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Hollolan kirkon asehuone ja sen keskiaikaiset 
maalaukset.

Hollolan kirkossa toimitettiin v. 1908 korjauksia, joiden ohella paljas
tettiin keskiaikaisia seinä- ja kattomaalauksia ei ainoastaan kirkossa vaan 
myöskin asehuoneessa. Tahdomme tässä erittäin kiinnittää huomiota vii- 
meksimainittuihin, koska ne ilmeisesti valaisevat asehuoneen keskiaikaista 
käyttöä.

Astuessa Hollolan asehuoneeseen  huomaa sen itäseinällä suuren  neli
kulmaisen m uurisyvennyksen, jonka pohjana on harmaa laakakivi.  Syven
nystä ympäröi m onumentaalinen seinämaalaus, joka esittää viimeistä tuo
miota (ktso kuvaliitettä). Maalauksen keskuskuvio Kristus, tuomari, on esi
tetty istuvana valtaistuimellaan sateenkaarella, puettuna viittaan, joka ulot
tuu olkapäiltä yli polvien, mutta jättää rinnan paljaaksi niin että kyljessä 
oleva haava tulee näkyväksi. Niinikään ammottavat haavat levitetyissä k ä 
sissä ja jaloista ovat pääasiassa vaan haavat jälellä, sillä m uu osa on su u 
reksi osaksi haihtunut. Keskuskuvion oikealla puolella (katsojasta nähden) 
nähdään pieni Johannes  Kastajata esittävä kuvio sekä vasemmalla puolen 
vastaavalla kohdalla katkonainen Neitsyt Maaria. Näiden ympärillä leijaa 
tuomion enkeleitä, uloinna oikealla pääenkeli Mikael paljastettu miekka toi
sessa kädessä ja toisessa vaaka, jota perkele koettaa keksillä saada ösotta- 
maan väärää painoa. Äärimm äisenä vasemmalla nähdään hyvin kaavam ai
sesti piirretty muurinsakaroilla varuste ttu  rakennus ja sen edessä  papilli
seen pukuun puettu mies kirja kädessä. Kuva esittää kenties Pietaria ta i
vaan valtakunnan portilla. Sarjan alaosassa nähdään oikealla ylösnousseet 
ja perkeleitä, vasemm assa laidassa taas poimuverho, jonka edessä on pol
villaan maallikkopukuun puettu mies ja sen vierellä toinen epäselvä ja kat
konainen samanlainen kuvio. Viimeksimainitut kuvat esittävät mahdolli
sesti maalauksen lahjoittajia. Kuvioiden välit maalauksen yläosassa ovat
täytetyt kasviköynnöksillä, jotka ovat meillä tavallista myöhäisgoottista m uo
toa. M uurisyvennyksen ympärillä on ollut kirjoitus suurin minuskelikirjai- 
min, mutta se oli esille saataessa aivan epäselvä ja tulkitsematon.

Asehuoneen muillakin seinillä on maalauksia, jotka kuitenkin ovat
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tulleet melkein kokonaan hävitetyiksi.  Ainoastaan pohjoisseinällä voi vielä 
erottaa muutam ia kuvioita. Vasemmalla puolella ovea on p. Kristoffer, jonka 
helposti tunnettavan sauvan juuri esiintyy selvästi ja vihreistä lehdistä n äh 
dään jälkiä, viimeksimainitut kohdat muutoin ainoat koko maalauksissa, 
joissa vihreätä väriä esiintyy. Oikealla puolen ovea on ihmiskuvioita, joista 
kaksi on aivan vieretysten ja niiden edessä viivoja, jotka voidaan selittää 
kehtolapsen kapalovöiksi. Näitä kuvioita lähestyy kolme m uuta  rukoillen. 
Koko ryhmää voidaan selittää tarkoittavan paimenten (tai viisaiden miesten) 
kunnianosotusta. Näiden yläpuolella on mahdollisesti samaan ryhmään k u u 
luva omituinen m aalaus: kehyksen ympäröimä nelikulmio, joka luultavasti 
kuvaa huonetta, sen sisällä pieni ihmiskuvio, jonka edessä on katkelmia: 
kädet ja vaatepoimuja isommasta kuviosta. Tämän kuvan sommittelu ja 
ja erittäinkin tuo pieni ihmiskuvio muistuttaa Neitsyt Maarian kirkossa 
käyntiä, kynttilämessua, mutta varmaa selitystä ei voi kuvalle antaa, sillä 
se on siksi liian katkonainen,

Paitsi näitä kuvaesityksiä on täällä ollut hyvin primitiivisiä orna- 
menttimaalauksia holvin laessa ia holviruoteet ovat olleet tavalliseen tapaan 
juovitetut.

Maalauksia tunnetaan entiseltäänkin kirkkojen asehuoneissa. Tällaisia 
on esim. Lohjan, Hattulan ja Taivassalon kirkoissa. Nämä ovat kuitenkin 
olleet aiheeltaan maallista laatua, ne kun ovat es ittäneet perkeleen houku
tuksia ja apua hevoskaupassa, sen vehkeilyä voikirnun ääressä j. n. e., ja 
ovat olleet omiaan vahvistamaan sitä ajatusta asehuoneista yleensä, että 
niitä ei olisi katooliseen jumalanpalvelukseen käytetty, vaan olleet kirkon 
esihuoneita, joihin muka kirkkomatkalle m ukaan otetut aseet y. m. jätettiin. 
Samaa ei kuitenkaan voida sanoa Hollolan asehuoneen maalauksista, joiden 
täydellisesti uskonnollista ja kirkollista luonnetta ei voida kieltää. Erittäin 
tekee itäseinän kuvaryhm ä epäilemättömäksi, että sen se inäkom eron koh
dalla on ollut alttari. Itse komerossa on todennäköisesti ollut pyhänkuva 
ja sen  ulkoneva pohjakivi on nähtävästi juuri alttaripöytä. Vielä huom au
tettakoon että sen toisella sivulla on kaksi saranakoukkua, jotka osottavat 
sen suulla olleen oven tai ehkä pikemmin kalterin, ja että sen yläpuolella 
oleva nelikulmainen konsoolimainen kivi on mahdollisesti ollut palavan va- 
loneuvon alus.

Muurisyvennyksiä on kirkkojemme asehuoneissa yleisesti, mutta 
kun niitä ei tässä suhteessa ole tarkemmin tutkittu, ei nyt voida sanoa, 
miten yleisiä tällaiset alttarilaitokset ovat niissä olleet. M uutamissa ase
huoneissa ovat komerot matalat ja pitkät, joten niitä on voitu käyttää istui
mina. Toisissa taas tavataan pieniä komeroita, jonkalaisia usein on kir
koissa alttarien ohella tai sakaristoissa paikoilla, missä niillä on voinut olla 
yhteyttä alttarin kanssa, jonka pöytä on ollut irtonainen ja jo ammoin sitten 
hävinnyt. Hollolan alttarikomero ei kuitenkaan ole yksinäinen, sillä sam an
lainen on ainakin Vanajan kirkossa ja lienee myöskin ennen ollut Janak
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kalassa, jonka 1848— 9 revitystä asehuoneesta sanotaan eräässä inventa- 
riokirjassa että se rakennustavasta päättäen on ollut pyhäin kappeli.1

Mutta Hollolan asehuoneen jumalanpalveluksellista käyttöä osottaa 
lisäksi pohjoisseinän maalaus. Täällä oleva Kristoffer oli nim. matkamies- 
ten suojelija ja hänelle pyhitettyjä alttareita oli keskiaikana ulkopuolella 
kirkkojakin, jotta matkustajat helpommin olisivat voineet käyttää niitä. Täl
laisia ei Suomesta tunneta, vaikka Kristoffer maalauksia tavataan useissa 
kirkoissamme (Lohjan, Perniön y. m.), tavallisesti luonnollista suurem m assa  
koossa. Kristofferia esittäviä veistokuvia, jotka voidaan ajatella olleen ulko
puolella kirkkoa, on niinikään ainoastaan yksi mainittu (Porvoon kirkosta), 
mutta sekin on hävinnyt. Hollolan asehuoneessa on tämä pyhimys sen si
jaan hyvin voinut olla tarkoitettu matka- 
miesten palveltavaksi,  sillä joskaan se 
kappeli, joksi asehuone oli sisustettu, ei 
ollut yksin Kristofferille pyhitetty, olivat 
matkam iehet kuitenkin täällä ti laisuudessa 
semmoisinakin aikoina, jolloin itse kirkko 
oli suljettuna, lähestymään suojelijaansa, 
jonka apua he Häm een pitkillä taipaleilla 
varmaan hyvin tarvitsivat.

Itse kirkossa tavattiin sen sijaan, m e r 
killistä kyllä, vähemmin maalauksia. Tääl
lä oli vaan vihkimäristejä (kuv. 6) ja 
arkkitehtuuriin  liittyviä koristeita holvi
ruoteissa sekä ristejä ja primitiivisesti 
piirrettyjä kuvioita holvien konsooleissa 
(ktso kuv. 2). Kahdessa kohdassa tavat
tiin holvin kuvuissakin, jotka muutoin 
olivat maalauksista tyhjät, heti eri holvit 
toisistaan erottavien kaarien yläpuolella, K uva2 Hollolan kirkkoTH dvikonsooli. 
jonkun verran paremmin tehty ihmispää
kehän sisällä. Toinen niistä oli parrakas Kristuspää, toinen parraton nuo 
rekkaampi naama (kuv. 5). Nämä kuviot ovat toisen miehen tekem ät kui- 
kuviot konsooleissa.

Jos kirkon ja asehuoneen maalauksia verrataan toisiinsa, huomaa sil
miinpistävän erotuksen. Kirkon ornamentit ovat kokonaan harjaantum atto
man tekijän kädestä. Tarvitsee vaan katsoa konsoolien kuvia tu llakseen  
täysin vakuutetuksi siitä, että niitä ei ole tehnyt maalarintaitoa oppinut, 
vaan pikemmin tavallinen rakennustyömies. Näistä kuvioista on pitkä askel 
kuviin kirkon katossa ja erittäin asehuoneen maalauksiin, joissa nähdään 
jo luonne-esitystä ja kauneutta. Erittäinkin osottaa viimeinen tuomio täy-

1 Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häft 29, s. 149.



dellistä sommittelua, joka näh tä
västi on sen puuleikkauksen ansio
ta, mitä maalari, kuten tavallista
oli, on käyttänyt esikuvanaan. D e
taljit ovat sen sijaan heikot, sekä 
ornamentit  että kuviot ovat jäykät 
ja kömpelöt.  Valitettavasti ovat
niistä kasvot melkein kokonaan h ä 
vinneet, jonka vuoksi kirkon k a
tossa olevien kuvioiden suhdetta
näihin ei voi varmaksi päättää.

Maalauksissa, niin hyvin kirkon 
kuin asehuoneen , on käytetty m us
taa, harmaata, punasta (punamultaa)
ja keltasta väriä. Eniten on niissä 
punasta. Vihreätä on ainoastaan 
Kristofferin sauvassa ja sininen sekä 
ruskea väri puuttuvat kokonaan. 
Muutoin eroavat nämä maalaukset 
kaikista keskiaikaisista kirkkomaa-

lauksistamme omituisen ääriviivakäsittelynsä kautta. Tavallisesti ovat nim. 
ääriviivat vedetyt vahvasti mustalla värillä. Hollolan maalauksissa ei sen
sijaan ole ensinkään mustia ääriviivoja, vaan ne ovat niissä kohdin, missä
ääripiirre on ollut välttämätön, kuten vaatteiden poimuissa y. m., m uodoste
tut siten, että pintaa tasaisesti peittävää väriä ei ole vedetty ihan reunaan
saakka, joten ääriviiva jää valkoiseen pohjapintaan. Kristuskuvan viitassa 
on tämä menettely erittäin silmään pistävä, sillä sen kautta, että kokonais
pinta täten tulee jaetuksi useihin pienempiin osiin, saa maalaus jossain m ää
rin mosaiikkia muistuttavan luonteen.

Maalausten ikää määrätessä on tavallisesti harvoja tukikohtia käy te t
tävissä. Se kuitenkin on verrattain helposti huomattavissa, ovatko m aalauk
set kirkkoa paljon myöhäisemmät, vaiko heti kirkon valmistuttua tehdyt. 
Edellisessä tapauksessa on maalausten alla vanhempi rappauskerros , toisi
naan vanhempia maalauksiakin, jälkimäisessä tapauksessa ei tällaisia alus- 
kerroksia ole. Hollolassa ei ole maalausten alla vanhempaa rappausta, 
vielä vähemmin vanhempia maalauksia, joten on todennäköistä että m aa
laukset täällä ovat tehdyt hetimiten kirkon valmistuttua.

Mutta Hollolan kirkon ijästä ei ole asiakirjatietoja. Tosin on melkein 
niiden veroisena pidetty tarinaa tiilikivestä, joka muka olisi ollut kirkon 
seinässä ja jossa olisi nähty vuosiluku 1236. Tämän perusteella päättää 
A. Neovius, Suomen kirkon matrikkelissaan, mainitun vuoden, tosin epäil
len, kirkon rakennusvuodeksi .  Piispa Collianderia ei sen sijaan asia enää 
epäilytäkään, koska Paimenmuistoissaan kategorisesti sanoo „rakennettu
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1236“. Merkillistä kyllä ei herra 
piispa ole Lammin kirkolle antanut 
rakennusvuotta  „yksituhatta yksi 
sataa ykskymm entä yks" , vaikka 
siihen olisi ollut yhtä hyvä syy,1 
vaan vuoden 1444. Jos nyt vertaa 
Hollolan ja Lammin kirkkoja toi
siinsa, niin näkee niiden raken
teessa niin suurta  yhtäläisyyttä, että 
täytyy oikeutetusti kysyä miksi nois
ta toisen täytyisi olla 200 vuotta 
vanhempi. Jos  sitten ulottaa ver
tailua muihin Hämeen kirkkoihin, 
esim. Janakkalan  ja Tuuloksen, jot
ka Tott-suvun ja Knut Possen vaa- 
kunain perusteella tiedetään raken
netuiksi 1400 luvun lopulla,2 niin 
tulee vakuutetuksi siitä, että Hol
lolan kirkko ei saata olla näitä pal
joakaan vanhempi. Hollolan kirkossakin ovat Possen ja S turen vaakunat, ko
meassa kuorituolissa, joka nähtävästi on Knut Possen ja hänen puolisonsa 
Birgitta Kustaantyttären, vanhaa Sture-sukua, lahjoittama Sten Sture vanhem 
man ollessa valtionhoitajana, jota toinen Sture-vaakuna tuolissa kai tarkoittaa. 
Possen toimiajasta Suomessa voidaan päättää, että lahjoitus on tapahtunut 
aikaisintaan 1470-luvun lopulla, eikä ole mahdotonta että mainituilla h en 

kilöillä on ollut jotain tekemistä itse kirkon rakentamisenkin kanssa, joka 
kaikesta päättäen on tapahtunut 1400-luvun jälkipuoliskolla. Tämän sa ta
luvun lopulla ovat epäilemättä tehdyt myös kirkon maalaukset, joita ei tyy
lin puolestakaan voitane sataluvun keskivaiheita kauvemmaksi viedä.

*

1 Vrt. Suom. Muinaism. yhdistyksen Aikakauskirja XIV, s. 231.
J Vrt. J. Rinne: Vanajan kirkko, Suomen Museo 1910, s. 72— 3.

Hollolan kirkko. Asehuoneen sisäkuva.



Hollolan asehuoneessa  on vielä toinenkin laitos, joka valaisee sen 
merkitystä keskiaikaisessa jumalanpalveluksessa. Sen eteläisessä päätysei
nässä on nim. oven yläpuolella pieni huone, johon saman seinän lävitse 
johtaa porras. Tästä huoneesta  on nelikulmainen aukko ulos ja samanlai
nen pienempi aukko sisäänpäin. Muutoin on huone niin pieni että siihen 
m ahtuu vaan kaksi henkeä samalla kertaa ja että siinä juuri saattaa suo
rana seistä. H uoneesta  ja siihen johtavasta portaasta ei pääse vinttiin, jo
ten niillä ei ole ollut tätä käytännöllistä tarkoitusta. Laitos ei siis ole voi
nut tulla käytetyksi m uuhun kuin jumalanpalvelustarkoitukseen. Se on 
saarnastuoli, josta saarnattiin suurina juhlina, jolloin väkeä oli paljon k irk
komaallakin.

Kuva 3 asehuoneen päädystä näyttää, miten saarnastuolissa seisova 
näkyy ulkoa. Sisäänpäin antava aukko on sen sijaan matalammalla, (kuv. 
4), joten sen tarkoitus ei ole voinut olla sama kuin ulkoaukon. Se on 
nähtävästi tehty vaan valon laskemista varten asehuoneeseen  tai mahdolli
sesti sitä varten että puhe kuuluisi saarnastuolista sisällekin päin.

Tällaisia saarnastuoleja on useissa muissakin keskiaikaisissa kirkois
samme. Perniön, Pälkäneen, Maskun y. m. kirkoissa on se, samoin kuin 
Hollolassa, asehuoneen päädyssä, Rymättylässä ja Vanajassa taas kirkon län
tisessä päädyssä. Hauhon kirkossa on se ollut vinninportaan ohella kirkon 
pohjoisseinällä lähellä länsipäätyä (Suom. Muinaism. yhdist:en A ikakauskirja  
VII, s. 88). Maskun saarnastuolista kertoo kansantaru vielä, että paavin 
lähettiläät siitä möivät ja jakelivat synnin päästöjä.

Selitys että nämä laitokset, erittäinkin Vanajan kirkossa oleva, olisi
vat puolustustarkoituksessa tehdyt, on ehdottomasti väärä. Nämä aukot 
ovat nim. kaikkialla verrattain alhaalla ja ovat siksi avarat,  että s isäpuo
lella huoneessa seisova ei suinkaan ole täällä viholliselta suojattu. Aukon 
kohdalla on sitäpaitsi muuri hyvin ohut. Lisäksi on huomattava, että kir
koissa, joissa näitä laitoksia löytyy, on kaksi ovea, mutta laitos vaan toisen 
kohdalla. Niinikään ovat niissä ikkunat suu re t  ja alhaalla, joten vihollinen 
olisi näistä helpoimmin voinut päästä sisään. Ja  vihdoin —  se aika, jolloin 
kirkkoja oli tapana varustaa oli näitä kirkkoja tehdessä ammoin sitten ohitse.

C. Frankenhaeuser.



Muinaisajan suksista.
E sitelm ä p idetty  S. M uinaism uistoyhdistyksen M aaliskuun kokouksessa v. 1908.1

N y t kun M aaliskuu on kauneim m illaan ja  valkoiset h oh tav at hanget 

hou ku ttelevat ihm isiä ulos koettelem aan sivakkalipua, ei liene sopim atonta 

näin iltapuhteella  puhua pari sanaa suksista. E i ole kuiten kaan  tarkoitukseni 
käsitellä  n iitä  urheilun kannalta; sellaisia näkökohtia  silm ällä pitäen  on 

H ugo R ichard  Sandberg hauskassa ja  valaisevassa kirjassaan »Den finska 

skidan» asiantuntem uksella ja  rakkaudella aineeseensa lausunut paljon 

huom iota ansaitsevaa. Luulen  va in  vo ivan i hiukan va laista  suksien van hinta 

h istoriaa aineksilla, jo tk a  e iv ä t tähän  saakka v ie lä  ole olleet yleisem m in 

tun nettuin a.
K u te n  t ie t ty  on n ykyinen  ta p a  tehdä kum m ankin jalan  suksi yh tä  

pitkäksi m yöhäisten  aikojen keksintö, kun  sitä  vasto in  vanhem pi ta p a  oli 

p itää  ne eripitkinä. O ikea suksi eli kalhu (m yöskin sivakka, paljakka, po- 

tasmä) oli ly h y t, sen pohjapuoli olasta eli p o h jaju ovaa  p u u ttu va  ja  p e ite tty  

poronvasikan sileällä koipinahalla. V asen  suksi, lyly  eli janhus, oli pitem pi 

ja  a lta  p a ljas m u tta  olkaalla  varustettu . T arkoitu s oli kalhulla, jon ka  pohja- 
k a rv a t o liva t taaksepäin  k ään tyn eitä  ja  estivä t suksen lu istam ista takaisin, 

saada h iihtäjälle tu k evaa  tilaa, m istä potkasta, sitten  sauvaansa nojautuen 

ly ly llä  liukuakseen eteenpäin. K u n  siis h iih tä jä  vuorotellen kalhulla  o tti 

vau h tia  ja  taas tasaisesti liukui, sai hiihtäm inen jonkunlaisen hypähtä- 

misen luonteen, josta  ta va sta  suom alaiset tai lappalaiset m uinaisina aikoina 

sanotaan saaneen nim ensäkin »skrickfinnifo sanasta skricka =  h yp ä tä .2 

Tälla iset sukset k u u lu va t vieläkin  paikoin  olevan tun nettu in a niinkuin  esim. 

Kuusam ossa j a  Suom ussalm ella.3 M yöskin Inkerissä m uistellaan vie lä  sanotun 

että  »jos tahtoo oikein h y v ä t sukset, niin silloin tä y ty y  panna alle hylkeen 

nahkaa».4 P oronnahkapohjaisia suksia k ä y ttä v ä t  T ohtori U . T . Sireliuksen 

ilm oituksen m ukaan eräät suom enheim okansatkin, n iinkuin  esim. V ogu lit 

Sosvajoella  (Objokilaaksossa) Siperiassa.

M u tta  va ik k a  k irjallisista  läh teistä  jo  ajanlaskum m e alusta saakka 
tiedetään  suksia k ä y te ty n  perim m äisessä Pohjolassa, an taa niistä  jotenkin  

seikkaperäiset tied o t v a sta  U ppsalan arkkipiispa Olaus M agnus historiassaan 

pohjoism aisista kansoista, jon ka  ensim m äinen painos ilm estyi 1555. P uhu
essaan »skrickfinneistä» sanoo hän heidän k ä y ttä v ä n  »eräänlaisia p itk iä  ja  

la tte ita  puuliisteitä  (suksia), jo tk a  etupuolesta o v at ta iv u te tu t y lös kaareksi.

1 M yöhemmin saatujen aineksien mukaan m uodosteltu.
3 Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken ensim m äinen kirja, 5 luku, 

— Etelä-Pohjanm aan ruotsalaisessa kielimurteessa merkitsee skricka  lu istella , liukua. 
Tohtori J. A. Cederbergin tiedonanto.

3 H. R. Sandberg, Den finska skidan, s. 30.
1 N äyttelijä  1. Latun tiedonanto.
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N äitä  suksia sito vat he jalkoihinsa ja  o tta v a t sauvan käteensä sillä ohja

takseen ja  siten liu k u v a t he helposti lum isia vuoria  ylös ja  alas ja  viistoon 

m itenkä vain  itse tah to va t. N oita  suksia tehdessä pidetään silm ällä että  

toinen suksi on ja lk aa  pitem pi toista  ja  että  se lyhyem pi on y h tä  p itkä  kuin 

hiihtäjä. Jos siis mies tahi vaim o, jo k a  n iitä  k ä y ttä ä , on kahdeksan ja lkaa  

p itkä, tulee toisen jalan  suksen, täyttääkseen  oikeata  m ittaa, olla aivan yh tä  

p itkän  s. o. kahdeksan ja lk aa , jolloin  toinen suksi on yhdeksän jalkaa. Sen 

lisäksi p e ittiv ä t he suksen alapuolen pehm oisella poronvasikan nahalla».1

V alite tta va sti, ei tässä kertom uksessa m ain ita  m iten susta jakaan  

k iin n itettiin , jo k a  seikka, kuten  alem pana saam m e nähdä, tutkim uksellem m e 

tulee olem aan suuresta m erkityksestä. E iv ä tk ä  teokseen liite ty t  k u va tk aa n  

tässä kohden anna m itään lu otetta va a  valaistu sta , sillä suksien m uoto 

niissä ei ensinkään vastaa  kertom uksen sanoja. K u v a t  on n ähtävästi p iir

tä n y t jok u  ulkom aalainen, jo k a  itse ei koskaan ollu t suksia ja  hiihtom iehiä 

nähnyt.

M yöskin K alevalassa  puh utaan  kalh uista  ja  ly ly istä . V aan  runojen 

sanam uoto on tavallisesti niin ylim alkainen  ettei saa tarkem p aa tietoa  suksien 

rakenteesta. E d ellyttäm ä llä  että  niiden sanat o v a t täysin  lu o te tta v ia  eli 

kansan suusta sem m oisinaan saatu ja , m ainitsen sen paikan  (13 runo, 251— 254), 

m issä Lem m inkäisen H iiden hirven  ajosta kerrotaan jä m is tä  johonkin m äärin 

jalansijan  rakenne ilmenee:

»Niin kun kerran potkaisevi,

L ysm ä tti ly ly  lävestä,

Sortui suksi pälkähästä,

K alh u  ta ittu i kannan tiestä.»

K oska  tässä puhutaan yh d estä  lävestä  s. o. varpahallisen eli remmin 

reiästä, jon ka kohdalta  suksi katkesi, voi a rvata  e ttä  se samoin kuin n ytkin  

meni jalansijan eli pälkään alta  suksen vahvim m an kohdan läpi. Se siis 

osoittaa ylim alkaan  m yöhäistä suksen keh ityskan taa, m u tta  sekin tieto  on 
siksi vähäinen että  m ääräys ajasta, jo ta  se tark oittaa , h ä ilyy  m eidän päivien 

ja  keskiajan  välillä , sillä kuten  alem pana saam m e nähdä, oli täm ä sam a suksi- 

rakenne jo  keskiajalla  tunnettuna.

L u o tetta va m p a a  joh d etta  ijänm ääräyksillem m e, saam m e kuitenkin  

itse suksista.

Onnellisten sattum ain  k a u tta  on n äet m uinaisilta a jo ilta  sä ily n yt eri

m uotoisia suksia, joiden ik ää  vertailevan  tutkim uksen avulla  voim m e johonkin 

m äärin arvata. N iitä  on eri osista m aata  lö y d etty  soista, m issä ne alituisessa 

kosteudessa o v a t p ysyn eet m elkein m uuttum attom ina, va ik kei n iitä  aina 
eheinä ole saatu m aasta ylös.

1 Olaus M agnus, ensim m äinen kirja, 5 luku. Tässä käytetty  jalkam itta tar
koittaa luultavasti 1400-luvun n. s. vanhaa m ittaa, taikka jotain muuta 1800-luvun 
jalkaa lyhyem pää jalkam ittaa.
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Me voim m e jalansijan  rakenteesen nähden jak a a  ne kolm een ryhm ään, 

Ensim äisen ryhmän suksiin, jo tk a  o v a t lähinnä m eidän aikam m e m uotoja 
kuuluu seu raavat löydöt:

1. L y ly  L oim aalta  (kuva i) . K eskiosa ja  peräpuoli säilyn yt; etu 

puoli katken n u t pois ja  peräkokka rikkunut. P äläs korkea; laskee loivaan 

eteen- ja  taaksepäin. Suksen keskikohta pälkään  edessä ja  takan a  on myke- 

vä llä  harjalla. Rem m in reikä pälkään alla. O las leveä ja  loivaolkainen,

m onella uurroksella varu stettu . Suksi on jo  käyttäm isen  aikana haljennut

ja  kolm een kohtaan n äverretyistä  rei’istä  tu llu t sidotuksi. Sen n ykyinen  

pituus on 1,35 m etriä ja  leveys 14 senttim . —  L ö y d ettiin  v. 190 0  L o i

m aalla M ellilän turvepehkutehtaalle ku u lu vasta  H arm antisuosta, 2 ä 2,5 

m etrin syvyyd estä , m issä se oli vaakasuorassa asemassa. Sam alla  syvyyd ellä

m istä suksi lö y ty i, oli puun kan toja, joiden p ä ä t n ä y ttiv ä t palaneilta. H el

singin museossa N:o 3914.

2. K a lh u  L ip eristä  (kuva 2). Peräpuoli katkonnainen ja  sen oikeasta 

laidasta p u u ttu u  palanen. P äläs korkea; sen rin ta  laskee jyrkem m in  kuin  sen 

peräpuoli. Suksen p in ta  pälkään edessä ainoastaan vähän  harjalla. Rem m in 

reikä pälkään  alla. P oh ja  tasainen; päällispuolen syrjiä  p itk in  ura, johon 

pohjanahan reuna k iin n itettiin . P ituus 1,64 m etriä ja  leveys 19 senttim . 

—  L ö ytän eet työm ieh et Iivan a  H artikainen  ja  Juho Sorsa L iperin  p itä jän  

K äsäm än  kylään  kuuluvan  tilan  N:o 115  m u tapalstasta  noin 170 m etriä 

W iin ijärven  lahden rannasta ja  m etri m aapinnan alta. P aik ka  lu u ltavasti 
ennen ollut järvenä. T uli H elsingin museoon v. 1899. N :o 3709.

3. L y ly  (?) L im in gasta  (kuva 3). M elkein eheä, ainoastaan varpa-

hallisen läven kohdasta päläs rikkunut ja  kenties kannan päästä  vähän

m urtunut. P äläs korkea; sen rin ta  laskee ensin pyöreästi ja  m uodostaa lopulta 

ä kk ijyrk än  pykälän; sen takapuoli lo iva . Suksen keskusta pälkään  edestä 

pälkään leveyd eltä  tasainen, m u tta  suksen m uuta p in taa  korkeam pi. Var- 

pahallisen reikä pälkään alla. O lkaita  eli p o h jaju ovia  kaksi, kum pikin  lähellä

reunaa ja  niiden välinen  p in ta  kupera. S ekä  päällä  että  
alla  hienot kaksoisuurteet k ärjestä  kan taan  asti. K ä r 

jessä reikä nuoraa varten . P itu u s 1,80 m et., leveys 12

sm. Suksen ta va to n  k ä y ryy s  on k aik eti joh tu n u t puun 

lenkoilem isestä. —  L ö y tä n y t talollinen Juho Mustonen 

L im ingan Ala-Tem m eksen k ylä n  Y lita lo n  m aalta  o jaa 

kaivettaessa  n. 5 korttelia  (75 sm.) sy vä stä  suom aasta. 

T u li 1897 K . M oilasen k a u tta  O ulun museoon. N :o 500 *.

K a ik issa  näissä k ä y  varpahallisen reikä pälkään  alta  suksen vahvim m an 

kohdan lävitse. E roitu s n ykyisistä  suksista on oikeastaan va in  siinä, että  

edelliset o v a t viim eksi m ain itu ita  paljon leveäm m ät. Ja  k a ik k i o v a t ne lö y d ety t 

soista niin vah van  m aakerroksen a lta  e ttä  t ä y ty y  o letta  niiden vuosisatojen 

m aanneen löytöp aikalla .

Toisen ryhmän sukset o v a t m uodoltaan lähellä edellisiä siinä että

1 Tiedot suksista N:o 3 ja 5 opettaja S. Paulaharjun antamia.

Kuva 3. Poikkioku- 
via suksesta N:o 3. 
A— B pälkään edestä, 

C— D pälkäästä.
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varpahallisen  reikä niissäkin k ä y  korkean pälkään alta. M utta sen ohessa 

ilmenee niissä eräs pieni om ituisuus. Pälkään  k yljistä  p istää eteenpäin kaksi 

h arjaa  eli kielekettä, jo tk a  susta kovertaessa o v a t jä te ty t  ainespuuhun. 

Täm m öisiä suksia on lö y d etty  seuraavista paikoista:

4. L y ly  K iu ru ved eltä  (kuv. 4 ,5). L a tv a  ja  koko kantapuoli kohta 

pälkään  ta k aa  katkenn ut pois. Varpahallisen reikä korkean pälkään alla. Päläs 

laskee taaksepäin p itkän  loivana, m u tta  rinnasta on se jyrk kä ä n  viisto  ja  sen

Kuva 4. Kiuruvesi. Kuva 5. Koristeleikkauksia 
V 10. suksesta kuva 4. '/s.

A astMlmmmttna, n

Kuva 6. Liminka. */io.

k y ljis tä  etenee kaksi 20 sm. p itkä ä  kielekettä, jo tk a  loivaan laskevat kärkeä 

kohti. Sekä rinnassa e ttä  kielekkeissä on le ik attu ja  koristuksia, nim. nauha- 
palm ikoita, jo tk a  oikeasta kielekkeestä o v a t hävinneet. Suksen p in ta  pälkään 

edessä m atalalla  harjalla  ja  m onella pitkinpäin  juoksevalla  kaksoisuurteella 

koristettu . Pohjassa leveä  olas, 1/ 3 suksen koko leveydestä. N yk yin en  pituus 

95,5 sm; latvapuoli, jon ka sanottiin  löytäessä jo  olleen katkonnaisen  ja  sitten 

heitetyn  tuleen, oli o llut «noin sylen (1,80 met.) pituinen« (?). T ä stä  p äättäen  

olisi koko suksen pituus ollu t ainakin  3,5 m etriä. L e v e ys  on 11,5  sm. ja  

vah vu u s (paitse pälästä) 2 sm. —  L ö y d e tty  K iuruveden  p itäjän  Jylängön 

talon m aalta, tuskin i:n  km :n verran Lahn asjokea ylöspäin, suosta talon
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puolelta (itäpuolelta), noin 100 sy ltä  rannasta. Se huom attiin  k yyn ärän  

(60 sm.) sy vy yd ellä  m uram aassa. —  V irkam atkallan i v . 1900 lunastin  sen 

V altion  kokoelm iin  H elsingissä, m issä sillä on järjestysnum ero 3873.

5. Suksi L im in gasta  (kuva 6). L atv a sta , jo k a  on haljennut, on palanen 

katken n ut ja  pälkään ta k aa  on koko kantapuoli poissa. V arpahallisen reikä 

korkean pälkään  alla. Pälkään  lasku taaksepäin  ly h y t, tuskin ja lk aa  pitem pi. 

Pälkään  etuosa laskeutuu h itaasti alaspäin, m u tta  siinä missä kielekkeet 

a lk a va t on särm ä ja  p ystysu o ra  seinä. K ielekkeiden välinen p in ta  on suksen 

reunapintoja hiukan korkeam pi. K ielekkeistä  on toinen k ulunut jotenkin 

näkym ättöm äksi; toisen pitu u s on 6,5 sm, leveys ty v e stä  0,8 sm., la tva sta  

vain  hitusen kapeam pi; korkeus ty v e stä  0,6 sm.; alenee la tva an  päin n iin e ttä  

juuri n ä k y v ä  särm ä eroittaa  sen suksen m uusta pinnasta. K ielekkeen  särm ät 

o v a t pyöreähköt, m u tta  o v a t alkuaan a rv a tta v a sti olleet teräväm m ät. 

O las on m elkein koko pohjan levyinen, k ap eat reunustat va in  sivu illa  ja  

pohja niiden välissä hiukan kupera (vrt. n:o 3). P ituus n y t  1,04 m et., alkuaan 

lu u ltavasti lähes 1,50 m et., leveys 16 sm. —  Ilm oituksen m ukaan lö y d e tty  

L im ingan p itäjän  Ala-Tem m es kylä n  Y lita lo n  m aalta o jaa  kaivaessa n. 5 

korttelia  syvä stä  suom aasta, 10 sy ltä  suksesta n:o 3. L ö y tä jä  talollinen Juho 

Mustonen. Saatiin  Oulun museon kokoelm iin v. 1897 K . M oilasen k au tta .

Kolmanteen ryhmään tä y ty y  minun lukea suksia, jo ita  tosin ei ole 

saatu  talletetuksi, vaan  jo ista  on kertom us olemassa. L ö ytö p a ik k a  on

6. K em in  p itäjän  A lapaakkolan  kylän  A n ttila n  (ent. Snikkarilan) 

m aalla R antam aulan kestikievarista  3/4 km . ylöspäin K em ijoen itäpuolella. 

A n ttila n  ta losta  200 ja lkaa  itäänpäin  on poh j.— et. juokseva hietaharju, 

n im eltä K erom äki, m inkä eteläpäästä on lö y d etty  pronssikautinen petkeleen 

valinm uotti ja  jon ka  läh eltä  sukset tavattiin .

H arjun  itäsivu lla  olevasta  jän gästä, kertoo m eille M aisteri A . M. T a ll

gren, jo k a  siellä k ä v i S yyskuussa 1907, on suota kaivettaessa  7— 8 korttelin  

syvyisen  va ltao jan  luoteispäästä suo- ja  hietakerroksen raja lta  kokonaan 

hiedan sisästä ta v a ttu  kahdet m än typu iset sukset, jo tk a  o liv a t olleet n. 12 

korttelia  p itk ä t (1,80 m et.), ja  n. 1 x/2 korttelia  (22 sm.) leveät, kum m astakin  

p äästä  sam allaiset, tasapäiset ja  h yvin  hiukan k äy riste ty t. Sukset o liva t 

olleet a lta  tervatu t, siitä  päättäen  että  alapuoli oli o llut kovem paa ja  parem m in 

säilyn yttä; alla ei ollut ollut m itään kourua. J a lan sijako h ta  m uodosti kourun 

niin että  reunat o liva t olleet korkeam m aksi jä te ty t  jalan  parem m in sopimiseksi. 

R eunojen paksuus oli ollut n. yhden sormen m ittanen. N ä itä  reunoja yh d isti 

kahdesta kohtaa «pällikkäät eli sivakkam itat«, jo tk a  o liva t olleet siksi kaukana 

toisistaan, että  toinen pällikäs eli remmi aina jä i suksim iehen kan tapään  

taka, kun  to ista  rem m iä k ä y tt i  (varpahallisena). T ä stä  oli luonnollisesti se 

etu, e ttä  suksia kään täm ättä , va in  ja lk a a  m uuttam alla  vo i kulkea kum paan 

suuntaan tahansa. B p äilem ättä  sen vuoksi o liva t suksien p äätk in  yhdellaisiksi 

tehdyt.

 Sukset o liva t olleet hiukan viistoon ojan poikki niin että  keskikohta
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juuri tu li ojan kohdalle. Toinen suksista pantiin  poikki ja  k iskottiin  irti, 

k u iva ttiin  ja  sittem m in poltettiin . Toinen oli isäntä A n ttilan  huolenpidon 

k a u tta  jä te tty  paikalleen koskem atta.

Suksien päällä  olleessa suom aassa oli van hoja m ännyn kan to ja  ja  huo

m au ttaa  h:ra Tallgren  että  suo silloin kun sukset sinne jo u tu iv at oli järvenä 

koska sukset o liva t hiedan sisässä. S ittem m in on jä rv i kasvan ut umpeen ja  

tu llu t kiin teäksi m etsäksi antaakseen jälleen m yöhem m in sijaa suomuodostu- 
m alle. O jan  pohjaan jä te tty ä  susta koetti h:ra T. k a iv a tta a  esille, siinä 

kuitenkaan onnistum atta. Suksien löytäm isestä ei v . 1907 vie lä  ollut kulunut 

10 vuotta .
T ä stä  kertom uksesta näem m e siis että  näissä suksissa ei ole ollut koro

tettu a  pälästä ensinkään eikä sen alatse k äyp ä ä  remmin läpeä. M utta sen 

sijaan on jalan sija  koverrettu  m atalaksi ja  sen kahden puolen jä te tty  sormen 

vahvuinen  korotettu  laita  sekä erityinen varpahallinen ja  kannantakainen 

jo ita  varten  laitakorotuksissa luultavasti oli neljä reikää. N äm ät sukset siis 

jalansijan  rakenteen puolesta o livat melkein sam anlaisia kuin ne, jo ita  vielä  

m eidän päivinäm m e paikoin Inkerissä on k ä y te tty .

K ansallisteatterin  n äytte lijä  H erra I. h attu , jo k a  itse 011 In keristä  

kotoisin, on hyväntahtoisesti antanut käytettä vä k sen i hänen tekem änsä 

kuvan  sikäläisistä suksista, jon ka tässä julkaisen (kuva 7). N iissäkin on 

m atala päläs laitakorotuksineen, joissa- kum m assakin varpahallista  varten  

on reikä. E roituksena 011 se että  näm ät sukset o v at yhtäännepäin  ly k ä t t ä v ä t ; 

nokka on ta ivu te ttu  vain  suksen toisessa päässä j a on kan ta  poikkipäin  tasainen 

sekä varpahallinen lähem pänä pälkään etupuolta, m u tta  kan nan takainen  

puuttuu. P ohja  on aivan sileä ja  paljas.

K u n  siis K em in sukset (6) m aakerroksista päättäen  vuosisatoja o liva t 

m aanneet suossa, voi tästä  jo  a rv ata  että  ne o v a t ainakin y h tä  van h at kuin 

m uut edelläkerrotut suolöydöt. M utta m e voim m e m uotoja vertailem alla  

tehdä senkin johtopäätöksen, että  puheenalainen suksim uoto on alkuperäisin 

ja  vanhin  kaik ista  kolm esta ryhm ästä. Sen to d istavat ne sukset K iuruvedeltä  

ja  Kim ingasta (4 ja  5), joissa pälkäästä  kaksi k ielekettä  p istää  eteenpäin ja jo tk a  

o v a t p id e ttä vä t välim uotoina. K ielekkeet o v at selvästi tarkoitu kseton ta  
jäännöstä edellisestä kehityskann asta. K e h itys  on ilm eisesti k ä y n y t tähän 

tapaan: kun sukset, m ihin jalan sija  oli koverrettu  m atalaksi ja  joissa aino

astaan niiden korotetu t laitap ien at an to ivat jon kun laista  v a h v ik e tta  ta ittu 

m ista vastaan, huom attiin  liian heikoiksi, jä te ttiin  laito jen  v ä li k overtam atta  

ja  vah vaksi, joten  sy n ty i korotettu  päläs; m u tta  kun nuo la id a t lu u ltavasti 
aikaisem m in o liva t pistäneet kau vas eteenpäin jalankin sivutse, teh tiin  

van haa tapaa noudattaen sellaiset v ie lä  pälkään  korotuksenkin jälkeen. 

K u n  jalansijan  kohdalla laito ja  ei enään ollut, johon varpahallista  olisi vo inut 

kiin n ittää, oli tä tä  varten  reikä teh tä vä  pälkään alatse j a sam oin oli kannan- 

takaiselle toinen k iin n itystäp ä  k eksittävä . Sekin m yöhem m issä suksissa 

lähtee varpahallisen lävestä.
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suksi Koillis-Venäjältä.
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K u n  m yöhem m in susta ruvettiin  sillä tavo in  vahvistam aan  että  sen 

keskikohta on kärjelle päin  loivenevalla  harjalla, n ä k y y  nuo k ielekkeet jä te ty n  

pois ja  on päläs saanut soikeanlaisen ta i kulm ikkaan  muodon, jo k a  vieläkin  

on tavallinen.

Jos suksilöydöillem m e koetam m e saada jonkunlaista tarkem paa ijän- 

m ääräystä, on m eidän ensi kädessä tarkastam inen n iitä  koristeleikkauksia, 

jo ita  näem m e K iuruveden  suksessa. Sen pälkään rinnassa ja  kielekkeissä 
olevia nauhapalm ikoita emme tunne Suom esta vanhem m ilta a jo ilta  kuin  

n. s. rom aaniselta aikakaudelta  eli toisin  sanoen noin v:n n o o :n  paikoilta  

(m ahdollisesti jo  iooo-luvun  lopulta) arviolta  vuoteen 1350 saakka. Sellaiset 

k u lm ik k aa t palm ikot kuin  ne, jo ita  on kaiverrettu  kielekkeihin k yllä  

m enevät m yöhem päänkin aikaan, m u tta  e iv ä t ole nekään 1400-lukua m yö

hem m ät. Sukset korotetulla  pälkäällä  ja  kielekkeillä n ä k y v ä t siis olevan 

keskiaja lta  ja  tä y ty y  siis K em in  m atalalla  pienalaitaisella pälkäällä  varus

te ttu jen  suksien olla sitä  vanhem m at, siis ainakin keskiajan  alulta, m u tta  

luultavam m in  jo  m yöhem m ältä rautakaudelta  eli pakanuuden viim eiseltä 
a ikajaksolta , ennen v u o tta  n o o  j. K r.

Se seikka e ttä  Inkerinm aalla vielä  m eidän päivinäm m e on k ä y te tty  

m atalapälkähäisiä, p ienalaitaisia  suksia, ei todista m uuta kuin  että  täm ä 

m uoto ennen on ollut yhteisenä kaik ille  m aille Inkerinm aasta pohjanperille 

asti ja  e ttä  se Inkerissä, missä suksien käytännöllinen m erkitys on ollut 

paljoa pienem pi kuin  pohjoisessa, ei ole k e h itty n y t vaan  jä ä n yt alkuperäiselle 

kannalleen.

M utta täm ä alkuperäinen m uoto ei ole Suom essa eikä sen itä isillä  tai 

eteläisillä rajam ailla kek sitty . Se on n ähtävästi van h aa  suom alais-ugrilaista 

perintöä. Sillä  sam anlaisia suksia kuin K em istä  lö yd etyt, p itä v ä t vielä 

tänäkin  päivänä suom ensukuiset S y rjä ä n it K oillis-V enäjällä, m istä Tohtori 

U . T . Sirelius kansatieteelliseen museoomme on tuonut parin  semmoisia, 

k u v a  8. N e o v a t silopohjaisia ja  painetut nokalle kum m astakin päästä eli 

toisin sanoen teh n yt kahannepäin tykättäviksi; päläs m atala ja  pienalaitainen. 

Y h ten ä  eroavaisuutena n äk yy  olevan se että  tässä on vain  yksi remmi eli 

varpahallinen, joka  on asetettu pälkään keskikohdalle, kun sitä  vastoin  

K em in  suksissa oli kaksi, varpahallinen ja  kannantakainen. Toinen eroavai

suus on siinä että  syrjään iläiset sukset o v a t teräväkärkiset, kun  taas 
K em in  suksia on kerrottu  tasapäisiksi.

H u o lim atta  näistä eroavaisuuksista voim m e edelläm ainituista yh tä lä i

syyksistä  jalansijan  rakenteessa p ä ä ttä ä  että  puheenalainen m uoto idästäpäin 

on tu llu t ja  lev in n yt sekä L aatokan  tienoille että  m uualle pohjoista kohti.

Y lein en  om inaisuus van hoilla  suksilla n ä k y y  olevan niiden suuri le

veys n ykyisiin  verraten ; leveät ja  lyh käiset o v a t U raalin kin  tienoilla n y 
kyä ä n  k ä y te ty t  sukset.

Toinen om ituisuus, jolla  ehkä lienee va n h at sukujuuret, on kärki- 

nuoran käyttäm in en. M olempien suksien kärkiä  yh d istää  p itkä  nuora, jota
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hiihtäjä  alasm äessä p itää  käsissään. A in akin  on sem m oisia k ä y te tty  S y r 

jääneillä  ja  Inkerissä ja  sitä  varten  o v at reiät L im in gan kin  suksen n:o 3:11 

kärjessä.
T ällä  esityksellä  en tahdo sanoa ettei Suom essa ja  Pohjolassa ylim alkaan 

m uita ja  vielä vanhem pia suksim uotoja olisi ollut, m u tta  sellaisista ei m eillä 

vielä  ole m itään tietoja.

T ärkeätä  olisi että  m aanm iehet, jo tk a  m aatöissään tällaisia ja  m uun

laisia puuesineitä o v at tilaisuudessa löytäm ään, varovasti n iitä  irrottaisivat 

m aasta, e iv ä t n iitä  särkisi, e iv ätkä  polttaisi, vaan  sä ily ttä isiv ät ne eheinä 

ja  läh että isivä t ne tänne H elsinkiin  valtion  historialliseen museoon, missä 

niiden oikea arvo m enneiden sukupolvien työaloina k y llä  huom ataan.

Hjalmar Appelgren-Kivalo.

Ampialan aitta Keuruulla.

Ampiala on Keuruun vanhimpia asuttuja paikkoja, ja vanhin tämän 
pitäjän vielä äsken säilyneistä rakennuksista  lienee ollut se aitta (kuvat 1, 2), 
jota tässä otamme tarkastaaksemme.

i ■

Kuva 1. Ampialan aitta Keuruulla.

Aitta on seudulla jo vanhastaan tunnettu  muistomerkki. Semmoisena 
mainitsee sen K euruun  pitäjän historiassaan (s. 3) Aksel Warén. Matkoillaan 
Keski-Suomessa tutustui siihen lehtori Yrjö Blomstedt,1 joka lämpimänä 
suomalaisen kansatieteellisen rakennustutk im uksen edistäjänä ja harrastajana

1 Näkökohtia kansanrakennusaiheiden keräys- ja tutkimustavassa. Rakentaja 1903
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päätti sen pelastaa häviöstä. Hanke herätti vastakaijun talon em ännässä 
Maria Rustaava Ampialassa, joka lahjoitti aitan lehtori Blomstedtille. Tämä 
puolestaan 28 p. syyskuuta 1907 siirsi lahjan Antellin kokoelmille H el
sinkiin.

Kuva 2. Ampialan aitta.

Aitta oli ennenkaikkea merkillinen sen takia, että sen oven yläpuo
lelle oli vuoltu vuosiluku 1537 (kuva 3). Jo tku t seikat tekevät luultavaksi,  
että aitta tosiaan on vuosiluvun osoittamalta ajalta. Tähän viittaa jo sen

Kuva 3. Vuosiluku aitan oven yllä. Kuva 4. Aitan nurkka.

ränsistynyt asu (kuva 4), mutta enemmän vielä sa lvan-rakenne (kuvat 5, 7), 
joka on samanlainen kuin vanhimmissa näkemissäni Etelä-Pohjanmaan ja 
Satakunnan ulkohuone-rakennuksissa. Mainitsen vain piispa Henrikin saarna- 
huoneen Kokemäeltä ja erään aitan v:lta 1687 Jalasjärven Luopajärveltä. 
Salvan on merkillinen siitä, että se on varustettu hampaalla; toisin sanoen:
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alapuolinen loukku on kapeampi kuin yläpuolinen, joka myöskin on sy
vempi. Sanottakoon vielä, että Ampialankin rakennukset  mainitaan niissä 
luetteloissa, jotka suurien  nälkävuosien 1695— 97 jälkeen, kun paljon taloja 
oli jäänyt autioiksi, huonetarkastuksissa tehtiin joka talon rakennuksista .

^  Jbi]äp.uoh.

Kuva 5. Aitan salvan.

Ampialasta mainitaan ulkohuoneita vain yksi talli, yksi vanha riihi ja yksi 
rapistunut aitta. Mahdotonta on tie tenkin sanoa, onko tämä aitta sama 
kuin nyt puheenaoleva. Mutta ym m ärre ttävää on, että v. 1537 rakennettu  
aitta jo 1600 luvun lopulla saattoi olla rapistunut.

i

Kuva 6. Aitan oven yläkamana sisäpuolelta.

Lehtori Blomstedtin tarkoitus oli, että Ampialan aitta piti siirrettämän 
Helsinkiin peruste ttavaan ulkomuseoon. Kun minä viime kesänä sen näin, 
jouduin siitä tavasta, miten se oli säilytettävä, toiseen käsitykseen. Koska 
u lkomuseossa säilytettävien esineiden tulee vastata tieteellisiäkin vaatimuk-

n j

J u
Kuva 7. Aitan salvan. Kuva 8. Aitan pohjapiirros.

siä, on sinne käsittääkseni siirrettävä vain sellaisia rakennuksia, jotka voi
daan kaikkiin osiinsa nähden laittaa entiseen asuunsa.  Tätä vaatimusta ei 
Ampialan aitta enään täyttänyt. Varsinaisesti olivat siitä jäljellä vain seinät. 
Ne sijaitsivat maaperässä. Olivatko ne aikaisemmin seisseet patsailla vai 
hiirilaudoilla — , siitä ei talonväellä ollut mitään tietoa. Ovi ja pihtipielet 
olivat poissa, vesikatto oli luhis tunut sisään ja jotkut nurkat olivat jo kovin 
hataroituneet. Näihin tosiasioihin nähden katsoi Muinaistieteellinen toimi
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kunta, jonka hallintoon Antellin kokoelmain hoitoa varten asetettu valtuus
kunta oli siirtänyt kokoelmiin kuuluvat rakennukset,  parhaaksi, että Am 
pialan aitasta vain tärkeimmät osat siirrettäisiin Kansallismuseoon H el
sinkiin.

Aitta oli pieni: 2 , 7 5  x 2 , 8 8  sisältä. Sen seinät oli salvottu palho- 
mattomista hirsistä ylöspäin levittämällä, ja salvanpäät oli tehty kuus i
kulmaiset. Ovi oli ollut sakarasaranainen — sakarareijät kam anassa (kuva 
6) ja kynnyksessä — ja avautui sisäänpäin. Aitta oli aikoinaan palvellut 
elo- eli riista aittana, mitä todistavat salvoseinäin sijat ulkoseinissä. Salvot 
näyttävät siten jakautuneen, kuin pohjapiirros kuva 8 osottaa Viimeksi 
oli aitassa ollut tuohikatto.

U. T. S .

Suomen M uinaismuistoyhdistys 1870—1910.
Puhe kokouksessa */10 1910. *

Kunnioitettu Seura! En voi olla tänään muistuttamatta että Suomen 
Muinaismuistoyhdistys 40 vuotta sitten lokakuun 1 p. 1870 piti perustavan 
kokouksensa yliopistossa tiedekuntain istuntosalissa, kuunnellen  ensimäisen 
puheenjohtajansa Sakari Topeliuksen sydämestä lähteviä onnentoivotuksia. 
Ei kukaan silloin tietysti voinut aavistaa millä m enestyksellä yhdistys oli 
toimiva, mutta perustajain isänmaanrakkautta  edusti Topeliuksen ihailtu ni
mi ja taikaneuvona välkkyi edessämme kansallismuseo, jonka varalle ennen 
kaikkea oli keräyksiä tehtävä. Olihan tuo m uinaistieteem me alku yhtä kan
santajuista kuin vaatimatointa. Yhdistyksen pöytäkirjat, joiden julkaisemi
sen nykyinen sih teerim m e on ehtinyt panna alulle, kuvaavat kyllä millä yk 
sinkertaisella kestävyydellä yhdistys on verrattain vaikeissa oloissa laske
nut maahamme nykyisen muinaistieteemme vankat perustukset.

Nyt kun on 40 vuotta kulunut ovat, vaikeuksista puhumatta ja välittämät
tä, pystyssä kansallismuseomme jykevät m uurit  ja sen säilytettäviksi k erä
tyt runsaa t a inekse t  ovat jo vastakuluneena vuosikym menenä aiheuttaneet 
julkaisuja, joilla tutkijamme, Ailio, Alcenius, Hackman, Heikel, Kivalo, Mei
nander, Schvindt, Sirelius, m uutamia nimiä mainitaksemme muiden edelle 
ehtineistä, ovat perustelleet Suomelle huomattavan aseman kansainvälisessä 
muinaistieteessä.

T iedämme että Suomi kaikkina aikoina, kivikaudesta pitäin, on ollut tais
te lu tantereena lännen ja idän, läntisen ja itäisen kultturimaailman välillä, 
muodostaen, vertailevan muinaistieteen kannalta katsottuna, luonollisen sil
lan toisesta toiseen. Ihmiskunnan historia on siten uskonut kansallemme 
yhtä edullisen ja tärkeän, kuin uhatun aseman rajarintamassa, jossa me 
kumpaankin alaan perehtyneinä saamme kokea voimiamme sivistyksen pal
veluksessa. Olihan aikanaan pieni Kreikkakin samallaisessa asemassa enti-
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sen kultturi- ja barbaarimaailman välissä, Kreikka, jonka yhtä ahtaissa o- 
loissa kehittämän kuuluisan sivistyksen vihdoin mekin, Euroopan kaukai
simmat barbaarit, o lemme ihaillen omaksuneet.  Uhattuna on kansamm e 
asem a aina ollut. Vuosituhansia on Suomessa kultturitaistelua kestänyt, ku
ten kansallismuseomme kokoelmat todistavat, mutta entistä ehommaksi vart
tuneena  kestää meidän päivinämme taistelussa Suom en kansa. Sellainen 
tulos vuosituhansien taistelusta ennustaa  jatkuvaa menestystä, eikä turm io
ta. Kestäköön kansam m e edelleen ja lietsokoon sivistystä »kahden puo
len Karjalata". Tulkoon kansallismuseostamme se hehkuva ahjo, jossa m e 
kin puolestamme taomme Sampoa Kalevan kansan onneksi ja tu levaisuu
tem m e varalle. J. R. A.

Katsaus Suomen teollisuuteen uskonpuhdistuksen  
aikakautena.

Kirj. Väinö Voionmaa.

Uskonpuhdistuk sen aikakautena olivat teollisen tuotannon perusteet m aas
sam m e tietysti aivan toiset kuin meidän aikanamme. Suurin  osa teollista 
tuotantoa k o t i t a l o u d e l l i s e l l a  t a v a l l a  tapahtui joko niin, että kukin yksi
tyinen perhe omalla työllään tyydytti useimmat teolliset tarpeensa, tai siten että 
k ruunun ja ylimystön linnoihin ja kartanoihin oli otettu pysyviä käsityöläi
siä, jotka valmistivat linnan tai kartanon vuotuiset teolliset tarpeet.

Kotitaloudesta oli useilla seuduin maata eristynyt k o t i t e o l l i s u u s ,  
jolla tarkoitamme kokonaisten perhe- tai kyläkuntain harjoittamaa käsityö- 
am mattia  myyntiä varten. Sellaista teollisuutta syntyi siellä, missä a rvok
kaita tai harvinaisia raaka-aineita oli helposti saatavissa tai missä viljavam- 
pain ja ostokykyisten seutujen lähellä tai hyväin kulkuneuvojen ääressä oli 
karumpia, köyhempiä seutuja, joiden asukkaita seudun  oma viljelys ei elät
tänyt. Esimerkkinä edellisen laatuisesta vanhasta kotiteollisuudesta mainit
takoon Säkylän myllynkiviteollisuus ja monella seudulla yleinen pellavateol- 
lisuus, es im erkkinä jälkimäisestä teollisuuslajista taasen usein kuvattu Vak
ka-Suomen ikivanha puuteollisuus, jonka alkusyyksi seudun omat asukkaat 
uskonpuhdistusaikana mainitsevat maan karuuden ja asukkaiden köyhyyden. 

Joitakuita kotiteoll isuuden haaroja näyttävät myöskin valtion verotustavat yllä
pitäneen, joskaan ei synnyttäneen.

Sellaisista hyvin yleisesti levinneistä kotiteollisuuden haaroista mainit
takoon tässä pari esimerkkiä.

Pellavan  viljelys ja valmistus oli uuden ajan alussa yleistä suuressa 
osassa Suomea. »Hämeenlinnan pellavia" mainitaan asiakirjoissa 1540-
luvulla ja »Turun palttina" oli Suomen vientitavarain joukossa v. 1529.
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Luultavasti tässäkin kuvastuvat vielä vanhem m at olot. Ikivanha pellava- 
ja palttinaseutu oli kaakkoisin Suomi (Äyräpään kihlakunta), missä oli vanha 
tapa lunastaa linnaan suoritettava päivätyö 1 kyynärällä palttinaa. V. 1551 
peri k ruunu siten tästä kihlakunnasta 7 ,785 kyyn. palttinaa, siihen luettuna 
400 kyyn., mitkä maksettiin Retusaaren heinämaista (V. A. 486, 511, 4994, 
5042).

Yhtä yleinen oli Suomessa myöskin saran valmistaminen ja myyminen. 
Johan Murbergin m ukaan (Anteckningar om kläder, Sv. Vitterh.,  Hist. o. 
Ant. Akad. Handl. 1793, s. 76) oli sarka Ruotsissa vanhimpina aikoina ylei
sin vaatetusaine ja yleinen arvonmittaaja, ikivanhoista ajoista kun laskettiin 
12 kyynärää sarkaa 1 äyriksi. Myöskin Suomessa oli sarka uuden ajan 
alussa yleinen veroparseili ja arvonmittaaja. Ahvenanmaalla maksettiin koko 
m aakunnassa jokaiselta manttaalilta joka kolmas vuosi voudin veroksi kyy
närä sarkaa. V. 1541 käskee Kustaa Vaasa Turun  läänistä lähettämään 
kuninkaan tarpeeksi m uutamia tuhansia kyynäröitä sarkaa, ja myöhemminkin 
maksettiin Turun  läänissä apuveroksi sarkaa. Pohjanmaalla milloin vouti 
osti suurem pia sarkamääriä  Tukholman linnan tarpeiksi,  milloin sitä kudot
tiin Korsholman linnassa. Sarkaa käytettiin jos johonkin, m. m. purjeiksi, 
niinkuin laita oli vanhemmittain Ruotsissakin. Kyynärä sarkaa maksoi v. 
1541 yhden äyrin, vähän myöhemmin lA/a äyriä (Arv. Handl. VI 202 -03 
ja IX 264; Melander, Hist. Ark. XIV 323; V. A. 486, 1105, 4539, 4721).

N iinikin  on aikanaan ollut huomattava kansan teollisuuden raaka- 
aineena. Uuden ajan alussa oli talonpoikain suuressa  osassa Suom ea (Hä
meessä, Uudellamaalla) maksettava veroksi joka vuosi niintä ja sitä voitiin vielä 
silloin maksaa luonnossa. H äm een veronmaksajat kutoivat paikoin niinen val
miiksi matoksi ja linnassa niintä käytettiin m. m. niininuotiksikin. Mainit
takoon tässä, että Hassel-Limnellin maakuntakertom uksen m ukaan niini oli vielä 
1700-luvun puolivälissä Häm een yleisiä kauppatavaroita ja että Gaddin m u
kaan Kuhmalahti oli tunnettu  niinen kokoamisen ja kauppaamisen paikka. 
(V. A. 3688, 3670).

H auhon, Tuuloksen ja Portaan pitäjissä H äm eessä maksettiin 1540- 
luvulla veroksi toisinaan olkim attoja, joten sekin työ siellä on kuulunut van
hoihin kotiteollisuuden haaroihin (V. A. 3688, 3672).

Keskiajan rakennustoiminta johti oman maan kalkkivuorien  käyttäm i
seen, mistä siten kehittyi pysyvä kotiteollisuuden haara. Kemiössä m aini
taan kalkkilouhosta v. 1329 ja sitten edelleen aina 1600-luvulle saakka. 
Useat muutkin myöhemmin tunnetu t kalkkilouhokset lienevät olleet käy tän
nössä jo keskiaikana. Niin esim. Ahvenanmaan Jomalan „C arobö len“ kalkki- 
kaivos, jota mainitaan uuden ajan alussa. H äm eenlinnan kalkkivuori oli 
1560-luvulla Janakkalan  Ridasjärvellä, josta kansan kertom usten mukaan 
kalkki oli tuotu Hämeenlinnan ja Hollolan kirkon rakennuksiin . Lappeen 
kalkki vuorta mainitaan 1556. Kaikkia näitä kaivoksia käytti k ruunu. T a
lonpojat olivat Kustaa Vaasan aikana useilla seuduin  velvolliset m aksam aan
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kruunulle  veroksi kalkkia (Mustakirja s. 31; Hausen, Bidrag II 142; V. A. 
4014 , 5109).

Kolmas teollisen tuotannon päähaara uuden ajan alussa oli kaupun
geissa harjoitettu a m m a t i l l i n e n  k ä s i t y ö .  Kun siitä on kirjallisuudessa 
olemassa verraten seikkaperäisiä tietoja, jätämme sen tässä koskematta. Sen 
sijaan on meidän huomautettava ammatillisen käsityön esiintymisestä m aaseu
duillakin. Vaikka näet käsityötä lakien m ukaan ei saatu harjoittaa muualla 
kuin  kaupungeissa mainitaan kuitenkin siellä tää lläm aaseuduillak in jokesk ia ika
na varsinaisia ammattikäsityöläisiä, kuten seppiä, suutareja , räätälejä, »hihnan- 
tekijöitä“ y. m. Uskonpuhdistuksen aikakautena maalaiskäsityöläisten luku
määrä arvatenkin nousi, mutta oli vuosisadan loppupuolellakin vielä sangen 
vähäinen. V:n 1566 palkollis-, irtolais- ja käsityöläisverotusta koskevista 
luetteloista poimittujen tietojen mukaan oli Varsinais-Suomessa, Ylä-Sata- 
kunnassa, Uudellamaalla, Karjalassa ja Savossa maalaistyöläisiä kaikkiaan 
76, niistä useim m at räätäliä, suutaria  ja seppiä, mutta joukossa myöskin 
kinnareja, sorvareja, tynnörintekijöitä ja yksi mieskankurikin (Mynämäellä). 
Missään tapaukessa ei koko silloisen Suomen maalaiskäsityöläisten lukua 
voine arvostella 150 suurem m aksi.  Mutta mainitun sataluvun lopulla ja 
seuraavan alussa rupesi maalaiskäsityöläisten lukum äärä  huomattavasti lisään
tymään. Kruunun enenevät työtarpeet ja aateliskartanoiden laajeneva talous 
varmaan jouduttivat tätä kehitystä. Aatelin suojelusta nauttivat,  mutta m u u 
ten vapaata palkkatyötä suorittavat kartanonsepät ja kiertävät suutari t  (»gång- 
sk o m a k are" )  kuuluivat siitä puolin pysyviin maalaistyyppeihin.

Arvatenkin myöskin sellaiset taloudelliset muutokset kuin v. 1574 tapah
tuneet,  jolloin 10:stä kruunun linnasta ja kartanosta pantiin pois tai asetettiin va
paalle työpalkalle lähes 700 palvelushenkilöä ja käsityöläistä, ovat tun tuneet 
m aaseutujenkin käsityöoloissa.

Muutamissa paikoin maaseuduilla olj jo 1500-luvun loppupuolella ja s e u 
raavan sataluvun alussa liikekeskuksia, joiden asukkaina esiintyy kaiken
laisia, kuten laivureja, kauppiaita, „talvehtijoita“ („vin ter liggare“), »kapakoit
sijoita" ja käsityöläisiä. Sellaisia olivat esim. Inkoon Ranta (»Strand")  ja 
Lohjan kirkkomäki sekä Paraisten »Malmi", jonka asukkaitten (»malmeboar") 
joukossa 1600-luvun alussa tavataan linnan puutarhuri,  kirkonrakentaja, lasi- 
mestari,  hattumaakari,  lukkari y. m. s. taituriväkeä (V. A. 4833  g.).

Ylläkuvattu kotiteollisuus ja ammatillinen käsityö olivat uskonpuhdistus- 
ajan alkaessa teollisen tuotannon valtamuotoina Suomessa. Käsin tapahtuva 
työ oli kehittynyt huomattavan korkealle ja se työkalusto, mikä säilyneistä 
luetteloista päättäen oli linnan käsityöläisten käytettävissä, oli hyvinkin m oni
puolinen. Mutta suurem paa voimaa vaativassa tai joukkotuotantoa varten 
tapahtuvassa työssä oltiin vielä sangen avuttomia. Raudan valmistus ja 
kalkinpoltto tapahtuivat mitä alkuperäisimmällä tavalla, kiviä louhittiin vielä 
yleisesti Kristofferin Maanlaissa (Rakenn. kaari V § 1) mainitulla polttami
sella, tii lenteossa oli saven sotkeminen ihmisvoimalla yleistä niinkuin van
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hoissa leikin sanoissa sanotaan: „sotken savea, teen tiiliä, paikkaan m uuria" .  
Paikoin ovat tällaiset tavat eläneet sangen kauan. Niinpä tapahtui kalkin 
poltto Paraisissa vielä menneen vuosisadan puolivälissä hiekkamäkiin m u u 
ratuissa yksinkertais issa kiviuuneissa ja Taivassalon Leikluodolla harjoitti 
1700-luvulla 4 taloa tii lentekoa käsittelemällä savea hevospolulla ja aringossa 
(Åbo Tidn. 1793:31).

Mutta Kustaa Vaasan hallitusaikana alkaa muutos maan teollisuudes
sakin. Uusia työtapoja tulee käytäntöön, uusia teollisen tuotannon aloja 
avataan ja tuotanto muutamilla aloilla kasvaa merkittävästi.  Uusien r ien
tojen alkajina ovat kuningas ja hänen lähin ympäristönsä, työn keskuksina 
ovat linnat ja kuninkaankartanot ja päämääränä ensi sijassa kruunun suu 
resti kasvaneitten, laajentuneesta valtiollisesta ja taloudellisesta toiminnasta 
johtuneitten tarpeitten tyydyttäminen, osittain myöskin kotimaisten elinkei
nojen suosiminen merkantilisten periaatteiden mukaan. Suuria  ei tosin 
näillä yrityksillä toimeen saatu, mutta pääasiana onkin uusi henki, uusi 
suunta ,  joka nyt uskonpuhdistusajan alkaessa ilmestyy teollisuuteenkin ja 
oikeuttaa meitä lukemaan silloiset yritykset Suomen varsinaisen tehdas
teollisuuden alkajiksi.

Kruunun linnat olivat, kuten sanottu, tämän uuden teollisuuden pää
paikkoja ja valtakunnan sotalaitoksen edistäminen uusien teollisuus-rientojen 
päätarkoituksia. Kruudin valmistamiseen tarvittavaa salpietaria  keitettiin 
Ahvenanmaalla v. 1530 ja Turussakin harjoitettiin siihen aikaan samaa teol
lisuutta. Savonlinnasta kirjoittaa Kustaa Fincke v. 1547, ettei siellä olevalla 
hyvällä salpietarin keittäjällä ole enään läänistä saatavissa kelpaavaa salpie- 
tarimultaa. Varsinaisia kruutim yllyjakin  mainitaan Turun linnassa v. 1541 
ja Kastelholmassa v. 1549, mihin aikaan myös Viipurissa harjoitettiin kruu- 
dintekoa (V. A. 215 1; Arv. Handl. II 266; H ausen, Bidrag II 71).

Kustaa Vaasan lähimpäin sotaisten seuraajain aikana ryhdyttiin kasva
neen kruudintarpeen johdosta laajempiin toimiin. Perustettiin kaikkiin Suo
men osiin „salpietariverstai ta“, jotka sitten kauan aikaa kansaa rasittivat. 
Varsinais-Suomessa tällaisia tehtaita perustettiin Naantaliin (v. 1575, main. 
vielä 1624) ja Perniöön (main. 1624). Ala-Satakunnassa mainitaan sellais
ta laitosta 1601; mahdollisesti tarkoittaa jo 1575 mainittu Lapjoen teh 
das samaa tehdasta. H äm eessä mainitaan Sääksmäen verstasta 1601 ja 
Hollolan pitkä-aikainen verstas alkoi v. 1581 (mainittu vielä v. 1624). U u 
dellamaalla oli tehdas Porvoon pitäjässä (main. 15 8 4 — 1624). Karjalassa 
oli pääkruutitehdas Viipurissa; v. 1586 mainitaan erästä Pietari Feltiä „tu- 
litusmestariksi ja kruutimaakariksi ynnä salpietarintekijäksi Viipurissa". S a 
vossa määrättiin v. 1572 perustettavaksi kruutitehtaita Pellosniemelle (Moi
sion kruutitehdasta mainittu vielä 1624) ja Rantasalmelle. Pohjanmaalla 
mainitaan Voitbyn salpietarilaitosta v. 1569 ja nähtävästi saman tehtaan 
rakentamiseksi kannettiin H annu Fordelin aikana talonpojilta 1,000 markkaa. 
Vähin joka taholla maata aherrettiin siis noina sotaisina vuosikymmeninä
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kruudinteossa. Koko maan kruutiteollisuuden ylijohtajana mainitaan v. 1582 
Pietari Dehos. V. 1602 laadittiin erityiset säännöt Suom en kruudinvalmis- 
tukselle. Myöhemmin salpietarin- ja k ruudinhankinta  jätettiin urakkamie- 
hille, joista T urun  kauppias Jaakko  Wolle lienee ollut ensimäisiä (Vaara- 
nen, Öfversigt 11 ja 19; Tavaststjerna, Lisätietoja Suomen sotahist.  122 —  
23; V. A. 215 1, 328, 329, 342 b, 345, 346, 352, 397, 4704, 4706, 5012).

Toinen huomattava teollisuudenhaara oli laivanrakennus. Vanhimpia 
laivanrakennuspaikkoja lienee o llut Turku, missä 1540-luvulla yhtenään ra 
kennettiin k ruunun  laivoja. Suurem paan vauhtiin tämä tärkeä teollisuus 
pääsi 1570-luvulla. Kirveet alkoivat nyt kaikua Turun  lisäksi Rauman ja 
Porin, Halikon (Angelniemen) ja Siuntion, Helsingin, Viipurin ja Pohjan
maan veistämöillä. Tekeillä olevia aluksia nimitettiin usein paikallisilla n i
millä, kuten „Raumo b a rkenn" ,  »Björneborgs breijere" y. m. Melkoiset joukot 
käsityöläisiä, kirvesmiehet,  rakennusmestarit,  sepät,  nuoranpunojat saivat 
työtä laivaveistämöillä. Valmistuneilla laivoilla oli usein ajan tapoja ja käsi
tyksiä kuvaavia nimiä: Svalen, Falken, Björnen, Engelen tai Jonas, Vatten- 
hönan, Stålnäbben, Klådshuggaren, Botnekarlen, Svarte  pinkan j. n. e. (V. A. 
188, 189, 2 296 ;  Tavaststjerna, Lisätietoja s. 127).

Tältä ajalta on alkuisin myöskin Suom en vuorityö. Kun tästä aineesta 
on olemassa seikkaperäisiä esityksiä (Hultin, Historiallisia tietoja Suomen 
vuoritoimesta Ruotsin vallan aikana), em me tässä rupea tunnettuja asioita 
kertaamaan. Huom autam m e vain, miten aito-reformatorinen oli se into ja 
uutteruus, millä vuoren aarteita kruunun toimesta etsittiin pitkin ja poikki 
Suomen, Mustiosta, Hyvinkäältä, Lopelta, Akaasta, Pernajasta , Sääksmäeltä, 
Kyröstä y. m. K ruunun perustamia raudanvalmistuslaitoksiakin, »rautahyt- 
te jä“, mainitaan 1540-luvulla Savossa ja Korsholmassa ja vähän m yöhem 
min Musliossa. Rautateollisuudenkin  merkittävästä edistymisestä alkavat nyt 
asiakirjat kertoa. Varsinkin pyssyjen valmistamiseen pani k ruunu  arvoa. 
Savon pyssysepät olivat hyvässä maineessa ja niitä haettiin muuallekin. 
1600-luvun alkupuolella näkyy Viipurissa olleen huomattavampi pyssytehdas, 
koskapa Baltzar Meijeriä siellä v. 1635 mainitaan »pyssyseppien faktoriksi" 
(V. A. 4721, 6134, 6883, 6 8 8 7 ;  Arv. Handl II 267).

K ruunun toimesta ruvettiin 1500-luvulla myös perustamaan vesivoi
malla käyviä sahoja  eli „sahamyllyjä“ kruunun  tiloille. Näitä Suom en e n 
simäisiä sahoja oli ainakin H äm eenlinnan lähellä (1560), Nääsin kartanossa 
Perniössä  (1568), Espoon kartanossa, Helsingissä, Kymenkartanossa sekä 
Tervajoella ja Säiniössä Viipurin lähellä. Nämä laitokset eivät tietysti ole 
verra ttav iakaan  myöhempäin aikain sahalaitoksiin. Nääsin sahamyllyssä sa 
hattiin v .1567 ainoastaan 68 tukkia, »jotka Halikon kihlakunnan talonpojat 
ovat suorittaneet apuveroksi" ja saatiin kustakin tukista 3 lautaa. V. 1589 
mainitaan tämän sahan kalustossa 1 jotenkin uusi ja 2 rikkinäistä sahanlehteä ja 
monenmoisia muita saha-aseita, joilla sinä vuonna tuli sahatuksi 58 tukkia, 
kustakin tukista 3 kpl. sahalautoja, 1 p intapaanu ja 2 reunalautaa. Sahaus
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siis oli vain kotitarvesahausta, mutta yritteliäisyys tälläkin alalla on m er
kittävä (V. A. 344, 388, 1105, 1494).

Uskonpuhdistuskauden teollisuuden huomattavimpia haaroja oli alkava 
verkateollisuus. Verka oli tähän aikaan korkeampain kansanluokkain yleisintä 
vaatetusainetta ja siihen pukeutuivat naiset yhtä halukkaasti kuin miehetkin. 
Kruunun taloudessa oli veralla erityinen merkitys sen vuoksi, että verka- 
vaatetus kuului kruunun väen, niin korkeampain voutien kuin alempain huo 
vien ja käsityöläistenkin, säännölliseen vuosipalkkaan. Tavallisin verkapalkka 
miestä kohden oli 6 kyynärää vuodessa.

Mutta 1500-luvun alkupuolella vallitsi ulkomainen, varsingin Englannin 
verkateollisuus [pohjoismaisia markkinoita. Eivät olleet aivan vähäiset ne 
summ at, mitä k ruunulta  ja yksityisiltä meni ulkomaille tuon halutun ja kal
liin tavaran vuoksi,  jonka hinta oli 1 8 —20 kertaa suurempi kuin kotimaisen 
saran. Näin ollen avautui verkateollisuuden alalla varsin tärkeä kotimainen 
työala.

Kustaa Vaasa näyttää ryhtyneen asiaan pohjasta pitäen, lampaan jalos
tuksesta. V. 1544 mainitaan Turun  linnan karjassa 225 Englannin ja 160 
Suomen lammasta; edellisistä saatiin villoja 3 1/ i  naulaa, jälkimäisistä vain 
2*/ä naulaa lammasta kohden. Samoihin aikoihin mainitaan T urun  linnan 
taloudessa 200 rouva Hebbla Flemingin kuninkaalle lahjoittamaa Englan
nin lammasta. Ylimystökin näyttää harrastaneen lampaanjalostuksen asiaa. 
Tulokset ehkä olivatkin kehoittavat,  sillä ennen pitkää lähetetään Turus ta  
Englannin pässejä muihinkin k ruunun linnoihin ja kartanoihin, Viipuriin, 
Savonlinnaan, Porvoon kartanoon ja Raaseporiin, kuhunkin 4 rodunjalostajaa. 
Sitten ruvetaan kartanoissa kokeilemaan myöskin «Ruotsin lampailla", jolla 
nimityksellä nähtävästi tarkoitetaan Ruosista tuotua lammasrotua. Eräänä 
vuonna oli Turun linnassa 208 englantilaista ja 245 ruotsalaista lammasta. 
Tätä lampaanjalostusharrastusta kesti sitten halki vuosisatain. Paitsi oman 
talouden villoja sai k ruunu  melkoisia villamääriä perustettujen kirkollistilain 
lampuodeilta, joiden vanhan tavan m ukaan tuli maksaa isännälleen määrätty 
oukko villoja joka lampaalta (V. A. 499, 511, 560, 563, 5106).

Kun näin oli pidetty huolta sopivan raaka-aineen saannista, ryhdyttiin 
Turun linnassa varsinaisen verkakutomon perustamiseen. V. 1545 rak en 
nettiin linnaan verantekijäinverstas („vantrnakarestuferi"). Paria vuotta myö
hemmin ruvettiin Hälisten koskeen rakentam aan veranvalmistukseen tarvit
tavaa tamppimyllyä, josta niinikään tuli pitkäaikainen laitos. Linnan tileissä 
tehdään vuosi vuodelta selvää sekä kehruuseen  että kudontaan käytetystä 
verantekokalustosta, joka oli sangen monipuolinen. Verantekoa johti linnan 
vakinaisella palkalla oleva „vantmaakari" ja hänellä oli apunansa kisällejä tai 
„svennejä“, joita v. 1550 ja sitten pysyvästi kauan aikaa oli viisi. Vuosi
sadan puolivälissä valmistuivat uuden teollisuuden ensimäiset tuotteet,  tu n 
netut Turun eli Hälisten veran nimellä. Sitä valmistettiin seuraavina aikoina 
vuosittain pari kolmekymmentä kappaletta å 4 4 — 45 kyyn. (yhteensä siis n.
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1000 kyyn. vuodessa). Sitä mainitaan melkein kaikkia värejä: valkoista, 
harmaata, tuhkanväristä ,  mustaa, ruskeaa, punasta, viheriää. Turun  verkaa 
käytettiin yleisesti k ruununväen  palkkaamiseen. Eräänäkin vuonna siihen 
tarkoitukseen käytettiin 962 kyyn. Korkeapalkkaisemmille ei tämä verka 
kuitenkaan näy ke lvanneen ; linnan tilien mukaan kävivät ylhäisemmät h e r 
rat ja virkamiehet edelleenkin Englannin tai muitten vieraitten maitten ve
rassa, ylemmät käsityöläiset ja huovit Turun verassa, ja alin palvelusväki 
sarassa ja hurstissa.

Vielä 1590-luvulla näyttää Turun verkatehdas olleen täydessä kunnos
saan ja v. 1604 manitaan linnan verkaverstas uudelleen laitetuksi, luulta
vasti jatkuvaa teollisuutta varten.

Hämeenlinnassakin mainitaan v:sta 1557 lähtien muutamain vuosikym
menien aikana verantekijää 3— 4 apulaisensa kanssa ja H ämeen  eli Hämeen
linnan verka oli niihin aikoihin k ruununväen  kesken hyvin tunnettua tava
raa. Hinnasta päättäen näyttää H äm een verka olleen huonompaa kuin T u 
run verka (V. A. 337, 345, 5 1 1 ,5 2 1 ,  560, 843, 1139, 1158, 1365, 1366, 
1368, 1370, 1506, 1507, 3822, 3825, 4177),

Useilla muillakin työn ja teollisuuden aloilla tapahtui puheenaolevina 
aikoina edistyksiä. Niistä ansaitsee mainitsemista etenkin  rakennusteolli
suus, jonka muistoja Suomen vanhoissa linnoissa ja kartanoissa on nähtävissä. 
Muistettava olisi erityisemmin kiviteollisuuttakin, jonka alkamisesta Aspelin 
on «Einskt Museumissa" (1900 n:o 3)  seikkaperäisesti kertonut, sekä palo- 
viinateollisuuttakin, joka u s k o n p u h d is t a ja l l a  pääsi täällä alkuvauhtiin. Mutta 
näiden kaikkien tarkempi kertominen veisi meitä syrjään varsinaisesta ai
neestamme, jonka tarkoituksena on vanhimman tehdasteollisuuden esittämi
nen. Luulem m e kerääm äim m e tietojen riittävän osoit tamaan, että uskon
puhdistuksen aikakausi teollisessa suhteessa  on muodostanut aivan erikoisen 
kehityskauden, joka yhtä paljon eroaa tehdasteollisuutta melkein kokonaan 
puuttuvasta keskiajasta kuin Ruotsin suuruuden  ajan edistyneemmästä teol- 
lisuusajasta suurine  yksityisine urakoitsijoineen, monopolikomppanioineen, 
kasvaneine merikauppoineen. U s k o n p u h d is t a j a l l e  on ominaista ollut k ru u 
nun johtava ja herättävä vaikutus teollisuudessa sekä yleensä teollisuuden 
alotehenki, joka tosin ei suuria  tuloksia saavuta, mutta on kuitenkin u ran
uurtavaa laatua ja kaikissa kohdin niin läheistä sukua ajan muille käsityk
sille ja pyrinnöille.

Vielä hiukan pyhän Henrikin kappelista  
Köyliössä.

Tiedot pyhän Henrik in  kappelista ovat aina viime vuosiin asti kuu
luneet varhaisimm an historiamme suurimpiin epäiltävyyksiin. Eikäpä asi
anlaita varsin syyttä ole ollut näin. Täytyyhän näet perinjuurin kummastella,
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miten yksimielisen vaiti keskiaikamme tosin kyllä muutenkin  niukat lähteet 
ovat, varsinkin kun on kyseessä muistomerkki, joka Suomen kirkollisten 
muistojen joukossa lienee ainoa laatuaan. Tämä tun tuu  ensi silmäyksellä 
sitäkin ihmeellisemmältä kuin keskiajan asiakirjoissamme näem m e niin paljon 
tietoja esim. yksityisistä kirkon maatiloista. Lähemmin keskiajan elämää 
tarkastellessa ei tämä asiaintila kuitenkaan ole aivan merkillinen vaan vieläpä 
noiden varhaisten aikojen elämän ja katsantotavan kannalta varsin luon
nollinenkin. Lahjoitukset kirkolle ja kirkollisille laitoksille —  elleivät olleet maa- 
kiinteistöjä —  suoritettiin kerta kaikkiaan eivätkä tarvinneet sellaisia virallisia 
vahvistuksia ja niihin perustuvia asiakirjoja, joita esim. maatilusten tai maa- 
kappaleiden luovuttamisessa lakien ja yhteiskunnan kannalta vaadittiin. Mah
dollisten perintöriitaisuuksienkaan varalta ei niistä kannattanut asiakirjoja 
laatia ja säilytellä. Ne olivat nähtävästi aivan riidattomia, asianomaisten 
lahjoittajain kirkollisen mielen ilmauksia tai heidän syntiensä sovituksia —  
usein siis salaisiakin. Tältä kannalta ym m ärtää yhden syyn, miksi niin 
paljon keskiajan sisäisintä elämää -— kuten sen lahjoituksia ja esim. var
sinaisen kansan henkinen ja hengellinen elämä miltei kokonaan jää meiltä 
hämäräksi. Siinä syy, miksi me em m e tiedä mitään asiakirjoja, jotka ker
toisivat esim. pyhän Henrikin muistoarkusta Nousiaisissa, kirkoillemme ja 
luostareillemme varmaan lukuisasti tehdyistä irtaimen lahjoituksista y. m., jotka 
kuitenkin olisivat omansa aivan tavattomasti valaisemaan keskiajan taloudellista 
elämää, sen sisäisintä henkeä ja mailmankatsomusta. Ja  samainen syy 
selittää, miksi tietomme pyhän Henrikin kappelista Köyliössä ovat niin perin 
vähäiset —  melkeinpä olemattomat.

Täydellisestä unhosta on pyhän Henrik in  kappelin pelastanut vain ne 
kaksi lähdettä, jotka niin usein auttavat hämärän alkuhistoriamme tutkimusta: 
toinen on polvesta polveen kulkenut perintätieto toinen, joko tähän tai johonkin 
vielä varmempaan meiltä hävinneeseen lähteeseen perustuva kronologinen 
muistoonpano. Edellinen on elänyt, kuten perintötiedot yleensä, paikka- 
kunnallisena Köyliössä. Jä lkimäisen tapaamme ensinnä Johannes  Messeni- 
uksella sekä hänen suorasanaisen suuren  Scondiansa X:ssä osassa että 
hänen runopukuisessa kronikassaan: Berättelse om några gamla och märk- 
wärdiga Finlands Handlingar, lähteitä, jotka jo Porthan on tuntenut,  mutta 
joiden tietojen pätevyyden hän on jättänyt avonaiseksi.1 Senjälkeen kuin 
Köyliön kirkkoherra Salminen perintätietojen viittausten m ukaan pani toimeen 
kaivauksen n. s. Köyliön k irkkosaarella2, ovat tietomme pyhän Henrikin 
kappelista Köyliössä kuitenkin saaneet aivan uuden kantavuuden ja epäilys 
ainakin sen olemassa olosta ainaiseksi rauennut. Merkityksensä vuoksi sekä 
historiallisen perimätiedon että myöskin pyhän Henrikin historiallisuuden 
varmentamiseksi on tämän kappelin historialla ja varsinkin sen syntyvaiheilla

1 Porthan. Chron. episc. Finland, siv. 158, nootti.
1 Kts. Salminen. Pyhän Henrikin saari Köyliössä. Suomen Museo 1905.
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meidän keskiaikamme tu tk im uksessa merkityksensä, erittäinkin, koska tässä on 
kysymys siitä, miten vanhan tosin kirjoittamattoman, m utta silti kuitenkin 
puolestaan puhuvan lähteen me tästä historiallisesta muistomerkistä saamme. 
Metodiselta kannalta lienee oikeinta itse asian käsittelyssä seura ta  esittämä- 
m iem m e lähteiden luotettavuusjärjestystä: perimätietoa ja paikallisia löytöjä ja 
näille saatavaa historiallista vahvistusta.

Löytöesineet kokonaisuudessaan eivät tässä ansaitse uudelleen mai
nitsemista.1 Ne ovat, koettaaksem me jotain yleiskarakteristiikkia, rahoja 
lukuunottamatta siksi harvoja ja erilaatuisia, ettei huomattavia päätelmiä 
esineiden käytöstä, vielä vähemmin niiden ijästä, liene vedettävissä. V ar
m em m an ja luullaksemme ainoan kronologisen tuen saam m e me vain niistä 
rahalöydöistä, joita paikalla on tehty. Sattum an syyksi voinee näet tuskin 
väittää sitä, että rahalöydöt alkavat kuningas Albrekt Meklenburgilaisen 
ajoilta ja senjälkeen yhtäjaksoisina jatkuvat eteenpäin. Niin pieni osa 
rahoista kuin kansan kertomuksista päättäen onkin paikalta tu tkimustyön 
aikana löydetty, niin on yllä huomautettu  säännöllisyys joka tapauksessa 
huomattava. Jo s  vanhempia rahoja olisi paikalla uhrattu, niin olisi kai- 
vaustöiden pitänyt tuoda juuri niitä huomattavasti esille, etenkin jos hyväk
sym m e sen ajatuksen, että vanhimpien rahojen, pohjimmaisina ollen myöskin 
parhain olisi pitänyt säilyä paikkakuntalaisten uteliailta kaivauksilta. Niin ei 
kumminkaan ole asianlaita. Mahdollisena voinee tuskin pitää myöskään sitä, 
että rahojen uhraaminen — jotka kyllä tähän aikaan tulivat entistään y lei
sempään käytäntöön —  vasta 14:nnen vuosisadan loppupuolella olisi tullut 
meillä huomattavaksi tavaksi. Luonnollisinta ja todenmukaisinta on, että tuo 
rahojen uhraaminen Köyliön kirkkosaarella on seurauksena  tällä paikalla 
vilkastuneesta — tuskin kyllä vasta-alkaneesta —  pyhimyspalveluksesta ja 
luultavasti lähimmin riippuu juuri pyhän H enrikin kuolinpaikalle rakennetun  
kappelin syntymisestä.

Kun löydöt ja etenkin rahalöydöt, joista kronologisia päätelmiä voi 
vetää, ovat tällaisia, niin on epäilemätöntä, ettei tässä, kuten p a ik kakunna l leen  
perimätieto Salmisen kuulem an mukaan tahtoo väittää, ole puhetta itse 
pyhän Henrikin rakennuttam asta pyhätöstä. Eihän perimätieto Suomessa 
ainakaan m uuten tiedä mitään hänen tem ppelirakennuksistaan, kun se sen 
sijaan aivan yksimielisesti ja ristiriidattomasti ja vieläpä sopusoinnussa van
himpien tätä aikaa käsittelevien lähteidemm e kanssa pitää Köyliötä ja n im en
omaan juuri Köyliönjärveä hänen kuolinpaikkanaan. Epäilemättä onkin 
Köyliönjärvellä juuri tällaisena merkityksensä. J a  nähtävästi ei tätä tarukaan 
oikein ym m ärrettynä vastusta. Se sisältää näet oikeastaan vain eräänlaisen 
kansan päätelmän. Se on vain yritys liittää yhä häm äräm m äksi käyvää 
perimätietoa pyhän H enrik in  kappelista voimakkaampaan, yksimieliseen tra- 
ditionitietoon Suom en ensimäisen piispan kuolemasta —  yksinkertaisesti vain

1 Kts. niistä Suomen m useo 1905.
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tekemällä muistokappelista piispa Henrikin aikaisen ja hänen rakentamansa. 
Myöskin nimitys pyhän Henrikin saari „1. St Henriks Holm*1,1 joka tavataan 
karttakopioissa vuosilta 1688 ja 1700 ja alkuperältään nähtävästi on kansan 
antama, on tavallaan auttanut tätä kehitystä. Saattoihan tällaisesta nimestä 
aivan helposti tulla siihen, että itse pyhä Henrik  olisi kappelin rakennu t
tanut aivan samoin kuin nimestä pyhän Henrikin lähde, jota aikoinaan myös 
lienee käytetty, muistotiedon häm m etessä jouduttiin Kupittaan kastetaruun.

Pääasiallisesti juuri käsitellystä kansan perimätiedosta lähtien on Sal
minen tutkimuksessaan Köyliön Kirkkosaaresta koettanut selittää sen löytöjä 
tämänmukaisesti .  Hänen päätodistelunsa yllämainitun kansantarinan hyväksi 
johtuu etenkin  niistä huomioista, joita hän on kappelin asemasta tehnyt. 
Se on, hänen väitteensä m ukaan rakennettu  saarelle nähtävästikin tu rva
paikaksi ensimäisille kristityille pakanain hyökkäyksiä vastaan. Köyliön 
kappeliin nähden on tämä päätelmä kuitenkin jonkinverran uskallettua 
vaikkapa tahtoisikin tämänlaatuista selitystä sovittaa vanhoihin, lauhoille 
merenrantamille  tai vuolasten virtain saarille mahdollisesti rakennettuihin 
kappeleihin. Mutta kaukainen helposti jäätyvän sisämaajärven saari, jota 
joka puolella voitiin ahdistaa ja jonka lähistöllä vielä oli huomattavia a su 
tuskeskuksia , oli ainakin talven ajan hyvin turvaton edes siksi kun aseellisia 
kristittyjä mahdollisesti voisi saapua avuksi,  sitäpaitsi aina sangen helposti 
saarrettavissa ja kaiken lisäksi vielä pienikokoinenkin. Myöskään mitään 
varsinaisia puolustusneuvoja tai edes puolustusta edellyttävää rakennustapaa ei 
voi tavatuista löydöistä eikä löytöpaikasta todeta. Varsinaisena ja vanhimpana 
seurakunnall isena kokouspaikkana ei saarta liioin käyne pitäminen. 
Sellaiseksi olisi se ollut sekä kaukainen että epäkäytännöllinen. Suomen 
kansallismarttyyrin kuolinpaikan muistomerkkinä iällä pikkukappelilla sensijaan 
on täysi merkityksensä. Sellaisena ei se keskiajan suomalaisellekkaan, joka 
kyllä varmaan oli koko loitolla syvemmästä katolisesta hartaudesta, ollut 
liian epämukava eikä vaikeapääsyinen. Sillä pienimmänkin vaivansa ja 
vastuksensa tällaisessa pyhiinvaelluksessa voi katolisen opin mukaan täy
dellisesti laskea ansiopuolelleen tulevassa haudantakaisessa elämässä.

Kun ei esinelöytöjä eikä kappelin rakennustapaa riittävillä syillä 
voi selittää perin varhaiseksi eikä edes mitään kronologista päätelmää 
niistä vetää, niin on ilmeistä, että tämä pieni pyhättö todellakin on py
hän Henrikin kuoleman muistoksi rakennettu . Ja  pienimmätkin epäilykset 
tässä kohdin kumoutuvat rahalöydöistä, joista jo edellä huomautimme, ja 
Messeniuksen ylläviitatuista tiedonannoista. Hän näet mainitsee Scondiassaan 
nimenomaan, että tämä kappeli rakennettiin  marttyyrin muistoksi (sacellum 
martyris construitur memoriae).2 Aivan selvää on, että myöskin M esseni
uksen Suomen riimikronikassa on muistokappelista puhetta.3

1 Kts. Salm inen: Köyliön pitäjän historia siv. 8.
2 M essenius, Seondia illustrata X siv. 4.
3 „ Rimkr. siv. 17.
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Myöskään puheenaolevan kappelin ylimalkaisen ijän määrääminen ei 
ole varsin vaikeata. Siinä suhteessa  on etenkin paikan rahalöydöillä huo 
mättävä sananvalta. Kun ne yhtäjaksoisena alkavat vasta kuningas Albrekt 
M ecklenburgilaisen ajalta, niin on ilmeistä, ettei tämä kappeli voi olla ai
nakaan paljon vanhempi vuotta 1364, jolloin mainittu kuningas nousi Ruot
sin valtaistuimelle. Aivan tämän hallitsijan alkuvuosiinkaan voinee tuskin 
pysähtyä, sillä uuden hallitsijan lyöttämä raha ei hidasliikenteisenä keski
aikana varmaankaan voinut perin nopeasti levitä —  vaikkapa olettaisimme
kin, että sitä Albrektin pitkällisessä Suom en valloituksessa runsaanpuoli- 
sestikin olisi m aaham m e virrannut. Hiukka myöhemmälle viittaavat m u u t
kin asianhaarat. Epäilemättä pantiin meillä jo piispa Hemm ingin  aikana 
—  joka niin monessa suhteessa  on itsensä Suomen kirkon johtomiehenä 
ansioittanut —  paljon huolta kirkollisiin m uistomerkkeihin ja kirkolliseen ko
m euteen vaikkakaan ei meillä ole mitään muuta tietoa hänen puuhistaan py
hän Henrikin muiston kunnioittamiseksi kuin se, että hän säännöissään 
määräsi m. m. pyhän Henrikin päivän viettämisestä. Jos  kappeli olisi hä
nen rakennuttam ansa, olisi se tuskin kuitenkaan jäänyt aikakirjoissa mai
nitsematta. Nähtävästi on kyllä tämä piispa, jonka omana Köyliön kartano 
ensi kertaa mainitaan v. 13651, toukokuussa mainittuna vuonna ollut pu
heenaolevalla paikkakunnalla joko sitte Suom en rauhattoman pääkaupungin 
melskeitä karttaakseen tahi vain käymäseltä. Mutta n im enom aisena H en 
rikin muiston elähyttäjänä täytyy meidän varsinkin pitää hänen toista seu raa
jaansa Juhana  Pietarinpoikaa jo silläkin perusteella, että hän v. 1369 tai 
1370 koristi pyhän Henrikin hautaa Nousiaisissa. Pyhän Henrikin kuolin
paikan on hänen täytynyt luultavasti aivan paikalleen tuntea koskapa 
hän lokakuun lopulla samana vuonna kuin tuli piispaksi, itse käväisi Köy
liössä.2 Ja  varsin mahdollista lienee, että hänen vaikutuksestaan tai sitten 
hänen Nousiaisissa antamansa esimerkin mukaan, mainittu muistokappeli 
on Köyliön Kirkkosaarelle kohonnut. Itse ei hänellä nähtävästi kuitenkaan 
ole osaa puheenaolevan kappelin rakennuttam isessa, koskei sellaista tietoa, 
jollaisia muuten meidän keskiaikaisen historiamme tutk imuksessa mielellään 
piispojemme nimiin liitetään, missään mainita. Tämä päätelmä on kyseessä 
olevasta piispasta sitäkin oikeutetumpi, kun hänen hautakivi-lahjoitUksensa 
Nousiaisten kirkkoon nimenomaan on hänen piispallisiin ansiotekoihinsa ja 
historiaansa liittynyt. Suomen kirkon rakennuttam anakin  olisi kappelin pitänyt 
saada suurem paa huomiota. Todenmukaisinta on, kuten myöhemmin tu 
lemme osoit tamaan, että tämä kappeli on jonkun rikkaaan tai m uuten h u o 
mattavan henkilön rakennuttam a ja syntynyt nähtävästi juuri samoihin ai
koihin kuin pyhän Henrikin hautaa Nousiaisissa koristeltiin. Näin ollen 
pääsisimme noin vuoteen 1370, jota lähemmäksi kappelin perustamisvuotta

1 Hausen: Finl. Medeltidsurk. I siv. 308.
8 Hausen: Finl. Medeltidsurk. 1 siv. 326.
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etsiessä ei luullaksemme edes millään huomioon otettavalla todenmukai- 
suussyyllä voi tulla.

Yllämainittu käsitys pyhän Henrik in  kappelin syntymä-ajoista on mie
lestämme myöskin täydessä sopusoinnussa sen kanssa, mitä Suom en kirkon 
keskiaikaisesta kehityksestä tiedämme. Varmaankin hyvin kauan n. s. ensi- 
mäisen ristiretken jälkeen tarvittiin meiltä kaikki varat ja voimat itse kirkon 
olemassaolon turvaamiseen. J a  nähtävästi ei piispa Henrik  hänelle luultavasti 
alkuaan vihamielisten suomalaisten ja etenkään »hämäläisten" keskuudessa 
pian saavuttanut pyhimysarvoa yhtävähän kuin hän kirkonkaan puolelta sai an
sioilleen virallista siunausta. Päättäen siitä maantieteellisestä laajuudesta, 
jonka piispa Henrikin pyhimyspalvelus hänen kirkollisen elämäkertansa ih- 
metöiden luettelon m ukaan oli v. 1300 tienoilla saavuttanut ja paavi Boni- 
facius V ll lm nen  bullasta viita 1295 tai 96 tunnustettiin Suom en kansallis- 
marttyyri vasta 1200-luvun lopulla yleisesti ja yksimielisesti pyhimykseksi, 
kirkollinen saavutus, jolla nähtävästikin suureksi osaksi ja ensi sijassa tah
dottiin turvata Turun  tuomiokirkon heikkoa taloudellista tilaa hankkimalla 
sille pyhissäkävijöitä ja lahjoituksia. Tältä kannalta ei siis mikään ainakaan 
vastusta pyhän Henrikin kappelin perustamisvuoden asettamista kauaksikin 
14:lle vuosisadalle.

Myöskin M esseniuksen antamat —  tosin kyllä kronologisesti hyvin 
ylimalkaiset tiedot —  soveltuvat hyvin siihen, mitä yllä on esiintuotu. T a
vallaan eduksi asialle on hän määritellyt pyhän Henrikin kappelin perustamis- 
aikaa kahdellakin tavalla laskien sen nimittäin toisaalta piispa Henrikin kuo
lemasta eteenpäin toisaalta taas omasta ajastaan taaksepäin. S eurataksem m e 
ensinmainittua näkökantaa mainitsee hän Scondiassaan, että tämä kappeli 
rakennettiin aikojen vieriessä1 (luonnollisesti Henrikin kuolemasta laskettuna), 
puheentapa, jolla selvästi tarkoitetaan pitkää ajanjaksoa. Toiselta puolelta 
mainitsee hän Suomen riimikronikassa, että mainitussa pyhätössä „ m u in en “2 
kävi paljon kansaa, sanontamuoto, jota jo hyvällä syyllä voi käyttää paljon yli 
200 vuotta vanhoista muistoista.

Eräs perimätiedonkin kertom us vahvistaa mielestäm me lisäksi käsitys
tämme tämän kappelin myöhäisestä perustamisesta. Killisen ilmoituksen 
mukaan näet »kansa kertoo, että karilla on ollut nunnain kirkko". Vaik
kapa perimätieto asiallisesti on luultavasti kokonaan perusteeton, niin ajalli
sesti ei sen tarvitse olla aivan väärässä, siinä kohdin nimittäin, että se aset
taa kappelin perustamisen myöhäiskatoliseen aikaan. Sillä juuri niin on epäi
lemättä puhe »nunnain" kirkosta ym m ärrettävä.3

Muutenkin kuin mitä ylläkerroimme antaa Messenius tästä muinaisesta

1 „Temporis progressu" M ess. Scond. X siv. 4.
2 „Fordom“ Mes. Riimikronika siv. 17.
3 Killinen. Tietoja Loimijoen kihlak. muinaisjäännöksistä. M uinaismuistoyh

distyksen Aikakauskirja II.
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muistomerkistä huomattavia tietoja. Niinpä kertoo hän Scondiassa, että 
piispa Henrikin murhapaikalla oli »kohtalainen s a a r i"1. Saman tiedon ta
paamme myöskin riimikronikassa.2 Sen mukaan »oli sillä paikalla tai lähellä 
sitä, jossa pyhä H enrik  sai surm ansa pieni kari eli saari ja tälle antoi eräs 
hurskas mies rakentaa puukappelin. Muinen kävi siellä paljon kansaa suo
rittaen kaikella ahkeruudella  jumalanpalvelustaan ja joka vuosi kesäkuussa 
pitää siellä suuri kansanjoukko markkinoita. Lallia, joka heidän apostolinsa 
tappoi, kiroo jokainen." Voi sanoa, että ylläoleva M esseniuksen lausunto 
tarjoaa monessa suhteessa valaisevan kuvan sekä itse kappelista että sen 
vierellä vietetystä pyhimyspalveluksesta. Se on samalla niitä merkillisiä 
M esseniuksen teosten kohtia, joiden lähteestä ei nykyaika —  ainakaan tois
taiseksi —  ole päässyt mihinkään selvyyteen mutta joiden tiedonantojakaan 
me em m e mitenkään saata epäillä. Niinpä lyö hänen ilmoituksensa saaren 
koosta varsin hyvin yhteen niiden tietojen kanssa, joita meillä on nykyisen 
löytöpaikan suuruudesta. Myöskään hänen ilmoitustaan siitä, että kappeli
oli puinen, ei voi löytöjen kannalta asettaa painavien epäilysten alaiseksi.
Toiseen tulokseen on tosin tullut Köyliön Kirkkosaaren kaivaustöiden toi
mittaja (kirkkoherra Salminen). Ja  käsitykseensä johtuu hän m. m. siitä,
että tämän kappelin perustukset ovat siksi vankat, että ne  ehdottomasti
edellyttävät kivirakennusta. Varmaa kuitenkin on, että puurakennuskin  noin 
pienellä ja huonopohjaisella saarella vaati sangen tukevaa perustusta. 
Lisäksi olisi kiviseinän perinpohjaisen hävityksen jälkeenkin joltain osaltaan 
pitänyt säilyä, varsinkin koska on kyseessä vanha kirkollinen ja. luultavasti 
kunnioitusta nau ttinu t pyhättö. Myöskään muistotieto ei tiedä mitään kivi
rakennuksesta . Totta kyllä elää Köyliössä tarina, että luodolla kävijät m ui
nen kiinnittivät veneensä kappelin seinissä olleisiin renkaisiin. Mutta voi
han tällaisia yhtä hyvin olla puu- kuin kiviseinässäkin. Ja  nimenomaan 
puurakennusta  näyttäisivät mielestämme muutamat perintätiedonkin viitteet 
tarkoittavan. Niinpä mainitaan pastori J. A. Lindströmin kirjeessä 28/ 8 1868, 
että saarella vielä »miespolvi sit ten" näkyi yksi hirsikerta, tiedonanto, joka 
ilmeisesti perustuu joko silloisten vanhojen ihmisten muistiin tai heidän k u u 
lemiinsa perimätietoihin. Me em m e voi päättää, mitä ym m ärretään sillä 
laudoituksella, jonka kansa Salmisen kuulem an m ukaan kertoo olleen kap
pelin ympärillä. Mahdollisesti tarkoitettiin sillä itse kapppelin laudoitusta. 
—  Vielä 1870-luvulla kertoo Killinen saarella nähneensä »muutamia isoja 
hirsiä", epävarmaa samojako kuin ne, joita kaivauksessa tuli esille. Myös

1 Insula fuit loco caedis modica. M ess. Scond. X siv. 4.
2 „Pä det rum eller bardt hos när, Hwar Sancte Hindrich dödad är, Litet grund 

eller Holme war, Trä-Capell en from Man bygd har, Fordom söker myeket folk dit, 
Där sin Gudstjenst gjör med all flit, Och i Junii Månad hwart år, Af stort samqwäm 
där Marknad står. Lallen förbannar hwar och en, som deras Apostel dödsmen gjorde." 
M ess. Riimikr. siv. 17.
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kään kivien määrä olisi tuskin riittänyt koko rakennukseen , vaikkapa niitä 
ennem m in olisi ollut enemmänkin . Lisäksi pitäisi niissä näkyä huom atta
vastikin muuraustyön jätteitä. Sitäpaitsi ovat ne melkein kaikki rakennus-  
kiveksi kelpaamattomia. O nhan niistä helposti voinut jäädä yli perustus- 
tarpeiden, ja mahdollisesti on niitä tarvittu saaren rannoilla suojaamassa 
rakennusta  veden ja etenkin jään vahingollisilta vaikutuksilta.

Esitetyt huom autukset Messeniuksen kuvauksesta  oikeuttavat m ieles
tämme jo täysin päättämään, että hänen lähteensä ja niihin perustuvat tiedot 
ovat tässä asiassa hyvinkin luotettavia. Mikään ei tällöin estä pitämästä totena 
sitäkin hänen tietoaan, että kappeli oli jonkin yksityisen hurskaan miehen 
rakennuttama, päätelmä, johon jo yllä toisista asianhaaroista johduimme. Ja  
niin uskallettuna kuin sitä voidaankin pitää, em m e saata pidättäytyä yrityk-

Köyliön Kirkkosaari ennen kaivausta.

sestä päästä tämän nimeltään tuntemattoman hurskaan miehen perille —  
varsinkin koska luulemme kysymyksen ratkaisussa saavam m e tukea itse 
samanaikaisesta paikkakunnallisesta muistomerkistä.

Muistomerkki, jota tässä tarkoitamme, on eräs kulunut hautakivi Köy
liön kirkolla v : l t a  1378. Ikävä kyllä ei meillä ole tämän alkuperäisestä 
paikasta mitään varmaa tietoa. Viimeksi on se ollut Köyliön kirkon ja kello
tapulin välissä jalkaportaana. Mutta ainakaan viimeksimainitussa paikassa ei 
se ole voinut alkuperin olla1. Varmaankin on sen täytynyt sijaita jossain 
Köyliön entisessä temppelissä ja ehkäpä juuri pyhän Henrikin kappelissa, 
varsinkin koska em m e tiedä, onko Köyliössä noihin aikoihin vielä ollutkaan 
mitään m uuta  vakinaista „k irkkoa“. Ja  jos siellä sellainen olikin, oli se 
epäilemättä vain tavallinen vaatimaton kappelirakennus, johon tuskin kellään 
keskiajan sivistyneellä hengellisellä tai maallikolla oli halua tulla haudatuksi.

1 Salm inen: Köyliön pitäjän historia.
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Nämä nimittäin etsivät tavallisesti, jos vain varat sen myönsivät,  kaukaisiakin 
hautapaikkoja. (Meillä oli esim. T urun  tuomiokirkko sellainen ja huom atta
vien henkilöjen, kuten esim. aatelisten ja pappien hautaamista sinne jatkui 
kauan uudella ajallakin.)

Pääsemättä  vakuuttavaan varm uuteen  hautakiven alkuperäisestä pai
kasta on meidän vielä tarkastettava sen sisältöä. Sen kirjoituksena on: 
H erran  vuonna 1378, 26 p. elok. kuoli herra1. . . . Loppuosa, joka var
maan on sisältänyt nimen ja josta säilyneenä luultavasti voisi arvokkaitakin 
päätelmiä tehdä, on kulunut. Ylläolevasta katkelmasta saatavat tiedot sen 
sijaan jäävät pakostakin epämääräisiksi. Mitä tarkoitetaan ensinnäkin sillä 
„dom inus“ sanalla, joka hautakivessä tavataan? Useimmin sitä käytetään 
keskiajan pappismiehistä. Salminen arvelee Köyliön pitäjän historiassaan 
tätäkin sellaiseksi.  Vieläpä olettaa hän, että mainittu herra  oli pa ikkakun
nalla paljon elänyt ja vaikuttanut ja että hänen olemassaolonsa seudulla jo 
todistaa vakaantuneita kirkollisia oloja. Pappina pitää tätä Köyliön hau ta
kiven herraa nähtävästi myöskin H ausen2. Täysin soveltumattomia eivät 
m uutkaan „dom inus“ sanan merkitykset ole. Ritareja, ainakin u lkom aa
laisia on täytynyt varmaan tänä rauhattomana ylimysvallan aikana olla maas 
sam m e ainakin joku. Ja  onpa dominus sanaa ja aivan samanlaisessa pai
kassa käytetty m. m. Ulvilan porvarista Arnold Stoltefofista hänen hauta- 
kivessään v : l ta  1345. Varmuudella em m e me siis tästä dominuksesta hänen 
arvonim ensä perusteella saa m uuta kuiri hurskaan miehen, jollaisesta Mes- 
senius puhuu —  lähteen mukaan, jota me em m e tunne, mutta joka m ah
dollisesti saattaa olla tämä —  hautakivi tai jokin kirjaanpantu tai M esseniuk
sen kuulem a muistotieto siitä. Kronologisesti tämä henkilö mielestämme 
mainiosti sopii pyhän Henrikin kappelin perustajaksi.

Moneen m ietteeseen antaa lisäksi tämä kivi aihetta jo olemassaolollaan. 
Hautakivet olivat 14:11a vuosisadalla—  kuten niiden vähälukuisuudesta ei 
ainoastaan meillä, vaan koko pohjoismaissa käy päättäminen, hyvin harvinaista 
ja kallista tavaraa, jota omassa maassamme tuskin osattiin valmistaa. —  
Suomessa tavataan niitä tänä aikana vaan noin puolikymmentä, nim. Rän- 
tämäellä (tosin jo v. 1291) ja Ulvilassa —  ollen niitä siis täällä, kuten 
muuallakin pohjoismaissa, vain tärkeissä kirkollisissa ja liikekeskuksissa. 
(Ulvila oli sitäpaitsi myös pyhiinvaelluspaikka). Kun samanlainen hautakivi 
ilmestyy Köyliöön aivan samoihin aikoihin kuin siellä „eräs hurskas mies" 
on itsensä pyhän Henrikin kappelin rakentamisella ansioittanut ja nähtävästi 
juuri sen suojaan, sillä muutakaan aivan varmasti todistettavaa alkuperäistä 
paikkaa em m e sille voi osoittaa, niin ei liene luonnoton eikä epäoikeutettu  
se ajatus, että tämän hautakiven herra  mahdollisesti on itse kappelin perus
taja. Sellaiseksi sopisi hän hyvin jo varallisuutensa puolesta, sillä

1 Anno Domini M.CCC.LXXVI1I. Feria. V. post. Festum. B[artholo]mei. obiit. 
Dominus . . . .  Kts. Hausen: Finl. medeltidsurk I siv. 372.

2 Hausen: Finl. medeltidsurk I siv. 372.
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hautakiven hankkiminen ulkomailta tai sen hakkauttaminen ulkomaisella 
mestarilla vaatii jo epäilemättä paljon vaivaa ja varoja. Tuollaisen kirkol
lisen lahjoituksen tekijä, esim. alttarin perustaja ja luostarilahjoituksen suo
rittaja, sai usein palkakseen tällaisesta oikeuden tulla haudatuksi lahjoitta
maansa laitokseen ja koristaa se jollakin persoonallisella muistolla, kuten 
hautakivellä, vaakunalla y. m., tilaisuus, jota keskiajan ihmiset hurskaassa 
itsekkyydessään usein käyttivät. J a  tällaista oikeutta on nähtävästi saanut 
hyväkseen käyttää myöskin tämä Suomen kansallispyhimyksen kunnioittaja 
päästen siten yksinänsä —  mitään hautalöytöjä eivät näet kaivaustyöt ole 
Köyliön Kirkkosaarella todenneet —  kuolemansa jälkeen nauttimaan pyhän 
Henrikin kuolinpaikan voimakasta suojelusta. Ja  epäilemättä oli tämä a u 
liille lahjoittajalle jo korvaamaton ansio. Mahdotonta ja liian uskallettua on 
päätellä, pyhätön halpana jalkaportaanako ehkä ja pyhissäkävijäinkö polkemana 
vaiko vasta myöhemmän ajan unhoittamana ja kuluttamana hänen jälkimail- 
man nähtäväksi laitattamansa hautakiven nimi on poies hioutunut. Jos edel
linen arvoitelma pitäisi paikkansa todistaisi se lahjoittajan ajalle ominaista 
nöyryyttä, taikamaista pyhän paikan kunnioitusta ja kristillistä itseunhoi- 
tusta, jos taas jälkimäinen on oikea, ilmaisee se myöhempien polvien tiedo
tonta ymmärtämättömyyttä osoittaa kunnioitusta yksinäiselle ja yksinkertai
selle mutta kuitenkin paljon puhuvalle muistomerkille.

Ja  vielä sananen itse kappelin nimestä! Onko sen antamisessa itse 
pyhimyksen nimi kokonaan unhoite ttu?  Nykyiset lähteemme varoittavat 
meitä mitään arvelua asiassa lausumasta. Ja  voimmeko edes väittää, että tämä 
kappeli 011 sama kuin asiakirjoissa (v. 1422) mainittu „keldona capellis"? Mah
dollista on, että asia on niin, mutta hiukan on tämä nimi kuitenkin omiaan, 
kuten Salminen jo on huomauttanut, oudostuttamaan. Kansan —  etenkin 
muiden kylien antamana (ja siitä käännettynä) se —  varsinkin koska 
se sisältyy paikkakunnallisiin maanomistuspapereihin — kyllä voi olla m ah
dollinen. Mutta epämääräisyyttä puolestaan taas lisää puhe niityistä „kel- 
dona capellis“in1 vieressä, joka kuitenkin, jos se tarkoittaa pyhän Henrikin 
kappelia, on koko loitolla rannikosta. Tuleva tutkimus on varmaan osot- 
tava, perustuuko tämä nimi mihinkään positiivisiin perusteihin ja havaittaviin 
muistomerkkeihin vai onko se laskettava ainoastaan epämääräisen nimittä
misen laskuun.

H auskana tiedonantona itse pyhimyspalveluksesta Köyliön muistokap
pelin seuduilla on meidän pidettävä ylläesitettyä M esseniuksen kuvausta 
siitä kansantulvasta, joka tänne ennen vanhaan vuosittain kesäkuussa v ir
tasi. Eräät merkit viittaavat siihen, että tämä kokoontuminen —  joskin 
jonkinverran m uuttuneessa muodossa ja ehkäpä myöskin m uuttuneessa pai
kassa on jatkunut katoliselta ajalta meidän päiviimme saakka. M esseniuk
sen esityksestä päättäen vietettiin Köyliössä vielä hänen aikanaan siis 1600-

1 Mustakirja siv. 301. „Aengena wider keldona capellis".
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luvulla markkinoita. 1700-luvulla kertoo C aren ius Köyliön ja Huittisten 
välistä metsätietä yleisesti nimitettävän kirkkotieksi ja aivan yleinen tapa 
on ainakin 1800-luvulla ollut, että nuoriso kaukaa lähipitäjistä juhannusaatto- 
iltana (siis kesäkuussa) kokoontui Köyliön Yttilännokkaan karkeloimaan. 
J a  hyvinkin myöhäistä varmaankin vanhem m an väestön ta ikauskoista pyhi- 
myspalvelusta osoittavat paikalla toimitetut,  pitkälle uu teen  aikaan ulottuvat 
rahojen uhraamiset.  Epätietoista on, tavanko vuoksi, vaiko omantunnon 
keventämiseksi niitä toimitettiin.

Vielä  lopuksi eräs kysymys! Onko pyhän Henrik in  muistokappelin 
myöhäinen synty omiaan horjuttamaan käsitystä pyhän Henrikin historialli
su u d e s ta?  Hyvin vakuuttavat syyt pakottavat mielestäm me vastaamaan tähän 
kieltävästi. Perimätiedon voi selvästi osoittaa pitkiä aikoja erehtymättömäksi 
aivan tavallisiin kuolin- esim. hukkumis- ja murhapaikkoihin nähden. Niin 
järisyttävän m urhan tapahtumapaikka kuin piispa Henrikin oli, ei ole voinut 
olla syvään kansan sieluun ja muistiin painumatta ja siinä säilymättä ne 
vähää yli 200 vuotta, jotka itse historiallisesta tapahtumasta hänen muisto- 
kappelinsa rakentamiseen saakka kuluivat.  Pyhän Henrikin historiallisuu
della on tässä siis joka tapauksessa uusi ja arvokas, joskin kyllä vain myö- 
häiskeskiaikainen lähde lisää.

Jalm ari Jaakkola.

Edellisen johdosta.

1

Kun olen saanut tilaisuuden lukea edelläolevan kirjoituksen, tahdon 
tässä antaa lisävalaistusta asiaan.

Rahalöydöistä kirjoittaja väittää (siv. 28), että jos vanhempia rahoja (kuin 
Albr. Maklenb. aik.) olisi saareen uhrattu, niin olisi juuri niitä pitänyt kai- 
vaustöissä tulla ilmi enemmän, koska ne muka alimmissa m aakerroksissa 
olisivat paremmin säilyneet.

Tähän voin huomauttaa, että sangen useita juuri noita vanhimpia, aivan 
pieniä hopearahoja ja niiden palasia saatiin kaivaessa nähdä, mutta ne oli
vat niin hauraita, että hajosivat kuin varjo, heti kun niitä yritti vaikka kuinka 
varovasti korjata talteen. Tästä voi päättää, että kaivaessa ja seuloessa maata 
saattoi hävitä noita rahoja paljonkin, ilman että niistä nähtiin jälkeäkään. Jos  
maanlaatu olisi savea niin epäilemättä olisi säilynyt enem m än, mutta kun 
maa on hiekkaa, niin on ihan onnellisena sa ttumana pidettävä, että on saatu 
talteen sekin mitä on saatu.

Kappelin rakennusaineesta  sanoo kirjoittaja (siv. 32 —3), että jos Lähteen 
kappeli olisi ollut kivestä, niin olisi kiviseinää edes joltain kohdalta pitänyt 
säilyä ja että saarella oleva kivien m äärä ei ole voinut riittää kiviseen kap
pelirakennukseen.
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Nimenomaan olen huom auttanut,  että saarelta on viety pois suure t  
määrät kiviä ja etupäässä juuri rakennukseen  parhaiten kelpaavia. Lähteen 
kyläläiset itse ovat kertoneet sieltä ottaneensa kiviä viime aikoihin saakka. 
Sitten on nykyisen hautausm aan aitaan sieltä vedetty kiviä, vielä silloinkin, 
kun hautausm aata viimeksi laajennettiin, ja arvattavasti ennenkin. Sillä paik
kakunta on ylipäänsä köyhä kivistä.

Tämähän seikka selittää sen, että seinät ovat niin perinpohjin tulleet 
hävitetyiksi.  Mutta ei kuitenkaan aivan perinpohjin. Todella on niin, että 
yksi osa perustusta  ja seinää on vieläkin jälellä. Se on lähes puoli sivu- 
seinää, alkaen koillisnurkasta. Huomasin nim. kaivettaessa, että tämä kohta 
oli pitelemätöntä, ja myös jätin sen koskematta semmoisekseen, juuri päte- 
vämpäin tutkijain varalle, vaikka kyllä mieleni teki sitäkin penkoa.

Mitä muurauslaastin jätteisiin tulee, on sennäköistä kyllä jonkun verran 
jälellä ja löytyy kappaleita siitä Hist. museossakin. Muuten on ymmärrettävä, 
että rehevä kasvullisuus, ilma ja vesi ovat vuosisatojen kuluessa ennättäneet 
kuluttaa suure t  määrät kalkkirappauksen jätteitä. —  M uurausta on kaikissa 
tapauksissa rakennuksessa  ollut, koska on jälellä tiilikiviä vielä jotenkin paljon.

Hautakivesta vuodelta 1378 olen s ivum ennen lausunut sen arvelun, 
että se mahdollisesti on alkujaan ollut kirkkosaaressa. Mutta tarkemmin 
ajatellen näyttää todenmukaisemmalta että se on ollut siinä kivikappelissa, 
joka oli Vanhankartanon nykyisen kasvihuoneen paikalla ja joka on jäljettö
miin hävitetty. Arvatenkin silloin, kun tuo nähtävästi raunioiksi sortunut 
vanha kappeli siivottiin pois puutarhasta, siirrettiin mainittu hautakivikin pois, 
ja pantiin kirkon ja entisen kellotapulin välille jalkaportaaksi.

Kaikissa tapauksissa todistaa tämä hautakivi, että jo v. 1378 on Köy
liössä ollut jotenkin vakaantuneet kirkolliset olot. J a  jos kivi on alkujaan 
ollut viimemainitussa kappelissa, niin se osottaa, että tämä kappeli oli jo 
silloin käytännössä ja Lähteen kappeli kenties raunioina.

Sanat „aengena wfder keldona capellis“ Mustassa kirjassa epäilemättä 
tarkoittavat Lähteen kappelin vastapäätä olevia niittyjä, siis nykyistä Kirkko- 
nientä. Täm ä selviää muitakin asiakirjoja vertailemalla (Eikö „w ider“- 
sanan vastaavin merkitys ole juuri »vastapäätä*1, eikä v ieressä?).  Kirkko- 
niemessä kyllä on epäilemättä ollut hautausm aa, mutta olisiko siinä ollut 
kappelikin, ja myöhäisempikö vai aikaisempi kuin kirkkosaaren kappeli?

Jos  siihen aikaan kuin noita niittyjä pantiin luetteloon, olisi tuo hau 
tausmaa ollut käytännössä, niin olisi ollut aivan luonnollista määritellä niityt 
niiksi, jotka ovat Lähteen hautausm aan ympärillä tai paremmin hautausmaan 
ja järven välillä. Näinhän ne olisivat tulleet erittäin täsmällisesti m äärä
tyiksi. Mutta kun näin ei niiden asemaa määritelty, niin luulisin tämän 
seikan todistavan, että tuo hautausm aa ei ainakaan ollut käytännössä. Siis 
sitä joko ei vielä ollut, tai se oli jo aikoja sitten ollut ja jäänyt unohduksiin.
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Että se olisi vasta 1420-luvun jälkeen tehty, on mahdotonta. Sen on 
täytynyt olla siis joko vallan pakanuuden aikainen, tai todellakin Köyliön 
ensimäisten kristittyjen hautausmaa.

On selvää, että pian sen jälkeen kun Köyliön ihana Saari (Lallin talo?) 
joutui Suom en piispan haltuun, paikkakunnan kirkollisen elämän keskipiste 
siirtyi tähän saareen. Sinne tehtiin kappeli (juuri se, jonkä häviöstä edellä 
mainittiin, ja joka myöhempinä aikoina, aina vuoteen 1750 asti, oli Köyliön 
vanhimman puukirkon sakaristona), ja tämän kappelin m uurien  suojaan tah
toivat kristityt tietysti saada viimeisen leposijansa.

Mihin aikaan piispa sai tuon maatilan, on tietysti vaikea sanoa. Mutta 
että se jo koko joukon ennen piispa Hemmingin aikaa oli tapahtunut, tu n 
tuisi olevan varmaa. Ja  kun ylipäänsä aina havaitaan kansan vanhanaikui- 
sissa sitkeissä perimätiedoissa olevan todellisuutta pohjana, niin tuskin tar
vitsee paljon epäillä sitäkään kertomusta, että Lallin talo saatettiin kirkon 
haltuun, joko pakosta tai vapaaehtoisesti , Lallin rikoksen sovittamiseksi.  Näin 
ollen talo ehkä jo piankin murhatyön jä lkeen joutui kirkon maatilaksi. Ja  
kun sittemmin esiintyy Harjavallan- Kokemäen- Köyliön välisessä metsässä 
»Lallin asun to1*, »Lallis boolstad**, niin on sangen lähellä se ajatus, että 
tällä asunnolla ja Lallin joutumisella pois Saarestaan on jotakin yhteyttä. 
Eihän ole ensinkään mahdotonta, että Lalli kostoa peläten pakeni pois ta
lostaan ja piilottautui mainittuun aarniometsään. Tähän viittaisi sekä aja
tuksellisesti että paikallisesti juuri Hiirijärven tarukin.

Tästä siis seuraisi, että mainittu kirkolliselämän keskittyminen saattoi 
alkaa jo vaikkapa ennen vuotta 1200. —  O nhan kaiketi varmaa, kuten olen 
huomauttanut,  ettei piispa Henrik  tullut Suom een tavallisena lähetyssaarnaa
jana, vaan piispana. H änen tarkotuksensa ei varm aankaan ollut se u ra k u n 
tain perustaminen, vaan jo perustettujen seurakuntain  tarkastaminen ja jär
jestäminen Ruotsin kirkon alaisiksi. Tällaiseen tehtävään viittaa tavallaan 
myös se komentava ryhti, jolla piispa tarun mukaan esiintyy Lallin talossa. 
J a  kun tämän otamme huomioon, on helposti käsitettävissä Lallin teko. Niin- 
kauvan kuin uutta uskoa levitettiin rauhallisesti opettamisen kautta, ei sitä 
vastaan herännyt erityisempää vastarintaa tyyniveristen suomalaisten kesk u u 
dessa. Mutta kun saapui olojen järjestäjä vaatimuksineen, ja vielä lisäksi 
vihollismielisestä maasta ja maallisen miekan turvissa, on aivan luonnollista, 
että heräsi epäluulo ja vapauden menettämisen pelko.

Olen yhä enem m än vakaantunut siinä käsityksessä, että kristinusko 
oli tunnettu  myös Köyliön seuduilla jo ennen piispa Henrikin käyntiä, ja 
että todellakin tuo »Lähteen kappeli“ saattaa olla jo näiltä ajoilta. Piispa 
saattoi kyllä johtaa lähetystyötä ja kirkkojenkin rakentamista ennen tuota 
kuuluisaa käyntiään.

Jos  Lähteen kappeli olisi perustettu  vartavasten juuri piispa Henrikin 
kuolinpaikan muistomerkiksi, todistaisi, että tätä paikkaa pidettiin pyhänä ja 
kallisarvoisena. Mutta jos näin on, on käsittämätöntä, kuinka tuo muisto
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kappeli niin pian kuitenkin unohdettiin, vaikka itse piispat usein oleskelivat 
ihan läheisyydessä. Olisihan ollut ihan kunnian asia heille pitää muisto- 
kappelista hyvää huolta eikä päästää sitä rappeutumaan. Mutta kun päin
vastoin tapahtui, osottaa tämä, että marttyyrin kuolinpaikkaa ei kirkon puo
lelta pidetty pyhänä paikkana, —  pikemminkin päinvastoin. Tämä ei estä 
sitä, että kansan puolelta ruvettiin jälkeenpäin osottamaan saarelle taika
uskoista kunnioitusta, eikä sitäkään, että joku hurskas mies, kuten Messe- 
nius kertoo, rakensi puusta temppelin marttyyrin muistoksi. Saattaahan 
tämän ajatella tarkoittavan yksinkertaisesti sitä, että tuo hurskas mies ra 
kensi tuon ehkä jo rappeutumassa olevan Lähteen kappelin yhteyteen, e h 
käpä sen ympärille —  kuten kansantaru viittaa —  puusta pyhätön. Mutta 
kun marttyyrin kuolinpaikan pyhittäminen ei saavuttanut kirkon puolelta 
kannatusta, jäi tuon hurskaan miehen tekemä muistomerkki oman onnensa 
nojaan.

Helsinki, 1 1 . 5 . 1 1  V. Salm inen.

II

Koska allekirjoittanut oli kesällä 1905 tilaisuudessa näkemään kaivaus- 
töitä ja niiden tuloksia Köyliön kirkkosaarella saan tässä lyhyesti mainita h a 
vaintoni, varsinkin koska löydöt ja säilyneet rakennusjäännökset paikalla edellä 
olevassa esityksessä ovat tulleet vähemmän arvoonsa.

Paikalla käydessäni oli rakennuksen  luoteisesta sivuseinästä vielä osia 
koskemattomana jälellä. Tämä oli harmaasta kivestä, n. 1 ,70— 1,50 m. pak
suinen ja keskiajan kivirakennuksissa tavallista rakennetta : pinnat limitetyt 
valituista, ulkoa tasapintaisista kivistä ja sisus sekaista mukurakivitäytettä. 
Kiviseinän alus oli tuettu siten, että maahan oli lyöty pystyyn n. 5 0 — 60 
sm. pituisia ja läpimitaltaan n. 10 sm. paksuisia koivusia paaluja, joiden 
päälle oli ladottu pyöreitä, tyvipäästä n. 25 sm. paksuisia (läpim.) hirsiä v ie
retysten pitkinpäin seinän mukaan. Tätä perustelua oli vielä havaittavissa 
paitsi mainitun sivuseinän, myöskin päätyseinäin alla. Tällainen perustelu, 
joka niinikään on keskiaikaisissa k ivirakennuksissa tavallinen ja esiintyy 
aivan samanlaisena esim. Turun luostarissa (vert. kuv. 7 tutkimuksessani 
P. Olavin luostari Turussa) tarkoittaa laskeutumisen estämistä kiviseinän 
sekä yksityisosissa että koko sen mitalla. Tällaisena en ole hirsiperustelua 
milloinkaan tavannut puurakennuksien  alla, vaan ovat perustush irre t niissä 
tapauksissa, kun olen tavannut niitä (esim. Käkisalmen linnassa), aina olleet 
poikinpäin kivijalan alla, mikä kieltämättä onkin niissä tarko ituksenm ukai
sempaa.

Käsitykseni kysymyksessä olevasta rakennuksesta  on siis, että se on 
ollut kivirakennus. Kaikki paikalla olevat kivet ovat keskiaikaiseen kivi
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rakennukseen  kelvollisia ja myös niissä tavallisia. Että kiviä ei enää ole 
jälellä rakennukseen  riittämään asti ja että kalkkilaastikin on vähiin hu v en 
nut, ovat ilmiöitä, jotka yleisinä esiintyvät vielä esim. 1600-luvun linnara- 
kennuksissa ja todistavat vaan myöhempää hävitystä sekä luonnon että ihmis
käden kautta. Tiiliä, joita paikalla tavattiin, otaksun käytetyn ovi- ja ikkuna- 
pielissä, mahdollisesti alttaripöydässä y. m.

Rakennuksen syntyaikaan nähden ei näiden jäännösten perusteella voi 
m uuta johtopäätöstä tehdä kuin että sen tekniikka ja konstruktiooni on keski
ajalla tavallinen. Huomiota ansaitsee ehkä kuitenkin, että tiilet, joiden koko 
on n. 2 5 — 26 x 12 ,5x  7,5 sm. eivät täällä ole goottilaisen rakennustyylin 
ajalla tavallisia, vaan on niille lähimpiä vastaavaisuuksia tavattavissa van
hem missa romaanisissa rakennusjätteissä tai sitten myöhään uudella ajalla. 
Rakennuksen laajuus ja muoto eivät myöskään ole olleet kaivausten kautta 
tarkalleen määrättävissä, sillä siksi ovat jäännökset jo olleet hajanaiset. Niinpä 
on esim. aikamääräykseen nähden tärkeä kysymys siitä onko rakennukseen  
kuulunut erikoinen kuorirakennus vai ei, ollut mahdoton ratkaista.

Mitä irtonaisiin löytöihin tulee, ovat ne täällä sitä laatua että ne eivät 
suoranaisesti rakennuksen  ikää valaise. Useat niistä kuitenkin ovat keski
ajalta, kuten pyhiinvaeltajan merkiksi arveltu tinakuvio (S. M. 1905, s. 79 
kuv. 10), sormus (1. c. kuv. 6) ja osa rahoista. Sormus, jonka kanta on 
muodostettu reliikkisäiliöksi, ja jossa nähdään Kristuspää ristinimbuksella, 
on nähtävästi 1400-luvulta, mahdollisesti sen alkupuolelta (vrt. H. Hildebrand, 
Sveriges Medeltid II, siv. 4 1 3 — 415). Rahoista ovat varmaan määrättävissä 
olevista vanhimmat Erik Pommerilaisen ajalta (1396— 1439). Tosin on 
ta lteen saatu myös m uutam ia brakteaatteja, joiden leimana on kruunattu  
ihmispää, tyyppi, jonka Albrekt Meklenburgilainen otti Ruotsissa käytäntöön. 
Tämä on kuitenkin niitä brakteaattityyppejä, jotka olivat hyvin kauvan käyn
nissä ja joita lyötiin vielä Kustaa Vaasan ensi hallitusvuosina. (Vrt. H ilde
brand. Sv. M. tid, I, s. 836, 875, 878). Tyyppi on luonnollisesti ollut 
kehityksen alainen ja siitä tunnetaan lukuisa joukko variantteja, joita ei 
kuitenkaan toistaiseksi vielä ole voitu tarkoin ajalleen määrätä. On sen
vuoksi valitettavaa ettei useampia brakteaatteja, joita kaivaessakin oli nähty 
ja joita kaikesta päättäen täällä on tavattu e n n e n k in ,1 ei ole eheänä talteen 
saatu.

Tavallaan tärkeitä löytöjä täältä ovat lasiruudut (S. M. 1905, siv. 80), 
jotka muoto, koko ja käsittely osottavat ilmeisesti olevan keskiajan työtä. 
Nämä ruudut, jotka ovat muotoonsa muovaillut kuum ennetulla  raudalla tai 
mahdollisesti nipistämällä —  timantin sopivaisuus lasia leikkaamaan keksit
tiin vasta 1500-luvulla —  ovat siinäkin suhteessa  tärkeitä, että ne suoras

1 V. 1874 kirjoittaa silloinen Köyliön kirkkoherra Claes Sum elius Suom. Mui
naismuistoyhdistykselle, että Köyliön Kirkkokarilta m. m. „vid gräfningen påfunnits 
äfven små och tunna mynt af silfver, hvilka af tiden så grusats att de ej stort hållit 
att handteras". Suom. M. yhd. Pöytäkirjat I, s. 286— 7.
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taan kuuluvat rakennukseen, jonka jo tämä todistaa olevan m uuhun tarkoi
tukseen tehdyn kuin yksityisasunnoksi. Lasi oli näet keskiajalla ylellisyys- 
aine, jota voitiin hankkia vaan kirkkoihin, luostareihin y. m. yleisiin rakennuk
siin, ja jota harvoin riitti yksityisten tarpeiksi ja silloinkin kaikkein varak
kaimpien palatseihin. Jo nämä löydöt oikeuttavat siis pitämään rakennusta 
pienellä saarellansa kirkkona tai kappelina.

Merkille pantavaa on myöskin että saarelta kaivauksia tehdessä ei ole 
tavattu hautajäännöksiä. Tämä osottaa että joko saarta on mataluutensa takia 
—  sen korkeus on näet vaan n. 7 0 — 90 sm. keskiveden pinnasta, korkean 
veden aikana melkoista vähempi —  pidetty hautaamiseen sopimattomana, 
koska ruumiit helposti olisivat tulleet olemaan vedessä, tai on seurakunnalla  
ollut samaan aikaan toinen varsinainen seurakunnall inen kirkko. Molem- 
matkin edellytykset ovat oletettavissa. Näin ollen on hyvin vähän toden
näköisyyttä oletuksella että hautakivi v:lta 1378 olisi täältä alkuisin.

Kappeli on kaikesta päättäen ollut tuollainen pikku pyhättö, joita ka 
tolisissa maissa vieläkin löytyy lukuisia teiden varsilla, vuoristoissa tai muualla 
ja jotka aina ovat avoinna ja hartauden harjoitukseen käytettävissä. Tällais
ten, usein yksityisten alotteesta syntyneiden kappelien ylläpito oli luonnol
lisesti heikommin järjestetty kuin seurakunnallis ten kirkkojen. Täm än vuoksi 
lienee tämäkin kappeli, joka jo asemaltaan oli vaaranalaisessa asemessa, jäänyt 
verrattain pian rappeutumaan ja ennen kun ennätti tulla historiallisiin läh
teisiin lujemmin kiinnitetyksi.  M esseniuksen tieto puukappeleista, jos se on 
oikea ja tarkoittaa kappelia kirkkokarilla, viittaisi tähän sekä siihen että sen 
raunioille olisi myöhemmin puinen kappeli rakennettu .

J . R-.e.

Lasi ja muinaistiede.
Esitetty S. M. vuosikokouksessa 1911.

Koska lasin esiintymistä on Suom en m uinaistutkimuksessa tähän asti 
verrattain vähän silmällä pidetty ja käsitelty, pyydän saada pikimältään huo
mauttaa siitä esittämällä muutamia yleisiä havaintoja sen tärkeydestä.

Kuten tiedämme, esiintyy lasi pohjoismaissa vielä uskonpuhdistuksen 
aikana verrattain  harvinaisena ulkomaisena tuontitavarana ja alkaa vasta 
1600-luvulla tulla varsinaisen tehdasteollisuuden alaiseksi. Muinaistutkija 
sentähden kummastellen kysyy miksi tuo eräissä suhteissa yhä merkillinen 
kulttuurituote on tarvinnut niin paljon aikaa kulttuurimaailman täydelliseen 
valloittamiseen, vaikka se tiettävästi tuhansia vuosia e. Kr. s., lILnen vuo
situhannen alusta asti, tavataan kuvattuna Egyptin se inämaalauksissa punasta 
viiniä sisältävinä pulloina ja lasinpuhaltajan ammattityön muodossa.
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Asian ymmärtämiseksi tulee meidän ennen  kaikkea muistaa että lasia 
alkuansa käytettiin, kuten sitä vieläkin käytetään, saven sijasta ruoka- ja 
juoma-astioiksi, joiden aineeksi lasi kyllä on ollut miellyttävämpää kuin savi, 
mutta ei suinkaan ole ollut jokamiehen saatavissa ja muovailtavissa kuin 
se. Savi on siten luonnollisesti tehnyt lasin yleisessä käytännössä tarpeet
tomaksi niinä vuosituhansina, joina lasiteokset harvinaisuutensa, vaikean val
mistuksensa ja kalliin hintansa tähden ovat edustaneet varallisuutta tai ylel
lisyyttä saviteosten rinnalla, samoin kuin m uutam at muutkin aikojen kuluessa 
siinä kilpailussa esiintyneet savea kalliimmat aineet, sellaiset kuin kulta, 
hopea ja myöhempinä aikoina tina, fajanssi ja posliini.

Paljaan ylellisyyden palveluksessa on lasiteollisuus, kehitellen ja val
mistellen miltei yksistään kallishintaista loistotavaraa, hitaasti levinnyt. Ikään
kuin halpoina karikkeina eli jätteinä vain tuosta teollisuudesta ovat lasihel- 
met tulvineet laajemmalle yleisessä käytännössä.

Egygtissä kehittyneen lasiteollisuuden luullaan varhain perehtyneen 
kaupastaän kuuluisassa Foinikiassa, josta jo sieltäkin paraasta päästä lasi- 
helmet mahtoivat,  vaihtokappaleina kaupanteossa tietysti, jo viimeisellä vuosi
tuhannella e. Kr. levitä barbarimaailman kansoille. Mutta kirjallisuudesta 
nähden oli erittäin Aleksandrian lasiteollisuus ja lasikauppa ainakin Kr. s:män 
aikoina suuressa  maineessa ja vielä Aurelianus keisari (2 7 0 — 75) veroitti 
egyptiläisiä lasituotteita. Kuitenkin oli Rooman valtakunnassa keisarien ai
kana lasiteollisuus alkanut kukoistaa muillakin tahoilla, Galliaa, Espanjaa, 
Rheinin varsia ja Britanniaa myöten, pienissä työpajoissa ja sen tuotteita, 
kauniita ruoka- ja juoma-astioita, pelinapuja y. m. alkoi jo tulvailla aina 
Eteläskandinaaviaan asti (Kisa, Das Glas im Alrtertum I— III, Leipzig 1908), 
Mutta Länsirooman valtakunnan hajottua joutui lasiteollisuus, kuten muukin 
kulttuurielämä, rappiolle länsimaissa ja Bysantium tuli lasiteollisuudenkin kes
kustaksi.  Sen vastaiseksi vähän tunnettujen tuotteiden tunnusm erkkeinä  
pidetään turmeltuneita  antiikkimuotoja (vrt. Alkeita, s. 191), mutta tiettä
västi Bysantiossa tehtiin mosaikkia ja akkunalasia, s ittemmin mahomettilais- 
maailmassa, Syriassa, Egyptissä, vieläpä Espanjassakin, I:sen vuosituhannen 
lopulta aikain kukoistava lasiteollisuus otaksutaan olleen Bysantion vaiku
tuksen alaista.

Länsimaissa yleensä kyllä keskiajallakin rehoitti halvempi lasiteollisuus, 
mutta Venetiassa, joka aikanaan idän ja lännen välittäjänä kauan säilytti 
etusijan lasiteollisuudessa, se mahtavasti kehittyi, luoden paitsi muuta arvo
kasta lasitavaraa jo keskiajalla peilejä ja näkölasejakin. Sieltäpä vihdoin 
uskonpuhdistuksen aikana ja sen jälkeen tilattiin sekä Saksaan ja Ranskaan 
että lopulta Skandinaaviaankin taitavimmat lasiteollisuuden harjoittajat.

Vasta silloin näet,  uuden ajan aljettua, oli lasi rakennustai teen  pal
veluksessa, valoaukon läm pöä pitävänä  ja  vetoa estävänä su lkuna , alkanut 
tulla huomatuksi, välttämättömäksi ja korvaamattomaksi aineeksi, joka kyl
mässä Pohjolassakin teki ihmisasunnosta ikäänkuin kasvihuoneen, jossa ih-
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minen saattoi viettää etelämaiden ilmanalassa kehittynyttä kulttuurielämää. 
Poistihan lasi valoa estämättä asunnosta myrskyt ja pakkaset,  samoinkuin 
sähkö meidän päivinä kaiken pimeyden. Vuosituhansia oli siis kulunut, 
ennenkuin  tuon ihmeteltävän aineen tarpeellisuus siten käytettynä oli sel
vinnyt ja sen valmistus ymmärretty  välttämättömyytensä tähden kauppaliik
keessä kannattavaksi. Sen tarpeen kehittymisellä on oma historiansa, jonka 
kulkua m uinaistutkimuksen tulee luonnollisella mielenkiinnolla selvitellä.

Vanhin löytö lasin käyttämisestä valoaukon sulkuna tunnetaan Pom- 
pein raunioista, joissa on tavattu yleisessä kylpylaitoksessa 5 5 X 7 5  sm:n 
kokoisia lasilevyjä poikkileikkaukseltaan T:n muotoisissa vaskikehyksissä. 
Sekä Kreikassa että Roomassa käytettiin muutoin akkunoissa lasin sijasta 
ohkasia marmori- tai alabasteri-  ja vihdoin savilevyjä, korureikäisiä kivilaa- 
koja ja varattomissa oloissa kaiketi, kuten Pohjolassakin, puulautasia, paitsi 
tiheitä puu-, rauta- ja vaskiristikkoja. Mutta vasta IV:nellä vuosisadalla 
mainitaan ensin värillisiä lasiakkunoita kirkossa, VImella vuosisadalla sai 
Sofiankirkko Bysantiossa lasiakkunansa, VIEnellä ja Vlllinella tilattiin Rans
kasta lasiseppiä Englantiin tekemään lasiakkunoita erityisiin kirkkoihin ja 
IX:nellä mainitaan eräässä Saksan luostarissa monivärisiä lasiakkunoita.

Englannissa oli XIEnella vuosisadalla «monessa yksityistalossa" lasiakku
noita, mutta vielä 1458 eräs matkustaja kummasteli kuinka niitä Wienissä oli „ mo
nessa talossa", kun m uut vielä saivat ripustaa mattoja, verhoja ja uutimia 
akkunan eteen tuulen suojaksi. Noin hitaasti oli lasin käytäntö akkunoissa 
Pohjolaa tähestymässä ja matkalla kävivät tietysti muiden edellä kirkkojen, 
linnojen, ylimysten ja pohattojen tarpeet,  kuten arvaam m e akkunalasin kor
keasta hinnastakin paavinuskon aikana. Niinpä J. Rinteen muistoonpanojen 
m ukaan eräs lahjoittaja 1322 määräsi Pyhän Olavin alttarin lasiakkunaksi 
Risebergan luostarikirkkoon 20 markkaa eli nykyajan rahassa yli 1200 k ru u 
nua. Vielä keskiajan lopulla pieni lasiruutu Odensessa maksoi 3 kruunua n. r., 
6 lasiruutua Bergenissä 1518 yli 3 leiviskää voita ja 1521 eräs pappi Köö
penhaminassa määräsi testamentissaan kenelle hänen omistamansa akkuna- 
lasi oli tuleva.

Castrénin kokemuksista Jeniseijoella 1846 saam m e jonkun käsityksen 
siitä, minkälaisilla keinoilla pohjoismaiden ihmisasunnoissa ennen vanhaan 
on koetettu korvata lasia valoaukoissa. Castrén sanoo työskennelleensä 
kuukausittain pienten, milloin mateennahalla, milloin kissankullalla, milloin 
paperilla peitettyjen akkunareikien valossa. Budinkassa oli hänellä ensin 
valoaukon sulkuna tikkuristikko, johon oli pujoteltu pieniä lasisirpaleita, mutta 
talven tultua teetti hän «maan tavalla" valoaukkoonsa jääakkunan, joka oli 
sekä valoisampi että tiiviimpi, kuin edelliset ( I I : 263). Myöskin Obdors- 
kin ostjakkien jurtoissa eli matalissa mökeissä oli valoaukko —  milloin 
seinissä, milloin katossa —  peitetty jääkappaleella (I: 318). Ainoa, mikä 
lappalaismökissä muistutti ylellisyyttä, sanoo Castrén, oli jokunen lasiruudun 
taitelma pimeässä valoreijässä (1:120).
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Valtioarkistossa säilyvistä tilikirjoista t iedäm me että uskonpuhdis tuksen  
aikana linnojen varastoista usein annettiin nahkoja pärmäpapereiksi ainakin 
taloushuoneiden  akkunoihin. Akkunalasi mahtoi kuitenkin jo silloin olla 
jokseenkin tavallista ja ainakin Turussa  altista kauppatavaraa, vaikk ei tu t
kimus vielä ole saanut selville mistä ulkomaan tehtaista sitä kulloinkin tuo
tiin. Lasiteollisuuden historiassa näet ei ole vielä juuri nimeksikään akku- 
nalasin valmistusta ja sen kehitystä silmällä pidetty, sitä kun tiettävästi al
kuansa ja paavinuskon aikana melkein kauttaaltaan käytettiin n. s. lasimaa
laukseen, jolla ensin oli erivärisillä lasipalasilla yritetty mukailla entisiä ak- 
kunaverhoja ja josta vasta raitisilmainen uskonpuhdistus näkyy tehneen 
lopun.

Erään tulipalon jälkeen Turussa  ostettiin 1597 ja 1600 eräältä Vis- 
marin mieheltä, joka asui pormestarin luona, tuomiokirkon tarpeihin pari 
arkullista lasia. Akkunalasin hinta oli näet jo vuosisadan loppupuolella tul
lut melkoista halvemmaksi. Tanskan kuningas Fredrik  II oli jo 1576 Rin
teen muistoonpanojen m ukaan saanut ostaa isomman määrän kotimaista lasia 
Sten Billeltä Skoonessa ja kun seuraavana vuonna ostettiin lasia Kronbor- 
gin linnaan Tanskassa ei ruu tu  tullut maksamaan enem m än kuin 37 äyriä. 
Ruotsissakin oli Silfverstolpen mukaan (Hist. Bibi. I: 277) 1591 alettu 
valmistaa kotimaista akkunalasia.

Suom en keskiajalta on vastaiseksi varsin harvoja lasinäytteitä tallessa 
tai tiedossa. Niitä ovat m. m. Sauvon, Nauvon, Raision ja Vehmaan kirk
kojen vähät lasimaalaukset sekä pienet kirkkojen ja asum usten  raunioista 
kaivetut kolmion ja suunnikkaan muotoiset lasiruudut, vaikkei niidenkään 
ijästä vielä ole muinaistieteellistä selvitystä olemassa (F. M. 1910: 98).

Ensi kerran Suomessa mainitaan lasimestari Naantalissa 1449. Me- 
nart lasimestari,  joka 1509 vaihtokaupalla luovutti talonsa ja tonttinsa tuo
miokirkolle, oli arvattavasti e tupäässä toiminut sen kirkon tarpeissa. Myö
hemmin, v:sta 1554 pitäin, mainitaan useita lasimestareita tuomiokirkon 
töissä. Olavi lasimestari esim. pani 1615 kirkon kuorissa laseja lukuisiin 
tauluihin, yksistään Brinkkalan kuorissa 40 ruutua 20:teen tauluun ja uuden 
kuorin 6:teen akkunaan 32 taulua ja 284  ruutua. Hän otti yhteensä —  luul
tavasti työpalkkaa — 81 talaria 166:sta taulusta ja 580:stä ruudusta . T u 
russa sanoo v. Bonsdorff tavanneensa 1600-luvulla mainittuna n. 25 lasimes
taria, jotka nikkarien ja maalarien kanssa 1633 muodostivat yhteisen am 
mattikunnan. Vielä P. Brahen aikana 1646 kehotettiin niitä turkulaisia , 
joilla oli kalvoja akkunoissaan, hankkim aan niihin lasiruutuja, kuten muissa 
kaupungeissa oli tavallista (Ruuth, Åbo I :  163).

Entistä lasiteollisuutta kuvaavaa on että Ruotsissakin ensimäisessä 
lasitehtaassa, jonka kauppias Melchior Jung Tukholmassa perusti hallituksen 
kehoituksesta 1641 ja hoiti kuolemaansa asti 1678, valmistettiin tiettävästi 
vain kallishintaista juomalasia. Hänen poikansa Gustav Ju n g  ( f  1695) pe
rusti Uudessakaupungissa 1680-luvun alkuvuosina Suomen ensimäisen lasi
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tehtaan, jossa myöskin tehtiin ..ranskalaista akkunalasia“, mutta se vasta
valmistuneena valitettavasti hävisi kaupungin palossa syyskuun 4 p. 1685 
(H. A. 11:169). Sen jälkeen on Suomessa ollut ja toiminut ainakin 25 lasi- 
tehdasta, joista ovat olleet maineessa aikanaan Åvik Somerossa, Nyby Iissä, 
Nuutajärvi Urjalassa; mainehikkaimmat ovat nykyään Rokkala Johanneksen  
ja Karhula Kymin pitäjässä (Fataburen 1910: 171—  3 ; Suomen Kauppa ja  
Toell. Kalenteri 1909: 564— 5). Mutta tuon Suomessakin vihdoin pereh
tyneen ja vakaantuneen teollisuuden käsitteleminen on tietysti ulkopuolella 
tämän esittelyn rajoja.

J . R. A.

Suom en M uinaism uistoykdistyksen vuosikertom uksesta  
7. 5. 1910—7. 5. 1911.

Kuluneena vuonna on yhdistys saanut kauppaneuvoksetar E va Ahlström iltä  
4,000 markan suuruisen lahjoituksen A. M. Tallgrenin kirjoittam an pronssikauden tu t
kimuksen kustantam iseksi. T ästä avustuksesta, joka tuntuvalla  tavalla  on huojenta
nut yhdistyksen julkaisutoim intaa, on yhdistys lahjoittajalle suuressa kiitollisuuden  
velassa.

Y leisistä varoistakin on yhdistys saanut 10,912 markan 91 pennin suuruisen 
apurahan toht. J. Ailion teoksen „Die Steinzeitlichen W ohnplatzfunde“ kustantam i
seksi sekä 1,500 mk. paraillaan painossa olevaa Uudenkirkon ja Uudenkaupungin  
kirkkoja käsittelevää taidehistoriallista julkaisua varten.

Keräykset. M uinaisjäännöksistä ja sellaisten tutkim isista ovat kertomuksia jä t
täneet ylioppii. Ilmari Itkonen kivikautisista asunnonjätteistä Inarissa, hra K. Kallio 
m uinaisjäännöksistä H intikan, Harolan ja H uivoon kylissä K okem äellä, hra V. Kallio 
vuorissa olevista rautarenkaista H alikossa ja m uutam asta venelöydöstä Perniössä, 
ylioppii. J . Lukkarinen m uinaisjäännöksistä Inkerissä sekä Suomen puolella Enossa, 
Lieksassa, K ontiolahdella, Ilomantsissa ja Kuusjärvellä, ylioppii. O. W. Kankaan- 
ranta m uutam asta kivikehästä Vetelissä ja kartanonom istaja Lennart Carlstedt kivi- 
latom uksista Sääksm äen pappilan maalla. Ilmoituksen m uutam asta hautalöydöstä  
Jyväskylässä  on sitäpaitsi tehnyt arkkit. Yrjö B lom stedt.

Stipendejä on tulevaksi kesäksi annettu 500 mk. m aist. Sakari Pälsille kivi
kauden tutkim uksia varten Kaukolassa, 150 mk. kansak. op. T oivo Saloselle leikkien 
y. m. ajanviettojen keruuta varten Asikkalan, H ollolan, Kärkölän, Kosken, Lammin 
ja Tuuloksen pitäjissä sekä 30 mk. suutari Fabian Lindénille m uinaisjäännösten tie
dustelua varten Vehkajärven kappelissa Kuhmoisissa.

K irjekokoelm ia ja  asiakirjoja  on saatu edellisiä telegrafipäällikkö A. Hyvärisen  
perillisiltä, jälkim äisiä insinöörin rouva E. Sjöholm ilta ja rautatienvirkam ies K- E. 
Boijerilta.

Sukutieteellisiä  aineksia ovat jättäneet rouva Juselius Porista ja rouva 
Ida Hobin.

T aite ilija  n im ik irjan  aineksia on rehtori K- A. Cajander vainaja jä ttä n y t  
maalari Edv. U llbom ista sekä pormestari Carl Christofer Ekm anista.

M uotokuvia  on saatu hra K- O. K raftilta Nakkilasta, presidentin rouva
A. af Frosterukselta, neiti Selm a Schalbergilta, rovasti Johannes Väyryseltä sekä rau
tatien virkam ies K. E. Boijerilta.
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Näköalakuvia  ovat antaneet toht. A. H ackm an, perämiehenleski A. Randell ja 
toim ittaja L. Unggren.

K artto ja  ja p iirroksia  ovat jättäneet asessorin rouva J. M. Tallgren, kartanon
om istaja Lennart Carlstedt ja yliarkkit. Jac. Ahrenberg.

M uinaiskalukokoelm iin  on karttunut kaikkiaan 127 esinettä, joista kivikaudelta  
on 9, rautakaudelta 26, uudelta ajalta 90 ja epätietoiselta ajalta 2. Näm ä ovat kaikki 
saadut lahjoina, joita on antanut 35 henkilöä.

K irjasto  on lisääntynyt 161 nidoksella, joista 150 on vaihtoseuroilta ja 11 
yksityislahjoja. Vaihtoseuroja on tu llut lisäksi 10.

Julkaisu t. Painosta on ilm estynyt Suomen Museo — Finskt Museum X V II, 
1910 ja painettavina ovat Aikakauskirja X X V , Finlands kyrkor I sekä Pöytäkirjat II.

E sitelm iä  on yhdistyksen kokouksissa p idetty 13, lukuunottam atta pienem 
piä suullisia tiedonantoja.

M uita  tapahtum ia. Lokakuun 1 p:nä 1910 tä y tti yhd istys 40 vuotta , jonka 
johdosta esimies lokakuun kokousta avatessaan m uistutti yhdistyksen perustam is- 
tilaisuudesta ja sen toim innan yleispiirteistä.

16 p. marrask. 1910 täy tti m aist. E. Nervander 70 vuotta, jonka johdosta Finskt 
Museumin 3 —4 num erot julkaistiin hänelle om istettuna juhlajulkaisuna. Niinikään  
tä y tti toht. Axel O. Heikel 28. 4. 1911 60 vuotta, jonka johdosta yhdistyksen puolesta 
kävi lähetystö  hänen luonaan kunniatervehdyksellä. Prof. A. Bezzenbergerille, joka 
14. 4. 1911 tä y tti 60 vuotta , lähetti yhdistys onnittelusähkösanom an.

Jäseniksi yhdistykseen on kutsuttu  9 henkilöä. Vuoden kuluessa kuolleista jä
senistä m ainittakoon m aist. J. E. W efvar, joka kuoli 28. 4. 1911.

Kongressikutsuja  on saatu 2.
Kokouksia  on p idetty  18, niistä 10 johtokunnan ja 8  y leistä kokousta.

Suom en M uinaism uistoyhdistyksen  tilit v. 1910

osottavat tuloja yhteensä 36,383 mk. 57 p. ja menoja 16,632 mk. 62 p., joten om ai
suuden lisäys on 18,574 mk. 90 p.

Tiliasema “ /»* 1910 osotti varoja olevan:

Sijoituksilla..........................................................................  122,525: 50
Juoksevalla t i l i l lä ............................................................  1,070: 25
K o r k o ja   1,621: 73
R a h a a ...................................................................................  284: 60

Yhteensä Smk. 125,502: 08

Eri rahastojen suuruus samana päivänä oli:

A. Ahlgrenin r a h a s t o ........................................................ 21,432: 6 8

B. Perustajarahasto ..................................... 3,673: 49
Castrénin r a h a s t o ................................. 65,877: 03
Sundmanin rahasto................................. 4,004: 12 7 3 5 5 4 : 64

C. Heikelin rahasto........................................ 11,018: 49
P aikann im irahasto   3,445: 85
Carlstedtin rah asto ................................  143: 98
Kajaanin rahasto   125: 17
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Taidehist. ju lkaisurahasto................... 821: 33
Ahlströmin rahasto................................. 3,877: 28
B iesen & Raninin rahasto . . . .  2,053: 33
Alceniuksen r a h a s to ............................  2,558: 33 24,043: 76

K äyttövarat  6,471: —

Yhteensä Smk. 125,502: 08

Huhtik. 30 p:nä 1911 oli rahastojen yhteissumma Smk. 129,604: 77. Näistä oli 
sijoituksilla 128,725:50, juoksevalla tilillä 5 :06 , rahaa 117:74 ja kustannuksia 756: 47. 
Viimeksimainittuna päivänä olivat sijoitukset seuraavat:

Obligationeja:

Hyp. yhd. 4 ’/« °/« obl. v. 1903 40,000 å 9 8 7 *   39,500: —
Hyp. kassan 47* °/« obl. v. 1903 20,000 ä 9 9 7 * .............................19,900: —
Helsingin Telet’, yhd. 6  °/o obl. v. 1901 4,400 ä 997» . . . . 4,378: —
Suomen valt. 37» °/o obl. 23,500 ä 7 8 7 » ...........................................18,447: 50
Venäjän valt. 5 % obl. v. 1822 £ 148 å 25 ................................. 3,700: —
Rauman kaup. 4 % obl. v. 1896 40,000 ä 7 4 .......................... ^ 29,600' — H 5 525: 50

Talletustodistuksia:

P o h jo isp a n k issa ................................................................................................. 13,200: —

Smk. 128,725: 50

Tilintarkastajain, herrojen E. H. Lindholmin ja Jalo Järnefeltin ehdotuksesta 
myönnettiin tilivapaus rahastonhoitajalle, tireht. V. A. Lavoniukselle sekä johtokunnalle.

Uutisia.

V arjokuvauksesta , jota käsiteltiin tässä lehdessä 1898: 65— 71, on Einar Lexow 
julkaissut norjalaisessa aikakauskirjassa Kunst og Kultur 1910: 141— 3 eräitä viehättä
viä ja valaisevia havaintoja. Varjokuvaus, joka oli saanut esikuvansa muinaisajan mal
jakoista, esiintyy 1750- luvulla samalla kuin klassillisuus ryntää rokokotyylin kimp
puun. Molemmat ennättävät yhtäaikaa korkeimmilleen, laskevat niin ikään ja vihdoin 
sortuvat v. 1840 vaiheilla, jolloin valokuvaustaito puolestaan karkoitti varjokuvauksen. 
Vaikka varjokuvaus olikin aikansa halvin muotokuvaamiskeino, käytettiin sitä melkein  
yksinomaan varakkaammissa kauppias- ja virkamiesperheissä. Kiertelevänä varjo- 
kuvaajana Norjassa mainitaan m. m. P. H elckens, jonka ennestään tunnemme Turusta 
1790-luvulla, vieläpä tuttavamme Viipurista, tanskalainen maalari N. G. Rademacher 
(1812— 85) likipitäin v. 1870.

K. A leksan te ri  111:n m useo  Pietarissa oli täm än vuoden alulla järjestänyt 
erittäin m onipuolisen näyttelyn museoon edellisenä vuonna kerätyistä esineistä. Tämä 
n äyttely , johonka m uutam illa yhdistyksen työskentelevistä jäsenistäkin oli tilaisuus 
tutustua, osottaa selvästi, m iten suuria summia Venäjällä voidaan vuosittain käyttää  
arkeoloogisen ja kansatieteellisen tutkim uksen edistäm iseksi ja m iten suuremmoisia 
tuloksia työtä  ja varoja kysyvällä  ainesten keruun alalla voidaan saavuttaa laitok
sessa, jonka johto on yksinom aan asiaaharrastavain am m attim iesten käsissä.
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N äytte ly  käsitti pääasiassa kansatieteellisiä keräelmiä eri osista Venäjätä, m. m. 
täällä asuvien Suomen sukukansojen alueilta. Volgan kansoja edusti opettaja M. E. 
Ewsewewin rikas kokoelm a m ordvalaisia, tschuvassilaisia ja m eshtsherilaisia nais- 
pukuja. O stjakkien, voguulien ja sam ojeedien m ailta oli täällä S. I. Rudenkon tuom a 
hyvin m onipuolinen kokoelm a, joista vallankin koriste- ja ku lttia  vala isevat esineet 
olivat erityistä huom iota ansaitsevat. Jälkim äisistä m ainittakoon erittäin m oninaiset 
jum alanuket, uhripuut niihin p istetty ine pääkalloineen ja jum alanukkeja sisältävine  
konttineen, pyhät reet eli nartat, peijaism enoihin kuuluvat esineet y. m. Ussurin kii- 
nalaisalueelta oli näyttelyssä  kapteeni W. K- Arsenjewin lahjoittam a erittäin arvokas 
kokoelm a, näiden toisistaan eristettyinä, pienissä itsenäisissä valtioissa ja om ituisissa  
yhteiskuntaoloissa eläneiden kiinalaisten kultturia valaiseva. Näidenkin kokoelmain 
joukossa oli kulttiesineillä, jotka valaisevat m. m. karhun palvelusta, huom attava sija. 
K oillis-Siperian kansain prim itiivistä kultturia vala isivat H. P. Sokolnikowin keräel- 
m ät kiviteräisiä, puuvartisia keihäitä, kirveitä, vasaroita y. m. Näissä kokoelm issa  
v etivä t erittäin huom iota puoleensa norsunluiset leikkikalut, joiden erilaiset eläin- 
kuvat ovat m itä taitavim m in tehdyt. N äyttelyn  huom attavim pia olivat myöskin  
ruhtinas D. E. Uchtom skyn kokoam at m ongolilaiset aseet, tiibettilä iset puvut y. m.

Etnografisten keräelmäin ohella oli näytteille pantu m yöskin esihistoriallisia 
kokoelm ia, joista hra D. I. Riepnikowin kaivaukset vanhassa Laatokassa ansaitse
vat tässä erittäin m ainitsem ista. Tässä karjalaistenkin historialle tärkeässä kaupun
gissa on ennenkin kaivauksia toim itettu  ja paljon sekä kiinteitä että  irtonaisia m uinais
jäännöksiä paljastettu, joille Suomen puolellakin on vertauskohtia. Hra R. on näitä 
tutkim uksia hyvällä m enestyksellä jatkanut ja todennut täällä kaksi eriaikaista kult- 
turikerrostumaa, joista ylem pi on Karjalan rautakauden aikuinen ja alempi sitä van
hempi sekä löydöiltään alkuperäisempää kultturia osottava. N äitä kaivauksia tullaan  
edelleen jatkam aan.

M ainittakoon lopuksi että  Aleksanteri 111:n museoon etnografista osastoa  
varten on hiljattain rakennettu uusi, upea rakennus, jota parasta aikaa sisustetaan. 
Varoja sisustam iseen on m yönnetty  ja vitriinejä ja kaappeja tilattu . — Meidän m u
seom m e vaan saa edelleen sisustustaan odottaa.

Maist.  J .  E. W e fv a r  kuoli 28 p:nä huhtik. 1911. Maist. W efvar, jonka harras 
halu kaikinpuolisesti tutk ia m aam m e ruotsalaista kansanainesta, sen kielim urteita, 
sen eläm ää ja  tapoja ja sen sekä henkisiä että  aineellisia vanhuusm uistoja melkein  
kokonaan valtasi hänen eläm änsä ja olem uksensa, oli m yöskin M uinaism uistoyhdis
tyksen ensim äisiä stipendiaatteja ja keräsi sellaisena tiedot läntisen Raaseporin läänin 
m uinaism uistoista. Näm ä keräykset hän julkaisi sittem m in yhdistyksen Aikakaus
kirjan IViessä osassa.

Hels in k i  1911 K. F. P u r o m i e h e n  k i r jap a in o  O.-Y.



Alkkulan kivi-pronssikauden löytö.
Niinkuin tiedetty ovat Suomen pronssiajan löydöt selvänä todistuk

sena siitä, että maam m e silloinen asutus on ollut vuorovaikutuksessa sekä 
länteen että itään. Itäisten pronssiesineittemme luku on yhäti ollut kasva-

Kuva 1. Kivinen valinmuotti. a/a

massa ja todennäköisesti on yhteys Itä-Venäjän ja Suomen välillä ollut paljo 
huomattavampi kuin toistaiseksi tiedetäänkään. Joka tapauksessa on varsin 
merkillistä, että niin kovin suuri prosentti näistä toistaiseksi Suomessa tal
teen saaduista itäisen pronssiajan tuotteista on selviä asuinpaikkalöytöjä. 
Niitä ovat valimet ja niiden kappaleet Alkkulassa, Kemissä, M uhoksessa ja 
Säräisniemellä, kun taas Maaningan, Pielaveden, Laukaan, Porvoon, Nor- 
m arkun keltit ovat tilapäislöytöjä —  suo- ja maalöytöjä. Samaa on sanot
tava Kaukolan ehkä itäisestä keltistä, kun taas Kemiön (samoin) ja Laihian 
kelteistä löytötietoja ei ole.

Asutuspaikan luontoisista luetelluista löydöistämme on vanhin A lkkulan  
muotti (kuva 1), joka jo v. 1882 saapui Historialliseen Museoomme. Kier- 
tokoulunopettaja Iisakki Antti („Antin I i su “) oli näet sattunut saamaan sen 
käsiinsä koulumatkallaan Lohijärven kylän Krunninivan silloisesta kruunu- 
torpasta, ja toimitti Helsinkiin. Näin pelastui tämä arvokas muinaislöytö ja 
tuli tutkijain tietoon. (H. M. 2160)
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Kun löytöpaikalla koskaan ei ollut tutkijaa käynyt ja kun itäiset vai
kutteet m aam m e pronssikaudessa ovat suuresti kiinnittäneet tiedemiesten 
huomiota, pyysin ja sain Muinaistieteelliseltä toimikunnalta apurahan kai
vauksia varten Alkkulassa. H einäkuun  keskivaiheilla saavuin paikalle ja 
toimitin tutkimuksia m uutam an päivän kuluessa. Mukanani oli minulla hra 
Martin Ahlman, joka kartoitti koko löytöalueen (kuva 2). Löydöt ovat 
Hist. Museon luettelossa 5784: 1 — 10.

Lohijärven kylä  sijaitsee Alkkulan  eli Ylitornion pitäjässä Tornion kau
pungista n. 10 — 11 pk. N E ja Aavasaksalta 3 pk. E Tengeliönjoen ja

Ison Lohijärven rantamilla. Rannat ovat melkein kauttaaltaan kylän seu 
duilla hietapohjaiset,  paikotellen jyrkänlaiset ja kevättulvien runtelemat. Iso 
Lohijärvi on matala, hietapohjainen sekin.

Krunninivan eli Kruunin  nyttemmin itsenäinen perintötalo, sijaitsee 
niemekkeellä, joka muodostuu Tengeliönjoen W rannan, S irkkajärven ja Sir- 
kanjärven suun  väliin. Ennen on se sen sijaan ollut saarena, sillä vielä 
nytkin jolloinkulloin (kahdesti 60 vuodessa) on sa ttunut korkean veden ai
kaan, että S irkkajärven vesi on yhteydessä Ison Lohijärven kanssa muuatta  
kurua ja soita pitkin Krunnin talon länsipuolella (vrt. karttaa). Nyttemmin 
on siihen kaivettu laskuoja. —  K runnin niemen leveys Tengeliönjoesta 
tuohon suo-kuruun  asti on n. 240  m.
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Mitä tulee sen alueen pituuteen, joka voi täällä tulla kysymykseen 
esihistorialliseen asutukseen  nähden, on sekin määriteltävissä. Sirkanjärven 
suusta  on n. 4 5 — 50 m. vesijättöä, josta alkaen maa loivasti nousee ja on 
hietaista. Sitte on yhtä tasaista alankomaata jotenkin kartassa näkyvään ai
taan asti, josta alkaen maa taas loivasti viettää S ja SW suohon. Vain 
Tengeliönjoen rantaa pitkin kulkee tästä edelleen S korkeampi harju, joka 
kumminkin on karkeampaa, vyörinkivistä ja luultavasti ilman kultturimerk- 
kejä. Alueen pituus on siis n. 400  m. ja koko kyseessä  olevan alueen 
pinta-ala n. 90 ,000  m2. 1) —  Tällä alueella on jotenkin keskellä Krunnin 
talo, jonka korkeus yli Tengeliönjoen on 5 m., mikä on paikan keskikor
keus. Yksikään rinteistä ei tällä niemellä ole jyrkkä.

Kuva 3. Löytöalue Tengeliönjoen itärannalta katsoen.

Tältä alueelta on silloin tällöin peltotöitä tehtäissä satunnaisesti löy
töjä tavattu. Tärkein niistä on mainittu muotti, joka löytäjän, Krunnin ent. 
isännän Juho  Krunnin näyttämän mukaan oli tavattu alueen S päästä (kar
talla merkitty molla 2). Maa viettää tässä jo loivasti etelään. Muotti oli 
ollut niin likellä pintaa, että kuokkaan oli tarttunut.  Mitään muuta huo
mattavaa ei sen kohdalla ollut. —  Paikka on nyt viljelyksessä.

Eräs „m aalikivi“, josta Iisakki Antti kertomuksessaan puhuu Krunnin 
maalta löydetyksi ja joka on hukkaan joutunut, oli Krunnin muistaman m u 
kaan tavattu ylätasangolta, (kartalla n:o 3). Siitä n. 40 m. pohjoiseen oli 
erästä peltosarkaa pidennetläissä osuttu „lappalaisen liedensijaan“ (kartalla 
n:o c). Siinä oli ollut vahvasti hiiltä ja nokea ja jonkinlainen kivistä la
dottu kehys, soikean renkaantapainen, n. 2 å lVs m. läpimitaltaan, lähellä 
pintaa. Viimemainitun roukkion lähellä oli tavattu muuan kiviase, jonka 
toinen pää oli ollut oikokirveen, toinen taas oli muodostettu »kuruksi kä- 
densijaa v a r te n “. Valitettavasti olivat tämän harvinaisen aseen »pojan il

1 Tästä tutkin 395 m2.
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vekset pieksäneet säpäleiksi kiviin." Sen sijaan oli Krunnilla tallessa 
vielä m uutam ia tuurantapaisia tekeleitä  v iheriää asekiveä, jollaista tietämän 
m ukaan monasti oli muutenkin  tavattu. Tallessa olevat 4 kiveä olivat 
kaikki yhdessä löydetyt Tengeliönjoen rantatöyräältä (kartalla 1), peltotyössä. 
Kiviä oli ollut 6 ;  jälellä olevat 2 sain sittemmin lunastetuiksi Krunnin ny 

kyiseltä omistajalta. Kivet ovat iskettyjä, 
hahmoteltuja, melkein kokonaan hiomattomia 
(kuvat 4 —5). Kolme on tuuranterälle  tehty.

Kaivautimme ensin 2 aluetta etelärin
teellä, suuruudeltaan  2 X 1 5  ja 2 ,5 X 1 5  m. 
Jälkimäisen alueen vierestä kaivettiin vielä 
2 X 8  m. Näillä alueil ta ei tullut mitään
löytöjä. Maa oli kauttaaltaan pehmeätä, 
keltaista hietaa, pinnalla ylt’yleensä nokista, 
ja se laski loivasti suokankaaseen päin. —  
Siirryimme sen jälkeen niem ekkeen itäiselle, 
Tengeliönjoen puoleiselle rinteelle, josta kai
vettiin 15 m. pituinen ja 3 m. levyinen alue 
suunnassa  S — N, ja tämän poikki 2 m. le
veä ja' vihdoin 50 metrin pituinen kanava 
(kuva 6). Maan laatu oli tässä yhdellaista
kuin juuri tutkimillamme. Irtonaisia löytöjä
ei tässäkään ollut m uuta kuin yksi uu d en 

aikainen kuonapala (15 cm. syvässä). Heti kaivausalueen N 
päässä tuli lisäksi näkyviin pienenlainen liedensija (kart. g). Se 
oli suuruudeltaan l , 2o X O ,6o cm., ja tehty nyrkinkokoisista läpi- 
palaneista kivistä, jotka m urenivat käsiin. Kiuvas oli 10 cm. 
pinnan alla ja matala, n. 10 cm. korkea. Kiviä oli vain yhdessä 
kerroksessa ja jotenkin harvassa, ei kiinni toisissaan. Kivien 
välissä oli maa osaksi mustaa, osaksi punaiseksi palanutta.

Paljo suurem pia  olivat ne liedensijat, jotka paljastuivat poh
joisrinteellä S irkkajärven rannalla. Kartassa a ja b merkityillä 
kohdilla oli juuri paljastunut ja hävitetty peltoa tehdessä kaksi 
liedensijaa. Kaivautin siitä etelään yhteensä 2 X 1 8 ,  3 X 1 8 ,
2 X 3 0  ja 2 ,3X 10 ,5  m. laajuiset alat. Kartalla d ja f merkityillä
paikoilla tuli esiin lieden sijat, e.n kohdalla oli patam ainen, m us
tan kultturim aan täyttäm ä ruuppukuoppa, keskeltä 58 cm. syvä, 

suusta  135 cm. halkaisijaltaan. Kauttaaltaan kulki pohjimmaisena sileä, n. 
2 cm. paksuinen nokikerros, kun taas muu kultturimaa oli likaisen m us tan 
harmaata, juovikasta ja täplikästä.

K iuvas d.n  kohdalla oli maa kuopalla, n. 10 cm. syvältä ja 1— 2 m 2 
laajalta. Kuopan pohjassa oli nokisia kiviä. Kaivettaissa paljastui lieden
sija, aivan nelikulmainen, jonka sivut S E — NW olivat 160 ja S W — N E 140

•r t

Kuva 4. a 

Tuura.

Kuva 5. Tuura
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Kuva 7. Liedensija f Sirkkajärven rannalla.
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cm. pitkät. Kiukaan vahvuus oli 60 cm. (paksuin kohta SE kulmassa). 
Se oli tehty useampaan kerrokseen ladotuista nyrkinkokoisista ja hiukan 
suurem m ista  hauraista kivistä. Maa oli vahvasti nokista.

Liedensija f  oli edellisestä 30  m. W. Maa tässäkin oli notkolla ja
kiukaan ylimmät kivet vastasivat lapiolla koeteltaissa pintaa. Muoto ei ol
lut niin säännöllinen kuin edellinen, ja sivut olivat kaarevat. P ituus E— W 
oli 175 ja leveys 130 cm. (kuva 7). Kiukaan pohja oli en im m äkseen  60
cm. pinnan alla, mutta E päässä kokonaista 90 cm syvässä. Kiviä oli
tässäkin useassa kerroksessa, kumminkin niin että juuri E päässä kiviker-

Suippupäisen reikäaseen puolikas. paikkakultturia.
Lohijärven Krunnin löytöjä ovat tuurat, 

reijälliset suippupäiset hakkuuaseet ja valinm uotti onsikeltille.
T uura t ovat vain terältä hiottuja aseita, pyöristetyin terin, (kuva 9) var

taloltaan isketyt ja aina hiomattomat, tukevat ja usein hyvin suuret,  terälle 
kapenevat. Niiden levenemisalue on Pohjois Pohjanmaa, ja varsin monet 
niistä ovat asuinpaikkalöytöjä2). Ailio2) arvelee niiden ainakin osittan teh 
neen  kirveen virkaa, arvelee että ne ovat n. s. pohjoispohjalaisen k irveen 
paikallismuodostuma ja että ne ovat paksuniskaisen kirveen aikuisia (käytävä' 
hautojen ja paasiarkkujen aikaan.) Stjerna, joka ohimennen uudessa tutkiel-

ros loppui n. 50 cm. syvällä (kiviä oli tässä 
ollut 30  cm. vahvuudelta), sitten tuli hyvin 
nokinen kultturikerros, jonka alla taas oli 
kerros kiviä. Olisiko tässä ollut uunin su u ?

Näitten suurten  kiukaitten välimailta tuli 
m uutam ia löytöjäkin. Näistä on tärkein puo
likas reijällistä teräasetta (kuva 8), löytyi 
15 cm. syvältä kohdalta i puhtaan keltai
sesta h iedasta; sen läheltä löytyi 2 lastua 
tuurakiveä, toisessa hiottu särmä, ja yksi 
katkelma samallaista kiveä, jonka yksi pää 
on kärjeksi muodostettu ja hiottu osittaisesti.

Kuva 8 . 2A

Ennenkuin  näiden löytöjen johdosta es i
tän m uutamia havaintoja, mainittakoon että 
Ylitornio on melko rikas kivikauden löy
döistä (48 es. ja lisäksi nyt saamiani 14); 
vallankin on niitä runsaasti Lohijärven ku l
malta, toiset selvästi asuinpaikkaluontoisia1). 
Lohijärven kulmaus on siis selvästi ollut 
jokseenkin tiheästi asuttu sikäläisenä kivi
kautena. Asutus on selvästi ollut n. s. asuin-

*) Ailio, Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finnland II N:ot 7— 12.
2) 1. c. s. I: 2 2  ss .
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massaan1) niistä mai
nitsee, katsoo niiden 
olevan Schuhleisten 
kirveiden sukua, ole
van käytävähautojen 
lopulta ja levinneen 
Skandinaviaan Suo
mesta päin. Nämä mo
lemmat otaksumat ovat 
aivan hypotettisia, sillä 
valitettavasti puuttuu 
sulettuja löytöjä krono
logisten päätelmien te
kemiseksi2).

Suippupäisiä reijälli- 
siä bakkuuaseita,  (kuv. 
10) toinen lape tasai
nen, toinen mykevä, 
reikä tehty hakkaam al
la, on tavattu etupäässä 
Pohjanmaalta8) ja Ailio 
lukee ne käy tävähau
tojen aikuisiksi. Ailio 
kuten Stjerna4) katso
vat luuesineiden vai
kutuksen mahdollisek
si. Ehkä käytävähau- Kuva 10. Suippupäinen reijällinen 
tojen aikuisiksi katsoo hakkuuase Orivedeltä,
ne Stjernakin (1. c. 91).

Valinmuotteja on epäilemättä käytetty myöhäisten, län- 
siuralilaismallisten kelttien (kuva 11) valmistamiseen. Niiden 
käyttöaika on Ananjino-aika (n. 500 e. Kr.). Käytävähaudat 
ovat Monteliuksen m ukaan 2 5 0 0 — 2200 e. Kr., itse asiassa 
ehkä n. 2000— 1700 e. Kr. Lohijärven Krunnin löydöt oli
sivat siis toistatuhatta vuotta ikäerolleen. „  „

Kuva 9. Tuura
Onko tämä luultavaa? Tietysti siinä merkityksessä, että Rovaniemeltä 

teorettisesti voi katsoa hyvin mahdolliseksi että myöhempi 
aikuinen asutus voi olla asettunut vanhemmille asuinpaikoille asumaan, ja 
niin ollen Alkkulan Krunnin kiviajan asutusmuistot ja valinmuotti ehkä eivät

Före hällkisttiden. A. T. S. 19: 2, s. 89.
2) Ailion mainitsemasta Byskejoen löydöstä vrt. Hist. Aikak. 1910. s. 70. 
s) Ailio, 1. c. s. 32.
*) Stjerna, 1. c. s. 90.
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olisi missään varsinaisessa tekemisessä keskenään. Kahdesta syystä k u m 
minkin uskon että asian laita on toinen, että kivikausi Pohjois-Suomessa on 
jatkunut ainakin pronssikauden loppuun ja että löytämäni k iviaseet myös 
ovat noin myöhäisiä.

Ensimäinen seikka perustuu Pohjois-Suom en uralilaisten pronssien löy- 
tösuhteisiin. Alkkulassa valinmuotti ja samalla paikalla kivikauden m uis
toja, Säräisniemellä samoin, vieläpä eri asu tuskerrokset  perin pohjin s e 
kaantuneet.  Muhoksella niinikään (pienen tuuran  katkelman ja tasataltan löy
sim me suvella muotin löytöpaikan vierestä pellon ojasta) ja vihdoin muottien 
löytöpaikalta Kemissäkin kerrotaan löydetyn maalikivi, ja paljastin siellä 3 

aivan samallaista kiuvasta1) kuin nyt Alkkulassa (kuva 
7). Tuntuu todellakin mahdottomalta ajatella että 
näin olisi järjestään  laita, että pronssiajan asukkaat 
aina  olisivat ottaneet käytäntöön kiviajan asukasten 
kerran  asumat mutta sitte taas hylkäämät seudut. Ja  
miksi olisivat kiviajan kansat hyljänneet nuo asuma- 
a lansa?  Sen ymmärtäisi, jos asukkaat olisivat om ak
suneet  uuden elinkeinon, jos toisin sanoen sikäläi
nen myöhempi asutus olisi ollut taloudellisesti kor
keammalla asteella, ja kivikautinen kultturitila siis 
olisi lopullisesti hävinnyt. Mutta niin ei käynyt, ja 
se on mielestäni toinen syy, joka tukee tässä esit
tämääni ajatusta kivikauden ja Ananjinon aikuisen 
pronssiajan yhdenaikaisuudesta Pohjan perillä. M o
lem m at ku ltturit ovat aivan sam anluontoiset, m olem 
m at ovat puhdasta asuinpaikka- ja  kalastajakultturia, 
eikä pronssin alkava käyttö täällä m erk itse  mitään 
uutta kultturitilaa, maanviljelysastetta. Toisin Suomen 
länsi- ja etelärannikoil la, joissa asutus keskittyy r a n 
nikoille pronssiajalla, ja jossa helppo yhteys meren- 
kanssa oli elinehto, toisin Pohjanmaalla ja Sisä-Suo- 

messa, jossa puhdas asuinpaikkaväestö elää ja jossain määrin tietysti on 
vuorovaikutuksessa länteen ja itään. Lännessä asuivat verottajat ja kauppiaat, 
jotka liikkuivat Sisä-Suomessakin (Sodankylän, Iisalmen miekat, läntinen 
hiidenkiuvaskolonisatsio Pohjois-Savossa), mutta sisämaan asutus asuu yhä 
paikoilla, joihin hyvä kalansaalis, hyvä tuulensuoja t. m. s. tilapäisesti ne on 
houkutellut (vrt. Stjerna, 1. c. s. 78). Kultturihistoriallisesti olisi tämä hy 
vin ymmärrettävissä. Epipaleoti ttinen nomadi asu tus siirtyy yhä poh
joisemmaksi ja pohjoisemmaksi. Etelä-Ruotsissa häviää se dös-aikaan, mutta 
sitä kauemmin se kestää kuta pohjoisemmaksi tullaan. J a  juuri tämän 
Pohjois-Suomen uralilaisen pronssiajan  kalastaja-, s. o. asuinpaikkaluonteen

siä Ananjinosta Venäjällä, 

takaisten heimolaisten

1 F. M. 1910: 24
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(vrt. Stjerna, 1. c. 85) näyttää sekin, että kaikki sen tunnetu t esinelöydöt 
ovat työkapineita. Pohjois- ja Itä-Suomen skandinaviset pronssit ovat aseita, 
verottajaväestön muistoja.1)

Jos  tämä nyt tunnustetaan oikeaksi, seuraa siitä että Pohjois-Suomen 
kivikauden kalusto tulee osittaisesti hyvin myöhäiseksi. Tämä kirjoitus 
paisuisi aivan liika laajaksi jos luettelisimme minkälaiset tyypit ovat eläneet 
tällöin Pohjois-Suomessa. Yksi on tuura. Alkkulassa on tuuria  koko 
joukko ja silloin ei voi olla sattuma että tällainen on Säräisniemen Ni- 
misjärven Sillankorvasta, josta on n. s. pronssiajan keram iikkaa2) sekaisin 
kampakeramiikan kanssa, ja jossa siis kalusto on pääpiirteissään yhdenai- 
kuinen. Selvää on että monet tyypit ovat Pohjois-Suomessa eläneet m el
koista paljo kauemmin kuin etelässä. Niihin ehkä kuuluvat vasarakirveet, 
n. s. „K eu lenbe il“ ja taltat, joiden läpileikkaus on kolmikulmainen.

A. M. Tallgren.

Muutamia tietoja seinä- ja kattom aalauksista por- 
varis- ja talonpoikaistaloissamme.

V anhem pina aikoin a k ä y te ttiin  linnoissa ja  varakkaam m issa aateliskar

tanoissa seinäin verhoina irtonaisia, usein kallisarvoisia  ja  rask a ita  seinägobe- 

liinejä. N äiden sijaan  ru vettiin  m yöhem m in itse seiniä koristam aan m aalauk

silla ta i p eitettiin  ne kan kaalla  ta i paperilla, jo tk a  k iin n itettiin  seiniin ja  koris

te ttiin  m aalauksin. T älla isia  m aalauksia onkin useissa kartanoissam m e vielä  

sä ilyn yt, toisissa ne taas o v a t tu lleet h ä vite ty iksi ja  n iistä  on jä ä n y t vaan  enem 

m än ta i vähem m än häm äriä m uistotietoja. Säilyn eistä  herraskartanom aa- 

lauksista  m ainittakoon esim erk iksi: suoraan puulle te h d yt m aalaukset 1720- ja  
1740 lu v u ilta  Sarvilahden  kartanossa Pernajassa, I/m hisaaren kom eat seinä

m aalaukset, m ahdollisesti 1700-luvun keskivaih eilta  A skaisissa, Jackarbyn 

tu n n etu t m aalaukset 1760- ta i 1770-luvulta Porvoon p itäjässä  (nykyään k an 

sallism useoon siirretyt), m aalaukset M ustion kartanossa M ustiolla ja  F ager

v ik in  kartanossa Inkoossa, edelliset L o u is D esprez’in m aalaam at v . 1787 ja  jä l

kim äiset ehkä sam an taite ilijan  kädestä n iin ikään 1700-luvun lopulta. E d el

leen on n iitä  Frugårdin  kartanossa Joroisissa, jon ka eräs tukholm alainen tai- 

deuiekka 1780-luvulla koristeli, ja  on viim eaikoihin  asti ollut Am inoff-suvun 

sääntöperintötilalla  P ekkalassa R uovedellä, jon ka m aalaukset lien evä t kirkko- 

m aalarina (ainakin v . 1794— 1802) toim ineen Thom as K iem pen  tekem iä. 

K v id ja n  vanhassa harm aakivilinnassa Paraisissa on n iin ikään vie lä  jälellä  

vähäisiä  jään nöksiä kattom aalauksista, joiden sy n tya ik a a  ei tarkem m in tu n 

‘) Vrt. myös Aspelin, Suomen asukkaat, s. 39. 
s) Ailio, 1. c. II, s. 193 ss.
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neta, m ahdollisesti ne o v a t jo 1600-luvulta. K okon aan  h ävin n eitä  o v a t m aa

laukset sen sijaan esim. N äsin, Fredriksbärgin  ja  Isnäsin  k artan o ista  P ern a

jassa. 1
H erraskartan oista levisi ta p a  m aalauksilla  koristaa  huoneita va rak k aa m 

piin  porvarikoteihin  ja  pappiloihin. E rittä in k in  n ä y ttä v ä t tä lla iset m aala

ukset olleen tava llis ia  Pohjanm aalla, m issä huonekoristelijoina to im iv at m. m. 

sellaiset tu n n etu t m aalarit kuin  E m an uel G ranberg ja  M ikael Toppelius. O u

lussa sanoo Sara V ack lin  monessa talossa olleen Granbergin m aisem ia, jo ta  

p aitsi suurem pienkin m estarien m aalauksia lö y ty i esim. raatim ies Siniuksen 

talossa. U lkom aalta tuoduksi arvellaan sitä  A usterlitzin  tappelua (1805) 

esittävää  tapettim aalausta, joka  lö y ty i täällä  kauppaneuvos Franzénin ta 

lossa. K en en kä m aalaam ia lien evät sitten  olleet kauppias H edm anssonin 

talossa lö ytyn eet m ytologisia a iheita  esittäneet seinäm aalaukset, s iitä  ei ole 

tietoa. Torniossa tiedetään m aalauksia olleen n. k. Taucherin  talossa, K o k 

kolassa raatim ies R iskan salissa (F inskt M useum  IV , 1897, s. 14), Soveliusten 

vanhassa kaksikerroksisessa talossa Raahessa (F inskt M. V , 1898, s. 62) j. n. e. 

P ap pilam aalauksista o v a t tä ä llä  tu n n ettu ja  n. k. p iispankam arinm aalaukset 

K okkolan  pappilassa (F inskt M. IV , 1897, s. T4— 16) ja  ennenm ainitun G ran

bergin m aalaukset O ulaisten pappilassa (E. N ervander, M. Toppelius, s. 117).

M uuallakin  Suom essa on ep äilem ättä  tä lla isia  m aalauksia lö y ty n y t, 

va ik k a  n iistä  on vähem m än tie to ja  sä ilyn yt. U udessakaupungissa on rehtori 
K . A . Cajanderin Suom . M uinaism uistoyhdistykselle lähettäm än tiedonannon 

m ukaan  ent. porm estari E km anin , sittem m in konsuli E . G. K rä k in  talossa 

ollu t seinäm aalauksia, jo tk a  laam anni C. C. Uönnbladin ( f  1889) ilm oituksen 

m ukaan o v a t olleet itsensä porm estari Carl Christopfer E km an in  (1747— 1818) 

tunnetun hovim aalari R obert V ilhelm  E km an in  isän m aalaam at. V iim ek

sim ain ittu  tie to  perustuu laam anni U önnbladin isän, hovioikeuden
neuvos Josef Uönnbladin kertom uksiin, jo k a  aikanaan oli o llut E k 

m anin k irju rin a ja  h ovioikeuden auskultanttina ollen toim in ut U udes

sakaupungissa. »Tästä saam m e päättää» sanoo Cajander, »että h ovi
m aalari E km an  siis oli p erin n yt ta iteellisia  taipum uksiaan isältään, va ikkei 

tästä  ole tie d e tty  m ain ita  hänen elämäkerroissaan». M itä la a tu a  m aalaukset 
o v a t olleet, s iitä  ei kuitenkaan ole tietoa, sillä ne o v a t jo  a ikoja  sitten  tu lleet 

h ä v ite ty ik si2 —  H elsingissä oli n. k. F lorin in  talossa B oulevardin  ja  Y r jö n 

katujen  kulm auksessa, pihapuistikossa n. k. v ik to ria g o tiik k ity y liin  te h ty  hu-

1 Vrt. V. M. v. Born, Sarvlaks Egendom, 2 painos, s. 147— 8; Åbo Stads Histo
riska Museum, s. 258; Finskt Museum V, 1898, s. 62; VII, 1900, s. 1—7; XVIII, 1911, 
s. 23; Suomen Museo, V, 1898, s. 13; Emmy Stenbäck, stipendiaattikertomus Suom. 
Muinaism. yhdistyksen arkistossa.

2 Cajander mainitsee myöskin toisinnon kertomuksiin syistä, jotka olisivat aihe- 
uttan et Ekmanin siirtymisen Suom een. Tämän mukaan olisi Ekman joutunut pitä
mään pöytäkirjaa jossakin Anjalan liittolaisten kokouksessa, mutta huomattuaan että 
kysymys koski salaliittoa kuningasta vastaan, jota hän kaikin puolin kannatti, hyppäsi 
hän läsnäolijain huomaamatta ulos akkunasta ja meni tiehensä. Tämä olisi sitten tu l
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vihuone, jossa lö y ty i tapeettim aalauksia  1830— 40-luvuilta. M aalaukset, 

jo tk a  viim e vuonna siirrettiin  H elsingin kaupungin museon kokoelm iin, 

e s ittä v ä t ta istelukuvia, m aisem ia soutelijoineen j. n. e.

M utta talonpoikaistaloissakaan e iv ä t m aalaukset ole olleet a ivan  tu n te

m attom ia. K ä sin  m a alattu ja  kangas- ta i paperitapeetteja  kerrotaan olleen 

m oniaalla, m u tta  useim m iten ne lien evät olleet yksivärisiä , luku u n ottam atta  

m ahdollisesti katonrajassa o llu tta  draperiareunusta, kuten  esim. N ärpiön 
Ivarsin  talossa (F inskt M . X V I I ,  1910, s. 61). M utta  kuvam aalauksiakin  on 

niissä lö y ty n y t. T oht. H j. Appelgrenin tiedon m ukaan (F inskt M. IV , 1897, 

s. 14) on tällaisia  ollut Sotisaaren tila lla  K em issä j a lienee vieläkin  eräässä pienes

sä huoneessa G odbyn  ent. kestik ievarita lossa  A hven an m aalla. H . A . Reinholm  

on 1840-luvulla n äh n yt M älkölän tila lla  M uolaan p itäjässä  m aalauksia, joissa m. 

m. esitettiin  näköalaa P u n kah arju lta  ja  R uskealan  k irkk oa ym päristöineen ja  
jo tk a  arvellaan ta iteilija  P . A . K ruskopfin  (41852) tekem iksi (Finskt M. V III , 

1901, s. 30). lu u n i joen kestikievarissa oli M ikael Toppeliuksen tekem iä seinä

m aalauksia, jo ista  erittäin  syntiin lankeem usta esittäv ä  k u vau s oli o llut huo
m iota  h erättävä, siinä kun oli paratiisissa m. m . n äh ty  lappalainen pulkassaan 

ja  pieniä alastom ia poikasia  luistelem assa liu kk aalla  jää llä  (E. N ervander, 

M. Toppelius, s. 119).

V irroilla  oli P atalan  talossa m aalauksia, jo ista  vieläkin  on vähäisiä  osia 

jälellä. N äistä  on m aist. B . Cederhvarf v. 1899 M uinaistieteelliselle T oim i

kunnalle jä ttä n y t va loku vajäljen n ök siä  ja  selonteon. R akennus, jon ka vieras

huoneessa m aalaukset o livat, on h ä v ite tty  ja  siitä  on vierashuoneen k ä sittä v ä  

osa sittem m in jou tu n u t H um ppaan torpan asuintuvaksi V askiveden  k ylään  

V irroilla. M aalaukset, jo tk a  o liv a t te h d yt suoraan hirsiseinälle, m inkä sam- 

m alvarot sitä  ennen o liva t paperoidut, p ila an tu iva t rakennusta m uutettaessa 

m elkoisesti ja  k ä v iv ä t  katkon aisiksi sen k au tta , e ttä  sam m alvaropaperit tässä 

h ä visiv ät. N e es ittä v ä t m aisem ia ruohonurm ikkoineen, pensaineen ja  pu i

neen, joiden ym päri k iertää  köynnöksiä. M aisem ia ym p ä rö ivät keh ykset, 

joiden välissä nähdään k u k k iv ia  pensaita  ta i vap aasti m u ovailtu ja  kasveja, 
viin iköyn nöskoristeita  y . m. V äreissä, joissa harm aansininen on vo ittavan a, 

on m uutoin  k o etettu  ta vo tella  luonnonm ukaisuutta, kukkien  terälehdet kel
ta isia  ta i punaisia j. n. e.

M aalausten j oukossa nähdään m yöskin  m uuan lippu lakilla  varu stettu  mie- 

henpää esitettyn ä k asvo t oikealle kään n ettyn ä sivu ku van a (katso lop p u ku vaa). 

K u v a  on sam aan sin iväriin  te h ty  kuin  huoneen m u u tk in  m aalaukset. P a ik 

kak u n tala iset san o vat sen esittävä n  »merikapteenia» ja  olevan m aalarin  oman 

m u oto ku van . H uoneen seinässä on v ie lä  n im ikirjoitus »Matti Johanpoika 

v . 1792», jo k a  saattan ee tie tä ä  talon  silloista isäntää ja  ehkäpä talon  rakennus

lut kuninkaan tietoon ja aiheuttanut lupauksen tuomiokunnan saannista, joka lupaus e i 
sitten ollut tullut täytetyksi. Vrt. R. Hausen, Dagbok förd under kriget i Finland 
1788— 1790 af auditören Carl Christopfer Ekman, Förord,s. IV (Skrifter utg. af Svenska 
Litteratursällsskapet i Finland XL1V).
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vu o tta . M aalauksia on arveltu  ylem pänä m ainitun K iem pen tekem iksi ja  

lien evät siinä tapauksessa n. 1796 vaih eilta , jolloin  K iem pe m aalauksilla k o 

risteli V irta in  kirkkoa.

K aarin an  pitäjässä  on K akkaraisten  (nimi m u u tettu  m yöhem m in K o i

vulaksi) talon  salin seinissä ja  etehisen katossa m aalauksia, jo tk a  sanotaan 

olevan hovim aalari R o bert V ilhelm  E km anin  tekem iä. Seinäm aalausten 

sanotaan m uistu ttavan  p ilv is tä  ta iva sta  eiv ätkä  ole yleensä kuvaesityksiä . 

K u iten kin  pitäisi niiden joukossa olem an keisari A leksanteri I:sen m uotokuvan.

Maalaus Nihattulan kylän Moision talossa. Mynämäki.

E tehisen  katossa taas on en kelikuvia. K akk araisten  ta lo  kuulu i 1800-luvulla 

P ippinskiöld  suvulle, jo ta  E km anin  puoliso Josefina Pippinskiöld oli. K osk a  

on todennäköistä  e ttä  E km an  ainakin  naim isensa jälkeen v. 1848 jolloin  ku l

loin  oleskeli K akkaraisissa, sa a tta v a t m aalaukset h y vin  olla, kuten  väitetään , 

hänen tekem iään. N e lien evät syn tyn eet noin 1850 vaiheilla.
M ynäm äellä on N ih attu lan  k ylä n  M oision talossa m aalauksia, jo ista  

tässä k u va ta an  pari n äytettä . T alo  sijaitsee lähellä M ynäm äen k irk k o a  ja  

sisältää n yk y ää n  m. m. M ynäm äen pan kin  huoneuston. Se on kulm arakennus, 

lu u ltav a sti 1800-luvun alkupuolelta ja  on n yk yää n  enem m än ta i vähem m än rap

piotilassa etenkin ulkoapäin. R akennuksen läntisessä siipirakennuksessa 

on sali, jo k a  n yk yää n  kuuluu pankille. Sen seinillä o liva t alkuaan ne paksulle 

paperille te h d yt m aalaukset, jo tk a  salia korjattaessa  sieltä  poistettiin  ja  sijoi

te ttiin  tupahuoneeseen rakennuksen itäiseen siipeen, m issä ne n yk yää n  ovat. 

K u n  viim eksi m ain ittu  huone ei ole sam aa kokoa kuin  sali ja  eroaa siitä  ik ku 

noiden ja  ovien  asem ankin puolesta, ei k u v ia  ole tähän  v o itu  sijo itta a  alkupe
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räisiin suhteisiinsa, vaan  sen m ukaan m iten o v a t sopineet seinäpintoihin. 

T äm än  vuoksi on yk si ku va ta u lu ista  m. m. tu llu t ta itetu k si kahdelle seinälle. 

T au lu jen  v ä lit  y . m. kohdat, jo ita  näm ä eiv ä t peitä, o v at paperoidut van hoilla  

sanom alehdillä.
M aalaukset es ittä v ä t k aik k i m aisem ia, jo ita  m aalatu t k eh yk set ym p ä

röivät. P äävärin ä  niissä on sininen (harm aan sininen) ja  yksityiskoh dissa  on 

k o etettu  jä lite liä  luonnollisia värejä, jo tk a  kuitenkin  o v a t k au ttaa lta an  m el

koisesti haalenneet ja  katon  vuotam isen ta k ia k in  pilaantuneet.

P ohjoisseinällä on kaksi k u va ta u lu a, y k s i kum m allakin  puolella tupaan 

tu o va a  ovea. N äistä  on idän puolinen (ovesta tullessa vasem m alla) suurem pi 

k u in  tässä oleva seinäpinta, joten  osa tau lu a on k ää n n etty  itäiselle seinälle 

(kuv. ed. siv.). S iinä nähdään m erim aisem a rantoineen ja  saarineen. Merellä pu r

jeh tii iso kolm im astoinen alus ja  kaksi pienem pää purjevenettä , jo ista  toisen 

peräsim essä on m ies, korkea leveälierinen h a ttu  päässä. R ann alla  taulun  v a 

sem m alla sivu lla  on korkea rap attu  ja  pun akattoinen  kivim uuri, jon ka por

tille  v ie  meren ran taa ku lkeva  ruskea sann oitettu  tie. Täm än kivim uurin  
ta k a a  n ä k y y  p ä ä ty ä  toisesta yksikerroksisesta rakennuksesta. R ann alla  ra

kennusten edessä kohoaa korkea vihreä lehtipuu. Saarella taulun  keskus
tassa nähdään n iin ikään  kaksi jy rk k ä k a tto ista  rakennusta vierekkäin  sekä 

niiden ta kan a lehtipuita. T aulun  oikealla sivu lla  on rannalla puita, joissa 

äärim m äiset lehdet jo a lk a va t kellertyä . T äällä  nähdään m yöskin am puja 

vaalean  harm aissa housuissa, tum m assa takissa ja  leveälierinen h attu  päässä, 

h yvin  p itkäpiipp uisella  pyssyllään  tähtääm ässä kappaleen m a tk aa  rannasta 

u iva a  vesilin tua, jo ta  koira  —  m elkein lam m asta m u istu ttava  —  jo  on läh te

n y t vedestä tavo ttam aan .
Sam alla  seinällä on ovesta  tullessa oikealla toinen m erim aisem a, jon ka 

tau sta lla  kohoaa korkeavuorinen ranta. O ikealla  sivu lla  p istää  mereen nie

m eke, jo lla  nähdään kaksi rakennusta, rannanpuolinen n iistä  m akasiini, ja  

rakennusten takan a  lehtipuita. N iem en kärjessä on laituri, jo lla  seisoo ly h y 

een, hartiaverh olla  varu stettu u n  p äällysta k k iin  p u ettu  mies, pehm eä leveälie

rinen h attu  päässä. T a itu riin  on k iin n ite tty  punaisella m astoviirillä  varu s

te ttu  purjealus, jon ka  keulassa seisoo mies, kuten  n äyttä ä , puhelussa laiturilla  

seisovan kanssa. E tääm pän ä, niemen ta k an a  kohoavalla  rantavuorella  on 

rakennusryhm ä, jossa nähdään m. m. kaksikerroksinen k ivita lo .

Itäisellä  seinällä on huoneessa ikkun a, jon ka kum m allakin  puolella on 

m aalaus. Pohjoispuolinen näistä  on kapea merim aisem a, jossa nähdään pur

jevene tulossa rantaan, m illä pari p ientä  rakennusta ja  niiden takan a korkeita  

v ih ertäv iä  p u ita  kohoaa. Eteläpuolisessa k u va ta an  virta a , jon ka vesi on si

nervän harm aa. V irrassa on kuoh uva koski, jon ka  y li v ie  kaareva, tu keville  

hirsialuksille rakennettu silta. Vasem m an puolisella rannalla on nelikerrok

sinen tum m akattoinen kiviraken nus suitsuavin e savupiippuineen ja  sen takan a 

pieni yksikerroksinen rakennus. S illalla  seisoo tum m atukkainen sikaaria 

p o ltta v a  herrasm ies vaaleissa housuissa ja  korkea silkkihattu  päässä. H än



n ä k y y  oso ttavan  jo ta k in  oikealla  kädellään. R annoilla k asv a a  tuuheita, 

vehm aan vih reitä  puita.
E teläisellä  seinällä on keskellä seinää suuri pesäm uuri ja  sen vierellä  ovi. 

Pesän ja  itäisen nurkan vä lillä  on tau lu , jossa nähdään avaran  m eren rantaa, 

rannalla suuri vihreä puu ja  sen vierellä  harm aa lau tak atto in en  rakennus, k a 

tosta  ulkonevine vintti-ikkunoineen, sekä etääm pänä kaksi pienem pää ra-
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Maalaus Nihattulan kylän M oisiossa. Mynämäki.

kennusta. M erellä p u rjeh tii kaksi a lusta ja  rannalla puun kohdalla nähdään 

m ies onkim assa (ktso k u v a a  y le m p .). O ven ja  läntisen nurkan välisessä kapeassa 

taulussakin  nähdään m erta  ja  täydessä  m yötätuulessa  purjehtien  tu leva  

vene. R ann alla  taas kaksi rakennusta. V esi rannoilla on tum m an sinistä, 
p u u t v ih reät ja  m aa harm aata.

L än tisen  seinän kahdesta  m aalauksesta k u va ta an  eteläisessä merenlah- 

tea, jo lla  kulkee suuri kolm im astoinen purjealus, siipip yörillä  va ru stettu  kaksi- 

m astoinen h ö yryla iva , perässä olevassa lipussa V en äjän  kauppalipun  värit: 

valkoinen, sininen ja  punainen (ylhäältä), sekä pieni purjevene. Vasem m an 

puolisella rannalla nähdään harm aa rap attu  k irkko, jon ka  pohjoisseinään 

l i it ty y  sakaristo ja  län tisestä p ää d ystä  kohoaa torni. O ikeanpuolisella ran

nalla taas on kaksi lep äävää m etsäm iestä, toinen, korkeahattuinen, istuu maassa 

koira edessään, toinen, jo lla  on vyö llä  v y ö  ja  p y ssy  kädessä, seisoo, kuten  n ä y t
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tää, puhellen edellisen kanssa. M olem m illa m iehillä on vaalean harm aat hou

su t ja  tum m an p u n ervat ta k it  sam oin kuin  m elkein kaik illa  herrasm iehillä 

edellisissä kuvissa. M aan väri on vaalean  vihreä, puiden tum m an vihreä. 

T äm än seinän toisessa taulussa k u vataan  m aisem aa, jossa nähdään k allio i

sella paikalla  puiden välissä talo. Sen vieritse  kulkee leveä m aantie, jolla 

nelipyöräisillä ratta illa  kuletetaan  suurta heinäkuorm aa miehen taluttaessa 

hevosta suupielistä. T ien  kum m allakin  puolella on suuria leh tip uita  ja  ää

rim m äisenä vasem m alla korkea kuusi.

P aitsi n äitä  k u v ia  oli salin seinällä aikanaan vielä  yksi, jon ka sanotaan 

vetäneen enintä huom iota puoleensa ei ainoastaan esittäm änsä aiheen vaan  

huolellisen tekonsakin  puolesta. S iin ä  näet k u va ttiin  M ynäm äen kirkkoa ja  

lukkarin  virk ata lo a  sekä ym pärillä  olevia  rakennuksia ja  peltoja  aina Moision 

m äkeen asti. Täm än taulun, jon ka p a ik ka  oli o llut salin eteläisellä seinällä 

kahden akkun an  välissä, oli ostan ut värjärim estari V ilhelm  Vallenius, jon ka 

puoliso Jeana H artberg oli syn tyisin  M oisiosta. Minne m aalaus sittem m in on 

jou tu n u t, ei enää tiedetä.
Ylem p än ä esite ty t m aalaukset e iv ä t osota tekijässään san ottavam paa 

ta itee llista  k yp sy y ttä , joskin  jo ltista  tottu m ista  siveltim en käyttäm isessä. 

M aisem at o v a t k aikk i h yvin  kaavam aiset, sam at aiheet to is tu va t niissä usein, 

niissä esiin ty v ä t henkilöt o v at köm pelösti p iirre ty t ja  d eta ljit yleensä virheel

liset; v ä r it  o v a t haaleat ja  yksito ik k o iset j. n. e.

K äydessäni kesällä 1910 n äitä  m aalauksia kuvaam assa koetin  luonnolli
sesti tiedustella niiden tekijääkin . Tapasin  silloin erään 80 vu o tiaan  naisen 

E rik a  H ellstenin, joka  sanoi olevansa van hoja  Moision ty ttä r iä  ja  h yvin  tu n 

teneensa kysym yksessä  olevien m aalausten tekijän. H änen nim ensä oli ollut 

E d v ard  U llbom  ja  oli kotoisin  M ynäm äeltä. T iedustelujeni johdosta sain sit

ten rehtori K . A . Cajanderin  k a u tta  hänestä lähem piä tietoja.

E d v ard  U llbom  oli sy n ty n y t 21 p. elokuuta 1838 ei ku iten kaan  M ynä

m äellä. H änen isänsä Isak  U llbom , lu u ltavasti Oulun van h aa  U llbom  sukua 

ja  sy n ty n y t v . 1804, oli tänne m u u tta n u t jostakin  P ohjan m aalta  ja  asui m uu

tam assa pienessä m ökissä N ih attu lan  k ylän  P ohjalaisten  talon  m aalla. H än 

oli a lkujaan  va lm istu n u t lukkarin  v irkaan  ja  k ä y n y t sitä  varten  m. m . siihen 

aikaan  vaad itu n  »tohtorin koulun», s. o. kolm e k u u ka u tta  ollut läänin sairaa

lassa oppim assa haavain  sitom ista, m u tta  kun ei ollut onnistunut lukkarin  

v irk aa  saam aan ainakaan M ynäm äellä e lätti hän itseään m aalarin  työllä, 

jossa vaim onsa G u staava  (*1806— t T856) —  »minun Feodorownani», m iksi 

ukko häntä pu h u tteli —  osasi olla hänelle avullisena. M ynäm äen kom m uni- 

oonikirjoihin hän on m erkittykin  p itäjän  m aalariksi, m u tta  ahkerasti hän 

m yöskin  h a rjo itti puoskaroim ista. Isak  U llbom  kuoli v . 1856.
Perheen toinen lapsi E d v ard  oli sitä  ennen, eli v . 1852, m uu ttan u t T u r

kuun ja  m en nyt siellä m aalarin  oppiin. Sälliksi p äästyään  hän läh ti T u k 

holm aan jatkam aan  m aalarin  opinnoi ta  ja  on itse  kerton ut olleensa oppilaana 

m. m. sikäläisessä »maalariakatemiassa.» T ukholm asta p alattu aan  hän
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»näytteeksi, m itä  oli oppinut), m aalasi ylem pänä kerrotu t m aisem akuvat n. 

v. 1859 ta i väh än  sitä  m yöhem m in. S itä  ennen hän kuiten kin  jo oli paperoinut 

nahkuri Anders R idderbäckin  rakennuksen M äenkylässä M ynäm äellä, m u tta  

tap eetit täällä  tu liv a t yksiväriksi (»ruohovihreiksi»), paitsi e ttä  nurkkiin  oli m aa

la ttu  »pilareja» ja  laen rajalle draperioita, jo tk a  o liva t solm itut viheriän ja  p u 

naisen k irjav illa  nauhoilla, viim eksim ain itut p äättyen  sam anvärisiin  tupsuihin.

P aitsi M oision salin m aalauksia arvellaan E d v ard  U llbom in M ynäm äellä 

ollessaan m aalanneen porstuakam arin  V ahaisten  kylä n  Tuom olan talossa, 

jon ka  seinässä v ie lä  sanotaan olevan m. m. h yvin  sä ily n y t m erim aisem a. T ä tä  

en kuiten kaan  ole itse n äh n yt enkä saata  sen vuoksi siitä  tarkem paa sanoa.

M yöhem m in m u u tti U llbom  H elsinkiin, jossa toim i koristem aalarina 

ja  kuoli, täkäläisestä  pastorin  kan sliasta saam ani tiedon m ukaan, täällä  21 p. 

kesäk. 1894 n aim attom ana.

E p äilem ättä  on seinäm aalauksia talonpoikaistaloissakin  lö y ty n y t paljoa 

yleisem m in kuin  m itä edelläm ainituista tiedoista  voisi päättää; n iistä  on vaan  

v a lite tta v a sti n iukasti jo u tu n u t tie to ja  kokoelm iin. K u ten  edellisestä n ä k y y  

o v a t n iitä  jolloin  kulloin  tehneet tun netum m at ta ite ilija t, m u tta  tavallisin ta  

lienee ollut, e ttä  tällainen koristelutyö  m aalaistaloissa uskottiin  p a ik k a k u n ta 

laisille am m attim aalareille, joiden yksin kertaiset m aisem at ta i m u u t esitykset 

tutunom aisine henkilökuvineen kullo inkin  ajan  m ukaisissa puvuissa parhaiten 

m a h to iv at ty y d y ttä ä  tila a ja in  taidem akua. E ri m aalausten syn tya jasta  

sa attaa  p äättää, e ttä  täm ä koristelutapa on ik ivan h a, m u tta  sä ily n yt vuosi

satojen  halki, huolim atta  siitä , e ttä  m on iväriset ja  hinnoiltaan  huokeat teh- 

dastapeetit o v a t ep äilem ättä  ainakin  m yöhem m in uhanneet sen häviötä. 

V ielä  viim e vuosikym m en inä kuuluu siellä täällä  ta lo ja  m aalauksin koristetun 

—  näin on la ita  esim. N ärpiön kestikievarin , jon ka  ta ite ilija  B engs on koris
ta n u t kuviom aalauksilla . T a va n  vo i siis sanoa v ie läk in  olevan elossa. T ä ltä  

ala lta  on siis m ieltäk iin n ittävää  m ateriaalia  od otettavissa sekä taidehistori

alle että  koristem aun kehityksen  tuntem iseksi ja  ku lturih istoria lle  yleiseen, 

kunhan sitä  en nättää tu lla  enemmän kootuksi. Juhan i Rinne.

Miehenkuva Humppaan 
torpan seinässä. Virrat.
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Kirkkoveneitä.

Sam ana kesänä v. 1909, jolloin 
erään lahjoituksen k a u tta  oli k ä y n y t 

m ahdolliseksi ry h ty ä  siirtäm ään N ie

m elän torppa K on gin kan kaalta  Seura- 

saarelle, läh etti ta lon isän täE vert H ei
nonen M uinaism uistoyhdistykselle k ir

jeen, jossa hän ilm oittaa, e ttä  »Keu
ruulla H einäsniem en rannalla on noin 

25,5 m. p itk ä  kirkkovene, jok a  on pääs

sy t niin  rappeutum aan että  sillä ei 

enää ole m itään arvoa kulkualuksena, 

eikä muutenkaan.» T äh än  k irjo itta ja  

lisää, että  »sellaisia ven eitä  ei enää 

k ä y te tä  ja  on se ainoa näin suurista 
veneistä, jok a  on K euruun  vesillä enää 

olem assa edes sem m oisessakaan kun

nossa. V ene on 15-soutuinen ja  suu* 

rin m itä  täällä  on ollut; a irot ja  tu h 

d ot o v a t hävinneet.» Täm än johdosta 

k y s y y  hän: »olisiko sellaisella arvoa

m uinaism uistokokoelm assa ja  v o ita i
siinko se yh d istyksen  toim esta pelastaa 

kokonaan häviäm ästä.»
T ä stä  kirjeestä  sain m inäkin, m a t

koilla  ollessani, tiedon ja  täm än veneen 

pelastam isen arveltiin  sopivim m in l i it 

ty v ä n  siihen aikaan alkaneihin ulko

museon toteuttam ishom m iin  (A. H a ck 

m anin k irje  19/s 1909).
Seuraavan a vuonna k irjo itti m inulle t:ri R a lf Saxén, jo k a  v ie tti kesän 

K euruulla, sam asta veneestä, että  se olisi niin pian  kuin  suinkin pelastettava. 

Sam assa hän m ainitsee, e ttä  eräs toinen kirkkovene oli h iljattain  m y y ty  K u o 

revedelle ja  senkin »koppeli» (talas) edellisenä ta lven a  h ä vite tty . M y y ty  

vene olisi ollu t k äyttöku n to in en  ja  edellisenä kesänä saatavissa  airoineen 

kaikkineen.
N äiden k irjeitten  johdosta lähetin  N iem elän torpan vahdin  Seurasaa

rella, m atkallaan kotiinsa K onginkankaalle, syysku ussa 1910 tarkastam aan  

edellä m ain ittu a H einäsniem en kirkkoven että . H änen m ittauksen sa m ukaan 

täm ä vene olikin  va in  19 (eikä 25,5) m etrin  pituinen. Se oli k y llä  huom iota 

ansaitseva sen k a u tta , että  sen h angat o liva t puiset, m u tta  koska se oli m aan

n u t jo  m uutam ia vu o sia  ilm an suojaa rannalla ja  rappeutunut, en tahton ut

Kuva 1. Ikkalan kirkovene 
Seurasaaren rannassa 

H elsingissä (n:o 1).
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ku stan taa  sen kuntoon laittam ista, ennenkuin olin tiedustellut k irkkoveneitä 

m aam m e m uiltakin  seuduilta.

T ä tä  varten  ryhdyin  viim e ta lven a  k irjevaihtoon  useain henkilöiden 

kanssa. T ä ten  o v a t m inulle tie to ja  kirkkoven eistä  antaneet seu raavat arv. 

kansalaiset, jo tk a  tässä k iitollisuudella  luettelen siinä järjestyksessä  kuin  olen 
heidän kirjeensä saanut:

Kuvat 4—5. Kirkkoveneen keula ja perä Ryönän rannasta Mäntyharjussa.

R o va sti Juh. Schönberg R uovedellä,

» P. A . C arlstedt V irroilla  (useita k ir j.),

K au p p ias J. V . K o tik o sk i K orpilahdella  (useita kirj.), 

K ievarin isän tä  M. V uori H artolassa,

K an sakou lu n o p ettaja  V . K arja lain en  L epp ävirroilla ,

Y lio p p ilas O. K . H eliövaara  (K angasalla),

T ilan om ista ja  K a arlo  E kb erg  R autalam m illa,

K a u p p ia s J. K irsi K urussa,
K ansanopiston  jo h ta ja  R ufus Saikku  Sääksm äellä,

>> » A arne L aa k so virta  O rivedellä,

» » V äin ö M alm ivaara P altam ossa,

Kuva 2. Puutikkalan kirkko- 
veneen keula (n:o 1 2 ).

Kuva 3. Ikkalan kirkko- 
veneen keula.
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K ansanopiston  joh ta ja  E sa  E etu  T a ka la  K iteellä ,

R o vasti A . V irkku la  V iitasaarella,

K ansanopiston jo h ta ja  R ope K ojon en  Kahdessa,

M etsänhoitaja K n u t C ajanus K iv ijä rv e llä ,

K a u p p ia s K a lle  Piilonen Saarijärvellä,

T alonisäntä V ih tori Vesterinen K iv ijä rv e llä  

R o va sti K aarlo  V arm avuori Pälkäneellä,

K ansanopiston jo h ta ja  Jussi T iin u s H artolassa,

T ohtori A . B ecker K arstu lassa  ja  

Talollinen H . R ekola P ih lajavedellä.
S itä  paitsi o v a t häm äläisen ja  savolaisen ylioppilasosakunnan ku ra a tto rit 

pyyn n östän i tehneet tiedustelu ja  osakuntiensa kokouksissa.
N äiden henkilöiden antam ien tietojen  m ukaan laadin suunnitelm an 

tutkim usm atkaa varten  viim e kesänä. Isoim pain k irkkoveneitten  p iti olla 

L uopioisissa (23-hankainen!) ja  M äntyharjussa, toisten  m ukaan R uovedellä 

ja  V irroilla  ta i K iv ijä rv ellä . O saksi näm ä tied o t e iv ä t paikkaansa pitäneet, 

johtuen siitä, ettei n im itystä  »hankainen» oltu oikein ym m ärretty . N iinpä 

ilm oitettiin  eräänkin veneen olevan 18-hankaisen, m u tta  paikalle tu ltuani, 
huom asin sen va in  g-hankaiseksi. Oli n im ittäin  lu ettu  hangat kappalettain, 

va ik k a  hankaluku lasketaan  p aritta in .

M uuten kirkkoveneen hankain lukum äärä ei riipu sen pituudesta, vaan  

sa attaa  lyhyem pi vene olla useam pihankainen, kuin  toinen pitem pi. Se näh

dään seu raavasta luettelosta, jossa luettelen kesällä näkem äni isoim m at k irk 

koveneet, m ainiten niiden pituuden ja  leveyden sekä m yös kuinka m oni han

kainen kukin  vene on. Apum iehenä m atkallan i oli po lytekn ikko  V eikko 

K yan der, jo k a  tek i piirustukset. L uettelen  ne pituuden m ukaan:

Paikka. Pituus. Leveys.

1) Virrat, Ikkala 21 ,40 m. 2,28 m. 1 4 - ha n k a in en .

2 )  Viitasaari,  K ym ö 19,50 n 1 ,80 » 15 2

3 )  R u o v e s i ,  Pohjoislahti 19,25 n 1 ,90 „ 14 n

4)  Virrat, Tyrkkö 19,20 n 1,80 n 13 n

5) (K eu ru u ,  H e in ä s n ie m i 19 n 2,50 n 15 - )
6 )  Virrat N ojon en 1 8.90 n 1 , 6 5 „ 13 »
7) K u o r ev e s i ,  S u inu la 18 *» 1 ,90 n 13 3

n

8 )  Viitasaari,  K ym ö 1 7,70 n 1 ,5 2 n 13 „
9) R u o v es i ,  Pohjoislahti 17,50 n 1 , 8 5 „ 13 4

n

10) Virrat, (Kirkkorannalla) 17 n 1 ,70 n 10 n

11) S u o n n ejo k i,  Nuuttila 1 5,90 n 1 ,90 „ 13 n

1 V:lta 1897. Nyt Seurasaarella 
* V:lta 1862.
8 Nimeltään Liukas, V:lta 1885. 
4 „ Bekka.
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Paikka . P i tuus . Leveys.

12) L u o p io in en ,  Puutik ka la 1 5,80 »> 2,25 m. 9 -h a n k a in e n

13) Virrat, V a sk u n k y lä 15,80 » 1,70 „ 9 »>
14) Virrat, Tulijoki 15 n 1 ,90 „ 9

15) M äntyharju, R yönä 14,60 n 1,90 „ 10 n

16) S u o n n ejo k i,  Herrala 14,20 n 2 1 1 n

17) V iitasaari,  K irkonkylä 14,30 n 1,55 „ 1 1 n

18) 1 4,25 n 1,55 „ 1 1 n

19) J y v ä sk y lä ,  Äijälänjoki 14 ,t  0 n 2 ,10  „ 9 n

2 0 )  Kivijärvi,  V e s te r in e n 1 3.75 n 1,55 „ 9 n

2 1 )  R autalam pi,  V ekaro 1 3,30 n 1,70 „ 9 n

2 2 )  M äntyharju, Ryönä 13,30 n 1,60 „ 10

2 3 )  S u o n n ejo k i  S u ikko la 1 3,30 n 2 9 »

2 4 )  L uhanka,  K olkko 1 2,80 „ 2,05 „ 8 1

2 5 )  „ , t i i l i tehdas 1 2,50 n 1,87 „ 9 *1

2 6 )  R u ots in -P yhtää ,  Vastila 10,20 „ 2,73 „ 4 jj

2 7 )  A s ikkala ,  Särkijärvi 9,85 n 2 ,1 4  „ 6 n

Luopioisten kirkkorannassa näin kolm ekin k irkkoven että , koska k ä y 

dessäni siellä oli sunnuntaipäivä. H auskin  niistä  oli edellä m ain ittu  n:o 12. 

Sillä  on tavatto m an  leveä keula eli kinopuu. M olem pain m uiden (n:o 28— 29) 
keulat o v a t sam aa tyy p p iä , m u tta  kapeam m at. K a ik k i o liva t g-hankaisia, 

m u tta  n ä y ttiv ä t kaksi viim eksi m ain ittu a  vähän pienem m iltä. N e o liva t u l

koa m aalatu t valkoisiksi, jon ka k a u tta  ne o liva t m enettäneet alkuperäisen 

arvokkaan  leim ansa. Toisella oli nim i A hti.

R uoveden K olkinlahdessa oli kolm e ven että  sam assa koppelissa (n:30, 

31, 32). N e o liv a t 1 2 — 10—  ja  7-hankaisia. P ienin n iistä  oli k irjav a k si m aa

lattu , m u u t te rv a tu t ulkopuoleltakin. Pohjoislahdessa R uovedellä  näin, 

p a itsi m olem pia edelläm ain ittu ja  (n:o 3 ja  9), v ie lä  kolm annenkin k irk k o ve

neen (n:o 33), verraten  pienem m än, m u tta  10-hankaisen. Sekin  oli m aalattu .

Pidellä m ain itu ista  veneistä o liva t va in  m uutam at enää käytännössä. 
N iin pä oli Ruoveden Ikk alan  hyvässä  kunnossa olevalla, kom ealla veneellä 

la k a ttu  kirkolla  käym ästä, joten ka jo  kaksi v u o tta  oli liik u tta m a tta  m aan nut 

koppelissaan Toiveden rannalla. V irta in  kirkkorannassa oli, siellä eräänä 

heinäkuun sun nun taina käydessäni, ainoastaan y k si iso kirkkovene (edellä 

m ain ittu  n:o 10), m u tta  sen vieressä seisoi upea h ö yryla iva . T yrk ö n  p uo

leiset kirkkoven eet (joista näin p aitsi n:o 10 m yös n:ot 4, 6, 13 ja  14) o liva t 

ka ik k i käyttö k u n to isia . S itä  ei vo i sanoa R uoveden Pohjoislahden veneistä. 

K olkinlahdessa o levat lien evät s itä  vasto in  käyttök u n to isia .
K euruun  kirkkoven eistä  on täm än kirjo ituksen  alussa jo kerrottu. 

M ainitsin  m yös e ttä  eräs vene sieltä oli m y y ty  K uorevedelle. Sen näin siellä

1 Nimeltään Kaija.
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K an tolan  k ylän  Suinulan rannalla (n:o 7). Se oli oston jälkeen k o rja ttu  ja  

m aalattu  valkoiseksi, paitsi y läreun aa eli aselautaa, jo k a  oli vihreä. Sen 

koppeli oli uudenaikainen. M utta lu ku u n ottam atta  m aalausta sitä  ei oltu 

p ila ttu , ja  oli se vielä  puuhankainenkin. H an kap u u t o liva t hankapeukaloi-

Kuva 6 . Kirkkoväki lähtee kirkkorannasta Luopioisissa (n:rot 12, 28 ja 29).

Kuva 7. Kirkkovene Herralan rannalla Suonnejoella (n:o 16).

neen ja  vitsoineen k iin n ite ty t aselautaan. M uuten sen kokoonpanosta voi 

m ain ita  seuraavaa. P itk in  pohjaa kulkee pohjapuu, jon ka ja tko n a  keulassa 
ja  perässä o v a t kinopuut. L a ito ja  p itä ä  koossa 27 pienem pää p u u k aarta  ja  

4 isoa n. s. hallitusrautaa. T uhtoja, jo tk a  o v a t irtonaisia  lau to ja  soutajia  
varten , k a n n a tta v a t p itk in  laito jen  sisäréunoja k u lk e va t pärm äpuut. K e u 

lassa on s itä  p aitsi kelotuhto ja  perässä perätuhto, jossa peräm ies istuu. H än 

p itää  kädessään ty yrip u u ta , jolla  hallitsee peräpuuta. K u k in  airo on varu stettu  

om istajan  ta i ta lon  puum erkillä. K eskellä  ven että  o v a t pisim m ät airot,
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ollen 3,46 m:n p ituisia, m u tta  edessä ja takan a  ainoastaan 3,1 m. P y y ry -  

jen alla airot o v a t nelikulm aiset ja  niiden lehdet punaisiksi m aalatu t. K irkko- 

m atkalla  p idetään  eväskirstu  keskellä  venettä.

K eiteleen  rannoilla en n äh n yt a in oatakaan  käyttöku n n ossa  o levata 

suurta k irkkoven että . P arh a at o liva t n y t  halkoproom uina V iitasaaren  k ir

kon seuduilla. R appiolla  o liva t m yös veneet K iv ijä rv e llä , R autalam m illa  ja  

M äntyharjussa. P äijän teellä  oli K orpilahden ken ties suurin kirkkovene 

viim e kevään ä m y y ty  K orosp ohjalta  K uhankaan, jossa sitä  k ä y te ttiin  saven 

kuljettam iseen  eräälle tiiliteh taalle  (n:o 25). A in oastaan  S ärk ijärven  kylän  

rannalla A sikkalassa  näin h yvässä  kunnossa olevan, m u tta  verratta in  pienen 
kirkkoveneen (n:o 27).

K u k k ia järven  kirkkoveneissä L uopioisissa o v a t han gat rautaiset. S a 

m aten oli asian la ita  yleensä P äijän teellä  ja  sen pohjois- ja  itäpuolisilla  vesillä. 

S itä  vasto in  oli K euruun, V irta in  ja  R uoveden kaikissa kirkkoveneissä puiset 

hangat, sam anlaatuiset k u in  edellä on kerrottu  K uoreveden  veneissä olevan. 

N äiden hankojen viereen k iin n itetään  näreisistä v itsak sista  m uodostettuja 

renkaita, joiden läpitse a irot pistetään. Silloin  ei airoon ta rv itse  k iin n ittää  

silm uketta, niinkuin  hankojen ollessa rautaisia  tä y ty y  tehdä. T avallisesti 

täm ä silm ukekin  on rautainen, m u tta  Suonnejoen kirkkoveneissä se oli puinen 

ja  s itä  sanottiin  helpiksi. —  A in akin  tä llä  seudulla varu stetaan  kirkkoveneet 

purjeilla. N iitä  on sam assa veneessä kaksik in , jo ista  toinen p y sty tetä ä n  kes

kelle venettä, toinen etukokkaan . P u rjeet o v a t y lh ä ä ltä  y h tä  lev eä t kuin  al- 

haaltakin  ( 3 x 2  7 2  m -) ja  ne pidetään seistalla pystyssä.

Suurten  veneitten  tekoon ta rv ita a n  erity isiä  m estareita. Sem m oisina 

m ain ittiin  R autalam m illa  eräs Ohm eroinen V iitasaarelta  ja  V irroilla  Santeri 
V astalah ti. N iiden  honkien, jo ista  venelaidat sah attiin , tu li olla parasta  laa

tu a  ja  niin p itkiä , e t t ’ei la ito ja  tarv in n u t jatkaa . N iin pä u lo ttu v a t laudat 

Ikkalan kin  21 m etrin  pituisessa veneessä ja tk a m a tta  keulasta  perään.

Isoihin k irkkoveneisiin  m ahtuu paljon  väkeä, kun 2 henkeä on jo k a  ai

rossa ja  s itä  paitsi on jou k ko  ilm an istu jia . Ik k alan  veneessä (n:o 1) sanottiin  
istuneen 125 henkeä. A sik kalan  Särkijärven  veneeseen (n:o 27) m ahtuu aino

astaan 40 h. ja  V astilan  rannalla olevaan viid ettäkym m en tä. S iltä  v ä liltä  on 

siis m uiden m ainitsem aini kirkkoveneitten  kan tavuus.

K erro ttiin  m uuten, e ttä  jos on vanhanaikuinen peränp itäjä, n iin  hän 

m atkalle  lähtiessä kom ensi: K a ik k i juoneen! P ärm äp uilla  ja  kelotuhdolla  

ilm an istu ja in  van hojen  ja  lasten  kasvojen  p iti olla k ään n etty in ä  m enosuun

taan , siis kuten  peräm iehenkin ja  kun so u taja t n yk ä sivä t, p iti ilm anistujain- 

k in  n y k ä tä  eteenpäin va u h tia  edistääkseen.

K u n  entisinä aikoin a k irkkoväk i, kansallispukuihin  puettun a, läksi m a t

kalle  ran nalta  v ir ttä  veisaten, m ahtoi tä m ä  n ä k y  olla sekä juhlallinen että  

kaunis. N iin  eräs silm innäkijä kertoi näin olleen ainakin  R uotsin  P yh tää llä  

v ie lä  1880-luvulla (n:o 26). N y t  sielläkin k irkkovene on seisonut liik u tta 
m a tta  rannalla seitsem än kesää. Sen la itu rik in  on jo  h ä v ite tty .
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T ietä ä  sen, e ttä  kun oli m uutam ia kym m eniä reippaita sou tajia  kirkko- 

veneessä niin se saatto i edetä vin h aa  vauh tia . Usein läh dettiin kin  kilpa- 
soutoon, esim. V irro ilta  R uoveteen ja  kun ensim m äiset h ö yry la iva t ilm esty ivä t 

soudettiin  niiden ym pärikin. M utta se p ilkka ei ole a u tta n u t .-------

T iettä v ä sti on m oniaalla m uuallakin  Suom essa käytänn össä h yvin kin  

isoja m ainitsem ista ansaitsevia k irkkoveneitä, m u tta  koska olen huom annut 

tiedonantojen  usein olevan ep älu otettavia , sivu utan  ne tässä. A inoastaan 

sen tahdon lisätä, e ttä  Savon  ja  K a rja la n  vesillä  ei liene ollutkaan  niin suuria 

kirkkoven eitä  kuin  edellä m ain itu t Pohjois-H äm eessä ja  Satakunnassa. 
Oulun järvelläkin  kuuluu kirkkoveneinä k äy te ty n  tavallis ia  3-hankaisia 

tervaven eitä .

A . O. H.

Kuva 8 . Suinulan kirkkovene Kuorevedellä (n:o 7).
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Uutisia.
P ielaveden  Taipaleen kylässä on Linnan Talo. Saman kylän Levä- 

niemessä kerrotaan ennen olleen pappilan ja pelloilla olisi vielä sen aikuisia 
kukkia. —  Kalmistopaikka on kirkolta toista pk. Iisalmelle päin olevan 
Lampaanjärven Kalmasaaressa, jossa on nähty pääkalloja ja „ju lm ia“ luita.

Kuten tunnettu  on Pielaveden Taipaleen kylästä tavattu sittemmin 
Kuopion museoon joutunut itävenäläismallinen pronssikeltti . Paikka on k ir
kolta n. 2 pk. S (linnuntietä) Pirttiahon talon maalla, Likasen ojan länsi
rannasta 10 syltä. Maa on selvää tinasavea, tuskin yläpuolella joen nykyi
sen pinnan ja ilmeisesti vanhaa vesijättöä. Kelttilöytö on ollut tilapäinen. 
Sen sijaan sanotaan talon mailta ennen paljo kiviaseita tavatun. Itse talon- 
sija ja ympäröivät pellot ovat hiekkanumm ea. Tein parissa kohtaa koekai- 
vauksia, mutta maa tuntui kaikkialla olleen liikuttamatonta keltaista hietaa. 
Vain eräässä kohtaa tiestä n. 300  m. etelään talon ja Likasen ojan välillä 
oli metsän reunassa  n. lV 2 m - syvyinen ja  8 X 8  askeleen laajuinen kuoppa, 
jonka pohjalla tutkittaessa esiintyi 40  cm. syvässä tulipunaista maata ja sen 
yläpuolella ohut nokikerros. Myös kuopan E reunassa  oli vahva kerros 
palanutta maata, nokea ja tuhkaa. Tämä kuoppa ei kuitenkaan voi olla 
kivikauden muistojen kanssa tekemisessä, vaan voinee olla potaskankeitto- 
hauta.

Varmoja kiviesineitä tiettiin löytyneen Talluskylän Ristitalon Koski- 
niemen pellosta pihamaan vierestä Kuivuujärven NE rinteeltä. Sieltä oli 
löydetty kourutaltta ja „höylän terä“, mitkä taas olivat hukkuneet.  Aijemmin 
oli sieltä kiviesineitä annettu  m uutamalle „herra Tossavaiselle", joka ne 
ehkä on Helsingin museoon toimittanut. a . yn f .

Lapinraunioita Lapinlahdella. Matkustaessani viime kesänä Maa- 
ningalla kuulin että eräässä paikkaa Lapinlahden pitäjässä Leppäniemen 
(N:o l) Kukkosaarella olisi hautoja, joitä kutsuttiin »venäläisten haudoiksi".  
Kun haudat kertom uksen mukaan tuntuivat omituisilta, päätin tehdä jalka- 
retken näitä muinaisjäännöksiä katsomaan.

Kukkosaaret ovat 2 aivan pientä, 4— 5 m. korkuista saarta Lapinlah
den pitäjän eteläkolkassa.

Muinaisjätteet sijaitsevat suuremm alla, N puolisella saarella, jossa niitä 
on 5 kappaletta, 4 jotenkin rivissä pitkin saarta, yksi kym m enkunta  askelta 
itään. Hautoja ne eivät ole, vaan n. s. »lapinraunioita".1 Yleensä ovat 
ne 3 X 3  askelta ristiinsä ja x/2 m. korkeita. Tehtyäm m e toverini kanssa 
ylimalkaisen asemapiirroksen, valokuvattuamm e ja p iiruste ttuamme tutkittiin 
yksi raunio. Siinä oli selvä ympäryskehä suurellaisista kivistä. Keskellä 
oli suurehko  kiinteä maakivi ja sen ja ympäryskehän välit olivat pienemmillä 
kivillä täytetyt. Puretta issa tuli esiin hiukan hiiliä ja nokea, ei m uuta  mi
tään. Pohjassa oli maa liikuttamatonta hietaa. a . M. T.

Kiuruveden Sulkavan kylän Kalmasaaressa, kylästä pohjoiseen, on 
m aassa syvennyksiä, jotka ovat hautojen merkkejä, tarinan mukaan sodan- 
aikuisia. Ihmisluita on niissä paljo tavattu.

1 Suom. M uinaismuistoyhd. Aik. V, s. 199.

H e ls in k i  1911 K. F.  P u r o m i e h e n  Kir ja pa in o  O -Y.



Kivikauden tutkimuksia Rauman seudulla.
M atkuste lussaan  viime kesänä Rauman Museon stipendiatina ete lä i

s im mässä Satakunnassa etupäässä Rauman ja Pyhäjärven välisillä seuduin, 
sai allekirjoittanut selville m uutamia tosin vähäpätöisempiä kivikautisia 
asuinpaikkoja. Lienee kuitenkin syytä niitä vähän selostaa, koskapa pu h ee n 
alaisen seudun kivikausi on vähän tunnettua, löytöjä sieltä kun on tähän 
asti niukanlaisesti saatu talteen.

Matkani alotin Eurajoen p itä jäs tä1 ja ensimäiset kivikauden löydöt 
tapasin Euran puolella Turajärven kylässä, mistä 
löytyi myös kivikautisen asutuksen merkkejä. Mai
nittu kylä on pienen, Lapin pitäjän rajalla olevista 
soista ja lammista (ei kuten Maanmittaus Ylih. 
yleiskartalla Neittamojärvestä, joka laskee E ura
jokeen läh. Euran kirkkoa) alkunsa saavan Naar- 
joen varrella, joka laskee vetensä n. 1 km. kylän 
alapuolella pieneen Lamminjärveen. Tämä taas 
on lyhyen Pietarjoen kautta yhteydessä isohkon 
Turajärven kanssa, mistä vesi Juvanjokea myöten 
virtaa Eurajokeen. Turajärven kylästä on jo e n 
nestään tallessa useampia kiviaseita (V. H. M.
3 6 4 0 : 3 ,  7, Satak. M. 163, 2353). Sitäpaitsi on 
kansak. op. K. Toivosella Euran pit. Naarjoen 
kylässä opetusvälineinä 3 Turajärven kylästä löydettyä kiviasetta, joista 
n:ot 1— 2 ovat löydetyt äskenmainitun Pietarjoen SE-puolelta Pietarjoen 
mäestä ja tietääkseni alimmat kivikauden löydöt N aarjoen— Turajärven 
vesireitin varrelta. Kivikautisen asutuksen jätteitä, joskin niukkoja, tapa 
sin tässä kylässä Vainio-Mikkolan talon maalla lähellä Turajärven höyry- 
sahaa ja Santamäen torppaa olevasta vanhasta hietakuopasta. Itsellinen 
Kustaa Ketolalta sain nimittäin ostaa oikokirveen katkelman (kuva 1), jonka 
hän ilmoitti löytäneensä äsken mainitusta hietakuopasta n. 8 sm:n syvyy

1 Eurajoen pitäjästä on ainakin kaksi varmaa kivikauden löytöä, toinen ison 
nelisivuisen oikokirveen kappale, löydetty Irjanteelta (Maisteri K. J. Jaakkolan kokoelmassa 
Eurajoella n:o 5), toinen on yksinkertaisen reikäkirveen, n. s. nuijakirveen puolikas, 
löydetty Hankkilan kylästä korkeintain 2 km. päästä merenrannasta (Rauman M. 173). 
Samanlainen reikäkirves, kuin viimeksimainittu, on muuten Rauman maaseurakunnan 
ainoa kivik. löytö (Kollan kylä. R. M. 1569).

Kuva 1. Oikokirveen kat
kelma, Euran pit. Tura

järven kylä. Va.
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destä. Kirves, joka on ollut nelisivuinen, leveä ja lattea, on lohjennut viis
toon aseen poikki. Särkymisen jälkeen on sitä käytetty ehkä veitsen tapaan 
(vrt. käyrät arktiset veitset), joka selviää siitä, että katkelman kylkeen ja loh- 
kopintaanon lähelle terää hiottu uur tee t  arvatenkin varren  kiinnittämistä varten. 
(Rauman Museo 1597: 1). Löytöpaikka on melkein tasaisella, tuskin huo
mattavasti eteläänpäin alenevalla kangasmaalla; maanlaatu on soramaista run 
saasti pikkukiviä sisältävää hietaa. Heti löytöpaikan N-puolella alkaa havu 
metsä, jossa maa ensiksi on vähän suoperäistä. Parisen kivenheittoa yhä 
N-suuntaan ovat kylän nykyään käytännössä olevat hietakuopat, joista ei 
enää löytynyt kulturijäännöksiä. —  Ensiksi mainitun hietakuopan reunassa 
en saattanut —  ehkä siksi, että hieta siinä kovan kuivuuden takia oli ylen 
vyöryvää —  huomata minkäänlaista selvästi rajoittuvaa kulturikerrosta . Siellä 
täällä näkyi siinä kuitenkin hiiliä. Kolmessa kohdassa oli vahvempi hiili- 
kerros, kahdessa kohden oli sen yhteydessä palaneita kiviä. Selvä kivillä 
laskettu tulisija oli ainakin läntisin näistä, aivan hietakuopan W -reunassa.  
Sen yläreuna oli 20  sm. maanpinnan alapuolella; mustaa maata ja pala
neita kiviä oli paikalla n. 18 sm:ä vahvasti . Täm än tulisijan kohdalta löy
tyi m uutamia iskettyjä kvartsiliuskoja, m uuan hiotun kiviaseen pinnasta 
ir tau tunut liuska, parisen palanutta luusirua, jotka kuitenkin käsi
tellessä hajosivat, sekä joitakuita näköjään palaneita savipalasia, tuskin kui
tenkaan saviastiain jäännöksiä. Iskettyjä kivilastuja, en im m äkseen  kovaa 
harm aanviheriää vuorilajia, löytyi joitakuita, samoin kvartsiliuskoja pitkin koko 
hietakuopan reunaa, n. 50 m . pitkältä alalta. Luusiruja, paitsi paria äsken- 
mainittua, ja saviastianpalasia ei sitävastoin löytynyt. Talteen otetut kivi- 
liuskat,  luvultaan n. 40 kpl., säilytetään Rauman Museossa (R. M. 1597:2— 3).

Luultavasti on Turajärven kylässä muuallakin kivikautisia asuinpaikkoja. 
Niinpä kerrottiin, että Ollilan talon Koskisen torpan pellosta, joka on heti 
torpasta etelään ja kyläntien S-puolella, löytyy runsaasti valkeita ukonkivi- 
sirpaleita. Heinää kun pelto parhaillaan kasvoi, en ilman kaivauksia voinut 
todeta, missä määrin tässä puheessa oli perää. Jostain pellosta torpan lä
hellä oli löydetty sittemmin hukkaan joutunut reikäkivi, samoin läheisestä 
Kivimäen torpan Levun pellosta. —  Samalla huomautettakoon, että naapuri- 
kylästä, Naarjoelta, vähän ylempää Naarjoen varrelta, on saatu talteen joi
takin kivikauden esineitä, m. m. keskentekoinen veneenm uotoinen vasara- 
kirves (Ailio Wohnplatzfunde II: 19), jonka löytöpaikasta valitettavasti ei 
ole tarkem paa selkoa.

Huomattavampia ja mieltäkiinnittävämpiä olivat ne kivikautiset löydöt, 
jotka olivat tulleet ilmi Hinrierjoen pitäjän ja kylän Lam m ilan  talon pelloista. 
Mainittu Lammilan talo sijaitsee Lamminkorpi nimisessä seudussa aivan 
Honkilahden kappelin rajalla, Hinnerjoen tahi, niinkuin sitä talon kohdalla 
nimitetään, Lamminjoen pohjoispuolella. Asum us on paikalle raivattu m uu ta 
mia miespolvia, korkeintain n. 100 v. sitten, ja taloksi on se tullut vasta 
aivan viime vuosina. Hinnerjoki leveni aikoinaan juuri ennen Lammilan
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taloa pieneksi Vasikkalammeksi, joka nyt on jo niittynä, sit tenkun jokea 
kaksi kertaa on kaivettu sekä ylempää Honkilahden kirkonkylän kohdalta 
että alempaa Sahankosken eli Skriivarin torpan kohdalta, jälkimäisen kerran 
n. 30 v. sitten. Vasikkalammesta alaspäin Lammilan talon kohdalla on joki 
vieläkin verraten leveää, matalaa suvantoa, mutta lienee ennen ollut kak 
sin verroin leveämpi, päättäen vanhoista rantaäyräistä, jotka joen pohjois
puolella ovat n. 6 ä 20 m:n päässä siitä (Kuva 2). Vasikkalampi kuuluu 
aikanaan olleen mainion kalainen, kerrottiin siinä olleen „lahnoja ja kaik-

Kuva 2. Kartanaihelma Hinnerjoen pitäjän ja kylän 
Lammilan löytöalueesta.

kia kaloja niin paljon, ettei missään m uua lla11. Venäl. topogr. kartan m u 
kaan on joki paikalla n. 3 9 — 40 m:ä merenpintaa ylempänä. — Kivikau
tisia löytöjä oli tullut ilmi talon tonttimaan ja joen välisestä, loivasti etelään 
viettävästä peltomaasta, joka on alaltaan n. 2 0 0 X 170 m:ä, pitempi suunta 
talosta jokeen päin elikkä N— S, ja pitkittäin jaettu kolmeen aitaukseen 
eli „ tah tum aan“, joista läntisin ja isoin on nimeltään Kotovainio, keskimäi- 
nen K eskitahtuma ja itäisin Takatahtuma. Maanlaatu on peltojen ylä ja 
keskiosassa hienoa, luonnostaan melkein kivetöntä nummihietaa, muuttuen 
n. 50 ä 20 m:n etäisyydellä joesta saviperäiseksi ja vihdoin mutamaaksi. 
Lammilan isäntä kertoi, että hän näitä peltoja kyntäessään paremmin niiden 
alapäässä oli kohdannut kaikkien peltojen poikki jatkuvan kivisuonen, ikään
kuin kiviaidan. Kivet siitä oli hän ajanut jokeen ja kertoi hän niiden jou-
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kossa olleen useita hyvin merkillisen näköisiä, joittenka hän arveli olleen 
jotain vanhoja työkapineita. Tarkempia selvityksiä näiden kivien muodosta 
ei hän kuitenkaan enää osannut antaa. —  Näistä pelloista oli viime vuosien 
kuluessa löydetty seuraavat e s in e e t :

1) Kaksi hioinkiveä, joista toinen oli annettu  kirkonkylän Rantalan 
talon isännälle, joka oli sen hukannut.  Toinen saatiin talteen (kuva 3), 
vaikka siitäkin on toinen pää löytymisen jälkeen särjetty pois. Hioinkivi, 
joka on hietakiveä, on kuten kuvasta selviää useamm alta taholta käytettyä, 
monikulmaista muotoa. Hioinpinnat ovat tyypillisen kaarevia ja hieman 
koveroja. Yhdellä taholla on neljä pitkittäistä, jokseenkin suoraa, pyöreä- 
pohjaista uurre tta ;  isoin niistä on n. 15 mm. leveä, 7 å 8 mm. syvä. 30, 
16, 15, sm. (R. M. 1597: 30). Tuo hukkaanjoutunut hioinkivi oli ollut 
samantapainen, mutta vähän ohuem pi; siinäkin oli ollut samanlaisia pitkit
täisiä kouruja. —  Molemmat hioinkivet tulivat esiin Kotovainiopellon ylä
päästä paikkaa pelloksi raivatessa. 1

2) Kaksi reikäkiveä. Näistäkin oli toinen valitettavasti hukattu. Se 
oli ollut pyöreä ja iso, ainakin n. 15 sm:n läpimittainen. Reikä oli ollut 
keskeltä ahtain, ja reunassa, joka yhdeltä taholta oli lohjennut, oli ollut 6 
hammasta, niinkuin piparikakun laidassa. Toinen reikäkivi on pieni, epä- 
muotoisen pyöreä, la ttea; vuorilaji on kiilteisen gneissin tapaista. 101,5, 
84,5, 20 mm. (R. M. 1297: 31.) —  Löydetyt vierekkäin Keskitahtumasta, 
jokseenkin sen p ituus-suunnan puolivälistä, aivan Kotovainion puoleisen aidan 
vierestä.

3) R eikäkivi, hukkaan joutunut. Kertomuksen m ukaan oli se ollut 
edellisen numeron viimeksimainittua vähän kookkaampi. Toisessa reunassa 
oli ollut kolme hammasta, toinen oli ollut ehyt. Sen oli isäntä Lammila 
löytänyt pitkin Kotovainion itäreunaa jokirantaan vievältä polulta, pellon 
alapäästä.

4) Liuskerengas, vihertävää liusketta, pieni ja sirotekoinen, reunat ei 
pykäla ita is ia ; halkaisija 49,5 mm. Kehä 9,2 mm. leveä, 4.5 mm. paksu. 
Löydetty Kotovainiopellon yläpäästä (R. M. 1597: 32).

5) N uijakivi (kuva 4), granitia, tehty pyöreähköstä arvatenkin luontai
sesta rantakivestä. Varsiuurre on n. 20 mm. leveä, 4 å 5 mm. syvä, hak 
kaamalla tehty. Kiven molemmat päät ovat iskuista tasoittuneet. 81,5, 79, 
64 mm. —  Löydetty parisen viikkoa ennen allekirjoittaneen käyntiä pai
kalla (8/s 1911) Takatahtum asta sen alaosasta ojan reunasta  (R. M. 1597: 33).

Puheenala isten  peltojen pinnalta löytyi tavattoman runsaasti iskettyjä 
kivilastuja (R. M. 1597: 39), jotka samoinkuin hioinkivetkin ovat todis tuk
sena kiviaseiden valmistamisesta paikalla, edelleen kvartsisirpaleita (R. M. 
1595: 38) ja jokunen saviastianpalanen. Kivilastuja oli runsaiten Kotovai
niopellon ylä- ja keskiosassa sekä sitä lähinnä olevassa osassa Keskitahtu-

1 Löytöpaikat ovat tarkemmin merkityt Hist. M. top. ark olevaan allekirjoitta
neen laatimaan kartanaihelmaan.



—  77 —

Kuva 3. 

Hioinkivi. */« Nuijakivi. lA

Kuva 5. 

Saviastiasta. '/i

Kuvat 3—5. Löytöjä Lammilan talon pelloista. Hinnerjoki.

Kuva 6 . Veneenm uotoisen vasarakirveen teelmä, 
Hinnerjoki, Rantalan talo. V»

Kuva 7. Reikäkirveen 
teelmä, Lapin pitäjän 

Kaukolan kylän 
Luukkaan talo. 7«
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maa, peltojen yläsyrjästä alkaen alaspäin n. 100 m:n matkalla. Kotovai
niopellon yläpäästä löytyivät myös kaikki talteen saamani saviastian pala 
set ja siitä noukittujen kiviliuskojen joukossa oli kappale jonkun liuskeesta 
tehdyn teräaseen, ehkä ta sa ta ltan  teräkulmasta (R. M. 1597: 35) ja kaksi 
lattean h io in k iv e n  ka p p a le tta , joista toisessa on näkyvissä samanlaista pyö- 
reäpohjaista uurretta ,  kuin hioinkivessä kuva 3 (R. M. 1597: 36). —  Maa 
viimeksimainitussa pellossa on hyvin hiilensekaista, aivan mustaa varsinkin 
lähellä Keskitahtuman aitaa reikäkivien 2 löytöpaikan kohdalla; paikalla 
kuuluu joskus olleen sysihauta. Kulturikerrosta tarkastelin parissa kohden 
ojan reunasta. Nuijakiven 5 löytöpaikalla oli hum us-kerroksen  ja koske
mattoman hiedan välissä 23 sm. vahva kerros likaisen harm aata maata, jossa 
kuitenkaan ei näkynyt mitään kulturijätteitä. Koko Takatahtumapellosta en 
löytänyt iskettyjä kivilastuja kuin parisen. —  Reikäkivien 2 löytöpaikalla 
alkaa koskematon maa vasta 40 sm:ä syvässä; ylinnä on n. 30 sm. vahva 
kerros likaisen ruskeata, hiilensekaista maata, sitten n. 10 sm:ä puhtaan väris
tä, mutta edelleen hiilisiruja sisältävää hietaa. Tältä kohdalta löytyi liereä, 
poikkikirveen muotoinen kappale vihertävää kiveä, jossa ei kuitenkaan voi 
huomata varmoja teennän merkkejä (R. M. 1597: 34). —  Samalla kohdalla 
Kotovainiopellon puolella on maa hiilensekaista aina 50 sm:ä syvälle. H uo
mattava on kuitenkin, että siinä aivan lähellä on tuo äskenmainittu  vanhan 
sysihaudan paikka. —  Kivillä laskettuja liedensijoja ei Lammilan isäntä 
muistanut peltoja muokatessaan tavanneensa. Luusiruja en huom annut 
e n s in k ä ä n .1

Kotovainiopellosta löydetyt sa v ia s tia n p a la se t , luvultaan 8, ovat kaikki 
hyvin pieniä ja mitättömiä. Joukossa on kuitenkin reunapalanen (kuva 5), 
joka on päältä ja molemmilta laidoiltaan lyhyillä kampaviivoilla koristettu. 
Savessa on vain nimeksi sekoitusaineksia, ja on se heikosti poltettua, sisäl
tä aivan raakaa, jonka vuoksi useim m at palaset ovatkin yksipuolisiksi loh
jenneita (R. M. 1597: 37).

Asuinpaikaksi näyttää seutu valitun etupäässä sopivana kalastuspaik- 
kana, samoin myös hietaperäisen maanlaatunsa vuoksi ja eteläänpäin v ie ttä
vänä rinteenä. —  Löytöesineistä mieltäkiinnittävin on hioinkivi, joka m uo
doltaan on skandinavinen (esim. Montelius, Atlas k. 5, Möller, Ordning 
etc. k. 202). Monikulmaista hioinkivityyppiä on ennenkin  Suomesta löy
detty 2, tyypillisiä kappaleita, joihinka nyt puheenalainen liittyy, vain kaksi 
nim. Rovaniemeltä ja Isojoelta, sekä joukko läheneviä muotoja, enimmäk 
seen Länsi-Suomesta ja eteläisimmältä Pohjanmaalta. —  Mihinkä tarkoituk
seen noita pyöreäpohjaisia uurteita on käytetty, on vaikeanlaista ratkaista .

1 Allekirjoittaneen käynnin jälkeen Lammiiassa on talon pelloista löydetty m. m. 
„kivikirves ja taltta sekä isompi joukko erilaisia kivilohkareita", edelleen „jöukko savi- 
astiansirpaleita". Löydöt ovat tallessa Lammilan talossa. Länsi Suomi 1911 n:o 120.

! Ailio, Wohnplatzfunde 1 s. 56.
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A ilio1 arvelee niitä käytetyn puutöissä, esim. nuolenvarsia silittäessä. 
Samaan tapaan uurteisia kiviä on tavattu joitakuita muuallakin maassamme 
(esim. Ailio, Wohnplatzfunde II s. 44). Skandinavian maissa lienevät niihin 
verrattavia m. m. n. k. svärdslipstenar (Montelius, Atlas k. 7). —  Tämä 
hioinkivi on Lammilan löydössä ainoa ehdottomasti skandinavinen muoto. 
Muut löytöesineet sitävastoin kuuluvat n. s. arktiseen ryhmään. Niin reikä- 
kivet, joista hukkaanjoutuneet ovat nähtävästi olleet samantapaisia kuin esim. 
Ailio, Wohnplatzfunde I, kuvat 25 ja 28, Hackman-Heikel,  Fotografien 
T. 26: 1— 2, 3, 5, ja Ailio, Den äldsta kolonisationen af Egentliga Finland, 
Åbo Stads Hist. M. 1910 s. 157 k 10 (viimeksimainittu Hinnerjoen naa- 
puriseurakunnasta Honkilahdelta, mutta sekundärinen löytö), tyyppejä, jotka 
ovat asuinpaikoiltamme vastaiseksi tuntemattomia ja yksityislöytöinäkin h a r 
vinaisia. Kolmas talteen saatu reikäkivi on aivan tavallista lajia. —  Liuske- 
renkaita  on yksityislöytöinä maastam m e verraten runsaasti,  onpa niitä 
tavattu asuinpaikoiltammekin (Muhos, Vihanti, Lapua, Ilmajok-i, Kiuruvesi, 
Räntämäki, Uskela), aina kampakeramiikan yhteydessä 2. N uijakivi esiintyy 
sitävastoin ensikerran asuinpaikkalöydössä. Yksityislöytöinä tunnetaan tyyp
piä 3, sanan laajimmassa merkityksessä, Suomesta 18 kappaletta (16 Valt. 
Hist. Museossa, yksi Häm een Museossa ja yksi yksit, omaisuutena Kivijär
vellä). Niistä ovat kuitenkin jotkut, päättäen kapeasta uurteesta  y. m., olleet 
painokiviä, kaksi isointa (toinen Räisälästä, toinen Alajärveltä) kernaimmin 
ankkurikiviä. Tyypillä on Suomessa arktinen levenemisalue, sitä on nim. 
löydetty pohjois-Pohjanmaalta 7 kpl., etelä-Pohjanmaalta 5, pohjois-Hämeestä 3, 
ja Satakunnasta (Harjavallasta) 1 kpl., äskenmainittuja ankkurikiviä lukuun
ottamatta. (Aunuksesta on Valt. Hist. Museon kokoelmissa (3309 : 258) paino- 
kivi, kuten Muller 190). Tähän arktiseen levenemisalueeseen liittyy tyypin 
esiintyminen pohjois Ruotsissa Jä m tla n n issa4 ja Norjassa, missä nuijakiviä on 
tavattu yksinomaan Nordenfjeldin N orjassa8. Muuten on tyyppi tunnettu  kautta 
koko Europan kivikauden. Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa on se jokseenkin 
yleinen yksityislöytöinä, mutta haudoista tuntematon 8. Sausailovin kokoel
massa on melkoinen joukko nuijakiviä Kasanin läänistä, enimmäkseen m u o 
dottomia ja tilapäisen näköisiä. —  Näin yksinkertaisesta tyypistä voinee tus
kin eroittaa erikoista arktista alatyyppiä, kuten Brögger (main. p.) tekee. —  
Nuijakiviä lienee käytetty eri tavoin, pienempiä ehkä, kuten tschukschit 
Aasiassa vielä samantapaisia (Brögger main. p.), aterioidessa luiden sä rke
miseen ytimen saavuttamiseksi, isompia vasaroina esim. taltoilla puuta

1 Wohnplatzfunde I s. 56.
s Ailio, Wohnplatzfunde I ss. 47— 49
5 S. My. A. v. k. 1.
4 Peter O lsson, Jämtland o. Härjedalen under hednatiden, kuvat 12— 13, ss. 

11 — 12 (Jämtland o. Härjedalen från äldsta tider till våra dagar- julkaisussa).
5 A. W. Brögger, Den arktiske stenålder i Norge ss. 86—87.
6 Muller, Ordning etc. 118, 119, 190.
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kovertaessa tahi nuijina, metsästys- ja kalastus- (kolkalla käynti-) aseina. —  
Mitä saviastian palasiin tulee, ovat ne, mikäli ainoasta koristetusta reuna- 
palasta voi päätellä, kam pakeramiseen ryhmään kuuluvia.

Lammilan löytö liittyy lähinnä kam pakeramisen ryhmän asuinpaikka- 
löytöihin, jotka itä- ja pohjois-Suomessa ovat yksinomaisia ja joita lounais- 
Suomessa ennestään edustavat Uskelan Sinivuoren ja Räntämäen Jäkärlän 
kivikautiset asuinpaikat. Verrattuna Hinnerjoen pitäjän ja yleensä koko 
lounais-Satakunnan kivikauden löytöihin on Lammilan löytö-inventario kyl
läkin outo. Skandinaviset, poikkileikkaukseltaan nelisivuiset tahi usein mel
kein elliptiset, ohut- (esim. R. M. 348. 719, 15 9 7 :6 ,  14, 19, 27, 40, 42, 
44, 46) ja paksukantaiset (esim. R. M. 349, 350, 1497, 1597: 20, 41, 
51, 54) oiko- tahi harvemmin poikkikirveet ja veneenm uotoiset vasarakir  
veet ovat tämän seudun yksityislöytöjen joukossa runsaiten edustettuina. 
Yksin Hinnerjoen pitäjästä on saatu talteen 10 veneenm uotoista vasarakir
vestä, n. 38,5 %  koko pitäjän kivikauden löydöistä, jos jätämme Lammilan 
löydön luvusta pois. Varsinkin pitäjän pieneen kokoon (108 km2) nähden 
on se melkoinen määrä. Mutta irtonaisten löytöjen joukossa on jonkun ver
ran pohjalaisiakin tyyppejä, esim. pohjois-Satakunnassa ja etelä-Pohjanmaalla 
yleisiä, pyöreäteräisiä, tuuramaisia kirveitä (esim. R. M. 1597: 8, 11, kan- 
sak. op. Toivosen kokoelma Eurassa n:o 2) ja sädekiviliusketyyppejä 
(esim. R. M. 1597: 4, 5, 17). Kuten nämä viimeksi mainitut yksityislöy- 
döt, samoin Lammilan asuinpaikkalöytökin viittaa Pohjanmaalle päin. Löy
tö esineistä ovat reikäkivet ja l iuskerengas erikoisen yleisiä e te lä -Pohjan
maalla, samoin on nuijakivistä melkoinen osa juuri samoilta seuduin. Moni- 
kulmainen hioinkivi on löytöinventariossa ainoa, joka muistuttaa, että ollaan 
Suomen kivikauden ehkä skandinavisimmassa kolkassa. Vastaiset tu tkimukset 
tulevat osoit tamaan, onko näillä seuduin ollut kaksi eri kivikautista kulturia, 
toinen skandinavinen megalitisen sukuinen („subm egalitinen“), toinen itäinen 
tahi arktinen n. s. „asuinpaikkakulturi“ , vai ovatko sekä skandinaviset että 
nuo pohjalaiset muodot yhden ja saman sekakulturin  muistoja; jos on kaksi 
eri kulturia, ovatko ne keskenään yhden aikaisia, mikä on kummankin 
suhde toisiinsa j. n. e., kaikki kysymyksiä, joittenka ratkaisua tutkimusten 
juuri puheenalaisilla seuduin luulisin suuresti avustavan.

Lammilan kivikautinen asuinpaikka ei ole pitäjänsä ainoa. Muualta 
kin sain talteen löytöjä, jotka sellaiseen viittaavat. Veneenmuotoisen vasara- 
kirveen teelmä  (kuva 6. R. M. 1597: 22) on löydetty Hinnerjoen kylän 
Rantalan talon rannasta Hinnerjoen jokiäyräästä. Löytöpaikalla, joka on kir
konkylän tiheiten asutun taloryhmän keskessä, ei saattanut huomata muita 
asuinpaikan merkkejä ; nykyinen asutus lienee ne jo hävittänyt tahi allensa 
haudannut. —  Hinnerjoen kylän Vähätalon (ent. Saukkoluodon torpan) 
isännältä Viktor Vähätalolta lunastin ihmeen sirotekoisen veneenmuoioisen 
vasarakirveen, kooltaan tavallista pienemmän, vain 93,5 mm. pitkän. Muoto 
on degeneroitunut, jokseenkin sama, kuin Ailio, W ohnplatzfunde 1 k. 32;
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vasara vain on alaspäin laajeneva. Myyjä oli löytänyt sen Kaunisnummesta 
ajetun „ rav in“ joukosta (R. M. 1597: 23). Kaunisnummi on kapea h ie ta
harju Hinnerjoen länsipuolella kirkolta n. 2 km. alaspäin. Hietakuoppa, 
josta vasarakirves alkujaan polveutuu, on aivan harjun eteläpäässä. Siitä 
löytyi parisen iskettyä kivilastua sekä kvartsisirpale (R. M. 1597: 24), siis 
merkkejä heikosta kivikautisesta asutuksesta. Samantapaisen havainnon tein 
erään toisenkin veneenmuotoisen vasarakirveen löytöpaikalla Eurassa 1

Lapin  pitäjästä, alempaa saman Hinnerjoen eli, kuten sitä tästä a l
kaen nimitetään, Lapinjoen varrelta, sain talteen myös erään kivikautiseen 
asutukseen viittaavan löydön, nim. vaajamaisen reikäkirveen teelmän  (kuva 7). 
Ase näyttää valmiiksi hakatulta, mutta on hiontaa vailla. Reikää on aljettu 
hyvin ohutseinäisellä putkikairalla, jonka epäilisi olleen metallikairan. P ituus 
on 145 mm. (R. M. 1597: 47). Muoto on degeneroitunut samasta tyypistä 
kuin Ailio, W ohnplatzfunde 1 k. 33, joka Suomessa on hyvin harvinainen 
ja lienee tullut tänne Skandinaviasta, missä se on tavallinen. Kuparissa 
ja kivessäkin tavataan muoto Itä-Venäjällä .2 Tähän kuvattu kappale on 
löydetty Kaukolan kylästä Lapinjoen N-puolelta Luukkaan talon Maresto- 
nimisestä pellosta, joka on hietapohjaista maata. Osa tätä alaltaan hyvin 
pientä peltoa kuuluu saman kylän Krappen talolle. Tästä »Krappen 
Marestosta" löytyi allekirjoittaneen kylässä oleskellessa ison, nelisivuisen, 
leveän ja lattean (ehkä kaksois-) taltan varsikatkelma, mitoiltaan 107, 66,4, 
33 mm. (R. M. 1597: 48). Muita asuinpaikan merkkejä en näissä pelloissa 
huomannut. —  Lapin pitäjän yläosat näyttävät m uuten olevan melkoisen r ik 
kaita kivikauden löydöistä, vaikka niitä sieltä onkin vähänlaisesti tallessa, 
useat niistä kun ovat hukkaan joutuneet. Kaikkiaan on nykyään pitäjästä 
tallessa 13 varmaa kivikautista löytöä sisältäen 14 kiviasetta, sekä 7 
kiviasetla, joittenka löytöseikoista ei ole tietoa. Kirkonkylää alempaa, missä 
hiittenvareita alkaa esiintyä niin runsaasti, ei niitä jokivarrelta ole enää löy
detty. Erikoista huomiota ansaitsee se seikka, että veneenmuotoista vasara- 
kirvestä, joka Hinnerjoella oli niin yleinen, ei Lapista ole tallessa enää 
a inoatakaan8, seikka, joka viittaa siihen, että se ei ole kivikautemme kaik
kein nuorimpia tyyppejä. Myöskin m uut Lapin esinetyypit —  pitäjän ylimmistä 
osista Kuolimaan ja Mäentaan y. m. kylistä löydettyjä lukuunottamatta, jotka 
ovat samanlaisia kuin ylempänä jokivarressa —  eroavat jossainmäärin Hinner- 
joelta ja Honkilahdelta sekä yleensä tämän seudun ylävämmiltä paikoin

1 H. M. 3272: 8 . Kirves on löydetty metsästä, jokseenkin etäältä vedestä, Vaa
nin kartanosta SV n. 4 km., Vaanin alle kuuluvasta Vikbomin torpasta ENE yli ‘/s km. 
Löytöpaikalla on hietakuoppa, mistä on muurihietaa haettu. Sen reunassa oli maa n. 
10— 15 sm. syvään hiilensekaista ja löytyi siitä parisen pientä, selvästi iskettyä kivi
lastua (R. M. 1597: 10).

2 Tallgren, Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ost-Russiand I k. 73.
8 K. Killinen, Kiinteitä muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlakunnasta, Tiedeseuran

Bidr. XXX11I, kertoo (s. 24 ja 27 muist. 1) kahdesta „vasarakirveen“ löydöstä Lapissa.
Ei ole kuitenkaan tiettyä, ovatko ne olleet „veneenm uotoisia“ .
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löydetyistä kivikauden esineistä. Muodot ovat degeneroituneita ,  tekniikka 
usein huolimatonta, ja kivilajit pehmeämpiä, huonommin valittuja. Niin esim. 
pitäjän molemmat reikäkirveet R. M. 1597: 47, 49, samoin R. M. 349, 350, 
1597: 48, 50, 51, 54. Yhden jokivarren löydöt eivät kuitenkaan riitä min
käänlaisten varmojen päätösten tekoon.

Lopuksi mainittakoon vielä muuan hukkaan joutunut, mutta kerto
muksista päättäen hyvinkin tärkeä kivikauden löytö, josta H onkilahdella  
kuulin kerrottavan. Teen siitä selkoa postinkuljettaja Frans Järvelän ,  joka 
itse oli läsnä löydön ilmaantuessa, kertom uksen mukaan. Kun n. 25 vuotta 
ehkä enemmänkin  sitten otettiin hietaa siitä hietakuopasta, joka on Kosken 
kylässä (virallisesti osittain kirkon, osittain Löyttylän kylää) nuorisoseuran 
talon kohdalla heti Haverin kylään vievälle tielle käännyttyä tien vasem 
malla puolen, löytyi siitä silm ällinen „kivivasara“, joka oli vähän rikki, sekä 
sen vierestä saviruukku , joka oli tavallisen, keskikokoisen kukkaruukun 
kokoinen ja muotoinen, pohjaan päin hiukan supistuva sekä laidat ulos ja 
jälleen alas sisäänpäin käännetyt. Koristuksia ei siinä muistettu olleen (Möl
ler, Ordning etc. 2 2 6 ? ) .  Ruukku oli ollut aivan ehyt ja hahmossaan hieta- 
kuopan reunassa, mutta oli aivan hajonnut, kun sitä ruvettiin siitä i r r o t t a 
maan. Hiiliä oli myöskin löytöpaikalta tullut näkyviin. Kivivasara kerrot
tiin annetun jollekkin keräilijälle museoon vietäväksi.  Toinenkin veneen- 
m uotoinen vasarakirves on samasta hietakuopasta löydetty, nim. kultaseppä 
G. Lindellin kokoelmissa Tampereella oleva (n:o 92). Se on ilmoitettu löy
detyksi Tyynistönlahden hietakuopasta, joka on puheenalaisesta n. 2 km. 
Haverille päin; allekirjoittaneelle kerrottiin kuitenkin (Anselm Blombergin 
omaiset), että se on löydetty juuri puheenalaisesta hietakuopasta. Tästä 
hietakuopasta en löytänyt pienintäkään merkkiä kivikautisesta asutuksesta. 
Todennäköisesti onkin tässä kyseessä kivikautinen hautalöytö, johonka var
sinkin saviastian löytösuhteet viittaavat. Kun se nimittäin tuli esille hie- 
tamaasta aivan ehyenä, täytyy sen olla maahan aikoinaan erikoisesti kaivettu. 
Luut lienee kivensekainen, soramainen hieta jäljettömiin syövyttänyt.

Aarne Europaeus.
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Kitkavalkean teosta.

Ruotsissa on am anuenssi N. Keyland’in viime vuosina onnistunut saada 
tietoonsa useita eri kitkavalkean tekotapoja. H änen menestyksensa alalla, 
jonka jo luulisi kaikkine muistoineen ja perintötietoineen kuuluvan olleeseen 
ja m enneeseen, saattoi minut omassa maassamme tekemään tiedusteluja, 
jotka eivät olekaan olleet aivan tuloksettomia.

Niinpä kertoo kauppias J .  W. Kotikoski Korpilahdelta eräästä tulen- 
tekotavasta, minkä kuuli Jäm sän  vaivaistalolla „Talosen vaarilta". Tälle oli 
hänen isoisänsä Eerik Valkeejärvi (s. 1768) näyttänyt, miten ennen  vanhaan, 
kun sattui pii loppumaan, „kitkan-valkeella“ tuli tehtiin. Valmistettiin „ lusa“ 
(kuva 1), jonka terään toisinaan upotettiin taulapala. Terää sysättiin lujasti 
kahden käden rahiin, (kuva 2, varho II) jolloin taula ennenpitkää rupesi 
kytemään. Siitä sitten saatiin helposti ilmivalkea esim. panemalla taula 
kuiviin ohuihin lastuihin, joita ilmassa heilutettiin tai joihin puhallettiin. 
Ellei lusan terässä ollut taulaa, pantiin rahin varhoon (kuva 2, varho I) 
poikkiuruun taulapala. Tietenkin tuli sekä lusan että rahin varhon olla ai
van kuivat.

Ulkosalla —  esim. heinänteossa oltaessa —  oli valkea tehty (kertoja 
Hummelin) saman periaatteen m ukaan: ladon tai muun rakennuksen  nurkan 
rakoon tehtiin pieni kolo ja siihen pantiin taulapala, jota sitten lykättiin 
„haravan varren mallisella" puulla. Helposti saatiin myös tuli sysäämällä 
kuivaa puulaikkaa kuivaan haapaan.

Kiitollisuudella ottaa „Suomen Museon" toimitus edelleenkin vastaan 
tietoja, jotka tavalla tai toisella valaisevat suomalaisten muinaisia tulenteko- 
tapoja. u . T. S.

Aivan äskeisinä aikoina on Pohjois-Karjalassakin vielä kitkaamalla tulta 
tehty. Viime kesänä tapasin siellä monta vanhusta eripaikoilla maakuntaa, 
jotka olivat omin silmin nähneet koko tuon vanhanaikuisen suorituksen. J a  
nykyisten vanhusten isien aikaan tuntuu kitkaten tulen teko tapahtuneen 
paljon useamm in kuin ehkä on oltu taipuvaisia luulemaankaan. Näin on 
tapahtunut etupäässä pyhiin ja eräänlaatuisiin määrättyihin tarkoituksiin val

Kuva 2.

Lisäys.
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keaa hankittaessa, mutta onpa tietoja että sikäli on sytytetty tulta, parempien 
tulineuvojen puutteessa, aivan arkitarpeisiinkin.

Kontiolahden Paiholassa on elänyt vielä viime vuosisadan kolmannella 
neljänneksellä eräs Kolikka-Keronen-niminen mökinmies, jolla kuuluu uunin 
sopessa olleen alituisesti kitkanvalkean tekovehkeet. Mies kun eli huonoissa 
oloissa, niin oli hänen pieni piivarastonsa saattanut koska tahansa loppua ja 
silloin oli aina kitkapeli edessä. J a  sukkelasti hän kuului tulen kitkan- 
neenkin. Varsinkin jos puut olivat hyvin kuivat,  niin vakuutti kertoja tulen 
oikein „räsähde llen“ syttyneen.

Kolikka-Kerosen kitkaamisvälineihin kuului kaksi kuivaa puunkappa
letta. Toinen, kitkanpuu, aluspuu oli parisen kyynärää pitkä, seisalleen 
kolotusta ja ilmassa kuivaneesta koivusta leikattu pölikkä, jonka pintapuoli 
oli kuivaessaan haljennut raolle. Tämän raon reunoja hangattiin viistoon 
(kuva 3) toisella puulla, kitkankartu lla , joka oli tehty samalla lailla kuivaneen

koivun pinnasta kuin edellinenkin. Tuli otettiin raosta tervassilpareeseen.
Erään toisen tiedon m ukaan (Kontiolahti) saatiin tuli hankaamalla kui

vasta puusta tehdyllä vitiim ellä  aluspuun rosohalkeamaa. Vitiin tehtiin jol
lakin määräajalla, vaikkei enää kertoja m uis tanut milloin se määräaika oli.

Pielisen ympäristöllä tunnetaan toisenlainen tulentekotapa. Ilmassa 
kuivaneeseen koivun tyveen tehdään poikkipuolin n. 1 tuum an syvyinen 
kapeahko pykälä ja pykälän kohdalta halkaistaan tyvi raolle, johon rakoon 
pannaan taulaa. Kun tässä raossa edestakaisin hangataan kuivasta koivusta 
tehtyä vitiintä, kuum enee hankauspaikka ja pykälän pohjassa vitiimeen sa t
tuva taula ottaa tulen (Kuv. 4 ja 5.).

Juuassa  käytettiin aluspuuna, joka oli samoin laitettu kuin viimemai
nittukin, kuivaa koivua tai haapaa. Vitiin oli aina koivupuusta.

Jos  ilman märkyyden takia olivat tavalliset tulipuut kostuneet eivätkä 
antaneet tulta, turvauduttiin silloin (Juuka. Yliopp. H. Kokkosen tiedonanto) 
tehoisampiin kitkapuihin. Aluspuuksi katsottiin tanakka, kuivaessaan hal
jennut koivuntyvi ja kitkankartun asemasta otettiin sylenpituinen, välistä 
pitempikin, ilmakuiva koivuranka, jota monissa miehin aluspuun halkeaman 
reunoihin hangattiin. Tuli syttyi hienojen tuohisilpareiden ja rakoon ker
tyneen puutappuran avulla. Näin tehtiin monesti kaskimaalla. Tämän tar
peen varalta kolottiinkin koivuntyviä kuivamaan jo kaskea hakatessa.

Hyvin yleinen näyttää kitkantulen käytön viimeaikoina olleen sen käyt
täminen kaskia sytyttäessä. Näin ainakin Karjalassa. Vanha tapa vaati,
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että viljamaiden valmisteluun käytettävä tuli tehtiin tuolla ikivanhalla tavalla. 
Eräs Nurm eksen mies selitti tämän tavan johtuneen siitä käsityksestä, että 
kitkaten tehty tuli pysyi aina kaskimaan rajojen sisällä, eikä lähtenyt m et
sään karkaamaan, kuten kovin usein tiedetään uudenaikaisin keinoin tehdyn 
viertotulen tehneen. Tämä selitys tuntuu kuitenkin myöhäaikaiselta kek
sinnöltä. Toinen ja ehkä yleisempi kansan tuntem a selitys kitkantulen luon
teesta on se, että tämä tuli on tavallista tulta paljon kuumempaa ja poltta- 
vampaa, olipa sitä erään tiedon m ukaan aivan vaikea saada sammumaankin  
jos se kerran  oli päässyt oikein vauhtiinsa.

Suoranaisena pyhänä ja taikatulena oli kitkanvalkea tietysti meilläkin 
paljon käytetty aivan viime aikoihin saakka. Niin tiedetään helavalkeat ja 
samoin muitakin uhritulia kitkaten sytytetyn. Samoin kerrotaan Savon ja

Kuva 5.

Karjalan puolesta, että siellä ennen juhannusaattoiltoina „kitkantulia ja kokko- 
loita“ poltettiin. Ja  missä taloon ilmaantui „piru ja“ kummittelemaan, oli 
huone, kun siitä ensin oli rienaajat muilla keinoin ulos ajetut, kitkantulella 
sytyttäen lämmitettävä. Inkerin Soikkolassa kertoi eräs vanha akka, että 
kun kulkutauti noin v. 1850 tuli Loukkulan kylään ja tappoi jo kahtena 
ensi yönään yhden henkilön kumpaisenakin, niin ryhdyttiin silloin tällä sa 
malla keinolla tautia pois karkoittamaan. Keskelle kylän kujaa tehtiin »puu- 
valkea" (kitkanvalkea) ja sen yli harppasi jokainen kylän asukas. Ja  se 
auttoi. Seuraavana yönä näki unissaan joku kylän asukas taudin hengen nais- 
olentona, jolla oli vaate kääritty silmille, menevän m etsänreunaa poispäin. 
Kun näkijä kysyi mihin hän nyt meni, vastasi tappajatar, että hänen täytyi 
lähteä pois kylästä koska häneltä oli silmät poltettu, ja että hän nyt aikoi 
Someroille (eräs naapurikylä). Samana yönä kuoli jo yksi henkilö Som e
roilla mainittuun kulkutautiin. j  ^
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Inarin vanhimmasta kirkosta ja hautausmaista. 
i.

Paikasta, mihin kuninkaallisin kustannuksin todennäköisesti v. 1647
rakennettiin tuo perimmäisen Lapin ensimmäinen kirkko, jonka suojassa 
Esaias Mansveti [Fellman] heti senjälkeen aloitti lappalaisten käännytystyön, 
ei tietääkseni olla aivan varmoja. Itse Inarissa siitä ainakaan ei tiedetä

paljoksi mitään, lukuunottamatta jotakin häilyvää 
tarinaa. Erinäisistä kirjallisista lähteistä selviää 
kuitenkin, ettei tämä kirkko ollut samalla paikalla 
kuin nykyinen vanha kirkko, joka vuosina 1754 
—59 tehtiin Pielppajärven rannalle, nykyisestä 

kirkonkylästä n. 7 km. koillispohjoiseen. Ehdolla 
voipi olla vain kaksi vanhaa, nykyään „markkina- 
pa ikan“ nimellä tunnettua  kylänsijaa, toinen pienen
Retsamojärven rannalla, Pielppajärvestä 3 km.
melkein pohjoista kohti, toinen samasta paikasta
itäänpäin n. 4 km. lähellä Inarinjärven likeisyy- 
dessä olevaa Einehjärveä. Molemmissa näkyy
m aatuneita kotapaikkoja ja puita kasvavia kerrok
sia silvotuita peuranluita, mutta edellinen, joka on 
myös metsistyneempi, näyttää vanhemmalta . Kir

konarkistossa säilytetyssä rovastintarkastuspöytäkirjassa 10/ 2 1757 mainitaan 
(suomennettuna) m. m.: „ Inarin [uusi] kirkko on paljon lähempänä kylää
kuin vanha, koillisessa päin oleva." Tämän tiedonannon esittämä ilman- - 
suunta (jos sitä nyt kannattaa pitääkään aivan pätevänä) ei tosin ra tka ise
vasti puolusta kumpaakaan edellämainittua paikkaa, mutta Retsamon  hyväksi 
puhuvat jotkut muutkin seikat, m. m. sen soveliaampi asema ja se että siellä 
voidaan otaksua olleen myös hautausm aan.

Mitä kirkon muotoon ja rakennustapaan tulee, ovat tiedot siitä niukat. 
Kuitenkin näem m e käräjäpöytäkirjasta 16_18/ 2 1740 1, että kirkko oli suo ra 
kaiteen muotoinen, päädyt itää ja länttä kohden, „allenast Ellofwa och en 
half aln lång, samt nijo och en fierdedels aln bred inom knutarna, utan 
Pelare, dock aderton hwarf hög till wäggbandet, mycket bofällig . . . "  S a
massa pöytäkirjassa sanotaan kirkkoa jo ennen lehtereillä laajennetun, mutta 
kun se sittenkin oli käynyt liian ahtaaksi, ehdottaa k irkkoherra (Kuusamon) 
sitä laajennettavaksi ristikirkoksi, niin että rakennus  nurkkain sisältä tulisi 
ainakin 1 8 —20 kyyn. pitkäksi. Muista rakennustapaa koskevista seikoista 
tiedän mainita vain, ettei siinä ollut edes tapulia, ainakaan v. 1706. Käräjä- 
pöytäkirjassa sanotun vuoden 1B/ 2 2 luetaan nim.: „—  —  —  tänne Inariin

1 Isak Fellman: Handlingar angående Lappmarken.
2 Sama teos: II, 48.
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ei ole mitään vakituista kellotapulia pystytetty kirkonkelloa varten, koska 
samaista kelloa käytetään vain sinä aikana talvesta, jolloin väki on tänne käräjä- 
paikalle kokoontuneena, ja se muuksi ajaksi vuodesta täytyy piiloittaa Ryssien 
hyökkäyksen pelosta . . . "  Tuo kello, jonka Kristiina kuningatar Inarin k ir
kolle lahjoitti, on kyllä vieläkin tallella, mutta ehkä muodoltaan m uuttuneena, 
sit tenkun se 1818 oli rikkeimen vuoksi uudestaan valettu. Tuonnottain se 
uudestaan halkesi ja jäi pois käytännöstä.

Kirkon mahdollisista kaunistuksista en tunne muita kuin erään Lauridtz 
Faag’in v. 1680 tekemän (tai lahjoittaman?) pienoisen kaksi-osaisen lasi
maalauksen, joka kuvaa heteillä väreillä maalattua maisemaa, minkä e tu 
alalla ajaa nähtävästi lappalaiseksi aiottu mies, istuen sauva käsissään pulkkaa 
muistuttavassa ajopelissä; tätä laukaten kiidättää merkillinen otus, jolla on 
poron jalat, hevosen ruum is ja häntä, lampaan pää ja aasin korvat. Seli
tykseksi on alalaitaan maalattu tanskalaiset sanat: »Raphael engel som tobiam 
ledsage wilde hand were min ledsager baade Aar le (?) oc silde (?)“ . Tämä 
osa taulua on muodoltaan pitkulaisen pyöreä ja n. 20 cm. kork., 15 cm. lev. 
sekä keskeltä haljennut Maalaukseen lii ttyvässä eri lasikappaleessa on 
yllämainittu nimi ja vuosiluku: »Lauridtz: Faag: 1860 .“ (ks. kuvaa). Tätä 
lasimaalausta, joka sittemmin on kaunistanut nykyistä vanhaa kirkkoa ja 
sieltä vihdoin muutettu  uuden sakastiin, ei tosin koskaan näy mainittuna 
kirkon inventaariluetteloissa eikä muissakaan papereissa, mutta mielestäni 
ei ole mitään syytä epäillä, että se on aikoinaan tuossa vanhimmassa kir
kossa ollut, ehkä jotakin ikkunaa vasten asetettuna.

Korjaamaan ei tuota rapistunutta kirkkoa enään ruvettu, koska se rov.- 
tark.-pöytäkirj.  muk. 17/ i  1752 oli silloin »niin peräti heikossa tilassa, ettei 
ilman suurin ta pelkoa uskalla m ennä sinne toimittamaan Jum alanpalve lus ta0, 
jonka vuoksi uuden rakentaminen katsottiin välttämättömäksi.

II.

Inarissa on, paitsi uusinta v. 1905 vihittyä ja kirkonkylän luona ole
vaa, kaksi muuta varmaa hautausmaata, jotka ovat kumpikin saarellaan 
Inarinjärvessä, pienempi ja vanhempi noin 7 km. ja isompi, »H ie tasaar i11, 
n. 11 km. nykyisestä kirkonkylästä koilliseen. Sitäpaitsi tiedetään ja k ir 
konkirjoistakin selviää, että kirkkomaa on ollut myös vanhan kirkon luona 
Pielppajärven rannalla, n. 7 km. päässä kirkonkylästä koillispohjoista kohti. 
Haudat ovat siellä kuitenkin niin maatuneet,  ettei maanpinnalla näe itse 
haudansijoja ensinkään, mikä ei ole kummakaan syystä että paikalla on n. k. 
kenttä, josta vuosittain heinää tehdään. Käytetty on tätä kirkkomaata vuoteen 
1793 asti, jolloin hautauspaikaksi valittiin edellämainittu Hietasaari, sen 
vuoksi että tuolla kirkon luona, jossa kesäisin ei ketään asunut, Karhut 
rupesivat hautausm aan virkaa toimittamaan (s. o. söivät vainajia)1. Siis on

1 Ks. esim . J. Fellman, Anteckningar etc. III: 371, IV: 24.
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selvää, että ennen Hietasaaren käytäntöön-ottamista haudattiin ruumiit van
han kirkon luokse. Ja  luultavaa on, että niin tehtiin v. 1759 seuduista 
saakka, jolloin kirkko valmistui.  Milloin sitte haudattiin tuohon pienempään 
saa reen?  Paikkakunnalla luullaan, että saaret ovat perättäin olleet käytän
nössä, mutta edellisestä jo selviää sen arvelun paikkansapitämättömyys. 
Kuten edellisestä jo tunnetaan, on Inarissa ollut kolmaskin v. 1647 rakennettu  
kirkko nähtävästi Retsamojärven rannalla. Mullattiinko kuolleet jo silloin 
yhteiseen kirkkomaahan, sitä ei Inarin vasta v:sta 1731 alkavista k irkon
kirjoista voi päättää, mutta jos, kuten luonnolliselta näyttää, niin tehtiin, 
tapahtui se todennäköisesti juuri tämän ensimäisen kirkon läheisyyteen. 
Tätä voisi osoittaa sekin, että sieltä muutam a vuosikym men sitten löydettiin 
maata pengottaessa ihmisen luita. Sitäpaitsi saattaa kirjallisena todistus
kappaleena esittää H ellans in  ja Q vist’in v. 1754 kirjoitetun kertom uksen
Tornionlapista, jossa mainitaan m. m. s e u ra a v a a : „------------- Inarin vanha
markkina- ja kirkkopaikka on nim karu (steril), ettei kuolleitten ruumiita 
voida sinne haudata, vaan sellainen täytyy toimittaa eräällä Inarinjärven 
saarella —  —  — “ Sillä mitä tässä on sanottu vanhan kirkkopaikan 
( =  Retsamon) karuisuudesta, voi se tarkoittaa vain sitä, että sinne noiden 
herrojen Inarissa käydessä ei (sopivan maan puutteessa) enää haudattu, 
joten siellä kyllä ennen oli saattanut olla hau tausm aa ehkä paljonkin yli 
puolenvuosisadan ajan. Milloin tuolle »eräälle Inarijärven saarelle",  joka 
selvästi ei voi olla m uu kuin edellämainittu pienempi saari,  oli alettu h au 
data, siitä en ole saanut varmaa selkoa. Mutta kovin paljoa ennen ylem- 
pänämainittua vuotta 1754 se ei ole voinut tapahtua jo siitä syystä, että 
saari on hyvin pieni ja siinä näkyvät haudat vähälukuisia, huolimatta siitä 
että sinne on saatettu vainajia mullata aina 1759 asti, jolloin uudem m an 
kirkon 1754 alettu rakennustyö oli pääasiassa loppuun suoritettu. Kun v. 
1731 pitämään alettuun kuolleitten kirjaan („Sepult i“) on v:lta 1751— 93 
asianomaisen nimen jälkeen aina lisätty milloin »begrafwen i kyrk j“ , milloin 
„begr. i k : g : d ( =  kyrkogård)", mutta sen jälkeen joko „i begrafningsplat- 
sen" tai „å begr.-holmen", niin tämän johdolla olisi mahdollista arvella, 
ettei v. 1751 enää olisikaan saareen haudattu ; vaan kun yllämainittujen 
Hellantin ja Qvistin tiedonantoja ei voi epäillä, täytyy päätellä että „kyrkjord“ 
ja »kyrkogård" sanoja on käytetty huolimatta siitä, tarkoitettiinko niillä 
hautaussaarta ,  vai varsinaista kirkkomaata.

Lyhyesti sanoen on siis edellisessä tahdottu esittää, että Inarin s e u ra 
kunnan hautausm aita  on, paitsi kaikkein uusinta, ollut Retsamossa (1600- 
luvun puolimaista lähes 1700-luvun keskivaiheille?), pienessä hautasaaressa 
korkeintaan 1750-luvun loppupuolelle, Pielppajärven rannalla vuoteen 1793 
ja H ietasaaressa aina 1905 asti. Itkonen.

1 Ks. J. Fellman, Handlingar ang. Lappmarken I: 217.
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Tornion kaupungin kirkoista.

Tornion kaupunki perustettiin v. 1621 ja sen ensimäinen kirkko 
valmistui v. 1674. Tämä kirkko ei kuitenkaan tullut pitkäikäiseksi,  sillä 
21 p:nä heinäk. 1682 iski sen torniin salama polttaen kirkon tornineen ja 
kellotapulineen poroksi Minkälainen tämä hävinnyt kirkko oli ollut raken
nukseltaan, siitä ei ole mitään kertomusta säilynyt. Sen paikasta on sen  
sijaan tiedon säilyttänyt sekä muistotieto että H ans Krusen v. 1697 tekemä 
monessa suhteessa  mielenkiintoinen kaupungin asemakartta (maistraatin 
arkistossa), jolla »vanha kirkkomaa" nähdään merkittynä noin 150 m. päässä 
nykyisestä kirkosta sen eteläpuolella.

M uutama vuosi sitten rakennettiin tämän kirkon paikalle kaupungin 
uusi kansakoulu ja paikalta, jota siihen asti oli peltona viljelty, poistettiin 
ruokam ulta jalan parin syvyydelle saakka. Tällöin olisi ollut erittäin sopiva 
tilaisuus tutkia kirkon mahdollisia jäännöksiä, mutta muinaistieteellinen vi
rasto ei saanut asiasta ilmoitusta, joten maan poisto ja kaivaukset koulun 
perustuksia varten toimitettiin siis ilman asiantuntevaa muinaistieteellistä 
valvontaa. Kaivauksia tehdessä oli paikalta tavattu »muutamia ihmisen pää
kallon kappaleita ja sääriluita" ja tontin eteläosasta »hiililäjä, mitä ympäröi 
mukulakivikerros, jota voi otaksua kellotapulin perustukseksi" .  M yöhem
min koulun ulkohuoneiden perustuksia kaivettaessa oli esiintynyt »jalan tai 
parin syvyydestä tiili- ja hiilikerrosten joukosta iso joukko kuparirahoja m. 
m. vuodelta 1617, sekä kirkon vanha ruunu, joka kuitenkin on pahoin 
palanut ja hajaantunut", ynnä »haudan jätteitä, nähtävästi kirkon alla olleita"1. 
Käydessäni paikalla kesällä 1911 voin ainoastaan todeta että kirkon jään
nökset, sikäli kun niitä vielä oli ollut jälellä, olivat kokonaan tulleet po is te
tuiksi ja että kulttuurimaakin oli paikalta viety pääasiassa pohjasoraan 
saakka. Kuitenkin tavattiin vielä kaivaessa syvimmälle joutuneiden hauto
jen jäännöksiä, jotka kulttuurimaan poistettua olivat joutuneet maanpintaan, 
nim. aivan lahonneita luurangon hahmoja, joista vaan saattoi nähdä että
olivat aikanaan tulleet maahan sijoitetuksi tavalliseen tapaan länsi idän
suuntaan. Muuta kuin nauloja kokonaan hävinneistä ruumisarkuista  ei
niiden ohelta tavattu. Mitkä haudoista ovat aikanaan olleet kirkon sisällä, 
mitkä hautausmaalla, siitä ei luonnollisesti enää ollut selkoa saatavissa.
Sekä nämä havainnot että erittäin löydetyt sulanneen kynttiläkruunun pala
set tekevät kuitenkin epäilemättömäksi, että kirkko todellakin on ollut 
puheenalaisen koulun tontilla, jolla kaupungin 1906 vahvistetussa asem a
kaavassa on n:o 21, vieläpä suunnilleen tässä julkaistussa kartan aihel
massa näkyvällä kohdalla.

1 Sitaatit ovat kirkon isäntä K. J. Lundin ja kamreeri M. Hartmanin kertomuk
sesta Oulun läänin kuvernöörille 21 päivältä syysk. 1910 sekä „Tornion lehden" uuti
sesta 3 p:nä elok. 1910, n:o 58.
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Koska itse hävinneestä kirkosta ei siis enää liene lähempää selkoa 
odotettavissa, poimittakoon tähän ne niukat viittaukset vanhan kirkon ra
kenteeseen, jotka kirkon tilikirjoista olen tavannut. V. 1665 korjasi lasi- 
mestari S am uel kirkon ikkunalaseja ja kirkon katto tervattiin. Seuraavana 
vuonna korjasi sama lasimestari akkunoita ja tehtiin nähtävästi uudet penkit, 
sillä tileissä tavataan lähes 400 taalarin meno sekä penkkiaineisiin että 
työpalkkoihin puusepälle ja hänen apulaiselleen tynnyrintekijä Henrikille. 
Nähdäänpä vielä että ainakin osa penkeistä on ollut ovellisia. V. 1668

tehtiin suurem pia korjaustöitä kellotapulissa, jossa Pietari Matinpoika poiki
neen ja Matti Pahvén Kaakamasta sekä Kaarlo Heikinpoika Torniosta työs
kentelivät 15— 18 päivää, tehden yhteensä 69 päivätyötä. Aineita meni, 
paitsi isoja vetonauloja, 2 ,300 m uuta naulaa, rautaa oviin ja luukkuihin 
sekä tervaa katon tervaamiseen. V. 1670 laitettiin ikkunaluukkuja ja lau
doitettiin kirkon itäinen päätyseinä, joka tervattiin seuraavana vuonna. 
V. 1682 korjattiin taas kellotapulia ja käytettiin siihen 14 tolttia lautoja ja 
15 hirttä. Samana vuonna parannettiin kirkon penkkejäkin ja toimitettiin 
pienempiä korjauksia sakaristossa. Niinikään hankittiin alttarille uusi liina 
ja kirkkoon 24 uutta rautaista kynttiläpiippua. P ienempiä parannuksia vaa
tivat kirkon akkunatkin miltei vuosittain ja Samuli mestari esiintyy tileissä
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usein. Niinpä oli myrsky kesällä 1668 kolmantena rukouspäivänä rikkonut 
kirkon ikkunoita L

Näistä vähäisistä viittauksista saam m e siis tietää, että kirkkoon kuului 
torni, joka kaikesta päättäen liittyi sen länsipäähän ja että siinä sitäpaitsi 
oli erillään oleva kellotapuli. Lisäksi oli siinä sakaristo, arvatenkin pohjois
puolella kirkkoa. Se oli siis pääasiassa nykyisen kirkon kaltainen ja tuota 
ikivanhaa pohjalaista kirkkotyyppiä, joka sen kivisten edustajain, P ie ta rsaa
ren ja Mustasaaren kirkkojen, todistuksen mukaan palautuu aina 1300- 
luvun jälkipuoliskolle ^saakka. Tyypin ikivanhat traditsioonit ja se seikka 
että ukkosen polttama kirkko ei ollut vanhuuttaan ra ihnaantunut vaan vasta 
35 vuoden vanha ja palon aikana verrattain hyvässä kunnossa, tekeekin 
luonnolliseksi että uudessa kirkossa uusittiin vanhan muoto, jota vastaan ei 
kellään ollut mitään muistuttamista. Sitä vaillinaista kuvaa, jonka tilikir
joista saam m e vanhasta kirkosta puuluukkuisine ikkunoineen ja tervattuine 
kuoripäätyineen, voidaan siis nykyisen kirkon avulla jossain määrin täy
dentää.

Kirkon häviäminen oli yhtä äkkinäinen kuin perinpohjainen. Salama 
oli iskenyt „aivan odottamatta11 („fast oförmodligen“) ja r iehuen teki tuli 
kuivassa monesti tervatussa puukirkossa työtään, kunnes  hetken kuluttua oli 
kaikesta jälellä vaan tuhkaläjä. Vähäistä oli, mitä kirkosta oli pelastetuksi 
saatu ja arvokkainta siitä lienee ollut kirkon 66 x/2  luodin painoinen hopea- 
kannu, jonka Antti Pietarinpojan leski Brita Erikintytär v. 1659 oli lah
joittanut ja joka vähäistä ennen paloa oli „pu leera ttu“ sekä palovuonna 
l:n  tukaatin kullalla kullattu, 2 7 ^ 2  luodin painoinen ehtoolliskalkki ja siihen 
kuuluva 5 1/ i  luotia painava pateeni, jotka kaikki vieläkin ovat jälellä.

Uuden kirkon rakennushom m iin  ryhdyttiin heti palon jälkeen. Ensi- 
mäisiä tehtäviä oli hankkia lupa yleiseen kolehtien keräykseen koko Ruotsin 
valtakunnassa, mikä lupa saatiinkin jo lokakuussa 1682, sekä yksityisen 
rahankeräyksen  järjestäminen. Keräyskirjoja hankittiin ja lähetettiin k iertä
mään eri tahoille ja annettiinpa kirjain kuljettajille toisinaan etukäteen 
matkarahojakin. Niinpä sai muuan Ananias Danielinpoika 15 taalaria tähän 
tarkoitukseen. Ja  tuloksia tästä puuhasta näkyy Olleenkin. Niinpä keräsi 
m uuan H annu Maununpoika 923: 9 taalaria, P e r  Hannunpoika 968: 6 1/ i , 
Torfast Eerikinpoika, joka toimitti keräystään Suomen puolisella Pohjan
maalla, 828: 14 x/ 2, Kasper Ekman 1215: 16, siihen luettuna osa kolehti- 
varoja, Henrik  Antinpoika Ruuth 1120: 31 taalaria j. n. e. Yksityisiä lah 
jojakin kertyi runsaasti kansalaisilta kaikista säädyistä ja antoipa kuningas
kin tarkoitukseen 600 taalaria. Kolehtitulotkaan eivät olleet vähäiset ja ne

1 Kirkon tilit vuosilta 1665— 1689. V. 1672 näkyy tilinpito jääneen kesken,
ainoastaan tuloja on tänä vuonna merkitty jonkun verran, ja väliä kestää aina 1681 
vuoden alkuun, josta alkaen ne ovat kirjoitetut toisella käsialalla.
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näkyy välittäneen Vesteroosin konsistorin notaario, joka palkkiokseen siitä 
sai 25 taalaria, sekä Tukholman yömajan omistaja Sven Olofsson, jonka 
palkkio kolehtivekselien vastaanottamisesta oli m. m. tynnyri lohia.

Kirkon rakennustyöhön ryhdyttiin syyskuussa v. 1684. Työn johto 
uskottiin rakennusm estari  Matti Joosepinpojalle Limingasta ja hänen apulai
senaan toimi työn valvojana sekä  päivätöiden merkitsijänä muuan Kristoffer 
|önsson. Aineet hankittiin pääasiassa ostamalla ja niiden määrästä antaa 
jonkunlaisen käsityksen käytetyt kustannukset,  joista 1 p:nä toukokuuta

1687 päätetyt rakennustili t  
antavat seikkaperäisiä tietoja. 
Näiden m ukaan meni hirsiin 
yhteensä  1007: 19 taalaria, 
niistä erikseen kellotapulira- 
kennukseen  57: 12, lautoihin 
658, kattopaanuihin, joista ai
nakin muutamista  eristä m ak
settiin 1 7 3  killinkiä kappa
leelta, 374: 18, piiruihin y. m. 
telinepuihin 76: 28, rautaan 
72: 10, tervaan 53: 24, nau 
loihin 624: 24, ikkunakehyk
siin 20: 14, -lyijyihin 86: 30, 
lasiin (2 kistua) 56: —  ja 
lasimestarin palkkoihin 97: —  
( =  260: 12), sepäntöihin 147: 
16 sekä muihin rakennustöihin 
yhteensä 2,307: 10 taalaria. 
Kun rakennusm es tar ien  palkat 
nousivat 399: 9 ja sekalaisia 
menoja oli 161: 8 taalaria, 
nousivat rahalliset rakennus- 

Tornion nykyinen kirkko. kustannukset tähän asti kaik
kiaan 6143: 18 taalariin, m eno

erä, jonka ylempänä kerrotulla tavalla kertynyt rakennusrahasto  kesti niin 
hyvin, että velka kaupungille tilien päätteessä oli vaan 1 5 0 9 :7 2  taalaria.

Kirkko ei kumminkaan ollut tällä vielä valmis. Työtä jatkettiin v. 
1687 ja 1688 samojen mestarien johdolla ja käytetyistä aineista ja työ
väestä saattaa päättää että kysymyksessä oli s isustuksen  täydentäminen ja 
rakennuksen  viimeistely. Penkkejä tehtiin, kattoja tervattiin ja olipa pie
nempiä sepäntöitäkin, kenties penkkien kiinnittämisessä, ovi- ja ikkunarau- 
doituksessa y. m. Näkyypä kellotapulin kattohuippuihin hankitun m essin
kiset nupitkin, joihin messinkiä tarvittiin 6 taalarin arvosta ja jotka 6: 4 
taalarin kustannuksella  kullattiin. Kaikkiaan nousivat kus tannukset näistä
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töistä 1167: 22 taalariin, joista puusepät yksin saivat 570: 31 ja mestarit 
179: 10 taalaria. Keväällä 1688 oli rakennus siihen määrään valmis, että 
m estarit sen saattoivat jättää, mutta vielä seuraavanakin vuonna tarvittiin 
210: 14 taalarin työkustannukset, kaikki etupäässä tasotuksia ja puhdistuk
sia varten. Kustannukset koko rakennuksesta nousivat siis kaikkiaan 7,521: 
22 taalariin lukuunottamatta päivätöitä y. m., joita oli luonnossa suoritettu.

Melkein tasan 4 vuotta vanhan kirkon palon jälkeen oli uuden ra
kennus  niin pitkällä että se voitiin toimeensa vihkiä. Täm ä tapahtui 11 
p:nä heinäk. 1686. Vihkimisen toimitti Piteån kirkkoherra maisteri Petro 
Gran ja kirkosta tehtiin Hedvig Eleonoran nimikko. Vihkimisjuhlallisuuk- 
sista ei liene lähempiä tietoja, mutta muistoon on pantu että tänä päivänä 
kertyi alttarille uhrirahoja 519: 20 taalaria.

Itse kirkon rakennusta en ota tällä kertaa erittäin selvittääkseni, sillä 
tulevana kesänä tulee kirkko perin pohjin korjattavaksi ja sen ohella saata
neen tilaisuutta sitä lähemmin tutkia. Tähän liitetyt kuvat riittäkööt anta
maan siitä yleiskäsityksen. Sen sijaan mainittakoon kirkon inventaario- 
luetteloista m uutamia muistoonpanoja, jotka osottavat, miten kirkkoa kau 
nistaessa ja sille tarpeellista kalustoa hankittaessakin yksityiset kilpailevat 
lahjoituksillaan.

Kirkon kuoriosan antoi kirkkoherra Tuderus »puolisonsa suostum uk
sella" ja omalla kustannuksellaan v. 1688 varustaa kuviomaalauksilla, es i
merkki, jota kauppias, s ittemmin raatimies Henrik Eriksson noudatti koris- 
taessaan samalla tavoin kirkon toisen osan. Saarnatuoli, jonka kustannuk
set nousivat 1100 taalariin, kustannettiin kirkon varoilla, mutta sen maa
laamiseen lahjoittivat kirkkoh. Tuderus, kauppias And. Andersson ja raati
mies Hannu Braasin leski v. 1702 yhteensä 72 taalaria. Ennen maalaa
mista lienee saarnatuoli ollut veralla verhottu samoin kuin kuorin rinta- 
penkit. Saarnatuolilla oli myös kirkon hankkima tiimalasi, jonka hävittyä 
porvari Wiipo oli lahjoittanut siihen kolmipiippuisen kynttilähaaran. Alttari
taulun lahjoitti v. 1701 pormestari Johan Core ja puolisonsa Sara Åberg. 
Upeammat valoneuvot olivat miltei kaikki yksityisiä lahjoja. Kynttiläkruu- 
nuja oli lahjoittanut raatimies Henrik Eriksson kolme kappaletta, yhden 
v. 1689 siitä että sai kirkossa hautapaikan, toisen v. 1699 siitä että hänen 
v. 1684 oli sallittu sopia juttunsa „s tachklackari“ Erik Martinpojan kanssa, 
sekä kolmannen v. 1706 testamenttina toisen vaimonsaj Katarina Salinin 
jälkeen. Kauppias Nils Bäck lahjoitti 2 kolmihaaraista kynttiläjalkaa altta
rille ja kynttilähaarukkaita antoivat yhden papin penkkiin raatimies Nils 
Andersson ja puolisonsa Anna Graap sekä toisen raatimies Carl Björkman, 
joka myös antoi kaksi kynttiläkilpeä, yhden kummallekin puolelle alttaria. 
Viimeksimainittuja kilpiä lahjoittivat sitäpaitsi rovasti Tornaein leski 2, ni
mismies Jacob G rap 2 ja lappalainen Matti Burn Kautoheinosta yhden. 
Myöhemmin v. 1721 lahjoitti raatimies Johan  Pippingin leski Sofia Juhan- 
tytär parin hopeisia kynttiläjalkoja, jotka ovat pakottamalla tehdyt ja paina
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vat 1 4 0 ^ 2  luotia. Lahjoittamalla saatiin myöskin lukuisat alttarivaatteet ja 
liinat, paarevaatteet, ehtoollisastiat ja messupuvut,  joista m. m. porvari 
Henrik  Curtil ius 1700-luvun alkupuolella lahjoitti yhden messupaidan hol
lantilaisesta liinasta merellä tekemänä votiivilahjana. Kirkonkellot sen sijaan 
hankittiin pääasiassa kirkon varoilla. Isokello, joka valettiin vanhojen m e
tallista uudestaan v. 1686, maksoi 1250 ja pienempi, joka ostettiin samana 
vuonna uutena, 1,000 taalaria. Viimeksimainitun kellon kustantamiseen 
antoi kuitenkin ennen mainittu Henrik  Eriksson 300  taalaria saadakseen 
siihen piirrättää omansa ja ensimäisen vaimonsa Brita Isakintyttären sekä 
poikansa Erikin nimet.

Kirkko, joka ikäänsä nähden on vielä hyvässä kunnossa, on rakennus
historiallisesti arvokas ja huomattava siinäkin suhteessa, että siinä vielä 
on paikallaan katoolisella ajalla kirkoissamme tavallinen kuoriaitaus. V. 1758 
oli se Hiilphersin m ukaan ainoa tornilla varustettu  kirkko Ruotsin Länsi- 
pohjassa. Sopii odottaa, että kirkkoa korjatessa kohdellaan kaikella sillä 
vanhan ja arvokkaan muistomerkin kunnioittamisella, jota se ansaitsee ja 
on oikeutettu saamaan.

Juhani Rinne.

Uutisia.

Suomen m uinaism uistoyhdistyksen kokouksissa on p idetty seuraavat 
esitelmät:

H elm ikuun kokouksessa antoi m aist. Björn Cederhvarf yleiskatsauksen A hvenan
maan kivikauteen valaisten sanoin ja kuvin kaikkia täällä tähän asti tunnettuja löytö
paikkoja sekä niistä tavattuja  löytöjä, aseita, astioita, koruja ja ennen kaikkia pieniä 
savesta m uovailtuja, koristeltuja ihm iskuvioita, jotka lienevät olleet jonkinlaisia py
häinkuvia. Merkillinen on Jettbölen löytöpaikka Jom alassa siinä suhteessa että  sieltä  
on tavattu  joukko ihm isluita eläinluiden ohelta yhteen läjättyinä. N äistä viim eksi- 
m ainituista antoi prof. Hj. Grönroos edelliseen esitelm ään liittyen m ielenkiintoisia tie
toja. Eräästä tällaisesta luuryhm ästä, joka oli ollut runsaan neliöm etrin suuruisella  
alueella, hän oli voinut havaita paitsi eläinluita, m. m. koiran sukuisten, osia kuudesta  
eri ihm isluurangosta, joista yksi lapsen, yksi noin 2 0  vuoden ikäisen nuorukaisen ja 
yksi noin 50 ikäisen henkilön. K ysym ykseen siitä ovatko luut kannibalism in, vaiko 
hautaam isen tähteitä , ei puhuja vielä katsonut voivansa antaa vastausta. Luiden tu t
kim ista jatketaan edelleen.

M aaliskuun kokouksessa toht. V. W oionm aa piti esitelm än Suomen teollisuu
desta uskonpuhdistuksen jälkeen, joka esitelm ä tässä lehdessä on kokonaisuudessaan  
painettuna

M aist. J. Rinne antoi tietoja eräästä huoneesta Turun linnan eteläisen siipi
rakennuksen 3:nessa kerrassa. Huone, joka on kerroksen läntisin, on ollut komealla 
ristiholvilla katettu , m utta täm ä on pudonnut ja huoneen täy tti sora, joka poistettiin  
ja tu tk ittiin  v. 1901. T utk ittaessa tavattiin , paitsi m uita löytöjä, kolm isenkym m entä  
keskiajan rahaa, joista vanhim m at ovat 1300 vaiheilta. Huoneen seinään ovat Johan  
v. Ungern, Moritz ja Bren Taube sekä Nikolaus Sabell v. 1584 piirtäneet nim ensä ja
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Måns Ivarsson (Stjernkors) sekä Isak Behm v. 1597 vaakunansa. N äistä henkilöistä  
oli valtioneuvoksetar Ju lly  Ram say onnistunut saam aan m uutam ia personalioita, jotka  
sam alla esitettiin .

H uhtikuun kokouksessa m aist. J. Rinne antoi tietoja eräästä kullatusta hopea
lautasesta, jonka om istaa agronoomi U. O. Fortelius Turussa. Lautanen on pyöreä, 
23,5 sm. läpim italtaan, leveäreunainen (5,5 sm .) sekä hyvin m atala (n. 8  m m .) ja tasa
pohjainen. Sen on kultaseppä Christian Henning 1697 tehnyt Tukholm assa. Lauta
nen voi hyvin olla ehtoollispateeni ja onpa sitä otaksuttukin Porvoon tuomiokirkon  
1788 ja 1796 välillä kadonneeksi pateeniksi. Astiain painossa on kuitenkin melkoinen  
eroitus, sillä Porvoon pateenin sanotaan painaneen 38 luotia, ja kysym yksessä olevan  
lautasen paino on vaan 156 gr. eli 11,8 luotia.

Prof. Jaakko Gummerus antoi m ielenkiintoisia tietoja kirkkorakennusten vih- 
kim isserem onioista keskiaikana. Viim eistään 2:n vuoden kuluessa uuden kirkkoraken
nuksen valm istuttua oli se juhlallisesti tarkoitukseensa v ih ittävä  ja vihkim isen toim it
tam inen oli piispain etuoikeus. Päivää ennen vihkim istilaisuutta sijoitettiin  relikit, 
jotka vihittäessä tu livat kirkkoon sijoitettaviksi, johonkin kirkon läheiseen rakennuk
seen, tai jos sellaista ei ollut, vartavasten rakennettuun telttaan ja niiden luona toim i
tettiin  vigilia. V ihkim istilaisuutta varten oli kirkon seiniin sisäpuolelle m aalattuna, 
joskus hakattu, 12 ristiä, joiden kunkin eteen syty tettiin  kynttilä . Ennen kirkon sisus
tan siunaam ista siunattiin ulkoseinät. T ätä varten käytiin piispan johtam assa saa
tossa kolm asti kirkon ympäri ja kullakin kerralla pääoven ohi mennessä kolkutti piispa 
oveen lausuen: aukaiskaa porttinne j. n. e. Ps. 24: 7. Sisältä vastasi yksi kirkossa oleva  
kaniikki, joka kolm annella kerralla kolkutettaessa kysyi kuka on kirkkauden kunin
gas? Tähän piispa vastasi: se on Herra m ahtava ja voim akas, ja  ovet aukaistiin. N yt 
kävi saattue sisään ja sisäinen siunaam inen toim itettiin . Täm än menoihin kuului m. m. 
että  piispa kirjoitti kreikkalaiset ja latinaiset aakkoset kirkon lattialle tuhasta ja hie
kasta nurkasta nurkkaan tehtyyn  ristiin. Alttari siunattiin , samoin suola, vesi ja viini: 
Alttarin siunaam isesta m ainittakoon, että  m. m. tehtiin pyhitety llä  vedellä ristinmerkki 
alttaripöydän keskelle ja kulmiin, joihin kohtiin tavallisesti ennakolta oli hakattu risti. 
Kun kirkko oli sisältäkin arvolliseksi siunattu tuotiin paareilla sisään reliikit, ensin ne 
jotka sijoitettiin  alttarin pöytälaatan alle tai alttarijalustan eteen teh tyyn  komeroon, 
mikä sen jälkeen muurattiin kiinni laastilla, johon oli käytetty  pyh itettyä  vettä. Vih
doin tuotiin ne reliikit sisään, jotka sijoitettiin  muihin kohtiin kirkkoa, kuten pilareihin 
y. m. — Näiden seremoniain kautta saavat selityksensä meidänkin keskiaikaisissa kir
koissam m e yleisesti tavatu t m aalatut vihkim äristit, joiden alapuolella usein tava
taan kynttilähaarukas tai sellaisen sija. K enties vasta tavataan jälkiä m uistakin vih- 
kim isserem oniain kautta se lv iytyv istä  reliikkikomeroista t. m.

Yliarkkitehti Jac. Ahrenberg esitti Turun akatem iatalon m yöhem piä korjauksia 
sekä suunnitelm ia sen nykyisestä kuntoon panosta ja osittain entiseen asuun saatta
m isesta. Akatem iatalon juhlasalin ovesta, jonka m uutam ien tietojen mukaan pitäisi 
olla tuotu H elsingin yliopistoon, hän lausui sen arvelun, että  jos se tänne on tuotu , on 
siitä yliopiston juhlasalin ovessa jälellä vaan koristukset, m uuta ei. Sekä ovien että  
ovenreikien m ittasuhteissa on näet huom attava erotus.

Maist. J . Jaakkola esitti ajatuksiaan pyhän Henrikin kappelista Köyliössä. Esi
telm ä on painettuna edellä.

Vuosikokouksessa esitti esimies prof. J. R. Aspelin lasin historiaa, painettu edellä, 
ja toht. K- K. Meinander antoi yleiskatsauksen taideteollisuuteen Suom essa uskon
puhdistuksen jälkeen, painettu Omassa m aassa VI.

Maist. J. Lukkarinen antoi tietoja naisen Työstäm istavasta Suomen sukuisilla  
kansoilla osottaen m iten tästä ikivanhasta tavasta  on vielä lukuisia m uistoja säilynyt 
vallitsevissa häätavoissa.
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Lokakuun kokouksessa esitti maist. A. M. Tallgren erästä pronssikauden keltti- 
tyyppiä, sen kehitystä ja kulkeutumista lännestä itään. Tyyppi, joka Skandinaviassa tun
netaan Mälar-tyypin nimellä ja esiintyy siellä  pronssikauden 4:llä ja 5:llä periodilla, 
kulkeutuu Suomeen ja Venäjälle ja kehittyy, kunnes se  Uralin tienoilla saavuttaa m uo
don, joka on tällä seuduin yksinäinen. Tätä kelttityyppiä piti puhuja yhtenä todisteena 
Itämeren seudun vaikutuksesta kauaksi itään jo niin varhain kuin ensim äisellä vuosi
tuhannella e. Kr. s.

Marraskuun kokouksessa piti toht. K. K. Meinander esitelmän Ruotsin aikaisista 
suom alaisista sotalipuista. Vielä Kustaa II Adolfin ja Kaarle X Kustaan aikana sekä 
sitä ennen oli kullekin rykmentille määrätty ainoastaan oma lippuvärinsä (sininen bri- 
gaadi, keltainen brigaadi j. n. e.), mutta eri rykmenttien lippujen muodostam isessa ei 
noudatettu mitään määrättyä periaatetta, joten kuvat niihin sai valita mielivaltaisesti. 
Vasta Kaarle XI aikana muodostuu kansallinen lipputyyppi: henkivartijakomppaniain 
valkoinen, keskellä valtakunnan vaakuna ja maakunnan vaakunakuva lipun sisäisessä  
yläkulmassa, sekä muiden komppaniain liput maakuntavärien mukaiset, keskellä maa
kunnan vaakunakuva seppeleen sisässä. Nämäkin liput muuttuivat aikojen kuluessa  
yksityiskohdissa, mutta mainittu pääpiirre säilyi. Suomalaisia sotalippuja on meidän 
päiviimme asti säilynyt kaikkiaan 184 kappaletta, niistä kotimaassa ainoastaan 19, Ruot
sissa 33, Tanskassa 12 ja Venäjällä 120. Näistä on esitelm än pitäjä toimittanut suuren 
joukon akvarelleja ja tulee kuvauttamista edelleen jatkamaan erittäin Pietarissa ja 
Köpenhaminassa.

Joulukuun kokouksessa esitelm öi maist. Kaarlo Soikkeli kivikautisista asumuk
sista. Luotuaan katsauksen lautta- ja paalukyläin sekä m uunlaisiin asum uksiin kivi
kaudella muissa maissa teki puhuja selkoa m eillä tavatuista tämän ajan asutuksen jät
teistä. Häyrynmäellä lähellä Wiipuria, Kiukaisten Uotinmäellä y. m. on havaittu pyö
reähköjä kivettyjä aloja, jotka todennäköisesti ovat asuinkotien pohjia. Nelikulm aiset 
jollakin katoksella varustetut majat ovat rakennetut joko tasaiselle taikka keskellä käy
vän pitkän kuopan yli. Edellistä muotoa on Ahvenanmaalla Jettbölessä tavattu asunnon- 
pohja kolmine tulensijoineen ja jälkimäinen muoto esiintyy Pyhtään Kinttumäellä, Kirkko
nummella, Alastarossa y. m. Syviä asuinkuoppia, jommoisia tavataan Schlesiassa, on 
tavattu esim . Wiipurin Häyrynmäellä.

T o rn io n  Vanhan k irk o n  jäännösten hävittämisen johdosta kaupungin uutta 
kansakoulutaloa rakennettaessa on Oulun läänin kuvernööri toimittanut virallisen kuu
lustelun, jonka johdosta syntyneistä asiakirjoista mainittakoon tässä seuraavaa: Kirkon 
isäntä K. J. Lundin ilmoituksen johdosta 5 p:vältä marrask. 1908 että koulu aiotaan ra
kentaa vanhan kirkon paikalle, pyysi valtionarkeologi virkakirjeessä hra Lundille u /n
1908 N:o 554 viitaten asetukseen */* 1883 että hyvissä ajoin Muin. Toimikunnalle il
moitettaisiin milloin kaivaustyöhön paikalla ryhdytään, jotta joku Toimikunnan virkamie
histä voisi joutua saapuville. Tätä ilmoitusta ei tehty. Hra Lundin ja kamreeri M. 
Hartmanin kertomuksesta Oulun läänin kuvernöörille 21 p. syysk. 1910 selviää kuitenkin 
että kaivauksiin oli ryhdytty jo syksyllä 1908. Vaikka tällöin myöskin oli tavattu ker
tom uksessa mainitut ihm isluut ja otaksuttu kellotapulin perustus ilmoittaa hra K. J. 
Lund kirkonisännän virkakirjeessä M uinaistieteelliselle Toimikunnalle 15 p:vältä kesäk.
1909 n:o 79 m. m. seuraavaa: „Vanhan kirkon seutuville tulevaa koulua ollaan raken
tamassa, mutta siirrettiin sen  asema toiseen puoleen tonttia, joten kirkon paikka jäi 
kaivamatta. Ei ole myöskään pien in täkään  m erkkiä n äkyn yt en tisellä  hautuum aalla, 
jonka paikalla koulurakennusperustustöitä on alettu tehdä. Kaupungin puolesta jä ä v ä t  
siis  to is ta iseksi nuot seu d u t laajem m in ka ivam atta" . Kaivauksia jatkettiin kuitenkin 
kesällä 1910, jolloin koulun ulkohuonerakennukset tehtiin ja jolloin tavattiin rahoja, 
kynttiläkruununpalasia ja haudan jätteitä.

Helsinki 1911. K. F. Puromiehen kirjapaino O.-Y.
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Altartavla från Pöytis kyrka. Slutet av 1400-talet.

Förvärv till Statens Historiska Museum år 1910.
Den kulturhistoriska avdelningen.

Under å r  1910 ha de kulturhistoriska samlingarna ökats med 434 
föremål, fördelade på 85 huvudnum m er. Av dem tillhöra 50  föremål (7 
huvudnum m er)  Antellska Delegationen, 115 (46) Arkeologiska Kommissionen 
och 269 (32) Finska Fornminnesföreningen. Härtill kommer ytterligare ett 
antal av 304  planscher och fotografier samt 719 fotografiska plåtar och 
kopior av desamma.

En isynnerhet i kvalitativt hänseende betydande del av dessa förvärv 
utgöres även nu liksom tidigare av föremål från landets kyrkor;  största 
delen av dem har  lämnats såsom deposition i museet. Från medeltiden 
härrör en målad triptyk från Pöytis kyrka, hittills okänd för våra forskare, 
men av högt intresse främst såsom den enda altartavla med målad mittbild 
vi ha från medelt iden; i regeln ä r  huvudbilden i våra altarskåp snidad. 
Pöytis tavlan visar i mitten Kristi nedtagande från korset, på sidorna S. 
Maria Magdalena och S. Apollonia. Huvudbilden är vacker med det stilla 
lugnet i kompositionen och de matta färgerna, och målningen är ovanligt 
väl bibehållen. Något oroligare verka sidobilderna i sina tidskostymer; 
den högra av dem är ganska illafaren. Altartavlan är målad antagligen av 
en nordtysk mästare, i Liibeck eller Westfalen, i slutet av 1400-talet.  —  
Ett anna t  medeltida föremål, som förvärvats för samlingarna genom köp av 
en antikvitetshandlande, ä r  fragmentet av en dopfunt av kalksten med de 
hos oss vanliga enkla ornam enten på dessa föremål: breda, rundbågigt av
slutade refflor; den är från Letala kyrka och härs tam m ar troligen från slutet 
av 1200-talet. En dopfunt av trä från Pöytis kyrka är av obestäm bar



å lder; den är ornerad med i 
träet u tskurna ornam ent av ro
mansk karaktär, men dylika 
förekomma ännu på liknande 
arbeten, daterade på 1700-talet,  
t. ex. en solurstolpe vid Loka- 
laks kyrka (jfr Finskt Museum 
1910 p. 8 9 -  90).

Från 1600-talet härrör ett 
altarkläde från Vånå kyrka, av 
halvylle, vävt i m önster  med 
gröna och brungula blommor i 
rad e r  på rått botten sam t med 
initialerna I S S N ,  M S D K och 
årtalet 1668. Det är ej bekant, 
vilka personer dessa initialer 
avse. —  Halikko kyrka har  till 
m useet lämnat en gammal p re
dikstol med snidade figurer och 
ornam ent; den är en jämförelse
vis skral kopia från år 1669 

av den vackra predikstolen från 1655 i Tenala kyrka. Halikko predik
stolen är prydd med målade vapen för Gustav  Henriksson Horn av Kan-
kas (1621— 73) och Anna Helena von Gertten  (1640— 1709).1 —  Från 
Vemo kyrka är en egendomlig tavla, med flygeldörrar på de medeltida 
tr iptykernas vis. I mitten finnes ett krucifix i upphöjt broderi, på sidorna 
målningar framställande Maria och Johannes.  På  dörrarnes  utsida läses 
Anno 1642  och en nästan utplånad inskrift, som, enligt utredning av arki
tekt C. F rankenhaeuser,  avser  överstelöjtnanten, sederm era  generalmajoren 
Bernhard von Gertten  (-{- 1665) till Falkeno och Korsnäs i Vemo; han 
gjorde även andra donationer till Vemo kyrka, nämligen 1647 en koppar
ljuskrona och 1652 ett bårkläde. Ett stycke papper, en handling daterad 
i Hamburg, synes giva en anvisning om var  tavlan utförts. M useets sam 
ling av målade tavlor från kyrkorna har  även för övrigt ansenligen ökats, 
ehuru  dessa förvärv äro skäligen värdelösa och gjorda endast i syfte att 
rädda tavlorna från förstöring. Från Kaustby kyrka härstamma tre målnin
gar av E. Alm och J.  Sortell 1803, från Pöytis tio stycken, liksom de 
förra av religiöst innehåll. A nmärkningsvärd är en allegorisk fram stä lln ing:

1 Denne Gustav Henriksson Horn har även sitt vapen (huvudbanér) upphängt i 
Halikko kyrka. Vapnet beledsagas av hans sexton anvapen. —  En mängd andra in
tressanta föremål förvaras utan nödig omvårdnad i ett skräprum i kyrkan: på grund av 
rumbrist ha de ei tillsvidare kunnat rekvireras till museet.
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Adam och Eva i paradisisk 
dräkt inför den himmelska dom
stolen: G ud  och Kristus sittande 
vid ett bord med lagens tavlor 
m. m. och omgivna av fyra 
kvinnliga gestalter i tidens kos
tym: Misericordia, Pax, lusticia 
och Veritas. Tavlan är daterad 
1681, och bär  ett otydligt mästar- 
eller donatornamn (Johan Laum?); 
äm net är bekant i vårt land t. 
ex. genom en liknande tavla i 
Raumo.

En värdefull ökning vann 
museets  porträttsamling genom 
Itis församlings deposition av 
två porträtt i olja av, enligt på
skrift, överste Adam Muhl, målat 
1728 av David Swartz, samt 
Anna Dorotea Muhl, sedan gift 
de G e e r  (1728— 78), målat 1744 
av Arenius. Enligt ättartavlorna dog Adam Muhl redan 1714. Inskriften 
på porträttets baksida är målad i två repriser  och sålunda ej fullt tillför
litlig; möjligen avbildar porträttet Adams son Robert Muhl (1683— 1760), 
som 1728 var  överstelöjtnant vid livdragonerna. Han var far till Anna 
Dorotea. Av honom finnes på Tjusterby i P ernå ett 1727 av G. E. Schröder 
målat porträtt; det är  reproducerat i föreliggande häfte av Finskt Museum 
p. 22 och läsaren är i tillfälle att bilda sig ett omdöme i vilken mån 
det liknar Itisporträttet. Därom torde man kunna enas, att det senare ej 
kan avbilda fadern till Tjusterby herren . Ej heller torde det kunna vara 
fråga om en kopia av ett äldre porträtt; kostymen är nog 1720 talets. —
Anna Dorotea Muhl åter, vars ståtliga porträtt i Itis ej just kan sägas
giva intrycket av en sextonåring, finnes porträtterad även på Tervik i Pernå, 
som något äldre, och de två porträtten visa en påfallande likhet, trots det 
aristokratiskt långdragna näsparti och den låga panna målaren låtit det 
ena exemplare t få. Tervikporträttet ä r  här  avbildat p. 23.

Bland övriga porträttförvärv äro att märkas de Mathesiuska s läkt
porträtten av Michael Toppelius från början av 1800-talet,  5 akvareller, 
beskrivna i E. N ervänders  Toppeliimonografi p. 112— 113, samt ett par 
vackra m iniatyrer av okänd målare på 1790-talet,  framställande lagmannen 
Christian af Stenhoff (1745— 1832) och hans hustru Dorotea Elisabet S auer  
( f  1808). De sistnämnda förärades av hr  K. O. Krafft i Nakkila; de 
Mathesiuska porträtten inköptes av Antellska Delegationen. De framställa

Anna Dorotea Muhl (1728— 78). 
Oljemålning av O. Arenius 1 744.



kyrkoherden Georg Mathesius (1732— 1816) 
och hans hustru  Katarina Elisabet Brunell 
(1738 — 1813) samt kyrkoherden Nils Mat
hesius (1772 — 1822) och hans hustru Maria 
Elisabet Ju th e  (1 7 8 2 — 1857).

Antellska Delegationens samling av 
tryckta porträtt har  ökats huvudsakligen 
med förvärv från nyare tid. Det möter 
stora svårigheter att öka de äldre porträttens 
antal, då samlingen redan ä r  så fullständig, 
att endast mycket sällsynta porträtf saknas 
i densamma. Dock kunna ännu kollektio
nerna av historiska planscher samt svenska 
konungaporträtt i avsevärd grad komplet
teras, och några inköp ha även gjorts i 
denna riktning, t. ex. av en serie  batalj
bilder från 1600-talet.  —  Antellska D ele
gationen sam lar  ej fotografier av äldre port
rätt ;  i stället har  S tatens Historiska Museum 
begynt med en omfattande beskrivning 
och avbildning av våra offentliga och en 
skilda porträttsamlingar. Början har  gjorts 

med Universitete t (och s tudentavdelningarna) i Helsingfors samt Åbo stads 
Historiska Museum, där samtliga porträtt nu undersökts och fotograferats; 
härtill komma flere av våra äldre herrgårdar, där porträtten på museets 
bekostnad fotograferats samtidigt med det från annat håll igångsatta avbil
dandet av de gamla byggnaderna.

Möbelsamligen har  ej ökats med några värdefullare föremål, om ock 
ett och annat är  av jämförelsevis större intresse. Av ovanligare form äro 
en liten sekre tär  med brevfack och nerfällbar skiva, köpt i Åbo, samt ett 
runt sybord på tre fötter, med ett brett hål, vari tre lådor kunna utdragas
mot mitten; hålet kan tillslutas medels den ena, svängbara nåldynan. S y
bordet,  i likhet med sekre tären  av mahogny, utvaldes ur  en stor samling 
gamla möbler i en vindsvåning i Helsingfors; möblerna härstammade från 
en tid, då talrika husvärdar i Brunnsparkstrakten  levde på uthyrning åt 
Badhusets  förnäma somm argäster.  —  Bland förvärven finnas några vackra 
speglar, de flesta från Åbo, däribland en liten rokokospegel samt ett par 
gustavianska, med Stockholms hallstämpel 1777 och 1787 samt mästar- 
m ärkena C. C. och I. A.; den senare spegeln är här  avbildad, liksom 
rokokospegeln. —  En i Kyrkslätt uppköpt lådliknande kista har på insidan 
av locket målade bilder av fyra dam er i 1600-tals kostymer.

M useets hittills obetydliga samling av keramik har  bland värdefullare 
förvärv att uppvisa ett fat av ostindiskt kompaniporslin, med C edercreutzska

—  4 —
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och Posseska alliansvapnen och kanten 
ornerad med ett vackert mönster av blå 
och gyllne blommor. Fatet har  tillhört 
r iksrådet H erman Cedercreu tz  och hans 
maka i första giftet Märta Posse, och är 
från åren 1721— 38. Några till samma 
servis  hörande pjäser finnas i de F in
neska samlingarna på Ateneum. —  Ett 
stort ovalt fajansfat, som kommit till 
m useet u r  hovrådet K. A. W eckströms 
samlingar, är  signerat Rörstrand 15/ 7 1770.
Det har  svängd rokokokant i rött (snäck- 
motiv) med gula och gröna kvistar ytterst, 
samt är i mitten ornerat med förgätmigej, 
röda rosor och gula tulpaner.

Till de textila samlingarna ha för
värvats bl. a. två linnedam astdukar med 
rikt m önster  och årtalen 1786 och 1794.
De äro av samma slag som de vid 
denna tid i Borgå vävda linnedukarne.

Bland de många föremål, som från Sybord. Helsingfors.
Pöytis församling deponerats i museet, fin
nes även en järnkista med påsatta gjutna ornam ent i barockstil på locket samt 
på de fyra sidorna och avsneddningarna i hörnen. Ett vidlyftigt konstlås 
fyller hela insidan av locket. Inga inskrifter ge någon antydan om kistans 
härkomst eller tidigare öden; så mycket är  dock säkert, att den är från 
1600-talet.  Den liknar mycket den s. k. „Raseborgs kassak is tan“ , tillhörig 
domaren A. Kumiin i Ekenäs.

En synnerligen värdefull tillökning erhöllo de krigshistoriska sam 
lingarna i den uniformsfrack, som förärades av doktor Th. Tigerstedts sterbhus. 
Den bars i tiden av löjtnanten vid Savolaks infanteriregem ente Erik 
Alexander Tigerstedt, fallen vid Revolaks 1808; han b a r d e n  dock ej under 
fälttåget, utan avlade den just därförinnan, då 1807 års nya uniform in
fördes. Fracken är grå, med krage och ärmuppslag gula. —  Kapten C. 
A. R. Löfgren förärade till m useet  en mängd uniforms- och utrustnings- 
persedlar för Uleåborgs värnpliktiga skarpskyttebataljon intill 1902. —  
Av Häm een Museo i Tammerfors har m useet fått emottaga en kolossal 
hästbår från 1808— 09 års krig; m useet  i Tammerfors har självt behållit 
en annan dylik. —  Antellska Delegationens samling av avbildningar av 
gamla finska fanor har  ökats med ett tjugotal akvareller, utförda efter 
modellplanscher på Krigsarkivet i Stockholm. Dessa planscher härröra  från 
1680- och 1750-taIen.

Bland de talrika föräringarna till de nautiska samlingarna m ärkes ett
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stort, c. 2 m högt modellskepp från navigationsskolan i Helsingfors, samt 
Helsingfors-köpmannen konsul C. W. 1. Sundm ans (1 8 1 0 — 89) omfat
tande korrespondens och andra affärshandlingar, ett värdefullt material till 
vår  handels och sjöfarts historia i medlet av 1800-talet.  O ckså Helsing
fors kommunala historia samt den svenska teaterns i Helsingfors historia 
erhålla i detta arkiv en god belysning. — Med den S undm anska donations
fondens medel har  inköpts en postbåt från Eckerö med fullständig u trust
ning. Den var den sista i sitt slag; posten föres num era av ångbåtarna. 
Den skall införlivas med friluftsmuseet på Fölisön.

Rokokospegel. Gustaviansk spegel.
Stockholm 1787.

Av de personer, som lämnat föräringar till museet, böra vi ytterligare 
näm na häradshövd. J. W. Brummer, kaptenskan Alma Cederhvarf,  fröken 
Elin de Pont, fröken Constance Grönhagen, possessionatern E. v. Haartman, 
fru Ida Hobin, firman J.  Hoth i S. Petersburg, ingeniör H. Jäderholm, 
kapten L. Laurent, boktryckar A. V. Leinonen, handl. Alex. F. Lindberg, 
förf. Anders Ramsays sterbhus, mag. Juhani Rinne, fröken Alexandra S an 
dell, handl. F. Schröder, överste V. Schvindt, fröken Louise Sommardahl, 
konsul G. Sundman, kapten Karl Sundman, mag. K. A. Talvioja, fröknarne 
E. och W. W athen, hovrådet K. A. W eckström s sterbhus, professorskan 
M. Zettermann. Till planschsamlingen ha dessutom föräringar gjorts av 
överarkitekten Jac. Ahrenberg, greve C. A. Armfelt, professor J .  R. Aspelin,
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Ostindiskt fat. 1720-talet.

Rörstrandsfat. 1770.
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järnvägstjänstemannen K. E. Boijer, fröken Sigrid Brunou, överste G. A. 
Gripenberg, professor G. Grotenfelt , prosten N. G rönlunds s terbhus, s ta ts
rådet M. Hallberg, doktor K. K. Meinander, baron G eorg  Standertskjöld 
och magister A. M. Tallgren, varjämte m useet fått mottaga den kollektion 
herrgårdsfotografier, för vilka en utförligare redogörelse läm nas här  längre 
fram.

K. K. Meinander.

Järnkista från Pöytis kyrka. 1600-talet.
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Anteckningar om våra medeltida kalkar.

Till våra dagar ha icke uppbevarats många av våra medeltida kalkar, 
13 eller 14 det är  allt. Och dock fanns det vid slutet av medeltiden åt
skilliga församlingar, vilka ägde flere dylika. Sålunda funnos år 1530 i 
Nådendal 17 kalkar förutom 3, vilka voro förpantade. Nykorsprebende i 
Raumo ägde 1539 5 kalkar och Åbo domkyrka hade 1630 7 samt 1655 
8 kalkar, ehuru  till m yntkammaren därifrån år 1557 levererats  11 sådana.

De uti kyrkorna och klostren förvarade kalkarna voro avsedda dels 
för tempeltjänsten dels för besök hos sjuke med sakramentet.  En särskild 
användning hade de s. k. gravkalkarna —  en dylik kallades calix sepultu  
rce —  vilka lades med de döda i kistan T De voro av tenn eller vax. 
Uti Korois kyrkogravar har sålunda enligt uppgift av magister Rinne fun
nits en liten tennkalk; och uti Tyrvis kyrkoräkenskaper för 1517 finnes 
en anteckning „subleuata 2 öre pro cera de qua calix sepulture fiat d:no 
Magno Flaeminghe", och då för bemälde Fleming jämväl erlades betalning 
för gravplats (Hausen Bidr I. 410, 411), kan man därav sluta att han ej 
var  präst. G ravkalkar  brukades sålunda även för lekmän.

Genom de s. k. skövlingarna under  G ustaf Vasas tid berövades tem p
len till stor del sina tillhörigheter av ädel metall. Kalkar, patener, mon- 
stranser, pyxis-askar, ciborier och „a x “ m. m. smältes upp i m yntkam m a
ren. H uru  ogärna församlingarna avstodo sina gamla tempelkäril framgår 
bl. a. därav att Ijå och Kemi 1536 betalde hjälpeskatt —  resp. 20 och 30 
mark —  i stället för de söndriga kalkar, som från dessa församlingar hade 
uppskrivits för myntkammaren. Och om de kalkar, vilka togos till skövels 
från de flesta kyrkor, finnas blott kvar uppgifter rörande deras vikt.

Av avlidne präster fick, eller rättare tog konungen i testam ente jäm
väl guld- och silverklenodier, ringar, sölvstop, skålar, kannor och kalkar. 
Så fick konungen redan 1529 i testamente efter he r r  Michael i Odensarga 
en kalk. Efter m ester  Sigfrid i Litala erhöll konungen 1544 en förgylld 
kalk med krucifix på foten jämte paten som var förgylld med Kristi u p p 
ståndelse ovanpå —  troligen snarlik pätenen i Hauho.

Av de få efter G ustaf Vasas skövlingar kvarblivna kalkarna ha sedan 
flere under  de täta fientliga infallen i landet gått förlorade. Redan innan 
Gustafs skövlingar företogos berövades domkyrkan en kalk, som nu förva
ras i Eiby i Danmark. Anteckningar finnas även, att kyrkornas värdeföre
mål undergingo decimering under krigen 1555, 1571— 72, 1579— 82, 
1589— 92, 1630 och 1656. Under stora ofreden sökte man visserligen 
från landets sydligare delar bringa de värdefullare kyrkokärlen i säkerhet 
undan till Sverige; men där detta icke skedde blevo de krigsrov. Så miste 
t. ex. Vasa, Malaks (3 kalkar), Solv (2), Korsnäs, Östermark, Ylistaro, Lill-

1 Vid en kyrkoreparation i Tuulois fanns i kistan över den dödes bröst en svala
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kyro (2), Laihela, Pedersöre, Vörå (2), Oravais, Lappo, Alavo, Gamla Kar- 
leby, Kelviå, Lohteå, Salo, Muhos, Ijå, Haukipudas och Paldamo m. fl. för
samlingar sina kalkar. O säkert  är  huru  många av dessa voro från m edel
tiden, men dylika funnos väl många.

De få återstående kyrkokärlen ha varit utsatta för ytte rm era  fatalite- 
ter. Genom  tjuvahand ha sålunda åtminstone tvenne medeltida kalkar för
kommit. Den 4 okt. 1791 stals ifrån Kangasala kyrka en förgylld kalk; 
och finnes om densamm a följande beskrivning insänd till Domkapitlet i Åbo: 
„å dess handtag var med sällsynt konst utarbetade apostlabilder, och på fo
ten var anbragt krucifix och några okända karakterer,  liknande mycket de 
ry sk a“ —  med all säkerhet minuskler. Möjligt är  att kalken var av samma 
typ som finnes avbildad i Janses  Medeltidsminnen från Östergötland N:o 83 
eller Hildebrand Sv. Medeltid III N:o 542. —  År 1804 stals å ter  från S. 
Marie kyrka en kalk, om vilken socknestämmoprotokollet fö rm ä le r1 : „En 
utan- och innantill väl förgyld communion kalk af silfver af c:a 50 lods 
vigt och mycket gammalmodigt a rbe te ;  handtaget utsiradt med några deri 
ingrafna bokstäfver i såkallad munkstyl och för öfrigt af flere hopskrufvade 
stycken sam m ansatt .0 —  Mycket antagligt ä r  att den kalk som stals från 
Eckerö och fanns hos guldsmeden Grels  i Åbo, var från medeltiden (Vaa- 
ranen Handl. 28/é 1604), och 1487 stals från Hollola kyrka alla de kalkar 
och kors som i kyrkan var (Hausen Bidr).

Ofta inträffade att församlingarna själva icke blott förpantade, utan 
även sålde av sina kalkar, då de ägde flere dylika. Av Nådendals förråd 
av kalkar var sålunda 1530 en förpantad till herr  Måns i Nousis, och 2 
kalkar hade förpantats för mjöl och korn, och 1558 anam m ades därifrån en 
liten förgylld kalk till Masku. Åbo domkyrka sålde 1610 en kalk till Loh
teå, en till Pargas och en till Urdiala, och 1615 såldes därifrån en förgylld 
m ässekalk med paten till fältherren Jakob de la Gardie. 1 andra fall läto 
församlingarna omarbeta sina kalkar, så att de fingo större skålar än vad de 
ursprungligen haft. Ävenledes läto de omgöra m onstranser  eller ciborier 
till kalkar. En dylik, troligen monstransfot, som num era uppbär en kalkskål, 
finnes i Raumo. På knappens u tsprång läses tfjeåöå och omskriften kring 
foten lyder: Ijoftia facra ifjefuå anime fit f)ic opftmvrå efug. Denna tämli
gen vanliga inskrift anbragtes under  medeltiden blott på sådana käril som 
voro avsedda för hostian, d. v. s. ciborier, pyxisaskar, m onstranser  eller 
patener. Så anträffas den, för att blott taga exempel från eget land, på 
en före 1404 till Borgå kyrka förvärvad pyxis i majuskelskrift (Hausen 
Antiqv. Forskn. resa i Nyland pag. 91 och plansch —  jfr Svenskt Diplo- 
matarium N:o 510 för 24/ n  1404), ävensom å en paten i Masku (Fornm. 
För. Tidskr. VIII. 199).

En inskrift, som ofta anträffas å medeltida kalkar, är  den som är an-

1 Godhetsfullt meddelat av prostinnan J. M. Montin-Tallgren.
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bragt å S. Marie kyrkas medeltida kalk: DE VERA VITE FERT H O C
VAS PO C U L A  VITE. Huru gammal denna kalk är framgår av majuskel- 
skriften, som visar tillbaka på slutet av 1200-talet.  Bokstaven A är näm 
ligen av samma utseende som denna bokstav har  i ordet GRACIA uti her
tig Bengts sigill (1283 ; jfr H ausen Medeltidssigill N:o 1). Visserligen 
finnes en nära nog liknande typ å Saltviks kyrkokäril av år 1346 —  kal
ken därstädes har  för resten samma inskrift som S. Marie kyrkas kalk —  
men äro bokstäverna sistsagda år betydligt mera utsirade. Även i början 
av 1500-talet uppträder åter detta A, men då ha de övriga bokstäverna en 
helt annan typ.

Det märkligaste med S. Marie kalken är att densamm a synes vara 
ett testamente av Magnus Ladulås. Denne uppgjorde nämligen 1285 sitt 
testamente, vari han bl. a. gav „ecclesie Finlandie IIILor marchas puri pro 
calice ad majus altare et pix ide”. Såsom bekant blev först 15 år senare 
Åbo domkyrka färdig, och ännu följande år efter donationen, 1286, blev 
Räntämäki kyrka vilostad för biskop Ketillus. Sedan Magnus 1290 d. 18 
decem ber avlidit, t i 11 fö 11 o väl dessa 4 m arker  silver påföljande år  ecclesia 
Finlandie, d. v. s. S. Marie, och kalken tillverkades törhända kort därpå 
under  biskop Magni tid. —  Kalkens höjd är 13, fotens d iameter 10 och 
skålens 9 cm.

Törhända hundra år yngre än S. Marie kalk är den i Honkilaks för
varade kalken, om vilken det uppgives att densam m a skulle kommit från 
Eura. Kalkens höjd är  21 cm., fotens diameter är 12 cm. 1. Upptill kring 
den senare  gjorda rymliga skålen läses 2 H Ta W  BTV Hångilax-Kijrka  
Tilhörig Åhr 1790. Skålen är alltså enligt såväl guldsm edsmärket som 
enligt det utskrivna åratalet av år 1790. Närmast inunder skålen mellan 
denna och knoppen är anbragt ett gallerverk, vilket fortsättes även nedanom 
knoppen. Uppå de konstfärdigt utarbetade utsprången läses: ifyesns och på 
foten i minuskelskrift öeffen • felidj • gfyif • • roatmal • to • 5unte • fyin>
vifcs • a l ta r  • to • abo, och ett signaculum, malteserkors under  ordet abo. 
Kalken har  alltså ursprungligen skänkts till det på grund av P ete r  Ålän- 
dings åren 1386 och 1400 gjorda donationer stiftade Eriks och Henriks- 
altaret i Åbo. Heyne (Henrik) Watmal var borgare i Åbo 1386— 1426.

Frågan om tiden från vilken denna kalk förskriver sig står i s am 
band med frågan om minuskelskriftens framträdande och förekomst uti in 
skrifter i norden. Hildebrand uppgiver (Kyrkl. konsten i Sverige p. 187) 
att uti inskrifter inemot år 1400 majusklerna började ersättas med m inuskler 
och att vid pass år 1400 denna förändring hade vidtagits i Sverige. Men 
denna öfvergång tyckes dock skett litet tidigare än år 1400. Så finnes 
minuskelskrift redan i kung Håkans sigill (från 1362?) samt vidare uti 
Albrechts av Mecklenburg; drottning Margaretas och Eriks av Pom m ern si

1 Pastor V. Suojamaa har godhetsfullt lemnat meddelanden om ifrågavarande kalk.
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gill bära även dylik inskrift. Bo Jonssons sigill av 1369 hade även minu- 
skeltypen, och uti sigill til lhörande personer från Finland anträffas dylika 
tidigast år  1381 i 2 sigill (Hausen Medelt. sig. N:o 46 och 99), vidare 
1387 (a. a. N:o 105) och 1399 (Forsström Hist. p. 248). Men först från 
1400-talet bliva minuskelskrifterna allmännare, så år 1401 (Forsström p. 
251), 1402 (Hausen N:o 110 och 301) o. s. v.

Honkilaks kalken kan  sålunda, att döma av bokstavstyperna, vara från 
1380-talet.  Vid denna tid funnos uti Åbo guldsm eder: Petrus  aurifaber 
1371 och Tideka guldsmed 1373— 84, och omöjligt är icke att kalken var 
tillverkad i Åbo.

Tidigast från medlet av 1400-talet är den sjukbesökskalk av silver, 
vilken, jämte paten, väger 25 lod och nu förvaras i Åbo Museum. Kalken 
har  i tiden tillhört S. Jörans hospital och sedan troligen Sälö hospital. Å 
denna kalk läses nedanom kalkskålen mellan denna och knappen il)eju§ 
cri3t03; å knappens kantiga utsprång 1HESUS (i majuskelskrift) och un 
der knappen morien fone (i minuskel). På foten är anbragt ett upphöjt 
krucifix och å ömse sidor inom var sin liggande sköld I och f) samt n e 
danom kring fotens kant i m inuskler loren? fyanneg fon criStrin tboma? mal- 
borgi) —  if)efu§ moria. Möjligt är  att kalken var en gåva av den Laurens 
Jonsson ( =  Hansson) som 1449 gav till klärke altaret del uti sin kålgård, 
och någon tid därefter utbytte Laurens och hans hustru  Katerina till helge- 
lekam ens altare Härm elaks mot en gård i Åbo. Även ligger den möjlighet 
till hands, att kalken i fråga är til lverkad i Åbo, där omkr. 1430 fanns 
guldsmeden Lars och par årtionden senare  en vid namn Sven.

En annan medeltida kalk finnes även i Åbo. Den är omnämnd i 
Fagerlund; Finlands leprosorier, p. 122, och bär  inskriften: g[ott] hijlf]
un|s] hijlf] m[a|ri[a].

Möjligt är  även att någon medeltida kalkfot ännu finnes i behåll bland 
någon kyrkas silver. I Borgå finnes en kalk som år 1601 tillhörde kyrkan 
i V iborg; den var ända till in på 1880-talet sänkt med stenar, och är tro
ligen från medeltiden. Den i P ernå kyrka förvarade kalkens fot är  väl från 
1500-talet (jfr H ausens  Nyl. resa fig X. 37).

Lojo kyrkas kalk har  foten delad i 6 större och 6 mindre flikar; den 
bär åratalet 1632, men på knoppens utsprång läses IHESVS på samma sätt 
som å medeltida kalkar. På en kalk från slutet av 1600 talet i Mörskom 
läses å knoppens utsprång IHS V D  W • I • AL (Ihesus, verbum Dei Manet —  
upp och nedvänt M —  In yEternum).

En över Tyskland, Skandinavien och Finland —  och kanske än längre — 
utbredd legend omtalar nattvardskalken, ryttaren och trollen eller jätten. 
Berättelsen är i vårt land lokaliserad på flere orter —  S. Marie, Rusko, 
Nykyrko, Vittis, Lojo och Helsinge (Fornmin. För tidskr. III. 100— 101, 
Åbo Underrä tte lser 1824 N:o 73, 74, 76; 1828 N:o 53, 54, 58, 59 och 
1830 N:o 25, Finska vet. soc. bidr. 29 :  164, 165, Finskt M useum 1899
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p. 13, Hembygden 1910 p. 7, 8). Om sägnens utbredning och möjliga 
ursprung har  magister Rinne i Hembygden 1910: 38, 39 lämnat en in tres
sant redogörelse. För resten ä r  legenden om att guldbägare, vilka bragts 
från trollfolket, skola göras till kalkar, mycket gammal —  jfr Fornsvenskt 
legendarium s. 686. Att en gammal sägen för att lokaliseras å annan ort 
än den ursprungliga, dock tarvade vissa anknytningspunkter,  derpå erb ju
der  Lojo ett exempel. Om Lojo kalk berättas att uti Vichtis jätten bjöd 
ryttaren eller dragaren en silverbägare med en klar vätska uti;  ryttaren, 
som ville bemäktiga sig densamma, kastade över sin axel vätskan, som 
bortfrätte håren av hästens länd; sedan styrde han i sporrsträck till Lojo 
k y rka ;  men bägaren började smälta i ryttarens hand; han tillropades av en 
röst: aja viirikolle! —  korsplöjd åker.  F ramkommen till Lojo kyrka ställde 
han bägaren å kyrkans altare. Och, tillägger sägnen, kalken finnes än i 
Lojo kyrka och är  smält på ena sidan (Finskt Mus. 1899 p. 13).

I Lojo S. Laurentii kyrka fanns en kalk —  dess vikt var 36 lod —  
vilken 1640 kallas „gammal förgylt ka lk“; den var söndrig och lämnades 
1684 till reparation hos guldsmeden H ans Meyer i Åbo. Legenden (jfr 
Fornsv. legend, s. 417) vet att förtälja om en söndrig kalk, vilken, ställd 
på S. Laurentii altare (i Rom), genom ett under blev hel igen. Möjligt är, 
att den gängse sägnen om ryttaren och kalken började tillämpas på S. L au
rentii kyrkas i Lojo kalk, då här  fanns en gammal söndrig kalk och då 
man hört legenden om den söndriga kalken å S. Laurentii altare.

Det uppgives att redan påven Urban I förordnat, att kalkarna borde 
göras av guld, silver eller bly (tenn). Senare omtalas dock kristall (glas) 
kalkar. Även de finska kyrkorna ha alla dessa slag —  och några till; av 
guld i B jö rkö ; —  av tenn finnas gamla kalkar i Asikkala, Borgnäs, Ilmes, 
Joutsa, Kuolemajärvi, Parikkala, Saarijärvi,  Räisälä, Valkjärvi och Villman- 
strand och kanske annorstädes ; —  i Somerniemi av mässing; —  av trä i 
Jorois;  —  av glas å Tytärsaari, och av malm i Revolaks. I Tavastkyro 
kyrka finnes 2 dryckeshorn, av vilka det ena i tiden skall blivit b e 
gagnat såsom nattvardskalk.

Någon gång finnes det omförmält att kalkar bragts till Finland såsom 
krigsrov. Så torde den gamla kalken i Borgå hämtats till Viborg såsom 
krigsbyte. Inskriften på en kalk i Jockas utvisar, att densam m a är hem m a
hörande från Pom m ern ; inskriften lyder: Magniflcus E t generosus Dominus
Georgius von Farensbach, proesidens Wendensis, Dominus in Carkus, Eqvestr. 
ord. in Livonia, Prcefectus Capitan. Rugiensis et Tarwesten. In Usus Divinos 
et Honorem Sacri Sang. Ihesu Christi hunc Calicem adornari ju ssit Anno  
1594."

Uti de medeltida kyrkliga inventariiförteckningarna näm nas ibland kol
pannor. De användes bl. a. att uppvärma kalken uti de kalla kyrkorna. 
Såsom belysande i detta fall må följande anföras. År 1494 anhöll biskop 
Magnus i Åbo hos påven att det skulle tillåtas, att mässan skulle få be 
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gynna under  den mörkaste tiden, från novem ber till februari två timmar 
före dagningen, enär  stiftet med dess ofantliga skogar och fält samt ra 
sande vilddjur var beläget ytterst i norden, varest vid vintersolståndet da
gen knappt är 6 tim m ar lång. Troligen såsom svar å denna anhållan re 
solverar påven par m ånader senare, att portativa altaren skulle få inrättas 
på lämpliga platser, enär  nattvardsvinet stelnade av köld och uppvärmning 
av kalken vid eld eller mellan händerna icke gick för sig. —  År 1700 
köptes till Åbo domkyrka 8 tunnor kohl till kalckens w erm ande wid altaret 
(Åbo Räkensk. II. 97).

Våra medeltida kalkar äro förutom de ovannäm nda: kalken i Borgå 
1250— 90 (Fmfgns Tidskr. V l l : 94— 106), i Masku c:a 1300 (a. a. VIII: 
198 f.), i Hauho 1416 (a. a VIII: 199— 201), i Kemi c:a 1450 (a. a. VIII: 
201— 203), i Nådendal 1469— 1500 (a. a. VIII: 2 0 3 — 204), i Rusko 1500 — 
06 (a. a. VIII: 2 0 4 — 207), i Pedersöre 1429 (a. a. XIV: 10, Vet. soc. bidr. 
38: 143— 145), i Saltvik 1346 (Hausen, Antiqv. Resa Åland p. 55— 56) 
och i Eibo i Danmark 1480— 90 (Finskt Mus. 1902: 12— 15, Åbo Tidn. 
1894 12/s).

Ad. Neovius.

Landsortsmuseerna.

Liksom senaste å r  äro vi nu i tillfälle att, tack vare benäget tillmötes
gående av föreståndarne för m useerna i Åbo, Borgå, Ekenäs, Vasa, Lovisa 
och Jakobstad, lämna några korta upplysningar om landsortsmuseernas verk 
sam het under  det förflutna året,  1910. Vi inskränka oss liksom förut till 
m useerna  i svenskspråkiga trakter.

I Åbo stad s H istoriska  M useum har verksam heten fortfarande 
förnämligast varit riktad på ordnandet och det systematiska uppställandet 
av museiföremålen, sedan m useets  utrym m e väsentligen utvidgats. Under 
åre t hava sålunda m useets  intressanta samlingar av skråföremål överflyttats 
till ett nytt s törre rum, där de kunnat uppställas överskådligare än förut. 
Det påtagliga intresset för de i m useet uppställda m annekinerna har  för
anlett bestyrelsen~~att under  detta år ytterligare anskaffa ett antal dylika. —  
Planerings- och planteringsarbetena kring slottet ha num era  slutförts enligt 
den plan bestyrelsen utstakat.  Dessa kostsamma arbeten ha kunnat utföras 
tack vare de år efter år u tgående betydande understöd som härför ställts 
till bestyrelsens förfogande av dess ordförande kom m erserådet Fr. von Rettig. 
—  Samlingarna ha under  året ökats med 315 nummer, och uppgå de 
katalogiserade föremålen till 9 ,034. Bland gåvor till m useet må särskilt 
näm nas följande. Fröken Johanna Vilhelmina Löfgren har  skänkt en siden- 
klädning, buren av modellen till J. E. Löfgrens tavla „Damen med rosen". 
G reve Aug. C:son Armfelt har skänkt en bröstbild i gips av grevinnan
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Gustava v. Essen f. Armfelt. Av kommerserådinnan Sofie Dahlströms f. 
Kingelin arvingar har skänkts en mycket stor samling äldre kostymer o. d. 
Också genom andra föräringar har  museets kostymsamling ansenligt ökats. 
Kommunalrådet Joh. Fogelberg har utom en mängd andra saker skänkt en 
sockerask av fajans, gjord år 1860 vid Kjeldinge fajansfabrik „ Fortuna “ i 
Nagu. Bland inköp till m useet märkas ett skåp med rikt intarsia-arbete 
från 1600-talet,  från Åbo, en mängd ryoir från västfinska socknar från början 
av 1800-talet,  samt en guitarr  gjord av violin- och schatullmakaren i Åbo 
Karl Pe tte r  Sundqvist år 1838. —  Under året har m useet besökts av icke 
mindre än 33 ,080  personer, därav 4,251 skolbarn. 8 ,000  personer ha betalt 
endast 5 penni i inträdesavgift, de övriga 25 eller 50 penni. Av de för 
landsortsm useerna anslagna statsunderstöden har  m useet under  1910 upp
burit 1,000 mark. —  En ny upplaga av m useets  katalog utkom under  året. 
Föreståndare för m useet är mag. W alter von Konow.

B orgå M useum har under år 1910 undergått  betydande förändringar. 
Det konsthistoriska galleriet, bestående av fotografiska reproduktioner och 
gipsavgjutningar av m ästerverk från äldre konstperioder, har överflyttats till 
stadens folkbibliotek, sedan det allt ifrån 1902 varit inrymt i två rum å 
museet, borgarståndets sessionsrum 1809 och ett angränsande mindre rum. 
Galleriet tillhör ej museet utan enskilda personer som bidragit till dess hop- 
bringande; under de senare  åren har  galleriet ej ökats, varför det i viss 
mån varit en död last för m usee t ;  må man hoppas på en utveckling av 
detsamma i dess nya lokal. Genom  denna flyttning har m useet vunnit ökat 
utrymme, och betydande omställningar ha företagits. Resultatet är att envar 
av stilarterna nu har  sitt särskilda rum i m usee t :  barocken, rokokon, den 
gustavianska stilen, empiren och mahognystilen. —  Bland märkligare för
värv till museet må näm nas en kakelugn med figurmålningar i empirestil, 
funnen söndertagen på vinden på Kiala gård ; en kista med rika flacksnide- 
rier, mest figurbilder, från 1500-talet,  inköpt i Borgå; samt en samling sk rå
föremål, deponerade av Hantverks- och fabriksföreningen i Borgå. Under 
året ha 202  föremål tillkommit, och utgör antalet nu 3 ,392, oberäknat m ynt
samlingen. Denna har ordnats av statsrådet M. Hallberg, och en ny vitrin 
för densamm a har anskaffats. Bland märkligare händelser må slutligen an 
tecknats, att museets  bestyrelse satt sig tvungen att börja en rättegång rörande 
ett synnerligen betydande testamente, uppgjort 27 oktober 1907 av avlidne 
rentieren  Henrik  Borgström till förmån för museet. Tvisten gäller u rak t
låtenhet från testamentsexekutörs sida att utgiva väsentliga delar av det som 
skulle tillfalla Borgå m useum ; rättegången är ej ännu avgjord. —  M useet 
har  åtnjutit i statsunderstöd 700 mark, varjämte det fått mottaga av S par
banken i Borgå 400 mark och av Stadsfullmäktige 300  mark. —  En ny 
katalog utkom under  1910. Museets föreståndare är, efter det generalmajor
H. Schulman under  åre t lämnat platsen, magister Ossian Wichman.
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E kenäs M useum har icke under  året genomgått nämnvärda för
ändringar eller ökats med några märkligare förvärv; en betydande del av 
det nytillkomna utgöres av böcker och arkivalier. Antalet katalogiserade 
föremål är 862. M useet har  av Stadsfullmäktige erhållit ett anslag om 300 
mark. Föreståndare är rektor K. Hugo Nicklin.

Ö sterbotten s H istoriska  M useum i Vasa har  fortfarande arbetat 
under  ogynnsamma villkor i fråga om lokal. Samlingarna äro inhysta på 
flere olika ställen i staden. Tidigare har  en god lokal för dryg kostnad varit 
upphyrd för utställande av de m era  representativa föremålen; hyran har 
slukat en stor del av årsinkomsten. Nu har  bestyrelsen för museet valt en 
annan väg; samlingarna ha magasinerats  och inkomsterna i högre grad an
vänts för inköp av föremål. Bestyrelsen hyser  förhoppning att till lokal för 
m useet erhålla det gamla tullhuset, sedan staden uppbyggt ett nytt. —  In
köpen till m useet  ha till avsevärd del utgjorts av gamla åkdon, slädar och 
kärrkorgar med sniderier  och målerier, varpå det slöjdkunniga Österbotten 
är så rikt. Även möbel har  inköpts rätt mycket, och en särskild sjöfarts- 
avdelning har  upprättats i museet.  Antalet nya föremål är 172, totalsumman 
1,981. U nder året besöktes m useet av 468 personer. Stadsfullmäktige ha 
beviljat ett anslag om 3,000 m ark ; i statsunderstöd har m useet fått emottaga 
450  mark. —  Museets föreståndare är magister Knut A. Sääf.

L ovisa  M useum har ökats huvudsakligen med föremål hörande till 
sjöfartsafdelningen, vidare med äldre smiden och textilier samt två större, 
fullständiga serviser  Davenportfajans: „A griculture“ och „British Scenery".  
Den s. k. „K ungskam m aren“, som tidigare inretts till ett rum i gustaviansk 
stil, har erhållit en ny, r ikare uppställning. Under åre t besöktes m useet  av 
382 betalande personer samt dessutom avgiftsfritt av stora skaror deltagare 
i sång- och musikfesten i Lovisa 1910 och skolungdom. Till den nämnda 
festen utgavs en kort tryckt beskrivning på museet, som num era omfattar 
inemot 5 ,000 föremål. I statsunderstöd har  m useet åtnjutit 350  mark. 
Föreståndare är doktor Jedv. Iverus.

Jak ob stad s H istorisk-E tnografiska M useum grundlädes 1904 
och tillkom i huvudsak tack vare enskilda personers frikostighet samt över
togs av staden 1906; under  de gångna åren och året 1910 har  m useet av 
Stadsfullmäktige erhållit anslag om 1,000 mark. Det disponerar över 4 rum 
i det s. k. Malmska huset,  ett vackert gammalt s tenhus, som av kom m erse
rådet Malms arvingar donerats till staden. Bland föremålen i m useet märkes 
stadsförsamlingens deposition av kyrkliga fornföremål: en gammal orgel, 
diverse textilier hörande till kyrkans skrud en mängd mässingslampetter, 
två ornerade dopfat o. s. v. Ett av rum m en i m useet har  utgjort kom m erse
rådet Malms kontorsrum ; det är meningen att lämna den här  bevarade äldre 
inredningen i dess gamla skick. Museet har tidigare varit oordnat; år  1910 
erhöll det en förvaltningsinstruktion av Stadsfullmäktige varjämte det beslöts
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att en avlönad föreståndare skulle anställas. Föreståndare är från den 1 maj 
1911 fil. kand. F. K. Lindholm.

Å lands K ulturhistoriska M useum har under året åtnjutit ett s ta ts
understöd om 300 mark.

Förutom de näm nda m useerna  i Åbo, Borgå, Vasa, Lovisa och Marie
hamn ha följande landsortsmuseer erhållit understöd ur  den Längmanska
fondens medel:

Satakunnan  M u s e o ..............................................................  800: —
Oulun Läänin Historiallis-Kansatieteellinen M u s e o . . 800: —
Häm een M u s e o ...................................................................  700: —
Viipurin M u s e o ....................................................................  500: —
Jyväskylän Seminaarin Etnografillinen Museo . . . .  450: —
Kuopion Isänmaallinen S e u r a ...................................... 500: —
Rauman M u s e o ....................................................................  450: —

Totalbeloppet av dessa understöd, vilka utdelats genom Arkeologiska 
Kommissionen, ä r  7 ,000 mark.

Helsingfors Stads Museum.
År 1906 tillsattes av Stadsfullmäktige i Helsingfors en nämnd med 

uppgift huvudsakligen att anskaffa bilder av äldre byggnader och gatupar
tier i staden, särskilt sådana som försvinna under  den livliga nybyggnads
verksamheten. Även föremål belysande stadens historia skulle insamlas. 
Helsingfors Fornm innesnäm nd har  emellertid hittills inskränkt sig till den 
förstnämnda delen av programmet, och först i år, då utsikt öppnats att 
erhålla lokal för ett särskilt s tadsmuseum, har  näm nden  till Stadsfullmäk
tige inlämnat ett förslag om utvidgande av dess verksam het Förslaget 
innebär upprättandet av ett särskilt stadsmuseum, som skulle erhålla lokal 
i Villan Hagasund, vilken i vår blivit disponibel efter det statens ku ltu r
historiska samlingar överflyttats till det nya Nationalmuseet. Stadsfullmäk
tige ha num era även godkänt detta förslag, och från den 1 juli 1911 in
rym m es det nya m useet i Villan H agasund; en m era  detaljerad instruktion 
skall dock inom innevarande år utarbetas och fastställas av Stadsfullmäktige. 
M useet står under  Fornm innesnäm ndens vård.

Fornm innesnäm ndens årsanslag har under åren 1906— 1911 utgjort 
1000 mark, varjämte större tillfälliga anslag beviljats, t. ex. detta år 3000 
mark för inköp av en större kollektion äldre Helsingforsfotografier. För 
organisationen av det nya m useet har  för 1911 beviljats 3000  mark. Det 
begärda årsanslaget för de följande åren utgör 5000 mark.

Helsingforsmuseet kom m er tillsvidare att disponera blott över nedra 
våningen å villan H agasund; den övre upplåtes åt Konstflitsföreningen, vars 
samlingar flyttas hit från Ateneum.



Sarvlaks slott.

Våra gamla herrgårdar.
Av våra synliga kulturminnen ha kyrkorna och deras konstskatter av 

många skäl i främsta rum m et sysselsatt forskningen. Den kyrkliga konsten 
var förhärskande icke blott under  medeltiden, utan ännu på 1600-talet,  då 
landets mäktige tävlade om att med dyrbara föräringar pryda sina socken
kyrkor. Härtill kommer, att materialet här  ä r  så väl ordnat för forsknin
gen ;  man vet var man skall söka det, och det är  ju så gott som färdigt 
registrerat i kyrkornas inventariiförteckningar. Vidare äro våra kyrkliga 
konstm innen offentlig egendom och därför lott tillgängliga för envar, medan 
privata ägare naturligtvis alltid i någon mån vilja omgärda sina skatter med 
den husliga friden.

De världsliga minnena, våra gamla slott och herrgårdar,  deras inred
ning och bohag och framförallt porträtten, ha därför länge varit jämförelsevis 
okända. Det har  ju varit klart, att deras tid dock en gång skulle komma, 
och det ä r  väl ej orätt att säga att den kommit med de moderna repro
duktionsmedlens, fotografins och det fotomekaniska tryckets, storartade u t 
veckling. De möjliggöra på ett helt annat sätt än förut bekantskapen med 
det värdefulla material vår kulturhistoria har i de gamla herrgårdarna. Det 
må också erkännas, att de storartade publikationer, som på detta område 
under  senaste  tid utkommit i Sverige, vänt blicken till vad vi här  kunde 
hava av denna art.

Men det har  ingalunda saknats m aningar även av annat slag, och 
med tanken på dem må man väl säga, att vi sent nog kommit till insikt 
om det kulturarv vi hava —  och haft. H uru  mycket har  ej gått förlorat 
inför de nu levandes ögon. Man läse Anders Ramsays skildringar av hans 
släkts familjegods, där nu allt är  förskingrat,  eller ihågkomme olyckor så
dana som Sarvlaks brand 1880, då det dyrbara tavelgalleriet från Rönnäs 
gick upp i lågor, samt ännu senaste å r  Haikå gårds brand. Villnäs slott, 
en av våra få kvarstående stormansboningar från 1600-talet,  har  försålts till
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Från trägården på Tervik.

en bonde, och dess gamla bohag har bortförts. Det är framförallt just de 
gamla godsägaresläkternas övergivande av lantlivet och inflyttning till s tä 
derna som medför förändringar. Detta beror delvis på sociala orsaker, och 
det kan nog även konstateras i Sverige, t. ex. i Skåne med dess många 
stora adelsgods. Men hos oss komma härtill kulturellt-politiska inflytanden ; 
ja vi få redan på allvar räkna med en sådan faktor som emigrationen till 
Sverige.

Nog av, vi se en gammal kultur till stor del försvinna under våra 
ögon. Ty det är  i alla fall icke hjälpt med att m innena av densamm a ändå 
stanna inom landet, ehuru  flyttade! Endast i sin helhet,  i sin gamla om 
givning bevara de fullt åt oss minnet av gångna tider. Till bilden höra 
ej blott möblerna och porträtterna, utan även rum m en och byggnaderna, ja 
hela gårdskomplexen och trägården med dess sekelgamla trän kring den 
stilla dammen, vittnande om många släktleds skonande omvårdnad och ej 
sällan just de första offren för den nya tiden.

På enskilt initiativ har  num era gjorts ett försök att få till stånd till 
en början en samling bilder av våra gamla herrgårdar.  Sommaren 1910 
utsändes med understöd av personer, som initiativtagarene lyckats intressera 
för företaget, fotografen fröken Signe Brander till egendomar i östra och 
västra Nyland. Följande gods besöktes: Anjala gård, Rabbelugn och Wre- 
deby i Anjala, Moisio, Mustila, Myllylä, Peippola och Tavastby i Elimä, 
Perheniem i i Itis, Ratula i Artsjö, Malmgård, Sarvlaks, Tervik och Tjuster- 
by i Pernå, Gammelbacka, Jackarby, Molnby, Sannäs och Stensböle i Borgå, 
Esbogård i Esbo, Sjundby och Svidja i Sjundeå, Fagervik i Ingå, Svartå 
gård i Svartå, G erknäs i Lojo, Billnäs och Fiskars i Pojo, Karsby, Lindö
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Interiör från Svartå gård.
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Fagerviks slott.

Interiör från Prästkulla.
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och Prästkulla i Tenala samt Rilaks 
i Bromarv. De personer, vilka ge
nom ekonomiskt understöd möjlig
gjorde företaget, voro baron V. M. 
von Born, greve G. Ph. Creutz, 
general R. Ehrnrooth, baron F. 
Hisinger, bergsrådet Alb. von Julin, 
kam marjunkaren Hj. Linder och 
kapten J. R. Taube. Det samman- 
bragta beloppet var  750  mark. 
Fotografierna hava i ovannämnda 
personers namn överlämnats som 
gåva till Finlands Nationalmuseum. 
—  Initiativtagarne, senator  R. A. 
W rede, statsarkivarien Reinh. Hau- 
sen och m use iam anuensen  K. K. 
Meinander, ha för avsikt att även 
i år, om medel för ändamålet kunna 
hopbringas, utsända en fotograf, 
denna gång till västra delen av lan
det, främst Åbo-trakten, samt södra 

Tavastland. En publikation i ord och bild av det samlade materialet är 
påtänkt.

Några upplysningar rörande de här  såsom prov intagna avbildningarna 
må slutligen meddelas.

Sarvlaks slott i P ernå  blev efter en lång byggnadstid färdigt omkring 
år 1676, samma år slottsherren, amiralen Lorentz C reu tz  d. ä., omkom i 
sjöslaget vid Öland. Det är en av våra ytterst få kvarvarande stormans- 
boningar från 1600-talet och företer en anm ärkningsvärd  likhet med Villnäs 
slott, uppfört 1655. På Sarvlaks finnas förutom andra antikviteter takm ål
ningar från förra hälften av 1700-talet samt ett av landets rikaste porträtt
gallerier, omfattande bl. a. en fullständig ägareföljd ända från den näm nde 
Lorentz C reu tz  d. ä.

Även på Tervik i P ernå fanns tidigare en mycket stor porträttsamling, 
som dock nu blivit sk ingrad; ett par tiotal äldre porträtt förvaras dock 
ännu där, och några, bl. a. flere Bonde porträtt, finnas på granngodset Tjus
terby. Porträtten av överstelöjtnanten, sederm era  generallöjtnanten Robert 
Muhl (1683— 1760), målat 1727 av Schröder, på Tjusterby, samt hans dotter 
Anna Dorotea (1728— 72), sedan gift de Geer, på Tervik, äro av intresse 
för en jämförelse med två porträtt från Itis kyrka, vilka nyligen deponerats 
i Statens Historiska Museum (jfr ovan s. 2 och 3). Sannolikt hava även 
dessa sis tnämnda porträtt i tiden tillhört Tervikssamlingen.

Sjundby gård i Sjundeå är  uppförd på 1700 talet, sedan en äldre

Robert Muhl (1683— 1760) 
Oljemålning av G. E. Schröder 1727.
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byggnad 1723 förstörts genom 
brand.

Det tre våningar höga slot
tet på Fagervik i Ingå byggdes 
1772— 73 av bruksägaren Johan 
Hisinger. I slottet finnas vägg
målningar i rokoko (kineserier) 
och gustaviansk stil, och den 
gamla inredningen är till stor 
del bibehållen i sitt u rsprung
liga skick. På egendomen fin
nes  en av landets största och 
vackraste trägårdar.

Svartå gård i Svartå upp
fördes 1783 av bruksägaren 
M agnus Linder; även här  fin
nes  den gamla inredningen till 
stor del i behåll. Väggmålnin
garna i salen äro utförda 1787 Anna Dorotea Muhl ( ,728- 78).
av Louis Desprez.

På Prästkulla gård i Tenala förvaras en av landets större porträttsam
lingar, omfattande huvudsakligen m edlem m ar av ätten Taube, vars fideikom
miss egendomen är.

Litteratur.
Ida Trotzig: Cha-no-yu, Japanern as teceremoni. Med förord af Doktor Sven 

Hedin. 6  färgtryckta taflor och 100 illustrationer i texten. 8 : 0  — 120 sid. Pris Kr. 3:50.
Intendenten vid Riksm useets Etnologiska avdelning i Stockholm, professor C. 

V. Hartman har börjat utgiva en serie „Populära Etnologiska Skrifter", i vilken ovan 
nämnda skrift är n:o 9. Den beskriver en institution eller rättast ett ordensförbund, 
vilket i Europa är föga känt, men som utgör en utmärkt exponent av japanskt kultur
liv, ty detta „förbund, som i sig upptager utvalda personer av alla samhällsklasser, 
har bibehållit sig, trots revolutioner och omstörtningar, och omfattas alltjämt i nutidens 
Japan med samma intresse, vördnad och beundran som i forna tider." Teceremonien  
är därför av stort kulturhistoriskt intresse i det den innefattar i sig religionssym bolik, 
filosofi och konst jämte praktiska och ekonomiska elem ent och syften.

Tebusken är icke i Japan, såsom i Kina, känd sedan urminnestider, utan inför
des dit från 9. till 12. seklen av buddhistiska präster. Redan härav låter det sig  
förmoda, att den blivit av religionen bälgad. Denna hälgelse har enligt legenden sitt 
ursprung däruti, att tedrickning ursprungligen användes av präster såsom medel mot 
sömn vid midnattsgudstjänster. Själva teceremonien utbildade sig dock först i 15årh. 
av vår tideräkning. Till en början var den en institution av aristokratisk karaktär, 
vilken utmärkte sig genom antika och konstnärliga kärl, men genom reformatorn Sen- 
No-Rikkin  gjordes ceremonien populär, i det han bl. a. lärde, att teet kunde drickas 
även ur en sprucken kopp.
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Under seklens lopp ha uppstått flere system , och det gives olika grader av 
ceremonilärdom, som inläres i åratal av lärare enligt handskrifter, avfattade på ett 
hemligt, för cerem onien säreget språk. Den högsta graden av lärdom kan nås blott 
av män. Allting i terummet har symbolisk betydelse börjande från tekannan, vars 
sjudande vatten manar till vördnad för naturen. Genom  den doft, som insupes av den 
under cerem onien brända rökelsen, får man en aning om Nirvanas absoluta lugn. I 
dekoreringen med blommor och annat skall den dualistiska principen, den manliga och 
kvinnliga, vara genomförd. Teet är lagt i burken så att det liknar det heliga berget 
Fajiyama. Tekittelns rituella namn kunna vara sådana som „tusen tallar", varvid 
åsyftas en alltid ostörd lycka, eller „långt liv ,“ vilket innebär en önskan, att deltagarne 
i cerem onien må njuta glädje och framgång under ett långt och lyckosamt liv. Te
vispens strån skola symbolisera den gloria, som omgiver huvudet hos gudinnan 
Kwannon, barmhertighetens gudinna, och vilken är intet annat än en bild av solens 
strålar. Även få attiraljens föremål större värde, om vid dem äro fästa aktning bju
dande minnen. I terummet kunna män och kvinnor umgås utan klander, dock enligt 
etikettens fordringar. Emellan deltagarena i cerem onien skall även för övrigt råda 
frid och kärlek; rummet för dess utövning är en helgedom, i vars förrum vapen och 
sandaler avläggas. Detta förrum är den yttre trägård, som genom en port är skiljd 
från den inre, förnämligare delen av densamma. 1 denna port hälsar värden gästerna 
välkomna genom bugning utan ett enda ord. Rummen i trägården utgöras av små 
paviljonger. En av dem är själva ceremonirummet, till vilket en så låg dörr leder, 
att gästerna måsta krypa genom den. Detta är uttryck för ödmjukhet. Till en början 
beundras dess hängande väggdekoration fkakemonen), på vars framställning lägges stor 
vikt. Ceremonirummet har eldstad och bredvid det är skafferiet, från vilket värden 
hämtar teattiraljen. Efter månget grepp med dess särskilda delar läggas på elden 
några rökelsekakor, från vilka den förutnämnda himmelska doften uppstiger. Under 
väntan på vattnets kokande serveras middag, bestående av ris, soppa, fisk, grönsaker, 
vin etc. Egendomligt är att gästerna rengöra servisen efter måltiden, vars matrester 
samlas i askar, som gästerna gömt i sina ärmar; t. o. m. diskvattnet låter man på 
skickligt sätt försvinna (kanske i den orena högra fickan). Sedan man fördrivit en 
tid i trägården eller samlingsrummet, sammankallas gästerna åter genom slag på 
gongongen. Värden hämtar tekoppen med vispen, teskeden och linneservetten, sedan 
vattenskopan och dess ställning. Kanistern uttages från påsen och torkas jämte teske
den med servett av silkescrepe, sedan sköljes koppen och vispen. Teet beredes med 
återhållen andedräkt: det lägges i koppen, som fylles med kokande vatten och omröres 
med vispen. Koppen med dess servett hämtas av förste gästen krypande. Tackande 
och höjande koppen mot pannan börjar gästen dricka teet från den sida av koppen, 
som värden berört. Samma kopp lämnas av förste gästen åt den andra gästen o. s. v. 
Teet prisas. Sedan alla druckit, börja gästerna beundra servisens kärl, varmed 
ceremonien slutar. Denna varierar för öfrigt efter olika tillfällen och fester under 
skilda årstider. De förnämsta tefesterna firas den 1 januari och 28 februari, den 
senare till m inne av reformatorn Kikkin. Även firas en höstceremoni till sorg över 
alltings förgänglighet, som dock torde ha sin motvikt i festen med anledning av öpp
nandet av de nya teburkarna.

Men alla fester präglas av samma stämning, som av Hedin karaktäriseras på 
följande sätt med anledning av den teceremoni han bevittnade 1908 i markis Tokugar- 
vas hus i Tokio, där markisinnan själv med graciösa rörelser utförde de outgrundliga 
manipulationerna: „En ljudlös tystnad rådde“ säger han, „i det luftiga rummet, man 
hörde blott porlet av en liten bäck i trägården därutanför, de japanska gästerna iakt- 
togo en hållning som om de befunnit sig inför den evige Sakiamanis bild eller i det 
heligaste av alla Shintotempel." — Men drycken var det oaktat besk.

H e ls in g fo rs  1911, K. F . P u ro m ie s  bok try ck eri A .-B .



Bronsåldern i Finland.

Då Reinh. v. Becker å r  1820 i Turun Viikosanomat offentliggjorde 
sin märkliga uppsats om metallerna, i vilken han 16 år före dansken 
Thomsen i dennes grundläggande arbete Ledetråd til nordisk Oldkyndighed 
(Kobenhavn 1836) framlägger den förhistoriska tidens indelning i stenåldern, 
bronsåldern och järnåldern, voro på sin höjd två fynd från bronsåldern 
kända i Finland. 1 sin år 1863 publicerade undersökning kunde H. J. 
H olm berg1 dock uppräkna 4 dylika (från Helsinge 2, Kyrkslätt 1 och Stor- 
kyro 1), och då /. R. Aspelin 1885 utgav sitt arbete Suom en asukkaat 
pakanuuden aikana, hade antalet av kända föremål från bronsåldern i vårt 
land vuxit till 1 6 2. Nu känna vi 63 dylika föremål tillhörande inalles 
54 fynd; antalet har  således fyrdubblats.

Den åsikt man kan bilda sig om bronsåldern i Finland på grund av 
fynd och fasta fornlämningar innebär i huvudsak, att bronskulturen  nått 
vårt land dels från öster, dels och i främsta rum m et från väster. Inflytandet 
från öster har  varit mindre betydande och berört endast de inre och nord
ligare delarna av landet. Kulturströmningen från väster har  däremot bildat 
bosättningscentra i trakterna mellan Salo och Helsinge vid Finska viken, i 
Kumo älvdal och vid Kyrö älv samt i obetydlig mån lämnat spår även 
annorstädes långs kusterna och längre inne i landet. Till denna västliga 
kulturgrupp räknas alla bronsåldersgravar, som tillsvidare äro kända i landet, 
och de lösa fynden utgöra ett ganska mångsidigt m a te r ia l : vapen, arbe ts
redskap och t. o. m. prydnadsföremål. I fråga om tiden har man i all
mänhet til lämpat den skandinaviska kronologin på denna vår västliga brons
ålder och sålunda räknat den skandinaviska bronsåldern i F in land8 från 
början av det andra år tusendet f. Kr. till omkring år  500 f. Kr. I anslu t
ning till denna åsikt har  Ailio i sitt arbete  om stenåldern i F in land4 ytte r
ligare preciserat den så, att stenåldern genomgående avslutades i vårt land 
omkring år 1700 f. Kr., i Österbotten kanske ett par hundra år senare.

1 Förteckning och afbildningar af finska fornlemningar (Bidrag till Finlands 
naturkännedom, etnografi och statistik IX: 1863).

2 A. a. s. 35.
8 Hackman, Die Bronzezeit, och tidigare Aspelin, a. a., dock under uttryckligt 

angivande av endast västra delen av Finland.
4 Ailio, Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finland I s. 105— 6.
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Föremålen från s tenåldern i vårt land, vilka enligt Ailio till allra 
största delen fördela sig på en tidrymd av omkring 800  år (gånggrifternas 
och hällkistornas period =  2 5 0 0 — 1700 f. Kr.), uppgå f. n. i våra m useer 
till ungefär 1 5 0 0 0 1. Föremålen från bronsåldern, vilka skulle representera 
hela landets kultur under  en närm are  d u b b e l t2 så lång period ( =  1700— 
500 f. Kr.), äro till antalet —  63! Även om man tar i betraktande metal
lens stora värde, att ett skadat föremål ej kastades bort utan omgöts för 
att ej den dyrbara metallen skulle gå förlorad, och med erkännande av att 
vi i intet fall skulle kunnat vänta oss någon stor rikedom på bronsålders 
bronser, måste man finna de anförda talen högst märkliga. Må man ihåg- 
komma, att t. ex. i Danmark, där föremålen från stenåldern  äro otaliga, 
ha också bronsföremål från bronsåldern hittats i jämförelsevis stort antal —  
t. ex. omkring 1100 svärd —  och bronsåldern i detta land varade dock 
lika länge som man nu antagit i fråga om vårt land.

Härtill kommer en annan omständighet, som gör det troligt, att den 
senast antagna uppfattningen om vår stenålder och sålunda även om brons
åldern icke är fullt riktig, utan måste väsentligen modifieras. Våra sten- 
åldersboplatser äro utbredda över hela landet.  Dylika förekomma ej blott 
vid kusterna, utan även m ångenstädes i det inre av Finland och norrut, 
i Hankasalmi, Virdois, Muhos, Alkkula o. s. v. Förutsätter  man att s ten 
åldern avslutades någorlunda samtidigt i hela landet, måste man antaga, 
att denna stenåldersbefolkning då från det inre av landet drog sig till 
kusten för att komma åt bronsen, ty i de inre och nordligare delarna av 
landet ha inga fynd från den äldre bronsåldern blivit gjorda. Men nu bör 
ihågkommas, att stenåldern i vårt land har  att uppvisa ett sydvästligt ku ltu r
område av annan karaktär och kanske med en befolkning av annan natio
nalitet än det sydöst- och östliga o m rå d e t3. Redan därför är det svårt att 
tänka sig en allmän förening med en annan folkstam och en förflyttning 
till sam m a platser.

Och y t te r l ig a re ! Huru förklara det plötsliga upphörandet av s tenål
d e rn ?  Hade landet haft tillgång på nyttiga råämnen, så skulle man kunnat 
förklara en strävan hitåt av västligare folk, som då oundvikligen skulle 
hava påverkat urbefolkningen, så att stenålderskulturen  inom kort skulle 
hava undanträngts. Men en dylik förutsättning saknades, ty vårt land hade 
inga särskilda lockelser för handelsm ännen —  varken bärnsten eller andra 
den tiden eftersökta ämnen. Därför har  b ruket av brons ej på en gång 
blivit allmänt här och ej kunnat giva en abrupt avslutning åt s tenåldern i 
hela landet. Detta bevisas ju därav, att fynden från den äldre bronsåldern

1 År 1906 räknades c. 13000 föremål, c. 2700 fragment av olika lerkärl och c. 
30000 stenskärvor, allt från det finska fastlandet utom Åland. Ailio a. a. 1 s. I.

2 A ilios motsatta åsikt (a. a. I s. 107) håller ej streck. Det finska stenålders- 
materialet är ej från mycket lång tid. Jfr. a. a. s. 100.

8 Ailio, a. a. s. 112— 113.
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i vårt la n d 1 anträffats vid havskusterna, emellan Halikko och Helsinge, 
samt på Åland, sålunda överhuvud i den södra skärgården. Alla brons
fy n d  i det inre F inland sam t i K yrö2 och Kumo älvdalar äro frå n  den yngre 
bronsåldern. Endast i Letala har  gjorts ett fynd från äldre bronsåldern, 
och möjligen kunna härtill komma andra dylika åtminstone från Satakunta 
(Lappi dolken). Det är likväl tydligt, att den egentliga bronsåldersbosätt- 
ningen i Finland utbrett sig först under  yngre bronsåldern. Att den nya 
metallen redan under  bronsålderns förra del fick någon användning  i vårt 
land längs kusterna, berodde på de redan under  stenåldern existerande 
förbindelserna emellan landets sydvästra del och Skandinavien. Såsom 
isynnerhe t en grupp ham maryxor (de båtformiga) visar, stod sydvästra F in
land i slutet av stenåldern under  en stark påverkan från väster. Man har 
till och med skäl till antagandet att en immigration vid denna tid ägt rum 
från väster till trakterna för den äldre bosättningen här. Denna nya kultur, 
som u tm ärkes genom de kilformiga, i genom skärning fyrkantiga rnäjslarna 
och hammaryxorna, var i varje händelse nära besläktad med den kultur, 
som den svenske forskaren S tje rna3 nyligen givit nam net den submegali- 
tiska, enär  den var starkt påverkad av megalitkulturen, och som var u t
bredd över mellersta Sverige och Uppland med en u tgrening till Finland. 
Den äldre bosättningen, som u tm ärkes av de kam keramiska lerkärlen , 
rnäjslarna och många andra stenålderstyper, och som omfattade en ren 
fiskarekultur, kunna vi med Stjerna kalla den epipaleolitiska. Den stod 
åtm instone i ku/turfrändskap med stenålders bosättningarna i östra Finland 
och norra Ryssland.

Denna mittskandinaviska submegalitiska kultur tyckes hava varit 
starkast och vunnit sin största utbredning under  gånggriftstiden. Då metallen 
härefter blir en viktig kulturfaktor, avbrytes denna kulturs expansion åt 
öster och norr och koncentreras dess förbindelser starkast i sydlig riktning 
till Stor-Danmark, där metallerna voro lättare åtkomliga. Man kan därför 
förstå, att detta submegalitiska kulturområde, vilket utan tvivel redan under 
gånggriftstiden omfattade även en del av Finland, och som vi för korthetens 
skull kunna kalla det skandinaviska, ej numera , i början av bronsåldern, 
blev större i Finland, utan inom kort hopträngdes. Visserligen ägde för
bindelser västerut fortsättningsvis bestånd från kusttrakterna, men befolk
ningen i det inre av landet blev oberörd härav.

Ett annat blir förhållandet under  den yngre bronsåldern. Då har  i 
Uppland uppstått ett mäktigt kulturcentrum, vars uppkomst vi tillsvidare 
ej kunna förklara. Bronskulturens tyngdpunkt har  nu flyttats mycket n ä r 
mare Finlands s tränder än under  den äldre bronsåldern, då den befann sig

I Hackman, Atlas öfver Finland 1910.
s Svärdet från Storkyro kan lika väl vara från IV. som från II. perioden, jfr. 

t. ex. Muller, Ordning av Danmarks oldsager, figg. 34 och 174.
II Ant. Tidskr. f. Sverige 19.
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i Stor-Danmark, och den västliga  bronskulturen  i Finland når  också en i 
jämförelse med den tidigare hög blomstring. Den omfattar alla vår brons
ålders bosättningscentra och bildar kolonier så långt borta som i Maaninga 
i närheten  av Idensalmi, varest s tenrösgravar anträffas. Men den utgör 
ej en fortsättning av en lokal äldre bronskultur, utan represen terar  krigiska 
inkräktare. Dess mest typiska föremål äro vapnen —  13 s t . 1 av hela det 
kända skandinaviska materialet från den yngre bronsåldern, vars totalantal 
är 27.

Om vi resum era det ovansagda få vi följande fakta:
1. I Finland över 10,000 stenföremål, vilka antagas tillhöra gång- 

grifts- och hällkisttiderna. 63 bronsåldersföremål från en dubbelt längre tid. 
S tenåldersfynd över hela landet.

2. Äldre bronsåldern representerad  blott i sydvästra Finland, möjligen 
Satakunta. Om stenåldern upphört i Finland vid hällkisttidens slut, skulle 
alltså hela det övriga landet under  äldre bronsåldern ha varit öde och obebott.

3. U nder yngre bronsåldern ett stort antal skandinaviska bronser  i 
Kumo- och Kyröälvdalar, där redan under  yngre stenåldern förefunnits en 
blomstrande kultur. Dessa bronsåldersminnen äro till övervägande grad vapen.

Av dessa fakta har jag dragit den slutsatsen, att stenåldern i vårt land 
först småningom har givit vika för bronskulturen, vilken egentligen först 
under yngre bronsåldern blev av betydelse för vårt land. Kulturen längs 
kusterna var dock otvivelaktigt påverkad av nya impulser.

Under hela denna utveckling äger en stenålders boplatskultur i det 
inre av Finland bestånd. Den är fortfarande, under  inverkan av oföränd
rade sociala förhållanden, en fiskarekultur (Stjernas epipaleolitiska kultur). 
Men alldeles uteslutande betingas dock ej kulturförhållandena här  av det 
alltjämt förhärskande bruket av stenföremål. Man bör taga i betraktande 
även de redan nämnda förbindelserna österut, varifrån kopparn nu fann 
vägen till det inre av landet, ty ihågkommas bör, att våra fynd från det 
östra bronskulturom rådet visa, att dylika föremål ej blott infördes till landet 
utan även här  blevo förfärdigade. I förbigående sagt finnas också bland 
våra skandinaviska bronser  åtminstone några, som förfärdigats inom landet, 
såsom Hackman påpekat i fråga om Ingå-celten 2.

Vid en jämförelse mellan våra östliga och den skandinaviska bronskul
turens föremål är icke blott olikheten i deras geografiska utbredning iögonen
fallande. Också i fråga om föremålens art förefinnes en väsentlig skillnad. 
Våra östliga föremål äro utan undantag arbetsredskap. Av vapen finnes ej 
ett enda. Härav kan man sluta sig till att de tillhört en fredligare befolk
ning, representera, även de, en boplatskultur. Alla deras fyndställen vittna 
också om en til lfällighetsbosättning: på stenålders fiskareboplatser i Alkkula,

1 Svärd och dolkar: Kisko, Vichtis, Storkyro, Sodankylä, Idensalmi, Kumo =  9. 
— Spjutspetsar: Nakkila, Kiukais, Kumo, S. Bertils =  4.

2 Atlas öfver Finland 1910.
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Muhos, Kemi, Säräisniemi, eller i kärr  och forna sjöar i Maaninga, P iela
vesi och kanske L au k a s1. Borgå-celterna voro näppeligen på sin u rsp rung
liga plats vid til lvaratagandet; åtminstone har man ej mera kunnat bestämma 
fyndställets beskaffenhet. För Laihela-celten saknas fynduppgifter, och 
Norrmarkscelten synes ha varit ett alldeles tillfälligt fynd. De häntyda alla 
på en fiskarekultur.

Dessa celter, av vilka några (Laihela, Maaninga) synas vara förfär
digade i landet,  vittna liksom naturligtvis gjutformerna från Alkkula, Muhos, 
Kemi och Säräisniemi om en lokal tillverkning, men visa alla åt öster. 
Den östliga gruppen har  likväl u tbrett sig även till Sverige, där i Uppland 
tillvaratagits 2 hålcelter av osteuropeiska typer och i Lycksele Lappmark 
1 2. Dessutom står hela den s. k. Mälarlandskaps celtgruppen, såsom jag 
i min avhandling påvisat, i samband med den östryska ce l tg ruppen3.

Ju  m er jag övervägt saken, desto livligare har  jag blivit övertygad om, 
att Upplandstrakten under  den yngre bronsåldern verkligen stått i en sy nne r
ligen livlig förbindelse med det stora bronskulturområde, vars centrum 
befann sig i närheten av det nuvarande Kasan, och utan tvivel har  berö 
ringen främst bestått i handelsförbindelser, vilka kanske just förskaffade 
Uppland dess stora maktställning (Håga-graven, Mälar-celterna) under den 
yngre bronsåldern. Alla dessa östryska föremål i Finland och Sverige äro 
nämligen rätt sena, från en tid, som väl närm ast motsvarar den skandina
viska bronsålderns 4 — 6 perioder, eller sålunda från Upplands maktperiod. 
Ända till denna tidpunkt var ingalunda s tenkulturen  förhärskande i det 
nuvarande Kasan, men den äldre bronskulturen i denna trakt synes ej ha 
utbrett sig åt den fjärran Norden och Västern, utan riktat sin handel åt 
söder. Ännu har man ej kunnat förklara orsaken till denna livliga för
bindelse mellan det nuvarande Uppland och det nuvarande Kasan under 
bronsålderns senare  del. Redan under  gånggrifternas tid måste denna 
handelsväg väl i någon mån ha varit i bruk, då så många föremålstyper 
av samma slag anträffas både vid Östersjöns kuste r  och i trakterna av 
Volgas och Kamas fören ing4.

Men vilka än orsakerna och begynnelsen till denna förbindelse voro, 
har  den likväl utövat sitt kraftigaste inflytande utanför det inre Finland. 
Den åstadkom ej ens nu, under den yngre bronsåldern, någon förändring 
i inlandets kulturförhållanden. Näringsfången äro att sluta av fyndplatserna 
desamma som förut: fiske och jakt, ej jordbruk, ej ens någon m er om
fattande handel. Landet var alltför fattigt och låg för långt borta från de 
stora centra, för att knyta varaktigare och fastare förbindelser med de

1 Jfr överhuvud Hackman, Die Bronzezeit, passim.
2 T. ex. Ekholm, Upplands bronsålder.
8 Tallgren, Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland s. 169 ff.
4 Jfr samlingarna i Statens Historiska Museum, särskilt Zausailowska samlingen.
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östliga folken. De torde varit kringströvande nomader, bland vilka västerns 
män med sina glimrande vapen med styrkans rätt sökte skattskyldiga.

Men om ovan framställda uppfattning av Finlands b ronskultur  i huvud
sak är riktig, måste åsikten om stenåldern  och bronsåldern hos oss bliva 
en helt annan än den dr Ailio senast velat göra gällande. En bronsålder 
i egentlig mening, då stenföremål ej skulle varit i bruk  och förfärdigats, 
har  aldrig existerat i det inre av F in la n d 1. Stenåldern  har  där fortvarat 
åtminstone flere århundraden efter år 1500 f. Kr. Vårt stenåldersmaterial 
härrör  ej från sam m a period och den jämförelsevis korta tidsrymd man 
antagit, och dess oerhört stora rikedom på föremål blir sålunda lätt att 
förstå. Och vid bes täm ningar i fråga om senare  stenålderstyper  kan man 
taga i betraktande möjligheten att de i någon mån kunnat påverkas av 
särskilda jämförelsevis sena bronsföremål, liksom man å andra sidan bör 
observera, att andra typer ej förändrats, i det kulturförhållandena förblivit 
vid det gamla.

A. M. Tallgren.

Daniel Cajanus.
Bidrag till hans minne.

Förliden vinter hade Finska Fornminnesföreningen nöjet att av pastor 
J o h a n n e s  Väyrynen i Kajana få såsom föräring emottaga här  återgivna 
fotografi av Daniel Cajanus i helfigur, u tgörande en reproduktion av den 
originalfotografi fabrikörskan Agnes Renfors i Kajana äger av en oljetavla, 
tillhörig amiralen lord Charles Scott till Boughton House, adr. Kettering, 
England, där Cajanus enligt uppgift någon tid haft anställning såsom portier. 
En till tavlans ägare avlåten skrivelse med anhållan om närm are  uppgifter 
angående denna anställning och de traditioner, vilka vid tavlan äro för
knippade, är  tyvärr ännu obesvarad.

De i anledning härav och traditionen om vår  reslige landsmans ifråga
satta anställning vid konung Fredrik Wilhelm I:s jättegarde av dr A. Hack
man å museets vägnar anställda förfrågningarna i Berlin och Potsdam hava 
härtills också förblivit resultatlösa. Bland de porträtt av ett halft dussin 
„ jättegardis ter“ H. sett och vilka förresten, med ett undantag, alla äro 
namngivna, finnes icke något porträtt av Daniel Cajanus.

1 Samma åsikt har uttalats av våra äldre bronsåldersforskare, såväl Aspelin som  
Hackman. Aspelin (Suomen asukkaat s. 39) antager ej blott att stenåldern fortvarat i 
det inre av Finland, utan yttrar dessutom att „det är troligt att bronsåldersinvånare i 
sydvästra Finland med våld beskattade befolkningen i det övriga landet" —  en tanke, 
som jag ovan sökt vidare utveckla. Hackman (Die Bronzezeit) yttrar åter att brons 
ålderskulturen i det inre Finland varit „mehr eine steinzeitliche".
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Förfrågningarna i Haarlem hava däremot krönts med m er än påräknad 
framgång. Jonkheer  Ch. F. van der Poll har  haft vänligheten att tillsända 
Föreningen icke endast här återgivna för våra samlingar härtills okända 
gamla av J .  Reckers utförda litografi efter en på rådhuset i Haarlem befint
lig av B. Brand efter vår landsmans död i oljefärg målad stor tafla, som på

engäng framställer hans porträtt, längd, gestalt och dräkt,  promenadkäpp och 
lykta, långskaftade lerpipa och sko, utan också en fotografisk reproduktion 
av ett sällsynt kopparstick från C:s tid, som uppgives föreställa vår lands
man såsom yngling i civil dräkt och allongeperuk, men icke röjer — om 
man undantager de jämförelsevis långa arm arne —  den ringaste likhet 
med här  publicerade porträtt, samt slutligen en av stadsarkivarien i Haarlem 
uppsatt berättelse om Daniel Cajanus, vilken i svensk översättning från 
holländskan är av följande lydelse:

Daniel Cajanus, som bar namn efter sin födelseort Kajana, en stad 
med 700 invånare söder om Uleå sjö i Finland, 22 timmars väg sydost 
om residensstaden Uleåborg, var född 1703. Hans fader, som var luthersk 
präst därstädes, lät honom besöka en högre skola. Sedan han lämnat 
denna tog han tjänst hos konung August II av Polen såsom kornett eller

Daniel Cajanus (1703—49). 
Oljemålning. Boughton House, England.
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fanbärare vid kavallerier. Då han emellertid fortfor att växa allt längre 
och större, begav han sig ut och bereste  många länder i Europa, lät se 
sig för penningar och förtjänade mycket därmed. Också säges i nedan- 
näm nda gravskrift att han lät sig se vid de flesta hof.

Han var till sin längd 8 fot 4 tum (2,625 m), kunde med utsträckta

Daniel Cajanus. Litografi av J. Reckers.

arm ar omfatta ett mått av 9 fot 2 tum och, stående på golvet, med handen 
omfatta kroppen på en från taket hängande ljuskrona, 11 fot 2 Va tum högt 
ovan golvet. Då man såg honom gå i en folkhop, liknade han en man 
sittande på en hög häst. Han gick mödosamt, och lästen, på vilken hans 
skor voro sydda, var 14 l/z  tum lång. Då han engång lät väga sig i Haar- 
lem, vägde han 360 skålpund.

I regeln bar  han en röd eller blå polsk dräkt,  peruk och hatt med 
guldgallon samt en rotting i sin hand. Efter alla sina resor och strövtåg 
valde han Amsterdam till uppehållsort och lät sig bese på härbärget Blauu 
Jan . Under åren 1734— 41 uppehöll han sig 3 eller 4 gånger några 
månader i Haarlem, men . å tervände därifrån alltid till Amsterdam, tills han 
slutligen utsåg vårt goda Haarlem till vistelseort och tillöste sig pension 
på S. Jö ren s  Hospital (St. Joris  Proveniershuis), där han tog sitt inträde
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den 20 sept. 1745. För denna stiftelse betalade han 2 ,800 floriner, och 
i Haarlem promenerade han sedan dageligen på stadens gator, så att envar 
fick se honom efter behag. Cajanus fick dock icke länge njuta av sin vila, 
ty redan den 27 febr. 1749 avled han fridfullt i en ålder av 46 år. Hans 
begravning blev utomordentlig. Likprocessionen bestod av 65 par och 
tusende åskådare voro på benen. På bårklädet,  som betäckte likkistan, 
voro placerade å ena sidan den avlidnes stora svärd eller huggare med 
sitt stora silverfäste i dess slida, å andra sidan gördeln med den dödes 
stora läderhandskar. Liket bisattes i stora kyrkans nedra kor n;o 61, en 
viloplats, för vilken kyrkan fick uppbära 53 floriner. Förmodligen efter
lämnade Cajanus ingenting, som var värt att tillvaratagas, enär de förda 
kvarlåtenskapsregistren ingenting därom förmäla.

En av hans samtida, Jan  Marchant, säger om Cajanus i sin broschyr 
om jättar, Verhaal van Reuzen, tr. 8:o i Haarlem hos Isaak van der  Vinne 
1751, att han till sin natur  var tystlåten och i allmänhet icke hade mycket 
att förmäla. Ehuru  utan livligare intelligens hade han ett gott förstånd och 
gav prov därpå i de verser  han författade och vilka näm nas nedanför.

Stads- och hospitalläkaren i Amsterdam Dr. W ilhelmus Greve betygar 
i sin avhandling om jättar och dvärgar, Verhandling over de Reuzen en 
Dwergen, tr. 8:o hos I. C. Sepp en Zoon i Amsterdam 1838, s. 224, om 
honom följande: Den berömde Cajanus, en välbehållen man av svensk
börd, som hade bott en rund tid i Amsterdam och avled den 27 febr. 
1749 vid 46 års ålder på S. Jörans Hospital i Haarlem, var en intim vän 
av min framlidne käre fader, som om honom meddelat mig åtskilligt, varav 
en del också är upptecknat av andra. Han var enligt Dr. Houttuijn 8 rhen- 
ländska fot lång. Min fader, som hade ungefärligen min längd (5 fot 8 ^  
tum), kunde, stående på tå och utsträckande sig så mycket som möjligt, 
med högra handens mellersta finger nå perukens hårfäste på hans ansikte. 
H a n  var väl proportionerad till kropp och lemmar med undantag av armarna, 
vilka voro så långa, att han, sittande upprätt på en stol med lårbenen i 
horisontalt läge, kunde mycket lätt, utan att böja kroppen, upptaga vad som 
fallit på golvet invid hans stol, t. ex. en dambricka —  han var en m äster
lig damspelare —  och hade i detta avseende någon likhet med Buffons 
Gibbonapa. Till sin karaktär var Cajanus taktfull, hade ett behagligt u m 
gängessätt och umgicks med många ansedda borgare —  om aftnarna vid 
den allmänna härden —  på Blauu Jan, där han uppehöll sig dagen lång. 
Min fader hade varit ögonvittne till följande händelse, som visar hans fysiska 
överlägsenhet. Han hade en afton spelat ett parti dam med en viss Joodsch 
H ee r  och funnit honom skickligare. Han steg upp och uttryckte det med 
ett slag på m edspelarens axel sägande: Ni är skickligare än jag. Helt och 
hållet emot hans avsikt kom slaget motspelaren att skrika till av smärta 
för den blånad, som hade uppstått på hans skuldra. Då han för sin goda 
och sympatiska karaktär var gärna sedd och nödgades avlägga visiter, be 
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tjänade han sig av ett åkdon, u r  vilket han hade låtit borttaga bänkarna 
och vari han kunde hålla sig hopkrupen med böjda knän.

Även i Harlemias av Th. Schrevelius omtalas Cajanus, s. 5 8 4 —5.
I Haarlems Allmänna Arkiv förvaras följande av Cajanus vid särskilda 

tillfällen på vers avfattade skrifter:
1. Heilzaame en trouhertige vermaaninge aan het Vereenigt N ed e r

land, ten opzichte der  Verkiesinge von Zijn Hoogheid den H ee re  Prince van 
Oranje en Nassau als S tadhouder enz. enz. 1 Mei 1747 binnen Haarlem. 
Piano. G edruk t bij de Erven von Iz. von Hulkenroy.

2. G ew ensche Lofbazuine voor . . . .  Willem Carel Hendrik  Friso, 
Prince van Oranje en Nassouw enz. en voor den jongen Erf. P rins Geboo- 
ren den 8 Maart, zallende Pleehtelijk Gedoopt worden den 11 April 1748. 
B innen’s G ravenhage. Plano. G edrukt bij Mozes von Hulkenroy.

I samma arkiv finnes ytterligare en nekrologartad
Graf-Schrift of Samenspraak tusschen Weltgraag en onderr ichter  over 

den beruchten  en grooten H ee r  Daniel Cajanus, dewelke aan de meeste Hoven 
te zien in geweest; overlaaden in ’t vergroote Proveniers-Huijs  binnen 
Haarlem den 27:en Februarij 1749. Plano. G edruk t bij Mozes von Hulkenroy.

I Haarlem finnas dessutom följande minnen efter Daniel C a janus:
1. H ans längdmått,  u tgörande 2,625 m, på en pelare i Stora Kyrkan.
2. H ans tio fot höga porträtt i kroppsstorlek och i den dräkt han 

bar  såsom kornett i polsk tjänst, målat i oljefärg i XVIII seklet av B. 
Brand och hängande i rådhusets  stora sal.

3. En av honom buren linneskjorta.
4. Tre av honom begagnade läderskor.
S istnämnda 4 persedlar förvaras i stadens museum.

J. R. A.

En patén (?) av silver från 1600-talet.
Agronom en H. G. F ortelius i Å b o  äger e tt lite t silverfat, a v  v ilk e t v i här 

publicera en avbildning. D et är g jo rt a v  tun n  silverp låt och förgyllt. T ill for

men är det alldeles runt, m ed en diam eter om  23,5 cm, därav på sjä lva  skålen 

12,5, i det randen är 5,5 cm  bred. F a tets  djup är c. 0,8 cm. Såsom  bilden u t

visar är fa te t rik t ornerat. I  bottnen synes i m itten  en m ed punkterade linjer 

upp ritad  bladrosett, om given a v  en långs skålens kan t gående likaledes pu n kte

rad linje, som bildar sex grupper a v  blad. I.iknande pun kterade linjer synas på 
fa tets  rand; den m est i ögonen fallande orneringen här utgöres dock a v  i hög 

relief genom  drivnin g bildade växtornam en t: vin stockar med druvklasar och 

blad, päron, hassel- och valnötter, körsbär, krusbär, jordgubbar, rosor som 

öppna sig till utsprickning m. m., a llt m y ck et n atu ralistiskt återgivet. Fatet, 

som väger 156 gram  (11,8  lod), är sålunda e tt  i s itt slag ovan ligt stå tlig t barock
arbete.
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P å fatets rand finnas stäm plar, näm ligen Stockholm s vapen  S. E riks 

huvud, årsbokstaven I och tillverkaren s in itialer C H . V i se alltså a tt  fa te t är 

g jo rt i Stockholm . D å därvarande guldsm edsäm bete år 1689 b egyn te en serie 

årsbokstäver med A , anger bokstaven  I  fa tets tillkom står till 1697. T illverka-

En patén (?) av silver. Gjord 1697 i Stockholm.

rens stäm pel åter avser guldsm eden C hristian H enning, som i Stockholm s guld- 

sm edsäm betes handlingar om näm nes som m ästare åren 1692— 1716  och som 

äm betets b isittare 1707— 16. A t t  arb etet åter håller det föreskrifna 13-lödiga 

s ilvret synes a v  ålderm ansrankan, p å  undre sidan a v  kan ten  d itsa tt troligen a v  

dåvarande ålderm annen M ichel Pohl (1695— 98).
Om  fa tets  öden v e t dess nuvarande ägare icke ann at än a tt  d et tillh ört 

hans släkt så lån gt m an kan  m innas tillbaka. Agronom en Fortelii far var 

kyrkoherden i Sagu G abriel F ortelius (11857). N ågon särskild användning 

uppgives fa te t ej h a va  h a ft i den nuvarande ägarnes släkt; det har b lo tt b e

v a rats  som  en fam iljeklenod.
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D å m an på H istoriska M useet erhöll kännedom  om  fatet, m eddelades 

tillika  den förm odan, a tt  det skulle v a ra  B orgå dom kyrkas p å  1700-talet för

svunna n attvard sp atén  och i sin tid  skulle hört till näm nda dom kyrkas be

k a n ta  k a lk  från  1200-talet. O ckså fanns pätenen ännu på biskop F ortelii tid  i 

k yrk an , men därefter anträffas den ej vidare i kyrkan s inven tariiförtecknin gar. 

D et näm nda antagan det syntes sålunda ha skäl för sig.

B orgå dom kyrkas patén om näm nes liksom  n a ttva rd sk a lk en 1 första 

gången år 17 11  i den visitationsförteckn in g, som näm nda år uppgjordes efter 

det B orgå k yrk as dyrbarheter återhäm tats från Sverige —  d it de förts över 

Å b o  (1709) t ill  Stockholm , där de förvarades i Jakobs k yrk as sakristia. V isita- 

tionsprotokollets ordalydelse är: »En stor kalck, förgyld t m ed d rifvet arbete 

sam pt patén». D ärefter om näm nes paténen i in ven tariiförtecknin garn a a v  

åren 1726 och 1735. Sistnäm nda år angivas k a lk  och patén tillsam m ans väga  

218 (208?) lod. Å r  1742 va r kyrk an s silver åter på f ly k t  och kom  till Stockholm , 

varifrån  det återkom  och inventerades 30 ju li 1746 i närvaro a v  biskopen, dom 

prosten, lektor K raftm an , pastor A skanus och lektor B ackm an . D å u ttogs 

från k istan  både kalken  och paténen. S ista  gången om talas paténen jäm te 

kalken  30 april 1788, då dessutom  en ob latask  uppräknas och v ik ten  a v  alla 

dessa tre tillsam m ans uppges till 242J/2 lod. I  närm ast följande inventariiför- 

tecknin g, a v  år 1796, är kalken  upptagen utan  patén. E n ä r kalkens v ik t  då 

angives till 180 lod, synes paténen alltså ha v ä g t 38 (28?) lod. A v  in ven ta
rierna fram går sålunda, a tt  paténen försvu n n it från  k yrk an  m ellan åren 1788 

och 1796 —  huru och va rt, därom  finnas inga uppgifter. Biskopen G abriel F o r

telius (1762— 88) dog några m ånader efter upp rättan det a v  det inventarium , 

där paténen sista  gången nämnes, eller 24 nov. 1788. D å det v a r  k rig  i landet 

v id  denna tidpun kt, är det ej om öjligt a tt  paténen kom m it i biskopens vård  

och efter hans död råkat bland hans kvarlåten skap, som åter efter hans änkas 

död (1799) torde ha delats m ellan arvingarna (biskopens gård i B orgå såldes 

1800).

I sin uppsats om  B orgåkalken u ttalar Aspelin den förm odan, a tt den 

jäm te densam m a om talade paténen skulle v a r it  från sam m a tid  som kalken. 

D etta  behöver em ellertid ingalunda vara  fallet, isynnerhet som kalken antages 

ha kom m it till lan det som krigsbyte. E ik a  gärna kan  paténen senare h ava  an

sk affats till kalken. A t t  ifrågavaran de fa t vore iden tiskt m ed B orgå paténen 

läte  därför förklara sig a v  det ovansagda, och ett visst stöd härtill skulle även 

giv as a v  den om ständigheten, a tt  m ellan fa tets  tillverkn in gstid  och d et första  

om näm nandet a v  paténen icke någon synnerligen lång tid  har förflutit. E n d ast 

olikheten i de tv å  förem ålens v ik t  väcker tvekan; v å r t fa t  borde vara  om kring 

3 gånger tyn gre för a tt  m otsvara paténen enligt dess angivn a v ik t.

Juhan i Rinne.

1 Eliel Aspelin: Suomalaisia kalkkeja I. F. Form. För. T:dskr. VII, s. 104 o. f. 
J. J. Tikkanen nattvardskalken i Borgå. Ateneum 1902, s. 21 o. f.
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Begagnande av runtecken i Finland.

B ekan t är a tt  man även i F inland begagnade de gam la runtecknen på 

runstavar. Man har även kunn at påvisa likheten emellan tecknen i runalfa- 

b e te t och de bom ärken v ilk a  an vän ts a v  våra  odalm än i äldre tider, då 

skrivkonsten  v a r  sä llsyn t bland allm ogem än. Men också skrivkunnige personer 

brukade anbringa runtecken i sina sigill. D e s. k. bom ärkena, v ilk a  anbragtes 

i sigillens h järtfä lt, synas ha v a rit helt enkelt sym m etriskt tecknade runtecken. 
Säkerligen är det b lo tt en ringa del a v  dessa bom ärkesigill, som kom m it till 

vå r  kunskap i den form  a tt  initialerna till nam net å sigillets ägare verkligen 

bilda bom ärket i fråga. V id a  oftare synes bom ärket b ru kats redan a v  någon 

av  förfäderna t ill  sigillets ägare, vadan  de in itia ler 

vilka  kunna letas fram  ur sig illet icke passa in på 
nam net hos begagnaren a v  sigillet. Så  t . ex. läses i 

kyrkoherdens i Do jo  Thom as Sim onis sigill (under en 
handling a v  1596) (Fin. S t. ark. 3473, 72) initialerna 

T . D. (se fig. 1), som m åhända va r hans farfaders 
initialer, och p å  P eter Finvidssons sigill av  1380 (H au

sen M edelt. sig. N:o 300) läses runorna frey och e 

(fig. 9) m öjligen F in v id  E riksson.
Genom  strävan a tt  åstadkom m a sym m etri i 

teckningen a v  initialerna, om bildade runtecknen på 

sä tt som av nedanstående exem pel fram går.

L ars  R agvaldssons sigill a v  1441 (Hausen M edel

tid . sig. N :o 316) borde enligt initialerna utgöras a v  runorna langur och 

stupmadur, men är sym m etriskt te ck n a t såsom  fig. 3 utvisar.
O lof Jönsson S y lta s  sigill a v  1443 (Hausen M edelt. sig. N:o 321) är väl 

en stiliserad  sam m anbindning a v  runorna os, is  och sun', fig. 3.

I Anders Jakobssons sigill (1456— 88, H ansen a. a. N:o 333) ingå runorna 

ar och is\ f ig  4.
L asse L iiflän d ers sigill (1548; R uuth H ist. ark. X I .  N:o 275) v isar 3 

runtecken (langur) sym m etriskt tecknade (fig. 5).

V it  O ldes sig ill från 1550-talet hade b ort tecknas m ed runorna ur och 

os, men hade den form  som fram går a v  fig. 6 (Ruuth, V ib. H ist. p. 175)-
K yrkoh erd en  i Sjundeå och senare i L ojo  T hom as O lai använde m ellan 

1577— 83 (Statsark. N:o 3375 p. 29 och 3401 p. 19) e t t  sigill, u ti v ilk e t runorna 

tyr och os äro sam m anbundna på s ä tt  fig. 7 u tvisar.
Men exem pel finnas också på sigillbom ärken v ilk a  icke äro sym m etriskt 

tecknade; e tt  d y lik t använde kyrkoherden i L o jo  Thom as G regorii 1558 (St. 

ark. N :o 31x5), vilkens in itia ler tyr och pun kterad  kön äro teckn ad e såsom 

fig. 8 u tvisar.

i '4- MT i t

V /   ̂ X

b/k ^  n j  £
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D å sålunda ensam t bland Dojo försam lings p rästsigill från  1500-talet 

kunna uppvisas tre runsigill, är d et antagligt, a t t  från  andra socknar från sam 

m a århundrade skall kunna hopbringas y tte rm era  m aterial för uppvisandet 

a v  runbokstävernas begagnande å ofrälse m äns sigill i Finland.

Ad. Neovius.

Historiska anteckningar om Storkyro  
Moderkyrka.

Finska Fornminnesföreningen erhöll å r  1879 såsom föräring av fröken 
Maria Reinius ett litet häfte, innehållande nedanstående anteckningar. På 
häftets omslag står:  „Hoshäftade anteckningar äro nedskrefne af Doctor 
Chris te r  Em elé1; Vasa. —  J .  F. R e in iu s"2.

Kyrkans Ållder går sanolikt upp ända till åhr 1304, ty  detta  åhrtal står innhuggitt 
uti en Gråsten straxt åfvanför Fönstret i ö stra  Gafveln; då d etta  Fönster utvidgades  
åhr 1712, så föll Rappningen utaf, och näm de åhrtal upptäcktes. — En Gammall Tradi
tion förmäler, a tt en Jä tte  vid namn Skralle uppbygt dena kyrka, och fordrade derföre 
ingen betalning, såframt man kunde finna på des Namn; under tiden som  kyrkan  
byggdes, gick någon på ett Berg i granskapet och hörde sjungas inuti berget: Gråt ej, 
Barne m itt, snart kommer Far din Skralle hem; då kyrkan vart färdig, och korset 
skulle slutligen uppsättas af Jätten , skrek någon dernere: Skralle, Sralle! sä tt korset 
rätt! hvarpå Jätten  i förskräckellsen och förargelsen damp neder och slog ihjäl sig. U n
gefärligen dylika Traditioner, Folksagor har man i Sverige om Dom kyrkans i Lund upp
byggande; äfvensom  om Trondheim s-Dom kyrkan i Norrge. — Sagan förmäler också, 
att Stenen till kyrkan togs ifrån M äkälä-Backen uppå Prostegårds Ägor, upp uti 
Åkerskatan belägen, och att en sm åningom  uppstigande Bro var gjord ända från backen 
opp till byggnads-stellet; allt efter som byggnaden avancerade i högden. — H ögst 
uppe uti Gaflarne bestod Väggen af en Tegell mur med en Ingröpning i form af e tt Kors, 
hvilken var rappad och hvitlim m ad. Sacristian är ock uppförd helt och hållit af Tegel, 
med ett dylikt Kors, upp under Tak Kammen; sjelfva byggnaden vida lägre än Kyr
kan, och vid pass 12 alri Fyrkant med sp ittsigt Spån Tak. E tt Torn m idt på Kyrkan, 
som hade vållat S tenhvalfvet söndersprickning, nedtogs derföre åhr 1712, äfvenså  
H valfvet med sina Pelare borttogs, och ett Trädhvalf sattes i stellet, som ännu exis
terar allt i sam a skick. — Gållfvet jem te Bänkarne förnyades äfvenledes nu. — 
Väggarne invändigt fullm ålade med hvarjehanda Figurer och Skriftenes Språk, 
hvitlim m ades öfverallt. —

Sam teliga Fönsterna utvidgades nu också, och Stenpelaren m idt uti dem , för
stördes för mera dager. — Alla Grafvar inuti Kyrkan igenfylldes; äfven Pastors Graf- 
ven inunder A ltaret, hvilken just hade förorsakat denna G afvelväggs söndersprickning 
med 3:ne betydliga Rämnor, och Hörnkistor af Gråsten byggdes enkom  såväl vid  
dena Gafvel som ock vid den Västra Gafvelln, hvilka ännu allt bibehållas. — Bren- 
nerska Likstenen som betäckte öppningen till Pastors Grafven, flyttades bak i kyrkan, 
att där förvaras. — Den tilläm nade Alftanska Likstenen blef alldrig fulländad, och så

1 Kristian Aejmelé (1765— 1848), läkare vid Österbottens regemente, senare Kors- 
holms kronohäkte.

2 Johan Fredrik Reinius (1801—50), adjunkt i Lappajärvi.
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ledes ej eller begagnad, ty  Alftan dog just i dett sam m a, som Past. grafven förstördes. — 
D ett yttre af Skuur-Taket af Spån blef ock nu helt och hållit förnyadt, och är ännu allt i 
behåll; då och då tjäradt. — Åhr 1821 nedtogos bägge Gaflarne ända nära till Takban
det, och öppningen igenfylldes med Bräder, utan att sjelfva Taket på någott sätt rubba
des eller led därvid, eller sedan lidit till närvar, tid  1836.

Åhren 1774—75 anskaffades N y Predikstol och Altar Tafla uppsattes och m å
lades; äfven N ytt Gålf och N ya Bänkar tillreddes och m ålades, N y tt  Skrank framför 
Choret likaledes. Läktarn bak uti kyrkan blef ock ommålad; denna M ålning värkställ- 
des af en Målare ifr. Vasa, Alm , jem te 3:ne des Söner. — Bilderna, numera kring Altar- 
Taflan om m ålades och förgylldes å nyo; likaledes Krucifixet, på Predikstols Taket, nu 
placeradt, — Riddarn St. Göran med Draken och Prinsessan nu placerade åfvanföre 
Läktarn, äfvenledes. — Väggarne och Taket inuti hvitlim m ades med största sorgfällig- 
het. — Alla dessa äro fr. Chatolic. —

N y Klockstapel uppfördes åhr 1773, anseenligt större och högre än den förriga, 
och i stellet för Flagga sattes på Spiran en Förgyllder Tupp, gjorder af Koppar. — Må
lades följande åhret 1774 af sam m a Målare, som  näm ndt är förrut om Kyrkan. —

För Pastorernes räckning uppfördes en Graf på Kyrkogårdn med öfver B ygg
nad af Träd sam a åhr; sm åningom  uppförde Bönderna dylika Grafvar rundt i kring 
Kyrkan; dessa förföllo slutl. hvarföre de igenfylldes och en Gråstens Mur upsattes, 
något vidare än Graf Linien på östra och Södra sidan och liken gräfvas ned i jorden 
efter behof — detta tog sin början åhr 1821, då Doctor Sundvall var Kyrkoherde här- 
städes, och på des föranstaltande och med des bedrifvande. —

Billderna kring Altar Taflan äro följ.: En M adona med Barnet, Fränkan Elisa
beth — Des Trolofvade Man Joseph — Rika Man och Lazarus. — Gamal Vördig Man, med 
långt skägg och Krona på hufv. sittande på en Stol. 2:ne Änglar med Basuner i Mund. 
6 st. smärre Figurer af 1/2 a höjd.

Anteckningar om Socknen:
A tt Lappar bodt i socknen fordom, synes deraf att en Skogsbacke uppå Vendälä 

B ys Ägor ännu kallas Lapinmäki, äfven några Sten-R ösen efter deras boningar synas 
såväl här, som annorstädes — t. ex. i Skogs Backen bakom Jaurin Neva. —

A tt Svedjande varitt öfligt i fordom tim a, syns ock nogsam deraf, att ett större 
utfalls Dike straxt nedanför Moderkyrkan ännu kallas Kasken Oija; äfvensom  en By 
ej långt derifrån kallas Palo, en anan By Palhoiais m. m. —

K yttlands Bruk vidtogs redan åhr 1668 på Prostegårdens Ägor; ty  en äng 
heter ännu K ytö, Sedon K ytö en annan etc.

Tjärubruk idkas nu ej mera uti Moderkyrko Länet, och dett ej på långa tider; 
men fordom nog, och ej långt f. kyrkan neml. vid Pernula By fins en Backe nära Byn i 
Åkerskatan som kallas H autam äki deraf, att en Tjärudal der fordom varitt anlagder, 
dock ej uti mannam inne. —

En vik af den såkallade T erva-N eva kallas ännu allt Ankuri Lahti, ty  e tt ankare 
har der fordom h ittatts. — Mosan är än ett fullkoinl. Gung Fly, utan all skog.

Åtskilliga Sällsyntare Växter finnas härstädes, såsom t. ex. Rham nus Frangula vid  
Kuivajärvi h:n i Undam ala By i Ylistaro. Daphne Mezereum, på Salon Mäki, Polem o- 
nium cäruleum vid Napo B y, Impatiens Noli tangere i Perula B y, Atigelica sylvestris  
på holmen utanföre i älfven derst. Rosa canina på Reinila Holmen. Veronica Maritima 
på Prosteg. större holm e, M entha arvensis på Prosteg: mindre holm e, Andromeda  
polifolia på en m ossa, hör till Vendelä B y, straxt bakom den såkallade Lapin Mäki 
skogs backe, Typha angustifolia uti hem -Dam m en på Orisbergs Bruk. Verbascum  
Thapsus vid Gumsila på en Åker Linda, Epilobium m entanum  på K ytö Skogs Backe, 
Stachys palustris på Gumsila H olm e uti älfven belägen, Ribes nigrum på Vendelä  
holm en, Luthrum Salicaria: på Prosteg: Holmar, Thalictrum  Flavium: D:o Thym us 
Acinos: D:o
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Ara. K ivi ligger uti va ttnet, nära stranden at Kyrk Holm en och des yttre  ända: 
vid pass 6 alr hög, och 12 alr. vid; har få tt sitt namn deraf, a tt man i fordom tim a  
uppstält sina plogar em ot den sam m a, då de ej brukatts uti den tillstöt. Åkern; nu är 
des y ttre  sida vettande em ot den djupaste Ä lf Fåra af 18 a 20 alr. djup, och 30 å 40 
famnars bred; någon den starkaste Vår Flod har vållat denna förändring, och det 
m åste tim at, sedan socknen redan få tt bofasta invånare, som idkade ordenteligt Åker
bruk med Plog, m. m. —  således i början af 13:de århundradet.

En större Sten af l l / ,  alr. högd och 3 å 4 alr. vidd i om krets, fördes af Vår Floden 
åhr 1780 på Proste-gårdns strand; förmodeligen lösbruten i närm aste Fors, som är en
dast 50 å 60 Famnar derifrån belägen; vid sam m a tillfälle stannade en hel Sm idja m ot 
träden på den Mindre Prostg. H olm en, som ägarn derst. igenfick; vanl. äro slika Hus 
placerade nära älfven. — Landsvägen nedanför Napo by förstördes ock sam a våhr, 
på en sträcka af 20 å 30 Famnar: En så hög och stark Vår Flod har ej i m annam inne  
tilldragit sig.

Storkyro Åker Limingo Äng,
Finnes ej liker i bredd eller längd.

Litteratur.

Till Redaktionen har insänts följande litteratur, varav en doi skall 
utförligare recenseras  i tidskriften (jfr sid. 23).

T o b i a s  N o r l i n d :  Studier i svensk folklore.
T. d e  A r a n z a d i :  A propösito de algunos 5/« lapones y castellanos. Paris 1911. 

(Uppsatsen anställer jämförelser mellan några lappska och kastellanska melodier i 
V  takt).

A b o  s t a d s  H i s t o r i s k a  m u s e u m  h. IX— XII å 1: 60 p. Arbetet distribue
ras av W aseniuska Bokhandeln i Helsingfors.

P o p u l ä r a  E t n o l o g i s k a  s k r i f t e r ,  utgifna af professor C. V. Hartman, in
tendent vid Riksm useets etnografiska afdelning. Stockholm 1911.

1. Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik, af prof. H j a l m a r  S t o l p e .  
Biografi öfver Hjalmar Stolpe, af prof. G u s t a f  R e t z i u s  Kr. 1: 75.

3. Vetenskapen om människan. Del I, 1 Etnologien, dess mål och uppgifter,
af A l f r e d  C o r t  H a d d o n .  2. Arkeologiens problem, af G e o r g e  E d u a r d  S e l e r .
Öfvers. af C. V. Hartman. Kr. —: 90.

4, 5, 6. Människans förhistoria, af med. kand. G a s t o n  B a c k m a n .  Del I. 
Den äldre stenåldern. Kr. 4: 75.

9. Cha-no-yu. Japanernas teceremoni, af Ida Trotzig. Med förord af doktor 
Sven Hedin. Kr. 3: 50.

H e ls in g fo rs  1911, K . F. P u ro m ie s  bok try ck eri A .-B .



Förvärv till Statens Historiska Museum år 1910.

Den förh istor isk a  avdeln ingen .

Översikten över det gångna årets  förvärv är i det närmaste uppgjord 
enligt samma norm som 1909 års förteckning i Finskt Museum 1910. 
Fynden äro grupperade efter de tre förhistoriska perioderna och inom dem 
landskapsvis efter fyndorternas läge. Siffrorna inom parentes beteckna m u 
seets  inventarienum m er. Förkortningar: sn =  socken; hmn =  hem m an; 
FM =  Finskt M useum ; FFT =  Finska Fornminnesföreningens Tidskrift; Ailio I 
och II =  J. Ailio, Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finnland 1, II; Ailio, 
Stenåldersfynd är titeln på texten till kartbladet n:r 49 i Atlas över Finland 
1910; Aspelin =  J .  R. Aspelin, Antiquités du Nord finno-ougrien; H ack
man =  A. Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finnland.

F örvärv från Finland.

S t e n å l d e r n .
Åland.

För första gången har  i Ålands östra skärgård, på Husöholmen i Sottunga  
sn, gjorts ett fynd från stenåldern —  en stor slipsten av skandinavisk typ 
med fyra slipytor (jfr Montelius, Svenska fornsaker fig. 5) (5647).

Egentliga Finland.

Åter är det landskapets sydvästra del —  socknarna Suom usjärvi, Kisko  
och Kiikala, från vilka de flesta fynd blivit insända, och bland stenålders- 
boplatserna i denna trakt hava de vid Laperla by i Suom usjärvi belägna 
varit särskilt givande. Bland de många dels färdiga, dels ofulländade eller 
sönderslagna stenredskapen därifrån må framhållas 3 skifferspetsar (5526, 
5561, 5565, 5593, 5605, 5613, 5619, 5653, 5719). Andra fyndställen ligga 
vid Salmi by och kyrkobyn i Suom usjärvi sn (5472, 5475, 5603); Kurkela, 
Sillanpää, Tieksmäki, Eskola och Metsola byar i Kisko  sn (5696, 5698) samt 
Rekijoki, Vanhakylä, Pirilä och andra ställen i Kiikala  sn (5472, 5492, 5708, 
5722). —  Från de närmast till detta rika s tenålderscentrum gränsande sock
narna Uskela och H alikko  har m useet under det förflutna åre t erhållit rätt 
många fynd. Flertalet av dessa hör till 2 privatsamlingar, greve August 
Armfelts (5512) och prostinnan J.  Snellmans (5531), vilka blivit förenade
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med museets. I den förra samlingen ingå utom mäjslar och yxor 2 båt- 
formiga ham maryxor och en spjutspets av skiffer, till den senare  höra bl. a. 
en dubbelmäjsel samt den fig 1 avbildade skifferspetsen. —  På Sinivuori
torp i Uskela sn finnes en boplats från stenåldern (jfr Ailio II sid. 225),
där man år 1910 hade hittat fragment av 2 skifferringar, som voro genom 
borrade och apterade till hängprydnader, fragment av stenredskap, lerkärls- 
bitar, brända ben, kol m. m. (5598). —  En båtformig hammaryxa, troligen 
hittad i H alikko  sn, har erhållits gnm teknikern V. Kallio (5721). —  Sannolikt 

från Kimito  sn härstammar den i FFT VI sid. 71 fig. 27 
avbildade skafthålsyxa, som hör till Armfeltska samlingen 
(5512). —  I Saga  och P iikkis  socknar äro de stenredskap 
förvärvade, vilka höra till en av fru O. Lehtinen till museet 
försåld samling. Bland dem må anföras en båtformig ham 
maryxa från Sagu kyrkoby (5573). —  En annan båtformig 
yxa, som lär ha hittats någonstädes i Åbo skärgård, har
dr Ailio förvärvat till m useet  (5630). — På den kända
stora stenåldersboplatsen vid Jäkärlä  sandtäkt invid Åbo- 
Toijala banan, i S t. Marie sn, har  mag. B. C ederhvarf  fort
satt sina 1907 påbörjade grävningar. Han blottade härvid ett 
tiotal härdplatser samt hittade några s tenredskap och ler- 
kärlsbitar med kam ornam ent (5583). Från St. Marie sn har 
insänts även en tjocknackig yxa, som är funnen på Ylijoki 
hmns mark (5598).

Alla hittills näm nda fynd äro från landskapets sydost 
om Aura å belägna hälft eller —  de två sistnämnda —  
från själva Aura dalen. Den norra delen av Egentliga 
Finland, som hittills har  varit mycket fattigare på sten- 
åldersfynd, är  även bland 1910 års förvärv representerad 
genom endast 3 föremål, nämligen en skifferspets och en 
tväryxa från Yläne sn (5512) samt en hålmäjsel från Puha- 
by i Pöytis sn (5553).

I allt ha från Egentliga Finland under  år 1910 in
kommit: 49 yxor och rätmäjslar, 10 hålmäjslar, 6 skaft- 
hålsyxor, 6 skifferspetsar, 2 hängsmycken av skiffer, 2 för

arbeten till s tenredskap, fragment av stenredskap, flint- och kvartsskärvor, 
slipstensfragment och en stor mängd lerkärlsbitar. Därtill komma de ännu 
icke bearbetade fynden från Jäkärlä  i St. Marie (se ovan).

Fig. 1. Spjutspets 
av skiffer; Halik
ko eller Uskela 

socken. 2,'s,

Nyland.

Stenåldersförvärven från Nyland ha under  å r  1910 varit synnerligen 
talrika. Som vanligt kommer huvudm assan av de nya fynden på landskapets 
västra hälft. Från den västligaste socknen, Tenala, härs tam m ar likväl blott 
ett fynd — en tjocknackig tväryxa, f. på Lindö gård (5720). Några fynd
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äro att anteckna från socknarna kring Lojo- och Hiidenvesisjöar, nämligen 
från Sam m atti sn: några yxor och mäjslar, bland dem en tunnackig rätyxa, 
från Yli- och Ali Kottari hmn i Kiikala by (5510 A, 5603); från Lojo sn: 
en båtformig hammaryxa och ett kilformigt stenredskap från Lylyis by 
(5701, 5663), ett par mäjslar från Kirkniemi och Pietilä (5672, 5726); 
från Karislojo sn: en rätmäjsel från Lippa torp i Mustalahti by (5696);
från Vichtis sn: en hålmäjsel och en rätmäjsel från Yli-Väärä hmn i Hult-
tila by, en hålmäjsel och en tväryxa från Härkäla by (5601); en båt
formig ham maryxa från Pääkslahti samt en spetsoval hålsten från Kylän
pää i Selkiby (5627).

Trakten norr om sis tnämnda område är 
representerad  genom två fynd: 1 hålmäjsel från 
Kulju kärr i Siikala by, Pyhäjärvi sn (5500), 
samt en slipsten från Rannanmäkelä torp i 
Korjasjärvi by, Pusula  sn (5604).

Det stora flertalet av alla årets förvärv 
från Nyland härstam m ar dock från de kända sten 
åldersboplatserna i Kyrkslätt och Esbo socknar.
Från Låjärvi trakten (jfr FM 1910 sid. 2) före
ligga åter talrika fynd —  slipstenar, förarbeten 
(fig. 2) och färdiga stenredskap, affallsskärvor 
m. m. (5530, 5545, 5546, 5548, 5560, 5569,
5585, 5586, 5599, 5617, 5651, 5654, 5655,
5714, 5724). Väster och norr om dessa fynd
orter ha vid Lappböleträsk, Juusjärvi och Haapa
järvi sjöar slipstenar och några stenredskap 
—  bl. a. en stor hålmäjsel med kullrig rygg —  
blivit hittade (5545, 5546, 5548, 5601, 5631,
5642). Enstaka mäjslar eller yxor —  bl. a. en 
skafthålsyxa —  ha insänts från Korkkulla i Hindersby, Anttila i Kylmälä 
by, Bobäck, Lill G uss  och Pulckus —  alla belägna i Kyrkslätt {5513, 5562, 
5642, 5697). —  Även en del i 1909 års förteckning omnämnda fyndorter
1 Esbo sn ha på nytt varit givande: från Sperrings ha erhållits 2 stora slip
stenar och en tväryxa (5546, 5586, 5643), från det närbelägna Träskby
2 slipstenar och en rätmäjsel (5551, 5569, 5724), från Köklaks en skaft
hålsyxa och en slipsten (5551, 5569). Ett värdefullt förvärv var en vacker 
båtformig yxa från Smedsby (5646). En ofullbordad rundoval hålsten är 
från Kaval hmn i Gröndal by (5705). Från Esbo sockens norra del ha in
kommit 2 föremål: en rätmäjsel, f. på Luuk hmns åker och en platt yx
ham m are med skafthål från „Venskola“ (5715).

Talrika äro även de från Helsinge sn inkomna fynden. I Vandaådalen 
och dess närmare omgivning ha hittats 2 båtformiga hammaryxor —  den 
ena på Linnagårds mark (5527), den andra på Nicku hmns mark i Lappböle

Fig. 2. Förarbete till en tun
nackig yxa: Kauhalagård, Kyrk

slätt. '/».
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by (5615); enstaka yxor och mäjslar ha påträffats på H annula och Getbacka 
hmn i Sjöskogs by (5657, 5709), Stobacka och Ham m as hrnn i Vinickby 
(5570, 5615) samt på Kårböle bys område en rätyxa, en vaggmedformig 
yxa och en hålmäjsel (5611, 5616). Från socknens östra del ha insänts 
2 hålstenar, den ena från Nygård i Såttungsby, den andra från Botby (5622), 
en stenham m are med skafthål från Beijas i Hanaböle by samt en hålmäjsel 
från Stenkulla-Dickursby (5618).

Fynden från N urmijärvi och Tusby socknar sluta sig närmast till dem 
från Vandaådalen i Helsinge, till vars flodgebit de höra. I Nurm ijärvi ha 
vid Hyvinge by i norra delen av Vandaådalen hittats 2 yxor (5644) samt 
i Klaukkola by en spetsnackig yxa och en hålmäjsel (5601, 5715). —  Av 
de 2 fynden i Tusby är  en på Krapi hmns mark funnen, från Skandinavien 
importerad flintyxa av stort intresse; det andra fyndet, en hålmäjsel,  h ä r 
stam m ar från stenåldersboplatsen på den lilla sjön Rusutjärvis norra strand 
(5618, 5715).

I motsats till dessa talrika fynd från Nylands västra hälft är landskapets 
östra del bland årets  förvärv representerad  genom ett jämförelsevis obetyd
ligt antal s tenredskap. I M äntsälä  s n : 1 stenmäjsel från Ohkola by, 5 yxor 
och mäjslar, bland dem en ham maryxa med skafthål,  från Soukkio by och 
Lindnäs gård (5644, 5671). —  Vid Mäntsälä ås mellersta lopp ha i Hevon- 
selkä by, Borgnäs sn, ett förarbete till en stenmäjsel och en spjutspets av 
skiffer blivit h ittade (5537). Längre utför floden finnes vid Lövkoski by ett 
par stenåldersboplatser, där nu åter slipstenar och stenredskap, bland dem 
en båtformig hammaryxa, ha hittats (5571, 5700, 5644). —  Från Borgå å- 
dalen och dess sidodalar härstamma följande fynd: en hålmäjsel och en yxa 
från Mondby i Askola sn  (5537), en vacker hålmäjsel och en skafthålsyxa 
från Kalkisfors i Borgå sn (5650). Dessutom ha inlösts en skifferspets från 
Askola  (5627) och en hålmäjsel från Borgå (5537). —  I Kymmene älvs 
deltaland har  en stenåldersboplats, den första i denna trakt, upptäckts och 
undersökts  av dr Ailio. Den ligger på Kinttumäki backe nära Tammijärvi 
sjö i Pyttis sn. Fynden bestå i en skifferspets, en yxa, en slipsten, fragment 
av stenredskap, c:a 400 lerkärlsbitar med kamornament, flintavfall, m. m. (5681).

I allt ha från Nyland under år 1910 inkommit 45 yxor och rätmäjslar, 
15 hålmäjslar, 6 hålstenar, 12 skafthålsyxor, 1 vaggmedformig yxa, 3 skiffer
spetsar, 6 förarbeten till s tenredskap, några fragment av redskap, slipstens- 
fragment, flint- och kvartsskärvor m. m. samt c:a 400 lerkärlsbitar.

Satakunta .

Från de kända boplatserna på Saam anmäki och Isomäki i H arjavalta sn 
(jfr Ailio II sid. 21, 249) ha å r  1910 inkommit nya fynd —  slipstenar, 
s tenredskap, en liten genomborrad stenskiva (amulett) samt lerkärlsbitar 
med gropornament (5528, 5554, 5592, 5686). —  På det närbelägna Uotin- 
mäki i Kiukais (jfr. Ailio II sid. 71, 256) har  d:r Ailio verkställt grävningar,
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varvid han blottade den stenlagda bottnen till en hydda samt hittade några 
stenredskap, slipstenfragment, ett stycke av en handkvarn av sten, samt 
lerkärlsbitar. Bland de sistnämnda finnes ett fragment från den flata bottnen 
av en kruka, på vilken ses tydliga avtryck av ett fisknät, knutet av grova 
tvinnade trådar, vars maskor mätte c:a 1,5 cm i diameter. Krukan har i 
obränt tillstånd ställts på ett nät, varvid dettas maskor tryckte sig i in i den 
ännu mjuka leran. På samma ställe uppköpte dr Ailio ett tjugutal tidigare 
funna s tenredskap —  bland dem en slagsten för tillverkning av stenredskap 
och den övre stenen av en handkvarn, samt en mängd fragment av stenverktyg, 
slipstenar, stenavfall, lerkärlsbitar (5629). Vid försöksgrävningar, företagna av dr 
Ailio, på ett par stenåldersboplatser vid Ruohomäki torp i Riiho by i Lavia sn 
och vid Paattikoski by i Kankaanpää sn, gjordes obetydliga fynd: fragment 
av stenredskap och slipstenar samt kvartsbitar. I samma socknar uppköpte 
dr A. en rätmäjsel och en skarpkantig skafthålsyxa av en i norden säll
synt typ, som uppträder huvudsakligen i östra Tyskland och västra Ryssland 
(jfr. Ailio, Stenåldersfynd fig. 19) samt i Jämijärvi sn en hacka, f. i Vihu 
by (5630).

Från boplatsen vid Lähtimäki torp i Eura sn har m useet erhållit en 
hålmäjsel och en yxa (5476, gåva av apotekaren Hj. Tollet). —  En platt 
liten yxa i Armfeltska samlingen (se sida 41) har  möjligen blivit funnen i 
Kjulo sn (5512). —  1 Kumo sn har  en båtformig hammaryxa och en mäjsel 
hittats på Mölkkari hmn i Harola by (5590), en yxa i Kuoppala by (5578).

Från landskapets sydöstra del har insänts blott ett s tenredskap, f. i 
Mustinen by, Vesilaks sn (5602). —  Norra Satakunta är företrätt genom en 
ofulländad tväryxa och en spetsigoval hålsten, f. på Päiväsuinen holme i 
Pielavesi sjö, Ruovesi sn  (5736, gåva av statsrådet T. J .  Aminoff) samt en 
hålmäjsel från Ruhala by i samma socken (5673).

I allt har under år 1910 från Satakunta inkommit: 26 yxor och rät- 
mäjslar, 4 hålmäjslar, 2 hålstenar, 2 skafthålsyxor, en hacka, 2 slagstenar, 
2 handkvarnar, åtskilliga fragment av stenredskap, slipstenar m. m. samt en 
stor mängd lerkärlsbitar.

Tavastland.

Södra Tavastland är bland 1910 års förvärv rikare företrätt än land
skapets norra del. På Kouranen hmns mark i Oinasjärvi by, Som erniem i sn 
ligger fyndorten för en yxa och en dubbelmäjsel (5610). —  En vacker skaft
hålsyxa (jfr. Ailio, Stenåldersfynd fig. 18) har hittats vid Kokonjärvis strand 
på Kokko bys mark i Urdiala sn (5602). —  Från grannsocknen i öster, 
Kalvola, har  insänts en hålmäjsel, f. på Seppä torp i Ohtinen by (5602). 
—  Av de två från H ausjärvi sn  insända stenverktygen har det ena, en rät
mäjsel, hittats vid Kerkkola utgård nära Vanda å, det andra, en tjock tvär
yxa, på Haapasaari hmn i Rutajärvi by (5684, 5727). —  Från socknarna 
kring Vesijärvi och Päijänne ha inkommit följande fynd: en yxa från Vanha
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talo i Vesala by, Hollola sn (5607); en hacka (tuura), f. vid Palvianjärvi i 
Jäm sä sn nära gränsen mot Korpilahti sn (5673) och en yxa från Supittu 
torp, Kaarilanmaa by i Sysm ä sn (5609).

Förvärven från norra Tavastland inskränka sig till några stenredskap 
och lerkärlsbitar, som dr Ailio har  uppköpt under  ett besök på flera sten- 
åldersboplatser vid sjöarna nära Muurajärvi by och vid Virtala i Pihtipudas sn 
(5663, jfr. FM 1910, sid. 4).

I allt har under  år 1910 från Tavastland inkommit: 13 yxor och rät- 
mäjslar, 2 hålmäjslar, 1 hacka (tuura), 1 hålsten, 1 skafthålsyxa, några frag
m ent av stenredskap, flintskärvor, s tenskärvor, slipstenar, lerkärlsbitar.

Savolaks.

Från det fyndfattiga Savolaks ha 1910 inkommit blott 2 stenålders- 
föremål; en vaggmedformig hacka („Schuhle is tenkeil“) från Suom enniem i sn 
(5589) och en mäjsel från Jockas sn (5648).

Karelen.

G rävningarna på Häyrynmäki sandås invid Viborg, där 1908 lämningar 
av en stor stenålderboplats eller -by blevo upptäckta (jfr. FM 1910 sid. 5), 
fortsattes å r  1910 av am anuensen  K. Soikkeli. Under 2 ^ 2  m ånader genom- 
grävdes nu ytterligare 6 ,500 Q] m, varvid flera tiotal nya härdplatser och 
hyddbottnar upptäcktes och många s tenredskap och lerkärlsbitar hittades. 
Bland s tensakerna förtjäna några pilspetsar av flinta samt några fragment av 
stenringar och andra hängsmycken (ett av bärnsten) att framhållas; lerkärlen 
höra till den kam keramiska gruppen (5620). I närheten av denna boplats hade 
hittats några ornerade lerkärlsbitar, foten till en lerkopp, fragment av sten- 
verktyg samt brända djurben (?) (5621). Från Viborgs sn har  ytterligare 
inkommit en hålmäjsel,  f. nära Kylliälä uppfostringsanstalt (5523), 3 mäjslar 
från Kilpeenjoki by samt en mäjsel och en triangelformig bärnstensamulett  
från „Porinkylä“ (5713). —  I Viborgs grannsocken St. Andren? lyckades herr  
Soikkeli uppköpa 4 stenyxor, f. i Syvälahti by på olika ställen (5587). Från 
Pullila by i samma socken har  insänts en rätmäjsel och en tväryxa (5713).

Från det stora stenålderscentrum  i V uoksens deltaland har  m useet åter 
erhållit en mängd stenredskap. Flertalet av dessa härs tam m ar från boplat
serna vid Riukjärvi i Kaukola sn (jfr. Ailio II, sid. 48 f., 252), nämligen 
några tiotal mäjslar och yxor, vaggmedformiga huggredskap, hålstenar, en 
såg av glimmerskiffer, nätsänken, pilspetsar av flinta och skiffer, en kniv 
av skififer, flintspånor, slipstenar m. m. samt en stor mängd bitar av lerkärl 
med kam ornament (5511, 5588, 5628, 5699, 5723). —  Kaukolas grannsocken 
Räisälä  är  representerad  genom 3 föremål — 2 mäjslar och en hålsten — , 
f. vid Sirlahti by (5588). —  Slutligen ha även från södra delen av Vuoksen- 
deltat inkommit några fynd, nämligen från Sakkola  sn: en hålmäjsel, f. på
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Suvantos norra strand nära prästgården (5650), en hålsten (fig. 3), f. vid 
Riiska by och en rätmäjsel, f. vid Vilakkala by (5685); från M etsäpirtti sn: 
en dubbelmäjsel (hål- och rätm.)., f. i Suvantos gamla bädd vid Koukun- 
niemi by (5707) samt en båtformig hammaryxa och ett vaggmedformigt 
huggredskap (fig. 4), funna på Tuusinajokis strand (5608).

Fig. 3. Hålsten; Riiska by, Sakkola 
sn. V*.

Fig. 4. Vaggmedformigt redskap f. på 
Tuusinajokis strand, Metsäpirtti sn. 'h .

Från socknarna på Ladogas nordvästra strand ha insänts en tjock hål
mäjsel, f. i Kronoborgs sn (5504), samt 2 dubbelmäjslar och en ham maryxa 
med skafthål från Jaakim vaara sn (5649, 5650). —  I den på stenåldersfynd 
rika Parikkala sn har hittats en spetsnackig hålmäjsel i Melkoniemi by samt 
i Tiviä by en yxa (5703).

Från de östra Ladogasocknarna ha inga fynd inkommit. Mycket få
taliga äro även förvärven från norra Karelen. Den fig. 5 avbildande yxan 
är hittad vid Uusikylä i Tohmajärvi sn ( 5 6 4 5 ) .  —  Ur Hietajärvi sjö i
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Kiihtelysvaara sn har vid malmletning upptagits ett med kam- och groporna
m ent prytt lerkärl, av vilket dock endast 2 bitar blivit sända till m useet 
(5529). —  2 rätyxor och en tväryxa ha hittats i Vuottojärvi sjö i Ilom antsi sn 
samt en pilspets av skiffer i Viilesinjärvi sjö (5668). —  I Pielisjärvi sn  har 
förvärvats en tväryxa, f. i en åker på Ristisaari holme i Pielisjärvi sjö (5510).

I allt ha under  år 1910 från Karelen inkommit: 54 yxor och rätmäjslar, 
10 hålmäjslar, 5 vaggmedformiga hackor, 10 hålstenar, 2 skafthålsyxor, 10

Fig. 5. Yxa; Uusikylä, Tohmajärvi 
sn. '/*•

Fig. 6. S lipsten; Korkeamäki, 
Siira hm, Storå sn. */<•

skifferspetsar, en skifferkniv, 4 nätsänken, 2 hängprydnader av bärnsten, c:a 
50 fragment av stenredskap, c:a 15 förarbeten till s tenredskap, flintskivor, 
s lipstensfragment och en stor mängd lerkärlsbitar. Därtill komma fynden 
från Häyrynmäki boplats, vilka icke hunnit bearbetas.

Österbotten.

Större delen av de insända stenåldersfynden har  denna gång kommit 
från södra Österbotten eller landskapets inom Vasa län belägna del. Från 
Korkeamäki boplats i Storå sn har erhållits en slipsten av skandinavisk typ 
(fig. 6 , om talad h os Ailio 11, sid . 3 6 ), som Österbottens Museum i Vasa över
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låtit till Nationalmuseet (5706), samt en fragmentarisk stenhacka ( tu u ra ) ; 
3 på Korkeamäki köpta hålstenar äro troligen funna i närheten (5630). —
1 Lappfjärd sn har  uppköpts en hålsten med 4 spetsiga ändor (jfr. Ailio I, 
fig. 28), f. på boplatsen vid Luoma torp, Dagsmark by (jfr. Ailio II, sid. 105) 
(5630). —  Ytterligare 4 hålstenar och en stor slipsten härstamma från 
Okriluoma by i Bötom  sn (5728). —  Från stenålderscentrum  vid Kyröälvs 
övre lopp ha inkommit en hålsten, f. i Kurikka sn samt 2 yxor och sten- 
tappen från skafthålet till en hammaryxa, f. vid den genom talrika tidigare 
fynd kända byn Piirtola i llm ola sn (5567) (jfr. Ailio II, sid. 32 f). —  Likaså 
ha flera nya fynd —  stenverktyg och lerkärlsbitar —  insänts från den kända 
boplatsen i Hatunluoma trakten i Lappo sn  (5564) (Ailio II, sid. 105 f). ■— 
En skafthålsyxa av ostfinsk typ, är  f. på Nisula hm ns mark i Kuortane 
sockens kyrkoby (5702). —  Från en stenåldersboplats vid Hanhikoskifors i 
Jokela by, Evijärvi sn ha erhållits 2 rätmäjslar och en smal tväryxa eller 
hacka (5474, 5725). -— Till de många år  1910 inkomna båtformiga ham m ar
yxorna sällar sig en, som är funnen i sjön Haapajärvi vid Räyrinki by i 
Övervetil sn (5469). —  Slutligen höra till de sydösterbottniska förvärven
2 hålstenar från Perho sn (den ena från Peltokangas (jfr. Ailio II, sid. 128), 
den andra från Kivelä hmn) (5522).

Fynden från mellersta Österbotten äro fåtaliga. Av ingeniör K. V. J ä r 
vinen ha insänts 2 rätmäjslar och en krummäjsel, som hittats under  rensnings- 
arbetena i Kalajoki forsar i Reisjärvi sn (5658). —  Studeranden A. Kor
honen har förärat 2 spetsiga hålklubbor, en rund hålsten och en rätyxa, som 
äro f. på olika ställen vid Lamminaho hmn, Vaala by i Utajärvi sn (5665).

Även från norra Österbotten har m useet erhållit några fynd : en hacka 
och en platt slipsten från Lautaniemi torp i Muurola by, Rovaniem i sn  (5596) 
(jfr. Ailio II, sid. 177), samt 1 hacka från Niemi hmn i M uonioniska sockens 
kyrkoby (5711).

Inalles ha under 1910 från Österbotten inkommit: 10 yxor eller rä t
mäjslar, 1 hålmäjsel, 3 Rovaniemi hackor, 13 hålstenar, 5 skafthålsyxor, 
fragment av stenredskap, 5 slipstenar, 1 lerkärlsbit.

Lappland.

Finska Fornminnesföreningens stipendiat stud. I. Itkonen har  under  en 
forskningsfärd i Enare socken , uppköpt några stenredskap, nämligen 3 sten- 
hackor (tuurat), 1 hålmäjsel, 1 rätmäjsel och 1 tväryxa, som äro funna i 
olika delar av socknen. Vid undersökning av några bostadslämningar nära 
Joenjokis mynning, hittade herr  I. lerkärlsbitar med kam- och gropornament 
samt kvartsskärvor (5471, 5670).

B r o n s å l d e r n

Med framlidne greve August Armfelts fornsakssamling, som av hans 
arvingar donerats til! Nationalmuseum (se FM 1910, sid. 44) har ett sedan
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länge känt och i fackliteraturen om nämnt fynd från bronsåldern blivit m useets  
egendom. Föremålet —  en skaftcelt från andra perioden —  är troligen hittat 
på Rikala gård i H alikko sn (afbildat bl. a. i FFT XI, sid. 183 fig. 4) (5512). 
—  Nya fynd från bronsåldern ha under  år 1910 icke blivit anträffade i 
Finland. Till denna period kan dock sannolikt hänföras ett litet s tenkummel 
på Uotinmäki i Kiukais sn (se sid. 44, 45) i vilket dr I. Ailio vid företagen 
undersökning hittade brända bensmulor (5629).

J ä r n å l d e r n .
Åland.

Mag. B. C ederhvarf  har  fortsatt sina grävningar på Strömsviks mark i 
Finströms sn (jfr. FM 1910, sid. 7), där han nu undersökte ättehögar från 
början av yngre järnåldern. På fyndstället för ett större antal arabiska s ilver
mynt nära Svartsmara i samma socken har han vid verkställd grävning gjort 
obetydliga fynd, som troligen härstamma från yngre järnåldern (5660, 5661).

Egentliga Finland.

Äldre järnåldern. Från c:a 5.— 6. seklet e. Kr. härstamma fynden från
ett av dr A. Hackman undersökt brandgravfält på Palomäki i Isokylä by,

Uskela sn. H är hittades på ett av
några större stenblock och en bergs
knall begränsat mindre område dels 
på, dels under  en av mindre s tenar  
bestående och med gräs övervuxen 
stenplan en ovanligt stor mängd 
brända ben (minst 19,8 kg.) samt 
vapen, smycken och redskap, som 
voro till större delen eldskadade 
och söndriga. Vapnen bestå i 2 små 
spjutspetsar med hålk, fragment av 
en kastspjutspets med lång „ha ls“ 

(jfr. FM 1910, sid. 9 fig. 8), en sköldbuckla (fig. 7) med tillhörande beslag 
och spikar. Bland smyckena och toalettföremålen må näm nas: ett bågspänne 
med spadformig fotskiva (jfr. Hackman, pl. 3 fig. 5), ett fragment av ett likarmat 
spänne =  Hackman, pl. 5 fig. 2, en knopp från ett stort bågspänne, ett tiotal 
bronsnålar som fig. 9 med vidhängda kedar, andra prydnadsnålar, bland 
dem en med triangelformigt och en med korsformigt huvud, 6 glas och emalj
pärlor, ett hängsmycke av brons, spirailagda fingerringar av brons, en bit av 
en silverten (halsring ?), delar av järnknäppen från dam asker eller dylikt, 
ett par enkla söljor, 2 pincetter (jfr. fig. 8) och delar av benkam m ar m. m. 
Av redskap och husgeråd förekommo knivar, ett eldstål med upprullade ändor 
(bland de äldsta av detta slag), en sländtrissa av ben. —  Ett annat bågspänne

Fig. 7. Sköldbuckla av järn. */».
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Fig. 8. Halvan Fig 9. Pryd- Fig. 10. Beslag av
av en pincett av nadsnål av brons. Nohteri hmn,

brons. 1 / 1. brons. Uskela sn. */i.

Fig. 7—9. Fynd från brandgravfältet på Palomäki, 
Uskela sn.

med spadformig fotskiva av typen Hackman pl. 3 fig. 5 hade hittats på 
Ketomäki, helt nära Palomäki (5580). —  Vid olovlig letning i ett stenröse 
i Nohteri hmns hage ej långt 
från Palomäki hittade en arbe
tare en fragmentarisk nål, 2 
beslag av brons (fig. 10), frag
m ent av en ornerad silver
skiva (troligen från ett båg- 
spänne), en sölja, fragment av 
en sköldbuckla m. m. (5614).
—  Till slutet av äldre jä rn
åldern eller tiden omkring år 
700 måste hänföras ett av 
studeranden U. V. Forsblom 
skänkt fynd från Henttu hmn
1 Kouma by av Letala s n : ett 
fragmentariskt tveäggat svärd,
2 spjutspetsar, en sköldbuckla 
av typen Aspelin, fig. 1317, 3 
knivar, en järnnål av typen 
Aspelin, fig. 1472, samt den 
fig. 11 avbildade järnnålen
(5552). Vid undersökning av några små jordblandade sten- 
rösen invid fyndstället hittade dr Hackman och mag.
G. Topelius ett par knivar, ett par enkla ringar av järn 
och brons, järnslagg m. m.; på gårdsplanen hittades litet 
brända ben, en kniv och en järnnål =  Aspelin, fig. 1472.
I den närbelägna Seppälä by hade på Junnila  hm ns mark 
hittats och av dr Hackman inköpts en sköldbuckla av järn 
som Aspelin fig. 1300, en järnsax som Aspelin fig. 1477, 
en järnnål som Aspelin fig. 1472 och ett järnbeslag till 
knivskaft (5579).

Yngre järnåldern. Den ovannämnda Armfeltska sam 
lingen (5512) innehåller 3 yngre järnåldersfynd från H alikko  
sn, nämligen 1) 2 armringar och ett ursprungligen förgyllt 
r ingspänne av brons, avbildade i FFT VI, sid. 60 fig. 21, 22 
samt funna år 1872 invid Halikko kyrkas klockstapel; 2) 
ett fragment av ett tveäggat järnsvärd med parerstång av 
brons samt en spjutspets, avbildade i FFT VI, fig. 23, 24 
och funna år 1862 i Rikala by jämte 20 små silvermynt,
vilka sederm era förkommit; 3) ett större antal smycken „. , ,

’ Fig. 11. Jarnnal.
—  armringar, halsringar, en bronsnål med ringformigt Henttu hmn Kou-
överstycke (jfr. fig. 11), en triangelnål,  2 r ingspännen —  maby.Letalasn.3/?
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funna på 1880-talet i en åker på Mustamäki torp nära Halikko station. Av 
intresse är den omständigheten, att alla dessa smycken med undantag av 
ett spänne äro av ostbaltiska typer och troligen importerade till Finland. 
Från sistnämnda fyndställe insändes av teknikern V. Kallio ytterligare en 
nyligen hittad armring och en emaljpärla (5721). —  På fyndplatsen vid 
Kaerla by i St. .Marie sn (jfr. FM 1910, sid. 7) har mag. A. M. Tallgren 
verkställt grävningar; fynden utgjordes av några lerkärlsbitar (5544). —  
Från Pahikkalamäki i Virmo sn har  rektor K. A. Cajander insänt en ler- 
kärlsbit med snörornam ent (5600).

Nyland.

Detta landskap är  synnerligen fattigt på fynd från järnåldern. Ett 
undantag bildar den västligaste socknen, Tenala, där tidigare (vid Bonäs 
och Fastarby) flera fynd blivit gjorda. Ett nytt sådant, en spjutspets från 
början av yngre järnåldern, har i fjol anträffats vid Bonäs och av s tuderanden 
C. A. Nordman hämtats till m useet (5718). —  Från den yngre järnåldern 
härstam m ar möjligen en s. k. sömglättare av glas (jfr. fig. 21), f. på Iso- 
saari holme, Pietilä by, Lojo sn (5726). Dock ha dylika redskap använts 
även i nyare tid.

Satakunta .

Äldre järnåldern. På Penttala gårds mark i Soinila by av N akkila  sn 
hade vid grävning på Myllymäki backe hittats en halsring med ihåliga

Fig. 12. Fig 13. Brons- Fig. 14. Armband av brons. 1 i. Fig 15. Nål av 
Nål av spänne, s. k. ögon- järn. 3/io.
järn. 3/io . fibula. s/s.

trumpetliknande ändor (fig. 16) av ostbaltisk typ, en tunn trind halsring, 
en oval eldsten (fig. 17), en hålkyxa av järn, en spjutspets med hålk och 
ett stort stycke järnslagg (5591, gåva av fabrikören E. Lehtinen). Genom
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å fyndstället företagna grävningar fastställde dr A. Hackman att här fanns 
ett brandgravfält med s tensättningar under  jordytan samt hittade 4 brons
spännen („ögonfibulor“) (fig. 13), en halsring lik den i fig. 16 avbildade, fragment 
av en annan, tvinnad halsring, 2 spiralarmringar, två öppna bronsarmband 
(det ena =  fig. 14), ett tredje av järn, ett par fingerringar av brons, flera 
nålar av järn, bland dem figg. 12 och 15, en hålkyxa, en dolk, spikar m .m . samt 
brända ben (5577). —  Om hösten 1910 hittades i närheten av det under
sökta området vid trägårdsarbete en halsring av brons med kompakta 
trumpetliknande ändor, ett armband av järn, 1 krumkniv, fragment av en 
skära (?) från äldre järnåldern samt en yxa från vikingatiden (5716, gåva 
av fabrikören E. Lehtinen). De äldre fynden härstamma från tiden omkring

Fig. 16. Halsring av brons. 2/7. Fig 17. Eldslagningsten av kvartsit. '/«.

Fig. 12— 17. Fynd från brandgravfältet på Penttala i Nakkila sn.

år  100 e. Kr. De betyda ett glädjande tillskott till vårt synnerligen fattiga 
fyndmaterial från denna del av järnåldern. —  På Kakkulais bys mark i Kumo sn 
finnes på det s. k. Myllymäki på Kumo älvs högra strand, vid Pahdingin- 
koski fors ett brandgravfält från folkvandringstiden, där prof. J. R. Aspelin 
redan 1894 verkställt grävningar. U ndersökningsarbetena fortsattes 1910 av 
dr A. Hackman. Mellan och under stenarna i en gles stenläggning strax 
under  grästorven hittades brända bensmulor samt smycken, vapen och red
skap från 6 .— 7.-seklet, bland dem ett likarmat spänne av typen Hackman 
fig. 136, järnnålar med ringformig överdel =  Aspelin fig. 1308, ett halvmån- 
formigt järnbeslag, fragment av ett tveäggat svärd, en stor hopböjd kniv, en 
kastspjutspets med lång „ha!s“ och hullingar, en dolk eller spjutspets med 
tånge, fragment av en sköldbuckla — Aspelin fig. 1317. —  Cirka 300  m. 
nordväst om Myllymäki ha vid omgrävning av ett ouppodlat ställe mitt på en 
Hyytti hmn tillhörig åker, kallad Kirkonvainio, hittats en sköldbuckla =  Aspelin 
fig. 1300, en spjutspets med tånge och en järnnål =  Aspelin fig. 1308.



-  54 -

Fig. 18. Spänne av 
brons. Kirkonvainio,
Kakkulais by, Kumo

sn. 5/e.

oval eldslagningssten från Nikkilä hmn i Lipo by av Lem päälä sn 
(5575), en annan, f. på Pinomäki i Panelia by av Kiukais sn 
(5629) samt en tredje dylik från Eura sn (5584) förvärvades 
genom köp. —  Från Karkku sn erhölls ett rembeslag av brons 
(fig. 19) från folkvandringstiden, om vars fyndort hade lämnats 
olika uppgifter. Enligt en version skulle den vara hittad i Karkku 
by, enligt en annan i prästgårdens trägård (5576). På J .  Koskis 
tomt i Palviala by av Karkku sn hittades vid trägårdsarbete 
föremål från folkvandringstiden, nämligen 2 tunna arm ringar  av 
brons av typen Hackman pl. 10 fig. 9, 2 kastspjutspetsar med 
lång hals (jfr. FM 1910 fig. 8), en hålkyxa och 2 knivar.

Yngre järnåldern. På ett par andra ställen å Koskis tomt 
anträffades vid samma tillfälle vapen och smycken från yngre 
järnåldern, bland dem en mycket lång spjutspets med bredt blad 
(fig. 20), en sköldbuckla =  Aspelin fig. 1300, runda spännbucklor 
av brons, bronsspiraler, stycken av bränd lera samt brända ben 
(5659). På krönet av samma backe låg det brandgravfält , som 
dr Hackman hade undersökt åren 1908 och 1909 (jfr. FM 1910 FjS- 20-
sid. 10L ■— På Lauhianmäki, Eura sockens nya begravningsplats Spjutspets.

Karkku sn,
och tillika ett gravfält från yngre järnåldern, hade hittats 2 spjut- paivjaia by 
spetsar med hålk (5656, gåva av kyrkovärden A. Lähteenoja). Harsuhmn. 
—  Dels till övergångstiden från äldre till yngre järnåldern, dels 1h
till yngre järnåldern höra några föremål, som hittades på olika 
ställen på mjölnaren Fribergs mark i Säijä (Hiirenoja) by av Vesilaks sn. 
Bland de äldre föremålen må nämnas en järnnål av typen Aspelin fig. 1308, 
bland de yngre en yxa =  Aspelin fig. 1462 (5503). —  1 närheten av det kända

Då detta ställe icke hade hunnit helt och hållet omgrävas, undersöktes å te r
stoden av A. Hackman, som där hittade något litet brända ben, fragment 
av ett svärd, lerkärlsbitar, slagg samt det i fig. 18 avbildade runda brons
spännet. Synbarligen hade även här funnits ett brandgravfält (5578). —  En

W
Fig. 19. Beslag av brons. Karkku 

sn. ' / 1
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gravfältet på Päiväniemiudde i Lempäälä sn  hittades ett r ingspänne av brons 
(5473). På Henneri gårds mark i samma socken, där tidigare på olika 
ställen fynd från yngre järnåldern ha gjorts, hade nu invid stallet hittats en 
spjutspets och en remfördelare (jfr. Aspelin figg. 1439, 1515) (5490). —  Vid 
grävning å det i FM 1910 sid. 10 omnämnda fyndstället på Rautiala i 
Vesilaks sn fann mag. B. C ederhvarf  en järnnyckel och lerkärlsbitar (5582).

Tavastland.

Från övergångstiden mellan äldre och yngre järnåldern föreligga två 
fynd: 1) 2 spjutspetsar med hålk, den ena av dem försedd med hullingar,
ha hittats vid Rapola i Sääksm äki sn (5641). 2) Ett annat vapenfynd, b e 
stående av 2 kastspjutspetsar med hullingar, lång „ha ls“ och tånge, 3 spjut
spetsar med hålk, fragment av en fjärde dylik samt fragment av ett tveäggat 
svärd, gjordes vid grävningsarbeten för en byggnad på holmen Vähäsaari i 
Vesijärvi sjö nära Lahiis (5594).

Yngre järnåldern. En stor kniv och en liten spjutspets med hålk, 
f. nära Rauha torp på Kiiliä gårds mark i Sääksm äki sn (5641, gåva av 
possessionaten L. Carlstedt). —  På Supittu torps mark, Nuuttila hmn, 
Karilanmaa by i Sysm ä sn  har  hittats ett tveäggat svärd (5609).

Från Savolaks  har intet järnåldersfynd inkommit till museet.

Karelen.

Från äldre järnåldern  som hittills är påfallande litet representerad  i 
Karelen, har  icke heller år  1910 något fynd blivit inlämnat.

Yngre järnåldern. De nya fynden äro samtliga från socknarna längs 
Ladogas västra och nordvästra strand, de enda som hittills ha haft att upp
visa spår av en tä tare bosättning under  yngre järnåldern. —  Vid den olov
liga förstöringen av ett stenröse på S. Kärkönens hmns mark ej långt från 
Suvanto strand i Koukunniemi by av M etsäpirtti sn hittades 2 spjutspetsar, 
den ena med silvertauscherad hålk, ett betsel och 2 liar. På ett annat ställe 
i samma by hittades ett svärd från 12. seklet av typen Aspelin fig. 1542, 
men med längre parerstång (5707, 5712). —  På Aittomäki backe i Hovin- 
saari by, Räisälä sny ha hittats ett r ingspänne och ett likarmat spänne av 
brons (en efterbildning av ett skandinaviskt spänne jfr. Aspelin fig. 1700) 
(5606, gåva av hem mansägaren T. Haikonen). Från Rammasaari holme i 
samma socken (Särkisalo by) härstammar en yxa med lång bane (5606) (jfr. SM 
1897, sid. 22 fig. 15). —  En armring av sällsynt, troligen karelsk typ (jfr. 
FFT XIII fig. 509) har hittats på Näreniemi udde i Kronoborgs sn (5703). 
En annan dylik armring och ett silverspänne =  Aspelin fig. 1509, 1681 ha 
insänts från Rum m unsuo by i samma socken (5504). —  En oval spännbuckla 
av karelsk typ (jfr. FFT XIII fig. 261) har  hittats på Je rkku  hm ns mark i 
Mikliby av Jaakim vaara sn (5649).
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Äldre järnåldern. Av intresse ä r  ett 
enäggat järnsvärd av folkvandringstidens typ 
(c:a 7. seklet),  f. på Varankiniemi udde på Enare- 
sjöns västra strand, såsom det första kända äldre 
järnåldersfynd från norra delen av Lappland

Fig. 21. Sömglättare av glas; (5471).
Perho sn, Kivelä hmn. */2 Yngre järnåldern. Till de tidigare silver

fynden från det nordligaste Finland sällar sig 
ett nytt, ett stort platt ringspänne av silver, (jfr Rygh, Norske Oldsager, 
fig. 677) f. på en hed mellan Syysjärvi sjö och Niinijoki å i Enare sn  (5597).

Österbotten.

Det enda fynd, som möjligen kan hän
föras till järnåldern, är  en s. k. sömglättare av 
glas (fig. 21), f. vid stranden av P erho  å på Ki
velä hm ns mark i Perho sn (5522).

Lappland.

Förvärv från R yssland.

S t e n å l d e r n .

Under en studiefärd genom Lappland i och för undersökning av torv- 
m arkerna därstädes hittade d:r Harald Lindberg somm aren 1910 på Pasviks 
älvs  högra (ryska) strand strax nedanom Holmfossen och 
cirka 20 km. S om älvens mynning i Norra Ishavet en icke 
fullbordad pilspets av finkornig kvarts (fig. 22). Föremålet 
låg inbäddat i ett lager av musselskal (Mytilus edulis,
Pecten islandicus m. m.). Sannolikt finnes på stället en 
stenåldersboplats. Pilspetsen är det första kända stenålders- 
fyndet på ryska sidan av detta gränsområde (5710). — Av 
am anuensen  K. Soikkeli inlöstes 2 båtformiga hammaryxor, 
som han för några år sedan hade köpt i Kosemkina sn i 
västra Ingermanland (5627).

J ä r n å l d e r n .

Från nyssnämnda socken i Ingermanland härstam m ar 22  p j|spets 

även en oval eldsten från äldre järnåldern, som av herr  av t|5Varts. Kola- 
Soikkeli försålts till museet (5627). halvön. 6/i.

A. H.
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Ett rum i Åbo slott.

I den gamla delen av Åbo slott rengjordes vintern 1900— 01 från
grus ett mindre rum, beläget i tredje våningen av södra flygelbyggnaden, 
i dess västra ända invid västra tornet. Rummets namn är  ej känt, ej heller 
vartill det använts; num m er 151, som det fått på de i Analecta Archeologica 
Fennica publicerade planerna, ä r  den enda beteckning, varmed det kan sä r
skiljas bland slottets talrika rum. En ansenlig mängd grus hade här  hopats 
till rum m ets  halva höjd därigenom att takvalvet rasat och det ovan belägna 
rum m ets  både golv- och takfyllning följt med. Då rum m et därjämte var 
nästan kolmörkt, i det att alla dess tre fönster igenmurats, torde ej mången 
på långa tider satt sin fot i detta rum. Men, som sagt, nu avlägsnades 
gruset, och det södra fönstret upptogs åter och iståndsattes efter rummets 
rengöring. Ute på „ fånggården “ undersöktes det sålunda utkastade gruset 
medels sållning.

Sålunda kom efter en lång tid av mörker och orört av senare  för
ändringar i dagen ett synnerligen intressant rum, som i och för sig bjuder 
oss en lockande kapitel u r  slottets historia. Om rum m ets  form och arki
tektur få vi en ungefärlig uppfattning av vidstående bilder, till vilka må 
fogas några ord som förklaring. Den i norra väggen befintliga fyrkantiga dörr
öppningen med dess betäckning av bräder  leder in till tornet genom dettas 
södra vägg. Av de med segm entbågar övervälvda dörröppningarna i östra 
väggen leder den större till trappuppgången, varifrån man kunnat komma
in både i rum m et bredvid i södra flygelbyggnaden och i den öster om
västra tornet belägna flygeln, som ej num era  finnes kvar; den mindre 
åter till en rektangulär nisch i samma trappmur. Fönsteröppningarna äro 
alla rundbågiga; öppningarna i västra väggen, som ännu äro igenmurade, 
ha dock en gång ändrats så att de blivit smalare och åtminstone det södra 
av dem fått ett nytt valv. Rummets inre väggar äro helt och hållet revete- 
rade med tegel, vilka äro av äldre, stort format och ligga i munkförband. 
I norra väggen finnes bakom tegelreveteringen tornets gråstensvägg, vars 
yta visar att den i tiden varit utsatt för fria luften och sålunda ådagalägger 
att ifrågavarande rum och hela den flygelbyggnad till vilken det hö r  till
kommit senare  än tornet. I norra väggen finnas tre och i den södra två 
rundbågstäckta nischer, av vilka en i vardera väggen senare igenmurats. 
För övrigt ha rum m ets  väggar varit rappade och vitmenade, ehuru  rapp
ningen senare till större delen fallit av.

Takvalvet i rum m et har  rasat,  men spår av detsamma visa tydligt dess 
form och byggnad, med drag av en mera utvecklad gotik, under det att 
väggarna och nischerna i den snarare  tillhöra övergångstiden. Redan 
härav synes att valvet ej är  lika gammalt som själva byggnaden. Detta 
ådagalägges även därav, att av de nämnda väggnischerna den västligaste i 
norra väggen och den östra i södra väggen delvis täckas av valvet och
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just på grund härav igenmurats. Med full säkerhet har  rum m et sålunda i 
början haft ett mellantak, som lämnat dessa nischer fria, och av allt att 
sluta har  det varit ett plant trätak på bjälkar. Det nuvarande valvet är 
enkelt och även valvsträngarna blott av vanliga oprofilerade tegel, varför 
tiden för dess uppförande ej kan med säkerhet bestäm mas med ledning av 
dess former. Det kan ha gjorts lika väl i senare  hälften av 1300-talet som 
under  följande århundrade.

Plan och profiler av rummet n:o 151 i Åbo slott.

1 sydöstra hörnet av rum m et finnes ytterligare grundval till en e ld
stad, som ej heller den synes hava tillkommit på samma gång som rummet. 
Förutom att även den kommit att täcka den östra nischen i södra väggen, 
visar dess infogning i rum m et också i övrigt en senare anordning. Hela 
ugnen är uppförd direkte på golvet, åt vars vasar det underliggande ru m 
mets välvda tak dock givit erforderlig bärkraft.  U gnens form, med dess 
halvrunda framsida och dess djupa ock smala öppning påm inner närmast om 
1600-talets ugnar, och det ä r  även sannolikt att den uppförts först efter 
den år 1617 i slottet inträffade branden. Att rum m et efter denna brand 
också eljes reparerats  synes därav, att vitmeningen på väggarna täcker den



av branden svärtade rappningen, i vilken i slutet av 1500-talet inristats årtal, 
som blivit övertäckta av vitmeningen.

Rummets arkitektur visar sålunda att det i århundraden varit i bruk, 
från 1600-talet tillbaka till den tid, då den gotiska stilen i vårt land ännu 
ej fullt brutit igenom, eller låt oss säga till slutet av 1200-talet eller om 
kring 1300. Att rum m et och den flygel, till vilken det hör, med undantag av 
översta våningen, i själva verket fanns redan på denna tid, därpå fick man 
bevis vid undersökningen av det från rum m et utkastade gruset. I detta 
anträffades nämligen, förutom en mängd sm åsaker och fragment, ett fyrtio
tal mynt, av vilka m er än hälften tillhöra medeltiden. De äldsta av dessa 
(4 st.) gå tillbaka ända till konungarne W aldem ars och Birgers tid eller 
årtiondena omkring 1300, och de övriga fördela sig på den yngre m edel
tiden, liksom mynten från nya tiden på olika tidsperioder ända till 1680- 
talet. Med hänsyn till beskaffenheten av dessa fynd kan man ej finna 
någon annan förklaring till myntens förekomst i detta rum än att de ett 
och ett och på olika tider fallit genom golvspringorna och blandats med 
fyllningen. Också enligt dessa mynts vittnesbörd har rum m et sålunda unge
fär redan år  1300 varit uppfört, en datering som berör även det underlig
gande rum m ets tunnvalv. Å andra sidan tyckas de lösa fynden visa, att 
rum m et efter stora ofreden ej vidare varit i bruk. 1 förklaringarne till 
1751 års plan- och profilritningar säges också om rummet, att det är tomt, 
förfallet och obrukbart.

Såsom ovan anm ärkts ha inga arkivaliska upplysningar om rum m ets  
bruk och ändamål bevarats. Som en förmodan har A. H. Snellman i sitt 
arbete  om Åbo slotts byggnadshistoria uttalat, att det på hertig Johans  tid 
hört till hertiginnans rum .1 Men ett fynd, som vi ej ännu omnämnt, gör 
det troligt att rum m et i slutet av 1500-talet varit gästrum för herrarne.

På östra väggen i rummet, ovanför och till vänster  om den mindre 
dörren, anträffades nämligen, under  den senare vitmeningen, med brun färg 
på rappningen målade namn och figurbilder samt årtal. De äro återgivna 
på bilden s. 60 här. Vi se av dem att å r  1584 ha i rum m et gästat herrarne 
Johan von Unge och Moritz Taube samt ett annat par, Nikolaus Sabell och 
Brent Taube, de senares  namn mellan hjärtan genom stungna av pilar. Under 
de förstnämndas namn har  äfven årtalet 1585 ristats. År 1597 har  Isak 
Behm målat hit sitt namn och vapen, och en Måns . . . .  sson sitt namn 
inom vapensköld. Om dessa personer har  den framstående kännaren av 
våra adliga ätter, statsrådinnan Jully  Ramsay, på min begäran lämnat när
mare uppgifter, som jag med hennes benägna tillstånd här meddelar:

„ Efter anhållan av magister J .  Rinne meddelas här några korta noter 
om de personer, vars namn på murväggen i Åbo slott stå för eftervärlden.

Vapenbilden över dörren kan icke mera uttydas, men enligt de där

1 Analecta Archeologica Fennica I s. 129.
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under  bevarade skrifttecknen torde den tillhört endera Måns Gustafsson eller 
Måns Ivarsson av ätten Stjernkors. Sannolikt var det Måns Ivarsson Stjernkors 
som här  sökte föreviga sitt sköldemärke. Han deltog såsom ryttmästare i 
konung Sigismunds stridigheter mot hertig Karl, och näm nes ofta i Åbo 
slotts mantalslängder. Lyckades undkomma till Polen 1599, innan hertigen 
tog blodshämnd på Sigismunds anhängare. Död i Polen, efter en sannolik 
uppgift först 1628.

Det andra vapnet har  ristats av en av hertig Karls män. Isak Behm, 
hövidsman vid örlogsflottan, sändes 1597 med bud från hertigen till konun
gen i Polen. Han blev 1606 ståthållare över Uleåborg och Österbotten

Vägginskriptioner i rummet n:o 151 i Åbo slott.

med Kajanska landet. Uppförde 1607 fästet Kajaneborg och fick 1608 i 
uppdrag att fastställa gränsen mellan Kemi Lappmark och Ryssland. År 
1610 skulle han med sitt folk deltaga i belägringen av Kolahus. Levde 1613.

Mauritz Taube och Bren Taube eller Tuve, voro, enligt meddelande 
av professorn, baron Mikael von Taube, bröder, och bägge hovjunkare hos 
Pontus de la Gardie. De följde honom till Åbo slott 1584. Mauritz Taube 
följde ännu sin herre  in i döden. Han drunknade med honom följande år 
i floden Narowa.

Johan  von Ungern tillhörde även Pontus De la Gardies svit 1584, 
Enligt Russwurm : Stammtafeln iiber d. Geschlecht von Ungern, skulle han 
1595 varit taxator i kretsen W enden, ägt godset Limehn och varit gift med 
en von Tiesenhausen.
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Om ovanstående såsom slottets gäster ville föreviga minnet av glada 
stunder, så är det dock visst att Nicolaus Sabel ristade sitt namn i fängelse
muren. Son till den kände ståthållaren på Viborg, Anders Nilsson till Tali, 
som efter vapnet kallas Sabelfana, fick han en omsorgsfull uppfostran och 
vistades för sin utbildning i Tyskland 1573, då fadern gjorde testam ente och 
lovade honom en guldkedja „om han något lä r t“ . Angående hans vidare 
vägar vet man intet än att han 1587 för ett sedlighetsbrott inmanades på 
Åbo slott. Någon tid därefter blev han avrättad. „Vad han illa gjort, det 
haver  han allt på en stund med tjänligt straff och sitt blod betalat",  heter 
det i hans styvmoders testamente. — Likväl motvägde dödsdomen, efter 
dåvarande förhållanden ännu mindre än nu hans skuld. Men han var en stor 
jordägande och rik man och hade inflytelserika arvtagare.

/u lly  Ramsay. “

Härtill må endast tilläggas, att det glada tillfälle, vilket ovan antydes 
och vid vilket de nämnda fyra nam nen jämte hjärtan o. a. bilder sannolikt 
målades, var Kirstin Mortensdotters och Elsas bröllop, „hr Pontti pijghors", 
„uti förste weka udi nionde månade" 1584.1 H errar  Hans v. Ungeren, 
Mauritius Tue och Brun Tue nämnas uttryckligen i slottets mantalslängd bland 
gästerna; Nikolaus Sabell näm nes ej, men han hörde sannolikt till de ovan
näm ndes icke uppräknade följeslagare, ty intet tvivel finnes om att hans namn 
målats på väggen samtidigt med de övrige nämndes. Då han tre å r  senare 
fanns på slottet som fånge, var hans rum säkert nog någon annorstädes, ty det 
nu i fråga varande rummet, som förmedlar trafiken mellan västra tornet och 
södra flygelbyggnaden, kan sannolikt ej ha varit avstängt till fängelse.

Av teckningen ville det synas som om även Isak Behms och Måns 
Ivarssons namn och vapen samtidigt skulle ditsatts,  ehuru  endast Behm försett 
sitt namn med årtal. Det är dock svårt att antaga, att dessa i tidens stridig
heter till olika partier hörande herrar  under det nämnda oroliga året sam 
tidigt i detta lilla rum skulle råkat rista sina namn och vapen. Alldeles 
omöjligt är  det väl dock ej, att ett sådant under skulle inträffat på hösten 
1597. Efter det Åbo slott den 30  septem ber nämnda år kommit i hertig 
Karls händer fans Isak Behm såsom hertigens anhängare otvivelaktigt på 
slottet. Men även Måns Ivarsson kan efter nämnda händelse ha kommit 
till slottet. Han hade nämligen, på det i april 1597, efter Klas Flemings 
död, i Åbo slott hållna adelsmötet blivit utsedd att jämte doktor Samuel 
Stabe begiva sig till konungen i Polen för att begära en ny ståthållare över 
Finland, men på återvägen därifrån råkade hans fartyg ut för storm och 
drevs till Kalmar, där han blev hertig Karls fånge, och som sådan fördes 
han snart till Stockholm. Härifrån åtföljde han sannolikt som fånge het tig 
Karl på tåget mot Åbo och troligen även till Åbo slott. Följande år äro

1 Se mantalslängd för Åbo slott för nämnda tid, Statsarkivet.
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åter både Behm och Stjernkors, envar i sin herres  ärenden, verksam m a i 
Österbotten .1’

Rum met n:o 151 i Åbo slott ä r  sålunda ett bland de mest talande av 
rum m en där, som sett så många växlingar. Utom att dess väggar förtälja 
sin egen historia, ha på dem bevarats minnen av rum m ets  gäs ter  från långt 
avlägsna tider, och till och med enskilda lyckliga stunder inom dessa m u
rar. Vilken levande bild giva ej nam nen av dessa fyra unga kavaljerer 
och de av pilar genomborrade hjärtana av livet i slottet under  första 
veckan av 1584, en bild, mot vars glada gestalt blott kunskapen därom 
bildar en mörk bakgrund, att en av dem som här ristat sina namn redan 
följande år  var död medan en annan, vars hjärtas begär ledde honom i för
därvet, tre år senare slöt sitt liv i galgen.

Av de restaurerade rum m en i utlandets borgar har intet gjort så m äk
tigt intryck åtminstone på mig, som detta enda rum i Åbo slott, oaktat dess 
bristfälliga skick. Man har  föreslagit en restaurering av Åbo slott efter 
förebilder från Kalmar och andra avlägsnare slott, men må vi hoppas att vår 
egen historias personer och tilldragelser samt våra borgars egna byggnads- 
öden för framtiden skola ligga oss närm are  om hjärtat och vara oss dyr
barare  än även de mest lyckade kopior efter andra.

Juhani Rinne.

En tavla i Karuna kyrka.

Under en längre tid har  Statens Historiska M useum legat i u n d e r 
handlingar med Karuna församling om inköp av den gamla kapellkyrkan 
och de i densamm a förvarade konstverken. Kyrkan är ej särskilt in tres
sant; den är  en korskyrka av trä från 1685— 86. Huvudsaken  har varit 
förvärvet av det i kyrkan förvarade rika tavelgalleriet,  till stor del bestå
ende av tavlor av olika skolor från 1600-talet och möjligen utgörande krigs
byte. Karuna gård ägdes under  förra hälften av nämnda århundrade av 
Klas Slang och Elin Boose; deras son var  den berömde krigshjälten Erik 
Slang. Senare  kom godset i ätterna Horns och Flemings ägo. Den m ärk
ligaste av tavlorna ä r  den som här  avbildats; bland de andra må näm nas 
ett vackert porträtt av Karl XI; en figurrik bild av Katarinas av Medici 
landstigning i Antwerpen, målad kanske på 1630-talet av en flamländsk

' Yrjö-Koskinen: Nuijasota, s. 380, 400, 408, 447, 476, 490.
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m ä s ta re 1; samt en allegorisk bild av Kristi korsfästelse, bl. a. med bild 
av de fördömda, bland vilka Katarina II av Ryssland befinner sig.2

Kyrkan har hösten 1911 jämte däri förvarade konstverk inköpts 
av Antellska Delegationen för ett pris av 8000  mark. Kyrkan kommer dock 
ej att övertagas av Delegationen, som ej önskar svara för transport- och 
underhållskostnaderna, utan det ä r  meningen att den skall överlämnas åt 
det under bildning varande aktiebolaget Friluftsmuseet på Fölisön. Tav
lorna komma sannolikt att införlivas med Statens Historiska Museum, utom 
den dyrbaraste, som väl går till Konstföreningens galleri i Ateneum. Om

S. Elsabet med Johannes, Madonnan och S. Katarina. Tavla i Karuna kyrka.

denna tavla har  Delegationens expert,  doktor Tancred Borenius, avgivit 
nedanstående utlåtande.

„ Till Delegationen för Antellska samlingarna.

På uppdrag av Delegationen besökte undertecknad den 30 sistlidne 
septem ber Karuna gamla kyrka för att undersöka de därstädes bevarade 
gamla målningarna, särskilt den bild av Madonnan med barne t och två 
helgon, om vars inlösande av Delegationen fråga förevarit.

Sistnämnda målning är enligt undertecknads mening ett arbete av en 
venetiansk målare från 1500-talets slut, vars stil präglas av en ganska u t

1 Se Finskt Museum 1910 s. 26— 27.
2 En liknande tavla finnes i Nådendals kyrka, och åtminstone i ett par svenska 

kyrkor finnas ytterligare repliker av denna framställning med dess långa versifierade text.



64

vecklad eklekticism. Bilden visar en „Sacra C onve rsaz ione“ av den av 
Palma Vecchio kreerade och av de venetianska målarna med förkärlek odlade 
typen. Arkitekturen och framför allt den hel. Katarina visa en nära imi
tation av Paolo V eroneses  stil. Den ädla, regelbundna madonnatypen synes 
tyda på inflytande från Parmigianino, medan Jesusbarne t  er in rar  om Boni- 
fazio och den hel. Elisabet verkar  som en efterklang av Palma Vecchios 
stil. Att angiva konstnärens namn är för närvarande icke möjligt för mig.

Den vackra bilden befinner sig tyvärr i ett synnerligen medtaget skick. 
I den vid s tranden av havet belägna, sällan eldade kyrkan har den under 
århundradenas lopp varit utsatt för fuktens inverkan, varigenom hela mål- 
ningsytan betäckts med ett tätt nät av sprickor; på vissa ställen har  färgen 
redan avfallit och står i beråd att göra det på andra. I enstaka partier är 
färgytan redan alldeles blind. Därem ot har bilden icke övermålats, utan 
kan man på flere ställen ännu beundra den originella, friska och saftiga 
penselföringen.

Det enda sättet att rädda bilden från fortsatt förstörelse synes under
tecknad vara att med det snaraste låta avlägsna den från dess nuvarande 
förvaringsort samt att låta överflytta densam m a på ny duk. De kom peten
taste krafter för utförande av denna operation torde stå till buds i Milano 
och London; men kunde den troligen även utföras på närm are  håll, t. ex. 
i St. Petersburg ,  i Eremitagets restaureringsatelier .

För sin del ville undertecknad på det varmaste förorda införlivandet 
av denna bild med de Antellska samlingarna. Genom sina ädla former, 
sin vackert avvägda komposition och sin rika, varma kolorit bleve den en 
synnerligen lämplig representant för den italienska skolan i galleriet på 
Ateneum. Det vore, synes det mig, mycket beklagligt, om denna, i vårt 
land väl unika, målning, lämnad i Karuna kyrka, finge gå sin snara och 
fullständiga förstöring till möte.

De övriga bilderna i denna kyrka kunna visserligen icke i konstnär
ligt hänseende mäta sig med den ovannämnda, men några ibland dem sakna 
dock icke sitt intresse. Till dem höra en halvfigursbild av den heliga 
familjen, av någon Correggio-imitator, en i ikonografiskt hänseende mycket 
intressant framställning av Kristi lidande, ett par små Rubens-imitationer, 
föreställande Sauli omvändelse och Lots flykt, och en friskt målad religiös 
allegori, av en svensk målare från 1700-talet.

Helsingfors, den 2 oktober 1911.
Tancred B oren ius .“
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Porträtt av Lorentz Creutz d. ä.

Det är alltid glädjande, då ett porträtt från 1600-talet kan hos oss 
identifieras, isynnerhet då det är  fråga om ett porträtt föreställande en man 
som Lorentz C reutz  d. ä., en av de mest betydande personerna i Finland 
under  senare hälften av 1600-talet.  —  Bland våra äldre släktporträtt ha 
särskilt 1600-talets lidit av förödelse och detta ännu i våra dagar, såsom 
då Metsäkylä och Sarvlaks herrgårdar  härjades av elden. Otaliga äro de 
porträtt som efter växlande öden slutligen hamnat på någon bondgård där 
de förstörts. Andra åter, om ej deras öden äro lika tragiska, förlora sin 
personlighet,  det är ej m era  möjligt att fastställa vem de föreställa. Då 
har  ju porträttet förlorat en stor del av sitt värde, det rent personliga in-

Detalj av Lorentz Creutz’ porträtt Detalj av Lorentz Creutz’ porträtt
på Sarvlaks. på Nuhjala.

tresse man hyser därför har försvunnit och det är  blott en förbleknad oper
sonlig representant för gångna sekel.

På Nuhjala gård i Tövsala socken förvaras num era fyra porträtt, en 
kavaljer och tre damer, om vilka traditionen förmäler, att de skola föreställa 
medlem mar av ätten Fleming. De uppgivas genom arv ha kommit hit från 
Koskis gård i Mietois socken. Några andra upplysningar ger  oss traditionen 
ej. Koskis egendom tillhörde i slutet på 1600-talet, då porträtten äro m å
lade, Flemingska ätten, så att det ser  ut, som om traditionen i detta avseende 
hade rätt. —  Det manliga porträttet,  som otvivelaktigt är  det intressantaste 
av dem alla, föreställer en man i sina kraftfullaste år, klädd i en rikt bro
derad dräkt.  De energiskt skurna dragen, den självmedvetna uppsynen 
bekräfta antagandet att vi ha framför oss porträttet av en högställd äm bets
man. Jäm för man emellertid porträtten med de Flemingska porträtt vi känna



kan man ej spåra någon likhet alls. Däremot påm inner det i slående grad 
om det stora amiralporträtt av Lorentz C reu tz  d. ä. (1 6 1 5 — 76) på S arv 
laks i Pernå.

Det antagande, som jag på grund av en jämförelse mellan de två port
rätten gjort, att även Nuhjala porträttet avbildar nämnda person, bekräftas 
av baron V. M. v. Born, som godhetsfullt ställt sina värdefulla upplysnin
gar och iakttagelser om porträttet till min disposition. Det mest karak tä
ristiska hos dessa porträtt är  huvudställningen, det långa avståndet mellan 
ögonen och dragen kring den grovt tecknade m unnen. Även den ovanligt 
energiska hakan återfinnes i båda bilderna. Det enda, som i någon mån 
är  olika i de två porträtten, är pannan, men det kan bero på att den 
yviga peruken ej har samma form. På Nuhjala porträtten förefaller den va

ra mera neddragen i pannan, så att ansiktet 
gör ett kortare intryck. I alla fall är  det en 
detalj av mindre vikt. Enligt vad baron v. 
Born meddelat mig ha Sarvlaks porträtten 
på 1840 talet blivit restaurerade. På Nuhjala- 
bilden ser  den avbildade något yngre ut; 
detta har  givit baron v. Born anledning 
antaga att det stora amiralporträttet skulle 
vara en posthum kopia efter det andra. Dock 
är det onödigt att ingå på alltför vidlyftiga 
beskrivningar av likheter och olikheter 
mellan porträtten, då reproduktionerna klar
göra förhållandet på ett tydligare sätt. Man 
kan då antaga för givet att Nuhjala porträttet 
föreställer Lorentz C reu tz  d. ä.

Mycket svårare blir att identifiera de tre 
andra porträtten och förklara på vad sätt de ha 

kunnat komma till Koskis gård. Härvidlag kom m er måhända den nämnda 
traditionen oss dock till hjälp. Vi veta ju att Koskis gård gått i arv inom 
Flemingska ätten i många generationer. Den sista av denna ätt, som ä g 
de gården var amiralitets kaptenen Klas Fleming (1617— 1669). Han ägde 
i sitt gifte med Ebba Soop en enda dotter, Ebba Maria, som var född 
1653 och dog 1678. År 1671 hade hon gift sig med landshöfdingen Lo
rentz Lorentzsson Creutz. Härigenom kommo de Flemingska egendomarna 
i Nystads trakten i den Creutzska familjens ägo. Det ligger nära till 
hands att antaga att ett av dessa porträtt skall återgiva oss Ebba Maria 
Flemings drag.

Man kunde ifrågasätta, om icke det motstycke till Lorentz C reu tz  d. 
ä. porträtt som har  en likadan ram som detta, skulle föreställa hans gemål 
Elsa Duwall. Det är känt att 1676 på Sarvlaks funnits ett konterfej över 
henne. 1 fråga varande tavla på Nuhjala framställer ett f runtimmer på högst
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Lorentz Creutz. Sarvlaks.
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25 år och i halv figur med rikt lockigt blont hår, iklädd en praktfull ljus
blå sidendräkt. Det är målat som sagt i slutet på 1600-talet. Då Elsa 
Duwalls ungdom inföll betydligt tidigare, kan det svårligen föreställa henne. 
Det återstår  oss då blott att antaga, stödjande oss på traditionen, att vi ha 
ett porträtt över Ebba Maria Fleming framför oss. Att porträtten ha lika
dana ram ar betyder intet, ty vi finna att Lorentz C reu tz  porträtt är  förmin
skat, d. v. s. duken är inviken. Det ser följaktligen ut, som om ramarna 
tillkommit senare, då en förväxling av tavlorna äg t rum. Vem konst
nären till dessa två porträtt varit, är  til lsvidare omöjligt att säga, då de äro 
osignerade. Som konstverk äro de goda, typiska represen tan ter  för sin tid. 
De andra porträtten stå ej lika högt som konstverk. Det största intresset 
knyter  sig i fråga om dem kanhända vid de sällsynt vackra gipserade, trä- 
skulpterade ramarna. Det kan vara svårt att försöka identifiera dessa port
rätt , då man blott kan stödja sig på gissningar, så jag avstår helt och hål
let därifrån. Då Koskis gård under 1700-talet ägts av Lybeckerska ätten, 
föreställa de måhända m edlem m ar av denna ätt.

På tal om porträtt av Lorentz Creutz d. ä. å terstår mig att näm na en 
annan på Sarvlaks befintlig bild av honom, som dock ej i lika hög grad 
som det stora amiralporträttet påm inner om Nuhjala tavlan (se bilden s. 66). 
Härm ed rättas, efter upplysningar av baron V. M. v. Born, tidigare uppgifter 
om att ifrågavarande porträtt skulle föreställa Lorentz C reu tz  d. y. ( f  1698), vars 
u tseende vi känna av en originaltavla på Nynäs i Södermanland, varav en 
kopia nu finnes på Sarvlaks. Man kan även i det nu berörda porträttet 
av Lorentz C reu tz  d. ä. spåra en ganska stor likhet med de redan näm n
da; ansiktsdragen äro huvudsakligen desamm a; ansiktsovalen på det nu näm n
da är  dock smalare och det hela gör ett ungdomligare intryck.

I Sverige förvaras i Bergslagskontorets i Falu festsal ännu ett port
rätt av Lorentz C reu tz  på den tid då han var assessor i bergskollegium.

Harry Donner.

Vårt första kända bronsåldersfynd.
En bronscelt frå n  S to rkyro .

1 de antikvariska samlingar, som gingo förlorade vid Vasa brand 1852, 
fanns även en celtisk vigg, förärad till Vasa gymnasium av den kände sam 
laren Krister Aejmelée 1846. Viggen var funnen redan 1804 i Hautamäki 
nära Pernola by i Storkyro, */2 från den gamla sockenkyrkan. Såvitt 
föräraren hade sig bekant var viggen i sitt slag den enda, som dittills fun
nits i Finland (Suomi 2 IX: 79, 91).

Redan 1871 antog jag, att viggen var en bronscelt, men då materialet 
icke var angivit, förelåg den möjligheten att celten var av järn, likasom den
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av komm. landtmätaren, ingeniör K. G. Holm (f. 1777, f  1832) enligt egen 
uppgift åt Aejmelée förärade hålcelten från Kylänpää i Laihela —  ehuru  
påtagligen orätt —  uppgavs vara.

Då man emellertid e r in rar  sig, att Magnus Bruzelius, som i Götiska 
förbundets för tiden populära tidskrift Iduna (VI: 62 — 66) efter engelskt initiativ 
1816 införde den såsom sådan kortlivade benämningen celtisk vigg för både 
hål- och skaftcelt, därmed uttryckligen menade kopparviggar, då förefinnes 
ingen anledning att annorlunda tolka Aejmelées benämning, men väl en 
möjlighet att den ifrågavarande viggen var en skaftcelt, enär  Bruzelius till 
sin uppsats fogat avbildning endast av en sådan, under  det att hålceltens 
egnskaper blott av beskrivningen framgå.

J. R. A.

Gravfynd i Ingå skärgård.

Under sistlidne sommar uppdök i Ingå kyrkby ett rykte, att man, vid 
ett försök att å det vid östra infarten till Barösund befintliga Limpgrundet 
åstadkomma en brunn, i jorden påträffat en likkista. Uppgiften motsades 
dock av andra, vilka förmenade att de funna bräderna sannolikt vore rester  
av någon gammal farkost.

Då det låga, huvudsakligen av styv lera bestående grundet, uppen
barligen i en avlägsen forntid varit ett undervattensgrund, in tresserade det 
mig att söka utröna huru det härmed egentligen förhölle sig.

Vid ett personligt besök på den lilla, kala gräsbevuxna, av mycket lång
grunda s tränder omgivna holmen, där sedan långa tider tillbaka två bonings
hus med handelsboda och uthus finnas uppförda, fann jag ungefär mit på 
land en vid pass meterdjup grop och invid denna en nyligen uppkastad 
lerhög med några halft förmultnade trästumpar. Vid undersökning av gropen 
anträffades där de från västra sidan utstående ändarna av två parallela på 
kant lagda bräder, från vilka två av de lösa brädstum parna vid grävningen 
löshuggits, och i lerhögen ett avbrute t skenben av en fullvuxen människa. 
En tredje där befintlig brädstump visade sig hava utgjort fotbrädet av den 
kista, som uppenbarligen här  förelåg. Någon botten på kistan varseblevs 
ej, då någon ytterligare grävning ej företogs, ej heller något kistlock. U ppen
barligen var kistan av grova, ohyvlade bräder  i hast hopslagen, och den döde 
däri med huvudet åt väster nedgrävd.

Riktigheten av ryktet om likkistan visade sig alltså voro otvivelaktig, 
om det också ej här gällde en vanlig nutida sådan, utan endast en simpel, 
grovt hopfogad brädlåda.

Enligt ryktet skulle redan engång förut, för omkring 30  år sedan, en 
dylik kista där hava påträffats.
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Platsen, vilken, såsom belägen invid en allmän, flitig anlitad skärgårds- 
farled, till sitt läge starkt påm inner om de förut kända gravplatserna på 
Kyrkogårdsön och Rävsö i Kyrkslätt , synes, att döma härav, även hava 
kunnat som begravningsplats, ehuru endast mera tillfälligtvis, begagnas, så
vida man ej här har att göra med i krigstid i trakten stupade krigares gravar. 
På Elisö- (Älgsjö-) landet härinvid och andra platser i närheten levererades 
ju på hösten 1789 flere sm ärre drabbningar med åtföljande manspillan, varom 
enligt sägen gravar även på Elisö- (Älgsjö) skatan torde vittna.

M. Brenner.

Historiska anteckningar om Storkyro  
Moderkyrka.

(Forts.)

Bonde-Söner härst. som blifvit Stånds Personer:
Clemens Martini, Bonde Son fr. Nedre Riddarla By i Socknen. Först kapi. 

Laurentii Petri Måg och Adjunct, sedan Kaplan härstädes 1660, dog 1679.
(G. S. P. 168— 171) M atthias Reinius: Bonde Son f. Reinilä heman uti Moderk. 

Länet, först Sockne Adjunct härst. sen Sacellan i Laihela och död 1723, g. m. Clara 
Alftan, Pastors D:f. Storkyro. Stam fader för en ännu varande Slägt.

G. S. p. 133. Johan Rein: Bror till Föreg. Länsman uti Illmola, boende å Knu- 
tila Heman uti Kauhajocki: Slägtn varar ännu.

G. S. p. 320 Henrik Hoppström: Bonde Son f. Hoppa H:n i Hevonkoski By  
Lands Fiskal, g. m. Susana Helena Alftan, Kaplans D:r derst. och änka 1752 efter 
Barth. Kenelius, och Kaplan här: hade en Dotter endast Brita Helena gift med en 
Länsman i Saarijärvi.

G. S. p. 321 — 323. Johannes Jacobi Gumse: Bonde Son f. Gumsila i Storkyro, 
född 1679, slutl. Pastor i Lillkyro 1720, dog 1742. g. m. Susana Alftan Pastors D:r f. 
Storkyro. Slägtn kallar sig numera Granberg, och är Gustaf Köppman i Uhleåborg m. 
Comerce Råds Car: —

. . . Mineli: Bonde Son f. Minnilä Hemman i Palhojais By. L azaretts Fältskär i 
Vasa, dog 1791. Änkan lefver än härst. öfver 90 åhr gammall m. 2:ne Döttrar.

G. S. p. 278. Johannes Heischius: Bonde Son f. Heiska heman i Heiskola By. 
Sockne Adjunct 1699. Kaplan vid Moderkyrkan 1705. Dottern den ena g. m. Länsman 
i Lappo H ollstius och dym ed. Stam  Moder för Slägten, som ännu lefver. Den Andra 
Dottern g. m. Klockarn i Ylistaro Enholm.

Lars Ulfvin: Bonde Son f. U lfvila By. Gick i Vasa Trivial-Skola blef Student i 
Åbo 177-, men biel dock slutl. Landtbruk. och dog 179-, lämn. Änka och Barn efter sig.

Johan N ysséen. Bonde Son f. Nyssölä heman i . . . By; gick uti Vasa Skola, blef 
Student i Åbo, sedan Klockare i Ylistaro och slutl. Ordinerad till Präst i Åbo 178-, dog 
som privat- Adjunct åt en Kapellan i -179-. Gift med en Bonde Dotter f. Napo B y, 
hvilken öfverlefde honom jem te något Barn, boende på hem stellet efter Mannens 
afgång.

G. S. p. 330. Gustaf Malmberg: Bonde Son f. Ylistaro. Brofogde uti Socknen, 
boende på ett heman i Kaukola By. Sonen Herman Phil: Mag:r och slutl. Sockne 
A djunct här, dog 1809. 29 år gamall: g. m. Elis. Marg. Äjm eläus, som blef om gift med 
Kaplan Sim elius i Laihela.
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. . . Silfverberg. Nybyggare Son f. H opiavuori på Skogen åt lllmola: Tullskrif- 
vare i S. Tulin uti Vasa, Sonen Johannes Lands Kamrerare i Vasa, död 1822, öfver 7C 
år gammall.

Bonde Söner f. Alastaro K: och Lillkyro S. Stånds Personer blefne.
Henricus Thom ä Mullovius. f. Mullo heman, Kaplan här 1651. Regem. pastor 

vid Jem tl. 1654. Son Jacob Kaplan här, död 1717. —
M atthias Johannes Mullander: ock h: f., Mullo h. D: 1655 dog 1683. Sonen 

Martin Sacellan i K auhava död 1730.
Oeorg Blomberg: Collega Interiör i Vasa; dog 1765.
Michal Forslin fd. 1745. Magr. 1772. död kaplan i Evijärvi 1804.
Jacob Flander. Kaplan i Paafvola, död 1776. Son Carl Georg, häradshöfding i 

Caj an a död 1835.
Isaac Björklund: fd. 1686 å H eickilä hn: slutl. Secundus Theolog. Professor i Åbo, 

och Pastor vid Finska Förs. dog 1740. Sonen Christian Philos. Magr. Primus i Åbo 
1751, slutl. Philos. Adjunct afskedad 1765.

Jacob Imanu Vidman: fd. å M artila hn 1696, slutl. R äntm ästare i Vasa, dog 
1769, lämn. endast en Dotter efter sig, som gift med Mag. och Collegan Holm blef Änka 
1780, dog barnlös 1786.

Kyrkoherden Israel Alftan skall varitt stor till växten , öfver 3:ne alnar lång, och 
i proportion tjocker; äfvenledes ganska starker, så a tt han vid ett tillfälle, då han decla- 
merade sin Predikan, som skulle följande dagen från predikstolen uttalas, uti ifvern 
slog löst ett stycke utaf ett för sig stående Marmor Bord af 3 a 4 Tum s tjocklek som jag 
sjelf sett där på Prostegården, förvaradt såsom ett gam niallt Inventarium och nyttjad t 
till att rifva Färger på. — Sönerna voro också storväxte och Sonason — död 1793 lika
ledes. — Dottern H edvig var äfven mera lång till växten . E tt långt Skägg prydde ock 
Gubben, som nogsam t ses af M ålningen öfver Sacristi Dörren uti Kyrkan, ännu allt i 
behåll och förvar på sitt g:la stelle. —

Inskriften på Taflan utvisar äfven, att Mannen var väl hem m a uti Latinska  
Språket. — Skall ock varitt en Frikostig Prästman efter sin tids sed och bruk med väl- 
bryggt Öhl m. m. — —

Peter Granberg: fd. å Kusimäki hn 1717. Råd och Handelsm an i Vasa, dog
barnlös 1795.

Bertil Granberg: fd å sama heman. Köpman i Vasa; dog 178-. Dottern Britha  
Elisabeth gift 1761 nr. Stads Fältsk. I E. Kantzau; blef Änka 1787, liade endast 2:ne 
Döttrar.

Sigfridius Saringius: fd i Säärenpä B y, biet 1704 Kaplan uti Kurika; sedan 
V: Pastor i Lillkyro, dog derst. 1720. —

Litteratur.
G a s t o n  B a c k m a n :  Människans förhistoria. Del I. Den äldre stenåldern.

310 s., 8 färg- och 138 textbilder 8°. Stockholm 1911. Populära etnologiskaskrif
ter 4, 5, 6.

Boken uigör en del av de „Populära etnologiska skrifter", som intendenten vid 
Svenska Riksm useets etnografiska avdelning prof. C. V. Hartman begynt utgiva. Den 
att döma av de utkomna banden särdeles gedigna publikationen utges med understöd 
av kommerserådet Fredric von Rettig i Åbo.
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Det var utan tvivel en lycklig tanke att i denna „etnologiska serie“ upptaga också 
ett populärt arbete, behandlande människans förhistoria. Ett sådant ämne som forn- 
kunskapen, vilken som vetenskap ännu är alldeles ung, har nämligen nyhetens hela 
behag för den bildade allmänheten, och detta är ej att undra på Svenskarna ha v is
serligen mästerliga arbeten om sitt eget lands forntid, men vid den tid då Sverige blev 
bebott, hade människan redan levt långa tider i västerns och söderns lyckligare länder. 
Just detta människans första uppträdande och de minnen härav, som ännu finnas kvar, 
skelett och delar därav, föremål, klippmålningar i grottor, gravar, gamla flodbäddar och
på boplatser, behandlas i det arbete, vars titel här ovan är angiven. Om jag rätt för
stått företalet till boken, är det nämligen avsikten att låta serien omfatta blott den äldsta 
perioden av stenåldern, t. o. m. neolittiden.

Under de senaste åren ha framträtt flere viktiga utländska arbeten av samman
fattande natur på arkeologins område. De förnämsta i fråga om den nämnda perioden 
äro Hcernes’, Forrers och isynnerhet Déchelettes arbeten; härtill kommer en mängd 
uppsatser i tidskrifter och kongresspublikationer. Bokens författare, med. kand. G. 
Backman, synes vara mycket förtrogen med hithörande litteratur och delvis t. o. m. 
hava besökt olika fyndställen, ehuru han ej är fackman på själva fornkunskapens om 
råde. Naturligtvis söker han ej att göra gällande några alldeles nya synpunkter. Av 
intresse är att iakttaga, vilken ställning han intager till särskilda viktiga problem om
den tidigare stenåldern, rörande vilka forskarna äro av olika åsikt.

I eolitfrågan står förf. på den ståndpunkt, att en eolitisk stenålder med säker
het bör anses hava funnits (s. 38). 1 fråga om kronologin har han kunnat tillgodogöra 
sig de G eers nya intressanta undersökningar rörande detta ämne i Skandinavien, en
ligt vilka den yngsta isperioden där slutat c. 12000 år f. Kr. (s. 48 o. f.). I fråga om 
tidigare perioders ålder synes han i stället vara mycket osäker. Människosläktets hela 
livstid t. ex är kanske 25 milj. år. Häri liksom i fråga om de äldsta människoraserna, 
deras inbördes förhållande och levnadstid, uppträder förf. med vederbörlig försiktighet. 
De äldsta människofossilierna, Homo H eidelbergensis, är han böjd att räkna som eo- 
litiska. I hela rasframställningen bliva naturligtvis de antropologiska synpunkterna hu
vudsak, och förf. har stor nytta av sina medicinska kunskaper, om ock en i denna ve
tenskap obevandrad kanske har svårt att följa med dessa sidor i den i populär rikt
ning planlagda boken.

De intressantaste ställena äro framställningen av den ståtliga magdaléne- och den 
rika aurignac-kulturen och dess uppbärare, som förf. är böjd att anse som negroider.
Frågans avgörande beror av de arkeologiska fynden i det ryktbara Grimaldi-Goot fyndet,
vilka ej ännu äro publicerade.

Ännu må nämnas, att förf. ansluta sig till dem, som anse hästen äldre än hun
den som husdjur (s. 202), och att han anser de s. k. „kommandostavarna“ som „pil- 
och spjutsträckare“ (s. 243).

Boken är överdådigt fint illusterad och till sitt yttre synnerligen tilldragande.
Den är ett av de värdefullaste arbetena i hela den nämnda serien, och vi ha orsak,
att vara stolta över att en i vårt land verksam person möjliggjort dess utgivande. Om 
ock arbetets omfång gör dess spridning i bredare kretsar omöjligt, skola i stället alla 
som läsa det utan tvivel härav draga varaktig nytta och nöje. Vi hoppas att den andra 
delen, som behandlar den mesolitiska tiden, snart skall utkomma.

A. M. T.
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Suomen Museo —  Finskt Museum.
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Tidskriftens X IX  årgång utkommer under år 1912.
Tidskriften har strävat och skall även framdeles sträva att 

uppväcka och vidmakthålla intresset för den inhemska arkeologiska, 
etnografiska och kulturhistoriska forskningen samt att främja beva
randet och vården av vårt lands fasta fornlämningar o. a. kultur
minnen. Framförallt vill tidskriften vara ett organ för museerna i 
vårt land och nyheter såväl från huvudstadens som landsortens 
museer komma därför att intagas i densamma.

Suomen Museo—Finskt Museum kommer att år 1912 utgivas 
med 8 nummer, ett vart av minst ett tryckarks omfång, och skola 4 
av dessa nummer vara svenska, 4 finska. Vardera serien får skild 
paginering och kan även prenumereras särskilt. Till slutet av år
gången fogas för utländska läsares räkning en tysk översikt av vik
tigare uppsatser i tidskriften; denna översikt utdelas i Finland en
dast till prenumeranterna å bägge serierna. Tidskriften skall liksom 
hittills vara rikt illustrerad. De finska häftena utkomma i januari, 
mars, september och november, de svenska i februari, april, okto
ber och december.

Prenumerationspriset är såväl å postkontoren som vid prenu
meration direkt hos redaktionen för hela tidskriften (8 nummer) 5 
mk. och för endast den svenska eller finska serien 2 mk. 50 p. 
Finska Fornminnesföreningens medlemmar erhålla tidskriften vid 
prenumeration direkt hos redaktionen för resp. 2 och 1 mark.

I Helsingfors sker prenumeration lämpligast hos redaktionen, 
vars adress är Nationalmuseet, Tölö, Helsingfors (Tel. 48 90) 
hos bokhandlare eller i tidningsdepoterna.

Juhani “Rinne

!fl. Hackman R. R . M einander V . T. ftirelius

H e ls in g fo rs  1911. K. F. P u ro m ie s  b ok tryckeri A .-B
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SU O M E N  M U SEO .

D as »W affenhaus» der K irche von H ollola und se in e  m lttel- 
alterlichen  M alereien. (C. Frankenhaeuser). s. i — 6. Im  »Waffenhause» 
(der sudlichen Vorhalle) der K irche von H ollola ist die O stw and oberhalb und 
zu beiden Seiten einer N ische m it einer das jiingste G ericht darstellenden 
Malerei geschm iickt (Abb. i) .  A uch an den iibrigen W änden befinden sich 
noch R este von  Malereien, un ter welchen ein heiliger Christophorus, eine An- 
betung der H irten, eine Kindelm esse u. a. m. erkennbar sind. A u s dem reli- 
giösen Charakter der W andm alereien —  in anderen K irchen  haben die M ale
reien der W affenhäuser gew öhnlich w eltliche M otive —  schliesst V erf., dass das 
W affen haus urspriinglich als K apelle gedient hat. D arauf d eutet auch die 
obenerw ähnte Nische, die offenbar eine A ltarnische gewesen ist. D ie Malereien, 
die sich in der K irch e selbst befinden, sind prim itiver und riihren nicht von 
dem selben K iin stlerh er w ie die des W affenhauses. Ausserdem  lassen sich unter 
d en B ild ern  in der K irch e selbst die A rb eiten  zw eier Maler, näm lich eines ganz 
ungeiibten (Abb. 2) und eines etw as besser ausgebildeten (Abb. 5), der sich 
aber nicht m it dem  M eister des W affenhauses messen kann, unterscheiden. Die 
Malereien datiert Verf. in die zw eite H älfte  des 15. Jahrhunderts, in  welcher 
Z eit die ganze K irche gebaut worden ist. Im  Siidgiebel des W affenhauses 
befindet sich eine K an zel (Abb. 1 und die A b b . auf S. 4 u. 5), von  welcher 
aus der auf dem  Friedhof stehenden Gem einde gepredigt worden ist, während 
eine ö ffn u n g  nach Innen die W orte des Predigers auch in der K ap elle  hörbar 
m achte.

S ch n eesch u h e au s v o rgesch ich tlich er Zeit. (Hj. A ppelgren-K i- 
valo). S. 7— 16. V erf. veröffen tlichteine A n zahl inSiim pfen und Mooren gefunde- 
ner Schneeschuhe aus Finnland und te ilt sie nach der B eschaffenheit ihrer 
Fussunterlage in drei G ruppen ein. Zu der ersten gehören die Schneeschuhe, 
bei welchen die Fussunterlage, wie noch je tz t  gebräuchlich, erhöht ist, und das 
Uoch fiir den Fussriem en unter dem  Fuss sich befindet, also durch die Fussun
terlage gebohrt ist (Abb. 1— 3). D ie zw eite Gruppe hat eine sonst ebensolche 
Fussunterlage wie die erste, nur laufen  vom  vorderen E nde dieser zwei schm ale 
Peisten aus, die schon beim  Schnitzen des Schneeschuhes ausgespart worden 
sind (Abb. 4 u. 6). E in er dieser Schneeschuhe ist m it geschnitzten O rnam en
ten verziert (Abb. 5). Zur d ritten  Gruppe gehört ein im K irchspiel K em i, 
L ä n  Uleåborg, gefundener, aber n icht m ehr erhaltener Schneeschuh, dessen 
Fussunterlage lau t A n gabe des Finders ausgehöhlt und niedrig, d. h. von  
derselben D icke w ie der Schneeschuh im  iibrigen, aber rechts und links m it 
Peisten  versehen w ar, in welche fiir den Fussriem en P öcher angebracht waren.
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ein T y p u s, der noch je tz t  in Ingerm annland (Abb. 7) und bei den S yrjän en  in 
N ordostrussland (Abb. 8) vorkom m t. A u f G rund der rudim entären Seiten- 
leisten und Ornam ente (Abb. 4— 6) diirfte die zw eite Gruppe eine U bergangs- 
form  aus der Z eit von  un gefähr n o o — 1350 n. K r. bilden und die Gruppe 
3 (der Schneeschuh von  Kem i) die älteste sein und aus der jiingeren E isenzeit 
stam m en. D er V erf. spricht die V erm utung aus, dass diese Form  urspriinglich 
finnisch-ugrisch und vielle icht in älterer Z eit aus dem O sten nach Finnland ge- 
lan gt sei.

Ein a ltes V orratshaus im K irchspiel Keuru. (U. T . Sirelius). S. 
16— 19. D as in zahlreichen Abbildungen dargestellte und näher beschriebene 
alte V orrathaus träg t iiber der Tiire die J ahreszahl 1537 und scheint tatsäch- 
lich  aus dieser Z eit zu stam m en. D ie w ichtigsten  Teile desselben sind in 
das H elsingforser Museum gebracht worden.

D ie F in n isch e A ltertu m sgese llsch aft 1870— 1910. ( J . R .  A spe
lin). S. 19— 20. A nsprache des langjährigen V orsitzenden der G esellschaft 
bei G elegenheit des 4o:sten Jahrestages derselben.

Ein B lick  au f die Industrie in Finnland zur R eform ationszeit. 
(V. Voionm aa). S. 20— 26. V on den Industrizw eigen dieser Periode w ar in 
einem grossen Teile von  Finnland die De i 11 w a n d f ab r i k  at i 011 besonders w ichtig. 
Allgem ein waren auch die B ereitung eines groben W ollstoffes (sarka, vadm al), 
die B ast- und Strohgeflechtindustrie, stellenweise, w ie z. B . in K im ito , Dappi 
u. a. O., auch Kalkbrennerei, alles Gewerbe, deren Erzeugnisse in den 
Steuerlisten erw ähnt sind. V ertreter verschiedener H andw erkszw eige gab 
es natiirlich n icht blos in den Städten, sondern auch auf dem  Dande. In 
dieser Periode lassen sich auch, speziell unter dem  S ch u tz und im  D ienste 
der Kronschlösser, die A n fän geein ereigen tlich en F ab riksin d u strie konstatieren. 
Von den Industriezw eigen dieser A rt sind zu  erwähnen die Salpetersiederei, 
fiir welche zahlreiche W erkstätten  errichtet wurden, die P ulverfab rikation  
(Pulverm iihlen), der Schiffsbau, der B ergbau und die E isengew innung, die 
Biichsenm acherei. M it W asserkraft getriebene Sägem tihlen w erden auf den 
Krongiitern  angelegt. E rw ähnensw ert ist auch die T uchfabrikation , zu deren 
A ufbliihen  die besonders von G u stav  W a sa  begiinstigte Sch afzu ch t beitrug. 
B ekan n t w aren die Erzeugnisse der H andschuhfabrik (»vantmakarestufveri»), 
des Schlosses von Å b o sowie die T uch fab rik  von  H alis bei Å b o  und die in 
Tavastehus. A uch  auf dem Gebiete der Bau- und Steinindustrie sind in dieser 
Zeit grosse F ortschritte bem erkbar.

W eiteres  iiber die K apelle d es  heiligen  Henrik in K öyliö  
(K julo). (J. Jaakkola). S. 26-— -36. D ie K apelle (vergl. Suom en Museo 1905, 
S. 73— 88) stand auf einer ganz kleinen und niedrigen Insel im K julosee 
(K öyliön järvi) und s.oll nach der bisherigen A uffassun g entw eder vom  Bischof 
H enrik selbst oder n icht sehr lange nach seinem Tode zur E rinnerung an dieses 
E reignis erb aut worden sein. E benso ist von  den Geschichtsschreibern der 
K ap elle  behauptet worden, sie wäre aus G ran it errichtet gewesen. D er Ver- 
fasser h ält auf Grund von Messenius A ngaben (Scondia illristrata und Reim chro- 
nik, S. 17) dafiir, dass die K ap elle  ein H olzbau  gewesen sei, und nim m t auf 
Grund der dortgem achten Funde (Suomen Museo 1905, S. 79— 80) an, dass 
sie n icht vo r dem 14. Jahrhundert erbaut worden sei. Ih r E rb auer könne, da 
M essenius ihn einen from m en Mann nennt, jener »Dominus>> gewesen sein, 
dessen Grabstein  aus dem J. 1378 sich im jetzigen  Friedhof von K ö y liö  be- 
finde und dorthin einst, w ie V erfasser verm utet, aus den Ruinen der K apelle 
gebrach t worden sei.



—  5 —

A us A nlass d es O benstehenden  I. (V. Salm inen). S. 36—39. 
Gegen Jaakkola  bem erkt V erf., dass auf der Insel ältere Miinzen als aus dem 
E nde des 14. Jahrhunderts gefunden sein könnten, die verloren gegangen 
wären, und das von den Steinm auern der K apelle noch R este erhalten sind. 
W as den Grabstein  aus dem J. 1378 anbeträfe, so läge es näher anzunehm en, 
dass er aus der alten K irche von K ö yliö  und n icht aus der H enrikskapelle 
stam m te.

II. (J. Rinne). S. 39— 41. D as bei den Ausgrabungsarbeiten  aufge- 
deckte Fundam en t der K apelle setzt einen Stein bau  voraus, dessen K o n 
struktive Kinzelheiten auf das M ittelalter hinweisen. D och lassen sie keine 
nähere Zeitbestim m ung zu. D ie Ziegelsteine entsprechen denen in rom anischen 
G ebäuderesten vorkom m enden. D ie Funde wären der A rt, dass sie m it Aus- 
nahm e der G lasstiicke n icht zum  G ebäude gehörten und daher auch nicht 
d irekt das A lter desselben bestim m en könnten. R este von Gräbern sind in 
der K apelle n icht angqjroffen worden. D er Grabstein  von  1378 stam m t dem- 
nach wahrscheinlich n icht von dort.

Zur G esch ich te  d es G lases. (J. R . Aspelin). S. 4 1— 45. N och im 
M ittelalter w ar Fensterglas selbst in den grossen K ulturlän dern  in P rivat- 
häusern ein seltener L u xu sartik el. Im  N orden und speziell in Finnland w ird es 
erst im 17. Jahrhundert und noch später langsam  allgem einer verw endet. A m  
Jenissei w ar nach M. A . Castrén Fensterglas am A n fan g des 19. Jahrhunderts 
beinahe noch unbekannt.

Aus dem  B ericht der F in n isch en  A ltertu m sgese llsch aft fiir 
das Jahr 7/e 1910—7/s 1911. S. 4 5 — 4 6

R ech en sch aftsb erich t der F in n isch en  A ltertu m sgese llsch aft  
fiir das Jahr 1910. S. 4 6 —4 7 .

D er ste in -b ron zezeitlich e Fund von A lkkula. (A. M. Tallgren). 
S. 49— 57. D ie Gussform  A b b . 1 ist in der N ähe des G ehöftes K ru n n in iva  im 
D orf L oh ijärvi des K irchspiels A lk ku la  oder O ber-Torneä gefunden. D er 
Fundort liegt 100— n o  km  N O  von der S ta d t 1'orneå und c:a 30 km  O  vom  
B erge A avasaksa. D er Verf. nahm  am O rte Ausgrabungen vor, w obei er 
einige H erdstellen (Abb. 7) blosslegte und Steingeräte fand, u. a. »Rovaniem i- 
hacken» —  A b b . 4, 5, und ein durchlochtes G erät —  A b b . 8. Sow ohl die 
R ovaniem ihacken w ie auch die sp itzovalen  durchlochten G eräte werden von 
A ilio  (Steinz. W ohnplatzfunde) und Stjerna (Före hällkisttiden) in die 
Periode der G anggräber gesetzt. D ie Gussform  A b b . 1 fiir H o h läxte  von 
später w esturalischer Form  gehört in die A n anjino-Z eit (c. 500 v . Chr). 
D er Zeitunterschied zwischen den Funden von K ru n n in iva  wiirde also iiber 
1000 Jahre betragen. Verf. h ä lt dies fiir unm öglich und n im m t an, dass 
die Steingeräte und die Gussform  gleichzeitig sind. A u ch  an anderen Orten 
in N ord-F in n lan d, näm lich bei Säräisniem i, Muhos und K em i, sind ähnliche 
G ussform en m it S tein artefakten  gefunden worden. D ie Steingeräte und die 
Gussform en repräsentieren nicht zwei verschiedenartige aufeinanderfolgende 
K ulturform en. D ie alte W ohnplatz- oder Fischerkultur blieb im N orden 
und im  Innern des Dan des auch nach der E infiihrung gewisser Bronzegeräte 
bestehen. E s fand hier dam als kein U bergang zum  A ckerbau  S ta tt. A n  der 
Siid  und W estkiiste des E andes w ohnte ein kulturell höher stehendes V olk, 
vor w elchem  die epipaleolithische N om adenbevölkerung im m er w eiter nach 
N orden zuriickw ich. D araus fo lgt nun, dass das steinzeitliche In ven ta r  von 
N ord-Finnland zum  T eil recht spät sein muss. A ls späte Form en m öchte Verf.
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u. a. die Rovaniem ihacken, einige H am m eräxte, (u. a. das s. g. K eulenbeil) 
und die Meissel init dreieekigem  Q uerschnitt bezeichnen.

M itteilungen iiber W and und D eck en m alereien  in unseren  
Biirger- und B auernhäusern. (J. Rinne). S. 57— 64. W ährend friiher in un
seren Schlössern und alten H errenhäusern W andgobelins zur A usschm iickung 
der Zim m er verw an dt wurden, begann m an in späteren Zeiten  zuerst auf 
den A delsgiitem , dann in Pfarr- und Biirgerhäusern, zu letzt in B auern
häusern die W ände m it M alereien zu verzieren. K in  bekannter B auernm aler 
w ar E dw ard  U llbom  (1838— 94), von dem  die S. 60 und 62 wiedergegebenen 
Malereien herriihren. D as B ild  auf S. 64 ist w ahrscheinlich vom  K irchenm aler 
Thom as K iem p e um  1796 gem alt worden.

K irchböte. (A O. H eikel). S. 65— 71. Solche langen vielruderigen 
B öte w ie das in A bb. 1 dargestellte, das sich je tz t im Freiluftm useum  auf der 
Insel Fölisö bei H elsingfors befindet, wurden friiher allgem ein in Finnland, 
bei Fah rten  zur K irch e benutzt. A u f S. 67— 68 gieb t V erf. die L an ge und 
B reite sowie die Zahl der R uderpaare einer A n zahl ihm bekannter K irch b öte 
an. K o n stru k tive  E inzelheiten  erhellen aus den Abbildungen 2— 5.

S tein a ltersforsch u ngen  in der G egend von Raum o. (Aarne 
Europaeus). S. 72— 82. V erf. bespricht einige bem erkenswertere Gegen- 
stände un ter den steinzeitlichen Fundstiicken, welche er auf einer im  A u ftra ge  
des M useums von  R aum o unternom m enen Forschungsreise im siidlichen 
S ataku n ta  gesam m elt hat. D as B ruchstiick  einer G era d a x t A b b . 1, das als 
Messer benu tzt worden ist, ist im K irchspiel E u ra  in einer Sandgrube m it 
unbedeutenden Resten, die auf eine steinzeitliche Ansiedelung hinweisen, 
gefunden worden. Im  K irchspiel H innerjoki stellte Verf. einen steinzeitlichen 
W ohn platz auf den Ä ckern  des B auerngutes L am m ila  fest. D er Grundriss 
A b b . 2 zeigt die L age desselben, in A b b . 3— 5 sind dort angetroffene Funde 
dargestellt. Ausser den letzteren sind am  Orte ein Schieferring und 3 durch- 
lochte G eräte gefunden, von denen 2 vom  T yp u s Ailio, D ie steinzeitlichen 
W ohnplatzfunde* in Finland I  A b b . 25, 28 später verloren gegangen sind. 
M it einer Sch aftrille versehene Steinkeulen w ie A b b . 4 sind bisher in Finnland 
aus 18 E inzelfunden, beinahe alle aus Ö sterbotten, bekan nt geworden. E i
nige derselben diirftcn  zu der m it den K eulen  typologisch nahe verw andten 
Gruppe der Senksteine gehören. Die Tongefässscherben von L am m ila  ge- 
hören zur kam m keram ischen Gruppe. M it Ausnahm e des Schleifsteines von 
skandinavischem  T yp u s (Abb. 3) sind die Funde von L am m ila  der arktischen 
W ohn platzkultur zuzuzählen, ein bem erkenswerter U m stand, da die einzeln 
gefundenen S tein artefakte dieser Gegend vorzugsw eise aus skandinavischen, 
subm egalithischen T ypen  bestehen. Besonders zahlreich sind in H innerjoki 
die kahnförm igen Beile, darunter die V orarbeit A bb. 6. Im  selben Flusstal, 
aber ein paar Meilen talabw ärts, im K irchspiel L ap p i, ist die unvollendete 
A x t  A b b . 7 gefunden worden. —  Schliesslich behandelt V erf. einen im  K irchspiel 
H onkilahti angetroffenen, später verlorengegangenen Fund, der aus einein 
steinzeitlichen >>Einzelgrab>> zu stam m en scheint. D ort wurden näm lich eine 
kahnförm ige H am m eraxt nebst einem Tongefäss (wie Miiller, O rdning a v  
D anm arks Stenålder fig. 226?) und etw as K ohle gefunden.

Öber F eu ererzeu gun gm it der F eu ersäge. (U. T. Sirelius) S. 83— 85. 
A ufforderung an die Leser der R edaktion  M itteilungen iiber das Vorkom m en 
von  Feuerziinden m it der Feuersäge einzuschicken. E inige bereits eingelaufene 
N otizen  werden vorgelegt. —  Trockenes H olz, das entw eder m it einem Zunder 
versehen ist (Abb. 1) oder keinen h at (Abb. 3, 5) w ird gegen ein anderes S tiick



H olz gerieben. D as letztere kann entw eder eine B an k  (Abb. 2, in der R inne I 
b efindet sich ein S tiick  Zunder, in den Rinnen II  dagegen keiner), ein K lo tz  
oder die E ck e  einer Scheune, in w elche m an einen E in sch ritt behufs Befesti- 
gung des Zunders gem acht hat, sein. D as Feuersägen soll beim  Anziinden von  
Schw endeland gebraucht worden sein, da das so erzeugte Feuer n icht in den 
W a ld  iiberspringt, so auch bei Zauberhandlungen (zur A bw ehr von Seuchen 
p flegte  m an iiber ein m it der Feuersäge geziindetes Feuer zu springen, Inger- 
manland) und beim  Anziinden von Johannis- und Opferfeuern.

Öber die ä lteste  K irche und friihere B egräbn isp lätze im Kirch 
sp ie l Inari (E nare) in Lappland. (Ilm ari Itkonen). .S. 86— 88. D ie erste 
K irch e w urde im  K irchsp iel Inari i J. 1647 am U fer des Sees R etsam ojärvi ge- 
baut. Sie w ar rechteckig, ohne Turm , i i 1/̂  E llen  lang und 91/4 E llen  breit, 
einschiffig und nur 18 Balkenlagen hoch, m it Em poren versehen. Von dieser 
K irch e ist noch ein von I.auridtz F a a g  i J. 16801 auf G las gem altes B ild  er
halten (S. 86). II . Ausser dem jetzigen in der N ähe der 1884— 88 gebauten 
neuen K irch e belegenen und 1905 geweihten Friedhof gab  es im  K irchsp iel 
friiher B egräbn isplätze bei R etsam o (ca 1650— 1750), au f einer kleinen Insel 
im  In ari See (bis etw a 1750), am U fer des Pielppajärvi-sees (bis 1793) und auf 
der Insel H ietasaa ri (bis 1905).

Öber die Kirchen der Stadt T orneå. (J. Rinne). S. 89— 94. T o m eå 
w urde 1621 gegriindet und die erste K irche dort 16 4 7 1 erbaut, die schon 1682 
niederbrannte. Sie lag auf dem G rundstuck N :o 21 der S ta d t (Abb. S. 90), 
w ar aus H olz und hatte am  W estende einen Turm  und an der N ordseite eine 
Sakristei. Ausserdem  besass sie einen freistehenden Glockenturm . Sie 
entsprach also in der H auptsache der jetzigen  K irch e (Abb. S. 92), deren 
T yp u s sich in Ö sterbotten  bis in das 14. Jahrhundert zuriickverfolgen lässt. 
D ie jetzige K irch e  w urde 1684— 88 gebaut. B aum eister w ar M atts Josefsson 
aus Lim ingo. Die K irch e soll im Som m er 1912 restauriert werden.

In den Sitzungen der F in nisch en  A ltertu m sgese llsch aft  
im J. 1911 sind folgende V orträge gehalten worden (S. 94— 96): U ber 
die S tein zeit au f den Ålandsinseln  (B . Cederhvarf); die Skelett- 
funde auf den steinzeitlichen W ohnplätzen auf Å land (Hj. Grönroos); F in n 
lands In dustrie in der R eform ationszeit (V. Voionm aa); ein Zim m er im 
Schloss von  Å bo (J. Rinne); eine Silberpatene aus dem 17. Jahrhundert (J. 
Rinne); die Zerem onieen bei der E inw eihung von K irchen  im  M ittelalter 
(J. Gum m erus); das Akadem iegebäude in Å b o  (J. Ahrenberg); die K apelle 
des heiligen H enrik in K ö y liö  (J. Jaakkola); die G eschichte des G lases(J . R. 
Aspelin); die K un stindustrie in Finnland nach der R eform ationszeit (K. K . 
Meinander); W eiberraub bei den V ölkern finnischen Stam m es (J. Lukkarinen); 
die V erw an d tsch aft zwischen gewissen westeuropäischen und uralischen 
B ron zecelttypen  (A. M. Tallgren); finnländische Fahnen und Stan darte in 
der schwedischen Z eit (K . K . Meinander); H iittenreste auf steinzeitlichen 
W ohnplätzen  (K. Soikkeli).

1 Seite 87, 18. Zeile von oben, steht 1860 anstatt 1680; Seite 89, 2. Zeile von 
oben, steht 1674 anstatt 1647.



F I N S K T  M U SE U M .

Erw erbungen d es H istorisch en  M useum s im J. 1910. D ie  
k ultu rgesch ich tliche Abteilung. (K. K . M einander). S- i — 8. U n ter den 
E rw erbungen des Museums werden die bem erkenswerteren genannt und 
folgende abgebildet: A b b . i  ein A ltargem älde aus dem E nde des 15. Jahr- 
hunderts, wahrscheinlich von einem norddeutschen Maler, aus der K irche 
von  P öytis; A b b . 2 und 3 zwei Portraits, die m it den auf S. 22, 23 abge- 
bildeten, w elche sich in P rivatb esitz befinden, verglichen werden mögen; 
A b b . 4 Sekretär und A b b . 5 N ähtisch  aus dem  19. Jahrhundert; A b b . 6 Roko- 
kospiegel und G ustavianischer Spiegel, der letztere m it dem  Stem pel S to ck 
holm  1787; A b b . 7 O stindischer Teller m it den W appen der G eschlechter 
Cedercreutz und Posse aus den 1720-er Jahren sowie ein T eller signiert R ö r
strand 1770; A b b . 8 E isentruhe m it gegossenen B eschlägen aus dem  17. 
J ahrhundert.

M itteilungen iiber u n sere m ittela lterlichen  K elche. (Ad. N eo
vius). S. 9— 14. V erf. hebt die grosse A n zahl von  kirchlichen Gefässen hervor, 
die sich im  M ittelalter in unseren K irchen  befanden, später aber zum  grössten 
Teil verloren gegangen sind, und te ilt einige neue archivalische Angaben 
iiber dieselben m it. In  erster E inie behandelt V erf. die noch erhaltenen K elche, 
welche bisher n icht publiziert sind (vergl. F in sk a  Fornm innesföreningens 
T id sk rift V I I  und V III , E- Aspelin), darunter einen aus der K irch e von 
St. Marie, w ahrscheinlich im  J. 1285 vom  K ö n ig  M agnus L ad u lås der K irch e 
verm acht.

D ie P rovin zm u seen . S. 14— 17. B erich t iiber die T ä tig k e itd e r  
Provinzm useen in den schwedischsprechenden Gegenden Finnlands: Å bo, 
B orgå, E kenäs, W asa, L ovisa, Jakobstad, Åland.

D as M useum der Stadt H elsingfors. S. 17. D as Museum w urde 
durch Beschluss der Stadtbevollm äch tigten  am 1 Juli 19 11  gegriindet und hat 
einen ausschliesslich lokalen Charakter.

U n sere  a lten  H erren sitze. (K. K . M einander). S. 18— 23. A u f 
Grund p rivater In itia tiv e  ist man daran gegangen, die w ichtigsten  älteren 
H errensitze in Finnland abzubilden und h a t das B ildm aterial dem  N atio n al
m useum  uberwiesen. E in ige Proben werden in den A bbildungen m itgeteilt; 
auch P o rtra its  sind ph otographiert worden (S. 22, 23). Zunächst sind die 
G iiter in N ylan d  zur D arstellung gekom m en.

D ie B ron zezeit in F innland. (A. M. Tallgren) S. 25— 30. Verf. 
kann sich der von J. A ilio  vertretenen A n sicht, dass die S tein zeit in Finnland 
ungefähr gleichzeitig w ie in Skandinavien  und nur in den nördlichsten Teilen 
des L an d es einige hundert Jahre später auf gehört habe, n icht anschliessen, 
sondern nim m t an, dass sie w enigstens im  Innern und im  N orden Finnlands 
länger gedauert hat. D ort könne von einer eigentlichen B ronzezeit, w ährend 
welcher Steingeräte n icht m ehr in G ebrauch waren, iiberhaupt n icht die R ede 
sein. In  Finnland steht die kleine A n zah l der Bronzen —  63 Gegenstände —  in 
keinem  V erhältnis zu der grossen M enge der S tein artefakte —  ca  15000 —  
und doch solien die ersteren aus einer beinahe doppelt längeren Z e it 1700— 500 
v . Chr. herstam m en als die Steingeräte, deren M ehrzahl nach A ilio  in die 
Periode der G anggräber und die der Steinkistengräber, ca  2500— 1700 v. Chr., 
fä llt. —  D ie ä l t e r e  B ron zezeit ist nur in Sudw esten Finnlands vertreten. 
W enn die Stein zeit in Finnland am E nde der Steinkistenperiode aufgehört 
hätte, w iirde dem nach das ganze iibrige L an d  w ährend der älteren B ronzezeit



unbew ohnt gewesen sein. D ie S tein zeit ist daher in Finnland nur langsam  vo r 
der B ron zekultur gew ichen, die eigentlich erst in der jiingeren B ronzezeit 
eine grössere B edeutun g in unserem  Dande erhielt. D am als scheint U ppland 
eine gewisse M achtstellung besessen und in H andelsverbindungen m it der 
U ralgegend gestanden zu haben, Verbindungen, welche auch die K ultu r- 
zustände in Siidfinnland beeinflussten. Im  Binnenlande w ar dieser Ein- 
fluss aber n icht stark  genug um  grössere Veränderungen herbeizufiihren. 
M an verharrte dort nach w ie vor auf der epipaleolithischen K u ltu rstu fe  des 
F ischers und Jägers, obgleich einige Bronzew erkzeuge E in gan g fanden.

D aniel Cajanus. (J. R . Aspelin). S. 30— 34. B iographische M ittei- 
lungen iiber diesen Riesen,% der, in  K a ja n a  in Finnland geboren, eine Z eit 
lang der Riesengarde Friedrich W ilhelm  I  angehört haben soll und später in 
H olland lebte, w o er sehr bem erkt war.

E ine P ätene (?) von S ilb e r a u sd e m  17. Jahrhundert. (J. Rinne). 
S. 34-— 36. D ie P ätene (?), je tz t  in P rivatb esitz, ist 1697 vom  Goldschm ied 
C hristian H enning in Stockholm  verfertig t worden. Man h a t die V erm utung 
aufgestellt, sie w äre identisch m it der während der Jahre 1788— 96 abhanden 
gekom m enen A ben dm ahlpatene der D om kirche von B orgå, doch ist hier zu 
bedenken, dass sie nur 11,8  Uot w iegt, während das G ew icht der P ätene 
von B orgå 38 Uot betragen haben soll.

D er G ebrauch der R unenschrift in F innland. (Ad. N eovius). S. 
37— 38. V erf. te ilt einige Beispiele m it von der A tiw endung von Runen als 
H ausm arken und Siegel fiir Personen m it entsprtchenden Initialbuehstaben. 
O ft scheinen jedoch diese Zeichen vererbt worden zu sein, so dass sie nicht 
m ehr dem  N am en entsprechen.

G esch ich tlich e A ufzeichnungen iiber die M utterkirche in 
S torkyro in Ö sterbotten . S. 38— 40. N ach einer in der ersten H älfte des 
19. Jahrhunderts verfassten H andschrift des D oktor Chr. E m elé in W asa.

Erw erbungen d es H istorischen  M useum s in J. 1910. Die 
vorgesch ich tlich e Abteilung. (A. H ackm an). S. 4 1— 56.

Steinzeitliche Funde sind dem  M useum  in grosser M enge zugegangen. 
D arun ter seien hervorgehoben eine A n zah l kahnförm iger H am m eräxte aus 
den w estlichen U andschaften, einige Schieferspitzen (Abb. 1), ein P aar Bern- 
steinam ulette, ein Schleifstein von skandinavischem  T yp u s (Abb. 6). Um- 
fassende Ausgrabungen sind in der grossen steinzeitlichen N iederlassung auf 
dem  H iigel H äyryn m äki in der N ähe von W ib org vorgenom m en worden, wo 
ein G ebiet von 6500 m2 uutersucht und viele neue H erdplätze blossgelegt 
wurden. —  D ie B ronzezeit ist durch einen einzigen Sch aftcelt vertreten, der, 
schon vo r geraum er Zeit bei H alikko gefunden, m it einer P rivatsam m lung an 
das Museum gekom m en ist. —  V on den eisenzeitlichen Funden sind w ichtig: 
die Schm uckstiicke, G eräte und W affen  aus einem  B randgräberfeld  des 1 .— 2. 
Jahrhunderts v. Chr. im  K irchspiel N akkila  SW  von Björneborg, von welchen 
A b b . 12— 17 einige Proben geben —  Funde aus dieser Z eit sind in Finnland 
bisher sehr selten — , ferner die Funde des 5.— 6. Jahrhunderts aus einem 
B randgrabe im K irchspiel U skela unw eit des F leckens Salo (Abb. 7-— 10). Die 
N adel A b b . 11 ist m it einem Schw ert, 2 Uanzenspitzen, einer Schildbuckel 
vom  T yp u s Aspelin, A n tiq uités etc. fig. 13 17  und anderen Gegenständen aus 
der Z eit um  700 v. Chr. im K irchspiel L eta la  (zwischen Björneborg und Åbo) 
gefunden. Die Spange A b b . 18 stam m t von einem Brandgräberfeld im  K irch 
spiel K u m o  (SW  von  Björneborg), der R iem enbeschlag A b b . 19 ist in K a rk k u  
gefunden, ebenso die Uanze A b b . 20, die bei G artenarbeiten m it Schm uck-
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stucken und W affen  der späten E isenzeit geborgen wurde. —  Saum glätter wie 
A b b . 21 sind dem  M useum  in zw ei E xem plaren  zugegangen. —  Ausserhalb  
Finnlands an der norwegisch-russischen Grenze, ca  20 km . von  der M iindung 
des P asvikflusses in das E ism eer, ist die P feilspitze aus Q uarzit A b b . 22 in 
einem M uschellager gefunden worden. W ahrscheinlich lag hier ein steinzeit- 
licher W ohnplatz.

Ein Z im m er im S ch lo ss  von Åbo. (J. Rinne). S. 57— 62. D ie
Abbildun gen  auf S. 58 zeigen die A rch itek tu r eines Zim m ers im  S iidfliigel des 
alten Teiles des Schlosses. D ie W ände, die Fenster und N ischen deuten auf 
den U bergangsstil und bezeugen, dass das Zim m er und som it natiirlich auch 
der Schlossfliigel am E nde des 13. Jahrhunderts erbaut worden ist. Diese 
D atieru ng w ird durch M iinzen aus der Z e it um 1300, die in der Fiillerde der 
D iele gefunden wurden, bestätigt. D as D eckengew ölbe ist später; ebenso der 
Ofen, der erst aus dem A rlfan g des 17. Jahrhunderts zu  stam m en scheint. A n  
der O stw and des Zim m ers befinden sich die S. 60 abgebildeten Nam ensin- 
schriften  und W appen. N ach  F rau  J. R am says Bestim m ungen sind es fol- 
gende: Måns Ivarsson (Stjernkors?), Isak  Behm , Johan v. U ngern (gehörte 
1584 dem  G efolge P ontus de la  G ardies an), die B ruder M oritz und Bren 
T au be (H ofjunker des P. de la  Gardie) sowie N ikolaus Sabel, (der 1587 im  
Schlosse von  Å b o gefangen sass und etw as später hin gerichtet wurde).

Ein G em älde in der K irche von Karuna. S. 62— 64. Diese 1685— 86 
erbaute H olzkirche, die fiir 8000 F m k von der A ntellschen D elegation ange- 
kau ft worden ist und in das Freiluftm useum  auf der Insel Fölisö bei H elsingfors 
gebracht werden soll, en th ält eine reiche G em äldegalerie, zum  T eil w ahr
scheinlich im  30-jährigen K riege erbeutet. D as w ertvollste Gem älde wird 
hier abgebildet. E s  rxihrt nach A n gabe D oktor Tancred Borenius von einem 
venezianischen E klek tik er aus dem E nde des 16. Jahrhunderts her, der von 
Palm a Vecchio, Paolo Veronese u. a. beeinflusst ist.

Ein Portrait L orentz C reutz’s d es  ä lteren  (1 6 1 5 —76). (H arry 
Donner). S. 65— 67. V erf. ste llt fest, dass ein P o rtra it auf dem  G ute N uhjala, 
welches bisher als das eines unbekannten M itgliedes des G eschlechtes Flem ing 
bezeichnet worden ist, m it einem  P o rtra it von L oren tz C reutz d. ä. auf dem 
Schlosse S arvlaks grosse Ä h n lich keit hat. E in  d rittes P o rtra it von Creutz 
befindet sich ebenfalls in S arvlak s (Abb.).

D er erste  bekannt gew ord en e b ron zezeitlich e Fund in F inn
land. Ein B ron zecelt au s S torkyro. (J. R . A sp elin .) S. 67— 68. U n ter 
den Sam m lungen des G ym nasium s von W asa, die beim  B rande dieser S ta d t 
im J. 1852 verloren gingen, befand sich auch »ein keltischer Keil» (»celtisk 
vigg»), der 1804 auf dem  H iigel H autam äki bei Pernola im  K irchsp iel S tor
kyro, Ö sterbotten, gefunden war. D a  M agnus B ruzelius in der Z eitsch rift 
Iduna 1816, die B ezeichnung celtisk  v ig g  fiir B ron zeäxte eingefiihrt hatte, 
muss wohl der »Keil» von S torkyro  als eine solche und zw ar verm utlich  als 
eine A b sa tza x t b etrach tet werden.

G rabfunde in den S chären  von Ingå. (M. Brenner). S. 68— 69. 
M itteilungen iiber R este von Särgen, gefunden bei B arösund im  westlichen 
N ylan d  und m öglicherweise aus K riegszeiten  (1789?) herstam m end.
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