone två skelett af fullvuxna människor, som begrafts obrända. Jorden 
hade här en tjocklek af c. 2 0 — 30 cm, och isynnerhet vid sydvästra 
ändan af kistan, där jorden öfverhufvudtaget var tjockast, var den mycket 
svart och delvis kolblandad. Där hade benen delvis förmultnat till ett brunt 
stoft — så var fallet isynnerhet med benen långs kistans sydvästra sida 
och i sydost om stenhällen inne i kistan —  dels voro de jämförelse
vis väl bibehållna, men af deras läge kunde man se att också
kistans innehåll tidigare blifvit rördt. Så lågo hufvudskallarnas ben företrä
desvis i nordöstra delen af kistan, men några skärfvor anträffades äfven i 
motsatta ändan, och i nordvästra delen af kistan fanns i bottenjorden en 
hel mängd ben på ett ställe huller om buller. Djupare i jorden i midten 
af kistan funnos, nordväst om stenen i midten, ben, hvilka syntes intaga de 
platser som tillkommo dem på grund af skelettets läge, och omkring hvilka
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jorden var mera packad och orörd. Vid en närm are undersökning iakttogs 
dock, att äfven de förut blifvit rörda. Så låg en bit af underkäken från en 
hufvudskalle upp och ner bredvid pannbenet, några armben lågo bredvid 
hvarandra och i en annan ställning än de hafva i ett skelett o. s. v. Af 
detta skelett, som eljes låg i en riktning från sydväst till nordost, med huf- 
vudet åt sistnämnda väderstreck, hade nedre partierna flyttats från sin u r
sprungliga plats eller förstörts. Likaså tanns nära norra hörnet af kistan 
en skalle, hvars bakdel och underkäke voro i bitar, dels bredvid dels ofvanpå 
pannbenet, och hvilken visade samma riktning hos skelettet som det nyss
nämnda. Nära skallen lågo några, tydligen från kistans sydvästra del kastade 
ben af nedre delen af kroppen. Liken synas sålunda hafva blifvit lagda i 
kistan utan tvifvel som hela och så att hufvudet låg mot nordost, benen mot

Fig. 4. Kistan från N. W.

sydväst. Då jordlagret i kistan ej öfverallt hade en sådan tjocklek, att li
ken h. o. h. skulle kunnat ligga inbäddade däri och icke heller några ben 
anträffades liggande på bara klippgrunden, hade liken synbarligen lagts på 
det från början öfver berget liggande tunna jordlagret och täckts delvis med 
mull, men hufvudsakligen med stenar.

Den rubbning af grafvens innehåll i senare tid, hvaraf spår, såsom det 
nämndes, finnas, har åter, att döma redan af ofvan anförda omständigheter, 
ägt rum m er än en gång och på skilda tider. Kistans sydvästra sida och 
partiet sydost om midtstenen, där mullen var lucker och benen förmultnade 
och hvarifrån ben tydligen kastats öfver åtminstone till nordvästra sidan af 
kistan, ha blifvit senare rörda än de ställen, där benen voro på sina plat
ser, ehuru  ej i naturlig ordning, voro bättre bibehållna och lågo i mera 
packad jord. De under kantstenarna på östra sidan af kistan gräfda groparna, 
de från sina platser rubbade stenarna och några fördjupningar på nordöstra 
sidan om midtstenen voro åter jämförelsevis färska spår. Saken belyses
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ytterligare af följande fynd och meddelanden. På stället a å planen, fig. 2, an 
träffades under inre hörnet af en kantsten i kistan 2 ryska 5 kopekstyc
ken af silfver, båda från år 1840. Vid sidan af skelettet på nordvästra 
sidan om midtstenen, där benen lågo något så när på sina rätta platser, 
hittades 4 svenska Ve örestycken af koppar från åren 1666, 67, 70 och 
71, tydligen med afsikt nedlagda bland benen. Så låg ett örestycke inom 
en bit af skallen med den kupiga sidan neråt, och andra stycken lågo 
bland de öfriga benen. Dessutom berättades på stället, att någon bokbin
dare från Helsingfors, som bott om sommaren här ute i skärgården, för 
halftannat tiotal år sedan skulle anställt gräfningar i röset.

Otvifvelaktigt böra de nämnda färskare spåren af gräfningar i röset 
ställas i samband med ortsbornas meddelanden om här verkställda forsknin
gar. De ryska kopekstyckena åter kunna vara t. ex. minnen af de ry 
ska topograferna, som sålunda skulle rubbat röset, kanske t. o. m. bortfört 
stenar. Men mesta uppmärksamheten förtjänar fyndet af örestyckena. Utom 
de antydda fyndförhållandena gifver oss äfven den omständigheten, att m yn
ten äro präglade inom en tidrymd af 6 år  och således af allt att döma va
rit gångbara då de nedlades i grafven, möjlighet att datera den undersök
ning, efter hvilken benen lagts på sina rätta platser ehuru  ej i sin u rsprung
liga ställning. Den omständigheten, att man sökt att lämna benen orörda el
ler att, efter det de rubbats, omsorgsfullt lägga dem på sin plats —  det 
finnes nämligen anledning till antagandet, att äfven de nedre partierna af 
skeletten då blifvit kvar på sin plats, ehuru  de senare, kanske 1840 eller 
därefter, rubbats —  tyder nämligen på en person, som haft pietet för de af- 
lidnas kvarlefvor. Vanliga skattgräfvare efterlämna i allmänhet ej spår af 
en sådan omtanke. H ar grafven således kanske förut blifvit rörd i 
forskningssyfte, kvilket då skulle ägt rum under det yngsta örestyckets präg
lingsår eller något därefter. Och hvem var i så fall denne forskare? En m ärk
lig tillfällighet är, att det yngsta myntets år är detsamma, då fornforskaren 
Elias Brenner gjorde sin så ofullständigt kända arkeologiska forskningsresa 
bl. a. till Nyland, en resa, om hvilken han själf berättar endast: „därifrån 
(Österbotten) ställde jag min resa en annan väg tillbaka åt Nyland och så 
vid sjökanten genom Helsingfors och Borgå till Viborg" o. s. v., och u n 
der hvilken man dessutom vet att han besökt t. ex. Pojo, Karis, Lojo, 
Sjundeå och Esbo kyrkor.1

Men från hvilken tid är  slutligen denna graf? Beklagligtvis ha denna 
gång inga fornsaker anträffats, och ej heller ha de tidigare forskarne lämnat 
några meddelanden om fynd som de kanske gjort, hvarför vår fråga åtmin
stone nu icke kan få den belysning dylika föremål gifva. I Finland har 
man ej heller någonsin förr veterligen undersökt en stenrösgraf, som skulle

1 Eliel A spelin: Elias Brenner, s. 32, 34.
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innehållit obrända lik.1 Dock äro läget af vårt röse på en hög, nästan 
bar klippa, rösets byggnad och isynnerhet den stenkista af en människo
kropps längd som här funnits med åtminstone två obrända lik, egenheter, 
som blott grafvarna under äldre bronsåldern visa. På grund af jämförelser 
med grafskicket i Skandinavien under bronsåldern kan Räfsö grafven anses 
höra till bronsålderns första eller möjligen till början af dess andra pe r iod ; 
dessa perioder omfatta enligt prof. O. Montelii tidsbestämningar, den förra 
18:e — 16:e, den andra 15— 14 årh. före Kr. föd.

Juhani Rinne

Kirjallisuutta. — Litteratur.
F ö r te c k n in g  ö fver A n te llska  M yn tsam lin gen s i  H elsingfors S ven sk a  m yn t. I. 

M edeltid sm yn t. II G u s ta f I:s och Erik X /V .s  sa m t h ertigarn e J oh a n  och C arls  m ynt. 
P l a n s c h h ä f t e n  I och II.

Suom en kansalle lahjoitetut ja sen  eduskunnan hoitoon uskotut Antellin  rik
kaat ja m onipuoliset num ism aattiset, taide- ja kulttuurihistorialliset kokoelm at ovat 
näihin asti o lleet kansan käytettävissä ja katsottavissa sikäli- kun tämä kansa on ollut 
tila isuudessa  tulemaan H elsink iin  katsomaan niitä ja sikäli kun näitä kokoelm ia on 
tahdottu ja voitu A teneum issa ja m uualla kansan nähtävänä pitää. Että nämä kokoel
mat eivät näin o llen o le voineet tulla m ahdollisim m an suurta kansan osaa hyödyttä
mään on itsestään selvä. Sen vuoksi on mitä suurim m alla m ielihyvällä merkittävä, 
että eduskunnan asettama kokoelm ain hoitokunta vihdoinkin on ryhtynyt saattamaan 
kokoelm ia niidenkin kansan jäsenten tietoon, jotka eivät o le tilaisuudessa niitä pää
kaupungissa hyväkseen käyttämään, julkaisem alla kokoelm ista kuvallisia luetteloita. 
Alku on nyt tehty rahatieteellisillä kokoelm illa ja toivoa sopii, että ennen  pitkää saa
daan muistakin kokoelm ista sam anlaisia kuvallisia ja kertovia luetteloita julki.

Yllämainittu rahaluettelo on, kuten sen  toimittaja hra T. G . Appelgren „selityk- 
s issää n “ sanoo, aiottu k olm iosaiseksi, joista ensim äinen  käsittää „Ruotsin manterella 
ja Suom essa" leimatut keskiajan rahat, toinen Kustaa Vaasan aikaiset, eli ajanjaksolla 
1521 — 1560 leimatut, ruotsin rahat sekä kolm as uudemmat rahat, jotka ovat leim atut 
viim eksi mainitun ajanjakson jälkeen. Tähän asti ilm estyneet vihot sisältävät koko 
teoksen ensim äisen  ja toisen osan sekä kolm annesta osasta Erik XIV, Juhanan ja 
Kaarlo herttuan rahat, jotka „käytännöllisistä syistä" (m itkä?) ovat kuitenkin luetut 
to iseen  osaan, ei niin kuin tekijä sanoo selityksissään että vaan olisivat sam assa v i
hossa kuin toinen osa, vaan niin että mitään erotusta ei itse teok sessa  II:n ja III:n 
osan välillä näy. Keskiajan rahat ovat luokitetut perustuen Hans Hildebrandin esityk
seen  Ruotsin rahoista teoksessa  Sveriges Medeltid 1 seuraavasti: 1) Olavi Sylikunin- 
kaan ja Anundin „kaksipuoliset rahat" (yksipuolisia rahoja ei näiden hallitsijain ajalta 
löytyne), 21 Knut Eerikinpojan ohuet kaksipuoliset rahat, 3) viim eksim ainittujen mukaan

1 1 flere fall har det uppgifvits att obrända skelett blifvit funna äfven hos oss
i stenrösgrafvar. Så sku lle, enligt ortsbefolkningens berättelser, skattgräfvare ha på
träffat obrända skelett i några stenrösen i Harjavalta. Likaså har en nybyggare i Laihela 
meddelat, att han i ett par stenrösen där funnit obrända skelett i hällkistor (Finskt 
M useum  1836, s. 77) o. s. v. Dylika meddelanden äro likväl ej fullt pålitliga.
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leim atut brakteaatit (leima vaan toisella puolella), 4) varsinaiset brakteaatit, 5) kaksipuo
liset „norm aalipaksuiset“ rahat (mikä on rahan normaali paksuus?) ilman kirjoituksia, 
6) hansakaupunkien esim erkin mukaan leimatut kaksipuoliset rahat. V iim eksim aini- 
tussa ryhmässä luetellaan m yöskin keskiajan rahat, jotka ovat leimatut G ottlannissa, 
minkä tekijä näyttää lukevan Ruotsin m antereeseen (»Sveriges fastland“), sekä vihdoin  
liitteenä brakteaatit, joita tekijä ei ole voinut määrätä, ja väärät rahat. Uudem m at rahat 
ryhmitetään, kuten tavallisesti, laadun mukaan kronologisesti (klippingi, aurtua, äyri, 
gyllen, taalari ja markka).

Tämän, esipuheesta päättäen Antellin valtuuskunnan asettaman num ism aattisen  
kom m issionin laatiman suunnitelm an mukaan on tekijä ryhtynyt työhönsä kertomaan 
ja kuvaamaan Antellin rahakokoelmia num ism aattisen tutkim uksenkin tarpeiksi, kuten 
esip u h eessa  luvataan. Ja työn tuloksena on nyt kaksi ulkoasultaan loistavaa folioko- 
koista vihkosta, jotka yhteensä sisältävät tekstiä noin 150 sivua, sekä 16 heliogravyyri- 
kuvalehtea. Rahat näyttävät olevan lyhyesti ja selvästi tekstissä esitetyt ja näköjään 
tarkastikin, vaikka tätä ei ole teoksen perusteella tilaisuudessa aina tarkasta
maan. Teoksen kuvasto, joka esipuheessa  siitä annetun lausunnon mukaan vastaa 
„sangen korkeitakin vaatimuksia", ei itse asiassa ole aina siksi selvä, että rahojen om i
tuisuuksia ja kirjoituksia niissä voisi jollakin varmuudella verrata tekstin tulkintaan. 
Kuvien epäselvyys riippunee pääasiassa originaalin epäselvyydestä, mutta vertailua olisi 
tekijä voinut helpottaa sillä, että o lisi ilmoittanut mikä luettelossa mainituista rahoista 
on kuvattu. Tätä ei nyt sangen m onessa tapauksessa ole m ahdollista saada ensinkään  
se lv ille , ja tekijän syyksi jää että hänen tulkintansa tällöin tekee »liian tarkan" ja näin 
ollen epäluotettavan vaikutuksen. - Tämän vuoksi jää myöskin epäselväksi, m illoin  
tekijä pitää rahaa niin paljon kuluneena, että sitä kannattaa painoa ilm oittaessa ottaa 
huom ioon. Monet rahat, jotka kuvasta päättäen ovat kuluneita, eivät tekijän m ielestä  
ole sitä. Epätarkkuuksiin tekstissä ovat kai luettavat sella iset tapaukset, joissa kuva 
ja teksti eivät ole täysin yhtäpitäviä silloinkaan kun kuva on selvä ja tekstissä on vaan 
yksi num ero, joka saattaa kuvaa vastata.

Kataloogin käytetläväisyydelle tieteelliseen  tutkim ukseen o lisi myöskin ollut 
eduksi, jos tekijä o lisi merkinnyt, m ille kokoelman rahoista m ahdollisesti on vastaa- 
vaisuuksia etsittävissä m uissa julkaisuissa. Tosin on Kustaa Vaasan rahoista tehty 
vertailu tekijän omaan luetteloon Num ism atiska M eddelanden nim isessä  ruotsalaisessa  
aikakauskirjassa, mutta näitä rahoja ovat ju lkaisseet vähän muutkin. Erittäin olisivat 
keskiajan rahoihin nähden, joiden aika- ja leimauspaikkamääräykset toistaiseksi vielä ovat 
suuressa  määrin otaksum isten varassa, kirjallisuusviittaukset tarpeelliset. Tosin on 
näistäkin viitattu Hildebrandin y leiseen  esitykseen  teoksessa  Sveriges M edeltid 1, mutta 
Hildebrandkin on julkaissut spesialitutkim uksiaan muualla, ja ruotsalaisia rahoja valai
sevia  julkaisuja, jotka ovat huom ioon otettavia, on lukuisissa  Skandinavian jopa Sak
sankin aikakauskirjoissa y. m. teoksissa. Varsinkin toivoisi saavansa tietää, mihin 
perustuen tekijä Hildebrandiin viitaten antaa asiasta toisen käsityksen kuin Hildebrand. 
Muutama esim erkki. O s. I, s. 6 sanoo tekijä ensi ryhmän rahoista kategorisesti, että 
ne ovat leimatut Kalmarissa. Hildebrand esittää tekijän viittaamassa kohdassa kolme 
mahdollista leimauspaikkaa Jönköping, Kalmar ja Visby ja pitää Kalmaria näistä toden
näköisimpänä. Että H. ei m ene olettamusta pitem m älle käy edelleen  selv ille  s. 807. 
Siv. 9 mainitut toisen ryhmän brakteaatit on tekijä olettanut leim atuiksi Itägötanmaalla. 
Näitä voisi H:n esityksen mukaan pitää Kalmarissa leimattuina. Siv. 11 ovat tekijän 
viidennen ryhmän brakteaatit kategorisesti yläruotsalaisia (svealaisia). Hilla on sama 
asia olettamus. Siv. 12 on 7:n ryhmän brakteaateista sanottu: otaksuttavasti leimatut 
Itägötanmaalla 1222— 1250. Ensinnäkin on varma että kysym yksessä olevat brakteaatit 
ovat leimatut, toiseksi ei ole H. tehnyt mitään päätöstä niiden leimauspaikasta, mutta 
aikaan nähden on hän ehdollisesti, »förslagsvis", lukenut ne mainittuun aikaan. Siv.
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13 esitetty 8:n ryhmän III tyyppi ei H:n mukaan ole kategorisesti Valdemarin brak- 
teaatteihin kuuluva. Albrekt m eklenburgilaisen rahoista, joissa leim auspaikkaa ei ole  
mainittu, on tekijä kategorisesti pitänyt Tukholm assa leimattuina ne, joista H. otaksuu  
samaa, ja Silfverbergissä leimattuina ne, jotka H. kuvittelee („jag föreställer m ig“) mahd. siellä  
leim atuiksi. Hildebrandin mukaan on tekijä m yöskin määrännyt etu- ja takapuolen II ja 
V luokan rahoihin. Jos vertaa tätä tekijän selityksiin  siv. VII, voisi nyt luulla että 
rahojen esittämä kirkon päätty, risti, kirjaimet B, L, M, S, y. m. sekä leijona m erkitsi
sivät mynttiherran nim eä tai hänen tai valtakunnan vaakunaa. Kuitenkin saattaa kysyä, 
m issä tekijä on nähnyt näille m erkeille varman selvityksen.

Toiselta puolen taas ei ole tekijä uskaltanut Hildebrandista poiketa sem m oisissa  
tapauksissa, joissa m yöhem m in tehdyt löydöt ovat H:n ryhmitystä ilm eisesti muuttaneet. 
Näin on laita tekijän 10— 12 ryhmäin kirjainbrakteaattien, jotka tekijä H:n mukaan 
jakaa Maunu Latolukon, Birgerin ja Maunu Eerikinoojan aikaan. Kuitenkin tavattiin 
v. 1896 tunnetussa m uinaisessa rahanlyönti-kaupungissa Lödösessä, lähellä nyk. G öte
borgia, brakteaattileimasin, jossa oli 4  eri leimaa, niistä 2 kuuluvat tekijän 10:teen tai 
11 :sta ja 2 tekijän 12:sta ryhmään. Tämä löytö todistaa, että näitä rahoja on todelli
suudessa  leimattu samaan aikaan. T ekijälle ei mahtane olla löytö tuntematon, koska  
siitä on puhuttu paitsi Suom en M useossa v. 1906, Kongi. Antiqv. Akadem ins Månadsbl., 
B 9 ja Göteborgs och Bohusläns fornminnen VI, v. 1900. Tosin sitä ei lien e e s i
tetty m issään huutokauppakataloogissa.

Että tekijä on tahtonut saada luettelon m ahdollisimman täydelliseksi näkee siitä, 
että hän aukkojen täyttämiseksi Antellin kokoelm issa on luetellut siinä muutamia ra
hoja H istoriallisen m useon ja yliopiston kokoelmfstakin sekä m aininnut siinä erään 
raharyhmän, joka on H ildebrandissa, mutta ei o le Antellin kokoelm issa. O lisi epäile
mättä ollut kokoelmain täydentäm iselle suureksi eduksi ja erittäin sen  nykyiselle hoita
jalle tehty suuri palvelus, jos tekijä olisi liittänyt kataloogiin desiderata luettelon, niin  
täydellisen kuin sen esim . painettujen lähteiden nojalla voi saada. Mutta tällaista 
tekijä ei o le yrittänyt. Näin ollen  jää kysym ykseksi, mitä on tekijä tarkoittanut ottaes
saan luetteloon näitä vieraita aineksia. Kaiketi tekijälle on tiedossa, että A ntellin  
kokoelm ista sattumalta puuttuu muitakin ruotsalaisia rahoja.

M uistutuksia voisi jatkaa, mutta olkoon tässä kyllin. U seita on n iissä  sitäkin  
laatua, että niiden ei pitäisi tulla kysym ykseen teoksessa , joka esiintyy niin suuria  
lupaavana kuin kysym yksessä oleva ja minkä on laatinut ulkomailta hankittu „fakki- 
m ies“, jonka pätevyyden Valtuuskunnan num ism aattinen kom m issioni teoksen e s i
puheessa ennakolta takaa. Kieltämättä on teoksella ansioitakin. N iistä on jo ylempänä 
mainittu. Lisättäköön, että teos osottaa tekijällä, joka m. m. harjottaa käytännöllistä  
rahakauppaa, olevan suuren tottumuksen rahojen käsittelem iseen ja selittäm iseen.

Tämän yhteydessä en saata olla tekemättä ennen m ainitulle num ism aattiselle 
kom m issionille, johon „esip uh een “ mukaan kuuluvat herrat C. O. W asastjerna, Arthur 
Hjelt ja Mauritz Hallberg sekä A ntellin rahakokoelmain hoitaja herra Th. W aener- 
berg, muutamia kysymyksiä. Mitä pakottavia syitä on kom m issionilla  ollut hankkia 
luettelon toimittajaksi ulkomaalainen postiexpeditööri, vai eikö kom m issionin m ielestä  
olisi kataloogia saatu aikaan kotim aisilla voim illa siinäkin tapauksessa että kokoelm ain  
hoitaja, jonka luonnollisena velvollisuutena kataloogin laatim isen luu lisi olevan, ei olisi 
siih en  kyennyt? S ivum ennen mainittakoon että tehtävä o lisi ollut erittäin kiitollinen  
valm istus se lla ise lle  henkilö lle, joka vastaisuudessa voisi tulla kysym ykseen aiotun 
num ism aattisen kabinetin palveluksessa. M iksi rahain ja m erkkien selityksiä  ei ole  
julkaistu suom en k ielelläk in ?  Tätä olisi epäilemättä toivonut, paitsi useita yksityisiä  
asianhairastajia, ne m aaseutum useoittem m e johtajat, jotka eivät voi tyydyttävästi hyväk
seen  käyttää ruotsinkielistä teosta. Eikö aiota kataloogia pitää ensinkään kaupan Suo
m en kirjakaupoissa? E sipuheen mukaan oli toinen osa kataloogia ilm estynyt jo huhti
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kuussa 1907 ja ensim äinen kai kesäkuun alussa tänä vuonna, mutta vielä ei ole teos  
kirjakaupoissamme saatavana? Jo kuukausmääriä sitten on teosta myöty Tukholm assa  
sikäläisissä  rahakauppakataloogeissa näkyneiden ilm oitusten mukaan. Pitäisihän toki 
Suom essa y leisillä  varoilla julkaistu teos olla kotimaassakin halullisten ostettavissa, 
vieläpä sellaisesta  kohtuushinnasta että sen  voisi yksityinenkin itselleen  hankkia.

J. Re.
K u lt o c h  K o n st. Tidskrift för hymnologi, kyrkomusik, kyrkpg bildande konst 

samt liturgiska frågor i allmänhet. Stockholm , P. A. Norstedt & Söner. Pris för år
gång 5 kr.

Sedan slutet af år 1905 utkommer i Sverige en tidskrift med ofvanstående namn 
och med uppgift att verka för en konstnärligare gudstjänst och utsmyckande af kyr
korna. Det ligger i sakens natur, att dessa  sträfvanden i hög grad stöda sig  på hvad 
gångna tider åstadkommit på de olika områdena, och sålunda har tidskriften i främsta 
rummet blifvit ägnad åt forskningen i kyrkosångens och den äldre kyrkliga konstens 
historia. Isynnerhet i det senare afseendet fyller den nog ett länge kändt behof; de 
svenska publikationer, som  vändt sig  äfven till den konstarkeologiskt intresserade all
m änheten, ha bjudit på för m ycket förhistorisk arkeologi och svårlästa medeltida forsk
ningar. Kult och Konst bjuder på korta, lätt skrifna uppsatser af aktuellt intresse. 
Den vänder sig också till en  läsarekrets, där d ess ord ha alla betingelser att falla som  
sådd i god jord, till rikets prästerskap, som  ju har ett så stort inflytande på vården 
af de kyrkliga fornminnena.

För Finlands vidkommande är tidskriften så mycket mera välkommen, som för
hållandena här i alla afseenden erbjuda stora likheter med Sveriges, och som  ett 
dylikt företag hos oss  icke kan bära sig. Det vore att önska, att tidskriften vunne  
spridning i för densam m a afsedda kretsar i vårt land, då m öjligen också finska för
hållanden i densam m a kunde uppmärksammas. I ett af de utkomna häftena finnes en 
afbildning af den målade S. Görans taflan i Saltviks kyrka på Åland. Dr Johnny  
Roosval fastställer, att den är en kopia af den berömda S. Göransbilden i Stockholm s 
Storkyrka, samt att den i sitt slag, efter hvad man nu känner, står ensam , i det ingen  
afbildning af det populära originalet för öfrigt är känd i Norden före den konsthisto
riska forskningens uppblomstring på 1800-talet.

Af innehållet för öfrigt i de nu föreliggande tre årgångarna må i främsta rum
met nämnas Sigurd Curmans korta och koncisa, af upplysande teckningar åtföljda redo
görelser for Stadfästade byggnads- och restaureringsförslag. Det gäller ombyggnader 
och förändringar af de gamla kyrkobyggnaderna rundt omkring i riket, frågor, som äfven  
hos o ss  årligen föreligga i stort antal och vore förtjänta af en ordnande och in tresse
väckande publicering. I samma riktning, m en betydligt utförligare, behandlas i artiklar 
af särskilda författare, restaureringsfrågor rörande en hel mängd olika kyrkor, Trefal- 
dighetskyrkan i Uppsala, Valleberga kyrka, Kristinekyrkan i Falun o. s. v. En polemik  
om Lunds domkyrka är tyvärr hållen i en ton, som  man varit van att finna m ellan en  
del tyska forskare, m en ingalunda m ellan de urbana skandinaverna. Det är den gamla 
kontroversen mellan konsthistoriker och arkitekter som går igen.

A f de rent konsthistoriska bidragen bringa Johnny Roosvals uppsatser talrikt 
nytt isynnerhet rörande den medeltida konsten. I fråga om gottländska bilder påpekas 
franskt inflytande, från portalskulpturerna i Chartres. Det är af stort intresse att följa 
dessa nya uppslag inom den svenska konstforskningen, som  väl länge skall få syssla  
med dem. I en annan uppsats, om Linköpings domkyrka och den engelska unggotiken, 
gör E. Wrangel gällande, att man bör söka äfven engelskt inflytande i den gottlänska 
konsten. Frågan är ej utan intresse för Finlands äldsta konsthistoria. —  Utom dessa  
uppsatser öfver medeltida konst bjuder tidskriften em ellertid äfven på bidrag till den
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hittills mycket försummade efterreformatoriska konstforskningen. Axel L. Romdahl 
meddelar en studie öfver B ibeln i Rembrandts bilder, Carl af Ugglas redogör för 
M äster M agnus Granlund, en svensk  kyrkodekoratör på 1700-talet o. s. v.

En mängd litteraturanmälningar och m eddelanden om utställningar bidrar till 
att göra tidskriftens innehåll aktuellt. K. K. M.

Kulttuurihistoriallisia tutkimuksia kesällä 1908.
Maist. J u h a n i  R i n n e  kaivoi Teinperin kylässä M askussa e s il le  tähän asti 

tuntemattoman keskiaikaisen linnan rauniot, jotka sijaitsivat yksinäisellä  noin 15,5 m. 
korkuisella vuoren kukkulalla. Linnan rakennuksia tavattiin vaan yksinäinen n elik u l
m ainen torni vuorella, joka ei ole tornin perustusta leveäm pi, ja vuoren juurella toi
nen torni, jonka lävitse nähtävästi on vuorelle noustu. Lisäksi tarkasti hän eräitä löytö
paikkoja Turussa ja Maariassa sekä tutki erään keskiaikaisen miekan löytöpaikan 
N auvossa ja sam anaikaisen sotanuijan löytöpaikan Kirkkonummella, jossa m yös tutki 
muutamia hautausmaita. Teki konserveeraustarkoituksessa matkoja K äkisalm en, Savon
linnan, Porvoon, Turun, K uusiston ja K astelholman linnoihin.

Maist. K. K. M e i n a n d e r  on toimittanut taidearkeologisia tutkim uksia Sipoon, 
Porvoon ja Pernajan kirkoissa, Turun, Porvoon, Loviisan ja Viipurin m u seoissa  sekä  
kuvannut vanhoja rakennuksia L oviisassa ja linnoitusten raunioita Loviisan ympärillä,

Arkkitehti C. F r a n k e n h a e u s e r  on tarkastanut korjausehdotukset ja tässä 
tarkoituksessa tutkinut Piikkiön, Maarian, Tenholan, Tornion ja Luvian kirkot (viim eksi 
mainittu tu lee revittäväksi) valvonut korjaustöitä H ollolan ja Haukiputaan kirkoissa  
sekä Turun ja Kuusiston linnoissa , jotapaitsi hän on tarkastanut korjaustöitä K astel
holman ja Raaseporin linnoissa.

Selontekoja. — Referat.
Ss. 8 1 —86. En k a r e l s k  a fg u d a b ild . Förf. redogör för en afgudabild af trä 

(afb. 1 sid. 82), som nyligen från Sordavala trakten anländt till Hist. m useet. Bilden  
har tidigare stått på en holm e i Ladoga och dyrkats som  fisklyckans gud. 1 sam m an
hang härmed om näm ner förf. andra dylika bilder från Finland och Ryssland.

Ss. 86— 90. J o m a la  n im e s t ä  Ahvenanmaalla. Kirjoittaja vastustaa sitä käsi
tystä, että Jomalan pitäjän nimi Ahvenanmaalla o lisi suom alaista alkuperää. Hän puo
lestaan pitää sitä johdettavana ruotsinkielestä, jossa johtom ahdollisuuksia on useam pia
kin ja jossa löytyy tähän verrattavia paikannimiäkin, esim . Jom kil U plannissa.

Ss. 90— 96. P r o n s s ik a u t in e n  h a u t a r a u n io  R ä fs ö n  s a a r e l la  K ir k k o n u m 
m e l la .  Tekijä tutki kesällä 1908 m ainitulla saarella noin 8,5 m . korkuisella kalliolla  
(veden pinnasta lukien) sijaitsevan kivirauniohaudan, jossa tapasi kivipaasista tehdyssä  
arkussa ainakin 2 polttamattoman luurangon jäännökset. Hauta oli ennen  tutkittu 
useam m astikin ja entisiä tutkimuksia osottavina löydettiin ruotsalaisia kuparirahoja v. 
1666 -  71, jotka nähtävästi olivat tarkoituksella luiden sekaan pannut, sekä 2 venä
läistä hopearahaa v:lta 1840. Haudan rakenteesta antavat kuv. 2, 3 ja 4 sekä asem asta  
kuv. 1 käsityksen. Luiden ohelta ei nyt tavattu mitään m uinaiskaluja. Suom essa ei 
ole ennen  tutkittu kivirauniohautaa, joka o lisi sisältänyt polttamattomia luurankoja, 
mutta vertaamalla hauta-asua Skandinaviassa tavattavaan hauta-asuun pronssikaudella, 
voidaan Räfsön hautaa pitää kuuluvana pronssikauden en sim äise lle  tai to iselle  jaksolle, 
eli prof. O M onteliuksen aikamääräysten mukaan 18— 14 vuosisadoille ennen Kr. s.

H e ls in k i 1908. K. F. P u ro m ie h e n  k ir jap a in o .



Rättelser.
\

Sid. 87 2:dra rad uppifr. står Thore Knuds, läs Th. Hunds 
„ „ 20:de „ „ „ namn „ mun
„ 88 35:te „ „ „ syntes „ synes
„ „ 36:te „ „ „ Jomala „ Jumala
„ 89 7:de „ „ Jonaeköpungr „ Junaköp.
„ „ 17:de „ „ „ juum „ jum
„ „ 22:dra „ Jummi „ Jumni
„ „ 25:te „ „ „ him m a „ hium a
„ 90 15:de „ „ „ Ljummaler „ Ljummala








