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'uomen pis/useo. 
Vinski PP)useum.

H:o l 16 uuosikerta *  16 årgången 1909

Kuva 1. H irvenpään kaltainen kivikautinen koruase H uittisista  (Turun m useossa) 2/3.

takia on herättänyt aivan erikoista huomiote. Se on nim ittäin  sellai
sella muotoaistilla ja  siksi suurella luonnonm ukaisuudella veistetty, 
ettei sille oman aikansa, s. o. neoliittisen eli m yöhem m än kivikauden

Huittisten hirvenpääase.

H uittisten Palojoen kulmalla on v. 1904 löydetty varsireiällinen, 
liirvenpfiätä m uistuttava, vuolukivinen koruase, joka taidetekoisuutensa
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tuotteista koko Europassa juuri m onikaan m uu taidetekele vertoja vedä. 
Saadakseni valaistusta täm än esineen edustam aan kultuurikantaan, tein 
kesällä 1907 sen löytöpaikalla pari päivää kestäneitä kaivauksia, joiden 
tuloksista tässä selkoa tehtäköön .1

Palojoen kulma  on sen nimisen, Loimijoen lisäjoen, varrella oleva 
iso torppakylä, joka sijaitsee 6 —7 km. m atkalla joen suusta, kum m al 
lakin puolin jokea. Oikealla puolen olevat torpat ovat H uittisten, va
semmalla olevat Vampulan Palojokea, edelliset eri kyläin, etupäässä 
L auttakylän, jälkim äiset Siivikkalan kylän maalla. Esine on löydetty 
Kulm ala nimiseen palstatilaan nykyään kuuluvan M almin torpan m aalta, 
Loukonmaan perunamaasta, joka sijaitsee alhaisten moreenimäkien vä
lissä, Palojoen tasangon reunalla, arviolta kilometrin m atkan päässä 
joesta. Pelto kohoaa m uutam ia m etrejä jokitasangosta, ja  sen lävitse 
juoksee pienoinen metsäpuro, nim eltä Tuomistonoja, joka löytöpaikan 
kohdalta alkaen on johdettu tavallisen laajuiseen pellonojaan. Aikojen

kuluessa ja  etenkin keväisten 
sulavesien avulla on Tuom is
tonoja u u rtanu t koillis-lounais- 
suuntaisen laakean laakso-uo
man, jonka kaakkoisella vier
teellä esineen löytöpaikka si
jaitsee.

Loukonm aan perunam aa on 
ilmoituksen m ukaan 20—30 
vuotta sitten ollut niittynä, 
joka tällöin kasvoi »lepikkoa 
ja  m uuta semmosta ja  oli sileä 
töy ränne» ; alem pana esiytyi 
isoja puun kantoja. Tasangolla 

on vielä n. 50 v. sitte ollut niin sakea m e t s ä ,  ettei joelle nähnyt, 
n im ittäin  koivuja ja sekametsää sekä ylem pänä petäjiäkin. Arvelut 
m etsän esiytym issuhteista aikaisemmilla ajoilla voivat perustelujen 
puutteessa jäädä sikseen.

Koekaivelujen kautta oli löytöpaikalla verrattain laajalti havaitta
vissa kivikautisille asuinpaikoille kuvaavaa k u l t u u r i m a a t a ,  joka 
väriltään yleensä oli likaisenruskeata ja  sisälsi siellä täällä hiilen ja  
tuhan  jätteitä ynnä punaista palom aata sekä palaneita luunhitusia. 
Koko asuttu  alue on pinta-alaltaan arviolta 1,200— 1,300 m 2, mistä 
m äärästä noin puoli on nykyään peltona. A ivan läheltä Tuom istonojan

1 Seikkaperäinen tu tk im uskertom us on H istoriallisen  m useon Topograafisessa 
a rk istossa , ja löytö-esineiden selitys m useon luettelonum erossa  4920 A ikaisem m in on
löytöä käsitelty ju lka isussa  „Åbo stads historiska m useum 11 ss. 33— 39: Ett praktvapen 
från stenåldern .



puolista alueen reunaa oli kynnettäessä tullut ilmi puheenaoleva hirven- 
pää (aura oli tällöin raapassut pitkältä sen vasenta poskea). Muista 
aikaisemm ista löydöistä kerrottiin, että hirvenpään läheltä ojan laiteesta 
oli tu llu t esille » v a a j a  sinistä kiveä» (nähtävästi sama, joka T urun 
museon julkaisussa on m ainittu olevan piikiven kaltaista vuorilajia), 
ja  että peltoa kuokittaessa oli tavattu  yhtä ja  toista, m istä ei kuiten
kaan enään voitu tarkem paa selkoa tehdä (sillä »taulumaisella kivi- 
levyllä», josta T urun museon julkaisussa on puhe, lienee tarkoitettu 
erästä minulle näytettyä luontaista hietakivilevyä). M uuan näistä oli 
ollut noin tiilenkokoinen punainen kivi, jonka leveällä sivulla oli ollut 
kapea uurre, niinkuin olisi siihen m uka jotakin hiottu, siis nähtävästi 
hietakivinen h i o m a l e v y .

Kuva 3. Kaksi liesikivikköä.

Varsinaisen tutkim uksen alaiseksi otettiin ensinnä hirvenpään 
löytötienoo n. 27 m*:n laajuudelta. Peltomultaa oli tällä kohdalla 
13— 15 sm ja  sen alla suklaan ruskeata kultuurim aata (hietaa) 26—32 
sm:n, erään soratöykyrän kohdalla vain 8 sm:n vahvuudelta, ja  täm ä 
rajoittui epätasaista pohjam aata vastaan, m ikä ylem pänä oli savea, 
alem pana soraa. E räällä kohdalla oli noin neliöm etrin laajuinen, pel
lon pinnasta 58 sm. syvyyteen ulottuva kuopanne, sisältäen hiiltä poh
jalle asti, ja  osottaen siten olevansa l i e s i k u o p p a .  — Löytöinä k o r
jattiin  22 iskettyä k v a r t s i n p a l a s t a  ja  17 palanutta l u u n  s i r u  a.

Toisena kaivauskohtaua oli lähes 40 m 2:n laajuinen ala asutun 
tienoon keskivaiheilla. Peltomulta ulottui 12— 27 sm:n, ja  kultuuri- 
kerros 59—82 sm:n syvyyteen. V iim em ainittu kerros oli hietaa, jonka 
alla syvemmällä oli savipohja. Paikalla esiytyi kaksi 1 i e s i l  a d e l m aa .



Toinen ilm autui n. 24 sm. syvyydessä ja  muodostui n. 1,30 X  L 85 m:n 
laajuisella alalla hajallaan olevista pienistä kivilevyistä. Liesikivien 
alla oli maa heikosti kuopanteella, jonka pohja oli 70 sm pellonpin- 
nasta lukien, ja  kivien kohdalla ynnä ym pärillä oli (kuv. 4, III) hiilimaata. 
Toinen liesilatomus, joka oli edellisestä n. 3,5 m. päässä suunnilleen 
itään, ilm autui 33 sm syvyydessä ja  käsitti n. l,so X  2,40 m laajuisen 
alan. Näytti kuitenkiu, että se oli osaksi hajonnut, ollen alkuaan m uo
dostunut ehkä vain 1 , b o  X  T 8» m  laajuiselle alalle kehämäisesti rinnak 
kain ladotuista pienistä kivistä, joiden keskusta siten oli kivetön. 
Lieden kohta oli heikosti kuopanteella (76 sm pellon pinnasta) ja

sisälsi runsaasti h iilim aata ynnä 
hienoja luunm uru ja; hiilikköä oli 
ym pärilläkin, ja  itäpuolella oli 
punasta m aata 62 sm syvyyteen 
(niinikään esiytyi sitä edellisen lie
den itäpuolella, kts. kuv. 4, IV). Toi
sen lieden läheltä löydettiin ohuen 
k i v i k i r v e e n  teräpalanen ja  
läntisen vaiheilta runsaasti vallan
kin kiviesineiden valm istuksesta 
johtuvia löytöjä. V iim em aini
tuista tavattiin  lieden eteläreu
nalta iso t a h k o k i v i (kuv. 4, VI), 
gneissigraniittia, viitenä palasena, 
edestakaisen hionnan kautta not
kolle ku lunu t; täm än ym pärillä 
oli särkyneitä, hietakiveä olevia 
h i o m a l e v y j e n  kappaleita 10 , 
k i v i e s i n e e n  t e e l m ä n  kap
pale, oliviinidiabaasia, ja 2 kva r t -  
s i n pa las ta ; hiukan loitompaa 
esiytyi m onikulm aiuen k ä s i -  
h i o i n ,  hietakiveä, ja pieni t a s a 
t a l t t a ,  liusketta. Sieltä täältä 

kaivausalueelta korjattiin 12  k v a r t s i n  palasta, 1 l i u s k e l a s t u  ja 
12 palanutta l u u  n s i r u  a.

K errotut liesikiviköt ovat kuuluneet nähtävästi k o d a n  tapaisiin 
asuntoihin. Niiden kuulum ista eri kotiin osottaa m uuten liesikivikköjen 
välillä 25—34 sm syvyydessä ilm aunut, alkuperäisessä tilassaan säily
nyt savitöykyrä, joka oli osittain kerrallista, isollaisen m aakiven ver
hoksi laskeunutta jäätikkösavea.

V aatim attom ia ovat näm ät kota-asunnot olleet ja  vähäpätöisiä 
niiden tienoolta ilmitulleet kiviaseet ynnä näiden valm istusjätteet. Sen

-  4 —

Kuva 4. A sem apiirros kuvassa 3 nähtävistä 
liesikiviköistä  (I ja II, n iiden välillä savi- 

kum pare, V; kolm iot osottavat löytöjä).
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huom attavam pi ilmiö on sellaisen taideesineen löytö kuin puheena
oleva hirvenpäöase — luultavasti heimopäällikön arvonm erkki taiste
luissa, uskonnollisissa juhlam enoissa y. m. Juuri hirvenpääaiheen 
valinta asemuodoksi ja  aiheen naturalistinen esitys aiheuttavat an ta
maan m etsänkäynnille — ja sen rinnalla tietysti myös kalastukselle — 
erikoisen merkityksen täm än aikaisten palojokelaisten taloudellisessa 
elämässä. Mutta ainakaan kalastuksen harjoittam iselle ei ole edulliseksi 
katsottava paikan sijaitsemista kilometrin m atkan päässä Palojoesta, 
eikä metsästys yksinään juuri ole voinut olla riittävä elinkeino. Jos 
paikalla on aikoinaan kesäasuntoa pidetty, mistä m uuten etenkin vas
taiset luulöydöt (esim. m uuttolintujen luujääunökset) voivat viittauksia

antaa, on mahdolliseksi katsottava, että maanviljelystä on jo tuonoin 
harjoitettu, tietysti aivan alkeellisessa muodossa.

K uvatut asutusjäännökset johtuvat kivikauden lopulta eli k o l 
m a n n e n  v u o s i t u h a n n e n  l o p p u p u o l i s k o l t a  e. K  r., päättäen 
hirvenpääaseesta, jonka ikä on tälle ajalle asetettava. Tällöin tulevat 
nim ittäin keski- ja itä-Europassa käytäntöön aluksi pelkkää vaskea, 
sitte heikosti tinasekaista pronssia olevat aseet, ja juuri täm än alkavan 
m etallikauden aikuiseksi, itä-Europalaisten (ja siperialaisten), eläinten- 
päillä koristettujen aseiden sukuiseksi suomalaiseksi tuotteeksi on H u it
tisten hirvenpäätä katsottava.

V arm aankin tulee Palojoen kulm alta vielä runsaasti esille kivi
kauden kultuurim uistoja. N iinpä on Historiallisen museon talteen 
hiljan tullut m uuan k i v i k i r v e s ,  joka on löydetty läheltä Loukon- 
m aata, K alinin torpan maalta, Ison Kallion ja  Tam m elan torppain 
väliltä (tämä kiviase on s a h a a m a l l a  tehty, harvinaista kyllä lounais-

Kuva 5. 
K äsihioin. ’/*.

Kuva 6. 
Tasataltta. '/*■

Kuva 7.
Poikkikirves (etusivun oikeanpuoli
se lla  yläreunalla  kivisahanjälki) '/a.
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Suomen alueella). Samalla on ilm oitettu torpan m aalta ennen ilmau- 
neen m uitakin tällaisia »kauniita kiviä» (H. m. luett. todist. 5013). 
N iinikään m ainitaan Palojoen toiselta puolen, Siivikkalan m aalta, löy
detyn h i o i n k i v e n  kappaleita (»hietakiveä, niin kiiltäviä»). — On 
siten luultavaa, että seudulla 011 kivikaudella asustanut pienoinen 
heimoryhmä.

J. A — io.

Muutama tieto „m etsäriihistä“ .

Vanhoissa tuom iokirjoissa puhutaan toisinaan metsäriihistä, jotka 
m ainitaan sijainneen kyläin takam ailla ja  kaskien läheisyydessä. Sel
laisia olen 1600-luvun alkupuolelta ja  keskivaiheilta tavannu t kolme 
kappaletta. Vuonna 1630 m ainitaan Asikkalan keräjäin pöytäkirjassa 
metsäriihi, joka sijaitsi Lusin kylän takam aalla. Täm än riihen lähei
syydessä sijaitsi leikattu kaski, jossa vilja oli aum oihin pantu. Puheen
alaisen takam aan eroitti suo Lusin kylän naapurikylästä Tuusjärvestä 
ja  ehkä itse Lusinkylästäkin, sillä ilman sellaista aihetta tai m atkan 
p ituu tta  olisivat sen asukkaat tuskin m etsäriihtä tähän takam aahan 
rakentaneet. E ttä  mainitussa metsäriihessä ajottain asuttiin, käy ilmi 
erästä m urhaa koskevasta kertomuksesta. Pari riihessä asuntoa p itä 
nyttä henkilöä, renki ja  puolikasvuinen poika, olivat lähteneet ruis- 
säkkiä kantaen Tuusjärveu myllylle jauhattam aan täm än viljan. Myl
lyltä lähdettyä ei heistä m uutam aan aikaan m itään kuulunut, m utta 
m yöhem m in tavattiin he kuolleena suossa. K aksi talollista Tuusjär- 
veltä joutui silloin syytteenalaiseksi heidän m urhastaan, koska olivat 
riidan johdosta jo m ainitusta kaskesta uhanneet sam an talon miehiä, 
josta m urhatu t olivat. Syytetyt eivät kuitenkaan tunnustaneet, vaan 
väittivät surm ansa saaneiden pimeässä eksyneen suolla ja  kylmästä 
sinne kuolleen1.

Toinen tapaus, jonka yhteydessä puhutaan m etsäriihestä, tunne
taan Häm eenkyröstä vuodelta 1631. Silloin oli m uuan henkilö syyt 
teenalaisena, koska oli erään Takalan isännän m etsäriihestä varastanut 
13 tynnyriä rukiita ja  polttanut itse riihen. Kolm annen kerran puhu
taan metsäriihestä P irkkalan ja  Messukylän keräjissä vuonna 1667. 
Sitäkin näkyy käytetyn asum uksena niinkuin Asikkalan m etsäriihtä. 
Päälle päätteeksi oli se riidanalaisen kasken läheisyydessä. Täm än 
kaskiriidan johdosta joutui m etsäriihessä asuva mies riitaveljiensä 
pahoinpitelyn esineeksi.

1 H ollolan ja H attu lan  tuom iokirja 1622—34 fol. siv. 185, A sikkalan ker. '*/» 1630.



Täm än lisäksi olen pari kertaa tuomiokirjoissa tavannu t tietoja 
entisten inetsäriihten jäännöksistä *.

Oriveden keräjissä vuodelta 1647 tuli puheeksi riidau johdosta, 
jo ta käytiin Sytemäu ja  Säynäjoen kyläin asukasten välillä takam aahan 
hakatusta kaskesta, täm än kasken läheisyydessä sijaitsevat riihiuunien 
jäännökset. Edellisen kylän asukkaat tahtoivat todistaa omistusoikeu
tensa takam aahan sillä, että siellä vielä raunioina säilyneet riihiuunit 
olivat heidän esi-isäinsä rakentam at. Mutta täm än väitteen kum osivat 
Säynäjokelaiset koko pitäjän  avulla, joka todisti, ettei kukaan m uista
nut, kuka muinoin oli sam at uunit rakentanut: Sytemäläisetkö, Säynä- 
jokelaisetko vai jo tku t m u u t2.

Vuonna 1659 syntyi taas riita Niemenm aa-nim isestä takam aasta 
TyrvftäHä K iim ajärveläisten ja  Haapaniem eläisten sekä m uutam ien 
Leifiun kyläläisten välillä. Edellisten kyläin asukkaat väittivät, että 
m uutam at kivikasat heidän niityillään riitapaikan läheisyydessä olivat 
heidän vanhain riihiuuniensa jäännöksiä, jotka m uka todistavat heidän 
oikeuttansa N iem enm aahan. Lautakunta, joka asian tutki, tuli taas 
siihen päätökseen, että m ainitut kivikasat olivat syntyneet, kun niittyjä 
oli puhdistettu kivistä niittäm isen helpottamiseksi, eivätkä siis todis
teeksi kelvanneet.8

Näistä esimerkeistä huom aam m e siis, että m etsäriihet rakennettiin 
takam aahan, jossa kaskenviljelystä harjoitettiin. Puheenalaiset taka
m aat olivat nähtävästi sangen kaukana kylistä taikka niistä soiden ja 
rämeiden kautta erotetut, niin että kaskia viljeltäessä oli vaikea joka 
päivä lähteä niille taloista viljelystyötä jatkam aan. N iinkuin asik- 
kalaisesta esim erkistäm m e huomaa, pantiin vilja aum oihin ja  pui
tiin sitten talvipuoleen. Niin hyvin itse kasken viljelyksen kuin leik
kaamisen ja puim isenkin aikaan viivyttiin varm aankin sangen kauvan 
m etsäriihellä, koska sam an Asikkalasta saadun esimerkin m ukaan 
riiheltä lähdettiin myllylle viljaa jauhattam aan. N ähtävästi olivat 
näm ät riihet paitsi asuntona myöskin saunana. Riihityön jälkeenhän 
kansallamm e on tapana saunassa käydä. Olihan ennen m uinoin suo
malaisen asunto samalla saunana ja  riihenä, mikä tapa on paikottain 
säilynyt melkein meidän päiviimm e asti.

Jäännöksiä uunista eli kiukaasta, joka ehkä on kuulunut tällai
seen m etsäriiheen, olen tavannut H ausjärvellä Torholan kylän Pesulan 
talon maalla. Se on ollut pyöreistä m aakivistä tehty, ja  näyttää nyky
aikaista riihiuunia vähän suuremm alta. Mäki, jolla täm än uunin  rau

1 Y lä-Satakunnan tuom iokirja 1630— 31, Fol. 367, Kyrön keräjät l ,—l8/x 1631; 
sam a tuom iokirja vuosilta 1658—67, P irkkalan ja M essukylän ker. 8—®/ii 1667.

* Y lä-Satakunnan tuom iokirja 1643—48, fol. 383, O riveden ker. ss—ss/x 1647.

s Y lä-Satakunnan tuom iokirja 1658— 67, Tyrvään ker. 9l/x 1659.
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niot sijaitsevat, on nim eltään Kiuasm äki. Se on noin 3 kilometriä 
kylästä ja  aikaisem m in siitä jotenkin eristetty suon kautta, joka nyt 
on kuivatettu. Seutu on mäkistä ja  selvään sopivaa kaskia varten, 
joita ennen paljon hakattiin  takam aahan. Naapuritalon H allalan taka
m aalla on niinkutsuttu  Kiuasaho, jolla on ollut vanhan kiukaan jään 
nöksiä. Ne on hajo ittanut eräs täm än talon entinen isäntä, joka 011 
minulle ilm oittanut, että pesän pohjana 011 ollut kallio, jolta hän on 
tavannut hiiliä pesässä poltetuista puista.

Täm än yhteydessä voin m ainita m uutam an sanan niistä vanhan
aikaisista myöskin riihinä käytetyistä rakennuksista, jotka vielä löyty
vät taikka joita m iesm uistin m ukaan on H ausjärvellä ollut. Niin oli 
Miehon talon Hölisevän torpassa ennen tupa, jota samalla on käytetty 
sekä riihenä että saunana. Täm m öisistä rakennuksista on Ailio  m ai
n innu t esim erkkejä H ausjärven naapurip itäjästä Lopelta. Toisessakin 
H ausjärven naapuriseurakunnassa nim ittäin Lammenkoskella on löyty
n y t tällainen tupa ainakin Viikin talon R ajalan  torpassa.

Meidän aikana, jolloin puuaine on kallista, ovat m uutam at viljelys
m aata vuokranneet itselliset sekä torpparit H ausjärvellä rakennuttaneet 
itselleen saunoja, joita voi samassa käyttää riihinä. Siinä huom aa 
vanhan tavan uudestaan virkoavan. Sellaisia olen tavannu t kaksi Puu- 
jaan, kaksi Oitin ja  yhden Torholan kylässä sam aa pitäjää. Joku näistä 
lienee lähes 50 vuoden vanha, m utta ainakin yksi on tuskin vuosikym
m entäkään ollut pystyssä. K antolan torpassa, joka kuuluu H ausjärven 
kirkonkylän Laskolaan, on ulkom uodoltaan riihen näköinen rakennus, 
joka samalla on asuntona, riihenä ja  saunana. Täm ä rakennus, joka 
on neljättäkym m entä vuotta vanha, on erään Padasjoelta Hausjärvelle 
siirtyneen miehen rakentam a. Näin vanhat jo melkein hävinneet tavat 
olosuhteitten m uuttuessa uudistuvat.

K. R. M.

Forna begrafningsplatser i Kyrkslätt.

Då jag somm aren 1908 någon tid vistades i Kyrkslätts skärgård, b e 
rättade man för mig om flere grafvar och begrafningsplatser, hvilka upp- 
gåfvos ligga på några holmar här  och äfven på fastlandet.  Så skulle på 
en klippa på Makilo holme ha funnits en s tengraf med tre lik, af en här 
mördad estnisk missionär och hans familj eller af  en engelsk kapten Mac 
Elliot med familj, som efter ett skeppsbrott skulle landat på holmen
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och här funnit sin död. U. Fleege berättar i sin Kyrkslätt sockens historia 
närm are om denna graf, att den varit 2 m hög, uppförd af gråsten utan 
murbruk  och med hvälfdt stentak, och att hela grafven, hvilken år 1838 
förstördes af några timmermän från Porkala fyr, varit omgifven af en låg 
s tenmur. Under orientaliska kriget skola ock några tiotal engelska matro
se r  ha begrafts här. Andra grafvar sades ligga på Måsaskär (mellan Ma- 
kilo och Rönnskär), på Rönnskär (holmen, på hvilken Porkala fyr står), 
där lämningar af s tenm uren kring grafvarna skulle synas, på Kyrkogårdsö, 
på norra stranden af Porkala Tullandet, i Lillkantskog by, där grafkors 
ännu för några tiotal år sedan skola ha funnits på ett ställe, kalladt Nor- 
dankyan, och på Räfsö, Stora Svartö och Skorfven. På Kyrkogårdsö lik
som på Tullandet skall en kyrka eller ett bönehus hafva stått bredvid be- 
grafningsplatsen.

Jag var i tillfälle att besöka några af de näm nda grafplatserna, näm 
ligen Skorfven, Kyrkogårdsö och Räfsö. På den förstnämnda, en hög klipp
holme nära W ärströms lifligt trafikerade ångbåtsbrygga, fann jag intet, som 
skulle antydt tillvaran af en begrafningsplats eller enskilda grafvar. 1 stället 
funnos på Kyrkogårdsö tydliga lämningar af en begrafningsplats, som varit 
omgifven af en stenmur. Den har  legat på öns nordligaste udde, hvilken 
troligen fordom afskilts till en liten holme genom hafvet, som då betäckte 
en nuförtiden lågländt sänkning af marken. Grafplatserna på udden synas 
som grunda fördjupningar, och af s tenm uren äro blott obetydliga rester 
kvar. Huruvida också ett kapell har  stått invid begrafningsplatsen, det 
torde kunna utredas genom framtida gräfningar på platsen. Nu uppgifves 
kapellet hafva stått ett stycke söder om begrafningsplatsen, på en åk e r
täppa mellan klipporna, och där skall också engång ett krigsläger hafva 
blifvit uppslaget. Några byggnads- eller andra kulturlämningar iakttog jag 
dock icke där, och man visste ej heller att dylika någonsin funnits. Då 
våra kapell i a l lmänhet icke stodo på undanskymda platser, bör m an an 
taga, att det senare  minnet af ett läger, hvilket sannolikt har  stöd i verk 
ligheten, förvanskat det äldre m innet af ett kapell. Om lämningar af en 
kapellkyrka finnas här, hvilket alls icke är omöjligt, så ligga de enligt min 
förmodan invid begrafningsplatsen. H är förbi går den urgamla farleden 
från D anm ark till Reval, och bland känningarna på denna näm nes redan 
på 1200-talet Porkala, „purkal" ,  hvarför man lätt kunde tänka sig tillvaran 
af ett kapell på s tranden af det väl skyddade och djupa sund, norr om 
hvilket Tullandet ligger. Önskligt vore att platsen blefve undersökt, medan 
ännu  några lämningar kunna påträffas där.

På Räfsö ligger begrafningsplatsen på norra sidan af holmen, invid 
den grunda „K yrkv iken“, ungefär ett par tiotal m eter från vattenbrynet. Dess 
läge framgår af den i Finskt Museum 1908 p. 91 återgifna kartan öfver 
holmen, där den är märkt c. Den ligger i en vacker, skogbeväxt, åt nord
ost sluttande däld, som omgifves af klippor. Begrafningsplatsen var betäckt
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af en rik växtlighet af unggranar  o. d., efter hvars aflägsnande dess jäm
förelsevis väl bevarade s tenm ur och grafställen blefvo fullt tydliga. Den 
här  meddelade planteckningen visar m uren  och grafvarnas antal och r ikt
ning, i den mån man kan urskilja detta med ledning af insänkningarna i 
marken.

I midten af begrafningsplatsen fanns en rad stenar,  sträckande sig 
ungefär från väster till öster. J ag  antog till en början, att de härrörde 
från en förstörd stenfot. Snart märkte jag likväl, att s tenarne lågo så godt

Plan af begrafningsplatsen å Räfsö holm e i K yrkslätt. a stenbrygga, 
b sten röse , c den undersökta grafven. Siffrorna angifva höjden 

i m. öfver vattenytan.

som på ytan af marken och jämförelsevis lösa samt bildade två grupper, 
förutom en ensam t stående, på kant rest sten. De syntes sålunda m arkera 
grafplatser och icke hafva utgjort grundvalar. I de öfriga grafvarna syntes 
inga minnesmärken. De lågo alla, med undantag af en, i r iktning från väster 
åt öster. En af dem, vid norra randen af begrafningsplatsen, undersöktes af 
mig (märkt c å planen). Där anträffades på ett djup af c. 50 cm under jorden 
s tarkt förmultnade skelettrester,  hvilka legat i en nu helt och hållet för
störd, blott på ett b run t lager igenkännlig träkista. De tillvaratagna stora 
spikarna till kistan, flere ända till 12— 13 cm långa, visa att kistan varit
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gjord af groft virke. Skelettet låg med hufvudet åt öster, fötterna åt väster. 
Denna ovanliga riktning torde kunna förklaras därigenom, att marken sluttar 
åt väster och att mart ej velat nedlägga stoftet så att hufvudet syntes vara 
lägre. Först en undersökning af flere grafvar skall kunna visa, om detta 
läge hos liken är allmänt på nu i fråga varande kyrkogård. Vid u nder
sökningen af grafven iakttogos också spår af en äldre graf, hvilken förstörts 
vid upptagandet af den nya grafven.

När begrafningsplatsen egentligen användts, därom syntes man ej mer 
ha något säkert minne i trakten, och icke heller i Fleeges historia, som 
stöder sig på forskningar i kyrkoarkivet, finnas uppgifter härom. Man b e 
rättade blott, att omkomna blifvit begrafda här  under  senare  tider, då man 
ej ville föra dem till socknens kyrka, enär  „också här fanns af gammalt 
signad jord“. Sålunda meddelades en ungefär likadan berättelse, som vi 
redan omtalat i fråga om Makilo holme, om en kapten från Baltischport, 
som jämte andra skulle hafva begrafts här. Deras grafvar skulle utmärkas 
af de nämnda stengrupperna och den upprätt stående stenen. 1 den under
sökta grafven anträffades ingenting, som kunde leda till en tidsbestämning. 
Anmärkningsvärdt är  dock, att inga klädesrester jämte skelettet påträffades 
i grafven, ej heller något som skulle ådagalagt att dylika tidigare funnits. 
Då den aflidne under  nya tiden ända till senaste å rhundrade vanligen be- 
grafdes fullt påklädd, ofta i högtidsdräkt, hvaraf rester  vanligen synas i 
grafven, medan liken under den katolska tiden i regeln lades i grafven 
utan kläder och täckta endast af ett lakan, kunde man därför antaga, att 
den undersökta grafven tydde på en katolsk begrafning. Då de källor, som 
förvaras i socknens kyrkoarkiv och sträcka sig tillbaka åtminstone till 1600- 
talet, intet förmäla om användandet af denna begrafningsplats, synes tiden 
för dess egentliga användning ha varit förbi redan under näm nda århundrade. 
Att kyrkogården har  varit i bruk under en längre tid, framgår å ter  däraf, att 
begrafningar ägt rum åtminstone två gånger på samma ställe och att spåren 
af den tidigare redan förvandlats till stoft vid tiden för den andra.

Också denna begrafningsplats ligger vid den gamla skärgårdsfarleden, 
endast c. 4 km från Kyrkogårdsö. Den ligger också vid ett väl skyddadt 
sund, där skepparne ännu i våra dagar söka nödhamn. Omöjligt ä r  därför 
icke, att ett träkapell under  den katolska tiden stått äfven invid denna 
kyrkogård, till en början kanske afsedd för de undan stormen flyktade sjö- 
farandene. Tillsvidare finnes dock ej något annat stöd för detta antagande 
än nam net Kyrkviken på den vik, invid hvilken kyrkogården ligger. Men 
på den långsluttande stranden, hvilken under  högvatten öfversvämmas ända till 
10 m högt uppe, synas också tydliga s tensättningar (å planen märkta a), 
hvilkas ändamål har  varit att låta de ur  båtarne stigande torrskodda slippa 
i land. Denna stenbrygga, som delas i flere rader och är jämförelsevis 
tät, lå ter oss antaga, att platsen användts oftare för landstigning än det 
varit nödigt blott för att föra liken i land. Nu är  vattnet närmast denna



Forna landstigningsplats så grundt, att man endast med svårighet på några 
få ställen kan komma i land medels roddbåt.

Om begrafningsplatser, såsom det uppgifvits, verkligen ha funnits 
också på de andra ofvannämnda platserna, ha många sådana legat tätt i 
grannskapet af Porkala udde. Dessa begrafningsplatser, liksom de kapell, 
som kanske tidigare stått invid dem och af hvilka spår möjligen ännu kunna 
anträffas, belysa på sitt sätt Porkala traktens forna betydelse som hamn och 
handelsplats. Det vore önskligt att en noggrannare undersökning af dessa 
märkliga platser komme till stånd.

Juhani Rinne.
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Rahaväärennys Kustaa Vasan ajoilta.

Tam m ikuussa 1906 lunastettiin Yliopiston Rahakabinetin kokoelmiin 
rahalöytö, joka oli tavattu Rautjärvellä lokakuussa 1905. Kun rahat,  jotka 
löydettäessä olivat kovin likaiset ja homeiset, saatiin puhdistetuiksi ja tu t
kituiksi, huomattiin, että niitä oli 527 ruotsalaista hopearahaa ja 3 pientä 
venäläistä „dengaa“ . Ruotsalaiset rahat,  joista toivottavasti piakkoin sa a 
daan täydellinen luettelo julaistuksi,  jakautuivat eri hallitsijoille seuraavasti:

Erik XIII aurtuoita (Tukholman) 3, 3 eri toisintoa, (varianttia)
Sten Sture vanh. „ (W esterås’in) 4, 3 n n M

n n  n V* aurtuoita „ 13, 13 n n n

n »  n „ „ (Tukholman) 10, 9 n n n
Juhana 11 (Hannu) „ „ „ 1, 1 n  n n
Svante Sture „ (W esterås’in) 4, 4 n n «

Sten Sture nuor. aurtuoita (Tukholman) 1, 1 M »

n n  n Va aurtuoita „ 26, 16 n n »

Kustaa I Vasa 2 äyrejä 1540— 1541 3, 3 n n n

» n n aurtuoita (Tukholman) 30, 26 n n ” »

» » M „ (W esterås’in) 27, 23 n n n

»  » n ropoja (fyrk) (Tukholman) 135, 94 n »> M

n n » „ „ (W esterås’in) 14, 13 » H n
Erik XIV '/a äyrejä (Tukholman) 1561 21, 7 n n n

M » n n 1563 1, 1 n n n

n n 1564 27, 4 n n n

n n 1565 22, 2 * n n

» n 1566 63, 3 n n n

n  n 1567 6, 1 n n „

n n - n .  1568 43, 1 n » »



Erik XIV schillingejä (Solidus, Tallinnan)
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ilman vuosilukua 3, 3 eri toisintoa, (varianttia)
„  „  schillingejä (Solidus, Tallinnan) 1561 3, 3 „ „ H

.  .  .  -  - 1562 18, 10 „ n

1564 2, 1 . »> n

1565 4, 4 „ » n

1566 3, 3 „ n n

n  n  n  a » 1 5 6 7  1, 1 . n n

Juhana III V* äyrejä (Tukholman) 1569 11, 7 „ n n

1570 2, 2 „ *» »

schilling (Tallinnan) 1569 1, 1 - n n

527, 276 „ M 1

Jo  heti rahoja puhdistettaessa herätti huomiotani eräs Kustaa Vasan 
Tukholman ropo omituisen reunakirjoituksensa vuoksi ja tarkemmin sitä 
tutkiessani tulin yhä enem m än vakuutetuksi siitä, että edessäni oli väärennetty 
raha, mutta tosin samanaikuinen väärennys.

Tämä raha kuuluu kuvista ja reunakirjoituksista päättäen ropo-rahojen 
Tukholmalaiseen tyyppiin X Antellin kokoelmain luettelossa (Förteckning 
öfver Antellska Myntsamlingen II s. 7— 8) ja lähinnä numerosarjaan 3 9 —44. 
Reunakirjoitus ei sinänsä poikkea enemmän tavallisesta kuin monessa 
muussa to is innossa ,2 mutta sen ulkomuodossa on jotakin ehdottomasti vie
rasta. Ensiksikin risti tai ruusu —  on epäselvää kumpaako merkki tarkoit
taa —, jolla reunakirjoitus alkaa (vrt. kuva 2), on aivan toisenmuotoinen ja 
paljon kömpelömpi kuin missään niistä samaan ryhmään kuuluvista rahoista, 
joita allekirjoittaneella on ollut tilaisuus nähdä (Yliopiston Rahakabinetissa 
on juuri tätä tyyppiä 51 kappaletta ja ilman vuosilukua, kuten kysymyksessä 
oleva raha, 22 kappaletta) eikä myöskään herra  T. G. Appelgren in laajassa 
monografiassa Kustaa I Vasan rahoista ole tämäntapaista alkum erkkiä es i
tetty. —  Jo s  kirjaimiin nähden verrataan kuvaa 2 kuviin 1 ja 3, niin huo
mataan, että Gostaus sanan G on muodostunut kömpelöksi munkkityyliseksi 
E:ksi, että A muodoltaan jossain määrin poikkeaa tavallisesta, mutta e n n e n 
kaikkea että takasivun (reversin) 5JJ-kirjaimet ovat jäykempiä kuin Kustaa 
Vasan rahoissa olevat munkkityyliset 5)1 ja sitäpaitsi huomattavasti p ienem 
mät kuin reunakirjoituksen m uut kirjaimet; etenkin viimeksi mainittu seikka 
on tavaton. Sitäpaitsi reunakirjoitus ei oikein taivu ympyrään keskuspinnan 
ympärille, vaan kirjaimet vähän päästä loittonevat sisemmästä helmireunasta

1 Toisintojen lukum äärä ei toistaiseksi ole aivan varma, vaan voi siinä  vielä 
joitakuita m uutoksia tapahtua.

a Vrt. esim . T. G. A ppelgren: G u sta f I:s mynt (N um ism atiska M eddelanden XVI) 
n:ot 156— 180.
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(Vrt. kysymyksessä olevan rahan kuvaa samantyyppisten varmasti oikeitten 
rahojen kuviin).

Nyt saattaisi tosin sanoa, että nämä eroavaisuudet ja omituisuudet 
riippuvat siitä, että valtion rahapajassa syystä tai toisesta on satunnaisesti 
käytetty tottumatonta leimanleikkaajaa. Mutta —  miksi juuri tämä raha on 
niin paljon huonompaa metallia kuin Kustaa Vasan m uut rovot ja au r tu a t?  
Tämä ropo näet muistuttaa metallinsa puolesta suuresti Juhana  III:nen äyrin- 
rahoja, joista W. Lagus sekä Yliopiston Rahakabinetin diariossa että Numis- 
matiska Anteckningar’eissaan käyttää nimitystä „vask iraha“, vaikka ne kyllä 
aikoinaan kävivät hopeasta, mutta poikkeaa jyrkästi niistä Kustaa Vasan

1.
18.5 mm. 1.04 gr. 

O ikean rahan etusivu. 
(Appelgren n:o 162).

2.
16.5 mm. 1.05 gr. 

V äärennetty 
raha.

3.
17.5 mm. 0.94 gr. 

O ikean rahan takasivu. 
(Appelgren n:o 159).

pikkurahoista, joita se ulkomuodoltaan muistuttaa. Näin ollen katson voi
tavan pitää varmana, että kysymyksessä oleva raha on väärennys, ja, mikä 
erikoisesti on huomattava, jotenkin samanaikuinen väärennys. Löytö, johon 
tämä raha kuuluu, ei sisällä myöhäisempiä rahoja kuin vuodelta 1570, joten 
rahat arvattavasti kätkettiin alussa vuotta 1571 turvattaviksi venäläisiltä, 
jotka silloin ryöstäen ja hävittäen hyökkäsivät maahamme.

Samanlaatuisia rahoja, kuin käsiteltävänä oleva, on tunnettu  jokunen 
kappale aikaisemmin. Niinpä Vaalan löydössä v. 1889 (Lagus: Numisma- 
tiska Anteckningar II s. 2 1 5 — 216 n:o 453) on Kustaa Vasan raha, joka 
hra A. F. W esterlundin luettelossa tästä löydöstä (Beskrifning öfver ett fynd 
af svenska mynt från Vaala i Finland. Numismatiska Meddelanden XIV.) 
on merkitty  molla 277 ja jonka kuvat ja reunakirjoitukset näyttävät vastaavan 
tä tä1; tästä luettelon laatija sanoo: »af-nästan ren koppar". Vaalan löydössä tavat
tiin pari muutakin Kustaa Vasan ropoa, joista hra W esterlund sanoo »synbar
ligen af ren koppar" (N:o 269) ja „af nästan ren koppar" (N:o 272) ja joista 
edellisen reunakirjoituksen alkumerkit  näyttävät nekin poikkeavan Kustaa 
Vasan rovoissa tavattavista merkeistä. Vaalan löydössä oli myöhäisin vuosi
luvulla varuste ttu  raha vuodelta 1544. Tämä seikka vahvistaa väärennyksen 
samanaikaisuuden jäljiteltyjen rahojen kanssa, joita leimattiin 1520-luvun 
lopulla ja 1530-luvun a lussa; tämä m uuten on vallan luonnollista, sillä ken

1 R ahoissa olevien k irja in ten  todellista m uotoa ei hra W esterlundin  luettelosta 
voi täydellä varm uudella päättää käytettyjen kirjakkeiden puutteellisen  tarkkuuden  vuoksi.
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käytäntöä varten valmistaa väärää rahaa, jäljentää tietysti tavallista käy
pää rahaa.

Kaikki nämä väärennetyt rahat ovat Suomessa löydetyt, enkä kirjalli
suudessa  ole tavannut tietoja samanlaatuisista rahoista, joita muualla olisi 
löydetty. Olisiko meillä tässä kotimaisen »teollisuuden" tuotteita? Siihen 
on minun mahdotonta vastata, mutta tahdon huomauttaa, että vuonna 1494 
hirtettiin Tukholmassa eräs suomalainen väärän rahan tekemisestä ja vuonna 
1633 valmistettiin Käkisalmessa väärää rahaa 1, josta päättäen tämä jalo taito 
ei Suomessakaan siihen aikaan aivan tuntematon ollut.

L. O. Th. Tudeer.

Arkeologiska, forskningar 1908.

Magister Björn Cederhvarf undersökte särskilda ättehögar från 7 0 0 —  
800-talen å graffältet vid folkskolan i Söderby  af Lem lands socken, hvar- 
jämte kompletterande undersökningar verkställdes å den stora stenåldersbo- 
platsen vid Jettböle i Jom ala. Härvid erhölls ett par tiotal fragment af dy
lika lerfigurer (både manliga och kvinnliga), som redan vid gräfningarna 1906 
därstädes hade kommit i dagen. Dessutom blef utbytet af lerkruksbitar  med 
de mest varierande ornamentala motiv, af stenflisor samt af benföremål, 
bland hvilka må näm nas en med hullingar försedd harpunspets och några 
tillspetsade föremål, fullt lika rikligt som vid de föreg. undersökningarna 
åren 1905 och 1906. —  Området,  där lerfiguren hittades, ligger å en lägre 
del af boplatsen, hvadan de här  upphittade föremålen torde härröra från 
senare  delen af stenåldern. —  I gräfningarna här  deltogo dr O. Almgren 
och dr O. Frödin från Stockholm, dr K. Jakob  från Leipzig samt dr A. Hackman.

Utom ofvanomtalade arbeten verkställdes mindre gräfningar i en hus- 
tomtning från yngre järnåldern å Östra Sa ltv iks  Ungdomsförenings tomt i 
Lagmansby (Saltvik) samt i Längbergsöda by (Sa ltv ik), där en fortsättning 
N-ut af de 1906 där upptäckta, med Jettböle boplatsen ungefär samtidiga 
vidsträckta stenålderskolonierna konstaterades. —

På fasta landet företog hr  C. en undersökning å en stenåldersboplats vid 
Jäkärla  i S :t Marie s:n samt gjorde under  hösten en resa ut till några 
s tenkummel på bergen vid kusten i Kyrkslätt socken.

Dr. A. Hackman  fortsatte jämte lektor O. Alcenius de i oktober 1907 
påbörjade gräfningarna på fyndplatsen vid Luurila  gård i H attula  socken 
(jfr Suomen Museo —  Finskt Museum XIV, 1907, s. 96). Därvid hit
tades ytterligare 27 arabiska (ännu icke bestämda), 2 byzantinska (Basilius

1 Vrt. Ad. N eovius: Om m yntet som  slogs i Finland under m edeltiden. Suom en  
M useo  1908 s. 31—38.
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II och Cons tan tinusX I (976-— 1025)), 9 anglosachsiska(4 E the lred ll  (978— 1016) 
o. 5 Knut den store (1016— 1035)), 1 irländskt (Sihtric) samt 28 tyska (Otto III 
(983— 1002), Heinrich II (1002— 1024), Konrad II (1023— 1039)) silfvermynt 
(bestämda af lektor Alcenius) samt 2 karneolpärlor, 10 hela och 6 söndriga 
glaspärlor, delar af samma silfverhalsked, af hvilka några fragment hade 
hittats vid den föregående gräfningen, några skifformiga hängsmycken af 
silfver, en liten fågelfigur af silfverbleck, äfven den ett hängsmycke (fig. 2), ett

Fig. 2. Ihåligt hängssm ycke af 
silfverbleck. Hattula s:n . Vt

Fig. 1.' K edhållare af brons. Fig. 3. B ältebeslag af brons.
Karkku s:n . s/t K arkku s:n. ‘/t

stycke läder med rester  af ett tunnt silfverbeslag samt en täljd benbit.  —  
I Karkku  by af Karkku  socken verkställde hr  H. jämte notarien K. A. 
Soikke li gräfningar på ett potatisland på Sillanpää  under  Krapi hem man 
lydande torps mark, där tidigare ett byzantinskt silfvermynt samt ett järn- 
betsel med stora ringar hade hittats. Nu bestodo fynden blott i slaggbitar, 
allehanda järnskrot och annat affall från nyare tid, som åtminstone till en 
del torde härröra från en gammal stuga, hvilken förut skulle hafva stått 
invid det undersökta stället. Från förhistorisk tid härs tam m ar möjligen 
endast ett föremål, en fragmentarisk järnnål af  typen Aspelin, Antiquités 
fig. 1308. —  I Töysä by af Töysä socken undersöktes af h rr  H. och S. 
en sandgrop i en låg moränkulle vid s tranden af Pennala fors, där i dec. 
1907 delar af ett skelett samt kvinnosmycken (en oval spännbuckla af
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karelsk form, delar af en ked, en tunn halsring och 2 ringspännen, alt af 
brons), en liten knifslida likaledes af brons och en yxa från hednatidens 
slut blifvit hittade. Då stället, på hvilket skelettet hade legat helt nära 
jordytan, redan var genomgräfdt, hittades nu blott några bitar af hufvud- 
skålen samt en kedhållare af brons af typen Aspelin, Antiquités fig. 1535. 
Andra grafvar funnos att döma af terrängens beskaffenhet icke i fyndställets 
närm are  omgifning. —  Å brandgraffältet från folkvandringstiden på Mäki- 
haka-hage i Perkiöby af Lillkyro  socken fortsattes de tidigare påbegynta 
gräfningsarbetena äfven under  sommaren 1908 (jfr Suom en Museo —  
Finskt M useum 1907, sid. 95/96),  denna gång dock med obetydliga resu l
tat. Utom brända ben, kolstycken och fragment af lerkärl påträffades i det 
nu genomgräfda området endast några knifvar, en spjutspets, en järnnål, 
en järnsölja, ett fragmentariskt bronsspänne (?), några glaspärlor m. m. —  
1 Laihela  socken undersöktes ett stenkum m el i till Jakku la  by hörande 
Karjam äki hem m ans skog. I kumlet,  som för en kortare tid sedan varit 
utsatt för åverkan, hittades tre spiralfingerringar af brons samt litet kol, 
men hvarken brända eller obrärida ben. Ett smalt armband af brons af 
en för folkvandringstiden karaktäristisk form (jfr A. Hackman, Die ältere 
Eisenzeit in Finnland, pl. 10 fig. 2), som hade hittats vid den af gårdsfolket 
företagna „undersökningen “, hade dr. H. inköpt under som m arresan 1907. 
—  1 Tusby socken besöktes ett fyndställe från stenåldern, som är beläget 
på Lauri hem m ans åker  vid norra ändan af Rusutjärvi sjö. —  I septem ber 
företog hr H. en besiktningsresa till Loim ijoki socken samt påbörjade u n 
dersökningen af ett brandgraffält på sågbokhållaren Fr. Tulonens gårdsplan 
i Palviala  by af Karkku  socken, där kort förut ett s törre fynd af föremål 
från yngre järnåldern hade gjorts. Vid gräfningsarbetena hittades brända 
ben, smycken, redskap och vapen från vikingatiden, bland dem föremål af 
typer, hvilka hittills icke varit represen terade i finska fynd, såsom t. ex. det 
här  i fig. 3 återgifna originella bältebeslaget af brons af en form, som är 
känd från yngre järnåldersfynd i Uraltrakten. Ett särskildt intresse för
tjäna bland Tulonens fynd två kedhållare af brons (den ena atbildad i fig. 1). 
Å ett annat graffält af sam m a beskaffenhet och från samma tid som det 
nyssnämnda och äfvenledes beläget i Palviala by, företogos likaså förbere
dande gräfningar, som gåfvo ett godt resultat.  —  Slutligen verkställde hr 
H. en förberedande undersökning å. ett brandgraffält från yngre järnåldern 
på Kylänpää  h em m ans  m ark i S a lm i by af Sagu  socken.

2



—  18 —

Landsortsm useerna och Nationalmuseet.

Landsortsm useernas til lstånd och deras förhållande till vårt lands central
m useum  har  redan länge varit föremål för dryftning bland härvarande m usei
män, men först senaste år fick undertecknad under  en på uppdrag af Ar
keologiska Kommissionen företagen resa  till de flesta af våra landsortsmu- 
see r  tillfälle att närm are undersöka dessa frågor. Historiska och etnografiska 
m useer  —  ty endast om sådana är det här  fråga —  af det slag att de 
förtjäna detta namn, finnas hos oss redan till ett antal af hela sexton, n äm 
ligen i Åbo, Mariehamn, Raumo, Björneborg, Vasa, Jakobstad, Brahestad, 
Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors, Borgå, Lovisa, Viborg, Kexholm, Sorda- 
vala och Kuopio, men också annorstädes uppgifves man hafva för afsikt 
att grundlägga dylika.

Museisträfvandena på landsorten äro framsprungna ur  ett vaknadt 
intresse för fornkunskapen i vårt land, och det bör erkännas, att, så länge 
statens museum ej haft rum för alla de fornsaker, hvilka uppsamlats på
olika o r t e n i  landet, och dessa varit i behof af förvaringsplatser, har  det varit
väl, att en del af dem kunnat härbärgeras i landsortsmuseerna, och månget 
dyrbart föremål, som annars med säkerhe t  gått förloradt, har  genom dem 
blifvit räddadt.

Men dessa institutioners nuvarande tillstånd och isynnerhe t deras 
framtid gifva anledning till mångahanda betraktelser, hvilka jag ber  att här 
i korthet få beröra.

M useerna ha vanligen uppstått helt tillfälligt på orter, där en eller 
flere för saken intresserade personer varit bosatta, och härvid torde man 
sällan tagit i öfvervägande, hvem som i längden ekonomiskt skulle uppbära 
inrättningen, eller om samlarne själfva varit i stånd att ordna samlingarna, 
eller hvem som skulle vårda dem, sedan de första in tresserade grundläg- 
garne flyttat bort från orten eller aflidit. Men det finnes också exempel
på, att stadsfullmäktige å en ort beslutit i bildningssyfte grundlägga ett
m useum , för hvilket penningeanslag och fria rum anvisats, utan att man 
frågat efter, om i staden eller dess närhet funnes personer med intresse och 
förmåga nog att leda ens insamlingsarbetet.

På de flesta orter  ha visserligen stadsfullmäktige ekonomiskt under- 
stödt m useet genom att bevilja understöd u r  u tskänknings o. a. medel 
och genom att upplåta åt samlingarna fria rum, ljus och värme. Men detta 
materiella understöd har  ingalunda varit tillfylles. En vanlig företeelse är, 
att då m useet någon tid ägt bestånd, intresset förlamas, garan ternas leder  
glesna, entusiasterna skingras, och snart ej en enda person står att finna, 
som hade lust, att ej tala om kompetens, att vårda museet. På det ena 
stället saknas förteckningar öfver föremålen, på det andra införskaffas inga 
uppgifter om fornsakernas fyndomständigheter eller om deras tidigare öden, 
än förstöras föremålen af rost och mal, än finner man icke ens en till
stym melse till något vetenskapligt eller ens artistiskt ordnande af samlingarne. 
Kort sagdt hela institutionen är lämnad vind för våg, och det finnes ett 
par exempel på, att samlingarna till och med under  grundläggarnes egna ögon 
kommit alldeles på förfall. Man börjar i tysthet,  fastän icke offentligt, 
anse museet, som i början varit stadens stolthet, för en onyttig skräphög, 
hvilken samhället såsom en tung barlast måste släpa med sig.

Men då m useerna, om de vore välskötta, onekligen hade en kulturell 
betydelse, blir det nödvändigt att söka utreda frågan om orsaken till att
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landsortsmuseerna öfverhufvudtaget ej kunna få kompetenta vårdare, och 
svaret är  ej heller svårt att finna. Orsaken därtill är  bristen på insikt i 
fornkunskap blandde bildade klasserna i vårt land.

Utan tvifvel påverkades uppkomsten af de första landsortsmuseerna i # 
hög grad af det fosterländska intresse för vårt folks forntid, hvilket i början 
af 1880-talet väcktes genom undervisningen i arkeologi vid un iver
sitetet, och om denna hade fortsatts och på ett ändamålsenligt sätt ordnats,  
funnes i detta nu inom landets lärarekår, prästerskap, äm betsm annakår och 
bland öfriga medborgare otvifvelaktigt personer med nödiga kunskaper i 
arkeologins g runder  samt med förmåga att ordna och vårda mindre museer.  
Men undervisningens upphörande hade naturligtvis till påföljd ett aftynande 
i m useernas lif, ty intet mot vetenskap och upplysning syftande företag 
kan i längden lefva blott på ungdomlig entusiasm, utan att stödas af en 
ständigt fortsätt teoretisk och praktisk undervisning.

Den beträngda och jämförelsevis onyttiga tillvara, en stor del af våra 
landsortsmuseer nu för —  några af dem kunde man rent ut kalla „döda 
m u se e r“ —  kan ej på långa tider förbättras, och min fasta öfvertygelse är, 
att om bristen på undervisning ej snart blir afhjälpt, skola också de större 
m useerna, hvilka nu äro i jämförelsevis godt stånd, efter sina grundläggares 
och mäcenaters bortgång snart råka i samma förfall som flertalet af de 
öfriga. Och en sådan utgång kan icke ens undvikas genom ett öfver- 
vakande från den arkeologiska myndighetens sida, om också ett dylikt 
kunde komma till stånd.

Visserligen hafva tjänstemännen vid statens m useum  någon gång på 
därom gjord anhållan lämnat handledning vid ordnandet af landsortsmuseerna, 
och nödiga råd gifvas naturligtvis alltid med beredvillighet,  men det kan 
ej blifva den arkeologiska centralinstitutionens sak att i detalj ordna dem 
eller under  en längre tid ingripande öfvervaka dem. Vårdaren af ett lands- 
o rtsmuseum måste själf förskaffa sig de insikter på fornkunskapens område 
och den praktiska erfarenhet, utan hvilka m useet i längden icke kan skötas.
Det kan ej heller anses lämpligt, att en tjänsteman vid statens museum 
företager sig att å landsorten grundlägga nya m useer ,  hvilka på sätt och 
vis konkurrera  med det museum, åt hvars vetenskapliga och hela landet 
omfattande verksam het han uteslutande borde ägna sig, och hvilka sedan 
efter grundläggandet lämnas åt sitt öde. I utlandet äro också tjänstemännen 
vid många af de större m useerna  rent ut förbjudna att stå i tjänst hos 
andra liknande institutioner.

Men om redan de nuvarande s tadsm useerna gifva anledning till stort 
bekym mer, hvad skall man då säga om planerna och uppmaningarna att 
grundlägga nya dylika och isynnerhet sockenmuseer. Såsom bekant är finnes 
det nämligen nu en dagsopinion, som yrkar på inrättandet af nya museer. 
Enligt min uppfattning har  denna opinion redan i betänklig grad ledt hela 
museiin tresset i orätt fåra och hotar, om den blir allmän, att göra ett slut 
på den arkeologiska forskningen i landet eller åtminstone i hög grad för
svåra densamma.

Denna sträfvan har  sporrats af det på senare  tider allt m er  vaknade 
intresset för hembygdsforskning, och det bör erkännas, att en dylik rörelse 
är en lefvande kraft, som i synnerhe t i vårt på medel och vetenskapliga 
arbetare fattiga land kan få mycket till stånd, om den ledes i rätt riktning. 
Men hittills ha i dess verksam het i fråga om m useerna visat sig många 
oriktiga uppfattningar rörande syftet med dylika institutioner samt om den
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arkeologiska vetenskapens fordringar, och dessa missuppfattningar böra i 
tid rättas.

Arkeologin är m era  än någon annan vetenskap i behof af upplyst 
•  medverkan från den stora allmänhetens sida, särskildt landsbefolkningens 

och jordarbetarnes, nämligen för skyddandet af fasta fornlämningar och till
varatagandet af fornsaker och fynd samt deras befodrande till den 
inrättning, där de bäst komma forskningen till godo. För höjandet af folk
upplysningen på detta område, isynnerhet på landsorten, hvars befolkning 
har  mindre tillfälle att skaffa sig kunskaper, vore därför undervisning af 
nöden, och otvifvelaktigt ha äfven föreningarna för hembygdsforskning och 
ungdomsföreningarna, hvilka hufvudsakligen drifvit på denna sak, bäst trott 
sig kunna främja ändamålet genom att i sin egen socken eller på traktens 
närmaste centralort grundlägga ett nytt museum, dit omnejdens fornminnen 
skulle samlas och där ortens befolkning utan att göra längre resor kunde 
få se dem.

Men så godt detta syfte än är, har  det ej nåtts genom inrättandet af 
nya m useer  (och därtill skulle ej heller fornsakerna räcka till). Detta behof 
kan och bör fyllas på ett annat sätt.

De nuvarande s tadsm useerna kunde visserligen, på lämpligt sätt tillökta 
och ordnade, användas vid en dylik undervisning främst på de orter  där 
de äro belägna. Men framförallt borde till landets samtliga skolor och sem i
narier  anskaffas nödiga, till dessa områden hörande undervisningsmaterialer.  
I detta hänseende kunna vi anföra exempel från utlandet, där man låtit 
framställa de viktigaste förhistoriska fornsakstyperna på kolorerade planscher, 
som kunna upphängas i skolrummen. Dylika taflor utföras som bäst också 
hos oss. Man kunde äfven, om det anses nödigt, anskaffa samlingar af 
modeller i gips eller trä af fornsaker. Om vidare skolans lärare åt sina 
elever eller m useets  föreståndare åt de besökande gåfve muntliga förklaringar 
el ler  någon gång med hänvisande till bilder eller föremål hölle ett föredrag 
om något arkeologiskt ämne, tror jag att det mest trängande behofvet på 
den arkeologiska folkundervisningens område vore afhjälpt.

Däremot äro sockenm useer, till hvilka fornsaker i original skulle 
insamlas, af flere orsaker  både mindre önskvärda och i vetenskapligt h än 
seende rent ut skadliga. Jag  har  redan nämnt, hurusom flere s tadsm useer 
råkat i förfall genom brist på medel, intresse och kompetenta föreståndare. 
Kunna kanske lanskom m unerna uppvisa större medel, kunskaper och för
m ågor? Vi känna ju förhållanden på landsbygden så väl, att vi med säkerhet 
kunna säga, att dylika m useer  redan från början blefve sådana oordnade 
skräpgömmor, att landsborna ingenting kunde lära sig där, ej heller forskarne 
af dem ha någon näm nvärd nytta.

En annan sida af saken är, att fornsakerna blefve splittrade på många 
tiotal, kanske hundratal sm åm useer,  i hvilka de blott med stor möda och 
kostnader i och för undersökning kunde åtkommas, medan däremot 
de större m useerna, vid hvilka forskning egentligen borde kunna idkas, 
finge alldeles för litet. Ingen forskare kan resa landet rundt för att i 
hvarje vrå däraf uppsöka de föremål han för klargörandet af vetenskapliga 
frågor önskar få se. På en missuppfattning beror  också den mening man 
m ångenstädes sökt göra gällande, nämligen att de i herrgårdar  och andra 
enskilda hem af ständig eldfara hota de äldre kulturföremålen icke borde flyttas 
bort därifrån där de nu äro, ej ens de m urknande konstverken i de fuktiga 
kyrkorna, em edan man anser  att de lika väl kunde ses och undersökas där
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som i museerna. Så närm ar man sig i vetenskapens och hembygdsforsk- 
ningens namn ånyo den splittring, som rådde för hundra år sedan, då intet 
museum ännu fanns i vårt land —  och ingen arkeologi heller.

På samma gång man söker få m useer till landssocknarna, umgås 
man med planer att öka antalet af stadsmuseer. Detta tyckes hafva blifvit 
en modesak, och att sluta af vissa tilldragelser synes det som om stads- 
kom m unerna ansåge inrättandet af ett m useum som ett oundgängligt bevis 
på vetenskaplig bildning. För min del skulle jag likväl tro att orden leka 
m useum och leka vetenskap vore rätta nam nen på ett dylikt sträfvande. 
Af det, som ofvan sagts om de redan befintliga m useernas tillstånd och 
framtid, torde hafva framgått, att hela museifrågan hos oss drifvits till det 
absurda, och ha vi förty fullt skäl att uttala den förhoppningen att inga 
flere landsortsmuseer nu på länge måtte grundläggas, enär  vi redan ha flere 
än det är  möjligt att vårda och alltför många, de där icke gifva något 
löfte om utveckling.

Hvad jag yttrat om de mindre m useernas alltför stora antal och 
deras skadlighet för vetenskapen, gäller naturligtvis i än högre grad de 
talrika privatsamlare, hvilka utan att själfva idka forskning, endast för eget 
nöje samla och hålla hos sig stundom t. o. m. rätt ansenliga mängder
fornsaker, och hvilka ofta till och med till nam net äro okända för forn-
forskarene. Vi kunna väl förstå denna kärlek till kuriositeter och gamla
konstföremål och kunna äfven medgifva, att dylika saker  på sätt och vis 
och stundom hos en känd samlare kunna vara räddade från förstörelse, 
men man kan sätta i fråga, huruvida icke sådana föremål, hvilkas tillvaro 
för forskarne är alldeles okänd, egentligen böra anses som förstörda och 
förlorade för vetenskapen. Härtill kom m er ytterligare, att föremålen efter 
ägarens död vanligen skingras åt alla håll, såvida han ej, hvilket mycket 
sällan inträffat, i god tid genom lagligt testamente eller andra bestäm ningar 
öfverlåtit dem åt någon vetenskaplig institution —  och om de ej redan 
under hans lefnad genom eldsvåda gått förlorade, hvilket tyvärr också
mången gång varit fallet.

Man har  ofta velat betrakta våra landsortsmuseer som vetenskapliga 
institutioner, och ur  teoretisk synpunkt kan ju hvarje museum, som undan 
förstörelse räddar för fornforskningen dugliga föremål, kallas sålunda. I 
praktiken ställer sig saken dock alldeles annorlunda.

Om ock de små samlingarna innehålla ett och annat föremål eller en 
hel kollektion af värde, äro de dock ej nog omfattande för att man där 
skulle kunna bedrifva jämförande studier, och kunna därför ej heller blifva 
själfständiga vetenskapliga institutioner. 1 våra större m useer  äro visserligen 
många kulturområden från nyare tid så väl representerade, att forskningar 
på grund af detta material blefve möjliga, men alla våra landsortsmuseer 
lida i främsta rum m et af de följder, hvilka härflyta af bristen på arkeologisk 
undervisning vid universitetet, och därför kunna dessa inrättningar icke 
höja sig öfver samlarens vetenskapliga nivå.

I ett litet och glest befolkadt land som vårt är  det icke heller möjligt 
att ens under  förutsättning af kompetente vårdare upprätthålla flere stora 
museer, hvilka konkurrera med hvarandra. Forskningen på detta område, 
liksom på månget annat, fordrar för att kunna bedrifvas med framgång, 
koncentrerandet af ett så stort material som möjligt. Vi ha behof af ett 
stort centralm useum , med tillräckliga anslag för samlingarnas förökande, 
för anskaffande af ett dugligt fackbibliotek, för aflönande af vetenskapligt

■
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utbildade vårdare och för publikationer, behof, hvilka i regeln ej kunna 
tillgodoses af en enskild person, och i längden ej heller  af ett sällskap, 
utan  blott af statsverket.

Våra äldsta samlingar, statens arkeologiska, historiska och etnografiska 
samlingar, bilda ett sådant, hela landet omfattande centralm useum , och de 
böra äfven framdeles i allt högre grad ernå denna betydelse.

Den uppgift detta m useum  har  sig förelagd, är stor och mångsidig; det 
bör vara en instutition både för folkundervisning och för den högre eller 
universi tetsundervisningen och samtidigt en härd för det vetenskapliga forsk
ningsarbetet.  För att alla dessa ändamål skola kunna tillgodoses, böra här 
så vidt möjligt sammanföras de ojämförligt största samlingarna och alla de 
viktigaste föremålen från alla perioder och från hela landet. Den allmänna 
uppfattningen, att ett profexemplar af hvarje slag af föremål eller af hvarje 
typ vore nog för museet,  är alldeles oriktig. Vetenskapen har, isynnerhet 
i fråga om äldre tider, behof af alla  fornsaker, som möjligen kunna fås, 
ty redan den större eller mindre mängden af föremål af sam m a typ är i 
och för sig af den högsta betydelse för forskningen.

Samlingarna skola här  ordnas så, att allmänheten i m useet kan följa 
hela landets kulturutveckling i en fortsättning från äldsta tider till våra 
dagar och på sam m a gång iakttaga, i hvilken mån hvarje landsdel under 
olika perioder deltagit i denna kulturutveckling. För den högre sys tem a
tiska undervisningen bör läraren vara i tillfälle att för sina elever  uppvisa 
rikt represen terade utvecklings- och stilserier från hvilket kulturområde 
som helst. Och forskaren —  den inhemska eller den utländska —  som 
för framgången af sitt arbete är beroende af fylligheten af det föreliggande 
materialet och möjligheten af dess allsidiga undersökning och jämförande, 
bör här  i originala exemplar ha tillgång till alla vårt lands viktigaste 
fornsakstyper och utvecklingen belysande öfvergångsformer. Likaså böra 
alla i ord och bild gjorda lokala eller topografiska arkeologiska meddelanden 
från hela landet här  vara så ordnade, att de lätt äro tillgängliga, de begärda 
uppgifterna må afse hvilken socken som helst. I korthet sagdt: detta 
m useum  bör vara en hela Finland omfattande, högsta arkeologiska under
visnings- och forskningshärd.

Klart är att de viktiga uppgifter, en sådan centralinstitution eller ett 
Nationalm useum har att företräda, ålägga skyldigheter ej blott staten, utan 
ock kommuner, föreningar och enskilda medborgare.

Samlingarnas förökande är nämligen ett område, där enhvar  vid tillfälle 
kan draga sitt strå till den gem ensam m a stacken. Men vill man i denna 
sak verkligen få till stånd något af vikt och betydenhet, bör i främsta rum m et 
den likt draken öfver sina skatter rufvande, kortsynta och nervösa kärlek 
till hembygden, som kallas „knutpatr io tism “, såsom ett dyrbart fornminne 
sättas i förvar i den mest gömda vrån af närmaste landsortsmuseum. De 
egna privata intressena och hem stadens eller hem socknens inbillade ära 
måste skjutas åt sidan för det allmänna bästa. Blicken bör ifrån de trånga 
hem knutarne höjas mot vidare vyer och mot ett större slutmål.

Framförallt har man naturligtvis rätt att vänta sig, att de i olika delar 
af landet bosatta personer, hvilka in tressera sig för framåtskridandet af 
vår fornforskning, inseende betydelsen af de nu uttalade allmänna syn 
punkterna, så vidt på dem ankom m er skola sträfva att öka forsknings
m ateria let i denna institution. Privatsamlarne och de nu bestående lands
or tsm useerna,  hvilka redan äga och hvar på sin ort i framtiden ytterligare
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äro i tillfälle att mottaga viktiga kulturföremål och fornsaker, kunna erbjuda 
ett kraftigt bistånd såsom förmedlare mellan allmänheten och centralmuseet. 
Också ha föreståndare och bestyrelser för flere af våra landsortsm useer  u r  
sina samlingar redan erbjudit de vackraste och mest sällsynta fornsakerna åt 
Nationalmuseet, och det vore önskligt att dessa exempel på ett upplyst 
förstående af vetenskapens fordringar vunne allmännare efterföljd.

Isynnerhet ha sällskapen för hembygdsforskning och ungdomsförenin
garna här ett tacksamt arbetsfält. De borde för sin hemorts befolkning 
klargöra, att det arkeologiska forskningsmaterialet, det må sedan vara alster 
af frångångna generationers handslöjd, föremål hörande till det dagliga lifvet, 
gudstjänsten eller till annat bruk, eller de sägner, ortnamn och andra upp
lysningar, som ännu i våra dagar lefva på folkets läppar, i enskilda perso
ners gömmor och i aflägsna landsorter förblir onyttigt, och att det först 
då kan föröka mänsklighetens vetande, när  det är förenadt till ett stort 
helt och samladt på ett ställe, där det af forskningen kan bearbetas. Och 
man bör icke förgäta, att ju mera vårt lands och vårt folks forntid i sina 
allmänna drag blir belyst, desto klarare ljus faller också öfver hvarje enskild 
landsdels och sockens historia.

Det vore därför önskligt, att de nämnda institutionerna och förenin
garna inledde en ständig skriftväxling med vårt centralm useum , så att de 
kunde få de råd och upplysningar, som de på detta område äro i behof af. 
Sålunda blefve alla arkeologiska krafter i landet omedelbart förenade till 
ett liffullt forskningsarbete, det blefve mera fart i verksamheten och m ate
rialet komme den vetenskapliga forskningen till godo tidigare, än om man 
arbetade med splittrade krafter.

I Danmark har  folkupplysningen på detta område redan i tiotal år  
stått så högt, att intet kulturföremål af någon betydelse från hednisk eller 
historisk tid går förbi det danska nationalmuseet i Köpenhamn, utan att 
det först har blifvit dit hembjudet. Detta är möjligt endast därigenom, att 
hvarje medborgare, han må vara stadsbo, jordägare eller arbetare, omedel
bart insänder eller gör anmälan om fornsaker, som han funnit, till cen tra l
museet eller närmaste landsortsmuseum, hvarefter landsortsmuseet, som 
uppfattar vikten af sin ställning som förmedlare, ofördröjligen lämnar 
underrättelse om saken till Köpenhamn. Likaså afstår ingen kyrka något 
af sina fornminnen innan det erbjudits åt Nationalmuseet. Om detta ej har 
behof af föremålet, införlifvas detsam ma med något landsortsmuseum. Intet 
grafkummel, ingen grafsten, ingen borg eller fyndplats förstöres utan att Natio
nalmuseet satts i tillfälle att göra undersökningar å stället. Och allt detta 
går för sig, ehuru  riket ej äger en enda tryckt lag eller annan förordning 
som reglerar dessa förhållanden. Danmarks N ationalm useum har  förden
skull blifvit ett af de största och mest betydande m useerna i Europa, och 
det har satt de danska arkeologerna i tillfälle att i de främstes led 
utveckla en forskning, hvars metoder på sitt område blifvit de härskande 
öfver hela världen. Man kan därför väl säga, att Danmarks fornkunskap 
blifvit skapad af hela det danska folket. Och den ringaste daglönare där 
känner i sitt bröst en berättigad stolthet vid blotta näm nandet af Köpen
hamns Nationalmuseum.

I vårt grannland Sverige, som med Danmark delar äran af den arkeo
logiska forskningens utveckling till dess nuvarande höjd, har  Stockholms 
Nationalmuseum sedan länge varit midtpunkten för alla hithörande sträf- 
vanden, och förhållandena där utveckla sig för närvarande m er och m er i 
samma riktning som i Danmark.
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H uru  långt från allt detta äro ej vi ännu här  i Finland! Hvilket
arbete och hvilken möda fordras ej, innan vår  splittrings månghöfdade
drake fått sin bane. —  Men likväl sakna vi ej alldeles den uppm untrande
tillförsikten, att tanken på förenadt arbete också här  skall finna förståelse
och sympati.

Finlands Nationalmuseum, hvars torn och tinnar i landets hufvud- 
stad redan resa sig i full höjd, skall blifva föreningspunkten för alla dessa 
sträfvanden. Af den fosterlandskärlek som hvarje vrå af landet och hvarje 
m edborgare förmår utveckla, beror uppbyggandet af dess inre storhet och 
det anseende den finska fornforskningen kan förskaffa sig hos vetandets 
stormän ute i verlden.

H jalm ar Appelgren-Kivalo.

Litteratur.

H arry  F ett:  B illedhuggerkunsten  i Norge under Sverreätten . K ristiania 1908.
Den norska ornam entala träsn idarkonsten , bekant genom  L. D ietrichsons bok, 

var det fullödigaste resu lta tet af de nordiska folkens konstverksam het under den 
tidigare m edeltiden. Att Norge ägt en figural sku lp tu r af sto rt och själfständigt värde 
är nog en nyhet för de flesta också bland de i konsth isto rien  in itierade. Dr Harry 
Fett, författare till det äfven hos oss m ycket kända verket „G am le norske H jem “, har 
ägnat sitt nu föreliggande nya arbete åt en stilkritisk  undersökning  af bildhuggarkonsten 
un d er 1200- 'o c h  början af 1300-talet. H an  ådagalägger, att vi här ha att göra med 
als tren  af en  högst betydande konstskola, en  afläggare af den franska och engelska 
gotiken, m en så karakteristisk t utformad, så rik  i sin  utveckling, att den bör få en 
egen, bem ärkt plats i h istorien . T rondhjem  var vid denna tid ett konstcen trum , som 
i afseende å konstverkens halt väl kunde upptaga täflan m ed G ottland. K unde det 
göra det också m ed hänsyn till inflytande på grannländerna — det är frågan.

Vi ha an ledning att uppställa denna fråga äfven m ed afseende på vårt eget land. 
En högt stående konst har ju alltid haft benägenhet att utöfva attraktion på och blifva 
förebildlig för om gifningen. Finland ligger ej så  långt borta från Norge, att vi icke redan 
a priori sku lle  böra tänka på ett inflytande därifrån. Isländska skalder kom m o öfver 
Norge till Sverige, och vi kunna väl tänka oss att bildande konstnärer följde sam m a 
vägar och fortsatte ända till vårt land. Ju s t  under 1200-talet kan en väst-östlig k u ltu r
ström  ha rört sig med b irkarlarnas handel, som gick öfver den norska fjällryggen, 
långs de norrländska älfvarna och öfver Bottenhafvet. Först i början af 1300-talet 
begynte koloniseringen från södra och m ellersta  Sverige till dessa  trakter, och sam 
tidigt talas om, att U ppsalabiskopen med sin  S. E rik sökte undantränga S. O lofsdyrkan 
i norra Sverige, där m an vant sig att vallfärda och föra offergåfvor till S. O lofs helgedom  
i T rondhjem . U nder 1200- och 1300-talen var S. O lof näst jungfru M aria det m est 
dyrkade helgonet i vårt land.

Fett berör också denna fråga, i det han fram kastar hypotesen, att norska före
bilder påverkat den vackra O lofsbilden från R usko kyrka nära Åbo —  af statyn ingår 
en afbildning i boken. Så länge det svenska m aterialet icke är fullständigt kändt m åste 
m an ju tillbakahålla  e tt slutgiltigt om döme härom, m en det förefaller i själfva verket, 
som  om vår bild genom  hela sin  karak ter stode närm are de norska statyerna än de 
gottländska. I det inflytande, som den gottländska konsten vid denna tid hade på vårt 
lands konst, finnas m ånga lu ck o r; det finnes drag i våra äldsta konstverk, hvilka utan
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tvifvel ytterst härröra från den franska gotiken, m en man kan ej påvisa, att denna 
påverkan ägt rum  via G ottland. L uckorna fyllas, om vi antaga ett sam tidigt inflytande 
från Norge. Detta fram står särskild t tydligt vid en jäm förelse m ellan antem ensalet i 
Kom nes (Fetts arbete p. 38 fig. 50) och helgonskåpet i Urdiala (mitt arbete M edeltida 
altarskåp & c p. 9). Det ornam entala är fullkom ligt likadant i de båda konstverken : 
korta kolonner, uppbärande tredelade rundbågar, inram ade af en plum p växtornam entik; 
bakgrunder med sned t gående lin je r; ram ar med insänkningar af växlande form. Figu
rerna äro också lika, i fråga om proportioner, hållning, veckfall o. s. v., och likaså 
det tekniska utförandet.

Det sagda må visa, hu ru  in tressan t Fetts bok är äfven för oss. Men fram för
allt är den ett viktigt, på nya uppslag rikt bidrag till h istorien om Norges m edeltida sto r
hetstid, och som  sådant skall det vackra, rikt illustrerade verket hälsas med glädje af 
hvarje vän af N ordens kulturhistoria. K. K. M einander.

F örteckning ö fver H ertig  Jo h a n s  a f  F in land  och hans g em å l K atarina  Ja g el-  
lonicas lösegendom  1563. I tryck  u tg ifven  a f  F in lands S ta tsa rk iv  gen o m  Reinh. 
H ausen. H elsingfors 1909. P ris: 3 mark.

Det är ett godt och för vår kulturhistoriska  forskning synnerligen  tacknäm ligt 
val som statsark ivet gjort för sin  senaste  urkundspublikation. Hvad som bevarats af 
våra äldre m innen, bohag, vapen, konstverk o. s. v., isynnerhet från tiden före Stora 
ofreden, är ju så jäm m erligt litet, och det gifver knappt forskaren m öjlighet att tala om 
annat än om vårt lands stora fattigdom. Att en sådan uppfattning dock är ensidig, lär 
oss redan en flyktig kännedom  af de skriftliga källorna, framförallt bouppteckningar 
o. dyl., och ett genom arbetande af detta m aterial skall säkerligen ännu gifva oss oanadt 
rika skördar. Det skall i hög grad underlätta  och uppm untra forskningen att ha m ate
rialet så väl till hands som  i föreliggande arbete, som  visserligen i sin  tu r är ensidigt 
—  det är ju här icke fråga om dagligdags förhållanden i vårt land, utan om vårt m est 
lysande historiska m inne, hertig Jo h an s kortvariga hofhållning på Åbo slott.

Förteckningen gör ett öfverväldigande intryck, om m an försöker illustrera  den 
med hågkom ster från u tlandets m useer. Jag  tror det icke tinnes något sådant, som nu 
sk u lle  kunna fram te en sam ling jäm nbördig m ed hertig Jo h an s lösegendom  — man 
får tänka styckevis på den ena och den andra skattkam m aren, klädkam m aren e lle r 
tyghuset, sådana de ännu  bevarats vid tyska och nordiska hof. O ch icke blott kvan
titativt äro de förtecknade sakerna öfverlägsna, också kvalitativt uthärda de jäm förelsen 
med de föremål, som  nu äro m u seernas främ sta prydnader. De korta beskrifn ingarna 
äro så pass fullständiga, att de ge oss ungefärliga föreställningar om sakerna. Bland herti
gens bordsilfver funnos väldiga k redenser med lock, krönta med gjutna krigarbilder; det 
m esta var utfördt i drifvet arbete, löfverk och ornam ent, e lle r med stora bucklor, såsom  det 
hörde till tidens stil, och många pjäser voro försedda med hertigens vapen, drifvet e ller 
„utstunget.“ Utom silfverkredenserna funnos dylika af pärlem or och kristall med silfver- 
beslag. En icke ringa mängd silfver m edförde furstinnan Katarina i boet; det var 
polskt arbete, och beskrifn ingarna gifva vid handen , att dessa pjäsar voro praktfu llare 
än de svenska, med rikare  ornering, em aljering, olika slags förgyllning och försilfring 
o. s. v. H ertigens silfver vägde något öfver 1,685 lödiga m ark, Katarina Jagellonicas 
öfver 694 lödiga m ark. Den dyrbaraste delen  af lösegendom en utgjordes dock af guld
kedjorna, halsbanden och hängsm yckena, rikt prydda m ed pärlor och ädelstenar. Dylika 
k lenodier — på gamla porträtt kunna vi ännu  se, hu ru  högt man då skattade dem  och 
huru  m an form ligen behängde sig m ed dem  —  ägde hertigen till ett värde af 80,489 
*1* daler. Egendom ligt nog finnas icke några sådana upptagna bland hertig innans 
lösören. Ett tillägg i slu tet af förteckningen upplyser om sam lingens öden efter Johans 
tillfångatagande. En stor del, kanske det mesta, skänkte konung E r ik å t jö r a n  Persson, 
ryske tsaren  o. a.
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Näst sakerna af ädelm etall utgöra textilförem ålen den andra hufvuddelen af 
inventariet. H uru hertig Johan  var klädd känna vi t. ex. af de bekanta porträtten i 
helfigur på G ripsholm , hvilka dock visa honom  i jäm förelsevis enkel kostym, att döma 
af vår förteckning, som talar om ett otal plagg af olika, dyrbara tyger m ed rik besats 
af band och snören, knappar, fransar och guldstickerier. En icke ringa del af för
teckningen upptager a llehanda rester, som väl kom mo till pass vid de ständiga ompynt- 
ningarna af kostym erna. H ertig Johan  hade 8 „vida k jortlar", 16 öfverkjortlar (båda 
slagen en sorts korta kappor), 11 lifjackor, 21 trö jor o. s. v. Än rikare var naturligtvis 
hertig innans garderob; den omfattade bl. a. 18 „vida k jortlar", 95 lifkjortlar och 31 
hufvudbonader, rikt prydda med guld, ädelstenar och pärlor. O ckså en del af tjänarnes 
dräkter finnes här upptagen; draban ter och lakejer voro klädda i svart med litet guld- 
stick e ri; några hade röda byxor e lle r strum por; dvärgen (hofnarren) var helt och hållet 
klädd i rödt. — Så följer tapetzeriet, hvarm ed väggarne i slo tte t bekläddes. De två 
tapetzerier med fram ställningar u r konung H iskias historia, hvilka nu  i kopior höra 
till de förnäm sta prydnaderna i Åbo m useum , värderades till 1 6 2 '/a och 1 1 2 '/a daler, 
m en dessutom  funnos 26 andra lika dyrbara tapetzerier och m ånga m indre sam t ett 
otal bänkdynor e ller hyenden, him lar, sängtäcken o. s. v. — Sam lingen af sk inn  var 
också stor och omfattade m ånga slag, från de enkla gråverken (ekorrskinnen) till sobel- 
och m årdskinn, ja t. o. tn. tre  sm å leopardskinn.

Till förteckningen har fogats ett inventarium  öfver ark liet e lle r skyttetyget på 
Åbo slott 1563. I tryck omfatta alla dessa långa förteckningar 117 oktavsidor.

K. K. M einander.

Uutisia. — Notiser.

E räs m u in a islö y tö  k olm atta  sa taa  v u o tta  tak ap erin  Pyhäjärven, Rau 
dun ja Sakkolan pitäjien tuom iokirjassa vuodelta 1699 kerrotaan seuraava tapaus:

Pyhäjärven rannalta  lähellä Iivaskonsaarta, oli m uuan poikanen löytänyt ku lta i
sen koristeen . Hän leikitteli rannalla  ja huom asi silloin järven pohjassa kii
luvan jonkun kiiltävän esineen . Poikanen otti esineen  pohjasta ja vei sen  kirjuri 
Erik M ickelssonin leskelle, H elena Alhem ialle. Täm ä puolestaan piti esinettä  jonkun 
aikaa salassa, taittoi siitä sitten osan ja antoi pojalleen Didrik Johan ille , joka kävi V ii
purissa  koulua. Didrik Johan in  piti myydä saam ansa osan jollekin V iipurin kultasepälle.

Sillä välin syntyi asiasta juttu ja rouva A lhem ia joutui o ikeuteen

G
 kertom aan löydöstä ja koristeesta.

O ikeudessa  todisti eräs Pyhäjärven seppä, joka oli nähnyt koristeen , 
että se  oli k irkas ja loistava, punavärinen kuin hehkuva hiillos ja sangen 
raskas. Se oli kapea kum paisestakin päästä m utta sangen paksu keskeltä  
»m elkein se lla inen  u lkonäöltäänkuin su u ri m iekan kahva" (nästan så till 
u thseende  som  een stoor värie bögel). Sen kuvakin p iirustettiin  o ikeuden 
pöytäkirjaan ja oli se sen näköinen kuin v ieressä  oleva kuva osoittaa.

Seppä kertoi edelleen, että hän koetteli sitä veistellä ja huom asi sen  hauraaksi 
n iinku in  tinan (blött nästan  som  teen).

Jo n k u n  ajan ku lu ttua  toi sitten  m ainitun rouvan toinen poika C arl Ludvig 
M ickelsson koristuksen  oikeuden nähtäväksi. Sen paino huom attiin olevan 44 tukaattia. 
Ä skenm ainittu  seppä todisti uudestaan , että a inakin yksi kolm as osa on siitä katkaistu 
pois, joten se  siis  eh jänä ollessaan lienee painanut noin 70 tukaattia.

1 Vrt. F. M. III: 1897, s. 79 (Adolf Neovius).
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Lautam iehet ja läsnäolevat, joista m ainittakoon Sakkulan kappalainen Sacharias 
S idensnöre ja n im ism ies E rik E rikinpoika todistivat sen  olevan sella isen  rin taneu lan  
tai rin takoristeen  (bresk) näköinen, jollaisia Sakkulan talonpojat vielä tänään m essin 
gistä tehtyinä käyttävät.

Miten juttu päättyi on m eistä yhdentekevätä. Löytö ja koristeen näkö sekä 
su u ru u s on m eistä pääasia. A. R. C.

K arjalainen ep äjum alanku va. Ylioppilas J a a k k o  H ärm älän  kautta on to i
m itukselle  tu llu t lisätietoja otsakkeessa m ainitusta puujum alasta. Ent. talo llinen Ivan  
K okko  oli v. 1907 kertonut seuraavaa:

W ossenoin saarella, joka sijaitsee noin 25 km. W alam on luostarin  lounaispuo
lella, oli en n en  ollut rukoushuone (sassoona nim eltä  D iippenitsä?). Tähän kävivät 
kalam iehet syyspyynnillään saaressa  ollessaan »uhrinsa  antam assa" runsaam m an saa
liin toivossa. Saarella asui vahtina »hulivili" m unkki, joka yksinäisyydessään veisti 
puusta kuvan, m ihin pani kivestä silm ät. »Ja pystytti laiturin  lähelle  saaren  pohjois
kulm aan. Sattuipa joku to inen m unkki tulem aan saareen". H uom attuansa kuvan käski 
heittäm ään sen  m ereen. A ikansa kuljettuaan Laatokan laineilla kuva vihdoin joutui 
Ja lajan  saarelle , joka Valamon luostarista sijaitsee  15 km. kaakkoon. Tällöin olivat 
Ja la jassa  M antsinsaaren kalam iehet, jotka » tervetulleena" korjasivat sen  säilöönsä ja 
ottivat m ukaansa 15 p. jou lukuuta  1887. Kotimatkalla päätettiin kuva lahjottaa Sido- 
roville, joka oli »sillo inen M antsin kuningas". Siellä asetettiin  kuva yleisen  tien re u 
nalle huoneen  katolle ihm isten  nähtäväksi.

»Silloiseen aikaan oli luostarin  kasnatseina  (rahastonhoitajana) Agapfan", m ies, 
joka oli harteva ja vahva — jolla oli isot silm ät, leveät kasvot, iso vatsa". H änestä tuli 
m yöhem m in igum eni.

N äin pitkälle Ivan Kokko.
V eistokuva on s iis  nähtävästi tarkotettu ikuistam aan tätä rahastonhoitajaa.

Ju m alan k u v ia  L aatok alla . M antrinsaaren  »kivisilm äjum ala" (Suom en Museo, 
XV, 1908, s. 81 s. ei olisikaan ainoa Laatokalla vielä myöhään palveltu jutnalankuva, 
jos vähääkään tohtii luottaa siihen  m erk illiseen , m utta varovasti varteen otettavaan 
m uistotietoon, jonka ylioppilas J . L ukkarinen on k irjaanpannut, ja jonka sisällys on 
se u raa v a :

N oin 30—40 vuotta sitten  oli eräässä  M antsinsaaren lähellä olevassa Laatokan 
saaressa  m uutam assa kalasaunassa  iso puinen jum ala, jota kalastajat »pokkuroivat ja 
lyylittelivät". Tälle saunalle  tuli kertoja, m uuan K. P ikkarainen K ontiolahdelta, tove
re ineen  sekä ollen v iluissaan ja kun m uita tu lipuita ei ollut saatavissa, pilkkoi jum a
lan tu leen  palam aan. H etken ku lu ttua  tuli saunalle  seudun  kalastajia, jotka, nähtyään 
jum alan olevan poissa, kysyivät h e ti: »a m issä on ju m a la in en ? "  Kun vastattiin sen 
tu lessa  olevan, läksivät he heti lähikylään apua hakem aan kostaakseen polttajille pahan
teon. Tällävälin livistivät polttajat tiehensä.

P ikkaraisen  kertom us oli, lisää L ukkarinen om asta puolestaan , jonkunverran  
sekava, eikä kertoja voinut kyseltäessäkään tarkem m in asiaa  vala ista; tun tu i ku itenk in  
kuin puheenaoleva saari olisi sijaitseva M antsinsaaren  itäpuolella. M yöskin puhui P., 
että jum alia olisi ollut saunassa  useam pia , vieläpä sen  u lkopuolellakin, oven pielissä, 
joille v iim em ainitu ille  saunaan  tulijat syvään kum artelivat. Poltetun kuvan piti olla 
paksusta hongasta tehty. Sam anlaisia jum alia sanoi P ikkarainen  ku u lleen sa  olevan 
m uuallakin  saarilla, m yös Vitelen puo lella  (?).

Tätä tarinaansa jum alan poltosta oli P. m uuten  kertonu t ennenk in  naapureilleen .

Suotn. M u in a ism u istoyh d istyk sen  k ok ou k sista .
Suom en M useo— Finskt M useum in toim itukseen on yhdistys sih teerin  lisäksi, 

joka m onet vuodet on yksin toim itusta hoitanut, täm än vuoden a lusta  va linnut tohtorit 
Alfr H ackm anin , K. K. M einanderin  ja U. T. S ireliuksen. Lehden sisällyksessä
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koetetaan vastedes saada m uinaistie teen eri alat päiväjärjestyksessä olevilla kysym yk
sillä m ahdollisim m an tasapuolisesti edustetu iksi.

Yhdistys on päättänyt 200 m arkasta ostaa K ansallism useoon sijoitettavaksi vanhan 
savupirttiasum uksen  K irvun pitäjästä. R akennus, joka on vielä lykättävillä ikkuna
luukuilla  varustettu , on laatuaan perin  harvinainen. Se oli täm än talven jälestä aiottu 
hajottaa ja käyttää navetaksi, joten yhdistyksen toim enpide on ollut rak en n u k sen  pelas
tam ista viim e hetkessä. Yhdistys toivoo kum m inkin  voivansa luovuttaa tuvan vastai
suudessa  sam asta h innasta  valtion kokoelm iin.

V uorova iku tuksesta  Itäm eren m aiden  ja Uralin seu tu jen  vä lillä  p ro n ssika u d e lla  
piti m aisteri A. M. Tallgren helm ikuun kokouksessa  esitelm än, jonka sisällyksestä 
seuraava: Se pronssikultturi, joka on vallinnut Itä-V enäjällä ja jonka kesk u s on ollut 
Volga ja Kama jokien yhtym äkohdilla, nyk. K asanin  ja V jatkan  kuvernem enteissa , 
eroaa aivan selväpiirteisesti n. k. skandinavisesta p ronssikaudesta, jonka pääkeskus on 
ollut m u inaisessa  Suur-T anskassa, m utta joka myös on ulo ttunut jotenkin  joka puo
lelle Itäm eren rantoja pitkin. V iim eksim ainitun  ryhm äisiä esineitä  ovat useim m at 
Suom en pronssikauden kapineet, joiden pääalue on H elsingin— U udenkaarlebyyn linjan 
länsipuolella. Skandinavinen pronssikauden alue on m aassam m e kuitenkin  laajem pi, 
päättäen kiviroukkiohaudoista, jotka ainakin osalta ovat pronssikautisia . Rannikoita 
pitkin tavataan kiviroukkioita ru n saslu k u isesti listä  Säkkijärvelle, sisäm aassa Sata
kunnassa , H äm eessä, länsipuolella  Päijännettä, M aaningalla ja T uusn iem ellä. Skandi
navinen ku lttu rialue  m aassam m e lienee s iis  a inakin sporadisena asu tuksena  ulo ttunut 
s inne  asti, kuten  yksityiset skandinavilaiset pronssilöydötkin tuntuvat viittaavan. — 
Suom enlahden eteläpuolella on Itäm eren m aakunnista  9 varm aa pronssia jan  löytöä, 
kaikki läntisiä m uotoja, kuten hautam uodotkin. Itäistä vaikutusta täällä ei tunneta. 
L äntinen kultturi on tällöin vielä tu n tu n u t Novgorodin kuvernem entissa , josta tunnetaaan 
1 pronssikeihäs j. n. k. uhrikivi, jom m oisia itäisellä a lueella  ei tavata. — M utta sitä 
idem m ät löydöt todistavat, että skandinavinen alue on ra jo ttunut tähän. Sen sijaan 
tapaa jälkiä Kam a-Volga-laakson pronssikau tisesta  kultturista  lännem pänä Venäjällä, 
pitkin Volgaa ja Okata, m. m. pronssiajan  alkujaksolta. Löydöt ovat harvat, n. kym 
m enkunta  N ishni-N ovgorodista länteen  ja luo teeseen  (Kostroma, Volosovay. m.), m utta 
sitte  tunnetaan  taas Suom esta tuon ku lttu rin  esineitä  7:stä varm asta löydöstä Itä- ja 
Pohjois-Suom en alueella, jotka näin ovat v ietävissä su u reen  itäiseen kultturiryhm ään. 
Kun kum m inkin  täällä on löydetty m uutam a skandinav inenkin  p ro nssiesine , ovat nuo 
m olem m at kultturiryhm ät täällä olleet kosketuksissa . —  M erkillisem pää on että nuo 
kaksi kultturim uotoa ovat olleet kosketuksissa  paljo etääm m älläkin, että skandinavisia  
m uotoja on löydetty vielä idem pää, nim. K am alaisen pronssiku lttu rin  sydänm ailta, josta 
esitelm änpitäjä  tunsi n. 10 varm aa skandinavista  onsik irvestä. N e ovat tyyppiä, jota 
en nen  on pidetty M älar-m aakuntalaisena, m utta joka näkyy lev inneen  kaikkiin  sknn- 
d inavisiin  m aihin. Suom essakin  on niitä 2, K em iöstä ja Kaukolasta, joten arvatenkin 
täm ä tyyppi on levinnyt Suom en lahden rannikolta  Volgalle ja sitä pitkin itään vievää 
kauppatietä. H uom iota ansaitseva tosise ikka on, että skandinav inen  vaikutus täällä on 
ollut näin antava ja että K am alaisen ryhm än esineitä  vars. skandinaviselta  a lueelta  ei 
ole tavattu; etelästä käsin  tu lleille  vaikutuksille  on skandinavinen ryhm ä puolestaan 
ollu t v ierasperäisistä  esineistä  päättäen su u rek si osaksi vastaan ottavaa. -  V astaisten 
tu tk im usten  ja kaivausten tu loksista  riippuu selitys, m ikä veti Itäm eren kansoja Uralille 
päin n. 1000 v. en nen  ajan laskum m e alun, jolta ajalta nuo skandinaviset k irveet 
Itä-Venäjällä ovat.

Maist. E. G ranit-Ilm oniem i on jättänyt yhdistykselle oikaisun siihen  tulk in taan  
P ietarsaaren  kirkon kalk issa olevasta k irjo ituksesta, joka nähtävästi inventario luette- 
losta o tettuna on ju lkaistu  Alma Söderhjelm in kirjoittam assa teoksessa  Jakobsstads- 
historia, första del. H :fors 1907, siv. 19. O ikaisun  m ukaan on kirjo itus luettava
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»Testam entum  Domini Gregori M onch qvi obiit anno Dom 1429 die sei Barnabe ad 
altare S. Joan  Bapt:ae.“ Sanat sei Barnabe ovat inventario luettelossa luetut ter 
Februari (Jakobstads hist. tes Febr.), jonka m ukaan m ainittu M unch olisi kuollu t 3 p:nä 
helm ikuuta, sen sijaan  että hän k irjo ituksen  oikean tu lk innan  m ukaan on kuollu t pyh. 
B arnabaksen päivänä eli 11 p:nä kesäkuuta 1429.

M u in a istie tee llin en  T o im iku nta . Täm än vuoden alusta on m aam m e Mui- 
naistie teellinen  T oim ikunta jälleen u u siu tu n u t kolm eksi vuodeksi eteenpäin. Tällä k e r
taa on uudistum inen  m erk innyt vaan yhden jäsenen m uutosta. Suom en M uinais
m uistoyhdistys näet valitsi en tisen  edustajansa prof. G. Nyström in sijaan lakit. toht. 
G. G ranfeltin . T oim ikunnan m uut jäsenet ovat siis edelleen  prof. E. G. Palm én pu
heenjohtaja, prof. M. G . Schybergson, prof. Kustavi G rotenfelt, prof. J . J . T ikkanen ja 
toht. A. H. V irkkunen sekä valtionarkeologi prof. J . R. A spelin, joka v irkansa puolesta 
on T oim ikunnan vakinaisena sihteerinä.

M uinaism uistoyhdistyksessä tuli jäsenvaalin  yhteydessä Toim ikuntaan kysym yk
sen  alaiseksi onko M uinaistieteellinen  Toim ikunta, johonka jäseniä valitsevat eri se u 
rat (T iedeseura, Yliopisto, Suom al. K irjallisuudenseura. Suom. M unaism uistoyhdistys ja 
H istoriallinen seura, ensinm ain ittu  kaksi, m uut yhden jäsenen) ja joka tällä tavoin 
kokoonpantuna on ollut olem assa 1884 vuoden lopusta alkaen, enää sopiva laitos 
m aam m e m uinaistie teellistä  hallitusta  edustam aan ja m uinaisjäännöstem m e hoitoa 
valvom aan. Aivan yksim ielisesti lausuttiin  se  ajatus, että m uinaistiet, hallitus ei ny
kyisellä kannallaan  ollen enää täysin vastaa tarkoitustaan. Vaikka ne henkilöt, jotka 
M uinaist. T oim ikunnan ovat m uodostaneet ovatkin olleet paraita, m itä ulkopuolelta m u 
seota on siihen  ollut saatavissa, ovat he kuitenk in  kaikki olleet varsinaisen  m useo- 
työn ja m uinaisjäännösten  hoitoon kuuluvan am m attitoim innan ulkopuolella, joten Toi
m ikunnassa  näin ollen ei o le voinut olla sitä persoonallista seikkaperäistä  a sian tun te
m usta, jota päätösten tekem inen  kokoelm ain iärjestäm istä ja hoitoa sekä m uinaisjään
nösten tu tkim ista ja säilytystoim enpiteitä koskevissa asio issa edellyttäisi. Tämän lisäksi 
on kokem us osottanut että m uinaistiet, hallitus ja m useo eivät ole olleet riittävässä 
vuorovaikutuksessa keskenään, seikka, josta ei ole voinut olla seuraam atta väärin
käsityksiä sekä tarpeellisen  yhdenm ukaisuuden puutetta m useon toim innassa. Kun 
lisäksi nykyisellä kannalla olevan m uinaistie teellisen  hallituksem m e toim inta ei saata 
olla tarpeeksi ripeä eikä tehokas, lausuttiin  toivom uksia siihen  suun taan , että täm ä hal
litus m itä pikem m in sitä parem pi uusitta isiin  se lla iseksi, että siinä  tulisi päätösvaltaa 
useam m ille  varsinaisille  am m attim iehille m uinaisjäännösten  hoidossa, nim . m useo- 
virkam iehille .

Täm än yhteydessä m ainittakoon, että sam ansuuntaisia  vaatim uksia on hiljattain 
esiin tuotu  m uinaistie teelliseen  hallintoon nähden R uotsissa. Tukholm assa e lokuussa  
1908 pidetyssä m useovirkam iesten  kokouksessa huom autettiin  nim . siitä, että Kungl. 
V itterhets-, historie- o. an tikvitetsakadem in, jolla siellä  on ylin m uinaistie teellinen val
vonta, ei enää ole sopiva tätä tointa hoitam aan, koska sen  jäsene t eivät kaikki ole tällä 
alalla fakkim iehiä ja sen  toim inta on raskas eikä ajanm ukainen. Tästä syystä vaadit
tiin m uina istie tee llisistä  m useovirkam iehistä  kokoonpantua virastoa vastuunalaiseksi 
m uinaisjäännösten  hoidosta. K uitenkin on huom attava että R uotsissa ovat m ainitun 
akatem ian jäsen inä  olleet m useovirkam iehet voineet ottaa osaa m uinaisjäännösten  ho i
toa koskeviin  päätöksiin. J . R.

En u tstä lln in g  a f  H e ls in g fo rsv y er  föranstaltades den 5— 15 m ars 1909 i 
H istoriska M useet å Villan Hagasund af H elsingfors Fornm innesnäm nd, som härm ed 
önskade visa resultatet af sin  tvååriga verksam het. N äm nden tillsattes hösten 1906 
af Stadsfullm äktige; till m edlem m ar hade kallats statsarkivarien Reinh. H ausen, pro
fessor G ustaf Nyström  och am anuensen  K. K. M einander. D ess uppdrag är i främ sta 
rum m et att anskaffa afbildningar af sådana äldre byggnader, gator och hela stadsdelar,
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som  genom  den pågående lifliga byggnadsverksam heten koram e att förändras e ller 
a lldeles försvinna; dock ha äfven äldre afbildningar af staden sam lats. U nder sin  
hittills varande verksam het har näm nden system atisk t genom vandrat Kronohagen, där 
ännu rätt m ycket äldre byggnader finnes, Sörnäsom rådet ända till G am m elstaden, Tölö- 
om rådet, 6 stadsdelen  m ed de nu  un d er p lanering varande R ödbergen, Brändö sam t 
särskilda m indre partier af staden. Fotografering å alla dessa  ställen  har verkställts 
af fröken Signe B rander, och de sålunda insam lade fotografierna, i form atet 1 8 x 2 4  cm, 
uppgå f. n. till om kring 400. Dessutom  ha äldre b ilder insam lats; utom  en mängd 
litografier, stålstick  o. s. v., äro bland dem  att m ärkas en serie  teckningar från H elsing
fors och dess om gifningar på 1840-talet af M agnus von W right; några fint utförda 
litografier af gatu- och värdshuslif på sam m a tid af J . K nutson ; R. Å kerblom s origi
nalbilder från Skatudden 1873; en stor rundbild  i fotografier från N ikolaikyrkan, tagna 
på 1860-talet af E. Hoffers; en o ljem ålning från 1873 af Th. W aenerberg.

N äm nden åtn jö t 1906— 1908 ett årligt anslag om 800 m ark ; för 1909— 11 utgör 
anslaget 1000 m ark årligen.

A ntellin  rah ak ata loog i. Suom en M useon viim e num erosta  oli tilan puutteen 
takia poistettava, paitsi m uuta, referaatit kolm een viim eiseen k irjo itukseen  ja kun sitten- 
ki n oli m uutam ia riviä liiaksi, poistettiin ylem pänä m ainittua kataloogia koskevasta 
kirjo ituksesta, siv. 98, toisesta kappaleesta, käsittelevä Lödösen brakteaattileim asinta, 
loppuosa. Koska täm än kautta ku itenkin  on käynyt ajatus vähem m än selväksi, otetaan 
poistettu osa tähän kokonaisuudessaan. »Tosin sitä ei liene esitetty  m issään huuto- 
kauppakataloogissa tai m uissa  sen  tapaisissa ju lkaisu issa , joita lienee ajateltu  kysy
m ykseen tulevina, jos kataloogissa olisi k irja llisuusviittauksia  tehty. O lisi ku itenkin  
ollut hauska saada tietää tekijän ajatus löydöstä, koska hän ei näy panneen siihen  
m itään huom iota". M uissakin kohdin tuli k irjo itus tilan puutteen  takia osittain 
typistetyksi.

K irjo ituksen johdosta on lehteen  painettavaksi saapunut vastineita  sekä hra  T. G. 
Appelgrenilta että Ant. V altuuskunnan  num ism aattiselta  kom m issionilta. Vaikka a ja 
tusten  vaihto täm än kataloogin johdosta ottaakin lehdestä  enem m än tilaa kuin sopivaa 
olisi, on to im itus — lopettaakseen sen  tähän num eroon  —  kuitenk in  tällä kertaa su o s
tunut painattam aan sille  jätetyt vastineet kokonaisuudessaan eriko isena liitteenä. Kom- 
m issionin  vastine, joka on to im itukselle  jätetty sekä ruotsin  että suom enk ie lisenä  on 
painettu  V iim eksim ainitulla kielellä, koska se  a iheu tuu  tällä kielellä esitetyistä kysy
m yksistä  ja lausunnoista .

Selontekoja. — Referat.

S. 1—6 Ett vap en  a f  sten  1 form  a f  e tt ä lgh u fvu d  från  H vittls , afb. s. 1. 
Vid gräfningar, som  förf. verkställt på platsen, där detta m ärkliga praktvapen år 1904 
anträffades, i M alms torps potatisland å Lauttakylä by tillhörande utm ark vid Palojoki å 
(se kartan, f. 2), uppdagades för stenålders boplatser karakteristisk  kulturjord , en eld- 
stadsplats i en fördjupning i m arken, fylld med kol, sam t huggna kvartsbitar och sm ulor 
af brända ben. 1 närheten  af fyndstället anträffades ytterligare två eldstadsplatser, be
stående i stensättn ingar af l,aoXl,a* o. 1,5oX2,*o m :s omfång (fig. 3 ;  I o. II å planen, 
fig. 4), sam t på och invid dem (isynnerhet vid III o. IV å planen), ko lb landad 'jo rd . 
Härvid tillvaratogos e tt bettfragm ent af en  stenyxa, en  stö rre  slip sten  (VI å planen), 
flere slip tensfragm ent af sandsten , en brynsten  (f. 5), en rätm äjsel (f. 6), kvarts- och 
benbitar m. m. Senare  har i sam m a trakt hittats en tväryxa (fig. 7). T iden för dessa
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kultu rläm ningar bestäm m es genom  älghufvudvapnet, som förf. an se r vara sam tidigt med 
de ost-europeiska med djurhufvud prydda koppar- och bronsvapnen, till s lu tet af vår s te n 
ålder e lle r till senare  hälften af tredje årtu sendet före Kr. Själfva praktvapnet — enligt 
förf:s antaganden m öjligen ett höfdingetecken — beskrifves i publikationen „Åbo stads 
h istoriska m useum “ s. 33—39.

S. 6 —8. N ågra m ed d elan d en  om  „ sk o g s r io r “ . I dom böckerna från 1600-
talet har förf. påträffat m eddelanden om skogsrior, belägna i u tm arker, som varit
upptagna för svedjebruk. Sådana om näm nas i Asikkala, Tavastkyrö, Orivesi och 
Tyrvis socknar. Dessa rior synas ha blifvit använda, förutom till tröskning, äfven som 
bostäder och badstugor under tiden för odlings- och tröskningsarbetena. Själf har förf. 
sett läm ningar af sådana rior i Hausjärvi socken, där det ännu finnes bostäder af nyare 
datum , som  tillika användas till tröskning och badning.

S. 8 — 12. E ntisiä  h au tau sm aita  K irkkonum m ella  on kirjoittaja konsta- 
tee ran n u t Räfsön saarella  Porkkalan  n iem en itäpuolella, josta kuvaa asem apiirroksen 
(s. 10) sekä K yrkogårdsö-nim isellä saarella  Porkkalan „T ul!andetin“ kohdalla. K um 
m ankin hautausm aan ohella on m ahdollisesti ollut pieni pu inen  kappeli, alkuaan ehkä 
m erenkulkijo iden tarpeiksi. Tällaisia hautausm aita kerrotaan olevan, paitsi näitä, useita 
Porkkalan niem en lähettyvillä, jonka m uinaista  m erkitystä satam a- ja kauppapaikkana 
ne voinevat valaista. K irjoittaja lausuu  toivom uksen, että nämä paikat saataisiin  tu t
k ituiksi.

S. 12— 15. En m yn tförfa lsk n in g  på G u sta f V asas tid. Ett mynt, afb. 2
å s. 14, af nästan ren koppar och skiljande sig från andra, säkert äkta m ynt utom genom
halten genom  o likheter i form en på bokstäfverna m. m. (jfr fig. 2 m ed 1 och 3, hvilka 
båda senare  äro äkta mynt) förekom m er i Rautjärvifyndet i universite te ts m yntkabi
nett. Fyndet består för öfrigt af 527 svenska m ynt från Erik XIII—Jokan  III i 276 olika 
varianter.

S. 15—17. M u in a istie tee llis iä  tu tk im u k sia  1908 . M aist. B. C ederhvarf 
tutki Ahvenanm aalla m uutam ia 700—800-luvun hautakum puja Lem lannin p itäjässä sekä 
jatkoi m uutam ien ulkom aisten m uinaistu tk ijain  kerällä tutkim uksiaan Je ttbö len  kivikauti
sella  asuinpaikalla Jom alassa. Vähem piä kaivauksia hän toimitti Saltvikissa sekä m anner
m aalla M aariassa. Toht. A. Hackm an jatkoi yhdessä lehtori O. A lceniuksen kanssa 
kaivauksia Luurilan  rahalöytöpaikalla Hattulassa. Löyd.: arabial., byzantilaisia, anglo- 
saksilaisia  ja saksalaisia  hopearahoja 900— 1000-luvuilta, karneoli- ja lasihelm iä, hopei
sen  kaulakäädyn osia, hopeisia riipuksia (kuv. 2) y. m. Vähem piä kaivauksia toim itti 
hra H. ja notario K. Soikkeli K arkussa ja Töysässä. V ähässäkyrössä tutki hra H. Per- 
kiön kylän M äkihakaa ja Laihialla Jakku lan  kylässä kiviraunion, josta löysi 3  sorm usta. 
Karkun Palvialan kylässä tutki H. nuorem m an rautakauden aikaista polttokalm istoa, 
jonka runsaih in  löytöihin kuuluvat m. m. kuv. 1 ja 3. Sauvon Salm en kylässä toimitti v 
hra H. alustavia tu tk im uksia M yllymäen nuor. r. a ikaisella polttokalm istolla.

S. 18—24. M aaseutum useot: ja  K an sa llism u seo . K irjoitus on su o m en 
k ielisenä julkaistu  aikakauslehdessä  „A ika“ m aalisk. 1909.

S. 24—26. K irja llisuutta . Toht. H arry Fettin  teos N orjan kuvanveistotai
teesta 1200-luvulla ja 1300-luvun alulla tarjoo m uutam ia vertauskohtia  m eidän taidehis
toriallem m e, jopa herättää kysym yksen ovatko ne taideteokset meillä, jotka ovat ran sk a
laisen gotiikin jälkikaikua, saaneet täm än vaikutuksen T rondhjem in vaiko G otlannin 
välityksellä. E delliseen viittaa vertailu m. m. Kom nesin antem ensaalen  ja U rjalan alttari- 
kaapin välillä. — Valtionarkistonhoitaja R. H ausen in  tänä vuonna ju lkaisem a luettelo 
Ju h an a  herttuan  ja hänen  puolisonsa K atarina Jagellonican irtaim istosta antaa elävän 
käsityksen siitä loistasta, joka vallitsi herttuan hovissa T urun  linnassa. Hovin hopea- 
kalut painoivat n. 2,380 painom arkkaa ja yksin herttuan  kulta- y. m. kalleudet olivat
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80,489 sl* taalarin  arvoiset. Pukuvarasto oli m yöskin uskom attom an suuri. N iinpä oli 
Ju h an a lla  8 väljää ja 16 päälysviittaa, 11 takkia, 21 röijyä, Katarinalla 18 päälysviittaa, 
95 uum atakkia, 31 päähinettä  j. n. e.

Ss. 26—27. Ett jord fyn d , g jord t fö r  ö fv e r  två  hundra år sed a n . Förf. 
m eddelar en i dom boken för Pyhäjärvi, R autus och Sakkula socknar för år 1699 ingå
ende afbildning af ett fornförem ål, som  gått förloradt. J f r  Finskt M us. 1897, s. 79.

S. 27. En k are lsk  a fgu d ab ild . D enna bild, som  ingår i F inskt Mus. 1908, 
s. 81, afsåge, enligt m eddelanden af stud. J . Härm älä, k losterkassören  „Agapfan“ .

S. 27. A fgudab ilder vid  L adoga. Enligt ett m eddelande, upptecknadt af 
stud. J . L ukkarinen, sku lle  på en holm e österom  M antsinsaari i Ladoga i och kring en 
fiskarekoja ännu  för 3 0 —40 år sedan ha funnits flera afgudabilder af trä. Äfven på 
andra holm ar här skola dylika ha funnits.

Ss. 27—28. Från F inska  F o rn m in n esfö ren in g en s  m öten . I redaktionen 
för Suom en M useo— Finskt M useum  ha invalts h rr A. H ackm an, K. K. M einander och 
U. T. S irelius. — Föreningen har för 200 mk inlöst ett rökpörte från K irvus socken. 
-  V äxelverkan m ellan  Ö stersjö länderna  och U raltrakten  behandlades af mag. A. M. 

Tallgren i ett föredrag vid februarim ötet. Den osteuropeiska bronsku ltu ren , hvars m e 
delpunkt synes varit trakten kring Kam as utlopp i Volga, har sträck t sig egentligen till 
Novgorodska guvernem entet, m en enstaka fynd tillhörande denna k u ltu r ha anträffats 
äfven väster och nordväst om N ischni Novgorod och i F inland. Den skandinaviska 
bronsku ltu ren  har likaledes läm nat spår efter sig ända till den östra b ronsku ltu rens 
centrum . Hvad som  förorsakat denna växelverkan m ellan Ö stersjö länderna  och ural
trakten  om kr. år 1000 f. Kr. torde framgå af framtida forskningar. —  Mag. G ranit-Ilm o- 
niem i rättar tolkningen af inskriften på Pedersöre kalk. D ess rätta lydelse se  sid. 29.

S. 29. A rk eo log isk a  K om m ission en . I A. K:n har från detta års början 
af Fornm innesföreningen invalts d:r G. G ranfelt. I sam m anhang m ed detta val u tta la
des allm änt den åsikt, att förvaltningen af våra fornm innen, sådan den nu  är, sam m an
satt enbart af utom m uséet stående personer, ej m era m otsvarar sitt ändam ål, och att 
denna förvaltning borde om gestaltas så, att i densam m a flere m useitjänstem än sku lle  få 
säte och stäm m a. — En liknande åsik t angående uppsikten öfver fornm innenas vård 
har nyligen gjort sig gällande i Sverige.

S. 29. H elsin g in  n äk öa lo jen  n äytte lyn  järjesti H akasalm en huvilassa 5 — 15 
m aalisk. 1909 H elsingin kaupungin valtuuston  asettam a m uinaism uisto lautakunta, joka 
kahden vuoden aikana on tarkoitustaan varten nau ttinu t 800 m arkan su u ru ista  m äärä
rahaa. Täm än vuoden alusta on m ääräraha korotettu 1000 mk:aan. Lautakuntaan k u u 
luvat toht. R. H ausen, toht. K. K. M einander ja prof. G. Nyström .

S. 30. A n te llsk a  m yn tk a ta logen . Med an ledning af en i sista  num ret för 
1908 ingående kritik  af denna katalog har tidskriften fått mottaga genm älen både af hr 
T. G . Appelgren och af Ant. D elegationens num ism atiska kom m ission. E huru  m enings
utbytet om denna katalog upptager e tt öfverhöfvan stort_utrym m e i tidskriften , har Red., 
för att afsluta det i föreliggande num m er, denna gång beslu tit låta trycka ett tillägg, 
innehållande de inkom na genm älena in extenso. K om m issionens genm äle, som  in läm 
nats både på svenska och finska, publiceras på sistnäm nda språk, en är det fram kallats 
af på finska gjorda frågor och uttalanden.



Bihang. — Liite.

Polemik. — Väittelyä.
Genmäle till herr J . Re.

I anledning af J .  Re:s kritik öfver de båda nyss u tkomna häftena af 
«Förteckning öfver Antellska m yntsamlingens i Helsingfors svenska m y n t“ 
i tidskriften «Finskt M u se u m “ anhåller undertecknad i rättvisans och san
ningens namn, att i samma tidskrift äfven måtte beredas plats för följande 
g e n m ä le :

1) Jag  börjar med den punkt i J .  Re:s uppsats, hvari det he te r :  
«Ofvannämnda myntkatalog är, såsom dess redaktör h r  T. G. Appelgren i 
sina «förklaringar" säger, afsedd att omfatta tre delar, hvaraf den första 
innehåller medeltida mynt, präglade ’på Sveriges fastland och i F inland’, den 
andra G ustaf  Vasas svenska mynt eller mynt, präglade under  perioden 
1521 —  1560, samt den tredje de nyare mynt, som präglats efter sistnämnda 
period. De hittills utkomna häftena omfatta hela verkets första och andra 
del o. s. v .“ .

Härpå vill jag svara, att jag visst icke i mina «förklaringar" tillkänna- 
gifvit, huru  många delar m yntkatalogen  skall omfatta. Detta blir en redak- 
tionsfråga, hvars afgörande är beroende dels af de anslag, som framdeles 
möjligen komma att beviljas till katalogens fortsättning, dels af den uppställ
ning och fördelning på flere eller färre häften, som redaktören (ev. redak
törerna) allt efter som arbetet fortskrider kan finna lämplig. Däremot har 
jag sagt, att mynten från medeltiden (omkr. å r  1000— 1520) bilda den första 
afdelningen i serien a f  svenska mynt. Det borde icke vara svårt att förstå, 
att jag härmed m enar svenska mynt i allm änhet; således icke endast de 
svenska mynt, som finnas i Antellska samlingen. Vidare har  jag sagt, att 
andra afdelningen i den svenska myntserien  utgöres af mynten från öfver- 
gångsperioden till nyare tiden, m. a. o. Gustaf  I:s mynt. Slutligen har  jag 
sagt, att tredje afdelningen i den svenska myntserien  utgöres af mynten från 
nyare tiden efter G ustaf  I. Nu har  det så fogat sig att Antellska katalo
gens första häfte  (icke dess första del) helt och hållet kommit att upptagas 
af förteckningen öfver Antellska samlingens medeltidsmynt, hvadan alltså 
fördelningen på skilda häften i och med första häftet håller jämna steg med 
den svenska myntseriens indelning. Att indelningarna därefter icke alltid 
med hvarandra gå i jämnbredd har föranledts af en anordning, vidtagen 
enligt föreskrift af Antellska Delegationens Numismatiska Kommission, åt 
hvilken arbetets högsta ledning varit anförtrodd.

2) Nästa punkt i J .  Re:s kritik, som jag har  att bemöta, innehåller 
följande: „De medeltida mynten ha klassificerats på grund af H. Hildebrands 
framställning af Sveriges mynt i 'Sveriges Medeltid I’ på följande sä tt:
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1) Olofs och Anunds tvåsidiga mynt (ensidiga mynt från dessa regenters 
tid torde icke existera), 2) Knut Erikssons tunna, tvåsidiga mynt, 3) b rak 
teater, präglade efter sistnämnda, 4) egentliga brakteater, 5) tvåsidiga mynt 
'af normal tjocklek’ (hvilken är ett mynts normala tjocklek?) utan inskrift, 
6) tvåsidiga mynt, präglade enligt hanseatiska förebilder. 1 den sistnämnda 
gruppen förtecknas äfven de medeltida mynt, som präglats på Gotland, som 
författaren tyckes räkna till 'Sveriges fastland’ o. s. v .“ .

Med anledning häraf ber  jag få framhålla följande: I „förklaringarna" 
om näm nas tvåsidiga mynt, slagna efter angelsachsiska  förebilder i motsats 
till tvåsidiga, slagna efter hanseatiska  förebilder och båda dessa slags två 
sidiga m ynt (af normal tjocklek) i motsats till tvåsidiga tunna  mynt. T vå
sidiga af normal tjocklek utan  inskrifter om näm nas i motsats till dylika med 
inskrifter. Den normala tjockleken  hos mynten (i „ förklaringarnas" sam 
manhang hos de svenska m edeltidsmynten, hvilket bör kunna underförstås) 
ä r  den, som förefinnes hos det stora flertalet. De tvåsidiga tunna  mynten 
och dessa i brakteatpräglingar utgöra ett få ta l  i jämförelse med de öfriga.

Med all önskvärd tydlighet framgår af „ förklaringarna," att de inom 
Sveriges fastland och Finland slagna medeltidsmynten bilda en kategori,  
som i sig innefattar åtskilliga klasser af mynt, näm lig e n : tvåsidiga efter 
angelsachsiska förebilder, tvåsidiga tunna, brakteatpräglingar af sådana, b rak 
teater, tvåsidiga af normal tjocklek utan inskrifter och tvåsidiga efter h an 
seatiska förebilder. Då alla dessa klasser äro uppräknade efter skiljeteck
net kolon (:), därtill angifna inom marginal,  som är en annan än den öf
riga textens och då slutligen efter den sista klassen p u n k t är  utsatt, har 
man gifvetvis hunnit slutet af den första kategorien och en annan  sådan 
vidtager. Det är till denna andra kategori,  som de gotländska mynten räk 
nas, och följaktligen är det en orimlighet att påstå, det jag i „förklaringarna" 
skulle hafva räknat Gotland till Sveriges fastland.

3) I kritiken heter det vidare: „Enligt denna plan, som att döma 
af företalet uppgjorts af den numismatiska kommission Antellska Delegatio
nen tillsatt, har  författaren skridit till verket att beskrifva och afbilda de 
Antellska myntsamlingarna äfven för den numismatiska forskningens behof 
såsom i företalet utlofvas. —  —  —  Verkets atlas, som enligt ett utlåtande 
därom i företalet, tillfredsställer 'äfven ganska höga anspråk’, är  i verklig
heten icke alltid så klar, att m yntens skiljaktligheter och inskrifter med n å
gorlunda säkerhet kunde jämföras med tolkningen i texten. —  —  —  —  
författaren hade kunnat underlätta jämförelsen genom att angifva hvilket af 
de mynt, som näm nes i katalogen, som blifvit afbildadt —  —  - -  —  det 
faller författaren till last, att hans tolkning i sådana fall förefaller att vara 
alltför noggrann och därför otillförlitlig".

Svar: Planen till den uppställning, som i förteckningen blifvit tilläm
pad, ä r  uppgjord a f  undertecknad , beträffande medeltidsmynten på grundval 
af H. Hildebrands uppsats om m yntväsendet i Sveriges M edeltid , beträffande 
de senare mynten delvis med ledning af förefintlig lit teratur i ämnet, del
vis efter eget för ändamålet uttänkt system. Den Antellska katalogen är 
icke ett vetenskapligt arbete utan en monografi, afsedd naturligtvis i främsta 
rum m et att vara en förteckning öfver den Antellska samlingens mynt, men 
äfven ämnad såsom uppslagsbok för examinering af svenska mynt i all
mänhet. De till katalogen hörande myntafbildningarnas uppgift är  alltså att 
förtydliga eller ytterligare m arkera de i texten meddelade beskrifningarna 
af bilder och emblem, för att såmedelst vara till hjälp, då det gäller att
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konstatera, under hvilken typ det mynt hör, som skall examineras. Då man 
funnit myntets typ, behöfver man för en noggrann tolkning och afläsning 
af legenderna icke rådfråga bilderna, utan har därvid endast texten  att hålla 
sig till-. Hvilka de samlingens mynt äro, som varit föremål för afbildning, 
ä r  i och för katalogens användning alltså fullkomligt onödigt att veta. 1 
hvad mån beskrifningen är otillförlitlig bör lätt kunna kontrolleras, då hvart 
och ett af mig beskrifvet mynt ligger i en pappask, i hvars botten är  an- 
gifvet det nummer, hvarunder myntet är  upptaget i katalogen. Om den nu 
beträffande dennas uppställning tillämpade principen bör lastas eller icke, 
må hänskjutas till afgörande af dem, som äga nog förstånd och sakkunskap
att däröfver fälla ett rättvist omdöme.

4) Jag  får äfven uppbära klander, emedan jag icke, mera än hvad 
fallet är, hänvisat till andra numismatiska publikationer. Lämpligheten af 
att låta förteckningen åtföljas af sådana hänvisningar dryftades, före katalog
arbetets  början, på ett Kommissionens sammanträde, hvarvid Kommissionen 
beslöt, att inga andra hänvisningar skulle göras än till beskrifningen öfver 
G ustaf  I:s mynt i Svenska Numismatiska Meddelanden XVI. Efter detta 
beslut hade jag alltså att rätta mig.

5) A nmärkningarna mot de i katalogarbetet gjorda tids- och ortsbe
stämningarna måste anses obefogade, då bestämningarna i hvarje fall äga 
stöd i „Sveriges Medeltid". Om jag emellanåt yttrat mig med mera sä
kerhet än Hildebrand, har detta skett, då motiveringen förefallit mig vara 
så kraftig, att Hildebrands åsigt enligt min uppfattning har  all sannolikhet 
för sig. Då jag om brakteaterna af 2:a gruppen sagt, att de antagligen äro 
präglade i Östergötland, så e rkänner jag, att detta är ett misstag af mig, 
beroende på förbiseende. Misstaget borde dock icke vara svårare, än att 
en framtida rättelse däraf i slutet af katalogen kunde vara tillfyllest. Då
jag om brakteaterna af 7:de gruppen sagt «Antagligen präglade i Ö stergöt
land inom perioden 1222— 1250“ kan ordet „antagligen“ enligt svenska 
språkets regler naturligtvis hafva afseende på både „präglade i Östergötland“ 
och „präglade inom perioden 1222— 12 5 0 “ . Om jag hade haft tanke på 
präglade brakteater  i motsats till gjutna  sådana, skulle jag gifvetvis hafva 
låtit sätta ordet „präglade“ med kursiv stil. Denna anm ärkning från en 
person, som otvifvelaktigt till fullo behärskar  svenska språket, är  egnad att 
väcka förvåning. Brakteater af 7:e gruppen förekommo i ett fynd af år 
1828 från Ljunga i Östergötland. Det är likheten mellan typ I inom denna 
grupp och Östgötabrakteaterna af 8:e gruppens typ I med inskrift, som ledt 
till antagandet, att samtliga typerna af 7:e gruppen äro präglade i Ö s
tergötland. Likheten åskådtiggöres med full klarhet i afbildningarna af 
nämnda typer.

6) «Enligt Hildebrand har författaren äfven bestämt åt- och frånsidan 
af II och V klassens mynt. Om nu detta jämföres med författarens för
klaringar å sid. VII, så kunde man tro att kyrkogafveln, korset,  bokstäf- 
verna B, L, M, S. o. s. v. samt lejonet, som framställas å mynten, före
ställde m yntherrens namn eller hans eller rikets vapen. Dock kan det frå
gas, hvar författaren sett en sådan förklaring på dessa tecken".

S var :  I Sveriges Historia och i arbeten om svensk heraldik har  jag 
sett, att Folkungaätten förde bilden af ett lejon i sitt vapen, Magnus E riks
son tillhörde Folkungaätten, och alltså kunde jag med fu l l  rätt, som åtsida 
betrakta den sida af hans mynt, som företer bilden af ett lejon. Den m ot
satta sidan än med en krona än med tre kronor blef följaktligen frånsida.
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Med stöd dels häraf dels figurerna 597— 612 i «Sveriges Medeltid" har 
jag betraktat bokstafssidan af Birgers tvåsidiga mynt som åtsida. Vid be
stäm m andet af åt- och frånsida af de tvåsidiga tunna  m ynten har  jag följt 
den i allmänhet därom gängse uppfattningen.

7) „Å andra sidan har  författaren icke vågat afvika från Hildebrand 
i sådana fall, där senare  fynd med full evidens hafva ändrat Hildebrands 
gruppering".

Svar :  Något sådant fall känner jag icke till, och intill dess J .  Re. kan 
påvisa ett sådant, måste jag anse hans anm ärkning obefogad. Den af ho
nom omnäm nda brakteats tam pen från Lödöse, nu förvarad i Svenska S ta
tens historiska m useum , ä r  mig välbekant. Långt ifrån att förändra H ilde
brands gruppering af de brakteater, som i Antellska myntkatalogen bilda 
10:e, 11 :e och 12:e grupperna utgör denna stamp tvärtom ett bevis fö r , att 
Hildebrands gruppering, ehvad det gäller brak teaterna af 12:e gruppen, är 
riktig. Den ifrågavarande stampen har  nämligen användts till prägling af 
sådana brakteater,  som figurerna 589, 590, 591 och 596 i «Sveriges M e
deltid" återgifva. Bokstafven S är i stampen visserligen bakvänd och n å 
got mindre än samma bokstaf i figuren 596, men dessa omständigheter 
hafva ingen inverkan på Hildebrands tidsbestämning i detta fall. Den i 
«Göteborgs och Bohusläns fornminnen VI" meddelade beskrifningen af ofvan- 
näm nda stamp är delvis felaktig.

8) I Antellska myntkatalogen har jag upptagit två  (2) mynt, som icke 
tillhöra Antellska samlingen, alltså icke «några" som J .  Re påstår. Dessa 
två mynt, som hvart för sig äro af särdeles anm ärkningsvärd typ, behöfdes 
för att komplettera förteckningen öfver den eljest i fråga om typer ovanligt 
rika Antellska myntsamlingen. Såväl denna samling som Historiska m u
seets  i Helsingfors och Kejserliga Alexanders-universitetets  har jag uppfat
tat såsom varande inbördes solidariska finska statssamlingar och kunde där
för icke tänka mig, att ett föremål i den ena eller andra af dessa samlin
gar skulle vara ett «främmande element" för den tredje. En förteckning 
öfver mynt, som saknas i Antellska samlingen och vore för densam m a önsk
värd, hade jag icke i uppdrag att utarbeta.

9) Slutligen förklarar J .  R e :  «Anmärkningarna kunde fortsättas, men 
må härmed vara nog. Flere af dem äro af den beskaffenhet, att de icke 
borde få komma ifråga i ett arbete, som lofvar så mycket som ifrågavarande
o. s. v .“ .

S var :  I det föregående tror jag mig hafva bevisat, att J .  Re:s an 
m ärkningar mot den af mig redigerade Antellska myntkatalogen, på ett u n 
dantag när, äro obefogade och orättvisa. Beträffande denna enda an m ärk 
ning må inför ett opartiskt och sakkunnigt bedömande pröfvas, om felet, 
som den afser, är af sådan beskaffenhet, att det icke kan godtgöras genom 
en framtida rättelse.

De ytterligare anmärkningar, som J. Re säger sig hafva till reds, bör 
han framlägga, på det att jag må blifva i tillfälle att om möjligt bemöta 
äfven dem.

Stockholm i februari 1909.
T. G. Appelgren.
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Svar.

Med anledning af ofvanstående genmäle får jag i hufvudsak anföra 
följande:

Jag  vill till först framhålla, att „normaltjockleku i fråga om medeltida 
mynt ä r  ett vilseledande uttryck och ingalunda kan anses vara identisk med 
medeltjocklek  eller tjockleken hos det stora flertalet (jfr myntets norm alvikt 
=  vikten hos ett mynt enligt bestäm melserna i en myntordning och m edel
vikt —  vikten hos det stora flertalet).

Ni säger, att det är fullkomligt onödigt att veta, hvilka i katalogen 
upptagna mynt äro i densamm a afbildade. H är för Ni icke den num is
matiska forskningens talan. Om man i den numismatiska forskningen 
nöjer sig endast med dess —  så att säga —  språkliga sida eller 
tolkningen af myntlegenderna, vore en hänvisning till bilderna så väl som 
själfva bilderna af mindre vikt. Men för dem, som i mynten iakttaga 
otaliga små detaljer, hvilka ej genom bokstafstyper eller förklaringar kurnia 
tillfyllesgörande tydliggöras, men likväl hafva en stor betydelse för känne
domen om präglingstekniken, mynttypologin och ofta äfven för bes täm m an
det af präglingsorten, för dem äro bilderna en synnerligen viktig del i en 
publikation af mynten. I det förstnämnda fallet är  det ett slöseri att använda 
tusentals mark för katalogens förseende med bilder, som äro mindre viktiga 
bisaker, i det senare fallet är  det minst lika nödvändigt att få veta, hvilka 
i katalogen upptagna mynt som kunna återfinnas bland afbildningarna, som 
det är t. ex. i den arkeologiska litteraturen att veta, hvilka beskrifna och af
bildade föremål som äro identiska. En anmärkning om denna brist i Edert 
arbete kan Ni icke kalla obefogad och orättvis, så mycket mindre, som det 
gäller ett med det finska folkets medel bekostadt arbete, på hvilket man 
bör kunna ställa det anspråk, att det kan användas för den nutida num is
matiska forskningens behof. —  Hvad en monografi är  som motsats till ett 
vetenskapligt arbete förstår jag icke. Den monografi öfver Nord-Greklands 
antika mynt, som för närvarande utgifves af vetenskapsakademin i Berlin 
och af hvilken de af B. Pick och Hugo G eb le r  utarbetade volymerna redan 
utkommit, är  ett vetenskapligt arbete i ordets vackraste bem ärkelse och 
visar bl. a. tydligt, huru stor skillnad det är mellan den numismatiska 
vetenskapens fordringar och dem, hvarom Ni talar. —  Edert uttalande därom, 
att katalogen kan kontrolleras i samlingarna, verkar  naivt, när  man tänker 
på dess användning t. ex. i Stockholm.

Ni hänvisar till Hildebrand och framställer som säkra fakta hans a n 
taganden, då Hildebrands motivering förefallit Eder  så kraftig. —  Om en 
gammal och erfaren forskare som Hildebrand enligt Eder åsigt icke kunnat 
draga nog säkra slutsatser, ehuru  han varit karl att prestera en kraftig 
motivering, så kan Ni nog förändra hans slutsatser, men då måste Ni 
ovillkorligen för den som begagnar katalogen gifva tillkänna, att bakom de 
där formulerade påståendena står T. G. Appelgren och icke Hans Hilde
brand, till hvilken Ni hänvisar. Detta är en regel, som har lika mycket 
fog för sig på alla vetenskapsområden, och en erinran om dess öfverträdande 
är obefogad och orättvis endast i dens ögon, som ej erkännér  vetenskapens 
enklaste principer. Hvad särskildt Eder stilisering af uttalandet om 7:e g rup
pens brakteater  vidkommer, så är den lika litet som alla de öfriga punkter, 
hvarom jag gjort anmärkning, öfverensstämmande med Hildebrands fram
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ställning, till hvilken Ni hänvisar. Svenska språkets regler Förändra ej 
innebörden af min anmärkning.

Myntets åt- och frånsidor definierar Ni i Edra „ Förklaringar" på föl
jande sä tt:  „Myntsida med m yntherrens bild eller —  oberoende af fältets 
framställning —  med inskrift angifvande hans namn och titel benäm nes 
åtsida och den motsatta sidan frånsida. Finnes m yntherren  icke genom 
bild eller inskrift angifven på någondera sidan, är myntsida med hans eller 
rikets vapen att betrakta som åtsida." Åtsidan å mynt i katalogens II klass 
v isar en kyrkgafvel och ett likarmadt kors, i V klassen bokstäfverna B, L, M, S 
och ett lejon. Om Eder definition skall tagas efter orden, beteckna då 
kyrkgafveln, korset,  de nämnda bokstäfverna och lejonet m yntherrens  bild, 
namn eller titel eller ock hans eller rikets vapen. Jag  har  frågat, hvar en 
säker (varma  betyder säker, tillförlitlig, ej sådan) förklaring på dessa tecken 
stode att finna. En med Eder definition öfverenstämmande förklaring på 
bokstäfverna finnes visserligen hos B renner (B =  Birger, S =  Sverker,  
M =  Magnus Ladulås o. Smek), men den tyckes icke heller bli godkänd 
af Eder, som ju följer Hildebrands gruppering. Hildebrand, som anser  
några bokstäfver i Knut Erikssons mynt kunna antyda m yntm ästaren eller 
möjligen någon myntserie, känner  ingen förklaring på bokstäfverna i Birgers 
och Magnus Erikssons mynt, i hvilka senare de flesta af dessa bokstäfver 
(B, M, S) dessutom —  så äfven i Eder katalog —  förekomma på frånsidan. 
Han säger nämligen å s. 826 i Sv. Medeltid I: „Hvad dessa bokstäfver 
beteckna, har  ännu icke kunnat u trönas" .  Icke heller gifva vare sig Sveriges 
historia eller arbeten om svensk heraldik, till hvilka Ni så högtidligen hän
visar, någon säker  förklaring på lejonfiguren i andra gruppen af Magnus 
Erikssons mynt. Hildebrand, som torde vara någorlunda inne såväl i Sveriges 
historia som i svenska heraldiken, säger om denna figur s. 825: „I lejonet 
hafva vi otvifvelaktigt en påm innelse om de konglige Folkungarnes vapen
bild". Att denna vapenbild; det upprätta lejonet öfver tre snedbjälkar före
kom m er på Magnus Erikssons senare mynt, är  väl bekant. —  En sådan 
gängse uppfattning om kyrkgafveln och det likarmade korset i Knut Eriks
sons mynt, som Eder definition förutsätter, finnes icke till. Ni har  sålunda, 
såsom jag sagt, enligt Hildebrand valt åt- och frånsidorna, men Eder  egen 
definition är  beträffande dessa mynt för trång.

I fråga om brakteatstämpeln från Lödöse slutligen har Wilh. Berg, som 
publicerat den och äfven utfört prof med den, å densam m a läst bokstäfverna 
L, E, S, M och jämfört den sistnämnda bokstafven med Hildebrands Sverig. 
M.-tid I, bild 564, hvilken hör till den första af de tre grupper, i hvilka 
Hildebrand delar dessa bokstafsbrakteater, samt afslutar sin framställning 
så lunda: „Då likväl brakteater  med dessa fyra bokstäfver präglats samtidigt 
och på samma ställe måste Hildebrands indelning rättas i detta afseende". 
Sam m e författare har  medels ett bevaradt kvitto från 1307 äfven påvisat 
att mynt verkligen präglats i Lödöse äfven under  Birgers tid, till hvilken 
Hildebrand antager  den andra gruppens bokstafsbrakteater höra. Ni säger 
om Bergs beskrifning att den är „delvis felaktig". Ni borde t. ex. i N um is
matiska Meddelanden närm are bevisa Edert påstående. Frågan är så pass 
viktig, att den förtjänade det.

De i Antellska myntkatalogen ur  universitetets och historiska museets 
samlingar intagna två mynt, vid hvilka Eder uppm ärksam het händelsevis 
blifvit fäst, äro nu främmande element i katalogen. Om Ni ur  dessa sam 
lingar hade upptagit i katalogen alla de anm ärkningsvärda typer, som varit



ägnade att komplettera förteckningen öfver Antellska myntsamlingens svenska 
mynt, vore åtgärden förklarlig, ehuru  katalogen ej då mera vore det som 
den afsetts att vara.

Edert genmäle har  sålunda ej kunnat bevisa, att mina an 
m ärkningar varit obefogade och orättvisa. Deremot visar det bl. a. att för
klaringarna i katalogen kunnat vara fullständigare för att fullt tydliggöra 
Eder mening för den som begagnar katalogen. A tt hufvudindelningen af 
katalogens innehåll, likställd med fördelningen på häften, har lämnats be
roende af redaktionella frågor och icke bestämts före tryckningen, är väl 
också något ovanligt. Men att Antellska Delegationens numismatiska kommis
sion, såsom Ni meddelat redaktionen, „till fullo godkännt“ Edert genmäle, 
är  egnadt att väcka förvåning.

De ytterligare anm ärkningar, till hvilka katalogen gåfve anledning, ser 
jag mig icke i stånd att här  framlägga, ty frågan har redan upptagit för 
mycket af denna tidskrifts begränsade utrymme. Jag  skall endast upprepa 
det erkännande, jag i min anmälan af katalogen redan gifvit, nämligen, att 
Ni i öfverensstämmelse med det program den numismatiska kommissionen 
fastställt för Eder, utfört Edert arbete väl och samvetsgrannt. De skäl till 
anmärkningar, hvilka nu finnas i katalogen, hade kunnat aflägsnas af den 
numismatiska kommissionen, hvilken haft att ötvervaka utförandet af arbetet,  
och endast denna kommission, icke Ni själf, hade kunnat bedöma, hvad 
som i katalogen varit af nöden från en fin sk  läsares synpunkt, som dock 
i främsta rum m et hade bort blifva beaktad i en katalog, tryckt med det 
finska folkets allmänna medel öfver samlingarna, som skänkts åt detta folk.

J. Re.

Vastaus hra J. Re.lle.

Sen „arvostelun“ lopussa, jonka herra J .  Re. on omistanut teokselle „För
teckning öfver Antellska Myntsamlingens i Helsingfors Svenska m y n t“ ja 
jonka laatua ylläoleva hra T. G. Appelgrenin vastine tarpeellisen selvästi 
on osoittanut, käännytään Antellin Valtuuskunnan asettaman numismaattisen 
komissionin puoleen kolmella kysymyksellä, joihin tässä vastattakoon.

Ensiksikin herra  J .  Re. kysyy: „Mitä pakottavia syitä on komissionilla 
ollut hankkia luettelon toimittajaksi ulkomaalainen postiexpeditööri, vai eikö 
komissionin mielestä olisi kataloogia saatu aikaan kotimaisilla voimilla sii
näkin tapauksessa että kokoelmain hoitaja, jonka luonnollisena velvollisuu
tena kataloogin laatimisen luulisi olevan, ei olisi siihen kyennyt?"  Ensin
näkin komissioni ei voi olla torjumatta Antellin rahakokoelmain nykyiseen 
hoitajaan kohdistettua sopimatonta syytöstä. Antellin rahaluettelon julkaise
minen ei kuulu niihin velvollisuuksiin, jotka Antellin Valtuuskunta on 
määrännyt hänelle. Hän ei siis ole laiminlyönyt mitään »luonnollista v e l
vollisuutta", kun hän muitten töitten estämänä ei ole voinut ottaa toimit
taakseen tätä luetteloa. Jos  herra J. Re. on tahtonut saattaa »Suomen M u
seon" lukijat sellaiseen käsitykseen, että tähän on ollut ei ajan puute vaan 
kyvyn puute syynä, niin on tämä rum a salaviittaus, joka ikävä kyllä ei 
ole ainoa herra J .  Re:n kirjoituksessa.

Sekä Valtuuskunnassa että kommissionissa otettiin vakavan harkinnan 
alaiseksi, olisiko työ kotimaisin voimin aikaansaatavissa, mutta tultiin siihen 
vakaumukseen, että tässä tapauksessa ei ollut riittäviä takeita työn nopeasta 
ja onnellisesta suorittamisesta. Sen seikan, että Valtuuskunta kommissionin
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ehdotuksesta siten päätti jättää työn suorittamisen »ulkomaalaisen posti- 
expeditöörin" T. G. Appelgrenin toimeksi, ei pitäisi hämmästyttää h e r r a j .  Re:ä, 
joka omastakin puolestaan tietänee, että herra  Appelgren on Ruotsin taita- 
vimpia numismaatikoita. Sitä luonnollisemmalta tuntui kääntyä tämän 
ammattimiehen puoleen, kun hän vähää ennen »Svenska numismatiska 
Fören ingen’in “ toimesta oli suorittanut samanlaatuisen työn, nimittäin 
toimittanut ja julaissut luettelon Kustaa Vasan rahoista (Numismatiska M ed
delanden XVI), jonka kautta hän oli osoittautunut tarkaksi ja luotettavaksi 
kirjoittajaksi numismatiikan alalla. H erra  J .  Re. näyttää tahtovan suomalai
selle lukijakunnalleen tehdä herra  A:n kelpoisuuden epäiltäväksi puhelemalla 
»ulkomaalaisesta postiexpeditööristä", panemalla sanan »fakkimies" la inaus
merkkeihin j. n. e. Em m e tahdo nimittää tätä menettelytapaa sen oikealla 
nimellä, vaan jä tämme tämän herra  J. Re:n itsensä tuumittavaksi. Mutta 
tahdomme kuitenkin muistuttaa herra J .  Re:ä siitä, että eräs Norjan etevim- 
piä rahatieteilijöitä C. J .  Schive, jonka teoksen »Norges Mynter i Middel- 
alderen" herra J. Re. epäilemättä tuntee, ammatiltaan oli tullinhoitaja. Hieno 
ja sivistynyt henkilö, kuten H. Hildebrand, ei siitä ota aihetta letkauttaa 
„tullinhoitajaa“ , joskin hän tärkeässä tieteellisessä kysymyksessä on toista 
mieltä kuin tämä (vrt. Hildebrand  »Sveriges Mynt under  Medeltiden" siv 12.)

Toiseksi herra  J .  Re. kysyy: »Miksi rahain ja m erkkien selityksiä ei 
ole julaistu suomen kielelläkin?" Tämä kysymys, samoin kuin hänen kir
joituksensa muutenkin  osoittaa, että h e r r a j .  Re. ei ole selvillä siitä tehtävästä, 
mikä Valtuuskunnalle on annettu. Ja  kuitenkin herra J .  Re:n ei pitäisi olla 
tietämätön siitä, että Valtuuskunnan tehtävänä on ollut toimittaa painoon 
H. F. Antellin itsensä laatima rahaluettelo, asianmukaisesti tarkastettuna 
ja täydennettynä. Tämä on laadittu ruotsin kielellä. Valtuuskunnalle ei 
oltu annettu  määräystä suom ennuttaa tätä osittain tai kokonaisuudessaan. 
Sellainen toimenpide olisi myöskin ollut kovin vähän asian vaatima, kun 
kysymyksessä oli julaista luettelo Antellin rahakokoelman ruotsalaisista ra 
hoista eikä laatia käsikirja m aaseutum useoittem m e johtajien hyväksi.

Lopuksi herra J .  Re. kysyy: »Eikö aiota kataloogia pitää ensinkään
kaupan Suomen kirjakaupoissa?" Tämä kysymys kai ei ole aijottu otetta
vaksi vakavalta kannalta. Mutta jos herra J .  Re. tahtoo tietää syyn miksi 
vihkojen jako kirjakauppoihin on jonkunverran viipynyt, on hänen käännyt
tävä Antellin valtuuskunnan ja sen sihteerin puoleen. Kommissioni ei ole 
saanu t tehtäväkseen pitää huolta julkaisun myynnistä.

Helsingissä helmikuussa 1909.

Antellin Valtuuskunnan num ism aattinen kom m issioni.

Edelläolevan johdosta.

Numismaattiselle kommissionille ei mahtane olla tuntematonta, että 
kokoelmain luetteleminen kaikissa sivistysmaissa on sen henkilön tai niiden 
henkilöiden huolehdittavana, joiden hoitoon kokoelmat ovat uskotut. Jos  
sitten luettelo julkaistaan, on julkaisun toimittaminen kokoelmain hoitajan 
yhtä luonnollinen oikeus kuin sen laatiminen on hänen velvollisuutensa 
(Lukija verratkoon kommissionin vastausta siteera ttuun kysymykseeni). Kom- 
missionin es ipuheesta käypi selville, että H. F. Antellin oma kataloogi on 
käsittänyt ainoastaan osan keskiajan rahoista ja uudenajan rahat Kaarle X:een 
saakka sekä että jälestäpäin on V altuuskunnan toimesta kokoelmiin hankittu
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991 rahaa ja 755 mitalia. Ellei tämä osa kokoelmista ole kokonaan lue t
telematta, jota tietysti ei kukaan tule ajatelleeksi, niin on kokoelmain hoi
tajan täytynyt huolehtia niiden luettelemisesta onko sitten hän itse sen teh 
nyt tai hänen valvontansa alla joku m uu. Kun numismaattinen kommis
sioni ei ole antanut kataloogin julkaisemista kokoelmain hoitajan tehtäväksi 
eikä ole esittänyt tähän mitään m uuta syytä kuin että tehtävä on vaatinut 
„ei ainoastaan tarkkoja ammattitietoja vaan myös erinomaista huolellisuutta 
ja täsmällisyyttä" („ej blott säkra fackinsigter utan äfven utomordentlig 
sorgfällighet och precision"), niin on kommissioni minun ymmärtääkseni 
an tanut sen käsityksen että Antellin numismaattisten kokoelmain hoitaja ei 
kommissionin mielestä vastannut näitä edellytyksiä ja että kommissionin 
tämän vuoksi oli hankittava julkaisua toimittamaan toinen henkilö, joka oli 
tehtävään täysin pätevä (»uppgiften fullt vuxen").  Tämän kommissionin 
omasta esipuheesta saamani käsityksen olen esittänyt Suomen Museon luki
joille sellaisenaan, en omasta puolestani tehtynä väitteenä, kuten suomenkieltä 
ymmärtävälle siteeratusta lauseesta selviääkin. Samalla kun jätän tämän 
»syytöksen" ja »salaviittauksen" kommissionin keskenään sovittavaksi vali
tan, että kommissionin nyt antama selitys ajan puutteesta ei ole saanut 
sijaansa kataloogin esipuheessa.

Kommissioni sanoo vakavasti harkinneensa olisiko kataloogi koti
maisin voimin aikaansaatavissa, mutta tulleensa »siihen vakaum ukseen, että 
tässä tapauksessa ei ollut riittäviä takeita työn nopeasta ja onnellisesta suo
rittamisesta". Suomen kansa, jolla oli yli 17,000 markkaa liikeneviä rahoja 
ja kiireellinen julkaistun numisrnaattisen kataloogin tarve, ei kyennyt omin 
jäsenin luomaan tätä kataloogia siitä huolimatta, että kommissionin vaati
mukset sen suhteen, kuten teoksesta nyt voidaan päättää, eivät ole olleet 
suhteettoman korkeat! Tosin oli meillä kotimaisin voimin saatu aikaan 
muuan ulkomailla eteväksikin kiitetty numismaattinen teos »Fyra anglo- 
sachsisk tyska myntfynd i Finland", jonka tekijä oli osoittautunut tieteellisesti 
kypsyneeksi numismaattiseksi tutkijaksi ja joka teos ilmestyi tasan viisi vuotta 
aikaisemmin kuin Antellin kataloogityö pantiin alulle; tosin on meillä myöskin 
muutamien kymmenien vuosien kuluessa kataloogiseeraustyötä harjoitettu eri 
kokoelmissa, jotka osittain ovat numismaattisiakin aineksia sisältäneet,  mutta 
näistä seikoista ei ollut kommissionille takeita Antellin rahakataloogin aikaan
saamiseen. Vaikka sellaisia esimerkkejä, että jonkun tieteen alalta valtion 
varoilla kustannettavaa teosta varten olisi hankittu julkaisija muista maista, 
ei liene vallan monta mainittavana yhtävähän meiltä kuin muualta, ei kom 
missionille kumminkaan tullut muuta neuvoksi kuin kääntyä vieraaseen 
apuun, tarve kun oli kiireellistä laatua. Että tässä on »salaviittaus", 
joka ei kohdistu vaan Antellin rahakokoelmain hoitajaan, vaan koko tietei- 
levään yleisöömme ja joka ei ole herättämättä nöyryyttävää häpeän tunnetta, 
ei liene kiellettävissä.

Entä sitten »postiexpeditööri" ja numismaattinen »fakkimies". Edes
säni oli numisrnaattisen kommissionin esipuheesta seuraava lause: »Kom
missionen lyckades emellertid finna i den svenske numismatikern, postex- 
peditören T. G. Appelgren en skicklig fackman, som var uppgiften fullt vuxen 
och äfven villig att åtaga sig arbetet." Fackman sanan varsinaisen m erk i
tyksen olen käsittänyt olevan ammattimies (vrt. Dalin »yrkesidkara"),  mutta 
kun tämä merkitys ei kommissionin lauseessa toisen ammattia osottavan 
määräyksen rinnalla näyttänyt soveltuvalta, en ottanut sen merkitystä tulki- 
takseni, vaan siteerasin sanan merkityksineen kommissionin yllä mainitusta
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lauseesta, vieläpä siinä epäsuomalaisessa asussa, jossa se kirjoituksessani 
esiintyy. Sanan siteerattua merkitystä valaisemaan on kirjoituksessani tarkoi
tettu sana postiexpeditööri —  ei tekemään epäiltäväksi mitään kelpoisuutta, 
jonka olen kirjoituksessani tunnustanut,  mitä hra Appelgreniin tulee, ja tu n 
nustan sitäpaitsi useamm alle kotimaiselle henkilölle, joilta kommissioni sen 
kieltää. Kommissionin varalta voin mainita, että olen tavannut hienoja ja 
sivistyneitä henkilöitä, jotka ovat ym m ärtäneet esitykseni niin kuin olen 
tarkoittanut. Mutta koska kommissioni kumminkin on löytänyt siinä „let- 
k au k sen “, mahtaa lauseeni olla epäselvä.

H. F. Antellin itsensä laatimaa kataloogia ei ole sellaisena painettu, 
vaan on se uudestaan toimitettu osaksi systeemiä muuttamalla (vrt. kataloo
gin esipuhetta ja itse kataloogia)1. Näin ollen ei kaiketi olisi ollut sopima
tonta, että rahain ja m erkkien selitykset, jotka mahtavat olla hra Appel- 
grenin kirjoittamat, olisi julkaistu suomenkielelläkin. Missä määrin tämä 
olisi ollut asian vaatima, on kysymys, jonka arvostelemisessa kataloogin 
käyttäjillä ja suomalaisella yleisölläkin lienee sanottavaa. Siitä että kata- 
loogi sisältää ruotsalaisia rahoja en näe mitään estettä, sillä ruotsalaisista 
rahoista voi kyllä kirjoittaa suomenkielellä samoin kuin niistä on kirjoitettu 
latinan kielellä. Tämän toimenpiteen kautta olisi teos varmaan saanut 
enem m än käyttäjiä.

Kunnian siitä, että kataloogia ei puolen vuoden kuluessa ilmestyttyään 
saatu myytäväksi Suomen kirjakauppoihin, vaikka sitä enem m än kuin puolet 
tästä ajasta on myyty Tukholmassa, sanoo kommissioni kuuluvan Valtuus
kunnalle tai sen sihteerille. Olkoon niin! Pääasia on että kataloogi nyt 
vihdoin on jo meidänkin kirjakaupoissamme ostettavissa, vaikka tosin h in
nasta —  28 S. markkaa (Tukholmassa myydään teosta m uutamia pennejä 
huokeammasta), joka ei ole siihen luonnollisessa suhteessa  ja joka tekee, 
että sen kustantamiseen käytetyt yleiset varat saattavat tulla vaan aniharvoja 
valittuja hyödyttämään.

J. Re.

1 M issä m äärin „V aItuuskunnalle  annettu  tehtävä" on kom m issionin  käsiä sito
nu t kataloogin to im ittam isessa y leensä selviää edelleen  hra Appelgrenin kom m issionin 
hyväksym än vastauksen 3 :nnessa  kohdassa esitetystä väitteestä että hän, hra Appelgren, 
on kokoonpannut kataloogin osaksi H ildebrandin ja m uun löytyvän k irja llisuuden  p e ru s
teella, osaksi om an keksim änsä systeem in m ukaan. H. F. Antellin oma kataloogi jääpi 
tässä  s iis  kokonaan näkym ättöm iin. K om m issionin vetoom inen tehtäväänsä ei näin 
ollen kysym yksessä olevaa painettua kataloogia huom atakseni selitä.

H els in k i 1909. K. F. P u ro m ie h e n  k irja p a in o .



uomen PIfuseo. 
Vinski Plfuseum.

H:o 2 16 uuosikerta *  16 årgången 1909

Piirteitä papin puvun historiasta.
K un näem m e papin  seisovan kirkon alttarilla , tuskin  tulem m e a ja 

telleeksi sitä  tosiasiaa, e ttä  hänen tam ineensa jo h tav a t m eidät K ristin 
uskoa paljoa vanhem paan aikaan, e t tä  ne vain osaksi ovat jäännöksiä 
aikalaskum m e alkuajoilta tai vielä m yöhem m iltä ajoilta. Tarkotam m e 
n y t papinpukua, johon kuuluu m essupaita, m essukasukka, kappa ja  li
peri. N äistä on paidalle alku h ae ttav a  m uinaisesta Palestinasta, messu- 
kasukalle vanhasta  Room asta ja  liperille R anskasta.

I. M e ssu p a id a n  a lk u p erä  ja  keh ity s .

Niissä paikoissa Moseksen lakia (a M. a 8: 39 ja  39 : 27), joissa puhu
taan  papin  »hameesta», sanotaan ainoastaan, e t tä  se on teh täv ä  hienoim- 
m asta  liinakankaasta. Niissä kuvissa, jo ita  meillä on vanhan testam entin  
aikuisista juu talaisista  papeista, oli heidän ham eensa v a ru s te ttu  pitkillä, 
kapeilla hihoilla .1 Täm än viim eksim ainitun seikan vahvistaa myös Jose- 
phus, sanoessaan, e t tä  lyhy itten  housujen yli vedettiin  »paita» s. o. 
ham e (chetomene), joka oli teh ty  byssus’ista  (prnivillasta), varsin  ahdas, 
ja  jalkoihin asti u lo ttuva; h ih a t o livat a h taa t, kaulasepalus edestä ja  tak aa  
syvä ja  p a ita  p itk in  o lkapäitä nauhoilla k iin n ite ttäv ä .2 K oska juutalaisen 
papin  v irkapuku tie ty sti teh tiin  m äärä ty n  m allin m ukaan, joka perustui 
joko tap aan  ta i k irjo ite ttuun  lakiin, niin täy ty y  otaksua, e t tä  malli joh
tuu  vanhoilta, v a ik k ’ei a ivan Moseksen a jo ilta .3

T äm ä p a ita  on sitten  katolisen kirkon välityksellä, jossa sitä  nim i
te ttiin  »albaksi» s. o. valkoiseksi vaatteeksi, p eriy ty n y t lutherilaisenkin 
papiston kirkkopukim eksi.

1 Kts. F. H ottenroth. T rachten etc I. Taf. 18: 13 ja K retschm er & Rohrbach. 
Die T rachten  etc. T. 5: 9. K uvassa 3 on a „ahdas ham e“.

8 H. W eiss. K ostiim kunde. I. 151.
8 K ertom us pappien puvusta 2 M. 28:ssa luvussa  lienee m uodostettu  vasta ba

bylonialaisen vankeuden jälkeen, jonka Kyros lopetti v. 536 en. Kr. E. Sellin. O rien  
talische S tudien. Th. N öldeke gevvidm. 1906. B. II. S. 717.
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N äin ollen, voimme kysyä, onko puheena oleva ham e tässä  m uo
dossaan alkuperäinen, vai onko silläkin kehityshistoriansa?

Ju u ta la is ten  puvusta  saam m e käsityksen n iistä kuvista, jo tka  
assyrialaiset m uistom erkit meille tarjoovat. N iinpä juu ta la ise t esim. 
siinä kuvassa, joka n äy ttää , kuinka heitä  tuodaan  Sanheribin eteen 
(v. 701 en. Kr.), ovat kaikki p u e tu t a inoastaan pitk iin  mekkoihin, joissa 
on lyhyet h ihat. Täm m öinen puku  lienee juutalaisilla  tu llu t käy tän töön  
v asta  aikoja heidän tulonsa jälkeen E gyp tistä  (14 vuosisadalla e. Kr.). 
Mekko oli luu ltavasti teh ty  villasta ja  ilman koristeita. S itä  koream m at 
o livat m u itten  itäm aalaisten  (syrialaisten) puvu t, jo ista Beni H assanin 
hau tam aalaukset E gyptissä v ita  2100 e. Kr. ovat sä ily ttäneet vanhim 
m at todistukset. (K uva 1 . — K retschm er. Main. teos. T. 5 : 2— 5 Arv.

Kuva 1. Itäm aalaisia v. 2100 e. Kr.

Lepsiuksen m ukaan). N äitten  m aalausten  m ukaan eivät m iehet vielä 
k äy ttän ee t m ekon m uotoista v aa te tta , vaan  joko lanneverhoa tahi 
vaa tekappale tta , joka k iinn itettiin  vasem m alta o lkapäältä ja jä tt i  oikean 
käden paljaaksi. H artioiden verhona oli vaippa. Koska juu talaiset eivät 
vielä täh än  aikaan  olleet saapuneet E gyptiin , niin näm ät k u v a t sa a tta 
nevat edustaa heidänkin puku jaan  siihen aikaan, niinkuin moni tu tk ija  
onkin otaksunut. K uinka tah an sa  lieneekin, niin m allia juutalaisen val
koiseen papinham eeseen 1. p a itaan  ei ole saa tu  täältäpä in .

S itä  vasto in  tav a taan  E gyptissä valkoinen, pum pulikankainen 
vaateparsi. Se ei ku itenkaan  ollut hihallinen; se oli vain kangaskappale, 
jo ta  k äy te ttiin  joko lanneverhona tah i p item pänä ham eentapaisena. 
Edellinen, lyhyem pi m uoto kuului egyptiläisen papin  pukuun. Arvellaan 
sen m äärä ty n  juu talaistenkin  papin v irkapuvuksi esim erkin m ukaan
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E gyptistä , josta  Moses ja  Israelin kansa to ivat m ukanaan  niin m onta 
m uutak in  m uistoa. Se oli siis teh täv ä  valkoisesta liinasta, joka m uuten
kin lienee ollut kalliimpi kuin tavallinen villakangas, josta jokapäiväiset 
v aa tte e t tehtiin . M uodoltaan se oli tä ten  vain lanneverho ja  oli sen hep
realainen nimi »efod», joka m uodosti papin puvun ennen kuningasten 
aikaa (ensimmäinen oli Saul, joka tu li kuninkaaksi v. 1095 e. Kr.). 
V asta täm än  jälkeen tuli papin  puvuksi edellisessä m ain ittu  p itk ä  paita , 
n im eltä »kuttonet».1 »Efod» jäi erikoiseksi pukukappaleeksi ylimmäiselle 
papille (kuvassa 3 e). U u tuu tena tässä  kuningasten jälkeisessä papin- 
paidan m uodossa oli siis, paitsi p itk ä t h ihat, koko varta loa  p e ittäv ä  
verho. M itenkä täm ä p itk ä  paitam uoto  oli oikeastaan keh ittyny t?

M ainituissa Beni-Hassanin m aalauksissa näem m e vaatekappaleen  
eri kehitysasteita  lanneverhosta vaatteeksi, jo ta  aikaisem m in kannettiin  
k ie rre tty n ä  vyötäisten  ym päri, sittem m in p idennettynä ja  k iin n ite tty n ä  
yli toisen sekä vihdoin yli m olem pain olkapäiden (naisella). Sam a ke
hityksen kulku on h uom attava  myös E gyptissä, jossa paidan m uotoinen 
vaa te  vanhim m ilta ajo ilta  on tun tem aton . Nainen, joka sielläkin on 
pyrk iny t enem m än kuin mies verhoam aan ruum istaan, pidensi ensinnä 
lanneverhoansa, jo tta  täy ty i la itta a  n au h a t yli olkapäiden sitä  k an n a t
tam aan. S itten  v asta  huom attiin  k ään tää  kangas p ituudeltaan  kaksin
kerroin ja  leikata keskelle läpi p ää tä  varten . T unnettu  on täm ä  tek 
niikka myös Moseksen laissa (2 M. 28: 32; kuvassa 3 d); m ahdollisesti oli 
se olemassa jo naispuvussa Beni H assanin kuvauksissa. S ivuilta täm ä 
m ekko neulottiin  kokoon. H ih a t o livat hyvin  lyhyet vaikka ne eri k ap 
paleista neulottiinkin. —  E räs toinenkin seikka v iittaa  sam aan kehi
tykseen. M ainitsin äsken, e t tä  Josephuksen m ukaan kysym yksessä olevan 
paitaham een nimi on »chetomene», toisten m ukaan »kuttonet», joka on 
sam a kuin kreikkalainen »kituun». M utta täm ä  alkuaan 4-kulm ainen 
vaatekappale on Kreikassakin vähitellen k eh itty n y t paitaham eeksi, 
sam oin kuin jo aikaisem m in oli tap ah tu n u t Egyptissä ja  Itäm ailla. E t tä  
juutalaisella ah taa lla  papinham eella oli sam a alku nelikulm aisesta kangas- 
kappaleesta, kuin kreikkalaisella k itu u n ’illa, voimme p ä ä ttä ä  myös 
Josephuksen sanoista, e t tä  se oli olkapäistä k iin n ite ttäv ä  nauhoilla. 
Oliko se aluksi hihoillakaan v aru ste ttu , on epätietoista. (H ihoja sillä 
on kuvassa 3 a).

Edellisestä huom aam m e siis, e ttä  juutalaisen papin  aikaisempi, 
lyhy t lanneverho eli ham e (efod) oli vierasta, egyptiläistä alkuperää 
sekä valkean värinsä e ttä  m uotonsa puolesta. T äm ä lyhy t vaa te  h erä tti 
jo aikaisin, varsinkin naisissa, paheksum ista, kun siihen pukeutu i m uu 
kuin pappi. N iinpä D avidia m oititaan  (2 Sam. 6 : 14 , 20), e t tä  hän  oli

1 I. Benzinger: H ebräische Archäologi. (Sarjassa: G run d riss  der Theologischen 
W issenschaften  VI. Abt.) 1907. s. 348 ja 358.
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»paljastanut itsensä», kun hän  to im ittaen  tilapäisesti papin  v irkaa 
»hyppäsi H erran  edessä, v aa te ttu n a  liinaisella päällisvaatteella» s. o. 
lyhyellä papin  ham eella (efodilla). E h k ä  m uistak in  sy istä  m äärä ttiin  
sittem m in papeille (inclus. ylimm äiselle papille) p itk ä  paitaham e, joka 
m uotonsa puolesta enem m än läheni kansallista pukua (kuttonet). Väri 
jäi edelleen valkoiseksi.

II . M essukasukka ja kappa.

M essukasukka on saanu t alkunsa room alaisesta m atkava ipasta , 
joka oli melkein sokerikeon m uotoinen ja  jossa oli 
reikä ainoastaan p ä ä tä  varten ; lev ite tty n ä  se oli 
ym pyrän  m uotoinen. K uvassa 2 näem m e rom a- 
laisen p u e ttu n a  täh än  vaippaan, jonka saum a on 
edessä. S ivuilta käsivarret k an n a tta v a t vaipan 
reunoja. V asta keskiajan lopulla sivu t le ikattiin  
auki, jo tta  vaippa ei peittäisi käsivarsia. Edessä 
olevan saum an peitti alussa kapea, sittem m in leveä 
nauha, joka keskiajan lopulla m u u ttu i ristiksi.

V aipan room alainen nimi on »pcenula», krei
kaksi se kuuluu (paivolrig. U udesta testam en tista  tie
däm m e, e ttä  apostoli Paavali k äy tti täm ännim istä  
m atk a  vaippaa. H än  k irjo ittaa  n im ittä in  Timo- 
teukselle m. m. (2 Tim. 4 : 13 ): »se ham e, kuin 
m inä Troadassa K arpuksen tykö  jä tin , tuo  tulles-
s a s --------- .» Hameeksi tä tä  v a a te tta  ei ku itenkaan
sovi sanoa, p itäisi olla k ään n e tty n ä  m atkavaippa.

„ „ , . K eskiaikana tä tä  vaippaa sanottiin  »casulaksi», joka
Kuva 2. Room alainen . . .

„poenulaan“ puettuna. on vahennysm uoto sanasta  »casa» ja  m erkitsee
p ien tä  kodanm uotoista m ökkiä, jossa pappi o tti 

ollakseen jum alanpalveluksen aikana. T ästä  sanasta  taasen joh tuu  
suom alainen nim itys kasukka, johon on liite tty  katolisaikuisen ju m a
lanpalveluksen nimi messu.

M utta tuo room alainen pcenula on a n tan u t aiheen eräälle toiselle
kin keskiaikaiselle vaatteelle, jo ta  luterilaiset pap it k ä y ttä v ä t kirkolli
sissa toim ituksissa. T arkoitan  papin  kappaa 1. kaapua. K uvassa 2 
n äh täv ä  päänpussi (baslikki) kuuluu room alaiseen vaippaan. Tällaista 
vaippaa k äy ttiv ä t pap itk in  eri tilaisuuksissa, niinkuin m atkoilla, juhla- 
kulkueissa, ilta- ja  yömessuissa y. m. Aluksi annettiin  pussin pysyä 
paikoillaan vaipassa ja  s itä  p idettiin  niin tärkeänä, e t tä  se antoi koko 
vaipalle sen keskiaikaisen nim en »capa» (sanasta »caput»=  pää). Sen 
toisintonim enä oli »pluviale» s. o. sadekappa. K asukasta, jossa tä tä  
päänpussia ei ollut, täm ä  kappa erosi vielä siten, e ttä  saum a, jonka me 
näem m e kuvassa kau lasta  helm aan asti kokoon neulo ttuna, tässä  vai-
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passa 1. kapassa jä te ttiin  yhteenneulom atta . L attialle lev ite tty n ä  se 
alkuaan m uodosti ym pyrän, jossa oli keskellä reikä p ä ä tä  varten  ja  tä s tä  
läh tevä halkeam a, m u tta  I 2 :sta vuosisadalta saakka on se vain puoli
ym pyrän  m uotoinen. Viimeksi m ain itun  m uotoinen vaippa on meillä 
kesk iaja lta säilynyt R aum alla ja  on se n y t tallella historiallisessa m u
seossa. K eskiaikana ajate ltiin  pyhim yksien olevan p u e tu t täm m öisiin 
vaippoihin, niinkuin näkee esim. Lohjan kirkon kattom aalauksista . 
T ähän vaippaan  alkuaan kuuluva pussi m uu ttu i m uu ttum istaan , val
lankin sen jälkeen kun sitä  ruve ttiin  juh lapukuna jum alanpalveluksissa 
käy ttäm ään , kunnes siitä  jäi jälelle ainoastaan 
kolm ionm uotoinen koriste nykyisen katolisen 
kirkonkapan selkään.

V aippoja lu k u u n o ttam a tta , m uu t v aa ttee t 
keskiajalla olivat m ekon tapaisia. N äistä v aa t
teista, jopa vaipastakin , keh itty i keskiajan lopulla 
useanm uotoisia takkeja , lyhyeitä  ja  pitk iä . Jä l
k im m äistä laa tu a  on se päällysvaate, johon p u e t
tu n a  m e näem m e tavallisesti M artti L utherin  
k u vattuna . S itä  sanotaan  Saksassa »talar»iksi ja  
se on alkum uotona nykyiselle papinkapalle. K un 
sitten  1500-luvun loppupuolella espanjalainen 
m uoti pääsi vallalle Europan  korkeim m issa sää
dyissä, o tti papinkin puku seuratakseen tä tä  m uo
tia, johon kuului pieni selässä riippuva vaippa.
M ainittu  ta lark in  siirtyi vähitellen kokonaan sel
kään, jolloin h ih a t tarpeettom ina jä te ttiin  pois.
M uutenkin se kapeni, pysyen kuitenkin  p itkänä, Kuva 3 ju u ta la in en  ylim- 
jonkatähden  sille Saksassa annettiin  pilkkanim i m äinen pappi, 

»pääskysen häntä». 1830-luvulla saksalainen pa- d
pisto jä tti  täm än  kappahännän pois k äy tännöstä  Mos- 2® „uitatte™ efod«me‘'1 ”’ e 
ja  o tti jälleen papin  puvuksi Lutherin  ta la rin .1
M utta meillä se y h ä  edelleen liehuu papin  selässä, todistuksena espan
jalaisesta m uoti vallasta. K un se siirtyi selkään, ta la r sai vanhan  paavin- 
uskoisen aikuisen nim enkin kapan, ollen siis siinäkin todistuksena luo
pum isesta L utherista.

Jos me tä ten  olemme selvillä siitä, m istä  ja  m itenkä m essukasukka 
ja  kapan  m uodot ovat kehittyneet, ei sillä vielä ole selite tty  m istä  papin  
vaipalle symbolisen m erkityksen antam inen alkuaan  on a iheutunut.

M ainitsin äsken, e t tä  risti on verra ten  m yöhään ilm estynyt koris
tuksena m essukasukkaan. K uitenkin  risti on ollut kristinuskon tunnus
m erkkinä m elkein alusta  alkaen. (»In hoc signo vinces»). Jum alan

1 Rohrbach. Trachten. s. 241, 242.
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silm ä on siinä m yös k u v attu n a . Siis luterilaisenkin kirkon m essu
kasukka v erra tta in  yksinkertaisilla koristeilla v iittaa  tien taivaaseen ja 
m u is tu ttaa  Jum alasta . K atolinen kirkko ei k u v a u tta n u t m essukasuk- 
kaan  ainoastaan  ris tiinnau littua  Jum alan  poikaa, vaan  m yöskin apos
toleja ja  pyhim yksiä. Siis se vielä suurem m assa m äärässä kun lu teri
lainen kirkko pani ta ivaallisten  olentojen kuvia m essukasukkaansa. 
Oliko täm ä aa te  katollisen kirkon keksintö?

Edellisessä tuli juu talaisen  ylim m äisen papin  erikoispukukappa- 
leeksi k eh ity n y t »efod» m ainituksi. (Kts. kuvassa 3 e). M utta  sen päällä, 
niinkuin tu n n e ttu , oli ylim m äisen papin  rinnalla vielä »virankilpi», joka
011 k o ris te ttu  12  jalokivellä (2 M. 28: 15—2 1 ). T ähän  kuului m yös pussi, 
jossa sä ily te ttiin  a rpapu likat U rim  ja  Tum m im . T äm ä pussi lienee ennen 
ku u lu n u t efodiin. V aikka näihin jalokiviin o livat ka iv erre tu t Israelin
12  heim on nim et, niin p idetään  selvänä, e t tä  näillä k ivillä olikin alkuaan 
astrologinen 1. m ytologinen m erkitys, sillä ne edustivat kukin  osaansa eläin- 
radasta , jonka m ukaan laskettiin  12  k u u k au tta . M etallit ylim m äisen papin  
m uussa puvussa taasen edustivat k ie rto täh tiä  ja  k u lta  hänen otsallaan 
aurinkoa. S iten näm ä koristeet juutalaisen  leim an alla k u vastiva t 
vanhaa uskontoa, jonka korkeim pana esineenä oli ta ivas aurinkoineen 
ja  eläinratoineen. Ihm ekö siis, jos luu ltiin  saa tav an  tie to  Jum alan  ta h 
dosta  arpapulikoiden avulla, jo tka  sä ily te ttiin  salaisia taivaallisia voi
m ia om istavien jalokivien läheisyydessä .1 N äm ät seikat v iittaav a t 
to iselta puolen A ssyriaan ja  Babyloniaan, to iselta E gyptiin . A inoas
taan  jälkim m äisestä tahdon  lisätä  m uutam ia  sanoja.

K uvassa 4 näem m e egyptiläisen papin  k an tav an  hartio illaan pil
kullista leopardin nahkaa, jonka ta rko itus Orpheuksen hym nien m ukaan 
oli sym boliseerata täh tita iv asta . Siksipä kaiketi oli olem assa m uinai
sessa Palestinassakin nahkavaippoja, jo tk a  o livat pyh iä  ja  v a ru s te ttu ja  
ihmeellisellä voim alla. Semmoinen nahkavaippa lienee E lian  »karvainen 
hame» ollut, jolla sekä hän  e ttä  Elisa tek iv ä t ihm eitä  (2 Kun. 1 : 8; 2 : 8 
ja  14 ). M utta sekä leopardinnahka (samoinkuin m etsäkauriin  nahka 
hinduilla) e ttä  m uu t ritualiset v aa tte e t Itäm aissa eivät edusta  kaikkein 
a lkuperäisin tä  a s te tta  tässä  uskontoa sym boliseeraavassa ku lttipuk i- 
messa. Sym bolisten vaatte iden  edelläkävijöinä näkyy  olleen tatueeraus, 
joka oh m uinaisissa sivistysm aissa uskonnollista laa tua , niinkuin ny 
kyään  vieläkin esim. In tiassa  ja  Tyynenm eren saaristossa. Ju u ta la isilta  
ta tueeraus kiellettiin  (3 M. 19 : 28), epäilem ättä  vastakohdaksi egyp
tiläiselle tavalle. Sam allaisen kiellon sääsivät sittem m in m yös m uha
m ettila iset. S iitä huo lim atta  on ta tueerauksesta  raam atussak in )jä lk iä , 
alkaen »Kainin merkistä» (1 M. 4 : 15 ) niihin »Herran Jesuksen arpiin», 
jo tk a  apostoli Paavali kan to i ruum iissaan (Gal. 6 : 17 ). V anhoista b ri

1 I. B enzinger, sit. teos. s. 359.
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te is tä  erittä in  kerro taan , e ttä  heidän ruum iinsa oli p e ite tty  taivaskap- 
palten  kuvauksilla .1

Edellisessä näemme, e ttä  apostoli Paavali k äy tti senkalta ista  vaip
paa, jom m oisesta m essukasukka sittem m in on m uodostunut. K un hän 
m yös kantoi arp ia ruum iissaan, emmekö saa ta  v ä ittää , e ttä  hän  on tie- 
täm ä ttän sä  v ä littän y t ta tueerauksen  uskonnollisen sym boliikan siirron 
ruum iista m essukasukkaan?

II I .  Liperi.

Liperi on saanu t alkunsa paidasta , niinkuin se tavallisesti aineen- 
sakin puolesta on sen kanssa sam aa 
laatua . V asta keskiajan loppupuo
lella p a ita  varsinaisessa m erk ityk
sessä tuli korkeam m illa säädyillä 
käytän töön . Sentähden voidaan jo 
uuden ajan  alusta  saakka puhua pai
dan  kauluksesta. 1500-luvulla se 
s itten  suureni suurenem istaan, kun
nes siitä  tu li m onikerroksinen pitsi- 
kaulus, joka irtaan tuneena paidasta  
ja  »myllynkiven» m uotoisena ja  nim i
senä ym päröi kaulaa. 30-vuotisen 
sodan aikana tuli täh än  m uutos tahi 
uusi m uoti, johon kuului yksikerrok
sinen, m u tta  laa ja  kaulus, jommoi- 
sessa me näem m e esim. K ustaa  II  
Adolfin k u v a ttu n a . Sen nimi olikin 
»ruotsalainen kaulus». Sam an vuo
sisadan loppupuolella eli Ludvig X IV  
aikakaudella ru v e ttiin  p itäm ään  isoja 
perukkeja, jo tk a  v a ik u ttiv a t kau 
luksen häviäm iseen niskalta ja  h a r
tio ilta , jo tta  lopulta ainoastaan leuan alla oli jälellä suippupäisiä jään 
nöksiä ennen kom easta ja  laa jasta  kauluksesta. R anskan hovissa näi
denkin jäännösten  sijaan o te ttiin  k äy tän töön  kaulaliina, jonka p ää t 
riippu ivat rinnalla2. 1700-luvulla tu li nä istä  kaulaliinan päistä  papin  
liperi, jo ta  siis o ikeastaan on p id e ttäv ä  ranskalaisen m uotivallan tu lok
sena, jonka kirkko on p y h ittän y t.

A xel O. Heikel.

1 G. Birdwood. Teppich- Erzeugung in O rient. W ien 1895. S. 12— 14. 
* Rohrbach. T rachten. s. 242.

K uva 4. Egyptiläinen pappi.
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Sotanuijista museomme kokoelm issa.
Valtion historiallisen museon kokoelmissa on kaksi varsireijällä varus- , 

te ttua kivinuijaa, jotka muotonsa ja siron tekonsa puolesta erottuvat kaikista 
niistä näissä kokoelmissa löytyvistä lukuisista „re ikäkivistä“ kivikaudelta, 
jotka saattavat olla lyömäaseina käytettyjä. Toinen näistä (Hist. mus. luet
telossa n:ro 18801), joka nähdään kuvassa 1, on löydetty torppaa raken 
nettaessa Kullaan Palun kylän ja Ulvilan Harjunpään kylän välille ja on 
kokoelmiin saatu v. 1878. Se on kiillegneissiä, 76 mm. läpimitaltaan ja 
42 mm. paksu sekä painaa 378  gr. Kiven ulkolaidassa huomataan neljä 
matalaa, osaksi lohjennutta ryhmyä, jotka yhdistää matala, es ineen ulko
sivua pitkin kulkeva uurre ,  ja samanlainen uurre  käy kiven toisessa lap
peessa ryhmyjen keskiväliltä sen keskessä olevaan varsireikään, joka taas 
on tehty kaivertamalla kummastakin lappeesta lähtien vastakkain ja on kiven 
keskipaksuudella ahtain. Toinen kivistä (Hist. mus. 1. n:ro 668), joka on 
vahvaa eruptista vuorilajia ja nähdään kuvassa 2, on löydetty jo noin 1836 
tienoilla Sääksmäen pappilaan kuuluvasta Säkkisalon saaresta, pellon ojasta, 
johonka sen arvellaan vierineen peltoa kynnettäessä tai h a ra te s s a .1 Ko
koelmiin se on saatu Sääksmäen rovastin, toht. G. Cannelin vainajan kautta 
6 pnä m arraskuuta 1867. Kivi on 53 mm. korkea ja sen laidassa on viisi 
ryhmyä, joista äärimäisten väli on 69 mm. Varsireikä, joka on 25 mm. 
läpimitaltaan, on suoraseinäinen ja, samoin kuin koko esineen pinta, siloiseksi 
puleerattu. Kivi painaa 256 gr.

Jos lähemmin tarkastaa näitä esineitä, niin huomaa niiden valmistustek
niikassa suuria  yhtäläisyyksiä kivikautisten aseiden kanssa, vieläpä tuossa 
silopintaisessa Sääksmäen nuijassakin, joka suorakylkisine varsireikineen on 
tässä suhteessa  monioihin vasarakirveisiin verrattava. Mutta muodon puo
lesta läheisiä edeltäjiä ei näillä esineillä tämän aikakauden kivikalustossa 
liene. Jo  se seikka, että näiden esineiden valmistus edellyttää suurien 
pintojen poistamista isommasta kivimöhkäleestä, jättämällä vaan neljä tai 
viisi ulkonevaa ryhmyä niin että esine saa kauniin symm etrisen muodon, 
antaa aihetta etsimään niille esikuvia metallista, jolle tällainen muoto on 
luonnollisempi. Lähinnä tulee silloin ajatelleeksi samanlaisia nuijia prons
sista, n. k. sotanuijia eli huomentähtejä  („S tre itko lben“ , „M orgenste rn“), joita 
muissa maissa on runsaasti tavattu.

Tässä kohden ansaitsee huomiota, että Skottlannista on löydetty lu 
kuisia erimuotoisia, usein hienosti puleerattuja kivinuijia, joista toisia on 
käytetty hihnakantimessa, toisia puuvarressa , sekä eräälle kivinuijamuodolle 
vastine pronssista. Näiden on arveltu kuuluvan siellä roomalaisaikaan tai 
olevan sitä m y ö h e m p iä .2 Niinikään on samanluontoisia kivinuijia tavattu

1 Reinholmin kokoelmat n. 8, s. 229.
2 Vert. British Museum. A guide to the antiquities of the early iron age, s. 144—5.
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ainakin Kaukaisiasta, Venäjältä, Unkarista, Transsylvaniasta ja Schlesiasta. 
Useimmat näistä ovat pallonmuotoisia silopintaisia tai särmäisiä, keskessä 
lävitsekäyvä varsireikä, jonka ohella toisissa on lyhyt varsiholkki. Viimeksi- 
mainitunmuotoisia sileäpintaisia nuijia tunnetaan Kaukasiasta, aivan sam an
lainen pronssista löytyy Unkarista kreivi Zichyn kokoelmissa ja Tanskasta 
Odensen luota sekä samanlaisia kivestä sekä Unkarista että vallankin T rans
sylvaniasta. Unkarista, Venäjältä ja Schlesiasta 1 on muiden muassa neli- 
ryhmyisiä kivinuijia, jotka muodoltaan vastaavat läheisesti meidän Kullaan 
nuijaa. Näillekin on tavattu pronssinen analoogi, nim. eräässä suuressa

Kuva 1. K ivinuija Kullaan kappelista, 'h

Kuva 2. K ivinuija Kuva 3. P ronssinu ija
Sääksm äeltä. ’/». K irkkonum m elta. */».

varastolöydössä, joka tavattiin Ördöngös— Fiizesin luota Unkarissa. Tämän 
löydön ka lu s to 2 on varhaisinta Hallstatt aikaa. Toht. Béla Pösta, joka 
luettelossaan kreivi Zichyn arkeologisista kokoelmista 3 julkaisee useista täl
laisista kivinuijista kuvia, katsoo niiden kuuluvan löytöpaikoissaan metalli- 
kaudelle, osittain sen alkuaikoihin.

Että meidänkin ylläkerrotut kivinuijamme ovat syntyneet vasta sen-

1 Vert. esim . A . C. y n a p o n t : A p x eo jio ria  P o ceu i, uaMenHuii n e p io f lt I I , s. 52 
ja taulu 39.

8 Ju lk a is tu  Archaeologiai Értesitö, Uj Foly. XV, s. 196 ja s.
8 E. Z ichy: Voyages au C aucase  et en Asie C entra le, Vol. II 2:n osa, pl. V, 

s. 382 ja 493.



jälkeen kuin metalliset sotanuijat tai niiden kiviset jälittelyt ovat tulleet 
täällä tunnetuiksi on todennäköistä, mutta milloin tämä olisi saattanut ta
pahtua on kysymys, joka ei nykyään ole helposti ratkaistavissa. Tosin on 
Kullaan nuijalle äskenm ainitussa Hallstatt-aikaisessa pronssinuijassa ja sen 
kivisissä analogioissa läheinen muodollinen vastine, mutta sam anaikaisuus 
ei siltä ole varma, koska sama nuijamuoto on saattanut säilyä m yöhem 
millekin ajoille. Kysymys liittyy siis läheisesti pronssinuijain selvittämiseen, 
joka sekin on nykyään löytöjen epävarm uuden vuoksi mitä vaikeimpia.

Suomesta on toistaiseksi vasta yksi ainoa pronssinuija tunnettu  (mus. 1. 
4776). Senähdään kuvassa 3. Se on 88 mm. korkea, josta varsiputken osalle 
tulee 13 mm., ja siinä huomataan neljä isoa pyramiidin muotoista ryhmyä niin

asetettuna, että esineen ääripiirteet päältä
päin katsottuna muodostavat neliön, jonka 
vastakkaisten kärkien väli on 66 mm. Iso
jen ryhmyjen ympärillä on pienempiä pyö
reitä ryhmyjä sijoitettuna niin että muodos
tavat kahden vastakkaisen ison ryhmyn ym 
pärille neliön, jonka pystysuorissa sivuissa 
on kaksi ryhmyä, vaakasuorissa kolme, niistä 
keskimäiset kulmaryhmyjä pienemmät. Nuija 
on tehty valamalla ja on ryhmyjä lukuun
ottamatta sisältä ontto. Varsireijän laajuus 
on varsipuolelta 25 ja ulkopäästä 22 mm. 
läpimitaten. Nuijan paino on nyt, kun var- 
siputkesta on kappale poissa, 330  gr.

Nuijan löysi syksyllä 1906 entinen 
luotsioppilas Axel August Nyman perunoita 
ottaessaan torppansa pihamaan laidalta, joka 
torppa sijaitsee Kirkkonummella Frisansin 
taloon Storkanskon kylässä kuuluvalla n. k. 
Kunoholman niemellä. Löytöpaikka, jota 
kesällä 1908 kävin lähemm in tarkasta

massa, on mainitun niemen länsirannalla, m uutaman kym m enkunnan  metrin 
päässä m eren vesirajasta ja noin 3 — 5 m. korkeudella sen pinnasta (vert.  
tähän jäljennettyä, seudun topografiaa valaisevaa karttaa, jossa se on m e r 
kitty a:!la. Kartassa näkyvä Räfsön saari on sama, josta on puhuttu  tämän 
lehden 1908 vuosikerrassa s. 90 j s). Se on hiljan pelloksi raivattua, 
hiukan kaltevaa pengertä, jonka eteläpuolella kohoaa vuori ja pohjoispuo
lella on vesiperäinen notko, entinen lahdelma, minkä kohdalla on ainoas
taan kapea kannas yhdistänyt niemen kärjen m antereeseen .  Notkon poh
joispuolella leviää ja kohoaa niemi, jättäen kuitenkin kallioiden väliin kapean 
hetteen vähän matkan päähän notkosta, sekä yhtyy vihdoin Porkkalan 
niemen itälaitaan. Maa löytöpaikalla, joka näkyy myös kuvassa 5, on
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Kuva 1. K unoholm an niem i 
venäläisen  topografikartan m ukaan. 

a nu ijan  löytöpaikka.
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hiekkaperäistä eikä tutkittaessa näyttänyt sisältävän mitään vanhemman 
kultturin jälkiä. Mahdollista on myöskin, että nuija olisi löytöpaikalleen 
ku lkeutunut ennen mainitusta niemellä olevasta suosta, josta pellolle oli 
tuotu mutaa. Kaikessa tapauksessa näyttää löytö olevan yksinäinen, joten 
sen aikamääräykselle ei ole löytösuhteistä selvikettä saatavissa.

Tällaisia pronssinuijia on löydetty eri seuduilta Europasta ja sen 
ulkopuoleltakin Egyptistä, Kaukasian maista, Siperiasta y. m. V anhemmat 
tutkijat ovat yleiseen pitäneet niitä pronssikauteen kuuluvina. Niinpä 
kuvaa L. Lindenschmit useita eri tyyppisiä pronssinuijia Mecklenburgista, 
Baierista ja Italiasta, kaikki hänen ajatuksensa mukaan pronssikautis ia .1

Kuva 5. P ronssinu ijan  löytöpaikka (m iesten takana) Kunoholm an 
niem ellä  K irkkonum m ella.

Sama käsitys esiintyy Jähnsin  tunnetussa  teoksessa Geschichte des Kriegs- 
wesens, F. R. M artin il la2 y. m. tutkijoilla. Ruotsalaiset S. Nilsson ja 
N. G. Bruzelius, jotka yhtyvät samaan ajatukseen, pitävät pohjoismaissakin 
löydettyjä nuijia etruskilaisina, koska niiden pronssiaineessa on lyijyä, kuten 
etruskilaisissa pronsseissa on laita, ja eräässä Bohusläänistä Ruotsissa löyde
tyssä nuijassa (kuv. 16) on koristeena ihmisnaama, joka usein tavataan 
etruskilaisissa esineissä. Bruzelius, joka (Désorin m ukaan: Die Pfahlbauten 
des N euenburger  Sees) tietää Unkarissa yleiseen löydettäviä pronssinuijia 
„buzogäny“ pidettävän osaksi pronssi-, osaksi rautakautisina, pitää kumminkin

1 Die A lterthiim er u n se re r  heidn ischen  Vorzeit, B. I, H. 8 ja Die V aterländischen
A lterthiim er der fiirstlich H ohenzollerischen  Sam m lungen zu Sigm aringen, Taf. XLI.

3 L’ Age du Bronze au M usée de M inousinsk, pl. 32.
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mahdollisena Skandinavian nuijain pohjoisen alkuperän, jossa tapauksessa 
ne lyijynsekaisen pronssinsa vuoksi kuuluvat pronssikauden loppuaikoih in .1

Samaan aikamääräykseen tulee Forrer, joka teoksessa Beiträge zur 
präh. Archäologie (Stassburg 1892,) jakaa nämä esineet kahteen päätyyppiin, 
kutsuen toista italialaiseksi, toista unkarilaiseksi. Edellinen on matalan 
renkaan muotoinen ja varustettu lukuisilla piikeillä (kuv. 9), jälkimäisessä 
on pitempi runko ja vähemmän piikkejä, jotka ovat kolmi- tai nelisivuisia 
pyramiidinmuotoisia (vrt. kuv. 8). Näiden välillä on useita välimuotoja. 
Forrer  kuvaa (taul. III) m. m. erään italialaistyyppisen ryhm yrenkaan, joka 
on onton rautapiikin juuren ympärillä ja on ollut puuvarressa. T ä tä h ä n ,  m. m. 
Egyptin Beni-Hassanin kuviin vedoten, arvelee käytetyn ajo- ja vetojuhtien 
kiihottimena (Antreibemittel fiir Reit-und Zugthiere), siis Kannuksen edeltä
jänä. Tällaisia italialaistyyppisiä ryhmyrenkaita  on Evansin m u k a a n 2 tavattu 
myöskin Brittein saarilta ja Evans sanoo prof. D. Willersin pitävän niitä 
täällä roomalaisaikaisina.

Muotovertailuun perustuvaa ajanmääräystä on näille nuijille koettanut 
saada H. Schum ann kirjoituksessaan Bronzekeule (Morgenstern) von Butzke 
(Hinter P o m m e rn )8, jossa hän esittää tähän kuvissa 6— 9 jäljennetyn typo
logisen sarjan. Näistä on ensimäinen, kuv. 6, niitä nuijia, jotka Rösler 
on kaivauttanut esiin pronssikautisista kurganeista T ranskaukasiassa 4. Toinen 
ja neljäs (kuv. 7 ja 9) ovat Forrerin  ennenm ainitusta  teoksesta, jälki
mäinen hänen italialaistyyppinsä ja edellinen välimuoto tämän ja unkarilais- 
tyypin välillä, jota Schum annin  sarjassa edustaa hänen julkaisemansa Taka 
Pommerin nuija, kuv. 8. Vertaamalla m. m. näiden pronssianalyysejä 
tulee Schumann siihen johtopäätökseen, että nämä nuijat ovat alkuperäisin 
orientista, että vanhin tyyppi on transkaukasialaisen nuijan edustama päältä 
umpinainen, pyöreillä tai pyramiidinmuotoisilla ryhmyillä (tavallisesti neli- 
luku) varustettu  pitkä pronssiputki, että kuv. 7, joka vielä on päältä u m 
pinainen (ominaisuus, joka Schumannin mielestä erottaa kaukasialaiset 
nuijat europalaisista), on välimuoto tämän ja unkarilaisen tyypin välillä, joka 
on päältäkin avoin ja lujilla pyramiidiryhmyillä varustettu , sekä että italia
lainen ryhm yrengas on myöhäisin sarjassa, mennen, kuten rautapiikki eräässä 
osottaa, rautakaudelle , kun m uut kaikki ovat pronssikauteen kuuluvia.

Myöhempiinkin aikoihin on näiden esineiden aikamääräyksissä tultu. 
Muutamissa British-museon ulkomaisissa pronssinuijissa näkee Evans 5 kes
kiaikaisia koristeita ja konstateeraa että Tanskassa Soborgin linnan rau 
nioista on tällainen nuija, jossa muutoin on, samoin kuin Forrerin kuvaa-

1 Vert. esim . Archiv fiir A nthropologie V. s. 60.
2 A ncient bronze im plem ents of G reat-B rita in , s. 271—2.
• Z eitschrift fur Ethnologie XXIX, 1897, Verh. S. 241.
* Vert. Zeitschrift fur E thnologie XXVIII 1896, Verh. S. 104.
6 E nnen  m ainittu teos.
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massa, pitkä rau tap iikk i1, löydetty yhdessä keskiaikaisten esineiden kanssa. 
H ans Hildebrand, joka käsittelee pronssinuijia eräässä kirjoituksessaan Vitt. 
hist. o. antiq. Akademiens Månadsbladissa v. 1875 2, katsoo pohjoiseuropalaiset 
pronssinuijat,  jotka hänen mielestään oleellisesti eroavat vanhoista italialais
tyyppisistä ryhmyrenkaista, kuuluvan keskiaikaan  ja uuden ajan alulle. Hän 
perustaa johtopäätöksensä etupäässä seuraaviin seikkoihin. Pronssinuijissa 
tavattavia spiraalikoristeita ei voida syystä pitää pronssikautta osottavina, 
koska niitä esiintyy kaikilla myöhemmilläkin kultturikausilla. Toht. Bock 
kuvaa teoksessaan Die Kleinodien des deutschen Reichs, s. 73 erään 
Sajö-joesta löydetyn, vielä puuvarrella varustetun nuijan, jonka hän löytö- 
suhteiden ja nuijan tekotavan perusteella päättää olevan 1200-luvulta. Ylem
pänä mainittu Soborgin nuija on nähtävästi vasta keskiajan lopulta tai uuden 
ajan alulta. Ruotsissa on löydetty pari nuijaa yhdessä uudenaikaisten h e 
lojen kanssa ja uudenaikaisuutta osottaa myöskin Bohusläänin nuijan (kuv. 16) 
ihmisnaama. Unkarissa on kuparinsekaisia ja teräsnuijia käytetty vielä 
1500- ja 1600-luvuilla. Vihdoin nähdään Dahlhemin kirkon portaalissa 
Gotlannissa 1300-luvun kapiteelikuvissa henkilö pallonmuotoinen nuija k ä 
dessä 3. Myöhemmin on Ragnhildsholmenin linnanraunioista eräältä takan 
kulmalta löydetty pronssinuija 4, joka varmaan on linnan ajalta (noin 
1250— 1319).

Kuten näistä johtopäätöksistä näkyy, ovat tutkijat näiden esineiden 
aikamääräyksiin nähden tulleet hyvin erilaisiin tuloksiin. Tämä johtuu e tu 
päässä siitä, että niitä harvoin on tavattu suljetuissa tai muutoin ajalleen 
määrätyissä löydöissä. On sen vuoksi syytä tarkastaa näitä nuijia tunne t
tujen, jossain määrin määrättyjen löytöjen valossa.

Mitä ensinnäkin tulee noihin italialaistyyppisiksi kutsuttuihin ryhmy- 
renkaisiin, joita Hildebrandkin pitää vanhimpina, tavataan niitä lukuisimmin 
Italiassa, mutta niitä on löydetty Egyptistäkin jo aikaisempien dynastioiden 
ajoilta 5. Ne menevät epäilemättä pronssikaudelle, mutta rautapiikin ohella 
tavattu rengas Italiasta ja löydöt Brittein saarilta prof. Willersin aikamää- 
räyksillä osottavat,  että muoto on säilynyt rautakaudellakin ja ainakin vielä 
ensimäisille Vuosisadoille j. Kr. Mutta onko näitä renkaita sotanuijina pi
dettävä? Forrer  on jo huom auttanut siitä, että ne usein ovat hyvin pieniä 
—  hän on tavannut 15 gr:n painoisiakin —  ja sellaisina lyöntiaseiksi te 
hottomia, sekä maininnut niiden käyttämisestä kannuksen sijaisissa e s i 
neissä. Mutta niitä on muihinkin tarkoituksiin käytetty. Miinchenin Ant- 
qvariumissa (sali IV, vitriini 41) olen nähnyt pronssikuolaimet klassilliselta

1 Kuvattu A nnaler for N ordisk O ldkyndighed, 1851, taulu  V.
2 Vert. m yöhem m in Sveriges M edeltid II, s. 363—4.
8 Sveriges Medeltid II, s, 299, kuv. 98.
4 Sveriges M edeltid II, s. 364, kuv. 199.
5 Toht. A. H ackm anin suu llisen  ilm oituksen m ukaan on L ouvrem useossa Parii

sissa  useita  tällaisia  tällä aikailm oituksella.
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Kuvat 6— 16 P ronssinu ijia  (6— 10, 12 '/», m uut Va kokoa)

6 Transkaukasiasta , 7 Forrerin  teoksesta, 8 löyd. Taka 
Pom m erista, 9 ja 10 Antiqvarium  M unchen, 11 A lbertinum  
D resden, 12 W iesbadenin m us., 13— 14 Bolgarista, 15 Kö- 

penham ina, 16 B ohusläänistä R uotsissa.
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ajalta, joiden suumaloissa oli juuri sellaisia renkaita kuin kuvassa 9 näh 
dään. Näiden ohella oli joukko sylinderinmuotoisia ryhmyrenkaita (m. m. 
kuv. 10), joita luultavasti on samaan tarkoitukseen k äy te t ty 1. Jos  näistä 
renkaista olisikin joku sotanuijanakin käytetty, josta en ole varmoja todis
tuksia tavannut, voinee pitää varmana, että tälle rengasmuodolle on sekä 
sen tunnetun  käytännön että typologian kannalta lähempiä edeltäjiä löydet
tävissä kuin Schum annin  edellämainitussa sarjassaan esittämät nuijat, joiden 
muotokehitystä se ei näytä valaisevan.

Pronssikaudelle kuuluvina täytynee pitää myöskin Röslerin esiinkai- 
vattamia transkaukasialaisia nuijia (kuv. 6), koska ovat hautalöytöjä lu 
kuisten pronssikultturiesineiden ohella. Röslerit se pitää näitä heittokeihään 
varren päähän kuuluvina heloina, mutta silloin olisivat ryhmyt niissä, kuten 
jo Schum ann huomauttaa, ilman merkitystä. Näiden typologisia s e u 
raajia ovat Schum annin  kuva 7 sekä sen myöhem m ät jälkeläiset,  pitkillä 
ryhmyillä varuste tu t pallomaiset nuijat, joita Skandinaviasta on kesk ia ja lta2, 
ja mahdollisesti ne lukuisat päärynämäiset ja pitkillä särmäryhmyillä va rus
te tut nuijat, joista kuvassa 14 nähdään myöhäinen edustaja Venäjältä Bol- 
garista (ensimäisen vuosituhannen loppupuolelta v:teen 1235, jolloin kau 
punki häv i te t t i in )8. Missä suhteessa näihin ovat m uut pallonmuotoiset 
nuijat, on tätä nykyä vaikea päättää. Merkittäköön vaan että ryhmyttö- 
millä pallonuijilla Itävallan maissa ja Kaukasiassa, jossa ne on viety m e
tallikauden alulle, ja Skandinaviassa, jossa niitä pidetään keskiaikaisina, ei
ole muodossa mainittavaa erotusta, sekä että Ördöngos-Fiizesin neliryhmyi- 
selle Hallstattnuijalle kivisine kaltaisineen ja Martinin julkaisemalle Minu- 
sinskin n u i ja l le4, jossa on pitkä sylinderinmuotoinen varsiholkki ja neljä 
samanmuotoista ryhmyä, kaikki koristetut rengasmaisilla uurteilla, ja joka 
kenties on typologisesti näitä lähellä, en ole tavannut ajaltaan määrättyjä 
analogioita muualta. Ne Skandinavian keskiaikaiset pallonuijat, joissa nupin 
ympäri käy kolme tai yksi, harvoin useampi rivi pyöreitä tai pyramiidin- 
muotoisia ryhmyjä (vert. kuv. 15), näyttävät saaneen vaikutusta nuijamuo- 
doista, jotka ovat lähteneet tyypistä, kuv. 11.

Tämä viimeksimainittu nuijatyyppi on sekä yleinen että laajalle le
vinnyt. Siinä on piikkejä kolmelta riviltä, keskimäisessä neljä tai viisi 
nelisivuista pyramiidinmuotoista ja näiden ylä- ja alapuolella yhtä monta 
kolmisivuista. P iikkien juuret koskevat toisiinsa ja nuija on joko varus
tettu erikoisella varsiholkilla tai on ilman sitä. Tällainen varsiputketon 
nuija löytyy Berlinin Völkerkundemuseossa, jossa sillä on paikkansa prons

1 N äistä sanotaankin  A. Furtw änglerin oppaassa Das K. Antiqvarium  zu M un
chen (1907): „ fruher fälschlich S treitkolben und B ogenspanner genannt".

8 Vert. kuv. 194, Sveriges M edeltid II, s. 364.
8 T p y A u  II:ro  A pxeo jio r. c-i.-h.xui bt> C. H e T e p f iy p n , ,  I I  o t a .  s .  14 h  pucyH K H  pl. II.
4 E nnen m ainittu teos.
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sikauden salissa (Dep. Cöte d ’O r ) x. Samanlainen on Köpenhaminan K an
sallismuseon kokoelmissa Tanskasta, löytöpaikka lähemmin tuntematon. Lu
kuisia tämän tyyppisiä nuijia sekä varsiputkellisia että sitä ilman tunnetaan 
Kaukasiasta ja U n k a r is ta2, Siebenbiirgenistä 3, Salzburgista 4, Baierista (Lin- 
denschmit)  y. m.5 Kaukasiasta on tämän tyyppinen varsiputkella va rus
tettu pronssinuija löydetty Kommuntan kalmistosta yhdessä esineiden kanssa 
noin ensimäisen vuosituhannen puoliväliltä j. Kr.6, mutta tyyppi on v a r 
maan sellaisenaankin pysynyt käytännössä hyvin kauvan. Saman tyyppinen 
jonkun verran  kehittyneempi nuija on nim. löydetty myöskin Riian kau
pungista olosuhteissa, joiden perusteella sen on arveltu olevan noin 1200 
va ihe il ta7 ja sellaisia Skandinaviasta 8 on Hildebrand pitänyt keskiaikaisina. 
Mutta tämä tyyppi on myöskin ollut alkuna sekä sille nuijatyypille, jota 
kuv. 12 osottaa, että sille, johonka meidän Kirkkonummen nuijakin kuuluu 
ja jota sitä paitsi edustavat kuvat 8 ja 13.

Edellinen näistä on kehittynyt ylempänä kerrotusta kantatyypistä siten, 
että nuijan runko on pitennyt ja piikit, jotka keskenään ovat jotenkin tasa
vahvat, ovat etääntyneet toisistaan. Ylä- ja alarivien piikit käyvät näissä 
myös usein keskirivin piikkien mukaan nelisivuisiksi. Tämän tyypin nuijia 
on, kuten edellisiä, Kaukasiasta ja Itävallanmaista, Saksasta (Lindenschmit, 
B u ch h o lz9) Englannista ja Ranskasta (Evans), sekä Skandinaviasta (Köpen
haminan ja Malmön museot, Nilsson main. teos y. m.), jossa Hildebrand 
niitä pitää keskiaikaisina. Jä lkimäinen taas on syntynyt siten, että kanta- 
tyypin keskimäiset piikit ovat käyneet vahvimmiksi, muiden yhä p ienenty
essä ja vihdoin hävitessä tai m uuttuessa  ornamentaalisiksi aiheiksi.  Nui
jan runko pysyy joko tasapaksuna tai pullistuu enem m än tai vähemmän 
pallomaiseksi.  Tätä tyyppiä, jota lähinnä on pidetty n. k. unkarilaista 
nuijaa karaktiseeraavana, on m. m. tavattu useampia kappaleita Bolgarista, 
(vert. k. 13, jossa yksi piikki on saanut linnun nokan muodon), jossa ne 
otaksuttavasti ovat tämän kaupungin aikaisia, Jam burg in  piir ikunnasta V e 
näjältä m uutam asta ruumishaudasta  luurangon ja esineiden ohelta 1200— 
1300-luvu il ta10, Riian kaupungista samoissa löytösuhteissa kuin ylempänä

1 Toht. A. H ackm anin suu llisen  ilm oituksen m ukaan.
2 E. Zichy, en n en  m ainittu teos.
3 Esim. M itteilungen der Prähist. C om m ission der Kais. Akadem ie der W issen- 

sahaften I, s. 399.
4 S itzungsberichte der W iener Akadem ie 1881, pl. VI.
5 Vert. esim . Ju lie  Schlem m : W örterbuch zur V o rg esch ich te ; D arem ber et 

Saglio: D ictionnaire des A ntiquités g recques et rom aines; y. m.
0 E. C hantre : R echerches anthropologiques dans le C aucase  III, pl. III.
7 Vert. Katalog der A usstellung zum x archäolog. K ongress in Riga 1890, Taf. 26.
8 Esim . S. N ilsson: Skandinaviska N ordens urinnevånare , bronsåldern  (Skånesta).
8 Zeitschrift f. E thnologie XVI, 1884, Verh. S. 318.
10 3anncicH OT/Hijienisi pyccicoii ii c.ianaucuoii apxeojioriH  IIm ii. p y c c u a ro  A p x e -  

ojior. o6ut,ecTBa T. VII, Bbin. 1, s. 140.
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mainittu nuija kantatyyppiä sekä Skandinaviasta Hildebrandin m ukaan  keski
ajalta. Kaikki tälle nuijatyypille löydöistä saadut a ikam ääräykset kohdis
tuvat siis jotenkin samoihin aikoihin. Näihin mainittuihin löytöihin no
jautuen saam m e siis pitää Kirkkonummen nuijankin lähinnä kuuluvana 
1200—  1300-luvuilIe.

Näistäkin harvoista ajalleen määrätyistä pronssinuijalöydöistä näkyy, 
että kysymyksessä oleva ase on ikivanhaa juurta ja että sen käyttöaika on 
ulottunut kaikille kivikautta myöhemmille kultturikausille. Jo s  jonkun, olisi 
tällaisen esineen muotokehitystä seikkaperäisesti valaiseva selvitys paikallaan, 
mutta siihen eivät ainakaan meillä saatavissa olevat, ehk ’eivät edes nykyään 
tunnetu t ainekset valitettavasti riitä.

Sikäli kun ylempänä esitetyt viittaukset pronssinuijain vaiheisiin voivat 
alussa mainituita kivinuijiamme valaista, näyttää siltä, että Kullaan nuija 
voisi olla jo Hallstatt aikainen, kun sen sijaan Sääksmäen nuijalla olisi 
pronssivastine vasta neli- tai viisiryhmyisissä nuijissa, joille aikamääräyksiä 
on keskiajalta ja jommoisia yksi on löydetty Suomestakin. Vastaiseksi ovat 
kuitenkin nämä löydöt meillä siksi harvalukuiset ja metallitekniikan ohella 
käytetty kivitekniikka siksi vähän tunnettu , että varmaa johtopäätöstä kivi- 
nuijista on jo näistäkin syistä nykyään mahdoton tehdä.

Dr. Th. Schvind t undersökte några fyndplatser i Egentliga Finland. 
I Nousis gräfde han på ett delvis förstördt brandgraffält på Vähälotti h em 
mans gård i Laihois by, där kort förut en sköldbuckla af typen Aspelin,

Antiquités fig. 1317, ett par fragmentariska kastspjut af järn samt ett litet 
smycke af brons i form af en häst (fig. \ )  blifvit hittade. D:r Schvindts 
fynd bestodo i en af elden illa skadad bronsarmring af typen Aspelin,

Juhani Rinne.

Arkeologiska forskningar 1908

ii.

Fig. 1. Hängsm ycke af brons. ‘/t. 
Vähälotti, N ousis.

Fig. 2. Beslag af brons. '/*. 
T ursunperä , W irmo.

2
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Antiquités 1594 (från 6.— 7. seklet) samt brända ben, b rända stenar, slagg 
m. m. —  I Franttila  by af Virmo socken undersöktes  en del af ett brand- 
graffält, på hvilket Tursunperä hem m ans åbyggnader blifvit uppförda. H är 
hittades föremål från yngre järnåldern, bland dem en spjutspets med hålk, 
några klinknaglar, troligen från den båt, i hvilken liket lagts på bålet,  en 
spiralflngerring af brons, ett tunnt beslag af bronsbleck med pressade akan- 
tusornam ent (fig. 2). Utom dessa yngre föremål framgräfdes äfven ett 
bronsspänne från tiden omkring år  100 e. Kr. (fig. 3j.  Spännen af denna 
typ, s. k. ögonfibulor (Augenfibeln), ha hittills icke blifvit hittade i Finland. 
Vårt exemplar, —  som är brutet i två stycken och äfven för öfrigt illa 
skadadt af eld, så att dess ornam ent äro nästan utplånade, —  tillhör den

Fig. 3. „Ö gonfibula“ af brons. l/>. Fig. 4. „Ö gonfibula“ af brons. l/ i .
T ursunperä , W irm o. Broholm , Fyen.

grupp bland ögonfibulornas släkte, som af O. Almgren (Studien iiber nord- 
europäische Fibelformen) kallats den preussiska underserien , em edan dess 
egentliga hem trakt tyckes ha varit Ost- och W estpreussen.

D:r A. O. Heikel värkställde utgräfningar på den s. k. Kirmukarmu- 
backen  i Vesilaks kyrkoby, där han gräft redan år  1894 och —  jämte 
mag. H. J .  Heikel —  år  1897. Backen ligger en half km S om kyrkan 
och ungefär 100 steg W om stranden af Kirkkolahti,  en vik af sjön Touto- 
senjärvi.  Det är en typisk moränbacke, belamrad med flyttblock och mindre 
stenar.  På backens södra sluttning hade på olika ställen och vid olika 
tillfällen hittats vapen och smycken från folkvandringstiden, bland annat en 
svärdsknapp af förgylld brons i form af ett liggande djur. Genom  herrarna  
Heikels  gräfningar konstaterades att backen innehöll ett brandgraffält från 
7. och 8. seklet. (Jfr H. J .  Heikel, Päiväniem en, Säijoen ja K irm ukarm un
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polttokalmistot. —  Die Brandgräber von Päiväniemi, Säijoki und Kirmu- 
karmu in Satakunta, Helsingfors 1899, samt A. O. Heikel, Arkeologiska 
forskningar, Finskt Museum 1894, sid. 123 f.; se äfven sammastädes sid. 164 f.).

Nu undersökte d:r Heikel en stor del af sam m a backsluttning, hvar- 
vid han i det med stenar bemängda kulturlagret under  grästorfven hittade 
brända benbitar, vapen, redskap och smycken från sam m a period som de

Fig. 5. Silfverbesiag från ett Fig. 6 a och b.
svärdsfäste, '/ i .  B ronsring  från ett svärdsfäste. */>

K irm ukarm u, V esilaks. K irm ukarm u, V esilaks.

tidigare fynden. Bland vapnen, respektive vapendelarna märkas spjutspetsar 
med hålk och kastspjut med tånge och hullingar samt det här  afbildade 
silfverbeslaget från ett svärdsfäste (fig. 5). Möjligen har  detta beslag, som 
är prydt med skandinaviska d jurornament från 7. seklet e. Kr. (jfr. Salin, 
Die altgermanische Thierornamentik, Stockholm 1904, sid. 245 f.), hört till 
samma fäste som den ofvan 
näm nda svärdsknappen. Den 
tjocka bronsringen fig. 6 har 
möjligen, äfven den, hört till 
ett svärdsfäste och ursp rung
ligen, fasthållen medels en
bygel, suttit på ena sidan om 
en svärdsknapp (jfr Salin, Die 
altgerm. Thierorn. fig. 244).

Bland smyckena må sär- 
skildt framhållas ett rundt
genom brutet bronsspänne (fig.
7), som bildar en yngre form 
af sådana livländska spännen 

som Riga Katalog pl. 8  fig. pjg ? Bronsspänne. «/«.
1 0 1. Af intresse är äfven Kirmukarmu, Vesilaks.
bronssöljan fig. 8. Dess form 
är ovanlig och kan härledas ur vissa germaniska spännen med genom brutna

1 „Katalog der A usstellung zum X. archäologischen K ongress in Riga 1896.“
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rembeslag från 5. seklet e. Kr. (jfr t. ex. Die Altertiimer unsere r  heid-
nischen Vorzeit V, Taf. 11, Fig. 371).

De öfriga fynden utgjordes af ett Knut den heliges (1080— 1086)
silfvermynt, prägladt i Lund, ett antal likarmade spännen ( =  H ack
m an— Heikel, Vorgeschichtliche Altertiimer pl. 39 fig. 11, 13), några
s. k. kräftformiga spännen ( =  ibidem pl. 39 fig. 14), några i finska 
grafvar ofta förekommande runda spännbucklor, ring- eller hästskoformiga

spännen, delar af bröstkedjor, ett 
fragment a fe n  snodd h a l s r i n g ( =  Aspe
lin, Antiquités fig. 1325), några arm 
band, spirallagda fingerringar, bälte
beslag af olika former, sm å brons
spiraler, en järnnål med ringformigt 
hufvud ( =  Aspelin, Antiquités fig.
1308), glas- och lerpärlor, delar af 
betsel, järndelarna från ett piskartadt 
redskap ( =  H ack m an -Heikel, Vor- 
gesch. Altert. pl. 76 fig. 1, 4, 10, 11), 
knifvar, grythankar, klinknaglar, spi
kar, bitar af lerkärl, stycken af stora 

lertrissor, några flintstycken m. m. Större delen af fynden från Kirmukarmu 
synas tillhöra 600  och 700-talen, men det ofvannämnda silfvermyntet, de 
ringformiga spännena, de runda spännbucklorna samt en del andra föremål 
bevisa att graffältet blifvit begagnadt ännu under  de närm ast följande tre 
århundradena. . „

Vårt sjöfartsmuseum.

Tanken på ett särskildt m useum för belysande af vår sjöfarts historia 
har  redan länge legat och grott i in tresserade kretsar. Det är ju en be
tydande del af vår kultur som hör till detta område: samfärdseln på våra 
tusen sjöar och långs de långa kuststräckorna, färder till aflägsna länder 
och handeln med dem, och slutligen äfven en del af vår krigshistoria. 
Icke så få minnen från detta område kunna ännu hopbringas, ty hvem är 
svagare för gamla minnen än våra sjökaptener, som i regeln låta måla af 
sina skutor på ståtliga taflor, eller på gamla dagar med konstförfaren hand 
sätta ihop små modellfartyg med segel, tackel, rår o. s. v. återgifna i 
minsta detalj. Det är  också inom dessa kretsar som sjöfartsmuseifrågan 
dryftats, utan att man ännu skridit till några åtgärder. Emellertid har 
Finska Fornminnesföreningen nu kommit i det lyckliga läge, att den k u n 
nat taga saken om hand. Det är konsul Gösta Sundm ans förtjänst att

Fig. 8. Sölja af brons. */ 
K irm ukarm u, Vesilaks.
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de få och föga beaktade föremål, som tidigare funnits i föreningens sam 
lingar, ordnats till en särskild afdelning och framförallt ökats på ett sätt, 
som småningom låter dem gifva en fyllig och intressant bild af utvecklin
gen på området. Också det nödiga ekonomiska underlaget för sjöfarts- 
m useet finnes numera, efter det fru Henrie tte  Sundm an för halftannat år 
sedan donerat till Finska Fornminnesföreningen en särskild fond, 148 pund 
eller 3 ,700  mark, hvilken genom afläggande af en del af räntorna skall 
växa till 5 ,000 mark.

Under det gångna året har  samlingen som sagdt ökats ansenligt, nästan 
u teslutande genom förmedling af 
konsul Sundman, som utverkat tal
rika föräringar till densamma. Den 
omfattar nu förnämligast afbildnin- 
gar af fartyg från olika tider, från 
medeltidens koffar på en af våra 
helgonskåpsmålningar ända till vin
terbåten Express i full kamp med 
isen. Särskildt är  samlingen af 
segelfartyg från 1800-talet fyllig; 
den torde omfatta alla hos oss den 
tiden brukliga typer. Ångfartygen 
höra ännu ej så mycket till histo
rien. Samlingen af sjökort från 
olika länder och tider är också 
mycket rik, likaså kollektioner af 
skeppsritningar, mest från Ö ste r
botten. Några få nautiska instru
ment, sextanter, astrolaber o. s. v., 
finnas. Slutligen hör hit en kollek
tion nautisk litteratur.

U nder det gångna året har  i 
Villan Hagasund, där de kulturhisto
riska samlingarna tillsvidare äro 
inrymda, en del af vapensalen upplåtits för de mest representativa före
målen af nautica-samlingen. Samtidigt ha några af de gamla „kyrkskep- 
p e n “ i m useet —  trogna afbildningar af 1700-talets krigsfartyg —  satts i 
stånd af maskinisten C. A. Backmans förfarna hand, sedan de länge varit 
så tilltrasslade och medfarna, att ingen på m useet vågade röra vid dem. 
I det snart färdiga Nationalmuseet ä r  ett särskildt rum reserveradt för n a u 
tica-samlingen.

För ett par år sedan erbjöd sig en österbottnisk skeppare att för en 
ersättning af några hundra  mark slöjda minutiöst trogna afbildningar af 
finska skepp och farkoster. M useets finanser tilläto ej då upptagandet af

Kyrkskepp från 1700-talet. Seglen, en 
del af tågverket sam t det om ålade träet 
nya 1908. S tatens H istoriska M useum .
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detta anbud. Nu finnes redan en ansenlig fond för dylika förvärf, och 
sakkunnigt bistånd är  äfven att påräkna, hvarjämte m useet erb juder  
garantier för att de föremål, som förvärfvas till samlingen, skola förvaras 
omsorgsfullt och göras tillgängliga för dem, som in tressera sig för denna 
gren af vårt kulturhistoria. Det å ters tå r  att hoppas, att äfven allmän
hetens bevågenhet framgent skall stå den unga samlingen bi.

K. K. Af.

En kanna af bärnsten.

Den här  afbildade cylinderformiga kannan är gjord af rikt utsnidad 
bärnsten, med några ornam ent af elfenben samt handtag och tre band af

mässing. Den är  ett karakteristiskt prof på den i det lilla och med dylikt 
material,  bärnsten, elfenben, glas o. s. v., arbetande konstslöjden under 
1600-talet.  Mantelytan sönderdelas i 6 fält, 3 och 3 lika, fyllda med 
arabesker, fåglar, sirener, bibliska emblem o. d. Ofvan och nedan gå 
breda band med bilder af fåglar och mellan dem, under  tunna genom 
skinliga bärnstensstycken, på hvarje band 4 minutiöst utarbetade elfenbens- 
reliefer, tyvärr skadade, så att ej äm net för alla är  tydligt. Sannolikt har 
afsetts att allegoriskt afbilda olika näringar, handel, byggnadskonst, läkar
vetenskap o. s. v. Ett par af dessa reliefer äro här  reproducerade efter 
teckningar af fröken E. Stenbäck. Nertill är kannan u tv idgad ; här  synas 
bland ornamentslingorna ett vildsvin, en hare, ett rådjur och en hund 
samt omväxlande med dem 4 elfenbensmasker. Lika många dylika masker 
äro anbragta på locket, i hvars midt under en bärnstensskifva synes det
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brandenburgska vapnet, snidadt i elfenben och med inskriften G E O R G  . 
W ILH ELM  . M . Z . B . D . H  . R . R . E . C . V C . I .  P . C . C . B . S .  
P . C . V .  W . S . Z . C . V . l . H . B . Z . N . F . Z . R . G . Z . M . V .  
R . H . Z . R . U . G . G . ,  säkerligen initialerna till kurfursten Georg Wilhelms 
(1619— 1640) långa titel. På inre sidan af locket motsvaras denna vapen
medaljong af en annan, med inskriften A NNO 1628. Kröningen af m äs
si ngshandtaget har formen af en sjöjungfru, som håller sina båda fiskstjärtar 
under  armarne. Kannan är 19 cm hög, och dess d iameter nertill 12 cm.

Kannan tillhör possessionaten Uno H. Lindfors i Helsingfors och 
utgör ett arf  inom nuvarande ägarens släkt ända från arkiatern Evald Ribe 
( f  1752), som erhöll kannan af konung Adolf Fredrik. K. K. M.

Om ekonomin, husgerådet och arkliet på Kex- 
holms slott under slutet af 1500- och början 

af 1600-talet.

På den tid, då Johan III och andra styrande i Sverige började drömma 
om dess upphöjande till s tormakt och man sökte utvidga rikets gränser, 
tågade Pontus de la Gardie mot hösten år  1580 med en här, till hvilken 
äfven från Reval kommenderats trupper, från Viborg mot Karelogorod eller 
Kexholm. Staden  antändes genom dit kastade glödande kulor, och sålunda 
brunno ock dess trämurar,  torn och bålverk. Mot fritt aftåg lämnade rys- 
sarne den 4 nov. äfven slottet jämte rikt byte åt eröfrarene.

Kexholms urgamla fäste, hvars begynnelse ligger i forntidens dunkel, 
hade sålunda för en längre följd af å r  än förut kommit under  svenskt öf- 
vervälde. Emedan det ansågs vara en viktig plats, där  det låg mellan 
Vuoksens två strida mynningsarmar, började man genast fylla och förstärka 
vallarne omkring fästningen och staden. Detta skedde isynnerhet åren 
1581, 1583, 1584 och 1586— 1590. År 1593 befästades staden ytterligare 
med m urar  och vallar, bom m ar anlades kring slottet och staden och vallar 
och bröstvärn besåddes med gräs. Det fanns på den tiden en stadsvindbro 
med kedjor, en vindbro vid Karjaporten, en slottsbrogrind mot staden och 
en grind „ut i lilla å n “ . Staden var som ett bihang till slottet, hvarför 
också i dettas räkenskaper för å r  1589 förekomma som löntagare 2 s tads
vaktmästare och 1593 stadsknektar,  hvarjämte i slottets handlingar för år 
1594 näm nes äfven borgerskap. Efter freden i Täyssinä måste väl Kex
holm och dess län hösten 1597 återläm nas åt ryssarna, men det eröfrades 
ånyo år 1611, då ock en „hjälp“ för belägringen var pålagd Kexholms norra 
län, och det var nu ett sekel framåt ett Sveriges lydland.

Under åren 1581 — 1597 samt efter 1611 var Kexholm, i likhet med 
andra fästningar på den tiden, en kronans gård med fullständig gårdseko-

1 Rohrbach. T rachten. s. 242.
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nomi, så att slottets besättning och legofolk idkade jordbruk och andra landt- 
m annanäringar.  År 1581 näm nas i Kexholms räkenskaper slottets åker, 
Räisälä ödesåkrar,  Suotlaks åkern, Varitsala åkern och Pyhäjärvi åkern. 
År 1589 näm nes dessutom „ham nåkern  vid slottet", till hvilken långt se 
nare såväl staden som kyrkoherdebolet ville ha äganderätt. I dessa åkrar  
odlades våra vanliga sädesslag med trädesbruk. Ladugårdar näm nas år 
1585 i Räisälä och vid Pärnä samt 1611 „ladegården i söder" och »slot
tets gärde på Äyräpää sidan", å r  1615 äfven Suotniemi ladugård. Men 
också vid själfva slottet funnos rior och visthus. Under slottet lydande ä n 
gar funnos år 1585 i Räisälä 2, och 1594 näm nes Äyräpää-äng samt 1616 
Ostamoäng.

Af husdjur uppräknas på slottet hästar (bland hvilka noga skildes m el
lan häst och märr, verkhästar  och verkstod), kor, tjurar, får, getter och svin, 
förutom hvilka särskildt näm nas tackelamm, gumselamm, sogrisar, galtgrisar, 
ungnöt, stutar, kvigor, kalfvar, gettingar, gäss och höns. Afvelskor och 
mjölkekor näm nas också särskildt.  Efter en ko fick man vanligen om året 
3 L 8 '  sm ör och mot 1 L 8 ” smör räknades 60 kannor mjölk. År 1589 fanns 
å slottet 26 hästar, 31 kor och 70 får. Till »färskmat" för helger och äf
ven på andra tider slaktades ett betydligt antal husdjur, hvarför skattenöt 
långtifrån drefvos till Kexholms slott, ty de leveranser, som enligt öfver- 
hetens befallning gjordes till detta slott, bestodo till en del af lefvande h u s 
djur. År 1593 nedslaktades 46 nöt, 288  får, 271 getter  och 7 svin samt 
år  1595 41 nöt, 277 får och getter  och 7 svin. Sylta fick man då 4 tu n 
nor och korfvar 6 tunnor. Efter slaktade husdjur och vilda djur togs i för
var skinn, hudar  o. s. v. Så näm nas i slottets räkenskaper hästhudar, ko 
hudar, bet- eller bette- (betade) fårskinn, bockskinn, killingeskinn, harskinn, 
loskinn, älghudar, björnskinn o. s. v. Af läder tillverkades ensulade skor 
och »dobbelskor". Af kvigehudar och andra gjordes ock betsel, grimmor, 
»romer (rumor)" och andra »rossredskap". Af ister och talg kokades tran, 
och med »kiökenfett" smordes hudar, kvarnaxlar, styckehjul,  rusthjul (»rosth- 
hjul)“ m. m. Oklart tran fanns år 1586 6 fat.

Stort laxfiske hade redan ryssarne idkat vid Kexholm, och detta fort
sattes af slottets nya herrar,  hvilka för det ändamålet nedsänkte stenkistor 
i s trömmen, men för slottets räkning fiskades redan år  1581 äfven vid Pärnä 
och Asila, år  1589 också vid Myllysalmi och Äyräpääsalmi, å r  1595 vid 
åm innet och Ostamo samt å r  1611 dessutom vid Ahvenis och Tiurula, i 
Suvanto (»Svando"), i Kiviniemiån och i Kiimajärviån, hvarförutom »lott- 
fisk" kom till slottet från Kexholms norra och södra län. Från Kiviniemi
ån fick man gäddor, mörter, ål m. m. och från Äyräpääsalmi lax, sik, braxen 
m. m. Slottets fiskare fingo om våren och vintern braxen och nors. Å 
slottet fanns för fiske en vanlig not, en ryssnot, å r  1583 också lanar och lax- 
mjärdar (»merder").  S ederm era  näm nas äfven ljuster (»lyster"), ryssjor, nors- 
not, stornot, notnät och grimmnät. Men naturligtvis måste äfven finnas
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notbåt, båtsegel samt rep. Bland slottets uppbörd fanns redan år 1581 
„notagarn“ , hampa och segellärft. Ett segel fanns då med 6 „b redde“ , 
hvar „b re d “ 6 aln lång. Hamprep („cordell, cordel") fanns till 3 tums 
tjocklek och 87 famnar långt. Den fisk, som var af bästa kvalitet, sändes 
ofta till hofvet i Stockholm.

Slottets skyttar sköto isynnerhet fåglar och harar. År 1595 skötos 
254 fåglar, stundom äfven gäss, och vid harfänge nyttjades också „ha ragarn“ .

Men utom för dessa vanliga näringars idkande rådde äfven annars 
på Kexholms slott liflig rörelse. Leveranser  af m ångahanda slag emotto- 
gos, och därvid begagnades olika vikt och spann, äfven Stockholms. Upp
börd anställdes således af varor från Kexholms län, Jääskis, Äyräpää och 
Storsavolaks härader. År 1581 uppbars kronans skatter från Kexholms län 
och penningar äfven från Jääsk is  socken, Lappvesi härad, Äyräpää (Egrepä) 
Sääminge, Rantasalmi, Storsavolaks, Viborgs socken, Säkkijärvi,  Kurkijoki, 
Salmis och Sordavala samt år  1585 också från Tavisalmi. Tjära kom från 
Savolaks, säd från Sääksmäki och getter från Sääminge. Därifrån samt från 
Rantasalmi uppbars gryn, från Viborgs slott anskaffades bröd och „etickia“„ 
Fisk kom från Simpele, Orivesi, Puruvesi och Saviniemi, torsk och s tröm 
ming från Åbo län. Andra leveranser  erhöllos från Raseborgs län, Hollola, 
Hattula, Masku, Österbotten och Sverige. Bland uppburna persedlar före- 
kommo äfven ull, vadmal, vepor, smör, ägg, pundekött,  torrt kött, talg, ister, 
fläsk, boskap, torra gäddor, saltfisk, lax och ål. Krigsfolket hämtade år 1581 
från Serm aks på lodjor och båtar salt och salt kött, och år 1611 „ infördes“ 
af „m unkarnes  gods uppå Valamo k löster“ 108 tunnor råg, 40 t. hafre och 
i Augusti månad några tiotal kor. Köpta varor anlände ock ständigt till 
Kexholm. Med smör, hudar, skinn och äfven penningar köptes kläde, vin 
och krydder. Från Nyslott köptes tjära, från Reval („Räffle“ ) år 1614 salt, 
från Libelits gäddor, men ofta nog uppgjordes handel med resande köp- 
svenner  och ryssar, år  1616 ock med en holländare. Mest upphandlades 
dock varor från Viborg. Så köptes år 1587 salt af Hendr. Tapanan (Tap- 
panninen), tullskrifvare och borgare i Viborg, och andra varor af Dirich 
Visthus, 1588 häringar (=sill)  af Hendr. Strolman, 1611 af „ tollnären“ i Viborg, 
1613 af Viborgs borgare Thesleff, 1614 af Claes Hindersson, Viborgs köp
sven, af Hinrich Jönsson och Joost Källingh humla, salt m. m., 1616 af 
Viborgs borgare Smalhorst, Langeman och Skarbå.

Emottagandet och förvarandet af erlagda och köpta varor gaf na tu r
ligtvis sysselsättning åt många personer på Kexholms fästning. Men dess
utom bakades, bryggdes, kokades kiökenfett o. a., väfdes, stöptes ljus, b rän 
des kol, malades, mältades, „m en tades“ hudar, smiddes, brändes kalk i 
kalkugnen, som fanns åtminstone redan år 1585, sjöds tjära vid lodjeham- 
nen och slogs rep på „reperbane t“. Vid Rättiläberget arbetades år 1589 
med ham rar  och pickor. Den större industrin represen terades endast af en 
sågkvarn och 2 mjölkvarnar med 1 par stenar. År 1581 byggde en rysse
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en mjölkvarn åt slottet, 1585 fanns en mältkvarn och år 1595 sågades 50 
stockar i sågkvarnen. Sågredskapen fördes efter Täyssinäfreden till Viborg. 
År 1613 uppräknas dessa förrättningsmän vid slottet: kolare, kryddedrängar, 
notmän, skaffare, fågleskyttar, kockpojkar, källarsvenner, fatburshustrur  („fate- 
bursfolk"), sm eder, hjulmakare, svarfvare, segelsömmare, tim mermän och 
hampespinnare, som spunno garn till nät med „ham pespinnare järn“. Utom 
ofvanbeskrifna verksam het bidrog äfven truppmassors ankom st och aftågande, 
„ryssepostars“ anländande och brefdragares expedierande till att framkalla 
lif och rörelse.

Genom  all denna verksam het blefvo slottets förråder stundom ganska 
rikliga. År 1581 fanns 50 tunnor korn och 80 t. hafre. Dessutom inne- 
höllo visthusen malt, öl, sill („s ild“), hvete, oskrädt („oskre t“) mjöl, bönor, 
ärter, humla (som senare  brukade hämtas från „C oporie“), bjuggmjöl, „hvete- 
säm blor“, skrädt och oskrädt bröd, herrebröd, svennebröd, „hve tkacku r“ , 
„kokemjöl“ , spismjöl, löst mjöl, herremjöl, „a fsk reder“ af säd, korfvar, salt- 
gröntkött, sidefläsk (1 sida =  1 1/ t  L®-), sylta, nötetungor och ryggar, rydge- 
salt (år 1581 76 tunnor), tunnesalt, „speckelax“, „knippam örther“, knippa- 
nors, knippakram (kramp), sill, „skånsild“ , häringar, saltål, „torr  speckelax“, 
saltfisk, rödingar, strömming, torrnors, „frest laxer“, „frestsik“, inköpt „bärne 
(berne) fisk“, idar („ idor“), från Viborg köpta flundror, smör, kött (punde- 
kött), bock- och getkött, skinkor, malt till „e tickia“ 3 tunnor, mjölk, söt- 
mjölkost och lök.

År 1581 var inköpt „muskått, kanelbark (candell), engfär, cardem um m a, 
saffrann, pepparkuminn, peppar, anis, sveskon, riis och lagerbär samt sub- 
stantials 2 skålpund". År 1581 fanns mandel och „plåmor (plomor)" samt 
senare  „rosinn ( =  russin), sucker  (sukar) och neglickor (näglicker)", å r  1587 
„honig“ och toppsocker, år  1611 „ollie“ („Lisbonsolja“), senap, „settfär 
(sänfärdt)", corinther, „muskottplåmer (blum), covinehr, fikon och confecht", 
år  1617 valnötter.

Äfven drycker  inköptes ständigt. År 1581 vardt köpt och förtärdt af 
dem, åt hvilka Carsten  barberare  utspisat,  krydder samt rhensk t vin („de 
voro någre sjuke och slagne af ryssen den tid slottet uppgafs"). Följande 
å re t  köptes 2 fat „lybesk (lybbest) ö l“ samt en åm vin. Det näm nes ock „ref- 
velskmjöd" och år 1592 „lettonsköl“ . År 1597 köptes med smör, lax och 
penningar „bastart t“ 3 kannor, vin 1 åm 7 kannor. År 1611 „hand lades“ 
från Viborg franskt vin, „a lechant“ vin, pettersem enst vin, brännvin, finskt 
öl, finskt mjöd och i räkenskaperna ständigt återkom m ande „e tick ia“ . År 
1613 hade ståthållaren köpt „bland (blancht)" vin och franskt vin. År 1614 
var köpt till H. Carls ankomst vin, år 1615 rödt franskt vin, spanskt vin 
och blankt vin, å r  1617 brännvin, mallmersi, clarect, mumma, vinättika och 
finsk ättika. År 1585 köptes mässevin (franskt vin) 8 kannor för 12 öre 
kannan. På  slottet b rändes brännvin, men bryggdes ock af malt och 
humla herreöl, fogdeöl, svenneöl, spisöl och ättika. Efter herreölsbrygd
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ficks ock „efterlack (lackeöl)“ . Herreölet och fogdeölet var starkare än 
spiseölet.

På Kexholms slott åts vid herre-,  svenne- och spisbordet,  men utspi
sades ock mycket åt krigsfolk, som var på genommarsch.

För husdjuren fanns förråd af halm och hö (år 1581 hö 80 parmar). 
Också bränsle fanns, liksom virke för byggande och tillverkan af „bohags- 
partzeler“ . År 1581 fanns 107 stockar, följande år  tegel ved, „flotaved“ 
och 6 öllträ (ollträ), å r  1587 barkspånor („bakspån“), år 1595 „ laxe trän“ 
(i hvilka fisk saltades), tjära, bast och näfver. Stockar och näfver leverera
des till Kexholm äfven från aflägsna orter, och besättningen nedhögg stock
1 skogarne. Lim näm nes år 1616. Ved brändes på slottet å r  1596 126 
famnar, och samma år åtgick för belysningen herreljus 26 L2? samt spise- 
ljus 61 L&\ Ljus brändes å r  1592 i „cam ar“ (kamrar), borgarstugan, „skrif- 
vers tugan“ , fateburstugan, porten, vaktkammaren, ladugården, fähusen, stads
kyrkan och „borgstugan vid mässa och predikan", år  1593 i stadsporten 
och 1595 i slottsporten och kvarnhuset.  Till ljus gick årligen mycket talg 
och hampa. År 1616 näm nas ljusknippor.

Bland köpta varor näm nes år 1581 äfven 8 lod grant (fint) vax (se- 
gelvax) till sigill o. s. v. Sådant gafs åt predikanten, skrifvaren m. fl.

År 1582 upptager slottets inventarium också sölf, penningar och ryssede- 
ningar, och senare  näm nas strax efter dessa 4 st. „postevapnar“ („påstvåpen“).

Fataburen innehöll år  1581 en söndrig klocka från Sermake, „annam- 
mad efter Ponti befallning", samt 3 kopparklockor. År 1595 gafs af 3 klockor 
en till Viborgs kyrka, då där genom vådeld alla klockor förstörts. År 1597 
levererades åt ryssarne jämte fästningen 2 klockor, „som hörde ryssen till". 
År 1611 uppräknas en stor klocka, 5 medelmåttiga och 10 småklockor, 
samt nämnas särskildt en „vårdhklocka", en mässeklocka och en liten 
klocka, som gafs till Kirvus kyrka. År 1615 funnos stora och små klockor 
till ett antal af 6.

Kopparkittlar („ke tz la r“) funnos år 1581 4, „koche(köke)ketzlar“ 7, 
år  1590 15. Ljusstakar af mässing med 3, 2 och 1 pipa funnos år 1597 3, 
år  1611 endast en. Redan år  1581 näm nes en kopparmortel („mortil l“) 
och därtill hörde en „pöttrel (pöttel)" eller „stötill“ . År 1595 funnos 3 
kopparkannor och senare  en vinkanna med 2 pipor, 10 fat och koppar
tappar („ ta p p e r“). En ljuskrona af mässing näm nes år  1611, försedd med 
6 pipor, och 1616 en med 9 pipor.

Äfven tennkärl begagnades mycket. År 1581 funnos 3 tennkannor,
2 tennfat och 1 „ tennsa ltzer“, är  1593 8 tennfat,  år  1611 16 stora och 
sm å tennfat, 4 tennkannor, „ tennta lle r“ och tennsaltkar, år  1616 7 tennfat,
3 tennljusstakar samt 1617 en smörask af tenn. En brännvinspanna fanns 
på slottet år 1581, men senare stundom 2.

Kärl af  glas och porslin förekomma icke i Kexholms slotts inventarie
förteckningar från ifrågavarande tid, men år  1611 näm nas 5 dussin „röde
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ta lrichar“ och 1587 2 stundeglas („stundåglas“ ), å r  1611 å ter  blott en 
söndrig „ timklocka“ . Glas häm tades väl till Kexholm år  1583 en hel 
kista. Det var likväl blott fönsterglas, och 1595 togos 2 „ s t rå “ glas till 
fönster, hvilkas glas voro infattade i tenn. Till fönster användes ock per
gament. År 1595 „utgafs“ får- och getskinn till pergam ent i fönster och 
„lyk ter  (lyfter)“ vid slottet och ladegårdarne, till , ,smedsbäljor och sm edernes  
brystlappar". År 1617 förfärdigades pergam ent också af kalfskinn. Par
ris papper om året köptes till prästens och bokförarens begagnande.

(Forts.)

Kirjallisuutta. — Litteratur.
D rikkehorn og  S a lv ta j f r a  M iddela lder o g  R en a issa n ce  u d g ive t a f  N a tio n a l

m usee ts A nden  A fd e ln in g  ved  Jo ren  O lrik ; 152 s. flio .
T anskan K ansallism useo on m onessa  su h teessa  pohjoism aiden keskusm useo , 

jonka runsaat kokoelm at m onipuolisesti valaisevat a ineellisen  kultturin  laatua ja k eh i
tystä pohjoisessa sekä esih istoria llisina  että m yöhem pinä aikoina. Ju lk a isu , joka ver
tailevan tu tk im uksen  käytettäväksi esittää näiden kokoelm ain aarteita, on sen  vuoksi 
tervetu llu t kaikkialla, m issä m enneen  kultturin  selvittäm istä harrastetaan.

Ylläm ainittu teos sisältää kertovan ja kuvilla valaistun luettelon T anskan kan
sallism useossa  löytyvistä juom asarvista, hopeisista pöytäastioista ja ruokalusikoista  
sekä 1600-luvun hopealöydöistä. K uhunkin  esinelajiin  liittyy niiden esiintym isaikaa, 
m uodon kehitystä ja käytäntöä valaiseva h isto ria llinen  johdatus.

Teoksen ensim äisen  ryhm än m uodostavat juom asarvet, jotka luete llaan  kronolo
gisessa  järjestyksessä  ensin  keskiaikaiset, sitten  renesanssityy liset ja vihdoin Islannin 
juom asarvet. N äitä löytyy Tanskan kansallism useon  kokoelm ista huom iota ansaitseva 
sarja, n iiden  joukossa  m oniaat (esim . kuv. 15, s. 21) hyvin läheisesti verrattavia m eidän 
ainoaan kesk iaikaiseen  juom asarveen, joka T urun  m useon kokoelm issa löytyy Yläneeltä. 
H isto riallisessa  katsauksessa, jossa  sarjain  täydennykseksi kuvataan luku isia  juom asar- 
via tanskalaisalueelta , m utta ulkopuolelta kansallism useon  kokoelm ain, tehdään selkoa 
täm än m erk illisen  juom a-astian esiin tym isestä  jo C aesarin  kertom uksissa  gallialaisista, 
room alaisen rautakauden löydöissä T anskassa sekä sitten  kesk iajan  tanskala is issa  asia
kirjoissa, tarustossa , m aalauksia y. m. lähteissä, jotka tavalla tai, to isella  juom asarven 
käytäntöä, m uotoa ja vaiheita valaisevat. Lopussa m ainitaan juom asarven esiin tym isestä 
ulkopuolella  T anskan, N orjassa jossa  niitä on eniten säilynyt, R uotsissa ja vihdoin u lko
puolella pohjoism aita, m uualla  Europassa, jossa niitä  löytyy vaan m uutam ia kappaleita 
Englannissa, Saksassa ja Venäjällä. M eidän juom asarvestam m e, joka on ju lkaistuna 
Abo Stads H istoriska m useum , siv. 57 ja s., ei tekijällä ole ollu t tietoa.

Sam aan suuntaan tehdään to isen  ryhm än a lussa  selkoa hopeisten  pöytäastiain 
vaiheista, joista käytetyt runsaat tanskalaiset läh teet yksin antavat erittäin  valaisevan 
kuvan. Tällä h isto ria llise lla  taustalla esitetään  sitten  kansallism useon  hopeiset ja hopea- 
hela iset keskiajan  re n esa n ss i-  ja barokkityyliset pöytäastiat, joita valaistaan lukuisilla  
kokonais- ja detaljikuvilla sekä leim ajäljennöksillä. L iitteissä tehdään selkoa täm än 
laatuisista m essink i- ja tina-astioista. K olm annessa ryhm ässä esitetään h isto ria llinen  
katsaus hopealusikkain  esiin tym iseen  ja käytäntöön sekä erittäin  ru n sas sarja  k esk i
aikaisia, renesanssi- ja barokkityylisiä hopealusikoita kansallism useon  kokoelm ista. N e l
jännessä  ryhm ässä tehdään vihdoin selkoa niistä  luku isista  hopea-, raha- ja tinakalu- 
löydöistä, joita 1600-luvun sotien  aikana (1627—29, 1644, 1657—60) vihollisen  tieltä
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kätkettiin , eivätkä ole joutuneet om istajilleen takaisin. Selonteko näistä  löydöistä, jotka 
jo itsessään sisältävät, paitsi m uuta, tärkeitä  lisiä edellisissä  ryhm issä esitettyyn pöytä- 
kalustoon, herättää erityistä m ielenkiintoa sen  kautta, että nämä löydöt, esiintym ällä 
sotien  kulkuteillä, m erkillisellä  tavalla valaisevat niiden hävityksiä. (Tämän johdosta 
tu lee  ajatelleeksi m eidän kuparirahalöytöjä 1700-luvulta). Täm än vuoksi onkin ollut 
sopivinta esittää näm ä löydöt, kuten on tehty, topografisessa järjestyksessä.

Jo  tämä pintapuolinen katsaus teo k sen  sisä llykseen riittää osottam aan sen  tär
keyttä ja m erkitystä T anskan rajojen ulkopuolellakin . Sen tarkkaan system aattinen ja 
se lväpiirte inen esitys, vaihtelevat ja sattuvat esinekuvaukset aikam ääräyksineen tek e
vät teoksen helposti käytetyksi ulkopuolella varsinaisten  am m attim iestenkin piiriä. Lois
tava ulkoasu, m ainio paperi ja onn istunu t typografinen suoritus vastaavat täysin teoksen 
sisä istä  arvoa.

Teos on julkaistu  valtion kannatuksella .
J. Re.

1Viipurin M useo. O pastava  luettelo  I. W iipuri 1909.

Denna katalog öfver V iborgs m useum  in ledes med en synnerligen  in tressan t 
historik  öfver m useet. Initiativet till dess grundläggande togs år 1888 af Viborgs 
Finska L itteratursällskap; år 1893 öfvertogs förvaltningen af en bestyrelse, i hvilken 
näm nda sällskap hade 3 represen tan ter, stadsfullm äktige likaledes 3. M useet öppnades 
1895; från år 1900 har det varit inrym dt i det för ändam ålet särsk ild t inredda gamla 
rådhuset. U nder å ren  1893 har m useet genom  föräringar förvärfvat 4583 num m er, 
genon köp 4020 num m er för 9,205 mk 56 p. För stipend ier har un d er näm nda tid 
utgifvits 1,125 m k, för förvaltning 4,488 mk 60 p., för diverse 2,258 mk 23 p. och för 
inredning (skåp o. s. v.) ej m indre än 10,615 m k 2 p. H istoriken är rik på u r m u- 
seologisk synpunkt in tressanta  upplysningar. M useets vårdare har satts i tillfälle att 
göra en längre stud ieresa  till utlandet. System et med yrkesuppköpare af m useiförem ål 
har visat sig förkastligt. Förem ål, belysande de högre k lassernas i östra Finland lif, 
har m useet tro ts bem ödanden ej i näm nvärd m ån lyckats sam la — något som är 
egnadt att väcka förvåning; ref. har sett m ånga af de karakteristiska ostfinska „hofven“ , 
för närvarande i upplösningstillstånd och därför värda uppm ärksam het från m usei
m ännens sida. Den etnografiska afdelningen är därem ot fyllig, och äfven den kyrkliga 
ger en god bild af förhållandena i Karelen på detta område.

Den största kollektionen i V iborgs m useum  utgöres af artisten W illiam  G rom m és 
(1836— 1900) sam lingar. G ., som  delvis uppväxt på O nnela  gård nära Viborg, testa
m enterade till m useet en rik  kollektion konstverk, dräkter, vapen, keram ik, p lanscher 
o. s. v.; sam lingen fyller nu en hel våning i m useet och uppgifves ha verkat lifvande 
på konstin tresset å orten. Det förefaller dock som om sam lingen hade fatt ett något för bredt 
rum  i m useet; m ed tiden kunna väl de m ånga utländska arkitekturfotografierna och 
Napoleon-gravyrerna undansättas i portföljer och det hela ordnas trängre, ungefär som 
en a te lier från 1880-talet, med rustn ingar, draperier, gamla vapen och u rnor i m åle
risk  oordning. Detta sku lle  också bättre föreviga m innet af donatorn än den nuvarande 
kalla, m odernt nyktra m useianordningen.

Katalogen bär vittne om att om sorg och kostnader icke sparas å m useet. M åhända 
ger den t. o. m. för m ycket; att uppräkna böckerna i biblioteket, e lle r m ynten i m ynt
sam lingen m ed alla olika årtal är både u r forskarnes och isynnerhet u r a llm änhetens 
synpunkt onödigt. D enna anm ärkning må göras, em edan vidlyftigheten synes blifvit satt i 
system  i våra landsortsm useikataloger. H ellre  kunde pengarne användas till m era 
illustrationer, icke af in teriörer, utan af enstaka förem ål, tryckta på särskildt, godt 
planschpapper. För a llm änheten  är en  kort, resonnerande katalog, som  h in n er genom 
läsas vid sidan af betraktandet af sakerna under ett e lle r ett par m useibesök, läm pli-
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gast. K anske få vi ännu en sådan också för Viborgs m useum , och då äfven i svensk  
e lle r å tm instone tysk dräkt. —  Hvad m an slutligen saknar i katalogen är författarens 
nam n. K. K. M.

Uutisia.

Kivi- ja  p ron ss ik au d en  tu tk im u k sia  1 9 0 8 . Maist. A. M. Tallgren, jatkoi 
M aarian  pitäjä Jäkärlän  num m ella kivikau tisen  asu inpaikan  tutkim usta, jonka maist. B. 
C ederhvarf oli edellisenä vuonna pannut alulle. Nyt paljastettiin  11 tavallista pyöreäkivistä 
k iukaan sijaa, joista 1 oli savipohjalla ja to inen hiem an sen  yläpuolella hietam aassa, 
osaksi edellisen  päällä. Löydöt olivat m uutam ia eheitä  kivitalttoja, suu ri joukko sav ias
tian kappaleita, m. m. kappale ruukun  korvasta, k iv isirpaleita y. m. T alteen pantiin 
m yöskin paikalta varem m in keväällä löydetty h ieno tekoinen  veneenm uoto inen  vasara 
kirves. — T utkittu  a lue, joka oli paljastettava num m esta tehtävän hiedanoton takia, 
oli suuruudeltaan  noin 250 m*.

Kesäk. 10— 14 päivinä tutki hra T. 2 arvatenkin  p ron ssikau tista  hiidenkiuvasta  H ar
ja v a lla n  Torttilan Jaakkolan  maalla. K iukaat olivat viljelystyön takia hajotettavat. Ne 
sijaitsivat aivan N akkilan pitäjän rajalla ja lähellä K iukaisten U otinm äkeä, o llen m el
kein äärim m äiset kiukaat tällä kohtaa länteen päin laajan aukean reunassa. — E nsinnä 
tutk ittu  väre oli su u ruudeltaan  18 X 15 X 1,86 m, ja sen  keskessä  näkyi suunnaton  
silm äkivi. R eunaa ei ollut, ei myös m itään arkuntapasta, m utta m onin paikoin oli 
h iiltä  ylem pänäkin  kivien välissä. U seassa  kohdin pohjalla oli valkeiksi pestyjä lu ita , 
m illoin kultturi- ja koskem attom aan m aan rajalla, m illoin kaivettuina syvälle pohja- 
h ietaan tai kahden laakakiven välissä. —  Pitk in  yhtä reunaa  oli runsaasti sa v ia stia n  
p a la s ia  m ustassa pöyhityssä m aassa. Vain ulo inna reunalla  oli niitä jokunen kappale 
ke ltasessa  hiedassa, jossa tällä kohtaa myös oli ohut ku lta levy, tasapaksu, reunoilta  
sisäänpäin taivutettu  ja fragm entarinen. Se lienee  ku u lu n u t puukon tupen  tai hihnan 
so litu k se e n .— Toinen väre oli m elkolailla pienem pi. Sen su u ru u s  oli 10 x  9 x l , s o  m. 
R akenteeltaan erosi se  edellisestä  siinä  että se  oli kauttaaltaan vahvasti m aatunut. 
K ultturikerros, jonka suurin  p aksuus oli l , i o  m., sisä lsi kauttaaltaan hiiltä ja savi
astian kppaleita, parin paikoin valkeiksi pestyjä luita. Reunakiviä, arkkua tai m uuta e ri
koista rakennetta  ei ollut. Kum m atkin väreet lienevät p ronssikau tisia .

M aisteri J . A ilio  on suorittanu t tu tk im uksia kolm en viikon vaiheilla K aukolan 
pitäjän Ylä K aukolan ja P iiskunsalm en  kylissä, m istä ovat tu lleet esille  Karjalan rik 
kaim m at kiv ikautisen  asu tuksen  jäljet. T utkim uksen tu lo k sin a  on m ainittava paitsi 
runsasta  irtainta löytökalustoa, m ikä antaa yhä selvem m än käsityksen e tenkin  kivi
kauden teo llisuuden  kannasta, luku isat jäännökset asunnoista , nim ittäin  tu lensijat, jotka 
hyvin u se in  m uodostavat noin neliöm etrin  laaju isia  kiviladelm ia. Lisäksi on puh een a
oleva seu tu  m uina istie tee llisesti kartoitettu , m inkä kautta on ilm ennyt, että se jo kivi
kaudella on ollut lähes yhtä tiheästi vaikkei tietysti yhtä vahvasti asu ttu  kuin nykyään, 
ja että siellä  jo tuonnoin  on oletettava olleen sangen järjestyneet yh te iskunnallise t olot.

E delleen on A. käynyt tarkastam assa Parikkalassa erästä löytöpaikkaa, m istä 
hiedanotossa on kaksi k iv iesinettä  talteen tu llu t ja m istä aikaisem m in rautatien  sannan- 
vedossa on ilm otuksen m ukaan m uutakin  löytynyt. K äynnin kautta kävi selv ille, että 
lähes koko löytöpaikka on m ain itussa  rautatientyössä tuhottu , se  ku in  on m uuttunu t 
laajaksi ja syväksi h ietahaudaksi. Jo tku t m erkit kuopan laiteilla ja lyödöt sen  pohjalla 
osottivat paikalla olleen nähtävästi hyvinkin runsaasti k ivikautisen asu tu k sen  m uistoja, 
ja että paikka m yöhem m inkin, rautakauden lopulla, on ollut asu ttuna. — Ei ole ainoa
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kerta, kun valtion rauta tierakennuksilla  asu tush isto ria llisesti tärkeitä m erkkipaikkoja on 
joutunut vandaalisen hävityksen alaiseksi!

Säkkijärvellä oli edellytetty huom attavam pia k ivikautisen asu tuksen  m erkkejä, 
m utta näm ät näyttäytyivät A:n tarkastuksen  kautta vähäpätöisiksi. —  Sam antapaiset 
tarkastukset Kullaalla ja K okem äellä osottivat taas viim em ainitussa p itäjässä Häyhtiön 
kulm alla kiv ikautisen  asu tuksen  m erkkejä, jotka m uuten  sijaitsevat K okem äenjoen 
laakson laiteilla, itse laaksotasankoa yläväm m ässä ja aikoinaan epäilem ättä myös tätä 
m etsäisem m ässä seudussa .

Su om en  M u in a ism u istoyh d istyk sen  k o k o u k sista .
K iina la isista  p e ile is tä  piti maist. A. M. Tallgren esitelm än vuosikokouksessa 

toukok. 7 p:nä. Esitelm än sisällyksestä m ainittakoon tässä seu raava : K lassillisten 
kansojen  kesken  on peili o llut tunnettu  jo hyvin varhain, ja niiden vaikutuksesta  ovat 
sitä ruvenneet käyttämään barbarisetk in  kansat jo vuosisato ina e. Kr., kuten  todistavat 
löydöt kelttiläisten ja n. k. skyytalaiskansojen alueilta. — K iinan vanhim m at tunnetu t 
peilit ovat 400— 200 luvuilta e. Kr. Ne olivat pyöreitä m etallilevyjä, jotka olivat koris- 
teettom ia, toiselta puolen varustetu t kannella  tai nupilla  kantam ista varten. Erikoista 
kädensijaa ei ole. Tällaisia peilejä tunnetaan Jen ise j-jo en  luotakin koko joukko ja 
lännem pää. N iiden kannalla  oleva scroll-ornam entti m uistuttaa paljo k iinalaista  taois- 
tista sym bolia, jota on käytetty ainakin jo 600 e. K. Itse m uoto tun tuu  ku itenk in  o le
van läntistä juurta , jonka leviäm isen itään ovat välittäneet ne  tatarilaisjoukot hunnit, 
skyytat, sakit y. m., jotka asuivat M ustanm eren pohjoispuolelta Gobi eräm aan toiselle 
puolelle H o-ang-ho joen itärantaan asti. — V. 136 e. Kr. K iinan taiteessa tapahtuu 
m erk illinen  edistys, kun tehdään C hang K’ienin  johdolla retki Baktriaan, m istä m. m. 
saadaan alote v iinirypälepeileihin, ensim äisiin  kiinalaisiin  peileih in , joissa toisella  puo
lella on reliefikoristeita. Sen jälkeen ornam entit hyvin vaihtelevat; su u rin  kukoistus- 
aika on T ’ang dynastian aikaan 618—906 j. Kr., jolloin suositu in  aihe oli astrologinen 
eläinsikerm ä.

K iinalaisia peilejä käytettiin toaletti-, uskonnollisiin  ja m aagillisiin tarkotuksiin . 
N e olivat tehdyt m etalliseoksesta, jossa oli puoleksi kuparia, puoleksi tinaa. Pinta oli 
pulerattu  elohopealla. M yöhem m in oli n iissä  usein  kirjoitus, esim . »katsellessam m e 
kuvaam m e peilissä, näem m e kasvot, m utta katsellessam m e sitä ihm isessä, näem m e 
tu levaisuuden ."

Vanhoista kiinalaisista  peileistä on hyvin paljo kuvia m uinaisissa  sen  maan 
taideh isto riallisissa  ju lkaisu issa , joista kuu lu is in  on Po-ku-tu -lu .

K auppaneuvos A n tti A h lström  vainajan suku ju u resta  on m aist. E. G ranit- 
Ilm oniem i an tanu t tietoja. Vanhan sukutarinan  m ukaan pitäisi täm än suvun  juu reu tua  
N aistenm atkan kylästä P irkkalassa, jossa asunutta  pitäjän räätäliä ja entistä sotilasta 
Matti Ahlström iä, synt. v. 1738, m. m. Ju h an i Aho on kirjoittam assaan Antti A hlström in 
eläm äkerrassa pitänyt suvun  kanta-isänä. Tarina pitää paikkansa siihen nähden että 
suku  tosiaan polveutuu m ainitusta kylästä, m utta kanta-isä ei ole räätäli Matti Ahlström , 
vaan karjanpaim en Matti Juhonpoika, joka oli syntynyt v. 1715, tietäm ätöntä m issä, ja 
kuoli v. 1756 Pirkkalassa. H änen vaim onsa Kaisa Yrjöntytär (Jöransdötter) oli syntynyt 
v. 1712 ja kuoli v. 1769 M erikarvialla. H eillä  oli kaksi poikaa, toinen Antti (synt 
1750) oli renk inä M erikarvialla m uutellen  kylästä kylään, to inen Ju ss i (synt l8/n  1752) 
rupesi m erim ieheksi, ottaen sukun im ekseen  A hlström , ja oli vihdoin talonom istajana 
M erikarvian Yli-kylässä. M yöhem m in oli Antti Jussi-v e ljen  talossa torpparina. H änen 
jälkeläisistään m ainittakoon kirjailijatar, rouva M atilda Roslin-Kallio. Ju ss in  14:sta 
lapsesta jäi 5 sukua  jatkam aan. Näistä otti Erik  isän talon ja oli m. m. kirkonisäntänä. 
H änen poikiaan oli kauppaneuvos Antti Ahlström .

— K okouksissa tehdyistä päätöksistä ja käsitellyistä asioista on lyhyesti m ainittu 
täm än lehden liitteenä seuraavassa  vuosikertom uksessa.
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K o n se rvee rauskysym yks iä .
H iekka- j a  ka lkk ik iv iä  Vahvistavien flua tien  vaikutusta on koetettu Berli- 

n issä  seuraavalla tavalla: M uutam ia kappaleita ruskeankelta ista  hienojyväistä hiekka- 
kiveä kastettiin  veteen 25 kertaa ja annettiin  sen  jälkeen yhtäm onta kertaa jäätyä. 
Toiset kappaleista kuivattiin täm än jälkeen ja siveltiin  fluatilla, jonka jälestä kaik
kien koekappaleitten annettiin  vielä jäätyä ja su lata 50 eri kertaa. F luateeratut 
kappaleet olivat täm än jälestä vielä verrattain lujat ja pysyivät hyvin koossa, 
kun sen sijaan ne kappaleista, joita ei oltu fluateerattu, m urentuivat h iekaksi. Sama 
koe tehtiin  m yös siten , että koekappaleita ei ennen  fluateeraam ista ensinkään  jäädy
tetty, vaan siveltiin heti lohkottua ja kuivattua ja annettiin  sen  jälkeen yhdessä fluatilla 
sivelem ättöm ien kappalten kanssa jäätyä 50 eri kertaa. Tulos oli sam a (B ericht der 
B erliner V ersuchsanstalt). Fluatit näyttävät siis  hiekka- ja kalkkikiveä tehokkaasti 
suojelevan.

M aalausten irroittam inen seinärappauksesta . V allkärran katottom aksi jää 
neessä  k irkossa  R uotsissa irroitti toht. O. Rydbeck Lundista revityn kuoriholvin 
takaa tavatut rom aaniset freskom aalaukset seuraavalla  tavalla: Luja vehnäliis te rillä  pyy
hitty paperi, parahiten noin l/« m*n kokoa, kiinnitettiin  irrotettavan m aalauksen päälle. 
Täm än jälkeen vedettiin rappaukseen uru  paperin ym päri ja rappauksen päällim m äisin 
kerros irroitettiin veitsen  tai sahan terällä  seinään jäävästä osasta. N äin, ohuen  rap- 
n ink ikerroksen  ohella, irtautuva ja paperiin  tarttunu t m aalaus jännitettiin  jäykkää pah- 
vilevyä vastaan, m aalauspuoli alaspäin. Täm än jälkeen juotettiin  m aalauksen  rappaus- 
puolelle kohtuullisen  paksu kerros kipsiä. Kun täm ä oli kovettunut, otettiin paperi pois 
m aalauksen väripuolelta ja liisteri poistettiin m ahdollisim m an tarkasti. Lopuksi prepa- 
reerattiin  m aalaus klorkalkilla, jotta m ahdollisesti jälelle jäänyt liisteri ei sitä hom eh
duttaisi. L uonnollisesti saatiin to im enpide uusia, k u n n es koko m aalattu pinta tuli 
täten irroitetuksi.

L appa la is ta  e tnog ra f iaa  on viim e vuosina tu tk inu t R uotsin  valtion hist. m u 
seon  am anuensi G . H allström , tehden tarkoitusta varten laajaperäisiä m atkoja. V. 1907 
m atkusti hra H. U psalan yliopistolta ja Lars H iertan rahastosta saam allaan, yhteensä 
1,300 kr. apurahalla Ruotsin Lapissa ja jatkoi v. 1908 tu tk im uksiaan sekä täällä että 
N orjan etelä lappalaisten  luona, jota paitsi hra H. teki m atkan Venäjän Lappiin saaden 
näitä m atkojaan varten, paitsi pienem piä apurahoja N ordiska m useetista  ja useam m ilta  
tie teellisiltä  seuroilta , m. m. puolen V egastipendistä (1,000 kr.) sekä yh täsuuren  su m 
m an Lars H iertan rahastosta. Tänä vuonna tulee h ra  H. jatkam aan näitä tu tk im u k 
siaan . Kesä-, heinä- ja elokuun  ajan tu lee hän oleskelem aan pohjois V enäjällä ja 
Kuolan niem im aalla, josta hän N uotijärven kautta tu lee Suom en puolelle, o leskellen  
m. m. jonkun  aikaa Inarissa, sekä suuntaa  täältä m atkansa N orrbotteniin . Tätä matkaa 
varten on hra H. lask en u t tarvitsevansa 6,000 kr., josta ko lm annen osan hän jo on 
saanut Vegastipendinä, to isen  ko lm anneksen on anonut hallitukselta  ja toivoo loput 
saavansa yksityisiltä. T utkim uksissaan tu lee hra H. panem aan erityistä huom iota puku- 
m uotojen ja kuosien  leviäm iseen sekä lappalaisten eläm äntapojen se lv ittäm iseen yleensä. 
V iim eksim ainitussa tarko ituksessa  on hän m. m. palkattuna renk inä  ottanut osaa lap
palaisten töihin, kuten kevät- ja syysm uuttoihin y. m. Toivom m e tu tk ijan  pyrinnöille 
kaikkea m enestystä.
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Suom en Muinaismuistoyhdistyksen

Vuosikertom us
toimivuodelta 7A 1908—Vs 0 9 .

Katsauksessa kuluneen toimivuoden tapahtum iin  on ensi sijassa 
lausuttava kunnioitus yhdistyksen omalle historialle m erkitsevän vai
najan  muistolle. Valtioneuvos, professori Vilhelm Lagus, yhdistyksen 
järjestyksessä toinen kunniaesim ies on 2 p:nä huhtikuuta tänä vuonna 
m ennyt m analan majoille. Valtioneuvos Lagus oli yksi niitä vanhem pia 
tunnettu ja  kykyjä, joiden apua ja  harrastusta asialleen yhdistyksen 
nuoret perustajat katsoivat tarpeelliseksi pyytää, ja  yksi niitä, jotka 
todellakin uhrasivat työtä ja  vaikutusvaltaansa yhdistyksen tarkoitus
perien toteuttamiseksi. Ollen m ukana yhdistyksen työohjelmaa suun
nittelemassa, laatim assa sen »Viittauksia», ja  ottam alla ahkerasti osaa 
sen kokouksiin, jopa kirjevaihtoon lahjoittajien ja  löytäjien kanssa on 
hän tehokkaasti vaikuttanut yhdistyksen toim innan järjestym iseen ja 
vakautum iseen sekä siihen, että yhdistys ensi vuosiltaan saakka on 
saanut nauttia sekä yleisön että viranom aisten luottam usta ja  arvon
antoa. Y hdistyksen työaloista oli hänen harrastuksensa erittäin kiin
tyneenä rahatutkim ukseen, mikä yliopiston rahakam m ion toiinekkaalle 
ja  ansiokkaalle johtajalle olikin luonnollista, ja  hänen avustuksensa 
yhdistyksen A ikakauskirjan I:ssä vihossa, selonteko Suomessa 1870— 
73 tavatuista rahalöydöistä, on tavallaan lyhyt yhteenveto siitä, m itä 
hän yhdistyksen kokouksissa oli vuosien kuluessa esittänyt. Mutta että 
hänen harrastuksensa ei ollut tähän  ahtaaseen alaan rajoitettu, siitä on 
parhaana todistuksena se että hän silloin kun yhdistys syntyvuosiensa 
tukalissa taloudellisissa oloissa pyrki toteuttam aan niin suurisuun
taista ajatusta kuin m aam m e kirkoissa ja  kartanoissa säilyneiden taide- 
m uistojen luetteleminen, kertom inen ja  kuvaam inen on, teki yhdistyk
selle mahdolliseksi ensimäisen taidehistoriallisen retkikunnan lähettä
misen hankkim alla yliopiston rahakam m ion säästöistä tähän tarkoituk
seen 1,000 m arkan suuruisen apurahan. Yhdistyksen kunniaesim ieheksi 
valittiin valtioneuvos Lagus Z. Topeliuksen jälkeen v. 1875, m utta 
luopui tästä toimesta, tultuaan valituksi yliopiston rehtoriksi, v. 
1878. Yhdistyksen aikakirjoissa on vainajan nimi säilyvä kiitollisessa 
muistossa.

Ollen ainoa varsinaisesti muinaistieteen alalla toimiva seura m aas
samme on yhdistys alusta alkaen saanut kohdistaa toim intansa pää
asiallisesti erilaisten kultturihistoriallisten ainesten kerääm iseen ja  niiden
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saattamiseen tieteen käytettäväksi. M uinaistieteelliseen kansanvalista- 
miseen ja  tehokkaaseen herätystyöhön on vähem m än jään y t varoja ja 
voimia. Täm ä puoli yhdistyksen harrastuspiiristä on saanut edustajan 
viime aikoina elokkaaksi virinneessä kotiseutututkim usliikkeessä, joka 
erittäin  ylioppilasnuorisossa on saanut kannattajia. Täm än liikkeen 
päätarkoituksia on kotiseudun tuntem isen edistäm inen mitä laajim m assa 
m erkityksessä, kerääm ällä aineksia, jotka kotiseudun luontoa ja  vai
heita jollain tavoin voivat valaista ja  herättäm ällä kansassa harras
tusta tällaisten ainesten talteen ottamiseen ja  säilyttäm iseen. Täm ä 
tehtävä tarkoituksenm ukaisesti järjestettynä ja  suoritettuna isänm aal
lista tiedettä silmällä pitäm ällä, tulee epäilem ättä edistäm ään yhdis
tyksenkin tarkoitusperiä ja on sen vuoksi sitä ajava liike tässä vuosi
katsauksessakin menestyksen toivomuksella huomioon m erkittävä.

Kunnioittaakseen M. A. Castrénin tutkim uksia sai yhdistys ai
kanaan perustetuksi hänen nimelleen om istetun tutkim usrahaston ta r
koituksella edistää sillä Suomen suvun m enneisyyttä selvittäviä tu tk i
muksia. K artuttaakseen tätä  rahastoa on yhdistys monena vuonna, 
aikaisemm in tekem änsä päätöksen mukaisesti, ollut sitä kokonaan käyt
täm ättä. Kuluneena vuonna on kum m inkin tarjou tunu t aihetta poik
keuksen tekemiseen tästä päätöksestä. Maisteri A. M. Tallgren, joka 
ensi kesänä aikoo tehdä tutkim usm atkan Venäjälle, missä hän m. m. 
tulee tekem ään kaivauksia Kasanin, V jatkan ja  Perm in lääneissä Pol- 
janokin, A nanjinan ja  Sujevvskojen kalmistoilla sekä Gladjenowskojen 
uhripaikalla, on anonut yhdistykseltä täm än m atkan kustantam iseksi 
1,500 m arkan suuruista apurahaa. Yhdistys, joka pitää näitä Itäeu- 
ropan pronssikultturin selvittäm istä tarkoittavia tutkim uksia erittäin tä r
keinä, m utta jonka käyttövarat jo ovat kiinni •ennen alotetuissa keräys- 
ja  painatustöissä, on päättänyt m yöntää m ainitun sum m an Castrénin 
tutkim usrahaston koroista, jonka rahaston tarkoitukseen m atkan suun
nitelma hyvin soveltuu.

Y hdistyksen käyttövarojen pääosana on kuluneenakin vuonna 
ollut sen 5,000 m arkan suuruinen vuotuinen valtioapu ja osa seisovien 
rahastojen koroista. Täm ä m äärä on kum m inkin vuosi vuodelta käynyt 
yhä niukem m aksi yhdistyksen välttäm ättöm iin menoihin riittääkseen, 
vallankin kun on tullut tarpeelliseksi suorittaa tekijäpalkkioita kirjoi
tuksista Suomen Museoonkin, kuten täm än vuoden alusta on päätetty 
tehdä. Ne monet kustannukset, jotka nykyään ovat huolehdittavina, 
pakottanevat yhdistyksen kääntym ään hallituksen puoleen tilapäisen 
apurahan pyynnöllä.

K eräysto im i, ko ko e lm a t ja  kirjasto .

M uinaisjäännösten luettelemista on kuluneenakin vuonna jatkettu . 
Viime kesäksi myönsi yhdistys tätä tarkoitusta varten kolme stipendiä,



—  77 —

niin. ylioppilas Aarne Europaeukselle 200 mk. tiedustellakseen m ui
naisjäännöksiä H aapajärven, K ärsäm äen, Pyhäjärven ja  K ivijärven 
pitäjissä, m aisteri Hugo Sommarströmille 150 mk. H am m arlannin ja 
Jom alan pitäjien m uinaistieteellistä tutkim ista varten sekä maist. K. 
Kaukovallalle 100 mk. käydäkseen samaa tarkoitusta varten Paattisten 
kappelissa. Näiden stipendim atkojen tuloksina on yhdistys saanut laa
japeräisen kuvilla valaistun kertom uksen m uinaisjäännöksistä, asutus- 
tarinoista y. m. sekä m uinaistieteellisen kartan hra Europaeuksen käy
mistä pitäjistä, hra Somm arström iltä kertom uksen »Ham m arlands forn
minnen», johonka niinikään liittyy piirroksia ja  kartta, sekä herra 
Kaukovallalta tietoja Paattisten m uinaisjäännöksistä, jotka myöhemmin 
tulevat tekeillä olevassa p itäjän  kertomuksessa seikkaperäisem m in esi
tettäviksi.

Tulevaksi kesäksi on yhdistys jälleen m yöntänyt sam aa tarkoi
tusta varten kolme stipendiä. Ylioppilas Aarne Europaeus on saanut 
200 m arkan suuruisen m atkarahan jatkaakseen m uinaism uistojen ja 
tarinoitten keräilyä H aapajärven kihlakunnassa sekä kuvatakseen m uu
tam ia täm än kihlakunnan lähellä olevia n. s. jättiläisten kirkkoja. Yli
oppilas Ilm ari Itkonen tulee hänelle m yönnetyllä 300 m arkan matka- 
rahalla luettelem aan kiinteitä m uinaisjäännöksiä sekä kerääm ään m ui
nais- ja  kansatieteellisiä esineitä ja  tietoja Inarin järven  ympäristöllä. 
K olm annen stipendin, 150 mk., on saanut ylioppilas Väinö Eloniemi 
muinais- ja  kansatieteellisiä tiedusteluja varten Pöytyällä ja  Yläneellä.

Kirjeitä ja  asiakirjoja  sekä tietoja muinais- ja  kultturihistorialli- 
sista esineistä y. m. keräsi neiti Em ray Stenbäck, jolla tätä varten oli 
yhdistykseltä 100 m arkan suuruinen stipendi, viime kesänä Tenholan, 
Perniön, Kemiön ja  Sauvon pitäjissä sekä K arunan kappelissa ja  toi 
saaliinaan arvokkaan kokoelman m uistoonpanoja, valokuvia ja  p iir
roksia tältä alalta. T ätä paitsi on neiti Stenbäck yhdistykselle jä ttä 
m ässään kertomuksessa an tanu t joukon huom iota ansaitsevia tiedon
antoja muinais- ja  kultturihistoriallisesta aineistosta m ainituissa p itä
jissä. Samanlaisia keräyksiä jatkaakseen on neiti Stenbäck tulevak- 
sikin kesäksi yhdistykseltä saanut 150 m arkan suuruisen stipendin. 
Tällä kertaa tulee hän suuntaam aan m atkansa Joroisten, Rantasalm en, 
Sääm ingin ja  mahdollisesti R autalam m en pitäjiin, joissa tulee etu
päässä nykyisissä ja  entisissä herras- ja  aateliskartanoissa sekä pappi
loissa tiedustelem aan Savon kulttuurim uistoja.

K irjeitä ja  asiakirjoja on yhdistys täm än lisäksi saanut rouva 
I. von Gerickeltä, joka on yhdistykselle jä ttän y t Helsingin »Borgerliga 
Klubbenia» koskevia asiakirjoja, sekä toht. H j. Appelgren-Kivalon 
kautta m uutam an kirjeen, valaiseva kultturihistoriallisia oloja Lapissa.

Kansantapojen, hää- ja  hautausm enojen, m erkkipäiväin pitäm ysten 
y. m. kerääm istä varten Im pilahden, Salmen ja  Suistamon pitäjissä
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myönsi yhdistys viime kesäksi 150 m arkan suuruisen stipendin yliop
pilas Matti Kaislalle, joka tässä tarkoituksessa kävi Suistamon ja  Impi- 
lahdeu p itäjät kokonaan sekä Salmen pitäjästä K irkonkylän, Koveron, 
Orusjärven, Päälysjärven, Palojärven, H anhiselän, Varpaselän, M iinalan 
ja  Tulem an kylät, viipyen m atkallaan noin puolentoista kuukauden 
ajan. M atkan tuloksista on yhdistys saanut noin 60 kahdeksasarkin- 
kokoista sivua laajan kertomuksen.

Puum erkkien  kerääm isenkin uudelleen vireille panem isesta on y h 
distykselle ehdotus tehty, m utta  täm än johdosta ei ole ennätetty vielä 
m ihinkään toimenpiteeseen ryhtyä.

Muutoin on yhdistyksen kokoelmiin vuoden kuluessa karttunut 
seuraavat lisät:

T a ite ilija n im ik ir ja n  aineksia ovat lähettäneet lehtori E. A. Jalava 
(Almberg), taiteilijattaret Eva Ingm an, Alma Engblom, Am anda K jell
berg ja  rouva Zele Nordensvan (s. Agricola), ruustinna Ingeborg M alm
ström sekä assessorinrouva Jenny M aria Tallgren, joiden tiedonannot 
ovat koskeneet kaikkiaan kahdeksaatoista taiteenharjoittajaa.

S ukutietee llis iin  kokoelm iin  on konsuli Gösta Sundm an jä ttän y t 
Sundm an- ja  siihen sekaantuneita Zetterman, H ultm an, Ceder, Boldt 
ja  H oving-sukuja valaisevia sukutauluja.

N autikakokoe lm iin  on saatu 4 öljyväri- ja  8 vesivärirnaalausta 
vanhem m ista ja  uudem m ista laivoista, edellisten joukossa konsuli E. 
Krogiuksen lahjoittam a taiteellinen esitys »Express»-laivasta jää tä  m ur
tam assa. N äitä ovat lahjoittaneet, paitsi konsuli Krogiusta, insinööri 
Hugo Lindfors ja  konsuli Gösta Sundman. Laivam alleja on saatu 
kaksi, toinen konsuli Gösta Sundm anilta, toinen rautatienvirkam ies 
J. F. H ellgreniltä, sekä melkoinen kokoelma laivapiirroksia ja  kuvia, 
merikortteja, sextantteja y. m., paitsi näiltä lahjoittajilta, asem apääl
likkö Conrad Appelgrenilta, jonka lahjoittam a piirroskokoelma P o h jan 
m aalta erittäinkin ansaitsee m ainitsem ista; rouva J. Nym anilta, kap
teeni G. Reiniltä ja  herra A. F . Akerbergiltä. Laivamuseoon sovel
tuvaa kirjallisuutta ovat lahjoittaneet prof. J. R. Aspelin ja  herra L. 
Laurent, kum pikin kolme nidosta, jotapaitsi asemapäällikkö Appelgren 
on an tanu t laivarakennusta valaisevan kuvateoksen ja  kapteeni A. 
Grönholm vanhan englanninkielisen tunnussetelin, jolla koko laivalastin 
hinta muinoin on saatu nostaa.

Valokuvia  on saatu kaikkiaan 180, niistä 138 henkilöm uotokuvia 
ja  42 maisema- ja  näköalakuvia kaupungeista y. m., kuvia kansatie
teellisistä esineistä, otaksutuista m uinaisjäännöksistä j. n. e. Näitä 
ovat lahjoittaneet arkkitehti Jac Ahrenberg, taiteilija Heino Aspelin, 
prof. J. R. Aspelin, kauppias I. Barkoff, rautatienvirkam ies K . E. Boijer, 
maisteri A. R. Cederberg, koululainen Vilho Setälä, assessorinrouva J. 
M. Tallgren ja arkkitehti Onni von Zansen.
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M uotokuvia  ovat sitäpaitsi lahjoittaneet prof. A. K ihlm anin kuo
linpesä suuren öljym aalauksen, esittävä keisari Nikolai I:sen puolisoa, 
ja  assessori H. Aminoff gravyyrikuvan kreivi J. H. Tavastista.

Akvarelle ja ,  litog ra fio ita ,  varjokuvia  y. m. ovat jä ttäneet neiti A. 
Uggla kaksi A. V. Boijen leikkaamaa taiteellista varjokuvaa, jotka 
esittävät maisemia eläimineen, prof. J. R. Aspelin maisema-akvarellin, 
joukon eri aiheisia litografioita sekä karttoja, herra K. Ström erään 
uskonnollisaiheisen taulun ja kenraalim ajuri Adolf Ram say akvarellin 
»Utsigt af E ldsprutande berget Vesuvius vid dess utbrott».

K ä s ik ir jo itu k s ia ,  sekalaisia painotuotteita,  y. m. ovat lahjoittaneet 
prof. J. R. Aspelin vihkosen ylioppilas Carleniuksen käsikirjoituksia ja  
kaksi vihkosta kansanlauluja ja  kansanm iehen tekemiä runoja sekä 
joukon painotuotteita, joita viim eksim ainittuja ovat myös lahjoittaneet 
taiteilija H eino Aspelin, rautatienvirkam ies K. E. Boijer ja  neiti Agnes 
W iderholm.

Tiedonantoja topografista arkistoa varten  ovat jä ttäneet herra Sam 
von Bell m uutam ista m uinaisjäännöksistä Raum alla, joita hän on ku
vannut kokoelmiin jätetyillä kolmella piirroslehdellä, sekä maisteri 
Granit-Ilmoniemi oikaisun Pietarsaaren kirkon ehtoolliskalkissa ole
van kirjoituksen tulkintaan.

M uina iska lukokoe lm iin  on kuluneena vuonnakin karttunu t run
saasti lisiä, kaikki lahjoina yhdistyksen tarkoituksia harrastavilta hen
kilöiltä ja  seurakunnilta. Koko lisäys nousee, lukuunottam atta nau- 
tica-esineitä, joista edellä on m ainittu, 678 numeroon, joista 6 on kivi
kaudelta, 2 varhem m alta ja  1 nuorem m alta rautakaudelta, 2 keski
ajalta sekä 667 uudelta ajalta. Lahjoituksista m ainittakoon kaksi kipsi- 
jäljennöstä paleoliittisen kivikauden esineistä, jotka yhdistykselle on lä
hettänyt Saint-Germainin kansallismuseo Ranskassa, sekä ne arvokkaat 
kokoelmat vanhojen sukujen huonekaluja ja  pukuesineitä, joita ovat 
lahjoittaneet herra G. Spåre (38 numeroa), neiti M. W iik (24 numeroa), 
neiti F anny Forsm an (20 n:roa, m. m. renesanssikaappi), hovineuvos 
W. Brum m erin kuolinpesä (430 n:roa), kenraalim ajuri Adolf Ram say 
(27 numeroa), kuvernöörinrouva W endla R am sayn kuolinpesä (58 n:roa), 
prof. A. K ihlm anin kuolinpesä (9 numeroa), neiti A. Uggla (kultakello), 
eversti R. Schulm an (huonekaluja), neiti H anna Lundström  (9 n:roa), 
assessorinrouva J. M. Tallgren (12 numeroa), neidit A. ja H . Birkman, 
tohtori A. V. Forsberg y. m. Näiden lisäksi ovat lahjoja jä ttäneet 
kauppias I. Barkoff, rautatienvirkam ies K. E. Boijer, vapaah. W. M. 
von Born, kenraalitar Olga Ehrnrooth, rouva M. Grotenfelt, toht. V. 
H ackm an, ratam estari J. Heinonen, ylioppilas Ilm ari Itkonen, insinööri 
J. E. Jaatinen, ylioppilas E. K ivikataja, toht. E. W. K nape, asioitsija 
J. Kronqvist, tilanom istaja G. Malmgren, rouva E. Mölsén kuolin
pesä, koululainen E. Nordm an, toht. P. Nordm ann, rouva E inm y Ram say,
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herra A. Renfors, senaatinkanslisti V. Selinheimo, m aisteri H. Som- 
m arström  ja  neiti Em m a Taube sekä K arjan  ja  Sauvon seurakunnat.

Täm än yhteydessä on m ainittava se arvokas testam enttilahjoitus, 
jonka kautta kenraalim ajuri Ludvig M einander vainaja ja  puolisonsa 
Soti M einander ovat kansallismuseon kokoelmiin varanneet harvinaisen 
tyylikkään ja  hyvin säilyneen rokokotyylisen Mora-kellon. Esineen 
omistusoikeus siirtyy yhdistykselle vasta Kausallism useorakennuksen 
valm istuttua, m utta se on kenraalitar M einanderin suostumuksella jo 
toistaiseksi yhdistyksen kokoelmiin talletettu.

Rahakokoelm iin  ovat lahjoituksia tehneet kauppias I. Barkoff 
sekä herra Santeri Rissanen, edellinen yhden taalarin kupariplootu- 
rahan ja  osan 4 taalarin plootua, jälkim äinen joukon vanhoja kupari- 
rahoja ja  punnuksen.

Erikseen on m ainittava, että yhdistys kuluneena vuonna on k an 
sallismuseota varten 200 m arkan hinnasta ostanut m uutam an 1700 
luvun alkupuolelta polveutuvan savupirttirakennuksen  K irvun pitäjästä. 
Yhdistys on tällä tavoin varm asta häviöstä pelastanut arvokkaan ja 
nykyään hyvin harvinaisen rakennuksen, toivoen kuitenkin museolta 
saavansa takaisin siihen k iinnittäm ät rahansa, kun museo ennättää 
saada varoja tällaisia tarkoituksia varten.

K irja s to  on kuluneena vuonna karttunu t kaikkiaan 300 nidok
sella. N äistä on 9 nidosta saatu yksityisinä lahjoina, joita ovat an 
taneet senaattori O. Donner, presidentti Isak Fellm an ja  H äm äläinen 
osakunta. M uut nidokset ovat saadut julkaisuvaihdon kautta koti- ja 
ulkom aisilta seuroilta ja  tieteellisiltä laitoksilta. Eri m aiden kesken 
jakau tuvat näm ä seuraavasti: Alam aista 3, Amerikasta 9, Belgiasta 23, 
Böhmistä 13, Englannista 13, Italiasta 1, Itäm erenm aakunnista 7, Itä- 
vallasta 9, N orjasta 10 , R anskasta 30, Ruotsista 28, Saksasta 46, 
Schweitsistä 10, Suomesta 60, Tanskasta 4, U nkarista 2 ja  V enäjältä 
23 nidosta.

J u lk a is u t  ja  esite lm ä t.

Painosta on kuluneena vuonna ilm estynyt:
A ik a k a u sk ir ja  X X I V , sisältäen Hj. Appelgren-Kivalon kirjoit

tam an »Kivikauden tutkim uksia» ja  K. K. M einanderin laajan te 
oksen »Medeltida altarskåp och träsniderier i F inlans kyrkor». K um 
paankin liittyy saksankielinen yleiskatsaus. Nidos sisältää 447 sivua, 
133 tekstikuvaa ja  2 värikuvaliitettä.

Suomen Museo  —  F in sk t Museum X V ,  1908, allekirjoittaneen 
toim ittam ana ja  sisältäen 6 */* painoarkkia. K irjoituksia ovat siinä 
julkaisseet prof. J. R. Aspelin, arkkitehti Yrjö Blomstedt, m aisteri A. 
R. Cederberg, toht. K. K. M einander, k irkkoherra Ad. Neovius, m ais
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terit J. M. Salenius, H. Sommarström ja  A. M. Tallgren, insinööri 
V. T anner sekä allekirjoittanut.

Täm än kalenterivuoden alusta on lehden sisällyksessä päätetty 
koettaa saada yhdistyksen eri tiedealat, esihistoria, kansatiede ja  kult- 
turihistoria m ahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi, etupäässä ly
hyillä kirjoituksilla ja  uutisilla. Täm än vuoksi on myöskin lehden toi
m itusta lisätty valitsemalla siihen näiden tiedealojeu edustajia. Lehden 
toimitukseen kuuluvat nykyään, paitsi allekirjoittanutta, tohtorit Alfr. 
Hackm an, K. K. M einander ja  U. T. Sirelius.

P ainettu ja ovat m yöskin: deskriptiivinen osa, 35 painoarkkia, 
maist. J. Ailion kirjoittam aa teosta D ie steinzeitlichen W ohnplatzfunde  
in  F in la n d , joka julkaistaan vasta, kun siihen kohdistuva yleiskat
sauskin on valm istunut, sekä Suomen M uinaism uistoyhdistyksen pöytä
k ir ja t  / ,  1870— 1875, jonka asialuettelo vielä on keskeneräinen.

Painossa on lisäksi lehtori O. Alceniuksen teos Suomessa löyde
tyistä englantilaisista rahoista, joka siitä syystä että ilm aantui vaikeuksia 
saada teosta sovitetuksi A ikakauskirjan muotoon, on m yöhem m in pää
tetty julkaista yhdistyksen vapaassa julkaisusarjassa. Täm än sijaan 
tulee aikakauskirjan X X V  osaan, joka niinikään on valm istuksen alai
sena, maisteri L. Tudeerin kirjoittam a selonteko R autjärven rahalöy- 
döstä, allekirjoittaneen tutkim us T urun luostarista sekä mahdollisesti 
yleiskatsauskarttoja, jotka osottavat asutuksen leviämistä ja eri mui- 
naiskalutyyppien esiintym istä Suomessa esihistoriallisen ajan  eri jaksoina. 

Esite lm iä  ovat yhdistyksen kokouksissa pitäneet:
Lokakuun kokouksessa toht. A lfr/H ackm an  K arkkuun ja  Sauvoon 

vähäistä ennen tekem äinsä tutkim usm atkain tuloksista;
m arraskuun kokouksessa prof. J. R. Aspelin Laatokan tienoilla 

tavatusta puisesta jum alankuvasta, arkkitehti C. F rankenhaeuser R äntä- 
mäen kirkon kesällä 1908 paljastetuista seinä- ja  kattom aalauksista, 
toht. Axel O. Heikel esitti m uutam ia tietoja eräästä riimukiveksi luul
lusta kivestä Lam m illa ja  maist. H ans H ansen A hvenanm aasta teke
m änsä esihistoriallisia aikoja valaisevan korkeuskartan, jonka ohessa 
maist. Björn Cederhvarf antoi tietoja täällä tähän  asti tunnetuista asuin
paikoista kivikaudella;

joulukuun kokouksessa esitelmöi toht. Th. Schviudt Egyptistä ; 
helm ikuun kokouksessa maisteri A. M. Tallgren vuorovaikutuk

sesta Itäm erenm aiden ja  U ralin seutujen välillä pronssikaudella;
m aaliskuun kokouksessa allekirjoittanut K irkkonum m ella löyde

tystä keskiaikaisesta pronssinuijasta sekä toht. H j. Appelgren-Kivalo 
Suomessa suolöytöinä tavatuista suksista;

huhtikuun kokouksessa arkkitehti Jac A hrenberg V iipurin kau
pungin valleista ja  lehtori O. Alcenius antoi tietoja eräistä anglosaksi- 
laisista rahoista suomalaisissa rahalöydöissä;



toukokuun kokouksessa antoi maist. E. Granit-Umoniemi tietoja 
Ahlström-suvun alkuperästä;

vuosikokouksessa pitää toht. U. T. Sirelius esitelmän muinaisen 
Suomalaisen pirtin sisustuksesta ja  m aisteri A. M. Tallgren K iinalai
sista pronssipeileistä. Täm än yhteydessä m ainittakoon että esimies 
avauspuheessaan viime vuosikokouksessa käsitteli laivakulun ja  laiva- 
rakennuksen vanhem paa historiaa Suomessa.

Ju lka isu jen  vaihtoon  on kuluneena vuonna ryhdytty  seuraavien 
seurojen ja  tieteellisten laitosten kanssa:

Direction Générale de statistique de 1’U ruquay, Montevideo, 
Grassi-Museum, Leipzig,
Historischer Verein fiir Oldenburg, Miincheu,
Museum Ferdinandeum  in Innsbruck,
Museum in Flensborg,
Museum, Halle a. S.,
Ossolinskiska National-Institutet, Lemberg,
Provinzialm useum  zu Hannover,
Schweizerische Gesellschaft fiir Urgeschichte, 
Thuringisch-sächsischer-Geschicbts und Altertum svereiu, H alle a. S.

Kutsum uksia  on yhdistys saanut osaa ottam aan Gentissä 21 p:nä 
huhtikuuta tänä vuonna pirlettyjm yleiseen arkeologiseen kokoukseen, 
Ranskan esihistorialliseen kongressiin 26—31 p:nä heinäk. 1909 Beau- 
vaisissa sekä ensi kesäkuun 16— 22 p:nä Ranskassa Poitiersistä Ven- 
déen ja sieltä takaisin automobiileilla tehtävään argeologiseen retkeen. 
Lisäksi on Moskovan argeologinen seura ku tsunut yhdistystä ottam aan 
osaa Nowgorodissa kesällä 1911 pidettävän yleisvenäläisen argeologiseu 
kongressin valm istuskom iteaan, m utta yhdistys on ilm oittanut että se 
ny t kun kansallismuseon valm istus ja  m uutto siihen tulee ottam aan 
sen työskentelevien jäsenten ajan, ei ole tilaisuudessa m ainitun komi
tean töihin osaa ottam aan.

Onnittelusähkösanomia ja  k ir je lm iä  on yhdistys lähettänyt norja
laiselle taidehistorian tu tkijalle Lorenz Dietrichsonille hänen 76:n syn
tym äpäivänsä johdosta 1 p:nä tam m ikuuta tänä vuonna sekä Kielin 
arkeologisen museon johtajalle, professori neiti Ju h an n a  Mestorfille 
hänen 17 p:uä huhtikuuta tänä vuonna täyttäessään 80 vuotta. K um 
m ankin onnittelun johdosta on yhdistys saanut suosiollisen kiitoskir- 
jelm än.

Kunniajäsenikseen  on yhdistys kuluneena vuonna kutsunut:
P rof.  neiti Juhanna M estorfin  Kielistä;
U nkarin kansallism useon johtajan  pro f. Josef H am pe lin  Buda- 

bestistä; sekä
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R anskan kansallismuseon johtajan , prof. Salomon Reinachin  Saint- 
Germainista.

Kirjeenvaihtaja]äseneksi  on kutsuttu : 
herra P ie ta ri A . Ponomareff  Kasanista.
Yhdistys on täten tahtonut osottaa kiitollisuuttaan ja kunnioitus

taan sen suuriarvoisen työn johdosta, jonka näm ä henkilöt ovat suorit
taneet muinaistieteen alalla, ja  jonka tulokset välillisesti ovat tulleet 
hyväksi yhdistyksen toiminnallekin.

Työskenteleväksi jäsenekseen  on yhdistys kutsunut tohtori K. K. 
M einanderin, joka kuluneena vuonna on julkaissut edellä m ainitun 
laajaperäisen teoksensa keskiaikaisen kirkollisen taiteen alalta ja  jonka 
monipuolinen asiantuntem us näissä, yhdistyksen työalalla niin tärkeissä 
kysymyksissä 011 varm aan oleva sen toim innassa suureksi hyödyksi. 

V ars ina is iks i jäseniks i  yhdistykseen ovat ruvenneet:
Cederberg, A. R., maisteri, Mikkeli,
Cederhvarf, K. W ., rautatien kasööri, Helsinki,
Forsblom, Valteri, ylioppilas, U usikaupunki,
M unsterhjelm , L., maisteri, Helsinki,
Tulenheimo, Antti, lakit, kand., Helsinki,
W ichm an, K. E., lehtori, Uusikaarlepyy.
V alm istam aan kysymystä, millä tavoin yhdistyksen olisi otettava 

osaa Kansallism useon avajaistilaisuuteen, on asetettu komitea, johonka 
jäseniksi ovat valitut esimies prof. J. R. Aspelin, varaesimies toht. Hj. 
Appelgren Kivalo, prof. J. J. Tikkanen, toht. Th. Schvindt sekä alle
kirjoittanut.

Jäseniksi siihen toim ikuntaan, joka senaatin vahvistam ain m ää
räysten mukaisesti on asetettu Suomalaisen K irjallisuuden seuran avuksi 
suomalaisen kirjallisuuden edistämiseksi m yönnetyn 50,000 m arkan 
käyttämisessä, on yhdistyksestä valittu allekirjoittanut sekä varalle toht. 
U. T. Sirelius.

M. A. C astrén-julkaisun aikaansaam ista — vuodeksi 1913, jolloin 
100 vuotta on kulunut hänen syntym ästään — suunnittelem aan ase 
tettuun komiteaan, jonka Suomalaisen K irjallisuuden seura, Suomalais
ugrilainen  seura ja  Suom. M uinaismuistoyhdistys ovat asettaneet yh
teisesti, on yhdistys puolestaan valinnut jäseniksi prof. J. R. Aspe- 
linin ja  toht. Axel O. Heikelin.

Ruotsalaisen K irjallisuuden seuran alotteesta useampien tieteel
listen seurojen kesken asetettuun komiteaan, jonka tehtävänä on suun
nitella yhteistoim intaa näiden välillä paikkaiunim ien keräämiseksi kar
toista, asiakirjoista y. m. lähteistä, on yhdistys puolestaan edustajakseen 
valinnut toht. R alf Saxénin.
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M uinaistieteelliseen Toim ikuntaan täm än vuoden alusta alkavaksi 
kolmivuotiskaudeksi on yhdistys puolestaan valinnut jäseneksi lakit, 
toht. George Granfeltin.

Tieteellisten seurojen valtuuskuntaan on yhdistys edelleen valinnut 
jäseneksi prof. J. R. Aspelinin ja  varalle toht. Th. Schvindtin.

Edustajakseen Suomen Kustannus- ja  lajittelukirjakauppiasyhdis- 
tysten yleiseen kokoukseen 5 p:nä kesäk. 1908 valitsi yhdistys maist. 
Björn Cederhvarfin. Täm än kokouksen lausum aa toivomusta vapaa
kappaleiden luovuttam isesta julkaisuista niihin kirjakauppoihin, joiden 
toim intaa erittäin toivoo julkaisujensa levittämisessä, ei yhdistys puo
lestaan ole kustannuksien takia voinut noudattaa, vaan on sen sijaan 
päättänyt lähettää vapaakappaleita ilmestyvistä teoksistaan Suomen 
K irjakauppalehdelle.

Yhdistyksen virkailijoina ovat olleet: esimiehenä prof. J. R. As
pelin, varaesim iehenä toht. H j. Appelgren-Kivalo, sihteerinä ja  arkis
tonhoitajana allekirjoittanut, varainhoitajana tireht. Y. A. Lavonius, 
tilin tarkastajina valtioneuvos John Höckert, rautatienkasööri K. W. 
Cederhvarf ja  varalla kam reeri E. H. Lindholm sekä taloudenneuvo- 
jina pankinjohtaja H. K ihlm an, tirehtööri Alvar Renqvist ja  valtio
neuvos M. Hallberg.

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty kaikkiaan 17, niistä 8 
yleistä ja  9 johtokunnan kokousta.

Helsingissä 7 p:nä toukok. 1909.
Ju h a n i Rinne.

S uom en  M uinaism uistoyhdistyksen  tilit v:lta 
1908 ja kassaraportti 2/i— 30/iV 1909.

Yhdistyksen tulot ja  m enot tilivuoden aikana m ainitaan taulussa 
I eri rahastoille jaettuina. Y hdistyksen tekem än päätöksen m ukaan 
on eri rahastoille laskettu 4 %:in korko. Jäännös korkotuloista Smk. 
1,403:06 on luettu käyttövaroihin, joista toiselta puolen kaikkien ra
hastojen hoito suoritetaan. H ahl-vainajan vaillingin täyttäm iseksi ke
rä ty t varat ovat johtokunnan v. 1904 tekem än päätöksen perusteella 
jaetu t siten, että Ahlgrenin rahasto on siitä saanut 40 %, Perustaja- 
rahasto 5 %  ja  Castrénin rahasto 55 %.

Menoja on ollut yksinom aan käyttövaroista. Y hdistyksen hoidet
tavana oleva om aisuus on vuoden varrella kasvanut Sink. 7,316: 69.

Yhdistyksen varat ja  velat tilivuoden päättyessä m ainitaan tau 
lussa II.
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Taulu II I  taas sisältää lyhyen tiedonannon yhdistyksen tiliase
masta huhtikuun 30 p. 1909. Siinä on yhdistyksen rahastot ryhm i
tetty laatunsa m ukaan 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 tarkoituksiin; ja

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

A-rahastoja on A hlgrenin rahasto. B-rahastoja ovat Perustaja-, 
Castréuin ja  Sundm anin rahastot. C-rahastoja ovat Heikelin rahasto, 
Paikannim irahasto ja  Carlstedtin rahasto. Muut yhdistyksen varat — 
käyttövarat — ovat kokonaisuudessaan yhdistyksen tarkoituksiin käy
tettävissä.

Taulu IV  sisältää luettelon yhdistyksen sijoituksista huhtikuun 
30 p. 1909.

Yhdistyksen sijoitukset ovat sitten huhtik. 30 p:vän v. v. vähen
neet Smkalla 1,785:— .

Helsingissä, toukokuun 3 p. 1909.
W . A . Lavonius

Taulu I. Tulot ja m enot v. 1908.

Ahlgrenin rahasto:

Vaillingin täytt. kerätt.  ...................................  100: —
K o r k o a ............................................................  758: 30 8 5 8 :3 0

Perustajarahasto:

Vaillingin täytt. kerätt......................................  12 :5 0
K o r k o a .................................................................  1 0 7 :6 4  1 2 0 :1 4

Castrénin rahasto :

Vaillingin täytt ........................................................  137: 50
Korvaus II sip. retkik. omaisuudesta . . 1 ,5 8 1 :6 0
K o r k o a ............................................................  2 ,3 3 9 :4 2  4,058: 52

Sundmanin rahasto:

L ah jo i tu s ..................................................................... 3 ,753: 96
K o r k o a ........................................................................ 150: 16 3,904: 12

Heikelin rahasto:

K o r k o a ....................................................................  4 2 1 :2 6

Siirto 9,362: 34
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Siirto 9 ,362: 34
Paikann im irahas to :

Siirretty k ä y t tö v a r o i s t a .............................. 3,063: 35
Korkoa ............................................................ 1 2 2 :5 3 3,185: 88

Carlstedtin rahasto:
Siirretty k ä y t tö v a r o i s t a .............................. 128: —
K o r k o a ............................................................ 5: 12 1 3 3 :1 2

Käyttövarat:
V a l t i o a p u ....................................................... 5,000: —
J ä s e n m a k s u j a ................................................. 75: —
K ir ja l l i s u u d e s ta ............................................. 55: 73
K o r k o a ............................................................ 1,403: 06 6,533: 79

Smk. 19,215: 13

M e n o t :
K äyttövarat:

Kirjoitus ja piirustuspalkkioita . . . . 2,025: 28
S t i p e n d e j ä ...................................................... 800: —
P a i n a t u s k u s t a n n u k s i a .............................. 4 ,1 6 1 :2 9
P a l k k o j a ............................................................ 1,583: 15
K u l u j a ............................................................ 137 :37
Siirretty Paikannimirahastoon . . . . 3,063: 35

„ Carlstedtin  „ . . . . 128: — 11,898: 44
O m aisuuden  l i s ä y s ....................................................... 7 ,316: 69

Smk. 19,215: 13

Taulu II. Tiliasema 31/ia 1908.
V a r a t :

Sijoitukset:
Hyp. yhd. 4 1/ i  %  obl. v. 1903 40,000  ä 98 */i 39,500: —
Hyp. kassan 4 7a %  obl. v. 1903 20 ,000  å 997a  19,900: —
Hels. Tel. yht. 6 %  obl. v. 1901 4 ,800 å 99 7a 4,776: —
Suomen valt. 3 7a %  obl. 24 ,000  å 78 7a • 18,840: —
Venäjän valt. 5 %  obl. v. 1822 £  148: —  ä 25 3,700: —
Kansallis-Osake-Pankin 5 %  tallet. tod. . . 8 ,000: —
Pohjoisp. tallet. tod. liikk. ko r.............................  1 1 ,5 0 0 :—  1 0 6 ,2 1 6 :__

Juokseva  t i l i ..................................................................................................... 548: 94
Kasvaneet k o r o t ...............................................................................................  1 ,3 5 5 :7 9
R a h a a   669: 85

Smk. 108,790: 58
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V e l a t :
A-rahastot:

Ahlgrenin r a h s t o ...........................................................................  19,815: 72

B-rahastot:

Perustaja r a h a s to ........................................................................... 2 ,8 1 1 :1 1
Castrénin  r a h a s t o ......................................................................  6 0 ,9 6 2 :4 9
Sundmanin r a h a s t o .......................    3 ,904: 12

C-rahastot:

Heikelin r a h a s t o   10,952: 75
P a i k a n n im i r a h a s to     . 3 ,1 8 5 :8 8
Carlstedtin r a h a s t o .....................................................................  133: 12

K ä y t tö v a ra t ..........................................................................   7 ,025: 39

Smk. 1 0 8 :790 :58

Taulu III. Tiliasema so/41909.

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

........................................  1 9 ,8 1 5 :7 2

........................................  67,627: 72

........................................  14 ,271 :75

........................................  8 ,6 0 2 :3 7
  2 4 0 :3 6  1 1 0 ,5 5 7 :9 2

Smk. 1 1 0 ,557 :92

V a s t a a v a a :

 106,216: —
...................................  3 ,4 4 5 :0 9
  21:86
   8 7 4 :9 7  11 0 ,5 5 7 :9 2

Smk. 11 0 ,5 5 7 :9 2

Taulu IV. Sijoitukset so/, 1909.

O bligatsiooneja:

Hyp. yhd. 4 ‘/a %  ohi. v. 1903 40,000  a 9 8 8/4 
Hyp. kassan 4 1/a %  obl. v. 1903 20 ,000  ä 9 9 1/i

39,500: —  
19,900: —

Siirto 59,400: —

Sijoituksia . . . 
Juoksevalla  tilillä 
Rahaa . . . .  
Kustannuksia

A-rahastot . 
B-rahastot . 
C-rahasto t . 
Käyttövarat 
Korkoja
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Hels. Tel. yht. 6 %  obl. v. 1901 4 ,800 å 99 V a  4,776: —
Suomen valt. 3 1/s %  obl. v. 1895, 1901,

1903 Smk. 24 ,000  k 78 7 a . . . .  18,840: —

Siirto 59,400: —

Venäjän valt. 5 %  obl. v. 1822 £  148 å 25 3,700: — 86,716: —

Talletus todis tuksia:

Kansallis-Osake-Pankissa 5 %  korolla . . . 8 ,000: —
Pohjoispankissa liikkuv. k o r o l l a ......................... 8 ,500: —

S:a S:a 5 %  k o r o l l a ............................. 3,000: —

Smk. 106,216: —

Suomen M uinaismuistoyhdistyksen taloudenhoitoa varten vahvis
tetun ohjesäännön m ukaisesti olemme me allekirjoittaneet, joista alle
kirjo ittanut Cederhvarf valittuna yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 
1908 tähän toimeen ja  allekirjoittanut Renqvist taloudenhoitajana, toisen 
varsinaisen tilintarkastajan ja  varajäsenen ollessa estettyinä tilin tar
kastukseen osaa ottam asta, tarkastaneet yhdistyksen tilit ja  saamm e 
sen johdosta ilmoittaa seuraavaa:

tilit vuodelta 1908 on verrattu sihteerin talouskirjaan ja  verifi- 
katiooneihin ja  havaittu  oikeiksi ja  joulukuun 31 päivänä 1908 tehty 
tilinpäätös on huom attu tilikirjain  m ukaiseksi;

yhdistyksen arvopaperit ja  m uut sijoitukset läpikäytiin eilen ja 
huom attiin yhtäpitäviksi 30 päivänä huhtikuuta 1909 tehdyn tiliaseman 
osoittaman m äärän kanssa;

juoksevalla tilillä oleva raham äärä huom attiin olevan tilikirjain 
mukaisen.

Koska m itään syytä m uistutukseen ei ole ollut ja  koska ralia- 
varain hoito m uuten on hyvin ja  huolellisesti toimitettu, saamm e kun
nioittaen ehdottaa, että varainhoitajalle ja  johtokunnalle m yönnetään 
vastuuvapaus vuodelta 1908.

Helsingissä, 7 päivänä toukokuuta 1909.

K. W  C ederhvarf A lv a r  R e n q v is t
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Selontekoja. — Referat.

S. 43— 49. D rag ur den litu rg isk a  d räk ten s h is to r ia . U ppsatsen  redo
gör för m ässk jo rtans, m ässhakens och kap p an s , sa m t p rästk ragens u rsp ru n g  och u t
veckling. M ässkjortan  h a r u tv eck la t sig u r  sk ö rte t; olika s tad ie r af denna u tveck ling  
synas i bild 1, efter b ilder å  grafven i B eni-H assan i E g y p ten , c. 2100 f. K r. O lika 
stad ie r k unna  äfven skönjas i p laggen, hörande till den jud iske ö fversteprästens 
d rä k t (b ild  3). — M ässhaken h ä rstam m ar från  den rom erska „pcenulan“ m ed dess 
kapuschong (b ild  2); kapuschongen (af cap u t =  hufvud) h a r g ifv it nam n  å t  k appan , 
hvars form  dock h ä rs tam m ar från  e tt  a n n a t plagg, den m edeltida  lifrocken. Af 
denna blef senare en „ ta la r“ ; genom  inverkan  af d e t spanska m odet i s lu te t af 1500- 
ta le t bö rjade  äfven p rä ste rn a  b ä ra  ta la ren  på  ryggen, h v a rp å  ä rm arn a  såsom  öfver- 
flödiga fö rsvunno; h ä raf u p pstod  p rä stk ap p an . M ässhaken u tgö r en sym bolisk bostad  
för p rästen  (casula  af casa =  hydda); redan  p an te rh u d en , i hvilken den egyptiska 
p rästen  v a r höljd  (bild 4), afsåg  a t t  sym bolisera stjärnh im m elen , och en sådan  sym 
bolisk u p p fa ttn in g , ehuru  fö rän d rad  till innehållet, ha r ö fv e rfly tta ts  p å  den ka to lska 
och lu therska  m ässhaken. —  P rästk rag en  leder s i t t  u rsprung  från  L udvig  X lV :s hof, 
d ä r  m an fö rst började  bära  om halsen en duk  m ed öfver b rö ste t hängande  ä n d ar.

S. 50— 59. Om str id sk lu b b or  1 h ist. m u se e ts  sam lin gar. Af de strids- 
k lubbor, som  publiceras af förf., ä r fig. 1 af sten , funnen i K ulla  kapell, fig. 2 lika
ledes af sten , h itta d  i Sääksm äki socken och fig. 3 af brons, funnen  i K y rk s lä tt socken. 
Den sis tnäm nda k lubbans fyndstä lle  belyses af fig. 4, kopia efte r ry ska  topogr. k a rta n , 
och fig. 5. Alla dessa k lubbor äro  en stak a  fynd . Den fö rstn äm n d a  k lu b b an  h a r e tt  
m otstycke  i en bronsk lubba i e tt  fynd  från  H a lls ta ttp e rio d en  i U ngern , och förf. 
kän n er icke några  d a te rb a ra  analogier från  senare tid e r. S ääksm äkik lubban  d ä rem o t h a r 
ta lr ik a  analogier af brons, hvilkas å lder genom  flere k än d a  fynd  kan  bestäm m as till m edel
tiden  eller c. 1200— 1300-talen. Till denna tid  hör sannolik t äfven bronsk lubban  
från  K y rk s lä tt, som till sin form  s tå r  S ääksm äkik lubban  m ycket nära . T illsv idare 
äro  likväl de i F in land  funna sten k lu b b o rn a  så få och den tek n ik  vid beredningen 
af s tenvapen , som följdes jäm sides m ed förfärd igandet af m etallsaker, så föga kän d , 
a t t  d e t ä r  sv å rt a t t  göra säk ra  bestäm m elser i fråga om  dessa stenk lubbors ålder. 
Förf. redogör för an d ra  forskares åsik te r om  b ronsk lubborna och anser för sin  del, 
a t t  de ha  v a r it i b ruk  från  b ronsåldern  än d a  till nya  tiden . B ilderna 9 och 10 visa 
betselringar, hvilka o rik tig t a n se tts  v ara  s trid sk lu b b o r; bild  6 v isar en b rons
k lubba  från  en grafkurgan i T ranskaukasien , från  b ronså ldern ; bild 11 v isar en 
form , som  u p p träd e r redan  c. 500 efter K r. f., m en an trä ffas  ännu  c. 1200. U r 
sistnäm nda form  å te r  h a  typo log isk t u tv eck lats å  ena sidan den å bild  12 å terg ifna  
ty p en , å  an d ra  sidan ty p ern a  3, 8, 13. Bild 14 ä r  en d e riv an t af ty p  7, k lubban  å 
bild 15 h ä rs täm m ar från  m edeltiden  och ä r  funnen i D anm ark , å  b ild  16 sannolik t 
från  början  af n y a  tiden , i Sverige.

S. 59—62. M u in a istie tee llis iä  tu tk im u k sia . II. Toht. Th. Schvindt tutki 
N ousia isissa  Laihoisten kylässä polttokalm iston, jonka löydöissä 6— 7 vuosisadoilta oli, 
m. m. p ronssiriipus, kuv. 1, sekä M ynäm äen T ursunperässä, jossa löysi m. m. soljen, 
kuv. 3 (n. 100 j. Kr.), sekä m yöhem m än rautakauden esineitä, m. m. kuv. 2. Toht. A. O. 
H eikel tutki V esilahden kirkonkylässä K irm ukarm un m äkeä, saaden talteen joukon 
m uinaiskaluja kansainvaellusajalta , m. m. helat, kuv. 5 ja 6, m iekan kahvasta sekä sol- 
jet, kuv. 7 ja 8.

S. 62— 64. M eriliik em u seom m e on saanu t hyvän vauhdin kehittyäkseen 
sen  harrastuksen  kautta, joka erittäin  konsuli G . Sundm anin alotteesta on sen  osaksi
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tu llu t ja jonka tu loksina  m. m. on 3,700 m arkan su u ru in en  rahalah jo itus. Tarvitaan 
vaan jatkuvaa keräystyötä, n iin  voidaan kokoelm illa antaa tyydyttävä kuva m eriliik- 
keem m e vaiheista.

S. 64— 65. M eripihkakannu, kuvattu s. 64 on 1600-luvun työtä ja varustettu 
B randenburgin vaakunalla  sekä vaaliruhtinas Yrjö V ilhelm in pitkän arvonim en a lkuk ir
jaim illa. K annu kuuluu  hra U. H. Lindforsille H elsingistä.

S. 65— 70. K äkisa lm en  linnan ta lo u d esta , ta lo u sk a lu s to sta  ja  varu s- 
to s ta  1 500 -lu vu lla  ja  a lu lla  1600-lu k u a . Tästä lähem m in seuraavassa  num erossa .

S. 70—71. Det danska N ationalm useets ståtliga publikation D rikkehorn o g  Solv- 
te>j fr a  M iddela lder og R ena issance  af Jaren  O lrik  refereras i korthet. N ational
m useet har en rik  sam ling dylika pjäser; i arbetet redogöres äfven för förekom sten af 
m edeltida dryckeshorn annorstädes; de äro i norden m ycket a llm ännare  än i andra  län 
der. Det in tressan ta  exem plar, som förvaras i Åbo stads h isto riska m useum  och publi
cerats i arbetet öfver detta m useum , har m otsvarigheter bland danska dryckeshorn , m en 
har icke varit förf. bekant. — O ckså den senare  delen af arbetet läm nar synnerligen 
viktiga och välkom na bidrag till de olika silfverpjäsernas h isto rik  —  äfven tenn- och 
m ässingskärl uppm ärksam m as. Silfverfynden från 1600-talet belysa på ett karak teris
tisk t sätt krigens härjn ingar och de fientliga arm eernas invasioner.

S. 71—72. V iipurin  m u seon  vasta ilm estynyttä opastavaa luetteloa, joka m. m. 
sisältää huvittavia tietoja m useon vaiheista, selostaa kirjoittaja ja huom auttaa, että siitä  
olisi voinut jäädä pois luettelo  k irjoista, rahoista  j. n. e. ja sen  sijaan tulla  enem m än 
kuvia yksityisesineistä.

S. 72— 74. N o tiser . Mag. A. M. Tallgren fortsatte un d er år 1908 de arkeolo 
g iska undersökningar mag. B. C ederhvarf ett år tidigare begynnt å Jäkärlä  i S. M arie. 
N u blottades 11 e ldstadsp la tser; fynden utgjordes af ett antal stenvapen, fragm ent af 
lerkärl m. m., hvartill kom en tidigare på våren tillvaratagen båtform ig ham m aryxa. 
I H arjavalta undersökte  mag. T. 2 e ldstadsp la tser antagligen från bronsåldern . Å den 
ena påträffades, utom  kol och ben, rikligt lerkärlsfragm ent sam t en  tunn  guldplåt från 
en knifslida e lle r rem sölja.

Mag. J . Ailio verkställde näm nda som m ar undersökningar af stenåldersboplatser 
i Kaukola. U tbytet utgjordes af en m ängd lösa förem ål, hvilka öka kännedom en isyn
nerhet om förfärdigandet af olika saker un d er s te n å ld e rn ; flere eldstadspla tser blottades, 
och öfver det undersök ta  om rådet uppgjordes en arkeologisk karta, hvilken v isar att 
det redan un d er stenåldern  var tätt bebodt och att rätt u tvecklade sociala förhållanden 
redan då böra hafva rådthär. I Parikkala undersökte  mag. A. ett fyndställe, som  em ellertid  
redan h u n n it blifva förstördt vid järnvägsbyggande. M indre betydande voro några i 
Säkkijärvi, K ulla och Kum o undersökta fyndställen.

Tå F inska Fornm innesföreningens möte den 7 maj 1909 höll mag. A. M. Tallgren 
ett föredrag om k inesiska  bronsspeglar, bl. a. uppm ärksam m ande västerländskt infly
tande i deras ornam entik. Mag. E. G ran it-Ilm oniem i läm nade på sam m a möte ett 
m eddelande om kom m erserådet A. A hlström s förräder.

Redogörelser läm nas för de å B erliner V ersuchsanstalt gjorda gynnsam m a expe
rim enten  med härdande af sand- och kalksten m edels fluat, sam t för d r O. Rydbecks 
löstagande af rom anska freskom ålningar i V allkärra kyrka i Skåne.

A m anuensen G . H allström s etnografiska forskningar i Lappland re fereras i 
korthet.

H els in k i 1909. K. F . P u ro m ie h e n  k irja p a in o .
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Hio 3 16 uuosikerta *  16 årgången 1909

Johanna Mestorf.
f  20 juli 1909.

Den 20 juli dog i sitt 82. lefnadsår den berömda kvinnliga arkeo
logen, professor Johanna Mestorf, som ända till kort före sin död under 
m ånga år hade varit direktor för det arkeologiska m useet i Kiel. I 
henne förlorade vår vetenskap en högt begåfvad m edarbeterska, de 
nordiska länderna en hängifven vän.

Johanna Mestorf föddes den 17 april 18281 i den lilla köpingen 
Bram stedt i Holstein som dotter till en läkare. I unga år kom hon 
till Sverige och vistades en längre tid i en familj af grefliga Piperska 
släkten. I de högt bildade kretsar, där hon umgicks, erhöll hon den 
första d jupare inblicken i den vetenskap, som skulle blifva hennes egen, 
den nordiska fornforskningen, och h är uppstod hos henne denna lifliga 
sym pati för de skandinaviska länderna, som hon bibehöll ända till sin 
död och som under hennes långa lif förvärfvade henne ständigt nya 
vänner bland den ena generationen af nordiska forskare efter den 
andra. Denna ömsesidiga förståelse och sym pati blef en viktig faktor 
i den vackra medlareroll mellan den tyska och den nordiska forn
forskningen, åt hvilken hon i en mognare ålder offrade sina bästa 
krafter och som är grunden till a tt vi här i Norden betrakta Johanna 
Mestorf som en af de våra. Vistelsen i Sverige blef ej långvarig. En 
tilltagande sjuklighet nödgade frk. Mestorf efter några få år a tt utbyta 
Sveriges nordliga klim at mot det soliga Italien. E fter en flerårig v i
stelse i Södern, under hvilken hon stärkte sin hälsa och mottog nya väk- 
kelser, bosatte hon sig i H am burg (1858) och hängaf sig ifrigt åt a r
keologiska forskningar.

Från denna tid — 1860-talet — härstam m a hennes första öfver- 
sättn ingar af fram stående skandinaviska arkeologers verk såsom Nils.

1 Först efter h en n es död har det konstaterats att h en n es födelseår var 1828, 
icke 1829, såsom  m an hittills hade antagit.
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sons »Skandinaviska Nordens urinvånare» sam t W ibergs »De klassiska 
folkens inflytande på Norden», hvilka först därigenom  blefvo allm ännare 
kända i de tyskspråkiga kulturländerna.

Då år 1873 det arkeologiska m useet i F lensborg förenades med 
sam lingarna i Kiel till ett gem ensam t museum för de bägge landskapen 
Slesvig och Holstein, kallades Johanna Mestorf af det nya institutets 
ledare prof. H andelm ann till m edarbetareskap såsom m useets kustos. 
E tt bättre val hade svårligen kunnat göras. Med brinnande n it eg- 
nade hon sig åt sin kräfvaude uppgift sam t förstod icke blott a tt göra 
af sitt m useum  en m önsteranstalt, som från  början blef ordnad efter 
skandinavernas vetenskapliga principer, utan lyckades också genom 
sin egen entusiasm, sina upprop och liffulla kulturhistoriska skildringar 
i vida kretsar af befolkningen väcka intresse och kärlek till hembygg- 
dens forntid och dess m innesm ärken. Det var därför en i allo väl 
fö rtjän t och därtill i Tyskland för en kvinna högst ovanlig utm ärkelse, 
då hon år 1891 efter H andelm anns död af regeringen blef utnäm nd 
till museets direktor. I denna ledande ställning gaf hon nya prof på 
sin m indre vanliga organisationsförm åga. Sam lingarnas ordnande höll 
jäm na steg med deras snabba tillväxt, ehuru de arbetandes antal var 
litet. V aksam t och med fasthet förfäktade hon som god holsteinska 
sitt m useum s och sin hem bygds intressen i de fall, då de hotade att 
kollidera med andra museers, särskildt det stora Berliner centralmuseets, 
anspråk. F rk  Mestorf älskade varm t sin fosterbygd och var en fiende 
till den nya tidens nivelleringstendenser, hvilka hon med grämelse såg 
utplåna så m ycket säreget och godt i folkets fäderneärfda seder och 
bruk. Det var därför hon till sina m edarbetare i m useet hälst valde 
män, som voro äkta söner af Slesvig-Holstein och kände sig ett med 
dess folk. För dessa sina m edarbetare var hon icke blott chefen, till 
hvilken de sågo upp med respekt; hon var dem också en moderlig 
vän, som delade med sig åt dem af sitt rika vetande sam t gladde sig 
åt deras fram gångar som åt egna.

O aktadt all den tid hon offrade åt m useet och dess m ångahanda 
kraf har Johanna Mestorf hunnit efterläm na en lång rad förträffliga 
arbeten om Slesvigs och Holsteins forntid. Bland dessa m å främ st 
näm nas »Vorgeschichtliche A lterthiim er aus Schleswig-Holstein» (1885) 
och »Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holstein» (1886), det förra en atlas 
öfver de båda landskapens viktigaste fornsakstyper från  alla förhisto
riska perioder med därtillhörande förklarande text, det senare en öfver- 
sikt öfver och noggrann beskrifning af fynden å de då kända urne- 
graffälten från  förrom erska och romerska perioden. V iktiga äro upp
satserna om hacksilfverfynden (1895), om de holsteinska bältena från 
förrom ersk tid (1897), om glaspärlor i kvinnografvar från  bronsåldern 
(1900), om fynd af lik från järnåldern  i torfm ossar (»Moorleichen»)
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(1900 och 1907), om boplatser från  den äldre neolitiska perioden i 
Kielerfjorden (1904), om depotfynd från  bronsåldern i Slesvig-Holstein 
(1905) sam t hennes årliga redogörelser öfver museets verksam het. Utom 
rent arkeologiska äm nen behandlade frk Mestorf i sina publikationer 
äfven historiska, mytologiska och folkloristiska frågor (t. ex. W iebeke 
Kruse, (Kristian IV:s älskarinna) (1866), die Jahresfeste (1898), Dane- 
werk und H aithabu (1901), die Sage vom Oldenburger H orn (1907). 
Att hon därjäm te fann tid till den om fattande öfversättareverksam het, 
som ofvan är berörd, v ittnar om en förvånande arbetsförm åga och 
flit. I tysk dräkt återgifna blefvo från och med 1870-talet följande 
större skandinaviska arbeten: H. H ildebrands »Svenska folket under 
hednatiden» (1873), W orsaae’s »Nordens Fortid» (1878), S. Mullers 
»Dyreornam entiken i Norden» (1881) sam t »Den europseiske Bron- 
zealders Oprindelse og forste Udvikling» (1882), Undsets »Jernal- 
derens Begyndelse» sam t Salins »Die altgerm anische T ierornam entik der 
Völkerwanderungszeit» (1904).

Denna hennes författare- och öfversättareverksam het, till hvilken 
slöto sig periodiskt återkom m ande referat af skandinavisk och finsk 
arkeologisk literatur i tidskriften Archiv fu r Anthropologie, h ar haft 
ett viktikt inflytande både på den tyska och den skandinaviska foru- 
forskningens utveckling, i det den på ett verksam t sätt har b idragit 
till det nordiska treperiodssystem ets och den skandinaviska forsknings
metodens genom brott i Tyskland och befordrat ett kollegialt sam arbete 
mellan nordiska och tyska arkeologer.

Den högaktning och varm a sympati, som den fram stående fors
karen och den älskvärda hum ana åldringen hade vunnit i Tyskland 
och Norden kom rä tt till synes i de officiella utm ärkelserna och hennes 
landsm äns hjärtliga hyllning på hennes 70. och hennes 80. födelse
dag (1899 och 1909). Af regeringen utm ärktes hon med profes- 
sorstiteln (1899), som då första gången tilldelades en kvinna, un i
versitetet i Kiel gjorde henne till hedersdoktor (1909) och m ånga voro 
de lärda sällskap — bland dem äfven F inska Fornm innesföreningen — , 
som sände henne adresser och hedersdiplomer. Den senare bem är
kelsedagen inträffade den 17 april detta år. Tre m ånader därpå kom 
budskapet att Johanna Mestorf hade gått hädan. I den uppriktiga 
sorg, som hennes fråufälle har väckt i vida kretsar, deltaga hennes 
vänner i F in land af h järta t. M innet af Johanna Mestorfs rik t be- 
gåfvade, nobla och hjärtegoda personlighet skall af oss tacksam t be-
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Vanhimpia itämaisia peilejä.

Suomen M uinaism uistoyhdistyksen kokoelmissa on joukko (23 kpl.) 
kiinalaisia ja  siperialaisia metallipeilejä, jotka yhdistyksen aasialaiset 
re tk ikunnat ovat m atkoiltaan tuoneet. Museossa säilytetään ne siperia
laisen pronssikauden yhteydessä, vaikka tietenkin m onet peileistä ovat 
hyvin myöhäisiä.

Yleensä itäisten m uinaiskalujen joukossa museoissa ovat peilit 
hyvin tavallisia, m utta niiden asemaa ja  m erkitystä on tuskin koskaan 
yritetty  selvittää. On tavallisesti tyydytty  m äärääm ään ne kiinalaisiksi 
tai jonkun m uham ettilaisen kansan omaisuudeksi tai yleensä itäm ai
siksi. K um m inkaan ei ole kovin vaikeata tehdä hiem an tarkem piakin 
johtopäätöksiä, sillä vallankin kiinalaisia peilejä on melko usein k irjal
lisuudessa käsite ltyx, vaikka melkein aina siperialais-venäläiset niistä 
ovat olleet ja jääneet suletuksi aa rteek si2.

K aikesta päättäen ei metalli-peili ole kiinalaista tai edes yleensä 
itäistä alkua. K uten tunnettu , klassillisilla kansoilla oli näet m etalli
peilejä, ja  vielä varem m in etruskeilla. Nämä ovat jo hyvin aikaisin 
erinomaisia taideteoksia, orneratut hienoin myytillisin kuva-aihein ja 
kädessä pitämiseksi varrella varustetut. Näin ei ollut varbaisim - 
piua aikoina laita itämailla. Ne esineet, jotka siellä tulevat kysy
m ykseen peilin nimisinä, ovat pieniä, n. 6— 20 cm läpim italtaan, pyö
reitä (ylen harvoin neliskulmaisia) tasapaksuja ja useim m iten aivan 
latteita m etallilevyjä, joissa toinen pinta aina on sileä ja  koristam aton 
— varsinainen peilipinta — toinen usein koristeltu kohokoristein, ja 
monasti erilaisella kantasilm ällä kiinnittäm istä varten varustettu. Niiden 
levenemis-ala on Etelä V enäjältä-Skyytiasta Kaukasolle, Uralille, Si
periaan sen eteläisino sivumaineen ja  K iinaan, vieläpä Jaapaniinkin.

Saadaksem m e jotain järjestystä laajaan materialiin, käy välttä
m ättöm äksi tarkastaa, missä yhteydessä peilejä löydetään ja  m itä niistä 
m uuten tiedetään, niiden ikään y. m. nähden.

Kiinalaiset väittävät kultturiaan hyvin vanhaksi ja  uskottavat 
m etallitekniikkaansakin hyvin varhaisina aikoina keksityksi. Se kiina
laisen arkeologian peruskirja, mainio Po-ku-tu-lu, joka kuvaa satoja 
kiinalaisia pronsseja, vaaseja, rahoja y. m. sekä peilejä, esittää niin 
muodoin vanhim m at peilit esi-dynastian aikuisiksi, s. t. s. tarum ai
selle periodille kuuluvaksi ja  mainitsee niiden keksijäksi keisari Huang-

1 Vert. H irth , U eber frem de E influsse in der C h inesischen  K unst, Leipzig 1896 
ja s:a C h in ese  m etallic m irrors, New York 1906; jossa on m elko laaja bibliografia.

2 Vrt. kum m inkin R einecke, U ber einige B eziehungen der A lterth iim er C h ina’s 
zu denen  des skyth isch-sib irischen  V ölkerkreises (Z. f. E thnol. 1897 s. 141 ss.)
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tm (2704— 2595 e. Kr.). N äm ä peilit ovat kaikki pieniä, pyöreitä, aivan 
koristeettomia, takaa silmu- (tai pylväs-) kannalla varustettuja (kuva 1). 
Kuvin k irjaillut peilit ovat sen sijaan paljo m yöhem m ät. Ansio niiden sel
vittäm isestä on epäilem ättä H irthin, sillä hänpä jo 1896 osotti että 
vanhim m at koristetut peilit, n. k. rypälepeilit(kuva 2), jotka ovatH an-dynas- 
tian aikuisia, ovat koristeiltaan aivan kopioita kreikkalais-baktrilaisesta 
taiteesta, sellaisena kuin se kukoisti tuossa koko itäiselle arkeologialle 
ja  sen ym m ärtäm iselle perin tärkeässä Baktriau kuningaskunnassa, 
joka oli S37ntynyt Aleksanteri Suuren valloittamista maista. K un kiina
laisista annaleista tiedämme, että n. v. 115 e. Kr. Chang K ’ien teki 
Baktriaan mainion retkensä, joka on kiinalaiselle elämälle ja  taiteelle

ollut yhtä tärkeä kuin konsanaan es. roomalaisvalloitus Britannialle 
(Hirth, Mirrors) on H irth  aivan täydellä varmuudella voinut konstate- 
rata ajan, jota ennen Kiinassa ei ollut koristettuja peilejä. Häneen 
ovat yhtyneet kaikki m yöhem m ät tu tkijat, Reinecke, Reinach, 
Paléologue ynnä B u sh an 1. Mitenkä peilikoristeet myöhemmin kehit
tyivät eteukin buddalaisuuden vaikutuksesta, siitä saan kohta puhua. 
Tällä hetkellä intresseraa meitä K iinan vanhem m at, aivan koristamat- 
tom at peilit. Osaksi ranskalainen Paléologue, osaksi Kiinan kirjalli
suuden mainio tutkija ja tun tija  H irth  Chinese Mirrors kirjassaan esit
tävät niistä seuraavia tietoja:

Kiinalainen taideperiodi voidaan jakaa kolmia, ja ovat vanhim 
malle, arkaistiselle ryhmälle, joka ulottuu H an-dynastiaan asti, karakte
ristiset stilisoidut eläim et ja m eanderornam entit. Tältä ajalta on hyvin 
vähän varm oja peilejä olemassa. K irjallisuudessa esiintyy pari epä

Kuva 1. Kuva 2. Rypälepeili.

'  R einecke, 1. c.: Sai. R einach: Rev. Arch. 1902.; M. Paléologue: L’art chinois.; 
B ushan: C h inese  Art I, y. m.
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varm aa m ainitsentaa, metaforisessa puheessa — m utta hyvin epävar
m ana — jo 1120 e. Kr. ja  selvemmin — vyökoristeena — v. 673 ja 
taas v. 370 e. Kr., jolloin m uuan keisari peilistä tahtoi katsella, oliko 
hän todella niin kaunis kuin hänelle väitettiin. (H irth 1. c. 213). On 
kuitenkin vaikeata tietää, olivatko tällaiset peilit metallisia, sillä sellai
sia tehtiin hyvin usein tuosta Kiinassa niin kallisarvoisesta jadeitista. 
(Moskovan Antropologisessa museossa m. m. on sellainen myös Issyk- 
Kul-järven luota Turkestanista). E ttä metallisetkaan kum m inkaan eivät 
olleet tuntem attom ia, todistaa se sakralinen m ääräys joka oli voimassa 
jo tänä ensimäisenä taideperiodina, että näet peilimetallin tuli olla 
puoleksi kuparia, puoleksi tinaa. V asta myöhemmin tuli m ääräys, että 
pinnan tuli olla elohopealla poleratun ja  v. 730 j. Kr. alkaen alettiin 
metalliin sekottaa myös hopeaa. Olipa olemassa rautapeilejäkin, ja  
vanhin sellainen ulottuu n. v. 300 seuduille e. K r. (1. c 219). Itse 
olen sellaisen hyvin vanhaa tyyppiä — pylväskannoin — nähny t Mos
kovan R um jantsevin museossa (Kat. n:o 3625).

K uten sanottu, Po-ku-tu-lu, ja  vallankin eräs toinen peiliarkeolo- 
gialle arvokas kuva-ensyklopedia, Shao-Hsing-Chien-Ku-Tu (tehty vv. 
1131—62 j. Kr.) esittävät joukottain vanhoja koristainattom ia peilejä. 
Niiden kantanappi on milloin matala, milloin eläinaiheinen. Ijä ltään  
tuskin yksikään on nuorempi H an-dynastiaa (206 e. K r. — 221 j. Kr.), 
ja suurin osa niistä on viim eistään m ainitun periodin alkujaksolta.

M itenkä oli sitten lännem pänä laita, niillä suunnattom an avarilla 
aloilla, jo tka aukenivat M ustanmeren ja  K iinan välillä? K iinan — 
niin, m eidän tulee m uistaa ottaa täm ä maa siinä merkityksessä kuin 
se tähän aikaan oli, ainöastaan kapeana kaistaleena pitkin Ho-ang-ho 
virran suuta. Meidän tulee muistaa, että kiinalaisten annalein m ukaan 
asui näistä lännem pänä tällöin yksinom aan villejä laum oja — S akeja  
ja  että kiinalainen kultturi kaikkine erikoisuuksineen ei suinkaan ollut 
tunkenu t sen keskuuteen. Rotu, kieli, kultturi — kaikki oli erilaista 
Hoangholla ja  kohta sen toisella puolella. Mutta m uistettakoon että 
K iina ja näm ä barbarikansat olivat loppum attom issa tekemisissä tois
tensa kanssa jo varhain. Vielä kolmannella sataluvulla e. K .:han oli
vat kiinalaiset suojakseen pohjoisilta mongoleilta pakotetut rakentam aan 
kuuluisan n. k. K iinan m uurinsa.

Siperian aroilta tunnetaan peilejä koko joukko. Jo Aspelin at
laksessaan kuvaa sellaisia: k. 233 haudasta Abakanin luona, 323 
Siperia, 324 K rasnojarsk, 325 Minusinsk, 326 Altai. Näistä on N:o 
323 ilman kantaa, 324 pylväskannalla, 325 seisovalla eläinkuviolla kan
tana ja  293 ja  326 kantanupilla varustetut. Yksityislöytöjä ovat m uut 
paitsi N:o 293. Se on hautalöytö, löydetty yhdessä lyhyen pronssitikarin 
kanssa (f. 2921. c.). (K uvat 3 ja  4). V iim em ainitun peilin kaltaisia peililevyjä 
on sittem m inkin Siperiasta useita löydetty haudoista, jotka kuuluvat
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sikäläisen pronssikauden lopulle. Adrianovin kaivauksista M inusinskin 
luota on sellaisia; niinikään Lopatinin kokoelmissa. M artinin kokoel
massa Minusinskin luota, Tukholm an museossa, on sellaisia suletusta 
hautalöydöstä 2 kpl. Viimein, peililevyt ovat hyvin ohuet, tasapaksut, kanta 
hyvin m atala ja  terävä ja siinä reikää tuskin huom attavissa. Löytöön 
kuului paitsi näitä kahta peiliä, luinen jäljennös cypraeasta, yksi 
ehyt ja  toinen fragm entti vaskineulasta, tyyppiä M artin L 'Age du 
bronze, Minousinsk T. 26 k. 15; 3 vaskiveistä, tyyppejä 1. c. T. 18 k. 
15, pronssifragm entti, nahkahihnaa ja  om m eltua nahkaa. — Adria- 
noviu kokoelmissa on sellaisia, joissa matalan nupin alle on kiinni- 
ruostunut kangasta, mikä tekee mahdolliseksi, että näm ä levyt eivät 
ole olleet peilejä, vaan 
vaatteen koristeita.
Esittäähän tohtori 
Heikel (F. M. III  s. 3) 
otaksum an että ne 
olisivat olleet sha- 
m anin pukuun kuu
luvia 1.

Näiden peilien 
kronologia on suurin 
piirtein helppo m ää
rätä. Ne kuuluvat 
n. k. skyytalaisai- 
kaan, ensimäisen esi- 

kristillisen vuosi- Kuva 3.

tuhannen jälkipuolis
kolle. Niitä on tavattu  yhdessä rauta- ja  pronssitikarien, 
m iniatyriesineiden, pienten nappien, lepäävä-peura-pukukoris- Kuva 4 
teiden y. m. kanssa. Itä-Siperiassa ovat ne hyvin tavallisia. 
Länsi-Siperiasta on Heikel kuvannut yhden sellaisen, Irbit-järven luota 
Jekaterinenburgin seudulta. Perm asta on yksi. Skyytialaisista puhun 
tuonnem pana.

Jenisejn latvoilta on toisenlaisiakin peilejä kuin viimemainitut. 
Sellaisia pylväskannoin on hyvin useita (esim. Hist. Mus. Helsinki) 
(kuv. 5 ). Suletuista löydöistä niitä tietääkseni ei tunneta, paitsi Skyy- 
tiasta ja Ananjinasta, ja  ovat ne siis ainakin sen aikuisia. M uistetta
koon myös että K iinan vanhim m issa koristepeileissä, »rypälepeileissä» 
on kantana usein nelijalkainen eläin. Niin usein näissäkin. Väliin on 
kantanuppi koristettu scroll-ornamentein, (kuva 5), jotka epäilem ättä ovat 
uskonnollista laatua, sillä olihan peili paitsi toalettikapine, hyvin tärkeä

’ Vrt. myös H irth in  tiedonanto, peileistä vyökoristeina, M irros s. 213.
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maagillinen väline taoistisessa uskon
nossa. Täm ä ornam entti on joko tris- 
kele tai kehittynyt jatko K iinan juuri 
taoistisesta symbolista, (vrt. myös La 
Téne tyyppejä). Koko vaikutus on 
rayöhäis-proussikautiuen. Siihen tukea 
antaa eräs merkillinen löytö Europan 
puolelta: K asanin läänissä Sviaskin
piirikunnassa Pustaja M orkvaskan kal
mistossa Volgan rannalta oli tavattu  
m atalasta kurganista: pronssinen kei- 
häänterä, lehdessä 2 reikää, kellom ainen 
riipushely, sivuilla kolmiosaiset aukot, 

A nanjinatyyppinen onsikeltti ja  pyöreä pronssipeili, missä on pylväskanta, 
jonka nupissa on reliefikoristeinen taappäin katsova (kauernd) eläin- 
kuvio. (Aivan sitä mallia kuin Englannin la Téne-aikuiset koristeet, 
esim. British Museum, Early Iron age Guide, f. 110). V alitettavasti 
katosi m inulta V enäjän m atkallani tekem äni kynäpiirros noista esi
neistä, jotka P. A. Ponomarjoffin nimellä säilytetään Kasanin yliopiston 
museossa. — Löytö ja  peilit ovat siis Ananjina- (ja sen melko varhaista 
osaa) aikaa. — Länsi-Siperiasta en sellaisia tunne. Tavallisia pylväs- 
ja  kantapeilejä on sen sijaan useita Skytiasta. Reinecke (1. c. s. 145)

näkee seisova eläin-kantaisissa peileissä K ii
nan vaikutusta, kum m inkaan mielestäni 
väitettään kyllin perustelem atta.

Keski Siperian peileistä (?) on vielä mai
nittava ne, joilla on eräällainen varsi, eläin- 
kuvio, milloin vuorikauris, milloin kaksi 
yhteenkasvanutta avokitaista heraldista eläin- 
päätä (griippiä?) (Martin, (kuva 6) 1. c. Ujfalvy 
(Expédition). Näille ei ole vaikeata etsiä 
analogioja loppuvasta pronssikaudesta, vaikka 
löydöt ovatkin yksityislöytöjä. Mahdollisesti 
eivät ne oikeita peilejä olekaan.

Länsi-Siperian m uinaisuutta tunnetaan 
perin vähän. A. O. Heikel kuvaa atlakses- 

Kuva 6. saan jo m ainitun m atalakantaisen peilin
sekä 2 kiinalaista, m ainiten vielä yhden 

sellaisen fragm entin. V iim em ainitut ovat niiden pintaan kaiverretuista 
barbarisista eläinkuvioista päättäen permalais-ugrilaisen kultturikauden 
aikuisia, ensi vuosisadoilta j. Kr., olleu läheistä sukua niille myytillis- 
eläinaiheisille »peileille», joita on tavattu  Gljadjenowskin uhripaikalta 
ja  Länsi-Siperiasta Issitskin luota Omskin ja  Tobolskin väliltä. Toinen
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näistä kiinal. peileistä voi siinä olevasta vesikastanja ornam entista 
päättäen olla m aagillinen peili. — Näinä vuosisatoinahan K iinan kauppa 
Turkestaniin ja  taas sikäläinen Irtisiä pitkin N ja  NW  on ollut hyvin 
runsas.

Europassa loppuu peilialue Venäjällä. K aukasiasta, Skyytiasta, 
Kijevin luota on n iitä runsaasti. Volgan laaksosta on niitä vain bol- 
garilaisen kultturin  yhteydessä; (esim. KaTaHOBT>, Omicame OAHoro 
MeTauJiitHecKaro ae pita.ua ct> apadcuoio naAuucbio) varhaisem pia täältä 
on vaan m ainittu P ustaja M orkvaskan löytö sekä 7 peiliä Ananjinasta. 
Viim em ainitusta kalm istosta m atalanuppista muotoa tunnen kolme, pyl- 
väskannoin 4, Sujewskojesta 5.

Bolgarilais-arapialaisten tarkastam inen veisi m eidät tällä kertaa 
aivan liika pitkälle eikä loisi valoa varhim pain peilien historiaan. J ä 
täm m e ne sen vuoksi syrjään, vaan m uistuttaen niiden yhteyttä orna- 
m entikkaan nähden buddhalais-kiinalaisten kanssa. — Suhteellisen 
m yöhäisiä ovat myös Kaukasoon-Unkarin peilit (kansainvaelluksen 
aikaa), jotka ovat antaneet niin paljon puheenaihetta, ja  joiden ase
m aa Reinecke oivallisessa kirjoituksessaan Z. f. E  tyydyttävästi on se
lostanut. Vielä myöhempiä, bysantolaisia palmetti-koristein (Tsarevtsi- 
nin kurgauista) ja  rom anisin aihein (etelä-Venäjän aroilta) kuvaa unka
rilainen Bela Posta (Archaeologische Studien auf russiscbem Boden I, 
s. 237, 241 y. m.)

Skyytiassa on paljo kreikkalaisia tai niiden vaikutuksesta selvästi 
m uodostuneita varsipeilejä, jollaiset usein ovat skyytalaisaiheisin kuva- 
päättein koristetut. Niitä on Tsertom lytskin kum m usta ja  monesta 
muusta. Sellaisia kuvaa Bobrinsky K ijevinkin luota. Varsin toden
näköistä on, että ne ovat sukulaissuhteissa äsken puheenaolleiden M inu
sinskin museon eläinvarsipeilien (kuva 6) kanssa. Selvästi sikäläisestä 
kultturirybm ästä ovat nuo m atalakantaiset levypeilit- (ylempänä k. 1 ), 
kuten niin monet m uut Skyvtalaiskultturin tuotteet. Vanhin niistä Skyy 
tiassa m ainitun auktorin m ukaan ulottuu kuudennelle esikristilli- 
selle vuosisadalle, toiset ovat hiukan myöhemmät, m utta ovat siis 
suuressa katsoen sam an aikuisia kuin niiden kaltaiset M inusins
kin peilit.

Edellisen nojalla olemme huom anneet, että Itäm ailla varhaisin 
tunnettu  peilimuoto ulottuu pronssikauden lopulle. Se on kotiuuut ja  
nähtävästi kotoperäinen Jenisein latvoilla, m utta on skyytalais-aallon 
m ukana levinnyt M ustanmeren pohjoispuolelle ja  A nanjinaan, jossa on 
niin paljon m uitakin itäisiä om ituisuuksia, ja  tavannu t täällä alkaneen 
rautakauden. — Nämä vanhim m at peilit ovat kaikki koristam attom ia, 
kantanupillisia tai eläinkahvoin. Edellisten pylväskanta ja  eläinkuvio 
tai m atala nuppi tun tuvat olevan siperialaista juurta, ja  levinneen siel
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täpäin  K iinaan.1) E läinkahvoja — jotka Kiinassa puu ttuvat — on vai
keampi selittää, m utta lienevät ne om am ainen m uodostus klassillisten 
ideain m ukaan. E ttä  peilit tu livat niin suunnattom an yleiseen käytän
töön itäisillä kansoilla, riippuu epäilem ättä niiden uskonnollisesta m er
kityksestä ja  maagillisesta tehtävästä ja  voimasta.

Vielä m uutam a sana K iinan m yöhem pien peilien kehityksestä, 
sikäli kun se on tarpeen museomme peilien ajan ja  ornam entikan sel
vittämiseksi (kuvat 7 ja  8).

Nuo vanhim m at orneratut kiinalaiset peilit, n. k. rypälepeilit 
olivat koristetut viinirypäletertuin ja  lehvin, uloinna niistä kolmesta 
osastosta, joihin kolme konsentrista kehää jakoi peilin pinnan. Kan-

Kuva 7. Kuva 8.

tana kiinnittäm istä varten on keskellä lävistetty nuppi tai nelijalkainen 
eläin. — Peilimuoto on yksin vallitsevana H an-dyuastian aikaan (v:een 
221 j. Kr.), m utta miltei tuntem aton jo Tang-aikaan. — Kokoelmis
sam m e ei näitä kauniita vanhoja peilejä ole. K uva 2 esittää m uuatta 
sellaista peiliä M inusinskin museossa, toht. A. O. Heikelin valokuvan 
m ukaan.

N. Kr. syntym än seuduilla on K iinaan tuotu tunnetuksi astraa
linen eläinkuvioryhm ä, 12 eläinkuviota, jotka ovat tunnetu t turkkilai- 
sillakin ja  yleensä Keski-Aasian kansoilla ja  ovat uskonnollis-maagil- 
lista perustetta. Ne alkavat yhä useam m in esiintyä peilikoristeina, 
saavuttaen valta- ja  kukoistuskautensa v. 618—906 j. K r. välillä.

’) Vrt. esim . B erthold Laufer: K unst und K ultur C h inas im Z eitalter der Häng i5
(G lobus 1909 -yjj-). Tekijä antaa tässä ennakkoilm oituksen m erk illisistä  hautatutki- 
m uksista  K iinan pronssiajan lopun haudoissa, väittäen kaluston todistavan selviä vai
kutteita  siperia laisista  pronsseista . — Vieläkin vanhem pia ku lttu rim erkkejä  lännestä  on 
Laufer löytänyt m ykeneläisessä  esin eessä  K iinasta, luvaten löydön ensi tilassa ju l
kaista.
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Eläinkuvioita on usein 12, joskus 28. — Tällaisiakaau peilejä ei 
meillä ole.

Täu aikuisia ovat monet merkilliset n. k. maagilliset peilit, jotka 
ovat niin suuren huomion herättäneet fyysillisten om inaisuutteusa 
vuoksi. Niiden pinta koristeena on useimmiten n. k. vesikastaujan 
kukka, 8-kulmainen tähti levyn keskiosassa. Museossamme tuntem attom at.

Vihdoin n. v. 1000 seutuvilta j. Kr. alkavat kiinalaiset peilit olla 
koristetut kukin ja  kaikellaisin arabeskein, nuppina stilisoitu chry- 
santhem um  kukka — selvä m uham ettilainen, läntinen vaikutus taas 
kerran. Tätä aikaa m yöhem m ät ovat melkein kaikki museomme kii
nalaiset peilit, osaksi aivan viime vuosisadalta. Esim. nuo kaksi lohi- 
käärm ekuviota peilissä k. 7 ovat hyvin myöhäistä perua. Varem m assa 
taiteessa oli lohikäärmeellä 3 kynttä, sitte 5; m odernia on sekin että 
se on korkeassa reliefissä, ruum is alligatorin, suomuinen ja suursil- 
m äinen, sarvekas, partainen ja  antennaella varustettu.

Peilejä on käytetty toaletti, magillisiin ja ritualisiin tarkotuksiin, 
esim. tulen sytyttämiseen, itäisillä mailla. Monasti on niissä koris
teiden asemasta tai niiden rinnalla joku opettava tai filosofinen kirjoitus.

A . M . Tallgren.

Mustasaaren, 
Kyrönjoen entisen suistomaan muistoja.

Olen ennen (S. M. 1899: 55— 61) viittaillut kuinka historian- 
takaisten aikakausien löydöt vastakuluneena 4000 vuoden aikana sään
nöllisen m aatum isen takia huom attavasti rajoittuvat toisistansa K yrön
joen suistamolla ja  m itä valaisevia tuloksia tuon suistamon tasamit- 
tauksesta m ahtaisikaan olla maa- ja  muinaistieteelle. M uinaisjäännök
sistä ja  tarinoista päättäen on Kyrönjoensuu vuosituhansia ollut m aamme 
tärkeim piä liikekeskuksia, m utta se joensuu, johon tuo liike keskittyi, 
ei suinkaan ole ollut Koivulahdella, kuten tähän  aikaan, vaan paljoa 
ylem pänä, otaksuttavasti kauan Hiirikosken kohdalla Tervajoella, jopa 
aikanaan sitäkin ylem pänä. Tahtoisin noita entisiä liikeoloja hiukan 
selvitellä.

Tervajoen ja  Tuovilan- eli Laihianjoen välinen Kasakkaoja kuuluu 
vieläkin eteläpuolelta eroittavan entisen M ustasaaren em äseurakunnan saa
reksi ja  sitä myöten on alkuperäinen purjeväylä ja pitkiä aikoja m yöhem 
min syväjuovainen venereitti m ahtanut johtaa mereltä Kyrönjoelle. Saa
risto täm än m uinoisen K yrönjoensuun edustalla on niin ollen maan 
kohotessa m uodostunut jokseenkin eheäksi suistomaaksi, jonka lounais- 
syrjälle, meren suuhun, ajan pitkään syntyivät M ustasaaren kauppala, 
kirkko ja  Korsholm au linna.
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Tuovilan kylän alapuolella, siinä missä V aasasta tuleva m aantie 
saapuu joen partaalle, 011 joenrinteessä laskukohta, karjan  ja  hevosten 
tavallinen juottopaikka, jonka ruotsalainen nim i Fratthamnen — T. 
K arstenin selityksen m ukaan rahtisatam a — m uistu ttaa siinä Mikkelin 
aikana vielä viime vuosisadan alkupuolella tavallisia m arkkinoita. 
Niillä suomalaiset ylim aalaiset jyviin vaihtoivat kaloja Fratoilta, s. o. 
ruotsalaisilta. »Har du hauris, kauris, så få r du silla kåta igen» — 
onko sinulla ohria eli kauroja, niin saat sijaan silakoita —  hokee 
ruotsalainen rahvas vielä tuosta entisestä vaihtokaupasta Tuovilan joen
suussa. Lopulta olivat ruotsalaiset ankkuroineet aluksensa ulapalle 
(Risöfladan) ja  tuoneet kalansa Risön torpan pienissä veneissä sa
tam aan.

Joku muisto sikäläisestä kauppaliikkeestä säilynee Tuovilan koh
dalla olevan Helsingin kylänkin nimessä ja  kannattaisi kaiketi ta r
kastella täältä jatkuvaa entistä vesiväylää, sen kapenem inen kun tuon 
tuostakin on saattanut aiheuttaa m arkkinapaikan siirtäm istä alem m aksi. 
Vieläkin kestävän tarinan m ukaan on meri ennen peittänyt Ruto- 
luhdat aina Prinkinkalliolle asti, joka on Rytkönm äellä P rinkin  talon 
m aalla Potilan kylässä, 4:ttä km. alem pana Laihian kirkkoa. Mäellä 
on aikoinaan löytty^ laivan ankkuri ja  m uitakin karille ehkä törm än
neen laivan jäännöksiä ja  näyttää kuin täm än verrattain varsin kor
kealla olevan kallion nimi ja asema olisivat om iansa valaisemaan sen 
ohitse muinoin kulkeneen laivareitin sekä syvyyttä että avaruutta.

Laihian kirkon edustalla on muinoinen vesireitti jakaan tunu t 
kahtia. Toinen reitti on ja tkunu t K asakkaojau osoittamaa suuntaa 
Tervajoelle, toinen poikennut etelään Laihianjoelle, jonka pronssikau
della alkanutta ylen vilkasta historiantakaista liikettä todistavat niin 
runsaat m uinaisjäännökset, ettem m e koko m aastam m e tunne niille 
vertoja. Paljoa vähem pi ei ole liike ollut Tervajoellakaan, jossa liikkeen 
keskustana on tarinan m ukaan ollut kaupunki yksinomaisen lukuisista 
m uinaisjäännöksistään tunnetulla Aittomäellä. Sinne 011 Kyrönjoen 
atvoilta a s ti m ah tanu t tulvailla noita kaikkina aikoina halu ttu ja  luon
nontuotteita: turkiksia, höyheniä, vuotia, talia, kapakalaa, lohta, köysiä, 
tervaa, tuohta y. m., ehkäpä orjiakin. Tavaraviennin enem m yyttä 
tuontiin nähden todistavat V ähänkyrön hautaraunioista poim itut monet 
bysantinolaiset kultarahat ja  kultasorm ukset, jopa Pompein aikuinen 
roomalainen vaskikauhakin . 1 Selkimäen Soininm äestä löydettiin aika
naan joukko kaksipäisiä rautanauloja, soutolaivasta kaiketi, ja  leiviskän 
verta »vanhaa hopeata».

1 H. A. Reinholm in kokoelm issa on T urussa  kaiketi m uistiin  pantu tieto: 
17 room alaista vaskirahaa, joiden seassa  ainakin yksi P tolem aion, löyttyjä Vaasan 
seudulta.



—  103 —

Tervajoelta jatku i laivareitti vielä länsipuolelle Kyrönjokea Terva- 
nevalle, josta aikoinaan on löytty laivan em äpuu ja  jossa Ankkuri- 
lähti m uistuttaa Tuom aanm äen alta jo ennen Nuijasodan aikoja löyttyä 
laivan ankkuria.

Sitä kauppaliikettä, jonka keskustana sopivan asemansa takia oli 
tarinan m ukaan tuo säilyneissä m uinaisjäännöksissään m ahtava Aitto- 
m äen »kaupunki», välitti se skandinavilainen asutus, jonka hallussa 
oli m uinaisjäännöksistä nähden ainakin varhem m alla rautakaudella 
Kyrönjoen alin juoksu V ähästäkyröstä aina Ylistaron etelärajoille asti. 
Tuluskivien löytöpaikoista näem m e että tuo asutus silloin kierteli joen 
latvoillakin. Vastainen tutkim us on pronssikauden jatkuvista löydöistä 
ja  kivikauden kaluston muodoista joen ylemmillä partailla vielä ra t
kaiseva kuinka aikaisin tuo liike on alkanut. Niin ikään täytyy meidän 
jättää vastaisen tutkim uksen selvitettäväksi milloin ja  miksi tuo Aitto- 
mäelle keskittynyt kauppaliike aikoinaan lakkasi.

H istoriam m e aamuk-oitteessa on Kyrönjoen alin juoksu Kyröläisten 
hallussa, eivätkä tarinat heidän tulostansa m itään tiedä selkkauksista 
entisten asukkaiden kanssa. Mihin olivatkaan näm ät varhem m an rau ta
kauden asukkaat hävinneet Pohjanm aalta, jossa olivat vielä 600-luvulla 
löydöistä nähden? Vastaukseksi olen aikanaan yrittänyt heihin sovel
luttaa tunnettua satua N orjan asuttam isesta Suomesta. Kun emme 
myöskään tiedä m ihin heidän veroittam ansa taaja  otaksuttavasti lap
palainen kivikauden asutus on hävinnyt Kyrönjoen latvam ailta, niin 
voinemme ym m ärtää että veroittajat noiden lypsylehm änsä paettua, 
ajoivat heitä takaa ja  vihdoin asettuivat Norjan rantam aille, entistä 
elinkeinoansa harjoittam aan tuntureilta käsin.

Pohjanm aan Kyröläiset tietävät olevansa Häm een Kyröstä tulleita 
siirtolaisia. Muinaislöydöistä nähden he jo 700-luvulla m ahtoivat olla 
Kyrönjoella. Kyrönjoen alkuperäinen nimi kuuluu olleen Korpijoki 
ja  sen varsilla asuvia harvoja asukkaita oli sanottu Korpijokelaisiksi. 
V anhoja myytillisiä m uistoja säilyy Kyröläisten käsitteessä että Kyrön- 
joki on Väinämöisen kyntäm ä ja  ehkä paikkainnim issä Untam oneva 
Laihialla ja Untam olan kylä Ylistarossa, Soini-nimistft puhum atta.

Häm een Kyröläisillä oli ollut kalavesiä Suupohjassa ja kalam ajat 
Napujen Marttamäellä, johon ajan  pitkään syntyi M arttilan talo ja 
Napujeu kylä. Toisesta talosta, Ylistaron Punkarista, josta kerrotaan 
lastutarina, kasvoi H iipakkalan kylä. Kolmas asukas tuli Hiirikoskelle, 
jonka eteläpuolelle syntyi H iiripellou kylä. Sen pohjoispuolitse kul
kenut joen vanha uoma on vielä näkyvissä. Siinäkin oli kalapaikka, 
kunnes kalam ajat, joista ehkä Aittomäki on saanut nim ensä, vihdoin 
siirrettiin Merikaartoon.

Napujen tappelukentällä, siis likellä Kyröläisten ensimäisiä kala
majoja, on maantien vieressä kohta, jossa tiiliä on poltettu noin 3 km.
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alem pana olevan Kyrön vanhan kirkon tiilisakariston rakennukseen, 
jota m unkit tarinan m ukaan aikanaan ovat käyttäneet kirkkona. P itä 
jän alkuperäisestä nim estä Kyröläistenjoensuu — K yrobom inne — 
voimme otaksua että joensuu ei m ahtanut kirkon perustam isenkaan 
aikana olla siitä kaukana. Niin valtava oli joessa ennen vesi että Ilm ajoelta 
tultiin suurissa veneissä kirkolle. Tohnin ja  Simsiön tarinoista (S. M. 
1904) m uistam m e että Lapuanjoen latvoilta toi polku Kyrönjoelle ja 
joen pohjoisrantaa pitkin Kyrön kirkon sivu Hevonkoskelle, jossa oli 
kaalamo kirkon puolelle jokea. Siitä lähtien ylim aalaiset m ahtoivat 
käyttää Laihialaisten kirkkotietä Tervan evän ylitse M ustasaareen m en
nessään.

Kirjoituksessani Kyröläisistä (Pohjanm aa I) olen ennen kuvaillut 
heidän ineriliikettäusä sekä m ainettansa pakanuuden loppuaikoina ja 
kuinka vielä K ustaa Vaasan aikana enim m ät laivat M ustasaaren sata
massa olivat Kyröläisten omia. H eidän kalavesistänsä M ustasaaren 
saaristossa sisältävät tuom iokirjat vielä Isak Brenuerin aikana seikka
peräisiä tietoja.

J. R. A.

En flyktig blick på kalkmålningar i Sverige och i 
Finland.

A tt lusten och konstskickligheten a t t  m ed kalkm ålningar p ryda  
äfven F inlands kyrkor under den kato lska tiden öfvergått h it från de 
östligare belägna socknarna i U ppland sam t närbelägna landskap i Sverige 
ä r ej b lo tt af geografiska skäl antagligt. F örhållandet ä r så godt som 
u tred t redan på grund af den nära  öfverensstäm m elsen i teckningen af 
och färgsam m anställningarna på väx tm otiven  och öfriga ornam entala 
detaljer beträffande dylika m edeltida kyrkm ålningar där och i södra 
Finland.

A nnorlunda förhåller det sig m ed u rva le t af äm nen för figurfram - 
ställn ingam a på kyrkornas hvalf- och väggytor. D e tta  berör och tränger 
d jupare in i olika, d järfvare eller vekare, handlingskraftigare eller m er 
inå tv än d a  folklynnen, hvilket allt verkar olika religiösa känslorik tn ingar 
och tycken v id  bestäm m andet af kyrkornas bildskrud.

Y tte rs t torde väl afgörandet härvidlag  legat i händerna på  p räste r
skapet hos oss och församlingens högre u p p sa tte  och m äktiga personer, 
m en äfven själfva m ålarena kunde, sannolikt ej i ringa grad, inverka på  
vale t af äm nen för kyrkom ålningam a. F rån  hvilket land  dessa voro 
hem m a ä r ej m ed säkerhet kändt; de kunna hafva v arit svenskar eller 
finnar till härkom st, ja , kanske till och m ed någon tysk  fanns b land  dem,
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såsom ju fallet v arit i Sverige. H är befunno de sig dock under inflytande 
af en finsk omgifning.

U nder studier af kalkm ålningar i ofvanför näm nda svenska trak te r  
uppgjorde jag en förteckning öfver något m er i ögonen fallande äm nen 
för svenska kyrkom ålningar, till hvilka motstycken i F inland ej förekomma. 
Ja g  skall i det följande meddela e tt u td rag  u r denna öfversikt, fästande 
härv id  på  förhand läsarens uppm ärksam het på det stora an ta l gam m al
testam entliga bilder, som västerom  B ottenhafvet få tt  rum  på kyrkornas 
väggar, m edan hos oss Gam la T estam entet läm nat m otiver till e tt  för
svinnande få ta l kyrkom ålningar. — Bildernas u tty d an d e  och benäm 
ningar h a r jag själf vedervågat, u tan  farhåga a t t  hafva begå tt alltför 
m ånga m isstag.

1. G am m al-testam en tliga  äm nen  

fram ställda i svenska, m en ej i finska m edeltida kyrkor.
E v a  och ormen.
Noak och hans söner Sem, H am  och Jafet.
Melchisedech välsignar Abraham .
Isaks offrande.
A braham  och Isak.
Esau sk ju ter en fågel.
E sau m ed båge träder inför den blinde J akob.
Jakob  fram bär e tt  fa t till Isak.
Josef nedsänkes i brunnen. — Josef säljes. — Josefs blodiga rock 

fram häm tas till hans fader, äfvensom  andra detaljer u r Josefs historia.
R uben sörjer öfver Josef.
Moses vid  R öda hafvet.
Dansen kring den gyllene kalfven.
Mirj am  inför Moses.
Simsons strid  m ed lejonet.
Simson m ed Gazas portar.
Simsons h å r klippes.
Simsons ögon utstingas.
D avid k lubbar en björn.
D avid och Goliat.
Scen u r J obs historia.
Salomos dom. — Salomon och Bersabe.
D rottn ingen  af Saba.
A bner dödas af Joas.
D avid får befallning af Gud a t t  draga till Hebron.
D avid varnas af N athan.
K ronan erbjudes Absalon.
Elias uppfar till himmelen.
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Enock upptages till himmelen.
U r historien om Jonas.
E lisa begabbas.

R edan  u r denna icke u ttöm m ande förteckning p å  lockande, men 
ej i våra forna kato lska kyrkor behandlade gam m al-testam entliga äm 
nen, fram träder r ä t t  ofta  det svenska v ikingalynnet och nationens för
kärlek för det praktfulla . A tt dessa äm nen försm åtts hos oss, synes å t
m instone ej starkare ty d a  p å  v åra  m edeltida m ålares svenska härkom st.

2. N y te s ta m en tlig a  ä m n en  

fram ställda i svenska, m en ej i finska m edeltida kyrkor.

Omskärelsen.
K ristus u td rifver en djäfvul.
K ristus u td rifver växlarena u r tem plet.
K ristus sofver i skeppet.
K ristus spisar 5,000 man.
Liknelsen om vingården.
V andringen till Em aus.
K ristus kindpustas.
K ristus går genom lyck ta  dörrar.
P ingstundret.
K vinnorna vid  K risti graf.
Ju d as  i galge, invid 2 djäflar.
P e tri fiskafänge.
Paulus omvändelse, o. s. v.
Äfven h ä r gälla i viss m ån ofvanstående reflexioner rörande de 

gam m al-testam entliga äm nens dragningskraft p å  svenskt lynne.
H vad  svenska och finska m edeltida kyrkors b ildskrud för öfrigt 

beträffar kan  anföras, a t t  b land helgonen M aria af E gyp ten  ej här, m en 
väl i Sverige afbildats. D etsam m a gäller ock fram ställandet af Gregorii 
mässa.

M otsvarigheter till h jälte- och trollsagors fram ställande i kyrkliga 
bilder, såsom »Holger Dansk och Burman,» »Herved Ulf och trollet», 
»Didrik af Bern och Videke Velamsson» sam t »Hertogan af Brunsviik» 
saknas hos oss. F riska och duktiga fram träda dessa bilder m ed natio 
nellt innehåll på  de svenska kyrkoväggarne. Som ett slags m otstycke har 
m an dock hos oss haft a t t  skåda S :t E riks ankom st till det på troll rika F in 
land, e t t  Gudi behagligt sam t svenskt, och hvarfö r ej finskt sinnelag 
tilltalande korståg.

H ärtill kom m a några i svenska kyrkor, ej hos oss fram ställda mo
raliska liknelser och dylikt, såsom:
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Döden afsågar de ungas lifsträd.
Schackspel mellan en m änniska och döden.
Lyckohjulet sam t
Ars moriendi, en hel serie i Solna k y rka  af bilder från sotsängen.

Om våra  historiska storm än erinra bland våra  kalkm ålningar deras 
sköldem ärken, såsom för ä tte rn a  Fleming, S kytte , T o tt, Sture, Sparre 
och andra. I Sveriges gam la kyrkor ses i stället ofta biskop J akob Ulfs- 
sons vapensköld.

I Sverige synes m an icke såsom i F inland hafva h aft försed, a t t  
på  kyrkliga kalkm ålningar fram ställa bilder af de fromme m än och kvin
nor, hvilka till äfventyrs bekostat u tfö randet af vidstående religiösa 
ämnen, därv id  angifvande dessa personer ej vid nam n, m en medels teck
ning af deras vapensköldar eller ofrälse bom ärken. Sannolikt förevar 
ej behof af dylika donationer i de, jämförelsevis med förhållandena här, 
förmögna försam lingarna i Sverige.

Men våra  m edeltida kyrkm ålare inläto sig på  äm nen, som voro m er 
eller m indre främ m ande för yrkeskam raterna västerom  B ottenhafvet, 
så tyckes det, då m an i våra  gamla gråstenskyrkor, till ex. i Ingå, b e trak ta r 
»Dödsdansen» eller en b it af Reinecke Fuchs-fabeln, eller i Sibbo och 
Pernå p å  kyrkväggarna tecknade »Jungfrudanser» eller m ed gam m aldags 
from het benäm nda »Ingångar till Jerusalem s stad» i form af slingrande 
labyrinter. Egendom liga för oss äro ock de på  bibliska m ålningar i Ingå 
och S jundeå fram ställda heliga m ännen och kvinnorna, alla m ed ögonen 
tillslutna: dröm bilder, kunde m an kalla dem.

I våra  kyrkor frapperas e tt  svenskt öga af deras synnerligen stora 
rikedom  på m artyrhistorier, somliga, t. ex. legenderna om K ristoforus, 
K a ta rin a  af A lexandria och M aria M agdalena, i hela grupper af bilder, 
något, som m an ej finner i de svenska kyrkorna. E n  naiv bild i Loj o är 
Gud Fader, som i tv å  v ittnens närvaro  sam m anviger Adam  och Eva.

Dessa och andra för v åra  m edeltidskyrkor säregna bilder afspegla 
nog så fram trädande drag i det genuint finska lynnet, a t t  m an ofrivilligt 
tänker sig en inom sig sluten finsk m ålare m ed tungsin t blick följa den 
ovana handens försök a t t  i de nyländska kyrkorna m åla bilder: »Gudi 
till ä ra  och hans k y rka till prydnad».

Således när m an b e trak ta r »m itt och ditt» i all sköns lugn, så kan 
m an m ed godt sam vete taga m ot det öfverskott af kyrklig konst, som 
Sverige i tiden på  om vägar själf em ottag it från kontinenten. D e tta  var 
ju  b lo tt världens gång: a t t  skaffa kom m unikationer å t  idéerna, obekym 
rad, om »mitt» verkligen v a r »mitt» eller »ditt». A lltid föll det ju  några 
korn af »mitt» u r den andliga sädesvackan och slogo sina rö tte r fast i den 
nya jordm ånen, den terre vier ge, som om edveten dröm t om k ra ft a t t  ge 
skörd å t folket.
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Såsom en tillfälligheternas lek kan  h ä r slutligen erinras om, a t t  rä tt  
m ånga, ju s t af de bibliska äm nen, hvilka under katolsk tid  fram ställdes 
i svenska, m en ej i finska kyrkor, sederm era blifvit i F inland under lu thersk  
tid  — från 1560 till inpå 1800-talet — behandlade som kyrkom ålningar, 
dels på kalkgrund (i S torkyro och Tenala), dels i v a ttfä rg  p å  väggar och 
tak  i en m ängd träkyrkor, för det m esta i norra Ö sterbotten. Så är 
S torkyro kyrkas öfversta b ildrad upptagen  af 37 scener u r de 2 första 
Moseböckerna. Och bilder u r Gamla T estam entet anträffas likaså i 
Torneå kyrkas bildskrud från 1668, sam t i de m ånga tio ta l öfriga trä 
kyrkor, där Lars Gallenius, Em anuel Granberg, E rik W estzynthius och 
Mikael Toppelius sam t flera andra inhem ska m än, hvilkas kyrkliga tak- 
och väggm ålningar sam t stora bildskruder i kyrkornas kor kunde i sam 
m anlagd längd m ätas med kilom eter-m ått! Man finner, a t t  det m edel
tida kyrkliga m åleriet i F inland var lifskraftigt nog a t t  skaffa sig hem- 
b ö rd srä tt i v å r t land.

E. iV.

Om ekonomin, husgerådet och arkliet på Kex
holms slott under slutet a f 1500- och början 

af 1600-talet.
(Forts.)

Järn häm tades från andra orter, t. ex. stångjärn från Stockholm. 
Också osmundsjärn, , ,rydgejärn“ och dubbelstål nämnas. Af järn tillver
kade redskap och föremål funnos i mängd, t. ex. stekpannor, en bryggar- 
panna (inmurad), grytor (år 1595 10), s te k s p e t t , med 4 förer“ , halster, brygge 
tänger, spjäll, järnljusstake med 2 och 4 pipor, dörrslag („slaga“ ), smålås, 
runda lås, dubbla smäll l å s ,1 järnbesman, spikar (dragspik), tänger („tengor“ ), 
kniptänger („knippestänger“ ), stöpeslefvar, „b rande jä rn“ (brandstakar), „glöd- 
vacho“ , , ,glödrassi“ , sparfilar, kalkjärn, kalkslefvar, kalkknifvar, bomkeder, 
skyfflar (,,sköffler“ ), liar, skäror („sk ä ru r“), isbilar („bildar“ ), , ,ardebilder“ 
, ,ryssorder“ , brottstänger, kofötter, hackor och pickor, , ,timberbilor, „vesso- 
yxer“ (vässiyxor) m. m.

I smedjan fanns dessutom „knös ter  (knystar)11 eller knöper11, nafror, 
stämpeljärn, „hollstämpel“ , „nagelto rn“ och „ögnevall (oxeögnevall)11. Till 
smedjans redskap hörde ock ,,smidjebäljer, kalbytta (kalbetth) och ässje- 
kvastar11.

1 I Nyslotts inventarium  förekom m a äfven stockelås, k linckelås, h jerte lås och
rydzlås.
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1 sågkvarnen förekom sågblad, „vefvejärn, kloff- (klo-) järn, kombhjul, 
stocktampper och axelringar“ .

I boningsrummen förekommo icke lätta, flyttbara möbel, såsom i pri
vata våningar i våra dagar, utan innehöll fataburen i denna branche för
nämligast sängkläder och beklädnader till tak, väggar, bänkar och bord. 
På ett slott så aflägset som Kexholm kunde naturligtvis någon lyx och 
prakt icke komma i fråga, utan inskränkte allt sig till det nödvändigaste. 
År 1581 upptog inventarium 14 räckebolstrar (recke-, räckinbolstrar), 6 
höffde- (hofde-, hufvudt-)bolstrar, 4 blaggarns- skaffe- (skive-)dukar, lakan af 
grant och groft lärft, 57 aln lärft och 59 aln fyrskäftlärft. År 1582 näm 
nas lärfte-skifvedukar och säckar, 1583 2 förfärdigade borddukar, 1587 
örngott („örnegossar“ ), 1588 vadmalhoffdebolster, handkläden, blaggarns- 
lakan, badstufvulakan“ , örnegåttsvar" , hårsichter, långskiffvadukar, sänge- 
kläder af ull, ryor m. m. Dessa persedlar torde ofta ha varit randiga eller 
brokiga, ty år 1597 nämnas sängkläder i rödt och gult, svart och gult, 
svart och hvitt. Då uppräknades 10 räckebolster med blaggarnsvar och 
„fiedhåld u ti“ , ett med blaggarnsvar men utan „fjäderholdh“ och ett med 
,,vadm arsvahr“ och „fiedhåldh uti“ . Hofdebolster fanns med blaggarnsvar 
utan fiedhåldh, borddukar 9 af 2— 3 vådebredt samt bordduk af grönt , ,p ink“ 
3 aln 2 x/s kvarter lång, hofvedukar 7 2 x/ 2 våde breda, lakan 9 med 
2 — 2 Va eller 3 vådebredd, handkläden 3, 1 våde breda, „örngå tzvar“ 3, 
„påm ersk“ lakan, „vadmalskiorttlar“ 18 o. s. v. År 1611 fanns bolster 18, 
gamle drels skifdukar 6, grofva skifdukar 6, hufvuddynor samt köpta granne
lakan, granne borddukar, vadmalsvepor och grönt bordkläde; år 1616 räcke
bolster med lärftsvar 11, „håfde“ bolster med lärftsvar 4, vepor 10 (hvita 
och gråa), sängekläde 1, bordduk af kläde 1, af lärft 11, lakan 12 p a r 1 
och örngottsvar 3. Fårskinnsfällar funnos år 1581. År 1597 hade öfver- 
heten skänkt slottspredikanten 1 mässesärk, 1 räckebolster och 1 böffde- 
bolster. År 1593 näm nes mässesärk af 30 aln lärft. Bänkedynor (äfven 
ryssbänkedynor) näm nas år 1587, och år  1597 fanns 2 gamla ryssebänke- 
dynor, andra 2 af grönt kläde med fårskinn under, en af „saltvedelsk“ och 
några nya gråa. År 1611 nämnas bänkedynevar.2

Takdräkter  („takdrechter, tackdressur") näm nas år  1588, takdräkt af 
svart „dvälsk“ år  1597. Samma år  finnes i inventarium „gammalt rödt görlisk 
18 aln, som hafver sittiat på väggen som väggebonad" samt „förlåther“ („för- 
lo sser“) af dvälsk. Tyger, pelsverk och kläden köptes till Kexholm rätt 
mycket, så att dylika därifrån stundom levererades till Nyslott. År 1581 fanns 
i förråd parklakan(pachlakan)hult 54 aln och giörlisk, 1582 engelsk tyg, 1583 
lybsk pinch (piik) 28  alnar, gråverk, misnisk, fjädrar och lempe (lempper), 
1584 engelsk och lybskpink, görlisk, stendelsk (stendilsk, svendilsk), 1586

1 På N yslott fanns ock läderlakan.

7 På Nyslott fans bänkedynor med „säm isk“var i olika färger.
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af en rysse köpt dvelsk (duelch), 1587 torkousk (torgousk), benninsk (be- 
misk) och fönsterferga (förstenferga), 1588 bem ersk  och brunt tviffler (tvivler), 
1590 lybiskt (Iybert) grå och dubbelpål, 1594 danskerkläde, saltvedelsk, 
ull och lydia (lödie), 1597 pommersk kläde och grönt bordkläde, 1611 från 
Viborg köpt grönt stendelsk, brunt pyke och „insprengdt (insperneckt)“ 
kläde. Insprängdt kläde köptes år 1614 af skottarne och gröntpiike från 
V ib o rg .1 Förutom dessa fanns alltid i förråd vadmal och lärft.

Emedan Kexholms slott var befästadt, fanns där ock arkli. År 1581 
fanns bland „kopparskytt“ : 2 slangar, 3 falkuner samt hakar, år  1589 kar- 
toger, dubbel falckenett med låda, fältslangar, s tormstycker och fyrpilstycken. 
År 1611 fanns af samma metall „efter ry sse rn e“ : 3/ i  cartogh, */i slange, 
dubbelfalchneter 5, kopparfalchoner 3, fyrpilstycken, nootslange, enckelfalk- 
ne ter  2 samt svenska kopparstycken: !/s slange och stenstycken.

Järnskytte  fanns å r  1581: hakar, rör och 1 stålbåge, till hvilken s trän 
gar förfärdigades af hampa; år 1589 „ jernbusseer“, rör, hakar och deras 
kamrar, rydzstycken, m ickhakar och „ländzhakar“ . År 1611 fanns „rydze- 
jernstycken": 1 falchon, 1 mershaka, michakar 35 och „sondrige rysserör" 
45; år 1616 svartbyssor 20. Stundom näm nas ock vagnsborgskärror och 
år 1592 fotanglar.

Krut och lod eftersändes å r  1581 genom en bysseskytt från Stock
holm. Samma år näm nes slangekrut, å r  1589 „k ia rnek ru t“ , hämtadt från 
Stockholm och Viborg, samt svafvel. År 1611 fanns slangekrut 26 tunnor. 
Stenlod, stålhakelod, bly-falkunelod samt järnlod omtalas år 1581; hagel, 
„kedielod“ och „pickelod“ år 1589. År 1611 fanns carthogelod 65, 
notslangelod 175 och nieckhakalod 800. År 1616 näm nas ock viggar. 
„Viska" för arkliet tillverkades af får- och getskinn.

På den tiden lanns ock en kexholmsk flotta. År 1581 byggdes 
vid slottet jakter på svenskt sätt, och från Salmis och Serm aks hämtades 
rysslodjor och båtar. Något senare nämnas Kexholmska pinckar och prå
mar samt pinatser. År 1591 byggdes åter farkoster vid slottet. Följande 
år  näm nes Jochim Dirichson som „adm iral“ uti Ladoga farvatten, och 
senare  sjöfolkets kaptener och styrmän.

År 1594 uppräknas slottets arklimästare 1, bysseskyttar 30, sjöfolk, 
höfvitsmän 3, fänrik 1, skeppare 4, styrmän 4, arkli- och skeppsgårds- 
skrifvare 2, vaktmästare 1, båtsmän 15. Knektar funnos ock på slottet
för längre eller kortare tid, t. ex. år  1594 en „fennickio“ karelska knek 
ter. År 1613 näm nes en vall- och m urm ästare samt profoss eller skarp- 
rättare. För sårades och sjukas vård fanns en barberare  („bardskärare, 
b å rsk ä r“). Som sådan näm nes redan år 1581 Casten eller Carsten. Såväl
högre som lägre tjänstemän fingo sin lön i penningar, kläde, säd, fisk, talg
o. s. v. Sådan aflöning gafs ock prästerne, t. ex. år 1581 och ännu 1592

1 På Nyslott fanns sam tidigt packlakan, oständilsk, frankforick och funfziger.
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Matts, 1593— 95 Påvall (Påvel) Jöensson, predikant vid slottet, 1593— 96 
Jakob  Persson, predikant för sjöfolket, 1611 kyrkoherden Hindrich (Henricus 
Thomae Vinter) vid Kexholm. År 1614 levererades från slottet penningar 
10 daler åt „ryssed iaken“ på slottet. —

Om kyrkorna får man ur Kexholms slotts räkenskaper några strödda 
notiser. År 1589 nybyggdes „stadskirkion“ och år  1613 likaså. År 1611 
näm nes ock stadens klockstapel och kanske kyrkan då förflyttades från 
slottet till staden. Antalet af de personer, som vistades på Kexholms slott, 
varierade åren 1584—  1597 mellan 108 och 155, men åren 1611 — 1615 
mellan 56 och 63. Slottet drabbades å r  1614 af en stor eldsvåda.

J . M. Salenius.

Kirjallisuutta. — Litteratur.

Tobias N o r lin d : L a tin ska  sko lsånger i Sverige  och F inland. L u n d s  U niversi
te ts  å rssk r ift  1909.

Att Finlands nam n kom m it med på titelbladet till den sydsvenske författarens 
verk beror på det rika m aterial vårt land läm nar till äm net. Redan den m edeltida 
latinska poesin kan uppvisa finska d ik ta re : Ragvaldus, troligen någon af Åbobiskoparne 
med detta nam n (den ene f  1266, den andre i - 1321), författare till H enrikssången 
Ram us v irens o liv a ru m ; biskop M agnus Olai ( f  1460); kanske också andra. O ch då 
den kyrkliga sången mot slu tet af 1500-talet och i förra hälften af 1600-talet upplefde 
en ny blom string, var det rent ut Finland som  gick i spetsen , m ed Jacobus Petri 
F innos (Suom alainens) Piae C antiones, m ycket spridda äfven i Sverige, sam t kanske 
äfven Sigfrid Aroni Forsius, som  anses ha redigerat 1614-års psalm bok. Det var u r 
dessa böcker skolsångerna främ st ledde sitt upphof; skolgossarne utförde sång vid 
gudstjänst och fester sam t under sin  djäknegång. —  Men skolsången ha r icke blott 
gamla anor hos oss. „E ndast borta i Finland, aflägset från de stora k u ltu rström nin 
garna, har den gamla sången bevarats, och på trösken till 2Q:de sek let bringas oss 
därifrån den sista  lilla återstoden af en fordom rik och m äktig skolsång". Till det 
exem pel författaren anför härpå ur Inbergs år 1900 utgifna lilla sångbok, m ed beskrif- 
ning från B jörneborg, kunde ha fogats den vidlyftigare beskrifningen på ei> d jäknedans 
i Lovisa— Borgå, i F inskt M useum  1902 p. 25—28, hvilken synes ha varit författaren 
obekant. Bilden m ed de dansande Borgåpojkarna hade tett sig kuriös vid sidan af 
Olai Magni „bågdans“ 1555 och Å bogossarnes dans 1776 (N orlinds arbete p. 163). 
Förtjänta af om näm nande hade äfven varit stjärngossarne på den nyländska landsbyg
den (se sam m elverket Nyland [V p. 48 och V a. p. 1 o. f.). Ref. har s jä lf för icke 
m ånga år sedan sett stjärngossar både i Borgå och E kenäs, tyvärr utan att anteckna 
sångerna. H östen 1909 utförde den finska studentsångkören »Suom en Laulu" ett kon
sertprogram  af våra gamla skolsånger.

Det bör fram hållas, att förfts fram ställning, för så  vidt den berör Finland, vä
sentligen stöder sig på Rolf Lagerborgs förtjänstfulla uppsats Vår äldsta konstdiktning. 
Äfven andra finska källor äro anlitade i riklig m ängd; dock icke de rika skatterna i 
våra kyrkoarkiv och på olika ställen  i H elsingfors, t. ex. R einholm ska sam lingen. I 
hvarje fall bör man på finskt håll vara förf. tacksam  för den belysning i stort han 
gifvit vårt m aterial; han har påvisat dess stora relativa värde.

K. K. M einander.
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N a tiona lm usee ts A nden  A fde ln ing , R edogörelse  fo r  dens V irksom hed siden  
1892, u d g ive t m ed U ndersto tte lse  a f  M in isterie t fo r  K irke-og U nderv isn ingsvaese- 
n e t ved  W. M ollerup, K obenhavn  1908.

Vuoden 1892 alusta  jaettiin Tanskan „O Idnordisk M useum in" kokoelm at k ah 
teen  osastoon, joista ensim äinen  tuli käsittäm ään esih istoria llise t, antiki- ja ulkom aiset 
kansatieteelliset kokoelm at, ja toinen Tanskan h isto ria llise t kokoelm at noin 1000 vai
heilta vuoteen 1660, arkiston ja k irjaston (ent. „antiqvarisk-topografiske Arkiv“), jonka 
ohella  m aan kiin teiden m uinaisjäännösten  hoito jaettiin  näiden osasto jen  välillä niin 
että ensim äisen  hoidettaviksi tulivat esih istorialliset, jälk im äisen  h isto rianaikaiset m ui
naisjäännökset. N äiden rinnalle  jäi itsenäiseksi m useon rahakabinetti, jonka in sp eh 
tori m ainittu jen  osastojen tirehtörien  kanssa  m uodostaa m useoneuvoston se lla isten  
asiain käsittelem istä varten, jotka koskevat kaikkia näitä osastoja yhteisesti. Näm ä 
kolme osastoa m uodostavat T anskan kansallism useon ja valtion k eskusm useon , jonka 
nuorim m aksi osastoksi luetaan Tanskan Folkem useum  (kotim aista etnografiaa), m utta 
kukin  niistä toim ii alallaan täysin itsenäisesti om an hallin tonsa johdolla ja om ine 
m äärärahoineen.

K ansallism useon to isen  osaston toim innasta, työtavoista ja työntuloksista tekee 
ylem pänä m ainittu virallinen  kertom us selkoa. Teoksen laajassa johdatuksessa  an n e 
taan tietoja osaston hallinnon järjestäm isestä  ja kenkilökunnasta  sekä luodaan katsaus 
osaston toim intaan kokonaisuudessaan, jota se ikkaperäisem m in valaisevat teoksen  osat 
»Sam lingens T ilvaekst“ ja „M indesm aerkernes B evaring“ . O saston kokoelm at ovat 
jaon jälestä kokonaan uudestaan järjestetyt kronologista pääryhm itystä noudattam alla, 
työ, jonka kustan tam iseen  on ollut käytettävissä kerta kaikkiaan m yönnetty m ääräraha 
10,000 kruunua. Vuotuisiin aksessiooneih in  sekä kokoelm ia että kirjastoa varten käy
tetään nykyään noin 5,000 kr., m utta kokoelm at, joiden laadusta ja lukum äärästä  teh 
dään tarkem m in selkoa, ovat su u ressa  m äärin karttuneet m yöskin lahjoituksilla. M ui
naisjäännösten  tutkim ista, kertom ista ja kuvaam ista on toim itettu system aattisesti k ih 
lakunnitta in , ja on nykyään näin kokonaan tai osaksi läpikäyty 21 kihlakuntaa, lukuun  
ottam atta tu tk im uksia Islannissa, Färsaarilla ja en tisissä  tanskalaism aakunnissa  Ruot
sissa. Tätä paitsi on tutkitta yksityisiä m uinaisjäännöksiä, jo issa sen  lisäksi on u se im 
m iten toim itettu korjaus- tai uusim istöitä. N äin on käsitelty 18 kuningas- ja piispa- 
linnaa, 13 aatelislinnaa ja vallilinnoitusta (Voldsteder), joita sitäpaitsi on kartoitettu  ja 
n ivelleerattu  noin 150, sekä suuri joukko yksity israkennuksia  ja niiden m aanpeittoon 
joutuneita  raunioita kaupungeissa, etupäässä K öpenham inassa, O densessa , Koldingissa, 
H elsingorissä, N aestvedissä, Aalborgissa, Nyborgissa y. m. V iim eksi m ainitu ista  ra
kennuksista  ovat kuitenk in  useim m at joutuneet hävitettäviksi, jos taas toisia, kuten  
..tsaari P ietarin  talo" N ykopingissä, E jler Ronnovin talo O d en sessa  y. m., on u u sittu 
kin, osaksi yksityisten tai vieraasta alotteesta. K irkollisia rak ennuksia  ja niiden rau 
nioita on tutkittu  ja osittain korjattu yli 30, niistä 12 luostaria  ja a rm elia isuuslaitosta, 
jota paitsi kesk iaikaisia  hautoja on tutk ittu  eri paikoissa lukuisia , n iiden  joukossa ku- 
ningashaudat R ingstedin kirkossa. K alkkim aalauksia on paljastettu  ja osittain  uusittu  
noin puolessato ista  sadassa, ja kirkon kalustoa, kuten  veistokuvia, alttaritauluja, k ir
konkelloja, hautakiviä y. m. korjattu noin 130 kirkossa. Mitä korjauksia tai m inkä
laatuisia tu tk im uksia kullakin m uinaisjäännöksellä  on tehty ja m itä m enettelytapoja 
nä issä  töissä on noudatettu , siitä tehdään kertom uksessa, pääpiirteissään selvää.

Teos, joka on osaston virkam iesten  yhteisesti laatim a antaa m ieltäkiinnittävän 
esityksen T anskan historiallisten  m uinaisjäännösten  hoidosta v iim eisenä 16 vuotena, 
ja sisältää varteen otettavia kokem uksia ja osviittoja m uinaisjäännösten  hoidossa 
y leensä. J .  Re.
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Uutisia.

S u om en  M u in a ism u istoyh d istyk sen  k o k o u k sista .
Yhdistykselle saapuneista  lahjoituksista m ainittakoon m uuan 118 m arkan su u 

ru in en  rahalahja, joka aikanaan oli tarkoitettu  pohjarahastoksi K ajaanin linnan uud is
tam ista varten. N eljä Kajaanin neitiä, Aina von E ssen , nyt rva v. E ssen , H anna 
Bergh, nyt toht. rva Savolin, Anni H arlin  ja M aria Renfors, olivat asiasta innostuneina 
keränneet sum m an, joka nyt m onien vuosien koroilla on karttunut ylem pänä m ainit
tuun m äärään; m utta kun rahastoa ei ollut tu llu t tehokkaam m in kartu tetuksi, „neli- 
ap ilan“ lehdet, kun pian olivat hajaan tuneet eri tahoille, jätti neiti M. Renfors, joka 
rahastoa oli hoitanut, m uiden asianosaisten  suostum uksella  sum m an M uinaism uisto
yhdistykselle, sen  käytettäväksi oman harkin tansa m ukaan. —  T oisenkin  m ainittavan 
lahjan on yhdistys hiljattain saanut sen testam entik irjeen  kautta, jonka m ajuurin  rouva 
Natalia Tavaststjerna on yhdistykselle jättänyt. Sen m ukaan tu lee  yhdistys aikanaan 
saam aan arvokkaan kokoelm an huonekaluja, pöytäkalustoa m uotokuvia y. m., jotka ny
kyään säilytetään lahjoittajan luona Ahokkaan kartanossa Sääm ingissä.

S tipendiaattikertom uksia ovat jättäneet opettaja Toivo Salonen, joka kesällä 1907 
keräsi leikkejä, tansseja, piirileikkien  sanoja y. m. Pohjois-H äm eestä (kokoelm a käsit
tää 148 num eroa), sekä neiti E. S tenbäck, joka viim e kesällä 1909 tiedusteli kirjeitä 
y. m. kultturim uisto ia Keski-Savon kartanoissa.

Maist. A. M. Tallgren piti lokakuun kokouksessa  esitelm än kaivauksistaan G alitsin  
aarrepaikalla Kostrom an läänissä Venäjällä, josta ennen  on löydetty vaskisia e lä inku
vioita, idoleja, kirves, veitsi, helyjä y. m. E site lm än pitäjä oli tavannut pronssitangon, 
p iinuolenteriä , kivitaltan, ja saviastian palasia, sekä se lla isia, joita tavataan Suom en ja 
Pohjois-V enäjän  kivikauden löydöissä, että sellaisia, joita esiintyy M ustanm eren se u tu 
jen vaskikauden löydöissä.

Sam assa kokouksessa näytti m aist. J . Ailio A ntellin vaaltuuskunnan Venäjältä 
ostam asta Zausailowin m uinaiskalukokoelm asta kuparikirveen, jota on pidettävä Itäme- 
renm aiden veneenm uotoisten  kivisten vasarakirveiden prototyyppinä, sekä toht. A. Hack 
m an valokuvan eräästä Pohjois-N orjassa  suosta löydetystä p iinuo len terästä , jonka puu= 
varsi vielä on säilynyt.

M arraskuun kokouksessa  kertoi m aist. J. R inne lO tnnestä D enkm alpflege-kon- 
gressista  T rie rissä , jossa hän oli ollut yhdistyksen edustajana saapuvilla. K ongressissa, 
jossa  osanottajia oli ollut viidettäsataa, oli tärkeim piä kysym yksiä: m ihinkä tyyliin on 
vanha rakennus korjattava tai uusittava. Täm än paljon pohditun kysym yksen suh teen  
oli kokouksessa  voitolla se m ielipide, että rakennuksen  alkuperäistä  tyyliä on korjauk
sissa  käytettävä ainoastaan silloin kun korjattavan rakennuksen-kohdan  alkuperäinen 
m uoto ja konstruktioni on siksi selvä, että tässä su h teessa  ei m itään epäilystä voi 
syntyä m ihinkään yksityiskohtaan n ä h d e n ; ellei näin ole ja aina jos on kysym yksessä 
rakennuksen  uusim inen , laajennus tai lisärakennukset on rakennuksen  tie teellisen  ar
von pilaam ista kaikki pyrkim ys h isto ria llisen  tyylin tavottam iseen, josta parhaassa ta
p auksessa  voi olla tu loksena vaan enem m än tai vähem m än o nn istunu t jälittely. Tähän 
ydinkysym ykseen kohdistuivat m. m. käsiteltävinä olleet kysym ykset T rierin  room alai
sen  keisaripalatsin  ja H am purin v. 1906 palaneen M ikaelin kirkon uudistam isesta. — 
Täm än yhteydessä teki hra R. selkoa D enkm alpflege-liikkeen kehityksestä ja nykyi
sestä  etevästä kannasta Saksassa sekä eri valtioiden lainsäädännöstä „gegen die Ve- 
runsta ltung  von Stadt und Land“ .

Toht. K. K. M einander teki selkoa kirkkojem m e m essinkisistä  kynttiläkruu- 
nuista  ja läm peteista. V anhim m at edellisistä  ovat 1600-luvulta ja alam aalaista työtä, 
valm istetut joko H ollannissa  tai B elgiassa tai myös R uotsissa Louis de G eerin  m es- 
sinkitakom oissa. Ne ovat runsaasti koristettuja, y läk iinn ikkeessä  ihm is- tai eläinkuvio,
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a linna usein  leijonakuvio ja S:n m uotoisissa kyn ttilähaarukkaissa delfiinikuvioita tai 
ihm ispää. Päättäen m uutam ista yhtäläisyyksistä eräissä  k ruunu issa  näyttää niitä val
m istetun 1690— 1710 vaiheilla K eski-Pohjanm aalla. Huom attavim pia näistä  on Vaasan 
k irkon k ruunu  vtlta 1696, joka ison vihan aikaan joutui V enäjälle ja on nyt S latoustin 
luostarik irkossa  lähellä Moskovata. Y ksinkertaisem pia ovat 1750— 1850 vaiheilla T u
russa  ja Pohjanm aalla tehdyt k ruunut. M essinkilam peteista  ovat useim m at 1700-luvun 
keskivaiheilta  ja nek in  tehdyt de G eerin  takom oissa hollantilaisten  m allien  m ukaan. 
T avallisesti on näissä silo inen keskilevy ym päröity kasviaihein koristetu lla  reunuksella . 
Löytyy ku itenk in  lam petteja, joiden keskilevyssäkin  on kuvaesityksia ja jotka m u u 
tenk in  ovat tavallisesti hyvin runsaasti koristettu ja ja hopioituja. N äissä  on huom at
tavana 1700-luvun alulla  tehtyjen hopeateosten vaikutusta.

Ylioppii. J . Lukkarinen esitti erään todennäköisesti vielä 1870-luvulla käytän
nössä  olleen Jo en su u n  seudulta  löydetyn yksipuisen  veneen, jossa on ollut veneestä  
ulkonevat siipipuut.

M u seo v irk a m iesk u rsseja  on hiljakkoin alettu to im eenpanna R öm isch-ger- 
m an isches Z entralm useum issa  M ainzissa. N äissä on tarkoitus etupäässä valm istaa 
kelvollisia m useovirkam iehiä, m utta sam alla antaa m yöskin arkeologista opetusta kou
lu jen  opettajille. M useoalalle pyrkiville kestävät kurssit kuusi, opettajille kaksi k u u 
kautta. O petusta annetaan m uinaisjäännösten  hoitam isessa ja säilyttäm istoim enpiteissä, 
tällä alalla voim assa olevien ase tusten  tun tem isessa , kokoelm ain järiestäm is- ja näyt- 
teillepanoperiaatteissa, m useossa  käyvän yleisön opastam isessa y. m. m useon hoitoon 
kuuluvissa  a ineissa  sekä käytännöllissä kaivaustöissä. U seat saksan valtiot ovat s tip en 
deillä  y. m. keinoin avustaneet näihin ku rsse ih in  osaa ottam aan.

Selontekoja. — Referat.
S. 91— 93. Joh an n a  M estorf, professori, Kielin arkeol. m useon johtaja ja 

skandinaavisen  m uinaistie teellisen  tutkim usm etodin edustaja Saksassa, kuoli 20 p. 
heinäk. 1909.

S. 94— 101 Om ä ld re  ö ster lä n d sk a  sp eg la r . Med ledning af H irths o. a:s 
uppgifter om äldre k inesiska speglar redogör förf. för de talrika m etallspeglar af varie
rande form som  förekom m a i Ryssland, S ibirien, Kina och Japan . De äldre speglarna 
—  från senare  hälften af första å rtusendet f. K. —  äro oornerade e lle r försedda med 
scroll-ornam ent på spegelknappen. Senare o rneras speglarna m ed druf- o. a. motiv.

S. 101— 104. M u stasaari, K yroälfs fö rra  m yn n in gslan d , o ch  d e s s  
m in n en . I äldre tider sträckte sig kusten  i V asatrakten betydligt högre upp, och 
nam n och traditioner likaväl som  fornfynd erin ra  om betydande handelsplatser: Fratt-
ham nen , Aittomäki „stad“ o. s. v. U nder äldre järnåldern  och ända till 600-talet fanns 
här en skandinavisk  bosättning, kanske redan på 700-talet aflöst a f ham n från Tavast- 
kyrö nybyggare som  gåfvo nam n åt trakten och älfven. Ä nnu på 1500-talet voro ky- 
röboarne fram stående sjöfarare.

S. 104—108. S ilm ä y s k alk k im aalau k siin  R u o ts issa  ja  S u o m e ssa . K ir
joittaja o taksuu tavan koristaa kirkkojam m e kalkkim aalauksilla  polveutuvan U plannista  
R uotsissa, m utta a ineen  valinnassa ja käsittelyssäkin  on täällä poikettu Ruotsin e s ik u 
vista. K irjoittaja luettelee  joukon aiheita Ruotsin kirkoista, joita ei m eidän kirkois
sam m e esiinny.

S. 65—70, 108—111. K äkisa lm en  linnan  ta lo u d esta , ta lo u sk a lu s to sta  ja  
v a ru sto sta  1 500 -lu vu lla  ja  a lu lla  16 0 0  lu k u a  antaa kirjoittaja sam anaikaisten  
inventario luettelo iden ja tilikirjojen m ukaan seikkaperäisen  selonteon.

H e ls in k i,  1909. K . F . P u ro m ie h e n  k irjap a in o .
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Arbeten af G. Haupt i Finland.

I Finska Fornminnesföreningens samlingar finnes en sekretär (2193,2), 
som utgör ett vackert prof på den kände svenske ebenisten, hofschatullmakaren 
Georg Haupts arbete. Den är signerad med bläck på bottnen af en af de 
sm å lådorna innanför klaffen.

Sekretären är till sin dekoration och detaljbehandling m ycket typisk för 
sin mästare. Däremot är dess form ovanlig för Haupt, hvars sekretärer van
ligtvis stå på höga nedåt afsmalnande ben. Möbelns konstnärliga behandling 
är helt och hållet baserad på marketeriets färgverkan. Träskulptur saknas full
komligt, och någon konstruktif tanke är ej genomförd i dekorationen. Tvärtom  
hafva ytor, som ej höra ihop, såsom klaffen och skåpdörren därunder, förenats 
genom att fogen mellan dem gjorts möjligats osynliga, och den fanerade deko
rationen är anbragt i form af en stor kartusch täckande hela framsidan. Re
lief och skugga bildande lister saknas totalt, utom vid den öfversta lådan, 
som omramas af en list och täckes af ett vågform igt bandornament af brons 
på grön botten. Däremot ha vid marketeriets teckning skuggor och dagrar 
blifvit noggrannt framhäfda genom mörkt och ljust färgade träinläggningar. 
Sekretärens framsida prydes af en stor medaljong fästad med en band
rosett i nyckelhålet, därunder en lagergirland och en rosett. I medal
jongen ses en fullständig skrifbordsuppsättning, allt från gåspenna till 
lack och petschaft. De små ytorna nedanom kartuschen äro dekorerade 
med lagerkvistar.

Sidorna äro behandlade i stil med framsidan, blott enklare, friserna äro 
färre och de stora fälten äro ej som framtill af mörk palisander utan blott af 
färgad lönn; dekorationen utgöres af lagerkransar och girlander. Hömen 
äro afskurna och afslutas upptill med ett konsolformigt beslag. Sekretärens 
ben, som antagligen varit fyrkantiga och afsmalnande, ha tyvärr vid en repa-
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ration på 1800-talet ersatts med en stillös fot. Inredningen utgöres, utom 
af lådan öfverst och skåpet nederst, innanför klaffen af e tt litet skåp, tvänne 
större lådor och 8 små lådor samt tre öppna fack. Lönnlådor saknas. Den 
lilla skåpdörren är prydd med en medaljong med ett kvinnohufvud i profil 
allt i vackert utförd t  marketeri; nyckelhålet täckes af en liten bronsrosett.

Af virke har användts, utom vanligt inhemskt trä  till sjäfva stommen, 
till marketeriet palisander, rosenträ, mahogny, ebenholz, citronträ, och flera 
olika färgade träslag, grönfärgad ask, lönn etc. Skifvan är af hvit marmor.

Sekretären är 136 cm. hög, 79 cm bred och 40 cm djup.
Sekretären är köpt till samlingarna år 1883 på auktion efter borg

mästaren K. Holm i Borgå. H uru den kommit i Holms ego är okändt, 
men en obevisad tradition berättar a tt hertig Fredrik Adolf skulle hafva 
skänkt den å t mamsell Sofie Hagman och a tt kvinnohufvudet på skåpdör
ren skulle vara en bild af henne. Medges måste äfven, a tt en ganska stor 
likhet finnes mellan denna bild och Martins gravyr samt e tt i Antellska

porträttsamlingen förvaradt sil
huett-porträtt af den beryk
tade skönheten.

Sekretär. H istoriska m useet.

Af Haupts signerade arbe
ten äro utom sekretären i F. 
Fornminnesföreningens samling 
i Finland endast tvenne hörn
skåp, tillhöriga grefvinnan I,. 
Ehrnrooth, kända.

Hörnskåpen äro trekanti
ga, med rak framsida, afskurna 
hörn och höga, obetydligt 
svängda ben. Dörren, bildad 
af hela framstycket, är deko
rerad med en fyllning i marke
teri och omramad med ett brons
beslag, från hvilket nedtill hän
ger en girland fästad med en 
bandrosett. Fyllningens botten 
är rutad med en rosett i hvarje 
ruta, och i midten hänger, om
gifven af en lagergirland, en me
daljong med en byst i profil, på 

• det ena skåpet ett kvinnligt, på 
det andra e tt manligt hufvud 
— allt detta i marketeri af olika 
färgade träslag, amarant, brun
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lönn, grönfärgadt trä  etc. Dörrens öfversta del är ornamentalt behandlad så
som ett skildt stycke, motsvarande sargen vid ett bord och täckt med brons
beslag bildade af band och rosetter. Hömen och benen äro äfven försedda 
med för H aupt mycket typiska belsag. Skifvan är af hvit marmor och under 
den är i blindträet inskuren signaturen:

Tvänne likadana, menTosignerade, hörnskåp finnas i Nationalmusei 
konstslöjdafdelning i Stockholm, och tvänne signerade tillhöra grefve Wacht- 
meister å Tistad, Sverige. Alla dessa hörnskåp äro odaterade, men kunna 
antagas vara från åren omkring 1780.

En sekretär, tillhörande grefve F. Aminoff, Rilaks, kan man på grund 
af form och dekoration med stor säkerhet, ehuru den är osignerad, tillskrifva 
Georg Haupt.

Sekretären står på höga, fyrkantiga, afsmalnande ben; hörnen äro af- 
skurna och alla sidor äro lodräta. Framsidan har lådor i sargen och i midten 
en klaff. Den öfre lådan är dekorerad med ett bandornament och rosetter, 
den nedre lådan har en fris i marketeri, likaså sargen på möbelns kortsidor. 
Klaffen är prydd med en in
lagd ram af amarant och olika 
ljusa träslag; innanför ramen 
ses en lagergirland, som hänger 
från nyckelskylten och två brons
rosetter. Kortsidorna hafva lik
nande fyllningar med lager
kransar. Klaffens inredning är 
af mahogny och mycket enkel, 
skifvan är af rödbrun kalksten.
Marketeriet på denna sekretär 
är väl arbetadt samt vackert 
tecknadt och dekorationen med 
lagerkransarna är mycket lik 
sidorna på museets sekretär; 
beslagen äro däremot mindre 
väl ciselerade.

Enligt traditionen har Sekretär Tillh s™™""»" L- Ehrnrooth.
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Georg H aupt föddes 
i Stockholm år 1741 och 

7, hörde till en släkt som in- 
Sekretär. Rilaks. fly tta t från Niimberg i

slutet af 1600-talet och hvars flesta medlemmar voro framstående snickare. 
H aupt dog i Stockholm 1785. En skildring af hans lefnad och verk ingår i 
Meddelanden från Sv. Slöjdföreningen år 1902, »Kungl. Hof-schatullmakaren 
och ebenisten Georg Haupt. En studie till 1700-talets konstslöjdhistoria», 
af Dr. John Bottiger. I denna uppsats beskrifvas alla de signerade arbeten af 
Haupt, som varit förf. bekanta; de två  finska arbetena äro dock ej med. Det 
är främst i syfte att fylla denna lucka som föreståendekorta uppsats sett dagen.

C. F  .

gustavianen Johan Fredrik 
Aminoff g ifv it sekretären 
såsom brudgåfva åt sin 
första maka Johanna Bar
bara Hisinger. Äktenska
pet, som ingicks år 1778, 
upplöstes några år senare.

Denna tidsbestämning 
stämmer äfven med tiden 
för de många liknande sek
retärer, som finnas i de 
svenska samlingarna och 
hvilka äro signerade och da
terade mellan 1778 och 1781.

*

Porträttm edaljong på sekretären  
i H istoriska M useet.
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Korjauksista Käkisalmen linnalla.

Kesillä 1908 ja 1909 on Käkisalmen linnalla toimitettu pienempiä 
korjauksia, jotka ovat tarkoittaneet linnan säilymiselle kaikkein tärkeimpien 
vikojen poistamista. Uuden linnan osalla korjattiin, kaikkiaan 1,650 m ark
kaan nousseella kustannussummalla, kesällä 1909 sekä läntinen että itäinen 
portti, joiden fasaadit olivat osittain rauenneet ja joista erittäinkin läntisen 
portin holvi uhkasi pudota. Vanhan linnan puolella taas tehtiin kesällä 
1908 pyöreässä tornissa, sen alaisissa porttiholveissa sekä arkli- ja m aka
siinirakennuksissa erinäisiä korjauksia, joiden kustannukset nousivat yhteensä 
6 ,000 markkaan.

Kuv. 1. Pyöreätorni porttiholvineen Kuv. 2. Pyöreän to rn in  asem apiirros,
ennen  korjaam ista.

Korjaukset uuden linnan porteissa ja vanhanlinnan arkli- ja makasiini-  
huoneustoissa, vaikka säilymiseen nähden kylläkin tärkeät,  olivat kuitenkin jo 
objektien muinaistieteellisen arvon kannalta vähemmän merkitsevät. Arkli- 
rakennuksessa (rakennettu v. 1591) korjattiin näet vaan m uuan jo ennen 
uusittu oviholvi ja rakennuksen  läntinen nurkka, joka jossakin viimeaikai
sessa korjauksessa oli tullut sementinsekaisella laastilla uudestaan m uura
tuksi, mutta oli nyt raukeamaisillaan, ja makasiin irakennuksessa (tehty tii
listä 1700-luvulla) peitettiin vaan rapautuneet kaavelit väliaikaisesti laudoilla. 
Tärkeäm m ät olivat sen sijaan korjaukset linnan vanhimmassa osassa.

Täällä oli pyöreän tornin alakertaan vallimuurin lävitse länsiluoteesta 
päin johtavassa porttiholvissa vikoja, jotka uhkasivat itse torniakin tuholla.
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Holvin perustus oli näet painunut ja koko holvi oli vetäytynyt muutam an 
sentimetrin verran ulospäin aiheuttaen sen lakeen ammottavan halkeaman, 
joka tornin seinän kohdalla kävi holvin poikitse. Koska suuri osa tornin 
painoa nojautuu mainittuun holviin, oli tämän liikahtamisesta edelleen ollut 
seurauksena,  että holvia tukeneen varakaaren (c, kuv. 2) pielet olivat pul
lis tuneet ulospäin, joien kaari '  oli m enettänyt kaiken kantovoimansa (vrt. 
kuv. 3). Holvin painumisesta taas oli a iheu tunut laskeutuminen tornin län 
tisessä seinässä, johon oli suuria  halkeamia syntynyt erittäinkin tämän puo
listen ikkuna-aukkojen yhteyteen. Tämä seuraus  oli sitä luonnollisempi 
kun tornin perustus ei muilta kohdin laskeutumista  osottanut.

Porttiholvin perustuksen liikkuminen oli nähtävästi johtunut siitä että 
se puualus, jolle tämän, samoin kuin koko vallimuurin, perustus on laskettu, 
on alkanut mädätä jouduttuaan Vuoksen laskemisen kautta v. 1857 kuiville. 
Tämä vika on siis koko linnan olemassaololle mitä arveluttavinta laatua 
ja sen perinpohjin korjaaminen, jos se linnan säilyttämiseksi tulevaisuudessa 
tulee välttämättömäksi, tulee epäilemättä vaatimaan suuria  summia. Tällä 
kertaa ei kuitenkaan ollut suurem m an sum m an saamisesta tarkoitukseen 
toiveita, ja koska korjaus sitäpaitsi oli pikaisesti toimitettava, jotta tornille 
ei ennättäisi suurem pia  vaurioita tapahtua, oli korjaamisessa valittava m e
nettelytapa näiden asianhaarain mukaan. Tämän vuoksi päätettiin rakentaa 
porttiholvin eteen aukon kummallekin puolelle ja osaksi myös vallimuuria 
vastaan lujat tukimuurit. Nämä perustettiin varmasti liikkumattomaan pohja
maahan ja tehtiin mahdollisimman pitkistä tasasivuisiksi lohkotuista kivistä, 
nojauttamalla kivet lujasti muuria vastaan, jotenkin vallimuurin kor
kuisiksi (vrt. a ja b kuv. 2 ja k. 4). Vasta kun nämä tukim uurit  olivat rakennetut 
voitiin koskea itse holviin, jonka repeämä nyt tukittiin. Tämän kohdalle 
tehtiin sitä paitsi uusista tiilistä varakaari (d, kuv. 2), m inkä jälestä entinen 
kelvottomaksi käynyt varakaari, joka ei ollut limityksessä itse holvin kanssa, 
lyötiin alas ja tehtiin uudestaan. Luonnollisesti ei varakaarille yhtävähän 
kuin tukim uureille koetettu antaa mitään vanhalta näyttävää muotoa, koska 
ne eivät kuulu rakennuksen  alkuperäiseen konstruktsioniin, vaan ovat uutta 
lisää, jonka tarkoitus on jokaiselle ilmeinen. Tämän ohella korjattiin portti- 
holvin fasaati korvaamalla rapautuneet tiilet uusilla ja rappaamalla se a lku
peräisen muotoiseksi, jota varten tehtiin tarkka mittoihin perustuva piirustus 
fasaatista ennen  siihen koskemista (vert. kuvia 1 ja 4).

Pihanpuoleisessakin tornin alaisessa porttiholvissa oli rakoja, jotka kor
jattiin ja ulkoaukolle tehtiin lautaportit, jotta lumi ja sadevesi ei pääsisi tor
nin sisään. Tornin halkeamat täytettiin kivillä ja saumattiin  sekä uiko- että 
sisäseiniltä ja tarkastus syksyllä 1909 osotti että uusia rakoja ei ollut vuo
den kuluessa syntynyt. Porttiholvi on siis nyt tuk im uurien  rakennettua 
osottautunut pysyvänsä paikoillaan.

Mutta vielä oli tornin puusisustuksessa vika, joka uhkasi irroittaa tämän 
kiviseinistä. Tornin alakerran keskus muodostaa suuren  pyöreän huoneen,



—  121 —

jonka kattoa kannattavat huoneen ylitse ulottuvat, päistään seiniin nojautu
vat parrut. Näitä parruja taas kantaa 3 poikin päin olevaa haltiaparrua, 
joita ovat aikoinaan tukeneet  vankat alakerran lattialla seisoneet pystyhirret. 
Nämä viimeksimainitut tuet ovat jostakin syystä, kenties 1880-luvun kor
jauksissa, tulleet poistetuiksi.  Koska tornin toisen kerran  lattia ja sille ra-

Kuv. 3. Porttiholvi pyöreän tornin  sisältä  en nen  korjaam ista.

Kuv. 4. Porttiholvi korjattuna tuk inm urineen .

kennetut väliseinät sekä kolme vankkaa tiiliuunia, vieläpä osaksi toisen k e r 
roksen ja tornin kattosysteemikin, lepäävät mainituilla parruilla, olivat ne 
tästä suuresta  painosta keskikohdaltaan taipuneet sillä seurauksella,  että 
suuri osa toisen kerroksen kattoparruista oli vetäytynyt ulos reijistään, joten 
katto osittain oli riippumassa. Tämä vika autettiin siten, että alakerroksen
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haltiaparrut tuettiin jälleen pystyhirsillä ja puserrettiin mahdollisuutta myö
ten entiseen asentoonsa. Toisen kerroksen kattoparrut tuettiin entisiin 
seinäreikiinsä ja koko sisäistä puukonstruktsioonia vahvistettiin. Samalla 
korjattiin vinnin lattia, jonka aineksista osa oli mädännyt, sekä tornin vesikatto.

Muutoin on torni, jonka rakennus arvatenkin on alkuisin 1360-luvulta, 
uudem pina aikoina paljon m uuttanut muotoaan. Uutta on koko tornin si
sustus  ja kattosysteemi, uusittuja ikkunareijät y. m. Mutta valitettavasti on 
moni vanhuudesta  säilynyt kohta vielä meidän päivinä joutunut taitamatto
man korjaamisen uhriksi.  Niinpä ovat moniaat alkuaan harmaakiviset hol
vit 1880- ja 90-luvuilla m uuratu t tiilistä, ja samaa rakennusaine tta  on pai
koin seinissäkin käytetty alkuperäisen harm aankiven asemasta. Onpa tornin 
kaakkoisosassa nähtävänä varottava esimerkki siitäkin, miten alkuperäisen 
muodon voi pilata rakennukseen  alkuaan kuuluvaa rakennusainettakin käyt
tämällä. Täällä on näet seinään muurattu  ohueita harmaakiviliuskoja, jotka 
ovat otetut eräästä arklirakennuksen kattoholvista, mikä samalla kertaa s e 
littämättömästä syystä korvattiin tiilisellä. Tällä on tornin seinä saanu  
alkuperäisestä poikkeavan muodon. Nämä ja samanlaiset es imerkit muilta 
linnoiltamme, joissa korjauksia on toimitettu, tekevät selväksi että korjaus
töiden muinaistieteellisen valvonnan tulee olla tehokkaampi kuin tähän asti 
on ollut laita, jos korjauksilla tarkoitetaan muinaisjäännöstemme säilyttämistä 
historiallisina todistuskappaleina ja siis muodoltaan ja rakenteeltaan m uutta 
mattomina. J u h a n i  R in n e .

Predikstolarna i Sjundeå.
Vi ha en gång tidigare (Finskt Museum 1905 p. 49) omtalat den

vandaliska behandling resterna af den äldre predikstolen i Sjundeå för icke 
länge sedan fått undergå, i det predikstolen söndertogs och ånyo hopfoga
des, „med tillsats af m er än hälften nytt v i rk e“ , till en matsalsbuffett 1. 
dyl. Vi äro nu i tillfälle att meddela en afbildning af ett fält; prediksto
len var sammansatt  af åtminstone 4 dylika, af hvilka dock endast 3 n u 
mera äro i behåll. Att afbilda hela möbeln sådan den ter sig i sin mo
derna gestalt vore onödigt.

Predikstolen var gjord af enkla träslag, furu och björk med några få 
mörkare och ljusare inläggningar. Nu äro fälten gulbetsade, med en del
af de arkitektoniska ornamenten svarta. Orneringen är hållen i den renäs
sansstil, som rådde i Norden ungefär år 1600. I öfre hälften af hvarje 
fält har  inom en portalliknande ram målats ett vapen jämte tillhörande in
skrift. De tre vapnen äro följande;

1. En åt höger vänd halfmåne (hvit; fältet nu omåladt): Fordom
Drotningh i Sver. R ike F riv: Karin M åns Dotter. Detta vapen finnes å
det här  afbildade fältet.
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2. Tottska vapnet, en Fyrdelad sköld. Hjälmprydnaden utgöres af 
två horn. Inskrift: Herich Clas Sons Totts.

3. Vasavapnet: en vase öfver en snedbjälke, gående uppifrån nedåt 
åt höger. Hjälmprydnaden utgöres af en vase mellan två horn. Inskrift: 
Frw Siredh Erichs Dotter.

Öfver de tvä sistnämnda vapnen 
 —  Henricksons Totts Fijra Maner.

R. Hausen har  i sina Anteckningar 
från 1870 (Pl. VI fig. 19) afbildat 
vapen och inskrifter i hufvudsak riktigt; 
dock saknas hjälmprydnaderna öfver 
Vasa- och Tottska vapnen (i det förra 
är den ofullständigt tecknad), och kronan 
öfver Karin Månsdotters hjälm är  otyd
ligt tecknad. Den sistnämnda inskrif
ten finnes ej i H ausens beskrifning; 
antagligen var den 1870 på något vis 
öfvertäckt. —  Också Elias B renner  har 
afritat vapnen, liksom Hausen utan att 
teckna hjälmarna, som dock finnas ut
målade öfver alla tre vapnen. Brenner 
har äfven angifvit vapnens heraldiska 
färger, och hans uppgifter öfverens- 
stämma med det som ännu kan ses å 
vapnen samt med vapenböckernas bilder.
I de fall då hans teckningar, äro olika Hausens, har  den senare  rätt. 
Det är bland annat fallet i fråga om Karin Månsdotters vapen, där half- 
månen på Brenners  teckning är  vänd åt vänster. A. Fr. Läffler syssel
sätter sig i en uppsats i Personhistorisk Tidskrift 1904 p. 2 1 — 24 mycket 
med denna olikhet, som emellertid säkert, såsom också H ausen meddelat 
honom, beror på bristande noggrannhet hos Elias Brenner. Utom det 
exempel Hausen anför på dylik också från Töfsala kyrka, kan jag anföra 
ett analogt fall från ett annat område, nämligen i fråga om en medeltida 
S. Henriksbild i Storkyro kyrka (jfr mitt arbete Medeltida Altarskåp p. 
253— 254), där B renner  afbildat Lalli i en annan riktning än han har  å 
originalet.

Den nämnde författaren i Personhistorisk Tidskrift gifver en in tres
sant uttydning åt Karin Månsdotters vapen; han framhåller, att vapenbilden, 
om hvars tillkomst allehanda förmodanden framställts, helt enkelt är ett ta
lande vapen, ett arme parlante. Kung Erik hade tänkt på sin gemåls till
namn Månsdotter och med en folketymologisk anslutning af ordet måne 
(förkortadt i bestämd form mån) till nam net Måns låtit det i detta senare 
ingående mån  bestäm ma vapenbilden. Det var å r  1568 som drottning Ka-

finnes y ttermera följande inskrif t:

Ett fält af Sjundeå predikstol. 1625.
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rin af konung Erik erhöll „M ånan  för vapen" att föras, om hon öfverlefde 
konungen, samt i hjärtvapnet till sitt kungliga vapen. Målningen i Sjundeå 
torde vara den enda af Karin Månsdotters vapenbilder, som num era 
finnes i behåll.

De tre vapnen i Sjundeå afse, utom Karin Måndsdotter (1550— 1612), 
hennes  dotter Sigrid Eriksdotter Vasa (1566— 1633) och dennas gemål i 
första giftet Henrik  Klasson Tott ( f  1604). Men det har  funnits ett fjärde 
vapen på predikstolen. 1 prästerskapets af A. A. Stjernman 1749 insam 
lade redogörelser finnas bl. a. följande uppgift från Sjundeå:

Predijkostolen i Träkyrkan derest Finska Gudstiensten nu hålles, be- 
finnes wara giord åhr 1625. H ar  warit förr i Steen kyrckan, men är  se 
derm era  dijtflyttad: Å den samma finnes fyra wapn med följande inscrip-
tioner: l:s te är Kirstin Hinders dotter. Bottnet häri är gult med ett swart 
horn. 2:o Henrich Claesson Tott, med twänne gula horn. 3:o Fru Sired 
Ericksd:r har  hwitt och gult bottn. 4:o Fordom drottning i Sweriges Rijke 
Fru Carin Månsdotter. W apnet har  grön botn, med ett menniskio ansichte 
uppå. Resningen är en guhl Chrona. Om dessa wapnen fins eij mehra 
läsligit, hwarcken till åhrtahl eller beskrifning.

Det fjärde vapnet tillhör sålunda Kerstin Henriksdotter Horn, gift 
med Klas Åkesson Tott och mor till Henrik Klasson Tott. Det är tydligt, 
att de fyra vapnen utgjort anvapen för någon af Henrik  Klasson Totts och 
Sigrid Eriksdotter Vasas söner; han måste nöja sig med fyra anvapen, 
emedan Karin Månsdotters föräldrar voro ofrälse. Den af Hausen obeak
tade inskriften bekräftar också, att en af H enrikssönerna Tott haft med 
predikstolens tillkomst att göra, och med största sannolikhet ä r  det fråga 
om den äldste, Åke Henriksson Tott, G ustaf  II Adolfs „snöplog“, som just 
1625 begynte sitt långa segertåg i Tyskland. Han var bl. a. herre  till 
Sjundby i Sjundeå.

Den äldre predikstolen i Sjundeå kan således ej kallas „ Karin Måns
dotters"; hon var död många år förrän den gjordes. Men den kan för
knippas vid ett annat stort namn i vår historia: Åke Tott.

Under den lutherska tiden, då predikan blef en så viktig del af  guds
tjänsten, fick predikstolen en förhärskande betydelse i inredningen af kyr
korna. U nder 1600-talet täflade rikets store och äfven de obetydligare 
bland adeln att förse kyrkorna med praktfulla predikstolar, och man var 
ej längre nöjd med de enklare äldre, utan gjorde mångenstädes nya, som
m era voro i tidens smak. Så fick också Åke Totts predikstol i Sjundeå
kyrka maka åt sig för en ny redan närm are  60 år  efter sin tillkomst,
ehuru  den ännu bör ha varit i godt skick. Den nya predikstolen står ännu
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i våra dagar på sin plats. Den afbildning som meddelas gör en beskrif- 
ning öfverflödig; men vi skola närm are  redogöra för dess tillkomst.

R. Hausen uppgifver i sina Anteckningar, att predikstolen ursp rung
ligen skall ha varit uppställd i Åbo domkyrka, men befunnen för liten ha 
blifvit skänkt till Sjundeå kyrka, hvarest domkyrkan erhållit en större af 
ebenholz. Predikstolen vore densamma, som Henrik  Fleming 1650 låtit 
göra i Stockholm och skänkt till domkyrkan. Denna uppgift har  nu blif
vit vederlagd genom J. R. Aspelins i Finskt Museum 1902 p. 17— 24 
(samt 1899 p. 26, 40 o. f.) publicerade grundliga undersökningar om våra 
äldre träskulptörer. Jag  skall referera resultaten af Aspelins undersöknin
gar icke blott i fråga om Sjundeå predikstol, utan äfven om några andra;
de bilda en intressant grupp i vår konstindustrihistoria .

Enligt en af S trandberg meddelad uppgift inkallades bildhuggaren 
M ikael Mikaelsson B alt för att i Åbo domkyrka uppsätta en i Paris förfär
digad predikstol, hvilken att sluta af tiden för Balts uppträdande var den 
samma, som Henrik Fleming enligt Gyllenii berättelse låtit göra i Stock
holm och förärat till domkyrkan. Då Fleming äfven låtit göra en predik
stol till S. Jakobs kyrka i Stockholm, torde de stridiga uppgifterna kunna 
förklaras sålunda, att Balt kanske själf byggt dessa predikstolar och efter 
slutadt arbete i Stockholm kallats till Åbo.

Mikael Balts predikstol, om vi således våga kalla den så, uppbrann
1681 (icke 1827), och under de följande åren voro flere till nam net kände 
artister sysselsatta med utförandet af den nya, af bruksägaren P ette r  Thor- 
wöste bekostade predikstolen: Johan Ulrich Beurle, Diedrich Möllerum, A n 
ders Ulich,

M en  före branden och äfven efteråt blef domkyrkans äldre predikstol 
flere gånger eftergjord för landsortskyrkor. Först och främst af Mikael 
Balt själf i Brahestads kyrka. Det var sannolikt P er  Brahes energiska 
befallningsman Henrik  Corte som med förespeglade beställningar förmådde 
honom att flytta till Uleåborg. Den första kända beställning han där uppe 
erhöll var år 1655 just Brahestads å r  1908 jämte kyrkan uppbrunna 
predikstol, som var prydd med Cortes vapen. Vi meddela en afbildning 
af densamma, enär  den enligt Aspelin mycket liknar predikstolen i Sjundeå.

Denna senare är enligt Åbo käm nersrätts  protokoll den 25 april och 
22 juni 1683 gjord „efter samme Skamplun, som Predikstohlen här i k y r 
kan tillförene v a r“. Sjundeå predikstolen bekostades sagda år af presiden
ten Ernst Johan Creutz, och snickarearbetet utfördes af M:r Henrik Matts
son Leino, bildsnideriet af beläthuggaren M:r M atts Reiman  (Remmar). Den 
är således icke identisk med 1650 års Åbo predikstol, utan en kopia af 
denna.

Likheten med Brahestads predikstol inskränker sig till de små 
kolonnetterna med korintiska kapitäl och höga baser med målade kon- 
vexa tegelstenar samt därur  uppväxande blomkalkar. Det var således en
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dekoration som Mikael Balt kom i håg från Åbo och anbragte på sin tydli
gen äfven i öfrigt efter rätt mycket äldre mönster utförda predikstol i 
Brahestad. Men äfven Reiman begagnade med förkärlek dylika kolonnetter; 
de förekomma också på det Footangelska epitafiet i Saltviks kyrka, utfördt 
1666 utan tvifvel just af Reiman på uppdrag af hans hustrus, Sidonia 
Footangels, släkt.

Brahestads predikstol. 1685. S jundeå predikstol. 1683.

Aspelin förmodar, att äfven predikstolen i S. Marie, som 1662— 63 
utfördes af sten- och bildhuggaren Daniel Sudrovius, vore gjord efter 
domkyrkans predikstol, enär  den har stor likhet med predikstolarna i B rahe
stad och Sjundeå. Det förefaller mycket sannolikt,  att Sudrovius rönt på
verkan af domkyrkans predikstol,  men den antydda likheten är ej dess 
större, än att just de gem ensam m a ornamenten, kolonnetterna, i S. Marie 
äro enklare. För öfrigt liknar S. Marie predikstolen i fråga om själfva
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predikstolen den i Sjundeå, och i fråga om himmelen med dess uppbygg
nad Brahestads predikstolen. Kanske få vi antaga, att de skilda artisterna 
med ganska godt svängrum för sin individuella smak kopierat domkyrkans 
predikstol.  Det finnes dock i de tre predikstolarna i Brahestad, Sjundeå 
och S. Marie ett visst tycke, som låter dem framstå som en särgrupp bland 
våra hithörande konstalster.

K. K. Meinander.

Begrafningsplatsen på Kyrkogårdsön vid Porkala.

1 uppsatsen »Forna begrafningsplatser i Kyrkslätt" i Finskt Museum 
1909 s. 8 — 12 har i förbigående omtalats äfven begrafniugsplatsen på Kyr
kogårdsön vid Porkala. Med hänvisning till denna uppsats meddelas här 
en planritning, som närm are belyser begrafningsplatsens läge och omfång.

Om man norrifrån nalkas sundet emellan Kyrkogårdsön och Porkala 
Tullandet, varsnar  man på nordligaste delen af ön, kallad »Kyrkogårdsudd", 
på omkring 3 0 — 40 meters afstånd från stranden, en fristående grupp af 
björkar och bakom dem en omålad byggning med hvita fönsterkarmar.

Begrafningsplatsen från SSW.

Björkarna stå på begrafningsplatsen, som vidtar endast några steg NV om 
lotsen Amorins stuga, och utgöra nu det enda på längre afstånd synliga 
kännem ärket för platsen. Det stengärde, som i tiden inhägnat begrafnings
platsen till ett helgadt område, är  nu nästan jämnadt med jorden och ställ
vis betäckt af  jord och gräs, så att endast en noggrann undersökning kan 
klargöra dess läge. Såsom planen utvisar, inneslu ter  s tengärdet ett fyr
kantigt område, med det åt norr  vända hörnet spetsigt, och sluttande mot 
sydväst. Hela udden är  jämförelsevis låg och så ligger äfven begrafnings
platsen endast c. 3 m öfver det nuvarande medelvattenståndet. Grafplat- 
serna  synas tydligast å norra delen af området, där flere aflånga fördjup
ningar ligga i riktning från väster åt öster. Äfven på andra ställen finnas 
öfver hela begrafningsplatsen ojämnheter, hvilka tydligen äro spår af graf-
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var, men fördjupningarna äro oregelbundna delvis på den grund att graf- 
varne upptagits m er än en gång på sam m a ställe.

När begrafningsplatsen användts för sitt ändamål, härom finnas nu 
mera inga uppgifter. Man vet å orten blott, att åtminstone under  senaste 
å rhundrade ingen begrafning ägt rum där. Liksom om andra begrafnings
platser här  i skärgården berättar man om denna, att en general här  blifvit

/t v *j/rrrortns H

Plan af begrafningsplatsen. Siffrorna ange höjden öfver vattennivån d. 09, kl. 2 
p. d., då vattenståndet var högre än vanligt.

jordfäst, och att därvid den aflidnes gyllne svärd lagts ned i grafven. Denna 
graf uppgifves likväl ligga utom den egentliga begrafningsplatsen, nämligen 
under västra knuten  af Amorins stuga. Man uppgifver, att för c. 40  åt 
sedan tre herrar  från Sverige varit här  i och för frågan om en minnesvård 
på generalens graf. Planen hade likväl af någon orsak gått om intet.

Att en kyrka eller ett „p red ikohus“, såsom sägnen säger, skulle stått 
invid begrafningsplatsen, anser  jag mycket sannolikt.  Isynnerhet sydost 
om begrafningsplatsen finnas stenar, hvilka väl kunna ha utgjort stenfoten 
till ett träkapell. Likväl måste frågan blifva oafgjord, tills gräfningar k u n 
nat verkställas. Likaså måste hvarje slutsats om tiden för begrafningsplat- 
sens användning lämnas beroende af observationer och fynd, som
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tilläfventyrs kunna göras vid gräfningar å stället. Tillsvidare g rundar  sig 
det gjorda antagandet, att begrafningsplatsen jämte det kapell som möjligen 
här  funnits, skulle höra till en tidig medeltid, endast på den omständigheten att 
de ligga vid en urgammal farled och i närheten af en fordom betydande 
handelsplats. J. Re.

Ruuhilöytö.

Tänä syksynä on tuotu täkäläiseen valtion kansatieteelliseen museoon 
Pohjois-Karjalasta, Kontiolahden pitäjän Paiholan kylästä vene, joka on 
tehty kovertamalla yhdestä puusta. Se oli säilynyt muutaman km. pituisen 
Likolammin pohjassa, aivan lähellä m aata lammin savirannalla, juuri siinä 
paikassa, missä poikki Pöllönvaaran laskeutuva raja-aita (tila N:o 7) lam- 
piin päättyy. Vene oli luonnollisessa asennossaan ja  siksi matalalla, että 
lammin kuivana ollessa saattoivat sen laidat joutua ilman vaikutuksen alai
siksi, josta syystä ne nähtävästi ovatkin muualta, paitsi oksien kohdalta, 
jonkun verran syöpyneet ja  alentuneet. Ison osan perää olivat niinikään 
aallot pieksäessään lohkaisseet kahdeksi palaksi, m utta onneksi olivat palat 
säilyneet aivan veneen vierellä muuttumattomassa muodossaan, joten ne 
voitiin helposti löytää ja  sijoittaa paikoilleen. Mutta veneen »siivet» ovat, 
sen pahempi, hävinneet aivan löytymättömiin.

Kokojaan on kuutti 1. ykspuinen-vene, joita nim ityksiä kansa seudulla 
käyttää, vain muutaman hengen kantoinen. Sen pituus on keulakärkeen 
m itaten 2,44 m. ja  sisästä 2 m., leveys ulkoa 43 cm., sisästä 35,5 cm., korkeus 
28 ja  22 cm. Samanpuolisten kylkireikien väli on 1 ,11  m. Muoto näkyy tar
kemmin piirroksesta. Perä lienee jo alkujaan ollut vähän korkeampi laitoja; 
laitojen matalemmuus johtuu nähtävästi venepuun hienoudesta. Teko
tavalleen on vene ollut aika siro: ulkopuoli hyvin silitetty, laidat suoristetut 
ja  niiden vahvuus yhtätasainen. Kiinnipitoa varten on keulaan muodostettu 
jatkos, jossa on reikä köyttä  varten, joka mahdollisesti oli vitsainen. Kaatu-
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inisen estämiseksi oli kuutti varustettu neljällä »siivellä», s. o. neljällä poi
kittain asetetulla vaakasuoralla puulla tai laudalla, joista kaksi oli kummal
lakin puolen veneen runkoa. N äitä varten on sen molempiin kylkiin pohjan 
sisäpinnan tasalle puhkaistu pari nelikulmaista reikää, kaksi aina kohdakkain, 
toinen pari perä-, toinen kokkapuolelle. Oliko siipitanko vain reikien leveinen 
ja  niiden lävitse kulkeva yhtäläinen puu,' vai olivatko siivet kukin tehty eri 
puusta ja  mahdollisesti päistään leveämmät, ei aivan tarkkaan tiedetä, m utta 
luultavasti 011 jälkimäinen oletus oikeampi. Mitään pitkittäistä varapuuta 
ei ole ollut siipien välillä 1.

Näin tiedetään löytöseudulla kertoa kyseenalaisesta ruuhesta. Maini
taan erään vuoden 1870 tienoissa vielä eläneen Korppi-Ollin sen tehneen, 
sillä onkimatkoillaan mainitussa lammissa liikkuneen sekä jättäneen sen sille 
rannalle viereksimään, mistä se nyt löytyi. Lammista on kyllä löytyn yt jään
nöksiä toisistakin yksipuisista veneistä, m utta jo lopen huonoon kuntoon 
menneistä, joten on luultavinta, että tämä ruuhi on juuri sanottu Korppi- 
Ollin käyttäm ä. —  K uljetettu  on venettä meloen airontapaisella, kaikesta 
päättäen yksiteräisellä.

Tässä yhteydessä sopinee mainita, että samantapaisia veneitä, paitsi 
m ainittuja, tiedetään nykyisen polven muistaessa usealla seudulla Pohjois- 
Karj alassa käytetyn, etenkin salolammeissa onki veneinä. Niin ovat Kontio
lahden Pusonpuolella, Kiihtelyksen Röksässä ja  Pielisjärven Ruunaassa. 
Viimemainitulla seudulla oli ollut kaksi ruuhta rinnakkain yhdistettynä. 
Eräällä Kontiolahden Monnin miehellä oli n. 1840-luvulla ollut kuutti Pielis
joessa. Siinä oli ollut jonkunlaiset soutuneuvotkin, ja  oli hän sillä laskenut 
virtaa kalamatkoillaan aina Paiholaan saakka. Niinikään on Höytiäisen 
laskumaatumalta tavattu  kuutin jäännöksiä. Ja kuulipa tämän kirjoittaja 
kuluneena kesänä Inkerinmaallakin eräässä K attilanpitäjän järvessä yksi
puista venettä käytettävän.

Kaatum aan sanotaan kuuttien olleen herkkiä; jopa jos kieltä suussa 
varomattomasti muutti toiselle laidalle, sanoi eräs ukko piloillaan, ne kumoon 
pylläutivät. Hukkumistapauksia tiedetäänkin useita kertoa sekä Karjalassa 
että  Inkerissä.

/. L.

1 K iihtelyksen H am m aslahdella m ainitaan a inakin yhden sella isen , jossa vara- 
puu t olivat, o lleen käytännössä eräässä  lam m issa.
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Savon savupirteistä.

Savon savupirtit pitemmän tahi lyhemmän ajan kuluttua ovat muinais
muistoja vain, m utta nykyjään niitä vielä on syrjäisissä kylissä ja  moni vanhus 
vielä kiittää savupirtin ilmaa mieluisaksi. Vanhanaikuinen pirtti eli tupa 
tavallisesti on rakennettu paljaan maaperän tahi matalan kivijalan päälle 
kummulle likelle rantaa. Pirtin edessä on »kota» eli »piste», joka on pieni 
hienoista pirtin kattoa vasten nojallaan olevista maloista eli pystypuista 
tehty hökkeli, jota käytetään sekä etehisenä että ulkohuoneena. Siinä pirtin 
oven edusta p ysyy sateella kuivana, ja talven tuiskut eivät aja sinne paljon 
lunta. Pirtin matala, mustunut ovi on rakennuksen päätyseinässä ja ovessa 
on ripa. Seinä oven yläpuolella on ulostupruavasta savusta musta. Pirttien 
harjaorren nojalla olevia kattoja on erilaisia, sillä saattaa olla pirtin päällä 
turvekatto eli nurmikatto, joka kuitenkin on harvinainen, olkikatto, pärekatto 
tahi tuohista tehty siten, että tuohten päälle on pantu kiviä, aidaksia tahi 
pitkiä, pyöreitä malkoja (se on tuohi eli malkakatto). Varakkaampien katot 
joskus ovat tehdyt laudoista, jotka särmillään yh tyvät toisiinsa. Mutta on 
myöskin kourukattoja. Ne ovat tehdyt hirsistä halotuista koverretuista 
peikoista, joitten kouruja myöten sadevesi juoksee alas. Katon päällä on 
laudoista tahi ontosta puusta tehty savutorvi eli lakeistorvi, joka usein on 
kallellaan ja  jonka alla oleva räppänä eli lakeisaukko suljetaan pirtissä luukulla. 
Pirtin seinät ovat kuorituista paksuista hongista, jotka eivät ole vedessä uitet
tuina menettäneet kestävyyttään ja  joitten päät nurkissa ovat pitkästi ulko
ilevina eli »koirankaulalla». Seinät ovat ulkoa harmaat, m utta sisäpuoleltaan 
varsinkin ylempää kiiltomustat.

Pirtissä on laessa sivu-seinästä toiseen kulkevia hirsiä eli orsia, joista 
keskimmäinen isoin on kurkihirsi, m utta on muutamissa pirteissä kolmekin 
kurkihirttä eli »pilaria» kattoa eli laipiota kannattamassa. Näiden katon ra
jassa olevien orsien alapuolella on hienompia orsia; niinpä uunin patsaan 
päästä kulkee kolme ortta: yksi pirtin poikki, toinen pitkin pirttiä ja  kolmas 
pitkin uunin rintaa. Tämä viimeksi mainittu on haahlainorsi, josta rautaiset 
tahi puiset haahlat riippuvat. Uuunin kupeella ovat kenkäorret, likempänä 
ovea päreorret ja  samalla puolella jalasorsi, jossa re’en jalakset painuvat. 
Päreorret, sukankuivuuorret ja  leipävartaat usein ovat kaikista hienoimpia. 
Orsien järjestelmä kuitenkin eri pirteissä on erilainen. Muutamissa esim. 
on kaksi päällekkäin ja  poikittain kulkevaa pää-ortta.

Ikkunoita eli laseja ei myöskään ole yhtä monta jq^ savup irtissä. Niitä 
on 2 pihanpuolisessa, i  oven vastaisessa ja  i  karsinaseinässä tahi on 2 peräsei- 
nässä, I— 2 pihanpuolisessa ja  alkuperäinen juoksuluukku karsinaseinässä 
tahi on 2 perällä ja  2 sivulla tahi on kaikkiastaan vaan pari ikkunaa tahi 
ainoastaan yksi. Ruudut usein ovat rikkinäisiä, päivän paahtamia ja päreillä 
sekä rievuilla paikattuja.
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Karkea lattia on tehty leveistä irtonaisista lankuista sekä kahtia jaettu. 
Mutta aikaisemmin lattia eli silta on ollut kovaksi polettua savea, jonka päälle 
oli valettu  tervavettä. Lattiassa on irtonaisella luukulla varustettu aukko, 
josta portaat tähtevät alas kellariin. Siellä pidetään potaattia, nauriita ja 
kaljaa, talvella kanojakin. Likellä pankon nurkkaa on lattiassa pieni luukku, 
josta pestessä juoksutetaan vesi pois. Y öksi pannaan lattialle olkia.

Uunin ja  oven välissä on »köyhänsoppi». Uunin ja peräseinän välissä 
on »karsinanurkka», jossa on naisten sänky, kangaspuut eli kangastuolit lä
hellä peräseinän ikkunaa, pieni pöytä, kätkyt, rukkia, kakkoja, pieniä jakka
roita j. n. e. Toisessa peränurkassa, miesten nurkassa, on suuri ruokapöytä.

Jos ovi on etelään, niin kiukoa eli uuni on oikealla puolella sitä, m utta 
jos ovi on pohjoiseen, niin uuni on vasemmalla. Uuni tavallisesti myöskin on 
pihamaata vastakkaisella seinällä. Se on suuri, noin 2 x/a metriä tahi syltä 
korkea, litteistä paasista tehty ja puiselle tahi kiviselle pohjalle rakennettu. 
Tavallisesti alus on hirsistä salvettu ja siinä pieni kolo eli aukko, josta piste
tään pientä tavaraa siellä säilymään. Koko täm ä laitos on uunin »jalka». K ar
sinasta pääsee uunin tasaiselle päällykselle portaita myöten, joissa paksuun 
puuhun on hakattu jalansijat. Uunin päällä säilytetään piakoita (leipälapioita), 
hiilikoukkuja, päreitä, y. m. ja  siellä lautojen päällä on makuusijat. Uunin 
suusta ja  kahdesta hormista (uunin etupuolessa olevista reiästä )tunkeutuu 
ulos tupaan tulenliekkejä ja  savua. Uunin suun edessä on hirsistä, laudoista 
tahi kivistä tehty tulisija (liesi eli »liios»), johon levitetään hiiliä ja  jossa padat 
ovat rautajaloilla tahi haahloissa. Lieden yläpuolella on patalauta (?) ja  lieden 
kumpaakin päätä sanotaan »pankoksi». Siinä lapset usein istuvat itseään 
lämmitellen. Lieden päässä on puu- tai kivipatsas ja  sen päässä hapankappa, 
josta hapanta otetaan keitettäväksi. Vasemmalla puolella uunin suuta ovat 
rautaiset pärepihdit uunin kupeessa, ja  uuni on vuorattu hirsillä tahi lankuilla. 
Pitkin muita seiniä, m utta ei pitkin ovenpuolista seinää, kulkee yhdestä lau
kusta tehdyt, pitkät ja leveät penkit, joilla istutaan ja pitkällään ollen pidetään 
ruokalepoa. N iitten alla on kirveitä, tupakkahakkuri ja  tupakanhakkuu- 
petkel. Seinillä on naulapuita ja  mustuneita työkapineita. Pirtin perässä 
miesten nurkassa seisoo ristikkojaloilla yhdestä puusta tehty leveä ja  pitkä 
ruokapöytä; sen päällä on kaljahaarikko. Pöydän etupuolella on rahi, joka 
on yhtä pitkä, kuin pöytä. Joku sänky olkineen seisoo oven puolella tahi 
uunin vieressä ja  karsinassa. Onpa pirtissä myöskin höyläpenkki ja oven puo
lella astiakaappi sekä ristikko, jonka päällä seisoo vesikorvo. Sillä puolella 
myöskin on »solkkukorvo», johon pannaan keitontähteet, potaatin hidut, 
nauriinkuoret, tiskuvedet y. m. Jossakin nurkassa on hylly, jossa pidetään 
lusikoita, veitsiä ja kahvikuppia. Likelle ovea on seinään kiinnitetty kierin- 
rauta, jolla nahkaa muokataan. Tuolia harvoin on.

Pirtissä illalla pimeän aikana on suuri päreroihu. Silloin naiset kehrää
vät ja  miehet höyläpenkin ääressä tekevät rekiä, korvoja, vasuja, suksia y. m. 
Ruotilainen kiskoo päreitä. Mutta paitsi ihmisiä on pirtissä myöskin kanoja,
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porsaita, vuohia, vasikoita, heiniä ja  ennen potaattienpanoa näitä itämässä. 
Jos pirtin isäntä oli varakas, niin oli porstuan toisella puolella kylm ä pirtti, 
jonne mentiin savua pakoon, ja  porstuan perällä kamari tahi ruokahuone.

Karjalassakin on savupirttejä, m utta niitten eri osat ja  esineet osaksi 
ovat saaneet toisia nimiä, kuin Savossa. Niinpä kolpakko  Etelä-Karjalassa 
011 kipunakupu, ja  uunin hirsistä tehdyssä aluksessa pidettiin kanoja.

J .  M . S .

Kultturihistoriallisia tutkimuksia v. 1909.

Tutkimuksia, jotka ovat tarkoittaneet etupäässä kultturihistoriallisten 
muistomerkkien selvittämistä ja säilyttämistä, ovat tänäkin vuonna tehneet 
museonvirkailijoista toht. K. K. Meinander, arkkitehti C. F rankenhaeuser  
ja allekirjoittanut.

Toht. M einander tutki useita Uudenmaan kirkkoja ja on tuloksistaan 
jo tehnyt lyhimmittäin selkoa Svenska Folkskolans Vännerien tämän vuoden 
kalenterissa. Tämän lisäksi kävi hra M. Halikon ja Mynämäen sekä Turun 
tuomiokirkossa etupäässä tutkiakseen näissä löytyviä kallisarvoisia hau ta
muistomerkkejä 1600 luvulta sekä muitakin suuruusajan taidemuistoja. 
Inkoon ja Karjan kirkoista toi hra M. Historialliseen museoon edellisestä 
jalkaväen lipun 1700-luvulta ja jälkimäisestä muutamia pyhimyskuvia. 
Vielä kuvasi ja kertoi hra M. Historiallisen museon kokoelmia varten yli
opiston, ylioppilastalon ja Uusmaalaisen osakunnan originaalimuotokuvat.

Arkkilehti F rankenhaeuser  valvoi korjaustöitä ja teki remonttiehdotukset 
vuodeksi 1910 Kuusiston, Turun, Raaseporin, Kastelholman, Kajaanin ja 
Olavin linnoilla sekä tutki pienempiä korjauksia ja uudistuksia varten Vah- 
don, Kortesjärven, Purmon ja Paattisten kirkot. Räntämäen kirkossa uudisti 
hra F. kirkon omituiset n. 1450 luvulta polveutuvat kattomaalaukset. 
Tärkeimmistä hra F:n suorittamista töistä tulee myöhemmin tässä lehdessä 
lähemmin selkoa tehtäväksi.

Allekirjoittaneen tutkimukset taas ovat kohdistuneet kaupunkiraunioihin, 
muutamiin kirkkoihin, linnoihin, hautausmaihin y. m. muistoihin.

Kaupunkikaivauksissa  esiintulleita rakennusraunioita tutkin Viipu
rissa ja Turussa. Edellisessä oli Thessleffin tontilla Harmainveljesten 
kadun 5:ssä uutis rakennusta  tehdessä tavattu maanalainen holvi, joka kai
kesta päättäen on keskiajalta peräisin. Jälkimäisessä taas oli samanlaisessa 
työssä Kaskenkadun 2:n tontilla jälleen tavattu Turun Olavin luostarin rau 
nioita. Viimeksimainittujen raunioiden kartoittamisen ja kuvaamisen oli 
Turun Hist. museon johtokunta antanut arkkitehti Alex. Nyströmin huoleksi,  
joka apulaisineen valvoikin kaivauksia joka päivä. Allekirjoittaneen tehtävä 
täällä rajoittui pääasiassa tutkimustyön ohjaamiseen ja neuvonantoon siinä, 
m issä  sen voin tehdä. Nyt paljastuneet rauniot, joiden tu tkimisessa Turun 
m useon johtokunta siis osotti aulista uhraavaisuutta ja harrastusta,  ovat tär
keänä täydennyksenä niille jäännöksille, joita luostarista ennen tunnetaan. 
Niistä mainittakoon jäännökset komeasta pilarisalista (kapittelisali?), sen 
vierellä olleesta ristikäytävästä, joissa kummassakin tavattiin hautoja, j. n. e. 
U sei ta  rakennuksen  yksityiskohtia ja rakennustapaa valaisevia yksityislöytöjä 
tavattiin niinikään raunioista, jotka nyt valitettavasti tulivat kokonaan hävitetyiksi.
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Myöskin tutkin Turussa  rouva Lindströmin tontilla U udenm aankadun 
3:ssa erään maanalaisen holvatun kellarin, joka aikaisemmin jo on ollut esillä 
ja jossa väitettiin silloin nähdyn kirstu täynnä asiakirjoja tai muita aarteita. 
Kuten usein ennen, osottautuivat tässäkin tehdyt havainnot virheellisiksi. 
Holvi, joka oli segmenttikaaressa, harmaasta kivestä muurattu , noin 4 m. 
pitkä, 3,80 m. leveä ja 1,5 m. korkea, ja jonka kannattamiseksi myöhemmin 
oli tehty holvin pitkin päin kahtia jakava tilapäinen muuri laen kohdalle, 
sisälsi vaan irtonaisia pakkalaatikonlautoja, joissa oli koneella tehtyjä nauloja, 
sekä osia särkyneestä tammitynnyristä. Nämä kelluivat muun hylkysoran 
joukossa veden pinnalla, joka suureksi osaksi täytti holvin.

K irkkotutkim uksia, joita keväällä vahvistetun matkaohjelman mukaan 
oli allekirjoittaneen osaksi tullut useampia, tulin suorittaneeksi ainoastaan 
Räntäm äen  kirkossa. Täällä tehdyistä tärkeistä havainnoista tulee tässä lehdessä 
myöhemmin puhe. Käynti Naantalin  kirkossa tarkoitti nykyään kirkon sisäseinä- 
vierellä seisovan keskiaikaisen alttarikaapin paremmin säilyttämistä ja nykyään 
puuvajana käytetyn nunnakuorin kunnossa pitoa.

Linnakorjauksista  oli valvottavinani työt Käkisalmessa. Tätä paitsi 
kävin osaksi tutkimus-, osaksi säilytystoimenpiteitä varten Teinperin linnalla 
Maskussa, U nikkolinnalla  Janakkalassa, Sairilan  muinaislinnalla Mikkelin 
pitäjässä, Tukianmäen  ja Tokranlahden linnoilla Sortavalassa, sekä matkan 
varteen sopineina Sortavalan Paason vuorella, jossa mahdolliset varustukset 
ovat olleet hiljan rakennetun huvilan tiellä, ja Kurkijoen Lopotin  linnalla.

Vanhoja hautausm aita  kartoitin 
Porkkalan Kyrkogdrdsöllä, josta lähemmin 
s. 127, sekä Jaakkim an Sorolan  kylässä 
Matti Haakanan talon ympäristöllä. Täällä 
oli ihmispääkalloja tavattu talon asuin 
rakennuksen  eteläpuolella olevasta hieno- 
hiekkaisesta nykyään viljellystä töyräästä, 
johon hiekan ottamisen kautta oli synty
nyt kuoppa (vert. ohella olevaa kartan- 
aihelmaa). Olipa eräällä luurangolla tavattu 
vaskilankaan pujotetut lasihelmet kaulassa.
Tutkiessani paikkaa, joka on kapean 
Sorolan salmen länsirannalla noin parin 
sadan metrin päässä rannasta, tapasin 
jäännöksiä useastakin luurangosta, jotka 
kuitenkin olivat aivan hajanaisia ja luut 
nähtävästi auran tai karhin irroittamina ja sirottamina siellä täällä pellossa. 
Mitään kalua ei löytynyt, eikä niitä mainittua helminauhaa lukuunottamatta 
ollut ennenkään tavattu. Paikka kerrotaan myöhempinä aikoina olleen 
venäläisten hautausmaana. Tällaisia tiedettiin paikkakunnalla olleen useitakin.

Tiedusteluja ja vähempiä tutkimuksia toimitin H irvensalmen pitäjässä 
hra Kasperi Tantun museoon lähettämän ilmoituksen johdosta muutamasta 
„haudasta" Malvaniemen kylässä, jonka sitten kuulin olevan entisen sysi- 
tai tervahaudan. Janakkalassa oli Vanaantaan kartanoon kuuluvan Kauris- 
mäen talon alavasta savipohjaisesta pellosta löydetty keskiaikuinen 'miekka, 
jonka löytöpaikka täällä käydessäni oli kasvavalla viljalla, mutta ei näytä 
antavan aihetta laajempien tutkimusten tekoon. Saman talon maalla niin 
kutsutussa Tytärtyynyn kallion mäessä tapasin suuren  joukon pitkulaisia 
kuoppia, joiden pohjasta esiintyi ihmisluita ja joita kutsutaan ryssän h au 
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doiksi. Nämä mahtavat olla muistoja jonkun myöhemmän sodan ajalta, sa 
moin kuin näitä lähellä oleva patterin jäännös. —  Janakkalan  kirkon luona 
olevasta suutari Flinkin perunamaasta, josta ennenkin on löytöjä museoon 
tullut, sain talteen rautakautisen keihäänterän ja sormuksen. Löytöpaikalta 
on maata raivatessa rautakautisia hautaraunioita hävitetty.

Kaivauksia  ja kartoituksia  toimitin Uskelan Hakostaron  linnalla, jolla 
on täysin pakanuudenaikaisen varustuksen luonne. Linnan muuri on täällä 
kuitenkin selvästi limitetty liiteainetta käyttämällä. Laajaperäisistä lastoilla 
tutkimisista ja seulouksista huolimatta ei tavattu mitään irtonaisia löytöjä. — 
Vanhallalinnalla Liedossa kaivelin yhden viikon ajan. Linnan varustuksista 
saatiin selville kaksi sisäkkäistä kehämuuria ja luja kivestä tehty suora- 
nurkkainen varustus, jonka lävitse on täytynyt vuorelle nousta. Itse vuoren 
päällä on varustusten  jäännöksiä ainoastaan niillä puolin, joista vuorelle on 
voinut päästä. Tutkimuksella saatiin talteen joukko muinaiskaluja, osaksi 
historialliselta osaksi esihistorialliselta ajalta. Sekä Hakostarossa että Van
hassa linnassa oli tutkimuksissa apuna ylioppii. Sigurd Stenbäck. —  Hakoisten 
linnalla Janakkalassa, jossa työskentelin kymmenen päivää, sain niinikään 
selville linnan suunnikkaan muotoisen päärakennuksen vuoren päällä lujan 
manttelimuurin laidassa, joka on piirit tänyt vuoren laen. Tähän liittyy esi- 
linna, jonka muodostaa puoliympyrän muotoinen kehämuuri,  sen edustalla 
syvä vallihauta ja valli. Täällä tavatut löydöt ovat kaikki keskiajalta. -■ 
Sibbersborgissa Sipoon joen suulla, jossa niinikään tutkin muutam ia päiviä, 
tavattiin vallihaudan ja vallin maayhteydestä katkaisemalla kalliolla nelikul
maisen linnarakennuksen perustus. Löydöt ovat täältäkin keskiaikaisia.

Luonnollisesti eivät nämä tärkeät muinaismuistot ole tällä tulleet lopul
lisesti tutkituiksi. Vasta on linnojen luonteesta jonkun verran vihiä saatu. 
Tulevana kesänä jatkettanee näitä tutkimuksia, sikäli kun senaatin tähän 
tarkoitukseen myöntämä määräraha riittää.

Syyskuun ajan ja alun lokakuuta tutkin ulkomailla etupäässä esi- ja 
historiallisen ajan rakennusten  ja niiden raunioiden säilyttämistoimenpiteitä. 
Tätä tarkoitusta varten kävin Ruotsissa ja Tanskassa. Viimeksimainitussa 
sain m. m. tilaisuuden museon inspehtori P. Haubergin kerällä tehdä mat
kan Bornholmin mielenkiintoisilla muinaisjäännöksillä ja käytännössä tutustua 
tanskalaisiin korjausmetoodeihin m. m. H am m ershusin  raunioilla, jossa kor
jaustyöt pareillaan olivat käynnissä. Saksassa käytettyihin konserveeraamis- 
tapoihin tutustuin rakennuksilla Turingissä, Elsassissa, Reininmaakunnissa 
y. m. sekä Berlinin museolaboratoriossa. Samaa tarkoitusta varten otin myös
kin osaa Trierissä pidettyyn 10:teen „Tag fiir Denkmalpflege" kokoukseen.

Juhani Rinne.

Uutisia. — Notiser.
S u om en  M u in a ism u istoyh d istyk sen  k o k o u k sista .

Jou lu k u u n  kokoukselle  oli kansakoulunopettaja  A. H ytönen  ilm oittanut eräästä 
k iv ia seesta , joka oli ollut litteä m olem m ista päistään 19 sm . pitkä 3  sm . leveä ja 1 */j 
sm . paksu, sekä löydetty noin 1867 vaiheilla Ju vu n  pitäjän V uorenm aan kylän K uusi- 
harju  n im isen  tilan maalta kynnettäessä pellonpiennarnurm ikkoa. E sinettä oli käytetty 
kovasim ena ja oli sitten tässä käytännössä rikkunu t ja hukkaantunut.
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H erra  E ino Tikkanen  ilmoitti K iuruvedellä  K arsikon tilaan kuu luvalla  Aution- 
niem ellä olevan jälkiä vanhasta asuinpaikasta, jonka luota m. m. on joku vuosikym 
m en sitten  löydetty kiviase. Sam assa pitäjässä olevan K oskenm äen  (Paloisvuoren) 
päällä löytyy sam an ilm oittajan m ukaan kallioiden välisessä  h iekkam aassa m ukula- 
kivillä yli lh- m etrin  paksuudelta  täytettyjä kuoppia, joita kansa k u tsu u  „h iijenkiu- 
kaiksi“ tai lappalaiskotain paikoiksi. Sanotaanpa n iissä  „lappalaisaikaan“ m alm iakin 
su latetun.

H ra J . L u kka rise lta  oli saapunut seuraavat tiedonannot: E non  pitäjässä oli noin 
v. 1900 suota kaivettaessa tavattu kolm e h irsilauttaa, joista erään päällä oli ollut pak
su ja  luita ja ihm ishiuksia . J u u a n  p itäjässä oli 1870 paikoilla Leh ikko lam m en  e te lä
päässä laskuojaa kaivaessa tavattu hala istu ista  pystypuista tehty kalasulun pohja ja 
L arinsaaren  ja N unn a la h d en  seuduilta  löydetty a inakin 5 kiviasetta, näistä  yksi R isti- 
sa a res ta  P ie lisjärvessä . M ainitussa L arinsaaressa  sanoo ilm oittaja olevan m yös useita  
h a u ta u sp a ikko ja , m. m. V anhalan talon aitan takana ja talon alapuolella olevassa „kal- 
m isto m etsä ssä“ . K ontio lahdella  sanoo ilm oittaja olleen k reikanuskoisten  hautausm aan 
nykyisen hautausm aan paikalla ja Paiholan kylässä Ristinpuron  suussa , jota paitsi luita 
on löydetty K irkonkylän laidassa olevan Pitkänlam m in suusta , /ifcse/i-vaarasta lähellä 
Jo en su u ta  on ilm oittajan m ukaan löydetty sittem m in hävinnyt k iviase ja Liperin  pitäjästä 
on kiviaseita löydetty Taipaleen kylästä useista  eri paikoista sekä eräästä V iinijärven 
saaresta. U seim m at näistä löydöistä ovat ku itenkin  jou tuneet hukkaan.

T utk im uksis taan  V enä jä llä  on m aisteri A. M. Tallgren, jolla, kuten  tässä leh 
dessä  aikaisem m in siv. 76 on m ainittu, oli yhdistykseltä m atkaa varten stipendi, an ta
nu t se ikkaperäisen  kertom uksen . Tästä kertom uksesta, joka sisältää koko joukon h au s
koja tietoja ja havaintoja ja joka vastaisuudessa tullee jossakin m uodossa kokonaan 
julkaistavaksi, m ainittakoon tässä vaan että m atkalla, joka kesti 11 viikkoa, oli kai
vauksia tehty K asanin, Kastrom an ia Arkangelin lääneissä yh teensä 8:llä eri paikalla, 
lukuunottam atta luku isia  topografisia tutk im uksia, joita n iinikään oli m onella taholla 
toim itettu. Tutkim usten  esineinä  oli o llu t m uinaisia asuinpaikkoja, m uinaislinno ja  ja 
kalm istoja eri ajoilta. P ronssiajan  kalm istoa, jota tutkija etupäässä oli etsinyt, ei hän 
ku itenkaan ollut o n n istu n u t tapaam aan. M atkan tu loksina oli hän yhdistykselle  jo jättä
nyt paitsi saviastian palasia ja luita, noin 450 esinettä. Näistä on A nanjinasta 137, 
G alitsista  84, Sorotsji-G orista 54, Bolgarista 100, M aklasejevkasta 14, T atjusin piiristä 
25, Arkangelin V aim usen luota n. 12, Senkursk ista  n. 20 ja eri paikoilta n. 10 num eroa.

Toht. Axel O. H eikel teki selkoa Seurasaarelle  aikaan saadun ulkoilm am useon 
vaiheista. Esitelm än sisä llys tu lee seikkaperäisesti selostettavaksi päivälehdissä.

J a a k k im a  K ansak.opettaja Matti Räty ilm oittaa että Jaakk im an  R euskulan ky
lässä on n. k. U konkankaasta h iekkaa o tettaessa löydetty ihm isluita. M illoin ja keitä 
paikalle olisi haudattu siitä ei ole m itään m uistoa säilynyt.

Kuhkaan kylässä sam assa pitäjässä on kyläläisten ilm oituksen m ukaan niinikään 
hautoja tavattu H eikki Sihvosen talon pellosta aivan asu in rak en n u sten  luota, sa 
m oin K uusikkoniem estä, edellisestä  noin k ilom etrin  päässä, sekä Lahden ryhm ästä. 
M itään kalua ei ole luiden ohella löydetty.

L ie to .  M u in a is linno ja , pakanuuden aikaisia, on Liedon pitäjässä ilm oitettu 
olevan Käärm eorvon m äessä Pokkolan ja H uilun kylien välillä sekä Viikan talon 
maalla, ei kaukana talosta.

P i ik k iö .  Kalm o. Moision ja V iukkalon kylien välillä P iikkiössä on Viukka- 
lon kylän Paavolan (?) taloon kuuluva Kalmo n im inen  pelto, jonka kesk itse  kylien 
välinen m aantie käy. M aantien pohjoispuolella  on A honius-neitien  asu n n o n  kohdalla 
etelään päin jyrkkä Kalmon (Kalman) mäki sam an n im isessä  kankareessa . Tältä mäeltä 
tai kankareelta  kerrotaan noin 30 å 40 vuotta sitten löydetyn sota-aseita, jonka joh-
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dosta paikasta käy tarina, että se on ta iste lu tan tereena ollut ja että kaatuneita on Kal
mon kankareelle  haudattu. Mäki on noin 4— 5 kilom etrin  päässä m erestä ja on tähän 
suuntaan  paikoin seinäjyrkkä, jonka vuoksi sitä tosiaan saattaisi arvella p u o lustusase
m ana käytetyn vihollista m ereltä  päin tai ehkä ohikulkevalta m aantieltä torjuessa. 
Mäen päällystä on verraten tasaista, eräältä kohdalta notkollakin, joten siihen  on m uo
dostunut ruoppainen vetelikkö. Tämän vetelikön luota oli paikalla käydessäni maata 
kuopittu ja poistettukin, m utta paljastuneessa  m ullassa  en huom annut m itään eriko i
sem paa. Sen sijaan oli maa m uualla pintaa lähellä tuhansekaista , m utta täm ä saattoi 
oila kokkotulien tai kulon jälkiä. M ahdollisesti en osannut löytöpaikkaankaan, 
sillä  paikkakunnalta  on vanhem pi sukupolvi, joka löydöstä olisi jotain tiennyt, koko
naan hävinnyt. / .  Re.

K okem äki. Tulkkilan kylässä on noin */» k ilom etrin  päässä kirkolta länteen  
Peipohjaan vievän m aantien varrella  kirkolta tu llen  oikealta puolen tietä T ulkkilanharju- 
n im inen kivikko- ja kallioharjanne, joka lienee n im ism ies Blom qvistin om istam a. Tä
m än harjan teen  länsipäässä, noin 8 å 10 m etrin  päässä m aantiestä, on K ivisen torpan 
kohdalla kuoppa, jonka reunat ovat m ustaa h iilensekaista  maata aina noin 40— 50 sm:n 
syvyydelle. H arjulla on m uuallakin kalm istom aan tapaista huom attavissa, vaikka maan 
p innalla ei y leensä ole näkyvissä m itään hautapaikkoja osottavaa m erkkiä. Kuitenkin 
löytyy harjun  kohdalla aivan m aantien v ieressä suu rien  m aakivien rajoittam a ne liku l
m ainen kivikehä, jonka p ituussuunta  on lännestä itään ja laajuus noin 7 x 5  m. ja joka 
ei näytä olevan rakennuksen  perustuksen  jäännös. Tällä kehällä voipi olla m uinais- 
tieteeilistä  m erkitystä, jonka vuoksi se  sam oin kuin harju  laajem m altakin ansaitsisi lä
hem pää tutkim ista. '/•  Re -

Å land. — G odby. M y n tfyn d . För fyra år sedan anträffade en bagare 
Syrjänen vid uppgräfning af en källargrop på sitt torps om råde ett större  myntfynd, 
innehållande åtm instone hufvudsakligast arabiska silfverm ynt. Fyndet hade, e n lig t ,  
uppgift af en urm akare  D. A. Felldén från Åbo, sederm era sålts till Finska guldsm edsaktie- 
bolagets hufvudaffär i sam m a stad. H r Felldén, som  sjä lf hade se tt hela fyndet, hade 
äfven köpt af detsam m a ett exem plar, hvilket sederm era  har kom m it till H istoriska 
M useets sam lingar. ___ _______

K irkollisen  ta iteen  o p etu sta  p a p is to lle , jonka hoidossa suu rin  osa k irkolli
sista  taideaarteista on kaik issa m aissa, on ruvettu puuhaam aan sie llä  ja täällä. N iinpä 
pantiin W ienirt yliopistossa lokakuussa 1908 toim een papistoa varten k u rss it k irko lli
sen taiteen tun tem isessa  ja taidem uistojen hoitam isessa. Paitsi asiantuntevaa opas
tusta W ienin m useoissa, joissa m. m. selitettiin  konserveerausto im enpiteitä, saivat k u rs
sien osanottajat kuulla  seuraavat esite lm ät: „M ikä on tyy li?11 „tilavuusprobleem i k ir
kollisessa rak en nusta iteessa", »historiallisen  tyylin tun tom erk it", »nykyaikaisesta tek 
n illisestä  term inologiasta", »kirkollisen taiteen vapaus ja säännönm ukaisuus", m u ina is
m uistojen hoidon historiallinen  kehitys", »m uinaism uistohoidon nykyinen asem a" 
»kirkollisista neu lom ateoksista" ja »em aljiteoksista". T ällaisia kursseja  toim eenpan
naan Taide- ja tiedem inisteristön  toim esta ja m uinaism uisto jen  säilyttäm istä varten 
asete tun  keskuskom itean avustuksella  tästä lähtien joka vuosi.

Selontekoja. — Referat.
S. 115— 118. G. H auptin te o k s ia  S u o m essa . N iiden teosten  lisäksi, jotka 

toht. J . Böttiger k irjo ituksessaan  sarjassa  »M eddelanden från Sv. Slö jdföreningen" 1902 
luettelee ruotsalaisen  hovinikkarin G. Hauptin (1741— 1785) tekem inä, löytyy Suom essa 
m uutam ia täm än kuulu isan  taiturin  tuotteita. H isto riallisessa  M useossa H elsingissä
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löytyy kirjoituspöytäkaappi (kuv. s. 116, siinä  oleva m uotokuva s. 118), jonka m erkintä 
(s. 115) osottaa Hauptin tekem äksi. K reivitär L. E hrnroothilla  on n iinikään kaksi 
H auptin  n im ikirjo ituksella  varustettua  nurkkakaappia  (kuva s. 117). V ielä löytyy Rii- 
lahden kartanossa kreivi AminofTilla kirjoituspöytäkaappi (kuv. s. 118), joka suure lla  
todennäköisyydellä on Hauptin teoksia, vaikka ei olekaan hänen nim ellään varustettu .

S. 119— 122. Om rem on ter  i K exh o lm s s lo tt . Som m aren 1908 förstärktes 
m ed nya kontreforer och bågar (f. 4 o. f. 2 a o. b sam t c o. d) det från W N W  till 
det runda to rnet ledande porthvalfvet, hvars grund gifvit efter, förorsakande farliga 
rem nor såväl i hvalfvet som  i tornet. Härvid verkställdes äfven m indre rem on ter i 
tornet, hvars u tseende före rem onten  framgår af f. 1 och 3, sam t i arkli- och m agasins
byggnaderna. Som m aren 1909 rem onterades den östra och den västra porten i nya slottet.

S. 122— 127. S iu n tion  saarn atu o lit. Aikaisem m in on Suom en M useon 1905 
s. 49 ja 72 kerro ttu  m iten S iuntion vanhasta ja arvokkaasta saarnatuo lista  tehtiin  ruoka- 
salinkaappi, joka sittem m in tuotiin kirkkoon takaisin. Kuva siv. 123 näyttää osan tästä 
huonekalusta. Saarnatuolissa oli K aarina M aununtyttären (1550— 1612), Sigrid Vasan 
(1566— 1633) ja täm än puolison H enrik  Klaunpoika Tottin ( f 1604) sekä v iim eksim ain i
tun äidin Kirsti H enrik in ty tär H ornin  vaakunat. Näm ä neljä  vaakunaa ovat nähtävästi 
saarnatuolin  lahjoittajan sukuvaakunat, joka lahjoittaja ei siis voine olla kukaan m uu 
kuin Kustaa Aadolfin „ lu m iau ra“ Åke Tott, joka m. m. om isti S jundbyn kartanon S iun
tiossa. Saarnatuoli, joka ei siis, kuten  aikaisem m in on otaksuttu, ole K aarina M au
nuntyttären  lahjoittam a, on S tjernm anin  m ukaan tehty v. 1625. Täm ä sai jo v. 1683 
väistyä uuden saarnatuolin  tieltä, joka on kuvattuna siv. 126 ja jonka lahjoitti p re si
dentti E. J . C reutz. U uden saarnatuolin  taitee llinen  luoja oli Matts R eim an (Remm ar), 
joka saarnatuolin  ta iteellisissa  osissa  osaksi jäljensi T urun  tuom iokirkon v. 1650 
H enrik  Flem ingin toim esta tehtyä saarnatuolia, seikka, jonka johdosta on luu ltu  että 
Siuntion saarnatuoli olisi tänne T urun tuom iokirkosta siirretty . Sam aa T urun  saarna- 
tuolia  oli osittain jäljennetty  myös Raahen saarnatuolissa, jonka tekijä  M ikael Balt 
luultavasti oli T uronkin  saarnatuolin  tekijä, sekä J. R. A spelinin otaksum an m ukaan 
R äntäm äen saarnatuolissa, jonka v. 1662-—3 on tehnyt D aniel Sudrovius.

S. 127— 129. H autau sm aa K yrk ogård sö llä  P o rk k a la ssa . K irjoittaja ju l
kaisee asem apiirroksen  m ainitusta hävinneestä  hautausm aasta, jonka kiviaitaus jo on 
hajaan tunut ja m aatunut. H autausm aan käyttöaikaa yhtävähän kun sen  ohella m ah
dollisesti olleen kappelin, joka to istaiseksi on kokonaan tarinan  varassa, ei tunneta , ja 
valaistusta siihen  voi antaa vaan paikan tu tk im inen kaivam alla, jota ei vielä ole 
toim itettu.

S. 129— 130. Ett båtfynd. En båt bestående af en urhålkad trästam , i tiden 
tydligen försedd med vingbräden för att ge densam m a större stadighet, har i höst upp
tagits u r ett träsk  i Kontiolaks socken i N. K arelen. Båten har troligen varit i 
bruk ännu på 1870-talet.

S. 131— 133. Om rök p örten a  i S a v o la k s . Förf. ger en  detaljerad beskrif- 
ning öfver de savolakska rökpörtena och deras inredning.

S. 133— 135. K u ltu rh istorisk a  fo rsk n in g a r  1909  ha utförts af d:r K. K. 
M einander, arkit. C . F rankenhaeuser och förf. i särskilda kyrkor, fornborgar o. å andra 
historiska m innesm ärken.

S. 135— 137. N o tiser  om F. Fornm . föreningens decem ber m öte, om begraf
ningsplatser i Jaakim vaara, några fornborgar i Lundo, ett vapenfynd i P ik is och om 
Tuikila åsen  i Kum o sam t om de i W ien för prästerskapet föranstaltade ku rse rn a  i 
kyrklig konst.

G od b ystä  Ahvenanm aalla on n. 4 vuotta sitten tavattu löytö sisältävä arabia
laisia rahoja, joista vaan yksi on saatu H ist. m useoon.

H e ls in k i ,  1909. K. F. P u ro m ie h e n  k irjap ain o .



Tilausilm oitus.

Suomen Museo -  Finskt Museum’in
seitsemästoista, v. 1910 ilmestyvä vuosikerta tarjotaan täten tilattavaksi.

Lehti on pyrkinyt ja on edelleenkin pyrkivä herättämään ja vireillä 
pitämään harrastusta kotimaiseen muinais- ja kansatieteelliseen sekä sivis- 
tyshistorialliseen tu tkimukseen ja edistämään maam m e kiinteiden m ui
naisjäännösten y. m. kultturimuistojen säilyttämistä ja arvoon saattamista. 
Erittäinkin haluaa lehti olla maam m e museotoiminnan äänenkannattaja  ja 
uutisia sekä keskus- että paikallismuseoistamme tulee sen vuoksi entistä 
enemmän lehteen sisältymään.

Voidakseen toteuttaa tarkoitustaan tehokkaammin kuin tähän asti on 
ollut mahdollista ja jotta niilläkin, jotka haluavat ainoastaan suomenkielisen 
sarjan Suom en Museon tai ainoastaan ruotsinkielisen sarjan Finskt M useumin, 
olisi tähän tilaisuus, tulee lehti v. 1910 ilmestymään 8:na vähintäin 1 pai
noarkin kokoisena vihkona, joista neljä on suomen- ja neljä ruotsinkielistä. 
Kummankin kielinen sarja varustetaan eri sivujärjestyksellä ja on myös 
erikseen tilattavissa. Vuosikerran loppuun liitetään ulkomaisia lukijoita 
varten saksankielinen katsaus tärkeimpiin lehteen sisältyviin kirjoituksiin, 
joka katsaus kotimaassa jaetaan ainoastaan molempien sarjojen tilaajille. 
Lehti tulee, kuten tähänkin asti, olemaan runsaasti kuvitettu. Sen suom en
kieliset vihot ilmestyvät tammi-, maalis-, syys- ja m arraskuussa  ja ruotsin
kieliset helmi-, huhti-, loka- ja joulukuussa.

Tässä asussa toivotaan lehdelle entistä suurem paa lukijapiiriä ja er i t
täinkin pitäisi sen saada sijansa maam m e historianopettajien ja oppikoulu
jen kirjastoissa, joissa sillä maamm e menneisyyden selvittämistä koskevissa 
kysymyksissä tulee olemaan lähdekirjan arvo.

Tilaushinta on sekä postikonttoreissa että toimitukselta suoraan tilat
taessa koko 8 vihkoisesta lehdestä 5 mk. ja suomenkielisestä tai ruotsin
kielisestä sarjasta erikseen 2 mk. 50 p. kummastakin. M uinaismuistoyh
distyksen vakinaiset jäsenet,  jotka ovat suorittaneet täyden jäsenmaksun, 
saavat lehden toimitukselta suoraan tilatessaan tilausvuoden kuluessa 2 
markasta sekä jomman kumman sarjan erikseen 1 markasta.

Helsingissä on lehti, mukavimmin tilattavissa suoraan toimitukselta, 
jonka osote on Historiallinen Museo, Helsinki, N ikolainkatu 5 (telef. 19 35), 
kirjakaupoista tai sanomalehtimyymälöistä.

Juhani R inne
A. Hackman K. K. M einander U. T. Sirelius



Prenumerationsanmälan.

Suomen Museo -  Finskt Museum.
Tidskriftens XVII årgång utkom m er under  å r  1910.
Tidskriften har  sträfvat och skall äfven framdeles sträfva att uppväcka 

och vidmakthålla intresset för den inhemska arkeologiska, etnografiska och 
kulturhistoriska forskningen samt alt främja bevarandet och vården af vårt 
lands fasta fornlämningar o. a. kulturminnen. Framförallt vill tidskriften 
vara ett organ för m useerna i vårt land, och nyheter  såväl från hufvud- 
stadens som landsortens m useer  komma därför att rikligare än förut intagas 
i densamma.

För att bättre än förut motsvara sitt ändamål, och på det de som så 
önska måtte kunna erhålla en enbart svensk- eller finskspråkig tidskrift, 
kom m er Suom en Museo— Finskt Museum att å r  1910 utgifvas med 8 
nummer, ett hvart af minst ett tryckarks omfång, och skola 4 af dessa 
num m er vara svenska, 4 finska. Hvardera serien får skild paginering och 
kan äfven p renum ereras  särskildt.  Till slutet af årgången fogas för utländ
ska läsares räkning en tysk öfversikt af viktigare uppsatser i tidskriften; 
denna öfversikt utdelas i Finland endast till p renum eranterna å 
bägge serierna. Tidskriften skall liksom hittills vara rikt illustre
rad. De finska häftena utkomma i januari,  mars, septem ber och november, 
de svenska i februari,  april, oktober och december.

I denna gestalt hoppas tidskriften vinna en större läsarekrets än 
förut, och särskildt borde den få en plats i våra historielärares och skolors 
bibliotek, där den kunde erbjuda material till framställningen af vårt 
lands forntid.

Prenum erationspriset är  såväl å postkontoren som vid prenumeration 
direkt hos redaktionen för hela tidskriften (8 nummer) 5 mk och för den 
svenska eller finska serien endast 2 mk 50 p. Finska Fornm innesföre
ningens medlem mar erhålla tidskriften vid prenumeration direkt hos redak
tionen för resp. 2 och I mark.

I Helsingfors sker  prenumeration lämpligast hos redaktionen, hvars 
adress är Historiska Museet, N ikolaigatan 5, Helsingfors (Tel. 19 35), hos 
bokhandlare eller i tidningsdepoterna.

/uhani R inne

A. Hackman K. K. M einander U. T. Sirelius


