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L* inska Fornminnesföreningen framlägger härmed för första gången 
inför allmänheten några anspråkslösa frukter af sin verksamhet. 
Tillfället är egnadt att kasta en kort återblick på föreningens upp
komst samt görande och låtande under de tre första åren af dess 
tillvaro.

Till det Finska Litteratursällskapets många, oskattbara för- 
tjenster om det finska odlingsarbetet hör äfven den, att det under 
årtionden ensamt uppburit den finska fornforskningen. Sällskapets 
natur likmätigt har dock denna sida af dess verksamhet till en 
början afsett dels samlandet och bevarandet af den rikedom af 
folkpoesi, nationen sedan framfarna tider eger i behåll, dels språk
forskningen, samt åter —  sedan en historisk sektion för forn- 
forskning äfven i annan mening vid sällskapet bildat sig — an
tagit och behållit en mera vetenskaplig karakter. Emellertid har 
under tidernas lopp hog och lust att deltaga i fosterländskt and
ligt arbete begynt vakna äfven hos den större allmänheten. Före
dömen i utlandet tala, och så föddes hos några unga män vid uni
versitetet tanken att bilda en förening, hvars syfte skulle vara, 
att hos det finska folket, så vidsträckt som möjligt, sprida, lifva 
och leda det verksamma intresset för dess nationela minnen och 
dessas bevarande från glömska och förstöring.

Våren 1870 höllos förberedande möten; de unga stiftarne 
förvissade sig om deltagande af äldre, kände vänner till finsk 
fornforskning och aflättade förslag till stadgar. Sedan dessa er
hållit högvederbörlig sanktion, egde Finska Fornminnesförenin
gens första ordinarie möte rum den 1 oktober s. å.

Mycken tid har naturligtvis under föreningens första, så att 
säga, läroår åtgått till organisationen, hvarförutom de knappa 
penningetillgångarna i åtskilliga afseenden lagt band på dess verk
samhet. Icke desto mindre torde af det följande framgå, att
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Fornminnesföreningens tillvaro icke varit alldeles gagnlös för den 
finska fornforskningen.

Föreningens första åtgärd var att låta utarbeta ett prospekt 
öfver dess ändamål och verksamhet, hvilket kunde tjena inkallade 
ledamöter till ledning i deras arbete i fornforskningens tjenst. Ar
betet utfördes af hrr J. R. Aspelin, K. Collan, C. C. Estlander,
A. O. Freudenthal, W. Lagus och E. Nervander. Prospektet 
lemnar anvisning på ett stort antal olika forskningsgrenar, hvilka 
Fornminnesföreningen ansett enliga med sin verksamhet. För att 
kort angifva dessa, följer här prospektets innehållsförteckning:

I. Minnesmärken i skrift och tradition: a) handskrifter, b) historisk och 
etnografisk tradition, c) dialektforskning, d) sång och musik; II. Minnesmärken 
från hednatiden : a) stenåldern, h) bronsåldern, c) jernåldern ; III. Minnesmärken 
från  kristen tid: a) arkitektur, b) måleri, c) bildhuggeri, d) kyrkliga föremål, 
e) krigsväsendet, f) särskilda föremål, slöjd m. m.; IV. Minnesmärken från obe
stämd tid : a) hällristningar, b) runstafvar, c) myntfynd ; V. Om fornforskning i 
allmänhet: a) arkivforskning, b) komparativ fornforskning, c) undersökning af 
fasta fornlemningar, d) tillvaratagande af fynd.

Detta prospekt sändes jemte kallelsebrefvet till nya leda
möter. Särskildt har föreningen på anhållan skickat 75 finska exx. 
till Jyväskylä seminarium och 60 svenska exx. till Wasa elemen
tarläroverk, för att bland eleverna vid dessa läroverk utdelas.

I följd af fil. kand. E. Nervänders i februari 1871 till för
eningen stälda förslag, att utrusta en rad af expeditioner i och 
f ö r  undersökning a f  hela landet i konsthistoriskt afseende, kom 
föreningens härtills mest betydande företag till utförande. Efter 
det nämligen universitetet för ändamålet beviljat ett bidrag af 
1,000 f. m. äfvensom föreningen genom en af den samma föran
staltad soiré erhållit ytterligare 850 f. m., hlef den första  expe
ditionen i ofvannämndt syfte utsänd. För att vinna en erfaren 
ledare för företaget, vände sig föreningen med en anhållan derorn 
till den genom sina mångsidiga konsthistoriska forskningar kände 
svenske artisten hr N. M. Mandelgren. Hr Mandelgrens svar blef 
jakande, och han deltog äfven i sagda egenskap en längre tid i ex
peditionen. Denna utgjordes för öfrigt af arkitekten W. Westling, 
som reste med anslag af Ofverstyrelsen för allmänna byggnaderna 
i landet, stud. A. Edelfelt, fil. kand. R. Fabritius och senare i 
dennes ställe stud. K. Ahlberg för konstminnenas aftecknande, fil. 
kandd. E. Nervander och E. Aspelin för den konsthistoriska be- 
skrifningen, samt slutligen stud. J. Collander för forskningen i

2



socknearkiven. Som frivillig deltagare anslöt sig fil. kand. O. 
Lilius till expeditionen.

Expeditionens arbeten vidtogo i medlet af juni och fortsattes 
till utgången af augusti 1871, samt omfattade nedannämnda orter 
i Egentliga Finland och på Åland: Dahlsbruk, Westanfjerd, 
Dragsfjerd, Kimito, Sagu, Pargas med Qvidja, Karuna, Kaks
kerta, Lemland med S:t Olofs kapell, Jomala, Hammarland, Ec
kerö, Getha, Finström, Saltvik, Sund med Kastelholm, Wårdö, 
Lumparland, Föglö, Kökar, Sottunga, Kumlinge, Houtskär, Korpo, 
Nagu, S:t Karins, S:t Marie, Nådendal, Töfsala och Nousis. 
Från denna resa medförde expeditionen omkring 350 teckningar 
och dessutom åtminstone 250 smärre, lätt utkastade skizzer af 
arkitektoniska detaljer, adliga vapensköldar, hvalfband m. m., 
hvilka ingå i de åtföljande skriftliga anteckningarna och beskrif- 
ningarna. Teckningarna omfatta: arkitektur, plan- och perspektiv
ritningar af de flesta af expeditionen besökta kyrkor m. m.; 
skulptur, helgonbilder, dels enstaka, dels altarskåp med grupper 
af dylika, m. m.; måleri, kalkmålningar, äldre och nyare altar- 
taflor, m. m.; samt slutligen kyrkliga föremål, ornamenter, slöjd 
o. s. v. Bland mera betydande teckningar må nämnas de om
sorgsfullt utförda calquerna af al secco målningarna från 1400- 
talet i Töfsala kyrka, de märkligaste i hela vårt land, äfvensom 
den i naturlig storlek utförda afbildningen af S:t Henriks sarkofag 
i Nousis kyrka, efter hvilken sedermera de i detta häfte ingående 
litografierna af det dyrbara minnesmärket äro gjorda. — Utställ
ningar af dessa samlingar, hvilka af allmänheten med intresse om
fattats, hafva blifvit af expeditionen föranstaltade såväl under 
sjelfva resan i Åbo som sedermera i december s. å. i Helsingfors.

Det jemförelsevis rika konsthistoriska material, Fornminnes
föreningen sålunda redan har i sin ego, är emellertid ännu icke 
på långt när tillräckligt, för att kunna vetenskapligt grupperas och 
bearbetas för en framställning af Finlands konstminnen, det måste 
derförinnan förfullständigas af nya expeditioner till öfriga delar 
af landet. Derför utgör det äfven framgent en kär tanke för för
eningen, att, så snart tillgångarna sådant medgifva och det ske kan 
utan försummande af andra forskningsgrenar, med användande af 
all vunnen erfarenhet fortsätta det påbegynta arbetet.

Ofvannämnda soiré förtjenar väl ett särskildt omnämnande. 
Det var ett första försök hos oss att arrangera en populär soiré
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med musik bestående af endast inhemska, nationela marscher, 
folkvisor, dans- och vallmelodier m. m. Soirén egde rum den 13 
april 1871 i universitetets solennitetsal, och glädjande var dervid 
att iakttaga det erkännande allmänheten genom talrikt besök och 
lifligt bifall skänkte företaget.

Bland åtgärder vidtagna af Fornminnesföreningen må vidare 
nämnas, att densamma våren 1871 — sedan flere för vår forntid nit
älskande medlemmar af Wiborgs stads samhälle uttryckt sin önskan 
att ställa sig i spetsen för en restauration i arkeologiskt intresse 
af Wiborgs redan mycket förfallna slott — till hans exc. general
guvernören öfver Finland inlemnat en anhållan ej mindre om till
stånd att få öppna en subskription inom landet för detta ändamål, 
än äfven om samma slotts öfverlemnande till Wiborgs stads kom
mun att i och för restaurationen disponeras. Något svar på denna 
anhållan har föreningen likväl ända härtills icke haft lyckan erhålla.

Vidare kringspridde Fornminnesföreningen i början af som
maren 1873 med landets större svenska och finska tidningar en 
särskildt tryckt uppmaning till allmänheten att till föreningen in
sända alla sådana upplysningar om den finska deputationens och 
landtdagens i Borgå män, hvilka kunde tjena som historiskt ma
terial vid behandlingen af dessa i Finlands historia så vigtiga 
representationers historia. *)

Förutom dessa åtgärder har Fornminnesföreningen företrädes
vis genom en verksamhet af mera passiv art befrämjat sitt ändamål. 
Under hela sin tillvaro har föreningen, tack vare allmänhetens 
verksamma intresse, fått emottaga talrika föräringar af arkeolo
giskt och historiskt värde. Tidtals har mängden af dessa förärin
gar varit så stor, att föreningens möten ofta till större delen 
upptagits af att anmäla desamma jemte åtföljande upplysningar 
och meddelanden. I följd af ett redan tidigt fattat beslut har 
föreningen allt efterhand och med afseende å föräringarnas art 
öfverstyrt de samma till universitetets historiskt-etnografiska mu
seum, myntkabinett eller bibliotek, eller ock till statsarkivet. 
Föreningen anser nämligen insända gåfvor sålunda bäst komma

*) Förslaget härtill är för föreningen det sista minnet af den löftesrike, 
från arbetet för finsk historié alltför tidigt bortryckte, fil. kand. Carl Alfred 
Castren, en af föreningens stiftare, dess första sekreterare och äfven för öfrigt 
en af dess verksammaste ledamöter.
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vetenskapen tillgodo, oafsedt att hon sjelf tillsvidare saknar egen 
lokal, hvari egna samlingar kunde uppställas.

Till historiskt-etnografiska museet ha öfverlemnats alla till 
fornminnesföreningen förärade fornfynd samt historiska och etnogra
fiska föremål. Bland de förstnämnda må här anmärkas 112 stenred
skap från olika delar af landet, äfvensom trenne jernåldersfynd 
af ett mera framstående intresse, från Kuhmois, Kumo och Lai- 
hela socknar. De förhållanden, hvarunder de båda förstnämnda 
fynden blifvit gjorda, tyckas antyda förhistoriska finska begrafnings- 
platser, den i Kumo med brända, den i Kuhmois med obrända 
lik. Att sluta häraf, synes sålunda seden att dels förbränna, 
dels begrafva sina döda existerat hos Finnarne, likasom hos flere 
af de ostfinska stammarne. Föreningen hoppas framdeles kunna 
meddela detaljerade beskrifningar äfven öfver dessa fynd.

Till myntkabinettet ha alla till Fornminnesföreningen för
ärade mynt och medaljer öfverlemnats till ett antal af 185 st., 
hvaraf 1 guld, 80 silfver och 104 oädel metall;

till biblioteket manuskripter samt böcker och andra tryck
alster, af hvilka senare 73 mer eller mindre värdefulla blifvit iu- 
lorlifvade med dess samlingar; samt

till statsarkivet alla historiska handlingar, bref m. m. 
Slutligen må nämnas, att Fornminnesföreningen, för att 

sätta intresserade ledamöter i landsorten i tillfälle att direkte 
bidraga till lösningen af historiska eller andra vetenskapliga 
frågor, såvidt de bero på traditioner eller andra upplysningar, de 
der blott på ort och ställe kunna erhållas, i januari 1872 antog 
ett förslag af fil. kand. K. A. Castrén, att Fornminnesförenin
gens ledamöter eller äfven andra personer skulle vid föreningens 
möten framkasta dylika frågor, hvilka sedermera skulle i tidnings- 
referaterna offentliggöras och sålunda ställas till den eller de, som 
kunna lemna något bidrag till deras utredande. I följd häraf ha 
äfven en mängd frågor blifvit till allmänheten främstälda; och 
då upplysande svar på åtskilliga af de samma insändts, har för
eningen haft skäl att fägna sig öfver den vexelverkan mellan dess 
ledamöter, som på detta sätt blifvit åvägabragt.

Fornminnesföreningens ordinarie inkomster bestå allenast i 
ledamöternes årsafgifter. Emellertid har föreningen haft glädjen 
emottaga följande understöd: i februari 1871 en donation af 100 
rubel af Igumen Damaskin i Walamo kloster jemte anhållan, att
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föreningen ville, i händelse något nytt i afseende å klostrets 
historia blefve bragt i dagen, till det samma insända meddelande 
derom; samma år af universitetet 1,000 f. m., såsom bidrag till 
bekostandet af den första konsthistoriska expeditionen; samt slut
ligen genom H. K. Majestäts nåd. resolution af den 6 december 
1872 af finska statsmedel ett bidrag af 1,000 f. m. för året under 
loppet af tre års tid framåt „till befrämjande af Fornminnesför
eningens verksamhet, förnämligast i afseende å insamlande och 
aftecknande af fornminnessaker“. Föreningen ser sig sålunda i 
stånd att med närvarande häfte begynna utgifvandet af en tidskrift, 
hvilken är afsedd att utkomma i fria häften utan bestämd tidsföljd.

Allt ifrån sin stiftelse har Fornminnesföreningen haft lyc
kan att såsom sin ordförande få behålla prof. Z. Topelius. För
eningens viceordförande ha varit dr II. A. Reinholm 1870— 71 
och dr K. F. Ignatius från 1871 till närvarande tid. Genom 
ogynsamma, delvis sorgliga förhållanden har ett tätt ombyte af 
öfriga funktionärer inom föreningen egt rum. Sekreterare ha 
varit fil. kand. K. A. Castren 1870—71 (under första halfva tiden 
sköttes likväl befattningen af fil. mag. J. R. Aspelin), dr O. Donner 
1871— 73 samt fil. mag. E. Nervander från årsmötet 1873; för
eningens skattmästare slutligen: herr O. a f  Heurlin 1870— 72, 
stud. K. Kasiin 1872— 73 och derefter herr E. Benzelstjerna.

Antalet af Fornminnesföreningens ledamöter utgör för när
varande omkring 450.

Att man äfven utom eget land med intresse erfarit uppkom
sten af en finsk Fornminnesförening framgår af att föreningen 
redan fått mottaga skrifter jemte anhållan om framtida utbyte 
från följande utländska sällskaper:

Svenska Fornminnesföreningen,
Verein fü r  Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung,
Verein fü r  Kunst und Altherthum im Ulm und Ober-Schwa

ben, samt
Historisches Kreis- Verein im Regierungsbezirke von Schwaben 

und Neuburg.
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Finska Fornm innesföreningens Stadgar.
(Stadfästade af Hans Kejserliga Majestät den 9 September 1870).

§ I-
Fornminnesföreningens ändamål är att uppdaga, samla samt 

från förstöring och glömska bevara fosterlandets konst- och forn- 
lemningar, dess sång och saga samt väcka intresse hos det Finska 
folket för dess minnen.

§ 2.
Föreningens verksamhet i detta syfte ledes af en Central- 

Förening i Helsingfors. Ifall ett lifligare intresse för Föreningens 
ändamål gör sig gällande i någon landsort, kan derstädes efter 
behof inrättas Filial-Förening, hvilken i förekommande fall med
delar sig med Central-Föreningen.

§ B.
Hvarje finsk landsman eller landsmaninna kan, på förslag af 

medlem och med bifall af Central-Föreningen, hvilken eger kal- 
lelsebref utfärda, såsom ledamot i Föreningen upptagas. På lika 
sätt kunna korresponderande och hedersledamöter inkallas.

§ 4.
Afgiften utgör för första året för man 5 och för qvinna 3 

finska mark, under de följande åren 2 mark för alla ledamöter. 
Såsom ledamot anses den inkallade först efter första årsafgiftens 
erläggande. Korresponderande och hedersledamöter erlägga ingen 
afgift.

§ 5.
Central-Föreningen sammanträder till ordinarie möte en gång 

hvarje månad. Förhandlingarna ledas af en bland dess hedersle
damöter årligen vald hedersordförande eller af en likaledes årli-
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gen bland medleraraarne utsedd vice ordförande. Protokollet föres 
af en jemväl för ett år vald sekreterare.

§ 6-
Alla genom ledamotsafgifter, gåfvor m. m. till Föreningen 

inflytande peningemedel disponeras af Central-Föreningen, ifall ej 
donator annorlunda bestämmer, och förvaltas af en årligen utsedd 
kassör, som öfver kassans tillstånd lemnar redovisning, hvilken 
efter verkställd revision offentliggöres.

§ 7.
Yal af Föreningens tjenstemän sker medelst slutna sedlar på 

årsmöten, som hållas den 7 Maj, då äfven årsberättelse afgifves. 
Ändring i stadgar föreslås på ordinarie möte samt granskas och 
afgöres på årsmöte.

§ 8.
Dessa stadgar få icke förändras utan dertill särskildt utver- 

kadt nådigt tillstånd.

?
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Muinaistieteellisiä tutkim uksia Suomensuvun 
asutusaloilla.

Î. Hautakumpuja Bjéshetsin kirkon luona Twerin läänissä.

Muinaistiede tarjoo meille keinon, jolla voimme oppia tun
temaan Suomen kansan oloja ja  vaiheita noina kaukaisina aikoina, 
joilta kirjallisia tietoja puuttuu. Meidän tulee poistaa entisyyt
tämme peittävä vaippa, huolella tarkastaen niitä jälkiä, joita Suo
menniemi kantaa pakanuudessa elävien esiisiemme töistä ja  tais
teluista. Suomenniemellä lepäävät heidän luunsa, ja  pakanain ta-
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valla ovat sukulaiset varustaneet vainajan hänen tavallisesti käyt- 
tämällänsä kalustolla, jota muka tarvitsisi toisessakin maailmassa. 
Hän ei niitä tarvinnut; kalut makaavat ruostuneina paikallansa. 
Mutta me luemme noista ruostuneista jäännöksistä kuinka hän 
eläissään vaikutti isänmaamme viljelykseksi ja  me opimme häntä 
kunnioittamaan, sillä hänkin, ehkä pakanuuden pimeydessä työs
kenteli, on osallinen nykyiseen valistukseemme, peltomme viljaan, 
sivistyksemme kukoistukseen. Kootkaamme, säilyttäkäämme rak
kaalla huolella noita ainoita muistoja, joilla pakanaalliset esi- 
isämme voivat puolustaa elämänsä olon ja  tarkoituksen, ettei his
toria heitä väärin tuomitsisi.

Mutta Suomen kansa on ainoastaan osa suuresta Suomen 
suvusta, josta se joskus pakanuuden kaukaisessa aikakaudessa 
erosi, valiten Suomenniemen kotimaaksensa. Voidaksemme seu
rata kansamme jälkiä kaukaisimpaan entisyyteen, täytyy meidän 
siis levittää tutkimuksemme kaiken sukumme asutusaloille, voi
daksemme eroittaa missä Suomen suku on hajaamattomana kerran 
elänyt, kuinka se vähitellen haaraantui eri heimoihin, sekä noiden 
heimojen keskinäiset suhteet. Jokaisen kansan omituinen luonne 
kuvautuu ei ainoastaan kansan kielessä ja  tavoissa, mutta myöskin 
kalustonsa muodoissa, kun tuota kalustoa koko laveudessansa tar
kastelee.

Tieteellisten päätösten tarkkuus ja luotettavuus riippuu kui
tenkin siitä huolesta, jolla tutkimus-aineet ovat kootut ja  tarkas
tetut. Muinaistiede vaatii tietoja ei ainoastaan siitä missä ja minkä
laisella paikalla kukin kalu on löytty, vaan myöskin niistä syrjä- 
seikoista, jotka kalua löytäessä ovat ilmi tulleet ja  ehkä voivat 
olla tutkimuksella valaisevia.

Julkaisemme tässä vertailevan muinaistutkinnon käytettäviksi 
muutamia hautatutkimuksia Tverin ja  Jaroslavin lääneissä. Tila 
ei tässä salli löytöjen vertailemista muihin kalustoihin Suomen
suvun aloilla. Ainoastaan siitä huomautamme, että sellaisia ketjuja 
kuin ne, joita haudat Bjéshetsin kirkon luona sisältivät, on, ylen 
harvinaisista poikkeuksista puhumatta, löytty ainoastaan Liivin- 
maalla, Virossa ja  Suomessa. Ne ovat siis nähtävästi olleet länsi
suomalaisille heimoille omituisia. Jos tämän lisäksi muistamme, 
että nuo ketjut puuttuvat Merjalaisten haudoissa Rostovin seuduilla, 
että Tverin läänin haudoissa ei ole löytty merjalaisia eikä yli
päänsä itäsuomalaisia ripustinkoristuksia, niin voimme arvella,



11

että vainajat Bjéshetsin haudoissa ovat Wessejä, joiden pää-asema 
Nestorin mukaan oli Walgetjärvi, että Wessit olivat länsisuoma
laista kansaa ja  että heidän ja  Merjalaisten raja kävi Bjéshetsin 
ja  Kostovin järven välillä. Mitä taasen tulee hautoihin Timeravan 
kylän luona Jaroslavin läänissä, niin löydöt eivät tähän saakka 
todista tuota eikä tätä vainajien kansallisuudesta. Ainoastaan 
Rostovin järven likeisyydestä voimme arvata että haudat ovat 
Merjalaisia.

Kaikki seuraavissa kertomuksissa mainitut kalut säilytetään 
yliopiston historiallis-kansatieteellisessä museossa.

I.
Hautakummut Bjéshetsin kirkon luona Tverin läänissä.

Kymmenen virstaa kärrytietä luoteiseen Bjéshetsk’in kaupun
gista Tverin läänissä on Bjéshetsin pitäjän kirkko. Bjéshetsi mer
kitsee sanana suomeksi Pakolaiset. Paikka on, kansan tarinan 
mukaan, saanut nimensä novgorodilaisista kauppiaista, jotka olivat 
tänne paenneet bvana Julmaa. Kauppiaat kuitenkin sittemmin pa
lasivat takaisin paitsi yksi, joka siitä sai nimeksi Névorotin, 
suom. palaamatoin. Nykyisen Bjéshetsin kirkonkylän paikalle syn
tyi noista kauppiaista kauppala (gorodok), joka myöhemmin muutet
tiin Bjéshetsk’iin ja  oli nykyisen sen nimisen kaupungin alku. 
Névorotin niminen viinan polttaja ja  kauppias on vielä nytkin 
Bjéshetsk’in kaupungin rikkahin mies.

Bjéshetsin kirkko on Jamnoje nimisen järven etelärannalla. 
Järvi, jonka läpi Mologanjoki juoksee, on matala ja  niituksi kuiva- 
maisillaan. Ihan kylän yläpuolella laskee järveen vähäinen luoma, 
joka, lounaisesta päin kylää lähestyen, likemmällä polveutuu poh- 
jaseen järveä kohti ja  muodostaa siten leveänenäisen niemen, jonka 
järvenpuoliselle korkealäntäiselle rannalle jää Bjéshetsin kirkon
kylä. Luoman muodostaman niemennenän halkaisee vielä haudan- 
tapainen, nähtävästi ainakin osaksi kaivettu notkelma, joka, luo
maan laskien, kulkee rinnakkain luoman ylemmän juoksun kanssa, 
sen ja  kylän välillä. Tämän notkelman ja  järven väliselle nie-
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mekkeelle jää Bjéshetsin kirkonkylä; mutta saman haudantapai- 
sen notkelman ja  luoman ylemmän juoksun välillä, näin syn
tyneellä niemekkeellä on nähtävinä jäännöksiä muinoisesta linnoi
tuksesta.

Tuo niemeke, jolla linnanjäännökset ovat, on jo  miltei koko
naan pelloksi viljelty. Linnoituksen selvin jälki on ruohoittunut 
multa valli, joka pellon poikki, notkelman ja  luoman välillä, katkaisee 
niemekkeen. Kuitenkaan ei ole tämäkään valli muuta kuin keski 
pituudeltansa jotenkin eheä. Keskikohdaltaan on valli lähes kolme 
kyynärää korkea sisäpuolelta ja  neljä kyynärää ulkopuolelta; 
poikkimittaus samalta kohdalta on noin viisi kyynärää. Tästä 
valli kuitenkin vähitellen alenee ja  vihdoin ikään kuin katoaa vä
häisenä ylänteenä peltoon. Samallainen ylänne, eli oikeimmin 
linnanpaikan reunusta, on huomattava yltäympäri linnanniemekettä 
sekä luoman että notkelman puolella. Ylänteet juoksevat yhteen 
vähää ennen kuin ehtivät niemen nenälle, joten linnoituksen ulko
puolelle niemen nenälle jää vähäinen alanne; mitä varten se on 
ollut, sitä en voi sanoa. Alanteen kohdalla on ylänteessä hauta- 
kummuntapainen jyrkkä maapahka, eri sivuilta katsoen noin 3— 5 
kyynärän korkuinen. Koska tuosta kummusta pistää linnan reu
nuksiin katoava vallin ylennys ikään kuin siipinä kummallekin 
puolen, en uskalla päättää onko tämä kumpu hautakumpuna pi
dettävä, vai onko se ehkä linnoituksessa toimittanut jonkunmoisen 
tornin virkaa. Koska kumpua pinnalta on epätasaiseksi kaivettu, 
niin en myöskään voi sanoa josko se päältä olisi ollut tasainen 
vai ei. Pikemmin on sen kukkula ollut pyöreä ja tavallisten 
hautakumpujen muotoinen.

Muutoin on linnan ala meidän aikana tasaisena peltona, 
jossa ei näy, eikä tiedetä miesmuistoon muinaisjäännöksiä löyde
tyiksi. Mahdollisesti on ala ollut asumuksilla täytetty. Notkel
man linnanpuolisessa vierteessä on noin kolmatta syltä leveä ta
sainen polveus, josta linnan reunus jyrkkänä, kahden kyynärän 
korkuisena, kohoaa. Yhdessä kohden on tämä reunus katkaistu 
ja  kahden sylen levyisen katkelman kohdalta laskee ikään kuin 
alaskäynti linnan tasangolta äsken mainitulle polveukselle. Tuota 
polveusta myöden haudan partaalla kulki ehkä muinoin tie linnaaan. 
Polveukseen katsomatta on hauta noin neljän sylen levyinen. Lin
noituksen sivutse ehdittyänsä loppuu hauta kadoten leveään alan- 
teesen, jolla ei ole tuonnempaa juoksua. Hauta on jotenkin vesi-
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peräinen, mutta puuttuu varsinaista vedenjuoksua. Nähtävästi se 
keväisin ja  sadeilmoilla johtaa pelloilta laskevan veden luoman 
juoksuun. Järven vesi oli arvattavasti muinoin korkeammalla, 
jotta hautaankin vesi ulettui.

Linnanniemekkeen edustalla, toista sataa askelta länteen multa- 
vallista, nähdään pellon rajalla vierekkäin kuusi vähäistä, noin puo
len toista kyynärän korkuista, hautakumpua, kukin noin 12— 15 
kyynärää ristiinsä. Puoli sataa askelta tuosta ryhmästä lännem- 
mäksi on toinen joukko, jossa on kahdeksan samallaista kurgania 
eli kumpua. Nähtävästi on jo  joitakuita näihin ryhmiin kuuluvia 
hautakumpuja kadonnut viereiseen peltoon. Viimeksi mainitusta 
ryhmästä pari sataa askelta vielä lännemmäksi on kolmas 8-lu- 
kuinen kumpu-joukko ja  siitä vihdoin sata askelta edelleen suuri 
noin 20-lukuinen kumpu-ryhmä, jossa useat hautakummut ovat tur- 
vettuneet ja  ikään kuin maahan katoamaisillaan. Tätäkin ryhmää 
kiertää pelto yltäympäri.

Suurempia hautakumpuja tavataan rivissä pitkin järven kor- 
keanläntäistä rantaa. Koska luoma ja  kylä tämän rivijuoksun kat
kaisevat, niin on luultava, että tuota kumpu-riviä on kestänyt 
myöskin pitkin kirkonkylän nykyistä asemaa. Lännempänä kylää 
alkaa hautakumpu-rivi kohta kirkon kiviaidan ulkopuolelta. Rivi 
alkaa siinä kahdella aikoinaan nähtävästi matalaksi kaivetulla 
kumpu-jäännöksellä. Riviä jatkaa pitkin peltoa kolme eheänpuo- 
lista hautakumpua, joista ensimäinen ja suurin on noin 40 kyynärää 
ristiinsä ja  5 korkea, toinen 30 kyynärää ristiinsä ja  noin 4 k. 
korkea, kolmas 16 k. ristiinsä ja 3 k. korkea. Paitsi näitä tava
taan vielä rivistä erillänsä mantereelle päin kaksi hautakumpu- 
jäännöstä, joista toinen on ollut ehkä kaikista suurin. Suuri not
kelma hautakummun keskellä todistaa muinoista kaivamista. Se 
on noin 50 kyynärää ristiinsä. Tämän kumpuryhmän ympärillä 
nähdään maassa huoneenperustuksia ja  syvänteitä, joita arvellaan 
olleen kaupungin jäännöksiksi.

Ikään kuin yhdessä rivissä mainittujen hautakumpujen kanssa 
on kylän ja  luoman itäpuolisella järvenrannalla toinen kurganirivi. 
Lähinnä luoman vierrettä on suuri hautakumpu, noin 6 kyynärää 
korkea ja  40 k. ristiinsä. Sitä ympäröitsee ryhmänä 25 vielä säi
lynyttä pientä hautakumpua, noin kahden tai puolen kolmatta kyy
närän korkuista. Muutamia etelän puolisia, peltoen reunalla sei
sovia on nähtävästi ennen aikaan kaivettu. Pellolla näin muu-



14

tamia pääkallo-kappaleita *). Mainitun suuren kummun alkamaa 
riviä jatkavat pellolla vielä kolme melkein samankokoista hauta
kumpua. Kolmannen ja  neljännen hautakummun välillä, hiukan 
rivistä erillänsä mantereelle päin, on viides suuri kumpu, jonka 
syrjältä noin kolmas osa jo  on kaivettu peltoon. Paitsi tätä kumpu- 
riviä löytyy vielä 8-lukuinen rivi pieniä hautakumpuja, jotka alka
vat luoman vierteeltä ja  seuraavat pellon järvenpuolista reunusta 
lännestä itään, rinnakkain suurikumpuisen rivin kanssa.

Jo tarkemmin tutkimatta osoittavat nämät muinaisjäännökset 
että Bjéshetsin asutus-ala on paljon vanhempaa alkuperää, kun 
se, jonka tarina tietää sille antaa. Koska tarinat Litvalaisten hä
vityksistä, Suomessa n. s. Puntuksen sodan aikana, näillä seuduin 
ovat varsin elävässä muistossa, niin on kansa sovittanut täällä löy- 
tyväiset rantakummut noihin muistoihinsa ja  kertoo, että niihin 
muka Litvalaisia olisi haudattu. Välistä kuulin myöskin arvelta
van luita, joita hautakummuista kaivettiin, Tatarilaisten luiksi. 
Linnanpaikasta en kuullut mitään tarinata. Säilynyttä vallin- 
jäännöstä selitti eräs työmieheni vanhaksi „patteriksi“. Koska 
niemekkeille perustettuja, multavalleilla ja  haudoilla varustettuja lin
noituksia nimellä gorodihtshe tavataan miltei kaikkialla pohjoisessa 
Venäjässä, missä suomensukuisia kansoja en elänyt, niin on varmaa 
luuloni, että tuo linnanjäännös, on jälki Bjéshetsin suomensukui
sesta asutuksesta ja ympärillä olevaiset hautakummut tämän mui
noisen asutuksen hautoja. Tuota luuloa vahvistaa ennen mainittu 
hautakummun muotoinen kumpu linnan vallituksessa. Niistä to
distuksista, jotka hautakumpujen sisukset jättävät tästä muinoi
sesta asutuksesta saan seuraavassa esityksessä puhua.

Oli heinäkuun 10:nes päivä v. 1872, kun maanmieheni D. E.
D. Europæusen kanssa jalkasin matkustin Bjéshetsk’in kaupungista 
Bjéshetsiin. Asumaan pääsimme erään nuoren Shtshjépin nimisen 
papin luoksi. Ensimäinen ilta kului muinaisjäännösten asemaa 
tarkastaessa. Seuraavana aamuna, kuvatessani kylän itäpuolista 
kurganiryhmää, saapui paikalle mies, joka tarjoutui työmieheksi 
ja  lupasi hankkia toisia lapiomiehiä likeisestä Kotläjevan kylästä 
lisäksi. Pietarin päivää seuravien juhlien vuoksi olisi niitä helppo

*) Noin 30 vuotta tätä ennen oli eräs Kotläjevan kylän virkamies kai
vattanut tällä paikalla muutamia pienempiä kumpuja sekä pienintä suurimmista 
(viideskö yllä mainittu?). Kaivattaja on aikoja sitten kuollut. Suurimmasta 
oli kaivajien kertomuksen mukaan ainoastaan löytty hiiliä.
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saada 50— 60 kopeekan päiväpalkalla. Pian olikin miehiä tar
peeksi koolla.

I hautakum pu. Tutkittavaksi valitsin erään vähäisen hauta
kummun ennen mainitussa 20 lukuisessa ryhmässä pappien maa- 
saralla. Kumpu oli puoli toista kyynärää korkea, 10— 11 k. ris
tiinsä ja  nähtävästi eheä. Sitä kaivatin huipusta aikain yhtätasaisesti 
koko avaruudeltansa pohjaan asti. Paitsi jotakuta hiilen jään
nöstä ja  tulessa ollutta kiveä ei kummussa löytty mitään, joka 
olisi todistanut sitä haudaksi. Kuitenkin oli se nähtävästi alku
peräiselle maakerrokselle läjätty. Pohjakerrokseen kaivatin vielä 
ristihaudat yhtä huonolla menestyksellä. Maa kummun alla oli 
nähtävästi liikuttamatointa, keltaista hiekkamultaa. Tasoitettua 
paikka oli työ kestänyt neljä tuntia kuudelle miehelle. Ehkä on 
maa tällä paikalla vesijuoksun puutteesta mädättävämpää, joten 
haudattujen luut olisivat mullaksi lahonneet. Toisinkin asiaa kat
soen näyttää kumpujen mätästynyt luonne tässä ryhmässä todista
van kurganiryhmän suurempaa ikäisyyttä.

II hautakum pu. Jälkeen puolenpäivän muutettiin työpaikka 
luoman itäpuoliselle ryhmälle, jossa valitsin kaivettavaksi erään 
vähäisen kummun ensimäisen suuren hautakummun lounaisella 
sivulla. Kun en enää tahtonut hukata työtä hautakummun koko 
pohjan paljastamiseen, päätin ainoastaan haudalla halkaista kumpu. 
Koska enimmille pakanallisillakin kansoilla on ollut tapana aset
taa vainajansa hautaan lepäämään päin länteen, jaloin itään, 
joten vainajan silmäys pitkästä unesta herättyänsä ikään kuin tulisi 
kohtamaan itäistä päivän nousua, niin kaivatin kolmatta kyynärää 
levyisen haudan etelästä pohjaseen. Hautakumpu oli noin 13 kyy
närää ristiinsä ja  näöltänsä kolmatta kyynärää korkea, syystä että 
kumpujen ympärillä ollut mannermaa oli kumpuihin koottu. Musta 
multa kummun pinnalla oli lähes 4 tuumaa paksu. Yhtä syvä kuin 
korkea ei hautakumpu itsessään ollut. Haudan kaivettua noin 
puolen toista kyynärän syvyydelle, alkoivat lapiot sattua luihin. 
Luiden ilmaantuessa sai työväki luopua lapioimisesta ja itse aloin 
pienellä puisella käsilapiolla kaivaa luurankoja esille asuineen 
päivineen siltä kohdalta aikain, jossa ensimäinen luu nähtiin. Kumpu 
sisälsi yhteensä viisi luurankoa, jotka lepäsivät vierekkäisin, päät 
lännessä, jalat idässä. Luurankojen alla alkava maaperäinen ker
ros sekä litistetyt ruohot pääkallojen alla näyttivät todistavan, että 
vainajat puvussaan olivat asetetut paljaalle maalle haudatessa.
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Luurangot makasivat asuineen seuraavassa järjestyksessä, luettuna 
etelästä pohjaseen.

1 luuranko, mitaltansa varsin lyhyt, oli arvattavasti naisen 
oma. Tärkeimmät luut olivat jokseenkin hyvin säilyneet. Luuran
gon kohdalta löyttiin seuraavat muinaiskalut.

A. Rautaveitsi luurangon sivulta, vasemman reisiluun vierestä. 
Se on jokseenkin pienen Pohjanmaan puukon näköinen. Sekä 
veitsen terä että ruoto ovat varsin hyvin säilyneet. Ruotoa enim- 
mäksi osaksi vielä peittää ruosteesen tarttunutta puisen varren jään
nöstä.

B. Pronssiketju. Lanneluita esiin nostaessa ilmaantui tämä 
ketju monimutkaisena maasta molemmat päät ylöspäin ohimille 
päin. Se on luullakseni koko pituudeltansa eheä. Ainoastaan 
siihen liitetyt ripustimet, mitä laatua ovatkaan olleet, ovat ketjusta

murenneet. Ketjun arvatakseni 
alkupäässä, joka ehkä on ollut 
nahkavyöhön kiinnitetty, on van- 
hallainen pronssirengas, jonka 
ruosteessa vielä istuu nahka- 
repale ikään kuin hihnasta. Ren
kaan ja  ketjun välillä on möh-

Pronssiketju /,. käle takeltunutta rautaa, jota
on vaikea nykyisessä tilassaan selittää. Ehkä on vähäinen rauta-
rengas yhdistänyt pronssienkaan ketjuun, mutta möhkäleessä on 
myöskin liikkuva kappale ruostunutta rautaa, joka vielä istuu
pronssirenkaassa. Ehkä on se jäännöstä tuohon liitetystä rauta
esineestä, avaimesta tai muusta naisen tarvekalusta. Rautamöh- 
käleestä aikain kestää ketjua 52 renkaan pituudelta. Renkaat 
ovat pronssilangasta rinnakkaisin kierretyt kolmikertaiseksi (kuv.
2). Edellisen osan ketjua yhdistää hiukan vahvemmasta pronssi- 
langasta osalta kahdenkertaiseksi kierretty rengas ketjun jatkoon, 
jota kestää 28 kolmikertaisen renkaan pituudelta. Tuon jatkon 
28:teen renkaasen on taasen liitetty isompi osalta kahdenkertainen 
pronssirengas, jossa riippuu vähä pienempi samallainen. Tuossa 
pienemmässä renkaassa riippuu luinen silmus, jäännöksenä josta
kusta luisesta ripustimesta, joka silmuksestansa on taittunut. Vielä 
kuusi ketjunrengasta edelleen istuu renkaasen takeltuneena hiukka 
ruostunutta rautaa, josta pistää näkyviin ikäänkuin ohuen kivi- 
helmen puolisko. 8.nessa ketjurenkaassa tästä lukien istuu ikään
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kuin liikanaisena kolmikertainen ketjurengas. Tästä lähtien on 
kolmas ketjurengas ketjun viimeinen. Siihen kiinnitettynä nähdään 
kappale ruosteesta takeltunutta rautaa, joka ehkä rautarenkaasta 
tai muusta rautaripustimesta on jäännöksenä.

C. Viisi helmeä kaulalta. Helmistä on kolme merikivestä, 
pienin aivan ympyräinen, keskimäinen pitkäläntä ja  8-kulmainen, 
suurin neliskulmainen, mutta ohuellainen ja kanteiltansa tasoitettu. 
Neljäs helmi on vuori kristallista, kuusikulmainen, mutta kanteil
tansa sekin tasoitettu. Viides helmi on nähtävästi valkoisesta 
savesta tehty, pyöreänmuotoinen, mutta reijän kohdalta ikään
kuin ohuemmaksi litistetty.

2 luuranko, tässä hautakummussa löydetyistä suurin, makasi 
edellisen luurangon vasemmalla sivulla. Pääkallo oli jokseenkin 
hyvin säilynyt. Samoin myöskin muut luurangon tärkeimmät luut. 
Luurangon vierestä löyttiin:

A. Rautaveitsi luurangon vasemmalta kyljeltä lonkkaluun 
kohdalta. Ruodosta on nähtävästi osa katkennut.

B. Pronssisolki, nähtävästi tämän luurangon rinnalle kuu
luva, tarttui lapioon jo  ennenkuin luita tältä kohdalta ilmaantui.

Solki on neulaneen ai
van eheä, soukasta, ali- 
puolella tasaisesta ja  
ylipuolella sileällä sär
mällä eli harjanteella 
olevasta, kehälle taite
tusta pronssikaaresta 
tehty. Kaaren päät 
ovat liki toistansa ja 
ylöspäin kierteelle tai
tetut. Neula, joka ohe
nee tutkaimeltaan, on 
nähtävästi pronssilan- 
gasta teroitettuja perä- 
kiertämällä kaareen 
kiinnitetty. Kierteen 

kohdalla se on litteäksi taottu. Muutoin on solki aivan korista- 
matoin (kuv. 3).

3 luuranko. Edellisen luurangon vasemmalla sivulla tavattiin 
kolmas ja neljäs luuranko, päistä aikain aivan kuin litistettyinä

2
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toinen toistansa vastaan. Oikeanpuolisen eli kolmannen luurangon 
luut olivat vähille lahonneet. Tätä luurankoa seurasivat haudasta 
mainittavat kalut.

A. Rautaveitsi löyttiin luurangon sivulta, oikeamman reisiluun 
vierestä. Veitsi on tämäkin pienellainen. Terä on nähtävästi 
ruosteesta paljo soukemmaksi kulunut. Ruotoa peittää enimmäksi 
osaksi keltanen kuori lahonutta puuvartta.

B. Pronssiketju. Tämä ketju riippui luurangon oikeanpuo
listen kylkiluiden poikki, jotka siitä olivat vehriäksi muuttuneet. 
Myöskin tässä ketjussa ovat kaikki eheät renkaat kolmikertaisia, 
samoin kuin ensimäisen luurangon ketjussa, mutta puolta ohuem
masta pronssilangasta tehtyjä. Ne ovatkin ehkä siitä syystä osaksi 
pahasti ruostuneet, että muutamassa renkaassa ainoastaan vii
meinen säe pitää ketjua koossa. Koko ketjustakin on enää ai
noastaan melkoinen osa jälillä, johon toinen pienempi osa on 
ruosteella kiinnitetty. Pitemmässä osassa on 32 rengasta jälillä. 
Niistä on kuitenkin yksi paksummasta langasta tehty, yksinker
tainen, toisia hiukan isompi jatkorengas. Paitsi tätä on ketju- 
osassa myöskin toinen rengas paksummasta langasta, joka aino
astaan puoleksi sisäänpistettynä kummallakin rinnakkain olevalla 
päällänsä puristaa muutaman ketjun rengasta ja  siten riippuu 
ketjussa. Mahdollista on että tämä rengas on jotakin tarvekalua 
kannattanut. Toisessa ketjuosassa on 17 rengasta. Erääsen niistä 
on myöskin pistetty paksummasta langasta tehty isompi rengas, 
jossa joku tarvekalu on voinut olla ripustettuna. Ruoste tässä 
ketjussa on taitteissa pikemmin sinistä, kun vehriäistä.

C. Pronssirengas löyttiin pääkallon oikeammalta korvalta, 
jonka vierus pronssiruosteesta oli käynyt vehriäksi. Rengas on 
yksinkertaisesta pronssilangasta kyhäilty ja puuttuu kaikkia ko
ristuksia.

4 luuranko oli aivan vaillinainen ja  makasi, kuten jo  on mai
nittu, edellisen kyljellä, siihen ahtaasti litistettynä. Tämä luuranko 
puuttui kaikkia kaluja, mutta pääkallon korvallinen oli tässäkin 
pronssiruosteesta vehriäinen. Sitä pronssiesinettä, joka oli tuon 
jäljen jättänyt, ei kuitenkaan löytty. Koska molempien luurankojen 
päät nojausivat toistansa vastaan, niin on mahdollista, että tuo 
pronssiesine olisi kumppanin vasemmalta korvalta pudonnut. Näiden 
kahden luurangon likeltä löyttiin myös vähäinen kappale poltta-



maila tehdyn kivi- eli savipadan syrjää. Se kuitenkin puuttui 
kaikkia koristuksia.

5 luuranko, edellisten vasemmalla sivulla, oli myöskin lui
hinsa nähden jokseenkin köyhä. Sen kalustoa olivat seuraavat.

A. Kiviastia, savesta polttamalla tehty, seisoi luurangon va
semman sääriluun sivulla. Astia on jokseenkin tavallista savipadan 
muotoa. Sen pyöreä kylki on kaulalta aikain padan ympäritse 
käyvillä piirretyillä viivoilla koristettu. Näitä viivoja alempana 
seuraa padan korkeimmalla kupeella laineviivoja, piirrettyjä näh
tävästi seitsenpiisen kamman tapaisella koneella. Laineviivoja alem
pana taasen seuraa muutamia padan ympäri käyviä suoria viivoja. 
Pata on aivan eheä. Se oli täytetty kurganissa tavallisella hiekka- 
mullalla. Tuota multaa otettiin astian pohjalta tutkittavaksi.

B. Rautaveitsi luurangon vasemmalta kyljeltä. Veitsi on 
nykyisessä ruosteen kautta vähennetyssä muodossaan, kuten edel
lisetkin, tavallisen junkipuukon kokoinen. Tässä on ruoto hiukan 
pitempi kun edellisissä ja puisen varren jäännökset, ruosteesen 
kiinnitettyinä, vielä selvemmät.

C. Pronssirengas löyttiin tähänkin luurankoon kuuluvan pää
kallon korvalliselta. Se on muodoltansa ja  kooltansa ihan samal- 
lainen kuin äskenkin mainittu korvarengas, tämä vaan on vähän 
taittumalla kadottanut alkuperäisen pyöreän muotonsa.

III hautakum pu oli muutamia askeleita edellistä idempänä, 
suuren keskikummun eteläpuolella. Hautakumpu oli noin 15 kyy
närää ristiinsä ja  näöltään, keskikummun puolelta katsoen, liki 
kolme kyynärää korkea. Tuo korkeus ei kuitenkaan ollut kummun 
varsinainen. Myöskin tämä kumpu halkaistiin etelästä pohjaseen 
käyvällä haudalla. Noin puolen toista tai kahden kyynärän sy
vyydeltä ilmaantuivat luut, jotka tässä, kuten edellisessäkin hauta
kummussa, käsilapiolla kaivoin esille. Tässäkin makasivat luu
rangot, joita oli kolme, päät lännessä, jalat idässä seuraavassa 
järjestyksessä etelästä päin luettuna. Vainajat olivat nähtävästi 
tässäkin haudassa alkuperäiselle maapinnalle lasketut.

1 luuranko oli suuriluinen. Tärkeimmät luut olivat jokseenkin 
hyvin säilyneet, paitsi kylkiluut, jotka puuttuivat. Luurankoa 
seurasi ainoastaan yksi kalu.

Rautaveitsi. Tämä lepäsi vainajan oikealla sivulla, oikeam
man reisiluun kohdalla. Veitsen on ruoste tutkaimen puolelta
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katkaissut. Ruoto on hyvin säilynyt ja  kantaa selviä lahonneen 
puuvarren jäännöksiä.

2 luuranko oli luiltansa varsin köyhä. Sitä seurasi haudasta 
lueteltavat kalut:

A. Rautaveitsi löyttiin vasemmalta kyljeltä, lonkkaluun koh
dalta. Veitsen terän on ruoste kuluttanut varsin ohueksi ja  sou
kaksi. Mutta päättäen katkenneen ruodon säilyneestä paksusta 
osasta, jota jäännökset lahonutta vartta vielä osaksi peittävät, on 
veitsi ollut edellisiä paljoa isompi.

B. Rautakappaleita ilmaantui luurangon solisluilta, kaulan 
alta. Niitä on kolme kappaletta, jotka kuitenkin ovat niin pa
hasti ruostuneita, että niistä ei voi päättää olleen rautakoneen 
alkuperäiseen muotoon. Paraiten säilynyt kappale on ikään kuin 
kaarelle taitettu ruostuneen veitsen terä.

C. Kolme pronssirengasta löyttiin pääkallon oikeanpuoliselta 
korvalliselta. Niistä on kaksi pienempää samankokoisia kuin edel
lisessä mainitut korvarenkaat, kolmas on niitä toista vertaa isompi. 
Kaikki ovat yksinkertaisesta pronssilangasta kehälle taitetut. Koska 
renkaat eivät riippuneet yhdessä, on luultavaa, että joko se rengas, 
joka näitä renkaita on korvaan ripustanut, on ruosteesta hajonnut 
taikka, koska erillänsä olevia renkaita myöhemminkin tapasin yh
deltä korvalliselta, että ne ovat kukin eri reijässään riippuneet 
korvalehden reunassa. Luultavaa tuskin on että olisivat olleet 
hajonneella langalla toisiinsa yhdistetyt, koska ne paraiten päiden 
liitoksista olisivat olleet toisiinsa yhdistettävät.

D. Pronssirengas pääkallon vasemmalta korvalliselta. Tämä 
rengas ei ole aivan pyöreä muodoltansa. Renkaan ylempi puoli 
on ikään kuin suipulle vedetty. Renkaan päät käyvät alipuolella 
rinnakkaisin ja  langat tuolla kaksinkertaisella kohdalla ovat toi- 
sistansa ikään kuin kaarelle levitetyt.

E. Merikivinen helmi tavattiin lähellä viimeksi mainittua 
rengasta kallon vasemmalta puolen; olisiko se ehkä renkaassa 
riippunut. Helmi on muodoltansa pyöreä.

3 luuranko oli varsin vaillinainen. Sekä pääkallo että muut
kin säilyneet luut olivat pahasti lahonneita. Vainajan asusta löyt
tiin seuraavat kalut.

A. Kaksi keihäänterää löyttiin luurangon sivulta, vasemman 
jalan kohdalta. Molempia on ruoste pahasti syönyt. Terien ny
kyiseen vähyyteen nähden voisi niitä arvata nuolen-teriksi, jos ei
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sekä terän että ruodon pituus toista puhuisi. Molemmat ovat 
kaksiteräisiä, lyhemmän terä on ainakin toiselta puolen vä’ällä. 
Kummankin ruodolla on jälkiä puuvarresta.

B. Rauta-tikari, josta ainoastaan ruoto ja  lyhyt kappale 
kaksipuolista terää on jälillä. Tuolla lappeen alulla on keskellä 
vähäinen pyöreä reikä. Ensimäisen arveluni, että tämä olisi kap
pale keihäänterää, olen jättänyt verratessani sitä edellisiin keihään- 
teriin. Se löyttiin vasemman reisiluun kohdalta.

C. Kaksi rautaveistä tavattiin samalla paikalla kuin edelli
nenkin esine. Terveempi on kooltaan edellisessä mainittuja rauta- 
veitsiä isompi. Ruodolla on säilänyt kappaleita lahonneesta puu
varresta. Toisesta rautaveitsestä löyttiin ainoastaan melkoinen 
kappale terää.

D. Kaksi limsiöistä nuolenterää (taikka ehkä tuluskiviä?) 
samasta paikasta; toinen kalkittunut. Molemmat punaista kiveä.

E. Nahkakappaleita luurangon vyötäreeltä, ehkä vyöhön kuu
luneita. Kahdella nahkapalasella on vielä karvoja nähtävänä, toi
sissa niitä puuttuu. Ehkä on vyö ollut kaksinkertaisesta nahasta 
tehty. Yksi nahkakappale istuu vielä multamöhkäleellä. Sen pin
nalla nähdään vielä jälkiä siinä istuneesta luultavasti pronssi- 
koristuksesta. Samassa kappaleessa istui myöskin ikäänkuin pronssi- 
ruosteinen pyöreä helmipuolisko, jonka eräs viisastelija myöhemmin 
siitä murti muruiksi.

F. Pronssikoristus, joka ehkä on niin ikään mainitusta nahka- 
kappaleesta lohjennut. Se on neliskulmainen ja vähä leveämpi 
kun korkea. Se on takapuolelta ollut neljällä naulasella nahkaan 
kiinnitetty. Niistä on vaan yksi enää jälillä. Piirroksia koris
tuksen pinnalla on ruoste sen päällä maanneesta kuulantapaisesta 
rautaesineestä pilannut. Niiden haamu on kuitenkin takapuolelta 
nähtävä.

G. Mitallihelmi, puoleksi auenneen pienen näkinkengän muo
toinen, ilmaantui edellisten esineiden muassa vyötäreeltä. Mitä 
virkaa se olisi toimittanut, sitä en voi aavistaa.

H. Pronssisolki, edellisiin nahkakappaleisin kuuluva, tuli sa
malta kohdalta esiin. Se on paksullaisesta kehälle taitetusta 
pronssilangasta tehty. Litteiksi taotut päät ovat liki toistansa 
ylöspäin kierteelle käännetyt. Soljen kynsi eli neula on tehty sa- 
mallaisesta langasta kuin kehäkin. Se hoikkenee tutkaimelle ja
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on kierteellä kehään kiinnitetty. Sekä neulalla että kehällä istuu 
vielä nahasta lähteneitä eläimen karvoja.

Näiden vyötäreeltä löyttyjen esineiden muassa oli myöskin 
kaksi pientä levyä, toinen kolmikulmainen. Ne olivat valkoisesta 
tinankarvaisesta mitallista tehtyjä, ehkä hopeisia. Ne katosivat 
paperista kurganin ulkopuolella, johon kalut koottiin. —  Tämän 
luurangon likellä löyttiin myös kaksi polttamalla tehdyn savipadan 
kappaletta. Ne ovat molemmat kahdella rinnakkaisella viivalla 
koristetut.

IV  hautakum pu, suuren keskikummun pohjoispuolella, avat
tiin etelästä pohjaseen käyvällä kaivannolla. Samoin kuin muutkin 
tämän ryhmän kummut oli tämäkin ympärillä olleen maan alen
tamisesta saanut korkeamman muodon, kun mitä se oikeastaan 
oli. Varsinkin oli maa keskikummun ympärillä matala. Tuo oli 
siis ehkä viimeiseksi koottu. Puheessa oleva kumpu oli ulko
muodoltaan noin puoli kolmatta kyynärää korkea ja 14 kyynärää 
ristiinsä avara. Kummun harjalta pohjaan oli lähes kaksi kyy
närää. Maa tämän kummun alla oli kovasti poltettua. Luuran
koja oli neljä, jotka makasivat kummun poltetulla pohjamaalla 
seuraavassa järjestyksessä eteläpuolisesta aikain.

1 luuranko oli luiltansa varsin vaillinainen, eikä kalustoltan- 
sakaan varakas.

Rautaveitsi löyttiin luurangon oikeanpuoliselta kyljeltä, lan- 
neluiden kohdalta. Kuten enimmät muutkin rautaesineet on tä
mäkin pahasti ruostunut, Ruodolla nähdään jälkiä puisesta var
resta.

2 luuranko, rikkaampi sekä luiltaan että kalustoltaan, ta
vattiin vasemmalla puolen edellistä. Asusta nähden oli tämä nai
sen hauta. Enimmät luut olivat kovasti juuriin takeltuneet. Luu
rankoa seurasivat mainittavat kalut.

A. Rautaveitsi löyttiin luurangon oikealta kyljeltä lonkka- 
luun kohdalta. Veitsi on varsin pieni, mutta samaa muotoa kuin 
edellisetkin. Ruodolla on vähän varren jälkiä.

B. Pronssiketju, ainoastaan osaksi säilynyt, löyttiin luurangon 
rinnalta. Renkaat ovat vähän isommat kuin ensimäisestä kum
musta löydetyssä ketjussa, samaan tapaan tehdyt, mutta ainoas
taan kaksinkertaiset. Ketjua on kannattanut isollainen sileä 
pronssirengas, joka rautaisella, löyttäessä katkenneella niveleellä 
on ollut ketjuun kiinnitetty. Ketjua on ainoastaan 13 renkaan
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pituudelta jälillä. Toisessa renkaassa rautaniveleestä luettuna on 
kaksirenkainen liite, joka on ehkä tarvekalua, avainta tai muuta 
sellaista, kannattanut.

C. Vaatelankoja oli säilynyt muutamia ketjun ruosteessa.
D. Helmiä kokosin mullasta luurangon kaulan kohdalta ja  

pään ympäriltä likimaille sata. Niistä on 2 kullattua, toinen val
koisesta, toinen mustasta lasista; 2 vuorikristallista; 12 meri- 
kivestä; 5 mustasta lasista ja  noin 70 valkoisesta savesta. Noista 
helmistä tekemälleni helminauhalle on ainoastaan pujetettu 64 
savihelmeä, siis yhteensä 85 helmeä. Savihelmistä on ainoastaan 
yksi isompi, enimmät muut varsin pieniä. Pujottamattomien seassa 
on yksi arvattavasti palanut ja haljennut helmi merikivestä.

E. Kolme pronssirengasta pääkallon ympäristöltä. Niistä on 
yksi vähempi, kaksi enempää. Kaikki ovat, kuten edellisetkin korva
renkaat, yksinkertaisesta pronssilangasta tehdyt.

F. Mustien hiuksien jäännöksiä, edellisten renkaiden ruos- 
teesen takeltuneita.

3 luuranko, vasemmalla puolen edellistä, oli luiltansa jokseenkin 
hyvästi säilynyt. Pääkallo oli, kuten useissa muissakin luuran
goissa, oikealle puolen kallistettu siten, että kasvot olivat itään 
päin tahi ruumiin suunnalle käännetyt. Luurankoa seurasi taval
linen tarvekalu.

Rautaveitsi, edellisiin verraten isollainen, löyttiin luurangon 
vasemmalta kyljeltä, vasemman reisiluun kohdalta. Varresta näh
dään ruodolla jälkiä.

4 luuranko, josta paitsi pääkalloa ainoastaan muutama luu 
löyttiin, ei tavattu samassa järjestyksessä kuin edelliset luurangot. 
Sekä pääkallo että sen vieressä olevat hajalliset luut löyttiin 
l:sen ja  2:sen luurangon jalkaluiden väliltä. Turhaan etsittiin 
pääkallon ympäristöltä siihen kuuluvaa luurankoa. Arvatakseni oli 
pääkallon omistaja vainaja, jotakuta edellistä luurankoa haudatessa, 
täytynyt luopua olleesta lepopaikastansa.

V  hautakum pu, keskikummun pohjois-luoteisella puolella, oli 
näöltänsä lähes kolmen kyynärän korkuinen ja ristiinsä noin 16 
kyynärää avara. Kummun halki etelästä pohjaseen tehtiin kaivanto, 
jossa noin kahden kyynärän syvyydeltä löyttiin kaksi luurankoa lä
hellä toistansa, päät lännessä, jalat idässä.

1 luuranko, köyhällainen luiltansa, oli asultansa verrattavasti 
rikkaampi.



A. Rautaveitsi ilmaantui lonkkaluun kohdalta, luurangon 
oikealta sivulta. Terä on edellisiin verrattuna isollainen. Ruoto 
on kahdesta kohdasta katkennut. Puisen varren päätä on möh- 
käle jälillä.

B. Pronssiketju löyttiin luurangon oikeammalta olkavarrelta. 
Renkaat ovat samalla tavalla tehdyt kuin edellisissäkin ketjuissa, 
ainoastaan ohuellaisesta pronssilangasta ja vaan kaksinkertaisiksi. 
Ketju on ehkä pituudeltansa, jossa, kuten ensimäisessäkin, tava
taan 52 rengasta, eheä. Ketjua on kannattanut vankka, arvatta
vasti valettu pronssirengas, jota ketjuun liittää toinen isollainen, 
yksinkertaisesta pronssilangasta tehty rengas. Viimeksi mainitun 
ja  ketjun ensimäisen kaksinkertaisen renkaan välillä on vielä 
pieni yksinkertainen rengas, joka kannattaa, paitsi pääketjua, 
myöskin 9-renkaista ketjuliitettä, jonka viimeisessä renkaassa näh
dään rautaruostetta. Varsinaisen ketjun 10:nen ja  13:nen ren
kaiden välillä on takeltunutta rautaruostetta, josta riippuu 33- 
renkaan pituinen ketjuliite. Pääketju päättyy suurempaan yksin
kertaiseen pronssirenkaasen, josta vihdoin myöskin riippuu 7-ren- 
kaan pituinen liite.

C. Kaksi nahkapalasta, joissa nähdään useita neulanreikiä, 
ilmaantui edellä mainitun ketjun muassa.

D. Kolme pronssirenyasta löyttiin pääkallon oikeanpuoliselta 
korvalliselta. Kaksi isompaa ovat sileästä pronssilangasta tehdyt,

puoli kehältänsä kaksinkertaisiksi. Ne ma
kasivat päälletysten. Molempain ruosteessa 
istuu hiuskarvoja. Kolmas on pienempi, mutta 
koristettu korvarengas. Renkaan toinen pää 
on alaspäin kierteelle käännetty, toinen pää 
on suora. Alkuansa on renkaan alipuoli 
ollut kolmella sileällä mitalli-, luultavasti ho- 
pea-helmellä koristettu. Niistä on vaan kaksi 
jälillä. Kolmannesta helmestä, joka luul-

4. Korvarengas Vi- Iäkseni vasta työpaikalla olevien katsojien 
kourissa hajosi, on jälillä ainoastaan kaksi pientä kylkirengasta, 
jotka ovat pitäneet helmeä paikallansa. Säilyneiden helmien väli 
on hienolla pronssilangalla kierretty, ikäänkuin paasi-kieli kitar- 
rissa (kuv. 4).

E. Pronssirengas pääkallon vasemmalta korvalta. Sen päät 
päättyvät suorina rinnakkaisin. Myöskin tämä, vaikka edellistä
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pienempi, on kolmella helmellä koristettu. Nämät kuitenkaan ei 
ole hopeisia, kuten edelliset, vaan kahdesta 
rinnakkaisesta, hienolla pronssilangalla kierre
tyistä jänteistä tehtyjä Gordion solmuja. Myös
kin helmien välillä olevat osat pronssirenkaasta 
ovat hienolla pronssilangalla kierretyt. Ren
kaan ruosteesen on paljon ruskeita hiuskarvoja

5 . Korvarengas */i- takeltunut (kuv. 5).
F. Ruskeiden hiuksien jäännöksiä  löyttiin tukku korvaren

kaiden ohessa.
2 luuranko oli vasemmalla puolen edellistä. Pääkallo oli 

rikki ja  ainoastaan vahvimmat luut hyvästi säilyneet. Tämän luu
rangon ohella ei mitään kaluja löydetty.

Puheessa olevan kummun kaivannossa ilmaantui kaksi savi
astia-kappaletta, molemmat nähtävästi eri astioista lohjenneita. 
Toisella nähdään koristeina kaksi viivaa, toisella, joka ehkä on 
pohjasta kappale, kaksi syvempää saveen painettua reikää ynnä 
muutamia painamalla tehtyjä pilkkuriviä.

V I hautakum pu, noin puolen kolmatta kyynärää korkuinen ja 
ristiinsä 14 kyynärää avara, oli keskikummun luoteisella puolella. 
Luiden vaillinaisuus ja  epäjärjestys tässä kummussa todistivat, että 
siihen oli useammat kerrat uusia ruumiita haudattu.

1 luuranko, joka tavattiin kummun eteläpuolisella reunalla, 
oli varsin vaillinainen. Pääkallo oli rikki ja  paitsi joitakuita kaula- 
luita, löyttiin luurangosta ainoastaan pari sääriluuta. Sitä ei mi
tään kaluja seurannut.

2 luuranko, kummun keskikohdalla, oli samoin vaillinainen ja 
toisia luita löyttiin, jotka tämän luita ristitsivät. Luurangon pään 
seuduilla tavattiin vieraita reisiluita, jotka näyttivät todistavan, 
että kumpu ehkä alkuansa oli ollut pienempi ja  myöhemmin kaak
koiseen päin lisätty. Luurankoa seurasivat mainittavat kalut.

A. Rautaveitsi, edellisiä isompi, löyttiin luurangon vasem
malta kyljeltä lonkkaluun kohdalta. Ruoto varteneen on veitsestä 
katkennut, joten ainoastaan ruostunut terä enää on jälillä.

Б. Pronssiketju, ainoastaan 20-renkaan pituinen kappale, löyt
tiin luurangon rinnalta. Renkaat ovat kolmikertaisia ja  saman- 
kokoisiakin kuin toisesta hautakummusta löydetyssä ketjussa.

C. Rautakappale, näöltään kaarenmuotoinen, ilmaantui solis
luilta. Rauta, joka arvaten on ollut pyöreä pituudeltansa, on näh



tävästi kummastakin päästä katkennut. Minkälainen kalu tämä 
rauta eheänä lienee ollut, sitä en voi sanoa. Siihen on verrattava 
se kaarenmuotoinen rautakappale, joka löyttiin kolmannen kum
mun toisen luurangon kaulalta.

D. Pronssirengas löyttiin pääkallon oikeanpuoliselta korval
liselta. Se on suurellainen ja  sileästä pronssilangasta tehty, kuten 
enimmät edellisetkin.

E. Puupalasia, jotka juurilla lanneluihin kiinnitettyinä seu- 
rasivat niitä. Nuo puupalaset näyttävät olevan jäännöksiä josta
kusta puulavasta, jolla ruumis on levännyt. Kahdessa puukappa
leessa nähdään koverrettuja lovia, joiden tarkoitusta toisiinsa ver
raten en voi selittää.

3 luuranko, tai ainoastaan pääkallo ja  muutama luu, löyttiin 
kummun pohjoiselta reunalta, edellisten luurankojen jalkojen koh
dalta. Pääkalloa seuraava. luuranko oli luultavasti myöhemmässä 
hautauksessa joutunut hajalle.

Tämä oli viimeinen kumpu, jonka Bjéshetsissä kaivatin. Kai
vamiseen ja tutkimiseen oli mennyt kaksi päivää. Toisena päi
vänä käytin ainoastaan neljää työmiestä, jotka kuitenkin nekin 
enimmästi seisoivat joutilaina, koska enin aika meni luurankojen 
paljastamiseen. Suurempiin hautakumpuihin en uskaltanut ryhtyä, 
kun pelkäsin suuria kustannuksia, muistaen muun muassa, mitä 
moni tutkija on huomauttanut, että suurissa kummuissa usein on 
köyhempi kalusto, kun vähemmissä.

Muistuttamista ehkä vielä ansaitsee, että pääkallot kaikissa 
terveissä luurangoissa makasivat joko suorassa, kasvot ylöspäin, 
taikka oikealle puolelle kallistettuina. Ainoastaan yhdessä oli 
kallo vasemmalle kyljelle kallistettu. Käsivarret makasivat kai
kissa suorana kummallakin kyljellä. Kohta luurankojen alla al
koi alkuperäinen mustansininen ruokamulta, jota taasen seurasi 
tuo pohjoisessa Venäjässä yleinen keltainen hiekkamaa. Kaikissa 
kummuissa tavattiin siellä täällä hiilikipeniä. Kolmannen kum
mun alla oleva maapinta oli, kuten jo  on mainittu, kovasti pa
lanutta.

Vihdoin meni puoli kolmatta päivää luiden puhdistamiseen 
ja käärimiseen, kotimatkalle lähetettäviksi. Ehjimmät pääkallot 
voideltiin „spermacetillä“ , jota tuotin naulan kaupungin apteekista. 
Naula maksoi 1 r. 50 k. Ehkä olisi halvempihintainen stearini 
yhtä kiinnittävää. Viimeksi mainitussa työssä, kuten edellisissäkin,
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oli maanmieheni D. E. D. Europæus minulla väsymättömänä apu- 
miehenä *).

Ribinsk’issä heinäkuun 23 p. 1872.

./. B. A»pelin.

II.
Kumpukalmisto Timerevon kylän luona Jaroslavin läänissä.

Jaroslavista Moskovaan vievien rautatien ja  valtatien välillä, 
noin 14 virstaa lounaiseen Jaroslavin kaupungista, on liki toistansa 
kolme kylää, Iso- ja  Vähä-Timerevo ja Sinovskoje. Kylistä on 
Iso-Timerevo itäisin ja  toisista eroitettu Shetsa nimisellä luomalla, 
joka, kylien kohdalla juosten melkein etelästä pohjaseen, itäpuo
lelta laskee Wolgan syrjäjokeen, Kostorosliin. Vähä-Timerevo 
ja  Sinovskoje sijaitsevat vieretysten luoman länsirannalla. Vasta
päätä Vähä-Timerevon kylää, luoman itäpuolella, noin kolmannes- 
osa virstaa luoman rannasta on Iso-Timerevon kylä.

Shetsaluoman ja  Iso-Timerevon kylän välillä on noin kahden 
desjätinin avara lehtimetsikkö, joka luoman loiton vierteen ra
jalta aikain, pistää niemekkeenä mainitun kylän pelloille. Metsikkö 
on tiheää ja kasvaa matala-kasvuisia pähkinäisiä, tuomia, pihlajia 
y. m. Ainoastaan muutama suorakasvuinen haapa nostaa kruu
nunsa metsikön ylitse. Koko tuo metsikkö-ala on muinoinen hau
tausmaa. Metsikköön jos tunkeunet kohta huomaat kulkevasi hauta
kumpujen välillä, jotka kasvavat tuota tiheää lehtimetsää ja  usein 
löydät niiden väliltä vaivoin sen verran aukkoa ett’et tarvinne palata 
uutta polkua etsimään. Tuo tiheä metsikkö tekee hautakumpujen 
tutkimisen varsin vaivaloiseksi. Ainoastaan metsikön reunoilla näh

*) Lähdettyäni Bjéshetsistä jatkoi hra Europæus alkamiamme tutki
muksia ja julkaisi seuraavana talvena kansanvalistusministeristön aikakauskir
jassa tutkimuksiansa koskevan kirjoituksen: О курганныхъ раскопкахъ около 
погоста Бкжецъ, въ Бкжецкомъ укздк Тревской губернш. Tärkein löytönsä oli 
eräs Saksanmaan keisarin Henrik III:nen (1039—1056) hopearaha, joka ynnä 
suurin osa löytämästä kalustostansa säilytetään yliopiston museossa. Rahasta 
arvaten on kalmisto siis pakanuuden loppuajoilta, Xlrnen vuosisadan loppu
puolelta. Hra E. sanoo myöskin löytäneensä pieniä irtanaisia kulkusia, joita 
en kuitenkaan ole nähnyt.
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dään joitakuita paljaampia kumpuja. Kaikkeastaan sanotaan kum
puja metsikössä olevan päälle puolitoista sataa. Metsikkö tekee 
niiden luettelimisen maamittauskoneitta vaikeaksi. Kooltansa ne 
paljo eriävät. Löytyy pieniä, jotka eivät ole puolta kyynärää kor
keampia ja  ainoastaan noin kuusi kyynärää ristiinsä. Suurimmat 
ovat noin neljä kyynärää korkeita ja  15— 20 kyynärää ristiinsä. 
Kumpuja sanovat asukkaat „mogileiksi“ s. o. haudoiksi. Entisestä 
kaivamisesta en nähnyt missään jälkiä. Eivät asukkaatkaan tien
neet siitä mitään kertoa.

Matkallani Jaroslavista Moskovaan lähdin heinäkuun 25 p. 
Kosmodemjanskajan pysähdyspaikasta Iso-Timerevon kylään. Mie
lin täällä omalla kokemuksella tutustua Merjalaisten hautaustapoi
hin. Kahden kummun tutkittua katsoin kuitenkin niiden sisällön, 
tunnettuihin Merjalaishautoihin verraten, niin omituiseksi, että pel
käsin pettyneeni tuossa toivossa, varsinkin kun muutamat tutkijat 
olivat arvanneet toisia hautoja Jaroslavin läänissä „tatarilaisiksi“ , 
ja  lähdin kolmen päivän viivyttyä Moskovaan, sieltä kiirehtiäkseni 
tutkinto-alani itäisemmille aloille.

Löytöni ja  havaintoni mainitussa tutkimisessa olivat seuraavat.
I hautakum pu. Tutkittavaksi otin ensin vähälläisen kummun, 

metsikön itäisellä Iso-Timerevon puolisella syrjällä. Kumpu oli 
kasveista paljas, puolitoista kyynärää korkea ja  noin 12 k. ristiinsä. 
Neljällä miehellä kaivatin kaivannon kummun halki etelästä pohja- 
seen. Ruokamulta kummun pinnalla oli viidettä tuumaa paksua. 
Sitä seurasi mullansekainen savimaa pohjaan saakka, jossa kohtasi 
liikuttamatoin savi. Joitakuita hiilikipeneitä ilmaantui. Kahden 
luurangon lahonneet luut makasivat noin puolentoista kyynärän sy
vyydessä, päät lännessä, jalat idässä.

1 luuranko, etelästä lukien, oli niin vähiksi lahonnut että, paitsi 
leukaluu, muutama hammas ja  oikeanpuolinen olkavarsi, tuskin 
muuta mainittavaa luukappaletta löyttiin. Olkavarresta arvaten oli 
käsivarsi maannut suorana vainajan kyljellä. Samaten oli kalujen 
etsiminen luurangon ohelta turhaa.

2 luuranko lepäsi edellisen vasemmalla puolen, arviolta noin 
puoli kyynärää siitä eroitettuna. Tämä oli ainoastaan vähä parem
min säilynyt. Kallosta löyttiin pari kolme kappaletta päälaesta ja 
leukaluu. Myöskin muut vahvemmat luut, ehkä osaksi säilyneet, 
olivat niin lahonneet, että kokonaan paljastettuinakin taittuivat 
nostaessa. Luurangon ohessa löyttiin seuraavaiset rautakalut.
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A. Kaksi rautanaulaa, toinen 105, toinen 91 millimeteriä 
pitkä, molemmat jokseenkin hyvin säilyneitä. Ne ovat nähtävästi 
samaan tapaan tehdyt kuin nykyisetkin taotut naulat; kärjet ovat 
olleet neliskulmaisia ja ainakin pitemmän kanta neljälle taholle 
loivattu. Kannan puolella kumpaistakin kärkeä on nähtävänä ruos- 
teesen takeltunutta puujäännöstä. Naulat löyttiin toinen luurangon 
vasemmalta, toinen oikealta puolelta pääkallon kohdalta. Ai
nakin oikeanpuolisen naulan kärki makasi luurankoa kohti kään
nettynä. Ehkä on joku arkkukyhäys vainajaa ympäröinyt, mutta 
vuosisatojen vieriessä mullaksi lahonnut.

B. Rautaveitsi, nykyisessä tilassaan kärkeneen 135 mm. pitkä, 
terä 78 ja  kara 57 mm. pitkät. Terän suurin leveys on 14, pak
suus noin 6 mm. Näyttää siltä kuin olisi puukon tutkain kat
kennut ja  katkelma jyrkkään hamaran puolelta teroitettu. Luu- 
jäännökset karan ruosteessa todistavat että puukossa on ollut 
luuvarsi. Veitsi löyttiin luurangon vasemmalta puolen reisiluun 
kohdalta.

G. Rautainen vasarakirves, varsin omituinen muodoltansa ja 
käytännöllisyyteen nähden kenties muinoinen partuska eli sotakirves.

syrjien ja rautavarren väliltä on se kaarelle laskettu ja siinä 
vaan 31 mm. korkea. Rautavarsi, neljälle kulmalle taottu, on 
lavasta lukien pohjaan eli hamaraan saakka noin 95 mm. pitkä;

6. Rautakirves */ä.

Kirveen lapa on hy
vin leveä, mutta ma
tala. Sitä kannattaa 
keskeltä, niin sanoak
seni, rautavarsi, joka 
päättyy vasaraan, 
mutta rautavarressa 
lähempänä lapaa on 
silmä varten puuvart
ta. Kaarella hiukan 
oleva terä on 117 mm 
pitkä, mutta kirveen 
lapa ylempää soukke- 
nee 94 mnr.in levyi
seksi. Lavan kumpa- 
nenkin syrjä on 37 
mm. korkea, mutta
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kirveen terän ja  pohjan väli 132 mm. Kirveen lavan ja  sil
män välillä on varsi 26 mm. leveä ja  9 mm. paksu. Silmän 
kohdalla pullistuva ja  levenevä varsi on 38 mm. leveä ja 28 
paksu. Silmän ja vasaran välillä on varsi 22 mm. leveä ja  14 
paksu. Vasaran neliskulmainen pohja on kirveen terän suun
nalta 32 mm. pitkä, 28 mm. leveä. Kirveen silmässä vielä näh
dään puuvarren jäännöksiä. Mutta kirveen lavassa syrjien ylem
millä kulmilla on pyöreät reijät, joista arvattavasti puuvarsi hih
noilla oli vielä lujemmasti kirveesen kiinnitetty. Kirveen lavalla 
nähdään luultavasti puusta syntyneitä raitoja, jotka ehkä ovat 
jälkiä olleen ruumiinarkun pohjasta. Kirves makasi oikealla puolen 
luurankoa sääriluun kohdalla, terä säärtä kohti käännettynä (kuv. 6).

II hautakum pu oli metsikön läntisellä, luoman puolisella reu
nalla. Kummun koillisella vierteellä kasvoi pähkinäpensasto, mutta 
muuten oli kumpu paljas. Se oli noin kolme kyynärää korkea 
ja  kolmetoista k. ristiinsä. Kumpu avattiin etelästä pohjoseen 
juoksevalla kaivannolla. Kumpuun ajettu n. s. „pikleeri“-maa oli 
tavattomasti kovettunut. Siellä täällä kaivannossa ilmaantui hiiltä. 
Noin kahden kyynärän syvyydessä tavattiin paksu ja  eheä luu, 
joka makasi poikkipäin kaivannossa; se arvattiin kuitenkin pian 
härjän reisiluuksi. Puoli kyynärää siitä syvemmälle kaivettua koh
dattiin poltettu rikkakerros, joka hiilien seassa sisälsi poltetun luun 
palasia, saviastian kappaleita ynnä joitakuita rautakaluja, osaksi 
palasiksi ruostuneita. Rikkakerroksen alla seurasi kohta puhdas 
koskematoin savipohja.

A. Pieni rautakirves, ruosteesta nähtävästi varsin ohueksi 
kulunut. Kirveen lapa soukkenee terältä aikain yhtä tasaisesti

kummaltakin syrjältä silmälle asti. 
Lavan tuolla tavalla soukennetusta 
varresta on kirveen silmus yksinker
taisesti taitettu ja  lapavarren pää 
kirveen kaulaan keittämällä yhdis
tetty. Kaarella oleva terä on 55 mm. 
pitkä. Kirveen mitta terältä kirveen 
pohjaan luettuna on 82 mm.; kir
veen kaula on 13 mm., ja  kirveen 
silmukselle taittuva pohja 17 mm. le
veä. Kirves löyttiin läheltä rikkaker- 

7. Rautakirves */*• roksen eteläistä syrjää (kuv. 7).
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B. Savipata-kappaleita, tulessa pahaksi palaneita, ilmaantui 
hajallisina melkoinen joukko kohta pohjoispuolella äsken mainittua 
kirvestä. Mahdollista on että kappaleet ovat kahdesta padasta 
lohjenneet. Sovittamalla voisi ehkä vielä saada patojen haamut 
näkyviin.

C. Rautavyöstä viisi kappaletta. Vyö on nähtävästi kuu
muudesta paikoin pahasti taittunut. Kappaleista arvaten on vyö 
ollut selkäpuolelta sileä, 14 mm. leveä ja  2 mm. paksu, mutta etu
puolelta pyöreä ja  spiralikierteinen, noin 5 mm:in läpimittauksella. 
Edestä on vyö ha’alla kiinnitetty. Haka, joka multamöhkäleestä 
ilmaantui, valitettavasti pian taittui ja  on nyt ainoastaan kahtena 
palana tallella. Vyökappaleet löyttiin noin kaksi kyynärää poh- 
joseen päin kirveen löytöpaikasta.

D. Kuolaimet, pahasti ruostuneet, löyttiin noin kyynärä poh- 
joseen päin edellisestä löydöstä. Suurautojen yhteinen pituus on 
175 mm. Toisen selvemmän pieliraudan pituus on 103 mm. Kum- 
pasenkin suuraudan päässä on reikä, jossa pieliraudat istuvat. 
Rautasilmukset, jotka kummallakin puolen reijän kohtaa ovat 
pielirautoihin kiinnitetyt, pitävät niitä paikallansa. Silmuksiin oli
vat arvattavasti ohjat kiinnitetyt.

E. Kaksi satularautaa, arvatakseni. Ne ovat molemmat ali- 
puolella nauloilla eli kynsillä varustetut puuhun iskettäväksi, ja  
koukkuset kynnet todistavat, että valkia eli mädättävä aika on 
irroittanut raudat puustansa. Eheämpi on noin 33 mm:in pi
tuinen ja 18 mm:in levyinen kisko, josta nousee vähäinen kanta 
eli piikki. Toinen, ehkä vähä rikkoontunut, on muodoltansa ihan 
samallainen. Raudat löyttiin noin puoli kyynärää toisistansa vähä 
pohjempana edellistä löytöä.

F. Kaksi pientä pronssinaulaa ilmaantui, yksi kumpasenkin 
edellisen raudan ohella. Ne ovat noin 6 mm:in pituisia ja  ovat 
luultavasti joitakuita satulakaluja koristaneet.

G. Rautakappaleita ilmaantui, paitsi ennen mainittuja, kol
mesta paikasta, mutta ne ovat joko niin mitättömiä katkennaisia 
tai niin ruostuneita, että niistä en voi arvata mihin kaluun alku
ansa ovat kuuluneet. Yksi kappaleista löyttiin vähä idempänä 
kirveen löytöpaikkaa, toiset savipatakappalten ja  rautavyön väliltä.

Poltettuja luupalasia kokosin melkoisen joukon ja  erittäin 
niitä, jotka runsaasti ilmaantuivat hevoispukuun kuuluvien kalujen 
ympärillä, koska aloin arvella, että isäntä olisi hevosenensa kum
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puun haudattu. Kaikkialla en voinut päästä poltetun rikkaker- 
roksen itäpuoliselle rajalle, koska sitä varten kaivanto olisi ollut 
avarammaksi tehtävä ja  tuo olisi matkaani päivän pitkän viivyt
tänyt. Koska luut kuitenkin sillä puolen joko loppuivat tai yhä 
vähenivät, niin en luule että sieltä enää mitään olisi karttunut.

Moskovassa Elokuun 2 p. 1872.

./. R. Aspelin.
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Om ett bronssvärd funnet i W ichtis socken 
i Nyland.

Af

Л. O. Freudenthal.

Till universitetets etnografiska museum har nyligen af herr 
horgmästaren An. J ijsf.i.iu s  i Lovisa förärats ett bronssvärd funnet 
år 1862 vid gräftning på nedre sluttningen af Maanselkä eller 
den gren daraf, som genom Wichtis och Lojo socknar stryker ned 
åt Hangö udd. Dess läge i jorden var ej djupare än att det
samma vid gräftningen nåddes af en vanlig torfhacka, således 6 
à 8 tum under jordytan. Då fynd af bronsvapen höra till de 
största sällsyntheter*) i vårt land, hvilket plägar räknas till de

*) Utom de af H o l m b e b g  i Finska Vetenskaps-societetens Bidrag till 
Finland* naturkännedom, etnografi, och statistik 9 lift. nämnda och aftecknade 
fyra fynden af bronsvapen eger etnografiska museum endast ett senare till
kommet, nämnligen en liten celt från Åbo län. I ryska generalskan Rajewskas 
antiqvitets-samling lärer enl. uppgift af prof. N il s s o n  i tidskriften Framtiden 
IV årg. 7 hft. äfven vara ett bronssvärd från Finland, Vasa län, hvilket skall 
finnas afbildadt i Abhandlungen der k. böhmischen Oesellsch. d. Wissens. J. 1869, 
6:te Folge, 3 B., fig. 144. Då jag icke haft tillfälle att se denna afbildning, 
måste jag lemna därhän om icke i fråga varande svärd är detsamma, som fins 
i härvarande etnografiska museum (funnet i Storkyrö i Vasa län och afbildadt 
i H o l m b e r g s  anf. arb. fig. 66), af hvilket generalskan Bajewska eger en gips- 
afgjutning. Att något annat bronssvärd funnits i nämnda län är icke kändt. 
Huruvida de af H o l m b e r g  till bronsåldern hänförda stenyxorna m. m. verkligen 
höra dit, kan jag icke här inlåta mig på att undersöka. H o l m b e r g  framhåller 
själf (a. a. sid. 29) att „denna form (stenyxa med skafthål) i Finland bibehållit 
sitt användande långt in i järnåldern“, och på goda grunder räknar man i andra 
land (t.. ex. Sverige) dylika yxor till stenåldern. Om i någon enskild persons 
samling här i landet bronsvapen finnas, har jag mig icke bekant; åtminstone 
förekomma enligt benäget meddelade upplysningar inga sådana i baron Linders 
på Svartå eller borgmästaren Juselii i Lovisa samlingar af fornsaker, hvilka 
torde vara de ansenligaste privat person tillhöriga i Finland.

3



trakter af jorden, som stått utom bronsålderns kul
turområde, torde en närmare beskrifning af detta 
svärd icke sakna sitt intresse.

Svärdet, hvars utseende närstående i 1/4 
storlek utförda teckning återgifver, tillhör den 
till antalet öfvervägande klass af bronssvärd, som 
icke äro försedda med hela handtag af brons, 
utan endast med en smal grepptunga, å hvilken 
plåtar af ben, trä eller något annat ämne varit 
fastnaglade. Af samma art äro äfven de svärd, 
som förut finnas i vårt etnografiska museum för
varade ( H o l m b e r g  a. a. figg. 66, 67, 68). Nära 
liknande exemplar från Danmark och Sverige äro 
afbildade t. ex. i Atlas f .  Nord. Oldkyndighed tab. 
В II fig. 5 och hos N il s s o n  Bronsåldern fig. 7. 
Det mest lika af alla jag sett är dock funnet 
långt från norden vid Hallstatt i Österrike och 
finnes afbildadt i frih. v. S a c k e n s  arbete Das 
Grabfeld von Hallstatt in Oberösterreich, Wien 
1868 (tab. Y  fig. 7). Svärd af samma art äro för 
öfrigt vanliga i alla land, där bronskulturen varit 
rådande.

Det svärd, hvarom här skall talas, är 74,8 
ctm. långt. Den tveäggade klingan, hvars största 
bredd är 3,8 ctm., är starkt konvex och har par- 
allelt med hvardera äggen löpande en upphöjd 
rand, hvarigenom midtens upphöjning än tydligare 
framträder. Grepptungans längd är 9 ctm., så
ledes något mindre än flertalets bland de brons
svärd af samma utseende, hvilka uppmätts af 
W i b e l : han fann nämnligen bland tio svärd sju 
ega en grepptunga af 9Va till 10y 2 centimeter, 
endast tre, bland hvilka ett afbrutet, hade kor
tare grepptunga (6V2 till 8 ctm.); handtagen på 
två moderna hirschfängare, hvilka han likaledes 
uppmätte, voro 10 samt l l ' / 2 ctm. Bekant är 
hvilken vigt den berömde arkeologen N il s s o n  fäster 
vid bronssvärdens handtags längd och hvilken be
tydande rol bland bevisen för hans bronsålders-



35

teori dylika mätningar spela. Huru vanskliga de dock äro, hvad 
beträffar svärd med fullständiga handtag (och det är just bland 
dem N il s so n  funnit sina „kortkaflade“ exemplar) samt huru nästan 
helt och hållet godtyckligt bestämmandet blir af det handrum, 
som skall mätas, framhåller nyss åberopade författare ( Archiv 
fü r  Anthropologie bd. 3 sid. 48), hvilken bl. a. säger sig genom 
egen erfarenhet hafva öfvertygat sig om att ett kortkafladt brons- 
svärd intager ett förträffligt läge i handen, om man till greppet 
äfven räknar den kretsformige greppänden, i hvilken svärdets 
klinga merendels är innitad, och omfattar denne med tummen och 
pekfingret. Räknas blott det allra innersta stycket som handrum, 
så befinnes det att dess längd vexlar utomordentligt (från omkr. 
4 Va till 7 V2 ctm.) och vi skulle alltså nödgas antaga det minsta 
talet såsom angifvande handbredden, hvarimot, om inre delen af 
knappen och det nyss nämnda nitstycket tagas med i beräkningen, 
medeltalet ställer sig från 8 till 8 Va centimeter. En modern bords- 
knif hade icke fullt 9 centimeters handrum.

De bevis N il s s o n  från handtagens längd hemtar för de kort
kaflade bronssvärdens högre ålder tyckas därför lika litet som de, 
till hvilka ornamenteringen ger honom anledning, stå på någon 
serdeles fast grund. Grepptungans längd samt frånvaran af för 
bronsåldern egendomliga sirater, (hvilka på svärd af detta slag 
oftast saknas), hindra oss således icke att hänföra detta svärd 
till den egentliga bronsåldern, dit klingans form och fina arbete 
dess utom berättiga oss att räkna detsamma.

En betydlig skåra i ena äggen (vid lit. a), som fortsättes af
en spricka, sträckande sig in på 
mera än halfva svärdbladet, se fig. 
9, ådaga lägger att vapnet i tiden 
varit begagnadt. Metallens färg i 
skårytan, öfverdragen med samma 
slags gröna erg (ærugo nobilis) som 

-e r. det öfriga, sätter det utom allt tvif- 
vel att renman icke tillkommit ge
nom något hugg af hackan vid fynd
tillfället. Det är blott sällan man 
finner bronssvärd, som bära märken 
af hugg på klingan i likhet med 
vårt, hvadan all sannolikhet synes
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vara för att de allmännast och hufvudsakligen användes såsom 
stickvapen, hvartill de ock så genom sin form som genom sina 
handtag synas böra bäst lämpa sig.

Vända vi oss nu från svärdets yttre form och utseende och 
fråga efter den metall-legering, hvaraf det består, så finna vi att 
denna (enligt analys, som godhetsfullt verkstälts af biblioteks- 
amanuensen filos. kand. J e r n s t r ö m )  utgöres af

K o p p a r ..................................... 93,io pct.
T e n n ............................................. 5,45 „
Nickel, järn, spår af zink . l,io ,

99,65 pct.
Profvet, som till analysen användes, vägde 1,725 gram, svär

dets vigt var dess förinnan 720 gram.
Af alla mig bekanta bronssvärd har ett från Böhmen största 

likheten med vårt i anseende till legeringen. Det består nämn- 
ligen, enligt analys verkstäld af L ie b ig , af

K op p a r...........................................92,9 pct.
Tenn 6,7 „
J ä rn  0,2 „

99,8 pct.
Men detta svärd likaså litet som något annat från brons

åldern härstammande har att uppvisa zink och den utmärkte ke
misten B e r l in  säger uttryckligen „zink träffas icke i bronsålderns 
produkter“ (Ann. fo r  Nord. Oldkyndighed 1852) .  Till samma 
resultat har W o c e l , professor i arkeologi och konsthistorie vid 
universitetet i Prag, kommit, hvilken i sina Archäologische Paral
lelen (Sitzungsberichte der kaiserl. Akad. d. Wissenschaften in Wien 
11 och 16 bandenj hänför de metallföremål, hvilkas legering inne
håller zink, till hedendomens sista tider, hufvudsakligen de båda 
sista seklen af det första kristliga årtusendet. Slutligen kunna 
som hemulsmän för samma sats (nämnligen att zink icke förekommer 
i den egentliga bronsålderns legeringar) anföras den schweitziske 
kemisten v. F e l l e n b e r g , hvars analyser så vidt de röra bronser från 
Meklenburg jag inhemtat kännedom om ur L is c h ’ s  Meklenburg. 
Jahrbücher 29 årg., och W ib e l , som påstår att „ i bronsålderns 
brons utom koppar och tenn inga andra metaller äro tillsatta“.

Den sista formuleringen af påståendet lemnar oss dock en 
utsigt öppen att trots zinkhalten kunna hänföra vårt svärd till den 
egentliga bronsålderns produkter. Dess zinkhalt är nämnligen så
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ytterst obetydlig, att ingen fråga borde kunna uppstå därom, huru
vida zinken är afsigtligen tillsatt eller endast utgör en förorening 
af kopparn. Och här är det på sin plats att eiinra om de ana
lyser af bronssaker, hvilka B e r e e l iu s  redan på 1830-talet anstälde 
och hvilkas resultat finnas publicerade i Ann. fö r  Nord. Oldkyn- 
digh. årg. 1836—37. Han fann bronsen bestå hufvudsakligen af 
koppar och tenn, men därjämnte ända tiil 1 procent andra metaller, 
mest nickel, men äfven järn och zink. Han tillägger „det är just 
samma metaller, som ännu förekomma åtminstone i Falu och Gar- 
penbergs koppar i Sverige“. Serskildt yttrar han om zinken: „Att 
zink ingår till så ringa del i dessa vapen, visar att messing 
ännu vid deras förfärdigande ej kommit i bruk, emedan i motsatt 
fall svårligen kunnat förekommas att deras vapensmeder fått en 
med messing uppblandad brons att förarbeta“, ett yttrande, som 
sedan dess vunnit mångfaldig bekräftelse.

Som en besynnerlig omständighet, hvilken är egnad att för
svåra uppfattningen af nyss anförda påståenden af v. F e l l e n b e r g  

och B e r l in , förtjenar omnämnas att i  de talrika analyser af brons
saker de verkstält och offentliggjort spår af zink (d. v. s. zink i 
så ringa mängd att den icke kan antagas vid legeringen hafva 
blifvit afsigtligt tillsatt) alldeles icke omnämnas, utom i den sist
nämndes analys n:r 7 (Annal, f .  Nord. Oldk. 1852 sid. 250). 
Och dock är det just bronssaker från de nordiska landen B e r l in  

förnämligast har analyserat, hvilkas koppar man enligt B e r z e l ii  

nyss citerade utsaga om de svenske kopparmalmerne får antaga 
stundom vara af zink förorenad. Analyserna äro likvisst verkstälda 
med den noggranhet att t. ex. 0,43 pct af silfver och 0,зз pct af främ
mande metaller, (bland hvilka zink icke inbegripes), äro angifna *). — 
Härmed må för öfrigt förhålla sig huru som hälst; af det ofvananförda 
torde imellertid framgå att det svärd, som här varit fråga om, ehvad 
vi taga dess yttre form eller dess metallmassas beskaffenhet i betrak
tande, med skäl kan anses vara ett fabrikat från den förhistoriske 
period, som af arkeologerne benämnes bronsåldern.

*) Med denna anmärkning vill jag dock icke hafva sagt att jag skulle 
ansluta mig till den mening Berzelii ord innebära, att nämnl. kopparn, som 
ingår i bronsålderns metall, skulle härröra från inhemska bergverk. Men som 
denna fråga ännu torde bida sin lösning, (att Ьгот\яуеп förfärdigats i norden 
och ej blott importerats har man starka skäl att antaga), så är det icke ur 
vägen att påpeka ofvan nämnda förhållande.
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Ketjumuodot

Suomen rautakauden muinaislöydöissä.
Kirjoittanut

./. H. Aspelin.

Kielissään kansat selvimmin eriävät toisistansa, mutta kielensä 
ohella on kullakin kansalla omituiset tapansa, jotka ilmaantuvat 
muun muassa pukujen, koristuksien, aseiden ja muiden kalujen 
muodoissa. Ennen maailmassa, kun kulkuneuvot kansojen välillä 
olivat huonot, kun jokainen mies teki tarvittaissa mitä talossa 
käytettiin ja  erinäisiä tehtaita tuskin löytyi, — silloin oli tapojen 
omituisuus kansoissa paljoa jyrkempi kun nyt, silloin säilyivät 
kalumuodot kansassa polvesta polveen ja vieraalta kansalta lainattu 
kalumuoto voitti harvoin tai ainakin hitaasti maata.

Tuo seikka, tuo kansallisen kaluston omituisuus, tarjoo vertai
levalle muinaistieteelle mahdollisuuden levittää valoa kansojen 
kaukaisempaan muinaisuuteen. Vertaileva muinaistiede voi mu
seoissa, menneiden aikojen kalustoja tarkastelemalla, eroittaa muo
toryhmiä, joissa kuvautuu ennen eläneitä kansoja tapoinensa. Tah

domme tämän johdosta esim. tarkastella Suomen mui
naislöydöissä tähän saakka tavatuita ketjumuotoja.

Myöhemmän rautakauden haudoista Ahvenanmaalla 
on tässä kuvattu ketjumuoto jokseenkin tavallinen (kuv.
10). Eräästä hautakummusta Syllödan kylässä Salt- 
vikin pitäjää löyttiin viiden korttelin pituinen ketju tuota 
muotoa. Ketju on kiinnitetty n. s. „tasavartiseen“ sol- 
keen (kuv. 11) ja  ketjun toisessa päässä riippuivat 
rautaiset sakset, pakanuuden aikana tavallista keritsi- 
mien muotoa. Tämän ohella löyttiin samasta haudasta 
neljä osaksi rikkinäistä soikeata kupurasolkea, skandi- 
navilaista muotoa, pari kolmikulma-siraateilla, ja  kolme 
oudommilla siraateilla koristettua rannerengasta; nelis
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kanttisesta, vääntämällä koristetusta 
rautavartaasta tehty väljä rengas, 
johon liitetyssä hangassa riippuu 
muun muassa kaksi n. s. „Thor’in 
vasaraa“ ; vihdoin rautaveitsi ja  he- 
voisenkengän muotoinen pilkuilla ko
ristettu pronssisolki. —  Toisesta hau
takummusta Syllödan kylän maalla 
löyttiin kappale puheessa olevaa ketju- 
muotoa ja  sen muassa kaksi soikeata 
kupurasolkea, pronssi-atuimet, kolme

11. */*• tai neljä rauta-kynttä eli sinkilää,
sinisiä ja keltasia emaljihelmiä, joista 

kaksi kolmikertaista ; kappaleita kaksirenkaisista liitteistä yhdis
tettyä ketjua ja vihdoin pieni särkynyt pronssikalu, joka muistut
taa kelloripustimia Merjalaisten rintakoristuksissa.

Samallaista, ainoastaan vähän huonompaa ketjua, kuin kuv. 
10 esittelee, löyttiin myöskin eräässä hautakummussa Sundby’n 
kylässä, Sund’in pitäjää. Ketjun kannattimena on pienellainen 
pyöreä kupurasolki omituista muotoa (kuv. 12). Yllä kuvattua

ketjua oli melkoinen kappale takeltunut 
kolmanteen ketjuun, jonka muotoa kuv. 13 
esittelee. Näiden ketjujen ohella löyttiin 
hautakummusta kaksi soikeata kupurasol
kea sekä kappaleita kolmannesta, kaksi 
spiralikierteistä pronssisormusta, kaksi val
koista särmä-helmeä, pieni kulkunen, kap
paleita hevoisenkengän muotoisesta sol- 
jesta ynnä muista määräämättömistä prons
si-esineistä; vihdoin skandinavilainen myö
hemmän rautakauden miekka sekä toinen, 
jonka vähenevä kahvan-nuppi ja  pitenevä

12. väistin todistaa keskiajan koittoa, viisi
osalta pahasti ruostunutta keihäänkärkeä, kolme pientä sirppiä ja  
veitsen terä. —  Vihdoin on korttelin pituinen kappale puheessa 
olevaa ketjumuotoa löytty hautakummusta Olsnäs’in kylän maalla 
Gethan kappelissa. Myöskin tämän ketjun kannattimena on tasa
vartinen solki.



Suomen mannermaalla ei tiedetä tuota ketjumuotoa kertaa
kaan löydetyksi ja  siihen on epäilemättä eriävä kansallisuus syynä. 
Että Ahvenanmaan hautakummut ovat ruotsalaisia, sitä todistavat 
muun muassa nuo Normannien aikuiset soikeat kupurasoljet, jotka 
siellä ovat niin tavallisia *). Samaa näyttää myöskin tämä ketju- 
muoto todistavan. Sama ketjumuoto on, muistoonpanojeni mu
kaan Ruotsin valtiomuseossa, myöskin siellä tavallisin myöhemmän 
rautakauden löydöissä (Gotlannin muinaislöydöissä näin sitä vastoin 
ainoastaan yhden ketjun tuota muotoa). Nähtävästi samanaikuinen, 
ehkä harvinaisempi, on Ruotsissa se ketjumuoto, josta kuv. 13 
antaa meille käsityksen.

Tämä ketjumuoto (kuv. 13), jonka äsken tapasimme eräässä 
Ahvenanmaan hautakummussa toiseen ketjuun takeltuneena, on, 

sitä paitsi, ainoastaan kerran tullut ilmi Suomen mui
naislöydöissä. Joukko kappaleita tuollaista ketjua ta
vataan tuossa merkillisessä varhemman rautakauden ai
kuisessa „Wöyrin löydössä“ , joka jo  vuonna 1849 saa
pui yliopiston museoon. Valitettavasti on vaikeata 
varmaan päättää josko kaikki kalut, jotka tällä haavaa 
luetaan tuohon löytöön, todellakin siihen kuuluvat. Ka
lut näet löyttiin hietakuopassa astiasta, joka löytäessä 
meni rikki. Tähän nähden vähän kummastuttaa, että 
kalut osaksi ovat ehjiä, osaksi selvään valkeassa pi
laantuneita, joten muistuttavat noita Wöyrilläkin taval
lisia varhemman rautakauden rauniohautoja, joissa ruu
miit ovat poltettuja ja  joista vieraita kaluja ehkä on 

löytöön myöhemmin eksynyt. Löydössä on muutamia yksinker
taisia germanilaisia kaarisolkia, joista yksi on muutamaa gotlan
tilaista solkimuotoa **) n. s. denarikaudelta (ennen v. 425 j. Kr. s.). 
Sen sijaan tavataan löydössä valkeassa olleita kappaleita toisista 
paljoa edistyneemmistä kaarisoljista, joista yksi on ollut emalji-

*) Ahvenanmaan hautakummuista talleltaa yliopiston museo 12 soikeata 
kupurasolkea, siihen särkyneetkin luettuna. Suomen mannermaalta on löytty 
ainoastaan kolme: kaksi Kuusamosta, kolmas Wuoksen rannalta. — Myöskin 
tuo tasavartinen solki (kuv. 11) on Ruotsissa myöhemmän rautakauden muotoja. 
Kaksi tuon muotoista soikea on löytty Ahvenanmaan hautakummuista, kolmas 
Köönikän mäestä Kokemäellä. Ruotsin muinaislöydöissä on se myös jokseenkin 
harvinainen; ainoastaan Ångermanlannin löydöissä noita solkia ilmaantuu run
saammin, — muistoonpanojeni mukaan tapasin niissä 15 kappaletta.

**) Vrt. Ant. Tidskrift f  Hr Sverige IV, 2 häft., kuv. 171, siv. 191.
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napeillakin koristettu. Sen ohella ansaitsee huomiota se yhtäläi
syys, millä kaksi tähän löytöön ja yksi Wanajan Kattisen myöhän- 
aikuiseen löytöön kuuluva rannerengas ovat koristetut. Vasta 
toivon saavani puhua laveammin Wöyrin löydöstä, joka on tärkein 
tähän saakka tunnettu löytö Suomen vanhemmalta rautakaudelta.

Koska tämä ketju siten Suomessa on ilmaantunut sekä var
hemman että (Ahvenanmaan) myöhemmän rautakauden löydöissä, 
näyttää siltä kuin se olisi yhteinen kummallekin. Eräs Ruotsin 
valtiomuseossa säilytetty löytö Gotlannista todistaa ketjumuodosta 
samaa. Siellä löyttiin viidestä rinnakkaisesta, ketjusta tuota muotoa 
koottu rintakoristus, joka liiviläisten rintakoristusten mukaan päät
tyi kannattimella kumpaakin olkaa varten. Sen ohella löyttiin 
suuri, varhemman rautakauden edistyneimpiä solkia, arviolta noin 
v. 600 vaiheilta. Tuo rintakoristus tosin ei ole liiviläinen, ei 
ketjumuodon eikä kannattimien puolesta, vaikka sen yleinen luonne 
epäilemättä on Itämeren itäpuolelta Gotlantiin lainattu. Myös 
toinenkin samantapainen rintakoristus on Gotlannilla löytty; siinäkin 
ovat rinnakkaiset ketjut, seitsemän luvultaan, puheessa olevaa 
muotoa ja  kannattimet mitä omituisinta skandinavilaista tekoa 
myöhemmältä rautakaudelta. Kuten jo  yllä huomautettiin tava
taan tämä ketjumuoto kuitenkin muissakin löydöissä Ruotsin myö
hemmältä rautakaudelta.

Ne kaksi ketjumuotoa, joista edellisessä olemme puhuneet, 
ovat siten nähtävästi skandinavilaisia. Mutta me tapasimme eräässä 
Ahvenanmaan hautakummussa myöskin kolmannen ketjumuodon 
(kuv. 14), jota meidän vastaiseksi täytyy arvata suomalaiseksi.

Ne rinnakkaiset renkaat, joista ketju on yhdistetty, 
ovat luullaksemme suomalaisista kaksinkertaisista spi- 
ralirenkaista kehinneet. Tuo ketjumuoto on kahdesti 
ilmaantunut Suomen mannermaan löydöissä. Kappaleita 
tuollaisesta ketjusta on löytty Aimälän kalmistosta Koke
mäellä ja  melkoinen, suuremmalla renkaalla päättyvä 
kappale samallaista ketjua on Kuhmoisten Rantalan löy
dössä saapunut museoon. Viimeksi mainittua löytöä seu
raa myöskin särkynyt suomalainen ketjunkannatin, (vrt.

14. kuv. 15), johon luultavasti tämä löytty ketju on ollut kiin
nitetty *). Tätä ketjumuotoa en muista nähneeni muissa museoissa.

*) Berlinin museossa näin kaksinkertaisista spiralirenkaista kootun ket
jun, jolla oli samallainen kannatin, kun kuv. 14 näyttää. Sen löytöpaikkana



Vihdoin on mainitseminen spiralikierteisistä, kaksi-, kolrne- 
tai nelikertaisista renkaista koottu ketjumuoto, joka tietoni mu

kaan on yksinomainen länsisuomalaisten hei
mojen asutusaloilla. Merkillistä on että tuo 
ketjumuoto tähän saakka ainoastaan kerran 
56 renkaan pituisena, on löytty Suomessa, 
nimittäin Wanajan Kattisen löydössä (kuv.
15); kuitenkin voimme tähän luokkaan lukea 
myös nekin kaksinkertaisista spiralirenkaista 
yhdistetyt ketjut, jotka kannattavat Aimälän 
löytöön kuuluvia vaakumaljoja. Mahdollista 
on että edellinen ketjumuoto (kuv. 14) on 
Suomen aloilla osaksi astunut tämän alku- 
peräisemmän ketjumuodon sijaan. Minun luul
lakseni on tämä ketjumuoto niitä muinais- 
kaluja, jotka ovat varmoja kansallisuuden 
tunnusmerkkejä. Vasta saanen tilaisuuden 

puhua ketjun löytöaloista Itämeren maakunnissa ja  Walgetjärven 
takana. Tässä tahdon ainoastaan mainita ketjumuodon läntisim- 
mistä löytöpaikoista. Ruotsin itäisillä aloilla on ketju joskus tullut 
näkyviin. Yksi nelikertaisista renkaista koottu ketju on löytty 
Gotlannilla. Munsö’n saarella lähellä Björkö’tä Mälarjärvessä löyt
tiin liiviläinen rintakoristus koottu viidestä rinnakkaisesta ketjusta, 
joissa renkaat ovat kaksinkertaisia. Ketjujen kannattimet ovat 
kokonaan liiviläistä muotoa ja toisesta kannattimesta riippuu pronssi- 
kampa. Tuon ketjukoristuksen ohella löyttiin pronssivartaista pu
nottu vyö, Liivinmaalla ja Suomessa tavallista muotoa *). —  Kri- 
stianian yliopiston museossa säilytetään myöskin kaksi löytöä, 
joissa tuo ketjumuoto tavataan. Nomeland’ista Vallen pitäjää Ne- 
denæs’in amtia on löytö tallella (Museon Luett. 1671 —  2 b), 
jossa on kappale kolmikierteistä ketjua, kolme pronssi-brakteatia, 
puolikuun muotoinen kolmikulmilla koristettu hopeahely, atuimet

oli merkitty: Tilsit, Rombinu*. Toinen nelikierteinen ketju samassa museossa 
oli merkitty: Wironmaa, Kyda. — Littualaiset ketjut ovat yksinkertaisista ren
kaista kootut.

*) Vrt. O. Montelius, Statens Bist. Museum, s. 54. Noita suomalaisia vyö- 
renkaita, ehjiä tai puutteellisia, sisältää Liedon Anttilan löytö kaksi, Wanajan 
Kattisen löytö kolme ja Janakkalan Kernalan löytö yhden. Yksi Tyrväältä 
löytty vyörengas on lehtori Gottlundin tallessa.
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y. m. Merkillisempi löytö tavattiin perustusta kaivaessa itäpuolella 
W ardö’ta Itä-Ruijassa *). Lyhytläntäisen luurangon kaulalla riip
puivat 134:n kolmikierteisen renkaan pituiset ketjut, jotka kan
nattivat suuremmassa pronssirenkaassa pientä pyörävartista pronssi- 
ristiä. Rinnalla makasi hevosenkengän muotoinen solki sekä omi
tuinen ketjukoristus, jossa heilui pronssilevyjä. Tämän lisäksi 
löyttiin vainajan ohelta kolme pyöräpäätteistä vartta suuremmasta 
rististä ja  73:n renkaan pituinen kappale nelikierteistä ketjua. 
Mitä länsisuomalaista heimoa tuo ristitty Ruijan vaeltaja oli, on 
tätä nykyä vaikea sanoa. Tuo omituinen rintakoristus, joka on 
vieras tähän saakka tunnetuille tutkimusaloille, tullee luultavasti 
vastaisuudessa ratkaisemaan asian.

*) Löytö on kuvattu ja kerrottu: Aanberetn. f .  1856, s. 69.
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M yntfynd i Finland

Notiser, meddelade af 1t~. l j a g u s .

Då den unga Förening, hvilken på dessa blad talar till en 
fosterländsk allmänhet, icke mindre än Universitetets etnografiska 
och numismatiska samlingar, erkänner som en samvets- och heders- 
pligt att, efter förmåga, medverka till uppkomsten af ett finskt 
nationalmuseum, bör hon ock vid sträfvan för det gemensamma 
målet å ena sidan gifva, å den andra emottaga en hjelpsam hand. 
Beredvilligt har hon derföre insändt de redan ganska talrika forn- 
föremål, hon från olika delar af landet lyckats erhålla, till de 
nämnda samlingarne, hvilka i sin tur säkert icke skola töfva att, 
då stunden är kommen, med ränta öfverlåta dem till den i hoppet 
emotsedda centralanstalten. Detta förhållande, i sin mon ett band 
af fosterländsk solidaritet, motiverar närvarande, egentligast från 
universitetets myntkabinett utgångna meddelande, hvilket förelagt 
sig att lemna en kort öfversigt af ett antal sedan Fornminnes
föreningens stiftelse, samt delvis genom hennes nitälskan bekant
vordne och uppsamlade inhemska myntfynd. Väl hafva de flesta 
af samma fynd jemte ärade gåfvoinsändares namn redan anmälts 
i de tid efter annan öfver skänker och inköp till besagde kabinett 
publicerade summariska redogörelserna, men man har dock trott, 
att en sammanställning till något längre följd af de enskilda no
tiserna i saken, kunde underlätta och lifva hogen för denna ganska 
vigtiga art af fornforskning.

Eger det ena eller andra jordfyndet iochförsig endast sällan 
mer afgörande betydelse, så tviflar likväl ingen, att ju  flera så
dana i förening mången gång kunna lemna välkomna bidrag till 
kännedomen af fosterlandets äldre öden. Det gäller att genom 
enigt samarbete, flitigt tillvaratagande, noggrant antecknande af 
fyndens lokaliteter och andra dervid förekomne omständigheter, i 
möjligaste måtto förkofra materialet och fullständiggöra fyndse-
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rierna. Skulle sanningen häraf erkännas, torde äfven den önskan 
finna gensvar, att enhvar, som blott dertill är i tillfälle, isynnerhet 
herrar föreståndare för samlingarne vid våra vidt spridda läro
verk, benäget ville, antingen till Fornminnesföreningen eller direkte 
till Universitetets myntkabinett, hvilket äfven är beredt till kon
tant godtgörelse, öfverstyra, vare sig i landet gjorda fynd af nu- 
mismatiska fornsaker eller åtminstone detaljerade uppgifter öfver 
sådana, särskildt då de härröra från medeltiden.

Efterföljande förteckning, hvilken på sist antydt sätt säkert 
kunde betydligt kompletteras, omfattar, enligt sin plan, endast 
tiden från de sista månaderna af 1870 till och med 1873. Fynden 
äro här uppräknade i den ordning de till myntkabinettet in
kommit, och det i det närmaste fullständigt eller med uteslutande 
endast af några få, hvilka på goda skäl ansetts alltför apokry- 
fiska. Angående åtskilliga numror kan väl tviflas, huruvida de 
höra till egentligen s. k. jordfynd, men de hafva det oaktadt 
blifvit omnämnda, såsom möjligen föranledande till omsorgsfullare 
efterspaningar på ort och ställe.

1) Parikkala socken, Koitsanlaks by, 1870. På bonden An
ders Roihos hemman under en större sten på åkern hittade: 59 
svenska silfvermynt, till värden af 1, 2 och 5 öre samt 1, 2 och 
4 mark, från åren 1664— 1710, äfvensom 1 rysk ruhel af 1710 
och 1 enkel fingerring af silfver.

2) Libelits socken, Liperi by, ltraniemi udde, 1870. Af bonden 
P. Kinnunen uppgräfde: ett litet stenkäril med deri förvarade 
öfver 200 ryska „dengas“ . Dessa under de ryska storfurstarnes 
regeringar präglade små silfvermynt kallas af allmogen på flera 
orter „puolanlehtiä“ eller „tipoja.“

3) Sysmä socken, Väärämaa by, Värilä kapellansbol och 
dess Joutsa torp underlydande holme i Ylimäinen sjö, 1870. Af 
torparen Joh. Henriksson funna vid upplöjningen af en sved: 98 i 
förmultnadt tyg inlagde gamla silfvermynt —  nämligen 5 hela och 
1 styckadt kufiska, 16 angelsaclisiska och resten tyska medeltids- 
mynt, — samt 2 armringar och 1 styckadt spänne af silfver.

4) Halikko socken, Åminneyurd. Vid grundgräfning för ett 
mejeri i närheten af karaktersbyggningen funna: 4 smärre tyska 
medeltidsmynt.

5) Limingo socken, Lumijoki kapell. A f torparen A. Träff 
vid plöjning i ett kyttland funna: 1 holländsk dukat af 1654 samt



46

36 silfverraynt, nämligen 19 tyska, holländska och polska från 
1543— 1656 och 17 svenska från 1640— 1703.

6) Perno socken, kyrkobyn. Derstädes redan på 1850-talet 
funnet: 1 kopparmynt prägladt i Over-Yssel 1741; om ensamt 
eller jemte andra okändt.

7) Helsingfors stad. Yid gräfningsarbeten på studenthustomten 
hittadt: 1 litet sachsiskt silfvermynt af 1658 — Dersammastädes 
skola ett par äldre mynt dessutom blifvit funna.

8) Utsjoki. Uppgifvet såsom jordfynd: 1 större holländskt 
silfvermynt af 1660.

9) Ekenäs. I nejden funna: 1 svenskt silfvermynt från 1583 
samt 1 svenskt och 2 ryska kopparmynt från 17:de århundradet.

10) Högland, Norby eller Suurikylä hemman, 1870. Vid 
stenbrytning påträffade: 2 ryska dengas och 7 silfvermynt från 
Erik XIV:s tid. Dessutom på holmen Länsiviiri i ett kummel 
funna: 12 svenska kopparmynt från 1614— 1675. Äfven på holmen 
Itäviiri skola kummel finnas.

11) Pemar. Genom borgmästaren, assessor Ad. Juselius i 
Lovisa bevarade: 27 silfvermynt, nämligen 3 kufiska, 9 angelsach- 
siska och 15 från tyska medeltiden, — enda kända återstod af ett 
redan 1841 gjordt större fynd, hvilket skall hafva bestått af åt
minstone 200 mynt jemte 2 silfvertrådar och stycken af arbetadt 
silfver samt blifvit försåldt af en guldsmed till öfverstlöjtnant 
Tamelander.

12) Kexholms trakten. Ur jorden upptaget: 1 kufiskt mynt. 
Måhända hörande till det större fynd som gjordes 1842 vid 
Vuoxen.

13) Ilomants socken, 1871. Derstädes funnet: 1 svenskt 
kopparmynt af 1636.

14) Ilomants socken, Melaselkä by, 1871: 1 svenskt silfver
mynt 1691.

15) Brahestad. Jordfynd i nejden: 3 svenska kopparmynt 
från Gustaf I:s tid.

16) Helsingfors, 1863. Vid reparation af stenfoten till assessor 
Salingres stenhus funna: 11 svenska kopparslantar från 1744— 1774.

16) Loimijoki socken, Kartanonmäki backe, 1866. I jorden 
funna: 3 kopparmynt från Kristinas och Karl XI:s tider. På 
fyndstället synas lemningar efter ett, enligt sägen, större herresäte.
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18) Lojo socken, Hiiris backe, 1871. Af en bonde funnet: 1 
turkiskt guldmynt från början af 17:de seklet; derjemte skola 
bitar af bernstens ringar hafva legat.

19) Jokkas, Wehmais gård. Jordfynd: 10 svenska o. ryska 
kopparmynt från 1635— 1666 och 1718— 1793.

20) Invid Helsingfors, Karamsins villa. Under trädgårdsar
bete i jorden funnet: 1 sachsiskt silfvermynt af 1551.

21) Kronoborg socken, Savioja by på Heinisenmaa ö i La
doga. Vid åkerplöjning funna: 4 ryska dengas inlagda i näfver. 
Jf. n:o 27.

22) Idensalmi socken, Postila hemman, hörande under Salahmi 
bruk, 1872. I tvenne näfverrifvor tätt under jorden funna: om
kring 70 svenska silfvermynt från 1660— 1714 till värden dels af 
2 och 1 mark, dels af 5 öre. Dersammastädes hafva äfven förut 
myntfynd skett.

23) Tuusniemi socken och by i Kuopio län. Ur ett fynd 
af 119 dels lösa, dels i en näfverkont inlagda mycket nötta silf
vermynt (de flesta från Karl XII:s och Gustaf IIl:s regeringar) 
uttagne: 1 holländskt af 1620, 1 svenskt från Kristinas tid och 1 
rysk rubel af 1739.

24) Storkyro socken, Parpola kapellansbol. I stranden af 
Kyro-elf funna: 1 svensk 16 öres klipping af 1564.

25) Gustaf Adolfs socken, Joutjärvi by, Koljolci hemman,
1871. Vid åkerplöjning funna i en kopparask förvarade: 21 
svenska silfvermynt från 1779— 1782.

26) Muhos socken och by, Anttila hemman i Uleåborgs län,
1872. I hemmanets gårdsplan funna: 58 svenska kopparplåtar 
från 1710— 1758 i värden af V* till 4 daler, samt 2029 svenska 
kopparslantar, 1 och 2 ören, från 1730— 1768.

27) Kuopio stad, Hatsalo Boställe, 1871. I åkern funnet 
1 aflångt fyrkantigt men oläsligt kopparmynt.

28) Kronoborg socken, Kuuppala by, Derstädes på okänd tid 
funna: 2 angelsachsiska och ett kölnskt biskopsmynt.

29) Kronoborg socken, Savioja by. Derstädes funna: 23 
ryska dengas. Jf. n:o 19.

30) Limingo socken, Temmes kapell. Derstädes vid plöjning 
funna: Via svensk riksdaler af 1778.

31) Limingo socken. Jordfynd derstädes 1 polskt silfvermynt 
af 1593.



30) Limingo soclcen, Temmes kapell, Puntala gård, */2 verst 
från Ollila gästgifveri. Under en gammal vedtraf funna: 4 svenska 
öreslantar af 1666. Äfven diverse kopparmynt och en gammal 
läderkask samt en svärdsslida skola der påträffats i jorden.

33) Pielisjärvi socken, Lieksa kyrkoby, 1872. Nära tings
huset derstädes funna: 16 smärre silfvermynt, nämligen 1 svenskt 
från Gustaf Hits tid och 15 ryska dengas. Jf. n:o 38.

34) Ylivieska socken. Derstädes funna 4 kopparslantar från 
Karl XI:s tid.

35) Brahestad o. Salo socken, Wihandi kapell. Derstädes 
funna: 2 kopparslantar från Karl XII:s tid.

36) Pyhäjoki socken, Limingaja by, Palus hemman. På en 
stor flat sten, öfvertäckt med jord, funna: 8 svenska kopparmynt från 
1666— 1707. Flere jordfynd sägas hafva å orten blifvit gjorda; 
äfven detta skall ursprungligen varit betydligt större och deri 10 
silfvermynt ingått.

37) Kalajoki socken. Derstädes funnen: 1 kopparklipping 
från Johan III:s tid.

38) Borgå socken, Källsund. Derstädes vid en källa funna: 
2 äldre svenska kopparmynt.

39) Jaakimvara socken, Metsänmigli by, 1871. Vid plöjning 
af en gammal åker funnet: 1 nederländskt silfvermynt från Alberts 
och Elisabets tid (1599— 1621).

40) Pielisjärvi socken, Lieksa kyrkoby, 1872. Derstädes 
funnet: 1 silfvermynt från Johan III:s tid. Jf. n:o 31.

41) Kumo socken, Ranta hemman, 1873. Derstädes i jorden 
funnet: 1 litet svenskt silfvermynt af 1559.

42) Qveflax socken, Wassor by. Derstädes funnet: 1 litet 
silfvermynt från Kristinas tid.

43) Sibbo socken, Hindsby gård, 1873. Vid åker plöjning 
funna: 2 svenska kopparmynt af 1669. Dersammastädes skola 
mynt ofta hittats i jorden.

44) Svensksund, Lehmänsaari holme, 1873. I ett derinvid 
sjunket fartyg funnet: 1 ryskt kopparmynt af 1772.

Dessa 44 numror innehålla blott till någon väsendtligare del, 
men ingalunda alla de under berörda triennium i Finland gjorda 
och tillvaratagna myntfynd. Åtskilliga andra dylika hafva tid
ningarna då och då omnämnt, utan att utredning kunnat vinnas, 
hvar de slutligen hamnat. Så t. ex. hittades i Reso och Ingois



49

gård 1870 i december 5 svenska kopparmynt från 1710— 1713, i Saa
rijärvi och Paajala by 1872 i oktober: 76 svenska silfvermynt från 
16 och 17 hundratalet, i Juuga 1873: 61 svenska riksdalrar och 1 
tredalerstycke från Gustaf III:s och IV:s tid. Äfvenså upptager kata
logen öfver pastor Lindmans af universitetet 1871 inköpta kollektion 
ganska många mynt såsom jordfynd, isynnerhet från trakten 
af Åbo, men tiden när de påträffats har, troligen i saknad af säker 
vetskap, icke blifvit angifven. Att från våra äldre jordegendomar 
och herresäten, hvarest dock myntfynd antagligen oftast förekomma 
jemförelsevis så sällan något afhöres i den vägen, kan icke annat 
än väcka uppmärksamhet. Man bör hoppas, att med allmännare 
vaknadt intresse för den inhemska fornkunskapen, i framtiden 
inga densamma rörande, om än skenbart obetydliga detaljer, 
skola ringaktas.

4
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Om förbränning a f lik, om offer och åkerbruk 
hos fornfinnarne.
Lingvistiska strökorn af 

O. Donner.

Den komparativa språkforskningen lemnar stundom ganska 
märkliga bidrag till utredningen af folkens tidigaste kulturförhål
landen, så äfven den jämförande forskningen rörande de finska 
språken, ehuru denna ännu ej hunnit samma grad af mognad 
som undersökningen af de indoeuropeiska folkens språk. Jag vill 
här anföra några för etnografin betydelse ägande ord.

I svenska lappskan förekommer ordet julet, som äfven har 
hiformerna jolet, joulet, alla i betydelsen begrafva. Något jula, 
jo le  i betydelse af graf förekommer icke, utan synes det förra 
ordet stå skenbart isoleradt. Det återfinnes likväl i ceremissiskan, 
hvarest man har orden julem  brinna, julaldam  uppbrinna, be- 
grafvas. Dessa ord, som i denna öfverförda betydelse förekomma 
i de två nämnda språken, stå dock ingalunda enstaka. Dermed 
sammanhänga de finska julkea  uppenbar, ju lk i offentlig, julkenen 
bli uppenbar, våga, ju la  dristig, liv. ju lg  bländas, samt äfven f. 
ja lo  dristig, förträfflig in. fl. Alla äro de bildningar ur den finsk- 
ugriska roten ja l  — jol, ju l  glänsande, brinnande, klar, öppen.

Det lappska ordet qvarstår sålunda från en tid, då man 
begrof sina döda genom förbränning; då denna sed upphörde, 
glömde man bort ordets egentliga betydelse och förstod derunder 
endast den öfverförda. Att denna etymologiska förklaring stöder 
sig på reel grund framgår deraf, att man, enligt uppgift af J. R. 
Aspelin, på 6'eremissernas och Syrjänernas område känner nästan 
endast grafvar med förbrända lik. Då härtill kommer likhet 
mellan Finnarnes och Syrjänernas begrafningsplatser, ännu mera 
betydelsefull derigenom att man äfven i finska grafvar funnit
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brända lik (i Äimälä i Kumo), samt derjämte erinrar sig Henrik 
Lettos uppgift att de hedniska Esterna och Kurerna förbrände 
sina döda, så tyckas alla dessa uppgifter samstämma med hvar
andra. Man torde på grund häraf hafva fullt skäl till den slut
sats, att de finska folken i en aflägsen forntid begrafvat sina döda 
genom förbränning af deras lik. Jfr härmed O. Donner, Verglei
chendes Wörterbuch sid. 106.

Man har stundom antagit, att Finnarne icke ägt något sär- 
skildt ord för begreppet offra, hvarföre offer väl icke heller hos 
dem förekommit. Detta antagande synes dock icke vara rätt håll
bart. Så uttalar J. R. Aspelin vid sin framställning af de offer 
af kött, bröd och salt, som Mordvinerna frambära för sina gudar 
och förbränna, den förmodan att finska ordet palvelen ursprung
ligen skulle betyda offra, s. Kuukauslehti för 1873 s. 250 not. 
Den undersökning angående ordets etymologi, som jag redan 
förut anstalt, förklarar såväl sannolikheten af en dylik förmodan, 
som ordets ännu gällande betydelse. De finska orden palan 
brinna, palo brand, freqventativerna palelen, palenen m. fl., hvilka 
i vot. pölan, sv. lappska puolet brinna, ersa mordv. palan, mokscha 
palïn brinna, glöda, frysa, vogul. pol'em frysa hafva sin motsva
righet, äro former bildade ur en gemensam rot pal  med betydelsen 
brinna. Liksom nu af en inträns, form på un ett nytt transitivum 
stundom bildas i finskan i talun talvän, kalun kalvan, kaliin kalvän, 
så är äfven päivän uppenbart bildadt af ett icke brukligt *palun. 
Detta nya transit, med betydelse bränna brukas dock endast i 
den speciella af röka kött. Biformerna palvon , palvon  ödmjukt 
bedja, freqvent. palvelen tjena, tillbedja ha deremot erhållit 
denna sekundära betydelse derigenom, att man urspr. visat sin 
tillbedjan och dyrkan genom att bränna de framburna offergåf- 
vorna, såsom ännu hos Mordvinerna är brukligt. Huru nära 
dessa verber med hvarandra sammanhänga utvisar liviskan, i 
hvilket språk pall presens palab betyder brinna och pall pres. 
polab bedja, begära; en ännu närmare förknippning antyda det 
norsk lappska balvoo tjenst, tillbedjan, hvilket formelt är inden- 
tiskt med f. palvo  rökt kött eller fisk. Ur alla dessa omständig
heter synes derföre otvetydigt framgå, att äfven Östersjöfinnar 
och Lappar i en aflägsen forntid dyrkat sina gudar genom fram
bärandet af offer, som brändes.
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Den i nyss nämda ord förekommande roten pal är för et
nografin anmärkningsvärd i mer än ett hänseende. Jag kan näm
ligen icke annat finna, än att äfven det mycket omtvistade ordet 
pelto åker har sitt ursprung ur samma rot. Thomsen, Den got. 
sprogklasses indflydelse på den finske s. 140, och Ahlqvist, Kul
turord s. 22, förklara det f. pelto, veps. pold, peld, vot. pölto, est.
pold  för ett lån ord af fht., f.saks. fe ld  n., f.eng. fe ld  m., gsv.
fjœlder. Mot detta antagande strider dock såväl det i fråga va
rande ordets anljud, som äfven dess slutvokal. Ett germa- 
niskt f  motsvaras i finska lån ord af v : fat =  f. vati, fil =  viili, 
far =  vaari *) och enligt Thomsens egen förklaring s. 77 not före
kommer intet germaniskt neutrum, som vid öfvergång till finskan 
skulle antagit o till slutvokal, och ytterst få maskulina. Af de 
fyra exempel han i detta afseende uppräknar är dock juusto af- 
gjort finskt, heimo osäkert och pelto ett af dem, hvarom här gäller 
att bevisa; kerno =  kernas vore således det enda kvarstående 
exemplet. Deremot ha många ord med slutande två konsonanter 
vid lån till finskan erhållit ändeisen -e’ gen. ehen : palje gen. pal
keen, till följe hvaraf man äfven här kunnat vänta en form velie 
gen. velteen. Ville man åter sätta tidpunkten för ordets upptagande 
i finskan ännu längre tillhaka, till en tid, då det germaniska /  ännu 
ej bildats, så blefve förhållandet annorlunda. Enligt Mannhardt 
i Kuhns Zeits. V, 230 (Jfr Schade Altdeutsches wörterb. s. 108) 
visar isl. fold, ags. folde  på en grundform fuld, =  fa ld  =■ sanskr. 
prthivi altså före den germaniska perioden *paltha (jfr it Хат v  g). 
Men af denna grundform skulle helt säkert på finskt område bil
dats ett *paltaha nom. pallas, eller *paltehe nom. polle.

Då sålunda det finska ordets form icke nöjaktigt kan för
klaras genom dess härledning från det germaniska, återstår att 
söka en inhemsk etymologi, hvilket dock hade bort vara forsk
ningens naturliga utgångspunkt. En sådan finner man ur roten 
pal, förbunden med den i finskan ofta begagnade ruffixen to. 
Factivum af palan heter nämligen i f. poltan, vot. pöletan, hvarmed 
den vot. formen pölto åker i afseende å vokalisation fullkom
ligt öfverensstämmer. Men äfven i finskan inträder icke sällan

*) Ordet paasto fasta, som man åberopat till bevis på motsatsen, har dock 
tvifvelsutan inkommit med många andra religiösa benämningar från den gre
kiska kulten. Fasta heter i ryskan посгь post.
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öfvergång från vokalen a till e: taputan teputan, palkka pelkkä, 
lap. palat f. pelle, samt i här i fråga varande rot: palehdun pelehdyn 
förtorkas, vissna. Det kan derföre icke råda något tvifvel derom, 
att pelto står =  *polto =  det brända, en afbränd plats, häntydande 
på finnarnes äldsta sätt att bruka jorden genom svedjande. Och 
liksom för att höja denna etymologi öfver hvarje tvifvel, finnes i 
finskan ett annat ord, bildadt ur samma rot, för samma begrepp: 
palo brand, afbränd plats, sved. Förunderligt vore också, om 
språket hade måst låna uttrycket för åker, då det förut egde så 
många inhemska benämningar för särskilda slag af sved, såsom 
kaski, huuhta, halme, palo, rasi, aho, hvilka redan Porthan ansåg 
för tillräckliga bevis för finnarnes bekantskap med åkerbruket.

Här bör ännu en annan förklaring af det finska ordet pelto 
anföras, framstäld af Gottlund i Otava, 2:dra delen. Samman
ställande det lappska pöldo, puold backsluttning, kulle, och f. 
paltla, paltto, palto sluttning, hänför han till dem äfven pelto, 
en sammanställning som äfven Schott, Altaische studien 5 heft. 
s. 35 synes gilla. Att paltta och pöldo stå i rotsammanhang 
med f. puoli sida, hälft kan tagas för gifvet, men härmed är icke 
nöjaktigt förklaradt, hvårföre åkern skulle fått sitt namn af back
sluttning i allmänhet, äfven om svedjeländer ofta utgöras af sådana. 
Likaså har Lindströms förklaring af pelto, MS. s. 77, ur de lappska 
palet gräfva, palok grop, graf, palat graf, poltet plöja, gräfva, 
jemförda med f. pelle lös jord, graf, en ganska antaglig grund, 
men lider af samma bristfällighet, som den nyss förut nämda. I 
intet af dessa fall har man nämligen ännu lyckats uppvisa en 
inom de beslägtade språken befintlig rot, ur hvilken de med lätthet 
kunde härledas. De stå derföre ännu åtminstone isolerade, utan 
att man känner deras ursprungliga betydelse.

Hvad det ungerska fö ld  vidkommer, kan det regelrätt här
ledas såväl från det f. pelto, som från det germaniska feld. Bu- 
denz, A Magyar és Finn-Ugor nyelvekb. szöegyezéseh n:o 532, 
sammanställer föld, hvars första betydelse vore mark, grund, med 
f. pöytä =  *pöltä som han anser urspr. betyda yta. Thomsen, got. 
sprogklasse 143, håller, dock väl oriktigt, pöytä  för ett lån af got. 
biuds, fnord. bjôd, bjödr, hvaraf fornslaviskan fått bljudo.
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Tieto ja  m uinais-aikuisista suom alaisista hauta
kummuista Inkerinmaalla ja  länsi-eteläisessä 

osassa Aunuksen kupernia sekä Tichvinan 
puolella Novgorodin kupernissa.

Kirjoittanut 

/). E. />. Europæus.

Koska hra T:ri Ignatius Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
historiallisen osakunnan kokouksessa 3 p:nä helmikuuta 1871 antoi 
kertomuksen muinais-aikuisista hautuu-paikoista Euran pitäjäässä, 
jotka hra T:ri I. arveli olevan muinais-suomalaisten omia; niin 
minä saan asian selvitykseksi mainita, että ainakin yllämainituissa 
maanpaikoissa löytyy muinaisaikuisia hautakumpuja, jotka aivan 
varmaan ovat varsinaisten suomalaisten omiksi luettavat. Paikkain 
nimet niissä maisin osoittavat näettesen melkein aivan yltänsä, 
että vaan varsinaiset suomalaiset ovat olleet niitten maanpaikkain 
muinais-asukkaina. Niissä maanpaikoissa ja  sen lisäksi koko Aä- 
nisjärven ympäristöllä sekä Laatukan järven, tahi muinaisella ni
mellä Nevaisjärven eteläpuolen ympäristöllä löytyy venäläistenkin 
asumilla aloilla yltäkyllin suomalaisia paikkain nimiä, mutta ei 
tavata tarkimmissakaan lähteissä yhtään merkkiä muinais-ugrilai- 
sista paikkain nimistä, niinkuin minä jo  Suomi-kirjassa, toisen 
jakson 7:nessä ja 8:nessa osassa, kirjoituksessani Suomalais-unga- 
rilaisten kansain muinaisista olopaikoista sekä useammissa sa
nomalehtiin painetuissa kirjoituksissani olen kertonut. Mutta näitä 
ugrilaisia paikkain nimiä löytyy kuitenkin runsaimmissa määrin 
näitten paikkakuntain ulkopuolella olevilla mailla, nimittäin länsi- 
pohjaisiin, pohjaisiin, itään ja  itä-etelään päin siitä rajasta lähtein, 
joka on merkitty sille muinais-kansalliselle Suomen, Wenäjän ja 
Skandinavian kartalle, jonka minä olen maamme Muinaismuisto- 
yhteydelle antanut. Ainoastansa läntisessä osassa Inkerinmaata
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ja  aina Wiron puolelle asti tavataan tällä muinais-suomalaisella 
alalla myöskin nähtävästi litvan kielisiä paikkain nimiä. Esimer
kiksi minä voin mainita, että Luga joen  suomalainen nimi Lau
kaan jok i, tahi mikä-polvessa eli nominativissa Lau’as, alkuansa 
Laugas, on nähtävästi litvan sana laukas =  keto. Sitten on Wai- 
varan kirkkokunta, kaksi peninkulmaa Narvan kaupungista länteen 
päin, joka nimi taas on litvan vaiveris =  orava, latinan viverra, 
slavonin ш ерица, äännöslaillisesti syntynyt entisestä muodosta 
vaiveritsa, myöskin =  orava. Niissä maanpaikoissa voinevat litvan 
ja  lätin kielen taitajat tarkemman tutkinnon kautta, ja  etenkin 
vanhan-aikuisista lähteistä saada vieläkin enemmin semmoisia paik
kain nimiä käsille.

Että se todella on ollut suomalainen kansasto, joka Inkerin
maalla sekä Laatukan järven eteläisillä ja  itä-eteläisillä lähitie- 
noilla muinoisin on mullannut kuolleitansa hautakumpuihin, se 
nähdään selvästi Novgorodin arkkipiispan Makarjin historiallisesti 
merkillisestä kirjoituksesta vuodelta 1534, jolloin pappi Ilja mai
nitun arkkipiispan kirjallisen käskyn mukaan lähetettiin yllämai
nittuihin maanpaikkoihin „Tschudilaisten luokse“ , joista mainitussa 
käsky kirjassa sanotaan, että „ne arpojainsa avulla panettivat kuol
leensa hautakumpuihin ja kalmistoihin, josta sanasta on tehty ve
näläinen muoto поломите. Kalmisto sanan kantasana on kalma, 
joka hautaa merkitsevänä tavataan Karjalan ja  Wiron murteissa 
sekä lapin ja  mordvan kielessäkin. Länsisuomenkin sekä Savon 
murteissa se sana ainakin entisinä aikoina nähtävästi myöskin on 
ollut käytöksessä, jonka useammat paikkain nimet niissä maan
paikoissa osoittavat. Esim. Waasan tienoilla löytyy nimi Kalmoo- 
lakso (katso Aspelin’in muinaistutkintokirjoitusta Suomi-kirjassa, 
toinen jakso, 9 nios) ja  Ikaalisissa löytyy kylä nimeltä Kalmoi, 
(katso mainitun pitäjään kertomusta). Myös Leppävirroilla tava
taan Kalmasaari ja  samanlaisia nimiä löytyy Saimaan vesistössä 
muuallakin. Kalma sanan laaja käytäntö osoittaa, että suoma
laisten esi-isät ovat jo  pitkiä aikoja sitten haudanneet kuollei
tansa tavallisiin hautoihin tahi kalmoihin, ja  ainakin se on tapah
tunut aina niistä ajoista lähtein, kuin Suomalaisten, Mordvalaisten 
ja  Lappalaisten esi-isät vielä eivät olleet eronneet toisistansa eri- 
murteellisiksi kansoiksi.

Se oli runonkeräysmatkoillani vuosina 1847— 49, kuin minä 
yllämainituissa Inkerin ja  Wenäjän puolen maakunnissa sain nähdä



koko joukon semmoisia muinais-aikuisia hautakumpuja, kaikki 
melkein yhtä muotoa. Ne nimittäin ovat pitkänpyöreitä ja  kor
keudeltansa noin 1 ja  2 kyynärää. Niitä minä olen nähnyt Hat- 
sinan (Gatschinan) kaupungin tienoilla ja  Olhavan (Wolchovan) 
sekä Sääsken joen (Säsj joen) varrella sekä Paksch joen varrella, 
venäjäksi Pascha, joka juoksee läpi ^Vepsäläisten maan Tichvinan 
piirikunnan pohjais-osassa. Jaaman kaupungin (Jamburgin) piiri
kunnassa, Inkerinmaan läntisessä osassa, niitä myöskin mainitaan 
löytyvän, niinkuin Pietarin Muinaistieteellisen Seuran Toimituk
sissa, eräässä vuosikerrassa kerrotaan.

Näissä hautakummuissa nähtävästi ei liene enempää, kuin 
yksi kuollut kussakin. Sisä-Wenäjän suurissa hautakummuissa 
taasen, jotka alkavat Msta joelta lähtein ja  ulottuvat aina Tulan 
ja  Kalugan kuperneihin asti, — niissä taasen sanotaan usein ta
vattavan useamman kuolleen luut peitettyinä sekä rinnan että eri 
kerroksiin. Ne keski-Wenäjän hautakummut ovat paljoa isommat, 
kuin yllämainittuni paikkakuntain perisuomalaiset hautakummut, 
nimittäin useimmiten kolme ja  neljäkin syltä korkeat. Pohjaisim- 
pain hautakumpuin joukkoon tätä laatua mahtanee kuulua se, 
jonka minä itse muinoin näin noin seitsemän kymmentä virstaa 
etelään päin Hatsinasta ja  muutamia virstoja pohjaiseen päin My- 
silka nimisestä kylästä, joka paikkakunta oikeastansa löytyy ulko
puolella sekä varsinaisten suomalaisten että varsinaisten ugrilaisten 
paikkain nimein alaa. Nimi Mysilka näyttää kuitenkin syntyneen 
jostakin suomen kielen murteesta ja  vastaa arvattavasti suoma
laista nimeä Maaselkä, etenkin kuin se kylä todella onkin raken
nettu jotenkin korkealle mäelle, joka onkin korkein niillä näky
villä. Tässä mainittu noin kahta syltä korkea hautakumpu seisoo 
aivan yksinänsä sen vanhan-aikuisen maantien vieressä, joka Nov
gorodin kaupungista päin viepi Tessovan kylää kohti. Tämä kylä 
on historiallisesti tunnettu jo  muinaisista Puntuksen sodan ajoista, 
niin että mainittu hautakumpu kyllä on voinut syntyä myöskin 
silloisten sotaretkien aikoina.

Kuin Olhavan joen, Sääski-joen ja  Paksch-joen (Paksujoen) 
varret ovat melkein aivan täysi semmoisia hautakumpuja, kuin 
ylempänä selitettiin, niin siitä jo  voipi arvata, että niillä tienoin 
ennen vanhaan on löytynyt jotenkin vahvasti kansaa, joka pitkinä 
aikoina on siellä asuskellut. Varsinaisesti niitä hautakumpuja, 
minun tietääkseni, vielä ei ole tutkittu, luultavasti siitä syystä,
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että niitä aivan päältävarsin on arveltu muinais-venäläisiksi. Kuin 
nyt usein mainitut paikkakunnat muinoin yltänsä olivat saman 
jäämiläisen suvun asuttavana, joka nyt löytyy länsi-eteläisessä 
osassa Suomenmaata; niin siitä seuraa, että jos näissä jäämiläi- 
sissä (eli hämäläisissä) osissa maatamme samanlaatuisia hauta
kumpuja tavataan, kuin ne muinais-jäämiläiset Inkerinmaalla ja  
Laatukan eteläpuolella; niin sitten on kyllä syytä arvella niitä 
nykyisten länsi-eteläisten suomalaisten esi-isäin omiksi. Verran
nolliset muinais-aikuisten hautain tutkinnot sekä näissä länsi-ete- 
läisissä osissa Suomenmaata että myöskin usein-mainituissa maa
kunnissa Inkerinmaalla sekä Wenäjän puolella niitä aloja tulisivat 
kyllä levittämään paljon valoa näistä suomalaiselle muinaistutkin- 
nolle varsin tärkeistä seikoista.
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Löytö rautakaudelta Laihialta v. 1873.
Kertonut 

K. E. F. Ignatius.

Keväällä v. 1873 löydettiin Laihian pitäjässä, erästä kivikkoa 
kaivettaissa, lähellä Isoa-kylää, noin 20 syltää vasemmanpuolisesta 
joen rannasta, joukko vanhoja rautakaluja, jotka tohtori Rancken 
Waasassa lähetti Suomen muinaismuisto-yhtiölle. Huomattava on, 
että se seutu, josta ne löydettiin, jo  aikaa sitten on ollut tunnettu 
sekä lukuisien muinaisjäännöstensä että useain viehättäväin mui- 
naiskalujen tähden, joita näistä aina vähä väliä on saatu näkyviin.

Jo vuonna 1725 tutkisteli silloinen Laihian kappalainen Is
rael Reinius useampia kiviroukkioita ja  „jättiläishautoja“ noin 
kolmen-neljänneksen peninkulman päässä Isosta-kylästä, eräällä 
paikalla, jota siihen aikaan sanottiin Jätinhaudan maaksi. Paitsi 
vähän mullansekaista luu-soraa ei hän siellä kuitenkaan tavannut 
mitään muinaiskaluja, mutta hän lopettaa kertomuksensa seuraa- 
valla, nyt puheena olevan löydön suhteen sangen tärkeällä tiedolla: 
„ Muutoin löytyy mainitun Ison Kylän ääressä joukko kiviläjiä, 

joista  ennen on löytty tuntemattomia rauta-aseita; mutta minä en 
ole onnistunut näkemään sellaisia aseita, eikä minulla myöskään 
ole varaa kaivattaa tuollaisia läjiä“ *). Se on siis sama kylä ja  
arvattavasti sama paikkakin, josta jo  150 vuotta sitten satunnai
silla kaivamisilla saatiin ilmi löytöjä, jotka luultavasti olivat sa
malta ajalta ja  kenties melkein samaa laatuakin, kuin nämä ny
kyiset, vaikka ne eivät ole jättäneet muita jälkiä, kuin sivumennen 
kirjoitetun niukan muistoon-panon suupuheen mukaan.

1780-luvun alussa sai Kristfrid Ganander suuren joukon 
muinaiskaluja ilmi, tutkiessaan Laihian kiviroukkioita. Hän ker

*) Katso: J. E. Aspelin. Kokoilemia Muinaistntkinnon alalta. Suomi. 
Toinen Jakso IX, sivv. 83 seurr.
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too löytäneensä „kivien väliltä ja  alta mullasta, joka enimmästi 
oli täytetty hienolla luusoralla ja  hiilillä, pari suurta enemmän 
kuin tukaatin painoista kultasormusta, leveän liuskan eli kaistaleen 
kruusattua kultaa, valkeasta sulanneita ja  yhteen-juuttuneita 
hopea-, messinki- ja  kuparipaloja, paraiten melkein muinaiskansojen 
satula-, ratsu- ja  hevos-asujen näköisiä“, niinkuin myös muista 
roukkioista „rautakaluja, veitsiä, tulirautoja, onkia ja  jokseenkin 
pitkiä kappaleita täyteläisistä messinkivitjoista, vieläpä kypäri ja 
miekka-paloja“ *). —  Tarkempia tietoja Gananderin löydöistä ei 
meillä ole, eikä nyt enää näytä olevan mahdollistakaan saada 
selkoa siitä, mihinkä ne vihdoin viimein ovat joutuneet. Ne ovat 
kadoksissa. Koska Ganander ei ole tarkemmin ilmoittanut niitä 
paikkoja, joista hän on löytönsä saanut, niin ei taideta varmuu
della päättää, kuinka likeiseen yhteyteen ne ovat pantavat tässä 
puheena olevien Ison-kylän löytöjen kanssa. Se ajatus, että täl
lainen yhteys niiden välillä on olemassa, joutuu kuitenkin heti 
mieleen.

Enemmän hyötyä, kuin molempain äsken mainittujen miesten 
tutkimuksesta, on muinaistieteellä ollut niistä löydöistä, jotka 
maamittari Karl Gustaf Holm v. 1816 sai näkyviin Etelä-Pohjan
maalla ja  erittäinkin Laihialla. Tosin ovat itse löydöt nyt jo  
kadonneet. Ne jätettiin eräälle hartaalle muinaiskalujen kokoi- 
lijalle, tohtori Aejmelé’ lle Waasassa ja  lienevät tämän kuoleman 
jälkeen hajonneet ja hävinneet Waasan palossa 1852. Kuitenkin 
löytyy niistä kuvia, Holmin tekemiä ja täällä olevaan yliopistoon 
lahjoitettuja. Näistä näemme, että Holm Kylänpään kylässä, joka 
on Laihian-joen vasemmalla rannalla noin kolmen Wenäjän virstan 
päässä yläpuolella Isoa-kylää, on löytänyt: rautakeltin, joka on 
koristuksilla varustettu, 11 l/2 centimeteriä pitkä ja  terältänsä 4х/а 
centimeteriä leveä, löydetty hietakuopasta; rautaisen kilvenkupuran ; 
rautaisen keihäänkärjen ynnä kaksiteräisen rautamiekan **).

Että näillä tienoilla paitsi nyt mainituita löytöjä sekä ennen 
että jälkeenpäin on tavattu muinaiskaluja, on varmaa. Niin esm. 
kertoo A. Warelius, että kiviroukkioiden eli jättiroukkioiden alta 
Isossa-kylässä Laihialla sanotaan löydetyn rautamiekka, „jonka

*) Tidningar utgifne af ett sällskap i Åbo. 1782, n:o 28.
**) Kiveen-piirretyitä kuvia Holmin piirustelmista on J. R. Aspelin an

tanut äsken-mainitussa kirjoituksessaan Suomi-kirjassa.
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kahva vielä äskettäin“ (tämä kirjoitettiin v. 1847) „oli tallella“ 
sekä „yhdet vitjat, joista  maksettiin 12 riksiä ja  jotka siis näyttävät 
olleen parempaa metallia kuin pronssi“. Itse löysi Warelius 
eräästä kiviroukkiosta Laihialla, paikkaa tarkemmin mainitsematta, 
„pienen, melkein kokonaan ruostuneen pronssipalasen“ *) ja  sanoo 
tohtori Aejmelé’n kokoelmassa Vaasassa nähneensä „muutamia 
paremmin säilyneitä pronssipaloja, löydetyt Jätinroukkioiden alta 
samassa Laihian pitäjässä“. Hän arvaa niiden olleen heloja aseissa 
ja  mainitsee, että „yksi näistä on haamultansa linnun näköinen, 
toisessa on pilkkuja jostakin kiiltävästä aineesta“ **).

Laihian muinaislöytöjen historiaan kuuluvat viimein nekin 
tutkimukset, joita J. R. Aspelin kesällä 1869 siellä teki. Vaikka 
Aspelinin ei onnistunut Laihialta saada erittäin mainittavia löy
töjä***), ovat kuitenkin hänen tutkimustensa loppupäätökset sangen 
tärkeät tämän paikkakunnan muinaismuistojen suhteen, osittain 
sen vuoksi, että antavat meille tarkan selityksen siellä olevien 
roukkioin laadusta, osittain sentähden, että nekin puolestansa va
laisevat lähipitäjäin kiinteitä muinaismuistoja ja  muinaislöytöjä. 
Vaan eipä tämän lyhyen kirjoituksen tarkoitukseen kuulukkaan 
Laihian kiinteiden muinaismuistojen tarkempi selittäminen. Meille 
tulleet tiedot siitä löydöstä, josta nyt otamme puhuaksemme, eivät 
saata meille aivan selväksi, onko se alkuansa ollut roukkion alla 
vaiko maahan kaivettuna ilman näkyväistä merkkiä maan päällä. 
Ei meillä myöskään ole ollut tilaisuutta itse nähdä löytöpaikkaa. 
Me neuvomme siis niitä lukijoita, jotka tahtovat likemmin tutustua 
tämän paikkakunnan kiinteisin muinaismuistoihin, katsomaan yllä
mainittuja Aspelinin ja  Gananderin kirjoituksia, ja  käännymme 
nyt, kerrottuamme aikaisemmista löydöistä, äsken ilmi saatua se
littämään.

Tohtori Rancken’in antamien tietojen mukaan löydettiin mui- 
naiskalut „eräästä kivikosta Ison-kylän ylisestä peltomaasta, jossa 
sitä myöden, mitä vanhimmat henkilöt muistavat, ennen ei ollut 
mitään viljelystä eikä rakennusta. Paikka on noin 20 syltääjoen

*) Säilytetty Historiallis-kansatieteellisessä museossa maalöytöjen joukossa 
n:o 333.

**) Katso Bidrag till Finlands kännedom i etnografiskt hänseende. 
Suomi 1847 sivv. 61 ja 130.

***) Pronssipala Peltomaalta Historiallis-Kansatieteellisessä museossa lie
nee ainoa löytö.
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rannasta ja melkein kokonaan kivillä täytetty, kuitenkin niin, että 
kivet ovat jotensakin savella peitetyt, joka lienee seurauksena 
joen entisistä tulvista. Muutama syltä eteläänpäin tästä paikasta 
löytyy isoja, 1— 2 syltää korkeita, irtanaisia kivimöhkäleitä. Tässä 
kivikossa olivat esineet noin kolmen korttelin syvyydessä hajotetut 
lähes yhden neliö-sylen alalle“ *). Koska, niinkuin edellisestä 
olemme nähneet, suuri joukko kiviroukkioita Laihialla ja  etupäässä 
Ison-kylän tienoilla jo  vanhempina aikoina on hajotettu, niin on 
hyvinkin luultavaa, että tämä löytöpaikka on tuollainen hajotettu 
roukkio. Kertomus näyttää puolustavan tätä arvelua. Että mui- 
naiskaluja taas löydetään jo  ennen tutkitulta paikalta, ei nosta 
kummastusta kenessäkään, joka tietää, kuinka huolimattomasti ja  
vaillinaisesti sekä aarteenkaivajat että muinaistutkijat vanhempina 
aikoina avasivat näitä kiviroukkioita. —  Löytö sisälsi seuraavat 
esineet:

l:ksi. Katkelmia kahdesta tai kolmesta kaksiteräisestä rau- 
tamiekasta, kovasti ruostuneita. Suurin pala on kokoon taitettu 
ja 44 centimeterin pituinen, siihen luettuna pieni osa kahvassa 
ennen olleesta ruodosta, joka on jäljellä. Säilän leveys on 4 à
4V2 centimeteriä. Onko siinä ollut syvennys eli n. k. verikouru
keskellä, ei voi varmuudella päättää. Toinen pala on yhtäläisen 
(kenties saman) miekan kärjenpuolinen pää ja  on 30 centimeteriä 
pitkä ja 4 centimeteriä leveä. Toiset miekan-kappaleet ovat kaksi 
miekankärjen palasta.

2:ksi. Katkelmia yksiteräisestä, summattomain veitsien kal
taisista miekoista. Isoin miekka, joka on kahdessa osassa, on,
jos siihen luetaan ruoto, joka on ollut kiinni kahvan lävessä, 39
centimeteriä pitkä sekä ylipäästä 4 ja  alapäästä 2 centimeteriä leveä. 
Kärki on poikki. Toinen miekka, joka niin-ikään on kahvan-vie- 
rinen osa säilästä, on 26 centimeteriä pitkä sekä ylipäästä 3 3/4 
ja  alapäästä 2%  centimeteriä leveä**).

3:ksi. Kaksi kilvenkupuraa. Toinen on jokseenkin eheä 
(katso kuv. 16), 9 centimeteriä korkea ja  alapäästä 11 centi
meteriä poikki-mitaten. Pienestä reiästä, joka on sen alimaisessa 
syrjässä, näkyy, että se ennen on ollut kotkausnauloilla kilpeen

*) K. Wasabladet 1873 n:o 19.
**) Kuva saman-kaltaisesta miekasta ainoastaan yhdellä iskupuolella 

löytyy Historiallisessa Arkistossa I. Taulu 1. kuva 1.
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kiinnitettynä. Vahinko vaan, ett’ei mikään näistä kotkausnau-
loista ole löytynyt. Niiden 
avulla olisi saatu selkoa kil
ven paksuudesta. Toisesta 
kilvenkupurasta puuttuu ny
kyjäänkoko ylimmäinen puoli 
ja  se on siis ainoastaan kat
kelma. Se näyttää olleen sa- 
mallainen kuin edellinenkin, 
vaikka vähän isompi (12 cen- 
timeteriä alapuolelta poikki- 
mitaten). Siinäkin huoma
taan kotkausnaulan reikä. 
Kilvenkupurat sanotaan ol

leen maassa yllämainittujen miekkojen keskellä, jotka olivat puoli
ympyrään asetetut.

4:ksi. Kaksi rautakelttiä, törkeästi valmistettuja ja  aivan
ilman koristuksitta. Ne eriävät 
muista semmoisista, joita olemme 
olleet tilaisuudessa nähdä, erit
täinkin tavattoman pitkillä ja  tör
keästi taotuilla varsiholkeilla. 
Isompi on kaikkiansa 21 centi- 
meteriä pitkä ja  6 centimeteriä 
leveä terältä. Sen varsireikä on 
7 centimeteriä syvä ja on suul
tansa 4 centimeteriä poikkimitaten. 
Pienempi, jonka terä on vähem
män pilauntunut, on 16 centime
teriä pitkä, terältä ja  5 centime
teriä leveä ja  siinä on varsireikä, 
joka suultansa on 3y2 centime
teriä poikki-mitaten ja  6l/2 centi
meteriä 3yvä. (Katso kuvv. 17 

17. ja  18).
5:ksi. Katkelmia kahdesta rautaveitsestä. Kummastakin on 

varren ruoto säilynyt. Toisesta on vähäinen osa terästä jäl
jellä. Toinen on nykyjään 15y2 centimeteriä pitkä; 2 centimeteriä 
leveään terään menee 10 centimeteriä. Kärki on poikki.
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6:ksi. Kolme tihkeä-aineista rautapalaa, 20, 13 ja  12 centi
meteriä pitkiä, nähtävästi keihäänkärkien ruotoja, joilla ei ollut 
varsiholkkia, vaan joita sen sijaan pistettiin varteen. Näissä ruo- 
doissa istuu yhdessä vielä vähäinen osa keihäänterästä kiinni.

7:ksi. Peitsenkärki, varsiholkin kanssa 27 centimeteriä ja 
ilman varsiholkkia 16 centimeteriä pitkä; siis pienempiä; sekä

8:ksi. Pieni kovasin saviliuskasta, 6V2 centimeteriä pitkä, 
11/2 centimeteriä leveä ja 1 centimeteriä paksu.

Tämän esityksen päällekirjoituksessa „Löytö rautakaudelta“ 
olemme jo  ilmoittaneet, miltä ajalta nämä muinaiskalut ovat. 
Rautakaudella ymmärretään sitä sivistysjaksoa, joka alkoi prons
sikauden loputtua ja kesti kristin-uskon leviämiseen saakka. Rau
takausi ei siis ole yhtä-aikainen kaikissa Europan maissa, vaan 
sekä alkaa että loppuu myöhemmin esm. Skandinaviassa, kuin 
Saksassa ja Länsi-Europassa. Skandinaviassa on rahalöytöjen ja 
muiden havaintojen johdolla katsottu sopivaksi ajan suhteen mää
rätä rautakausi siten, että se kesti lähes 8 vuosisataa eli vuo
desta 200 vuoteen 1000 jälkeen Kristuksen syntymän. Tanskan 
muinaistutkijat ovat sittemmin erottaneet kolme eri rautakautta, 
vanhimman, keskimmäisen ja nuorimman rautakauden. Ruotsissa 
taas on rautakausi jaettu ainoastaan kahteen aikakauteen, vanhempi 
rautakausi (200— 700 j. Kr.), jonka Hildebrand lukee Götien 
omaksi ja  joka osoittaa läheistä heimolaisuutta Länsi-Europan 
germanilaisen rautakauden kanssa, sekä nuorempi rautakausi (700— 
1000), jota sopii katsoa Svealaisten omaksi, joiden luullaan näiden 
aikakausien välitienoilla tulleen Ruotsiin ja laskeneen Götit val
tansa alle.

Sen alan suhteen, jolle vanhempi rautakausi on levinnyt, on 
huomattava seikka, että se ei vallinnut ainoastaan Etelä- ja  Keski- 
Ruotsissa, vaan myös Norrlannissa, Pohjois-Helsinglannin ja Me- 
delpadin maakunnissa. Asia on sitä merkillisempi, koska eteläi- 
semmiltä seuduilta, Etelä-Helsinglannista ja  Gestriklannista, ei ole 
löydetty mitään muinaiskaluja tältä aikakaudelta. Sentähden on
kin hyvistä syistä tämä vanhempi rautakausi Medelpadissa ja  Poh- 
jois-Helsinglannissa pantu yhteyteen Trondhiemin laakson kanssa, 
joko niin, että tästä viimeksi-mainitusta paikkakunnasta olisi muut
tanut siirtolaisia edellä-mainittuihin taikka että se päin-vastoin 
täältä olisi saanut asukkaansa. Oli miten oli, niin asia meilläkin 
nostaa erityistä huomiota sen tähden, että Etelä-Pohjanmaan ja
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erittäinkin Waasan seutujen muinaiskalut osoittavat suurta ja  usein 
hämmästyttävää yhtäläisyyttä vanhemman rautakauden löytöjen 
kanssa Ruotsissa.

Puheena oleva Ison-kylän löytökin osoittaa tällaista yhtä
läisyyttä, erittäinkin jos saa asettaa sen vanhempain täältä saa
tujen löytöjen rinnalle, etupäässä K. G. Holm’in. Rautakeltit on 
Tanskassa ja  Ruotsissa varmuudella luettu vanhempaan rautakau
teen; kilvenkupurat muistuttavat samanlaisista, joita on tavattu 
tämän aikakauden löytöjen seassa Medelpadissa j. n. e. Vieläpä 
nuo Gananderin ja Aspelinin löytämät kultakapineetkin, joiden 
luullaan erittäin kuuluvan vanhempaan rautakauteen, todistavat 
Etelä-Pohjanmaan muinaislöytöjen ja  siis tämänkin korkeata ikää.

Kuitenkin lienee liian aikaista ruveta rautakautta Suomessa 
jollakin tapaa jakamaan, koska meidän muinaislöytöjämme vielä 
on liian vähän tutkittu ja  ne paitsi sitä vielä ovat aivan harvalu
kuisia. Että Suomenmaahan suorastaan sovitettaisiin Ruotsinmaan 
aikakausi-jako ja  niinmuodoin täälläkin luotaisiin joku götiläinen 
aikakausi, sitä ei tiede eikä historiallinen kritiikki voisi hyväksyä, 
ei ainakaan tätä nykyä. Se yhtäläisyys, jota havaitaan kahden 
naapurimaan muinaiskaluissa, osoittaa epäilemättä sitä keskuutta, 
jossa ne muinoin ovat olleet toistensa suhteen. Varmaa on kui
tenkin, että se maa, joka on etäämpänä sivistyksen keskuksista ja  on 
vähemmässä yhteydessä muun maailman kanssa, myös kauemmin py
syy entisellään taiteissa ja  teollisuudessa ja myöhemmin vastaan-ottaa 
vaikutuksia ulkoapäin. Kokemus opettaa sitä meille vielä tänäkin 
päivänä, eikä meidän tarvitse, saadaksemme ajatuksemme tästä 
asiasta vakaantumaan, muuta kuin siinä kohden toisiinsa verrata 
eri paikkakuntia Suomenmaassa. Muotoja, vieläpä kapineitakin, 
joita yhdessä paikassa jo  kauemmin kuin miespolvi sitten on la
kattu käyttämästä, löytyy joukottain toisessa paikassa j. n. e. 
Että näin oli asian laita vieläkin suuremmassa määrässä vanhem
pina aikoina, jolloin eri maiden välillä oli aivan vähän keskuutta, 
on varsin luultavaa. Vastaisten tutkimusten tulee siis lukuisam
pien löytöjen nojassa tarkemmin määrätä nyt puheena olleiden 
muinaiskalujen ikää, niinkuin myös ylimalkain lausua, missä suh
teessa Etelä-Pohjanmaan rautakausi on muun Suomen rauta
kauteen.
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Ö fversigt a f  östra Nylands fasta fornlem ningar.
Af

Л. O. Freudenthal.

Den vidlyftige östnyländske skärgården är serdeles rik på 
fornminnen från såväl den förhistoriska tiden som senare perioder. 
Stenrös och stensättningar af flere slag, gamla begrafningsplatser, 
hällristningar m. m. förekomma till stort antal på ganska många 
af dessa öar och skär och på kusten vid utloppen af de större 
vattendragen finnas lemningar qvar af ansenliga jordborgar (Borg
backen invid Borgå stad, Sibbes borg i Sibbo, borgruinerna vid 
Borgs rusthåll i Helsinge), hvilka qvarstå som stumma vitnen om 
forna tiders fejder och vikingatåg. Dunkla hogkomster och sägner 
om „sjöröfvare“ , som i dessa trakter landstigit och uppfört åt 
sig dessa fästen, där de sedan haft sitt tillhåll, qvarlefva hos all
mogen däromkring, hvars hårda uråldriga svenska tungomål, äfven 
det, visar forskaren tillbaka till tider, som ligga bortom gryningen 
af historiens ljus i Finland. Då röddes här bygd, då gick enligt 
folksägnen „fareld11 kring landet att utrota de „drakaormar“ , med 
hvilka skogarne voro uppfylde och af hvilka en och annan ännu 
tros i stenrösen rufva öfver dyrbara jordgömmor; då höll „Ra
munder hin unge“ här sina strider med jättarne, hvarom folkvisan 
sjunger och sägnen ännu mångenstädes talar; då namngaf man 
slutligen det nya landet (Nyland) och mången bonde, som blotade 
till Oden eller Tor, kallade sin gård efter endera, såsom namnet 
än i dag vältaligt vitnar.

De svenska ortnamnen i Nyland äfvensom det svenska all
mogemålet härstädes har jag annanstädes utförligen afhandlat och 
i sammanhang med de förre har också omtalats en del af de 
märkligare sägner, som lefva i den svensk-nyländske allmogens 
hogkomst. Här vill jag lemna en kort öfversigt af de olika slag
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af fasta fornlemningar, som förekomma i landskapets östre del, 
hvilka, ehuru till större delen sannolikt icke förskrifvande sig från 
den förhistoriska tiden, dock i vårt på dylika minnesmärken ej 
alltför rika land erbjuda ett visst intresse. De benämningar, med 
hvilka de af ortens invånare utmärkas, samt de sägner och till 
en del vidskepliga föreställningar, som med dem äro förknippade, 
må ock i framställningen erhålla ett rum: folktraditionens be
tydelse får i fomforskningen icke underskattas, äfven om den 
vetenskapliga kritiken ej sällan förvisar henne till sagans bro
kiga verld.

Jag börjar med de s. k. jättekasten, kullriga stenrös oftast 
af rund form, men äfven någon gång fyrkantiga. Yapen så af 
brons som järn och smycken hafva i dylika blifvit funna, men mig 
veterligen ej i den trakt af Finland, hvarom här är fråga. Att 
de äro forntida grafhögar kan dock anses afgjordt och af alla slags 
nordiska fasta fornlemningar hafva de den mest vidsträckta sprid
ning: i Nyland finnas de åtminstone ända till Kymmene älf och 
till och med ännu något östligare har jag sett ett sådant. Alla 
de jag undersökt eller sett hafva varit belägna på berg eller höge 
kullar och allmogen har kallat dem „jätukast“ (kort ä-ljud) därför 
att de tros i forntiden eller „gamla testamentets tid“ , såsom man 
somligstädes uttrycker sig, hafva hoplagts af jättarne för att tjena 
till ammunition i deras fejder sinsimellan eller mot deras förut 
nämnde gemensamme fiende, den väldige „Ramunder hin unge“ . 
Trots denna allmänt spridda sägen och benämning är man dock 
äfven böjd att tro dem innehålla skatter och fördenskull finnes i 
dessa trakter knapt något sådant rös, som icke af vinningslystnad 
blifvit sönderrifvet, ja, till och med de synbarligen af naturen 
bildade rullstensfält, som här och där förekomma på öarna och 
kusten och hvilka äfven påstås vara „jätukast“ , hafva stundom, 
såsom i dem gjorda djupa gropar visa, varit föremål för skattsö- 
karenes arbetsdryga undersökningar.

De förnämsta fom borgar i östra Nyland uppräknades ofvan. 
De hafva varit omgifna af höge dubble jordvallar och djupa grafvar 
samt äro belägna på brant stupande berg, i hvilka sägnen van
ligen förmäler järnringar hafva varit inslagne. Vallarne äro nu 
bevuxne med höga furor och isynnerhet fornborgen invid Borgå 
(som utan tvifvel just däraf fått sitt namn) är ett storartadt forn
minne.
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Ryssugnarne äro, hvilket namnet antyder, formade såsom 
bakugnar af löst på hvarandra staplade rullstenar, mellan hvilka 
springorna äro tillstoppade med smärre stenar och stenflisor. 
Hvarje ugn har en öppning på ena sidan närmare jorden. De 
innehålla nästan alltid litet kol och finnas i stort antal isynnerhet 
på de yttre holmarne i skärgården. Det är möjligt att sägnen har 
rätt, som påstår att ryssarne, hvilka häldst förtära mjukt bröd, 
under forna krig bygt desse ugnar för att i dem grädda sitt bröd. 
Oförklarligt förefaller det dock hvarför de icke, i fall deras be
stämmelse varit sådan, anlagts invid källor och på mindre oländig 
mark samt närmare stranden än nu ganska ofta, kanske vanligen, 
är fallet.

I „ ofredstider“ hafva ock de begrafningar egt rum, af hvilka 
spår flerestädes anträffas på öarna. Människoben ligga i mängd 
löst nedgräfda i sanden på dessa begrafningsplatser och vanligen 
vet sägnen äfven omtala om det är svenskt eller ryskt krigsfolk, 
som där ligger jordadt. På några ställen äro dessa begrafnings
platser inhägnade med en låg, nu förfallen stenmur och kors af 
trä skola fordom hafva utmärkt dessa vigda rum, där för de 
fallne „österhafvet Gymes sång till gamman qväder“.

Jungfrudans (äfven Trojenborg, Rundborg, Ninives eller 
Jerusalems stad) kallas ett slags labyrintlik stensättning, som här 
och där förekommer på flata berg i skärgården, om hvilka berättas 
att de fordom varit lekplatser för nejdens ungdom. Innerst i la
byrinten skall en jungfru hafva haft sin plats, till hvilken de öf- 
riga framdansat, följande stensättningens gångar: däraf namnet 
„jungfrudans“ . Flere af dessa stensättningar äro fullkomligt väl 
bibehållna och de med mossa öfvervuxne stenarnes insjunkna läge 
tyder på att en ganska lång tid förflutit sedan anläggningen.

Inskrifter och inhuggna figurer (kompasser o. dyl.) finnas å 
släta bergsytor och hällar nära stränderna, alla temligen nya. 
Folket tillskrifver dem sjömän, som med deras inristande fördrifvit 
tiden, medan de legat och väntat på vind.

Slutligen må ock omnämnas jättegrytor och stora klippblock 
hvilande på smärre underliggare, i hvilka folktron ser jättars verk: 
i de förra tillredde de sin välling, på de senare framsattes maten, 
då de intogo sina måltider, i hvilka, besynnerligt nog, man låter 
jättefienden Ramunder stundom hafva deltagit med allsköns fred
lighet och vänskap, hvadan ock några af dessa klippblock be
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nämnas „Ramundersbord. “ Så t. ex. finnes på Träsklandet i Sibbo 
skärgård ett slätt berg, på hvilket ligger en stor häll 2 alnar 
tjock och 3 alnar lång, omkring hvilken tre mindre hällar stå 
likasom bänkar. Här, berättas det, spisade Ramunder och jätten 
tillsammans, sedan jätten vräkt hällen hit ifrån Säfvarslandet, som 
ligger gent imot öfver sundet. — Fördjupningar i bergen, som 
hafva någon likhet med människofotspår, benämnas än Ramunders 
och än jätte „fä lor“ och på en hög holme i Kymmene älf norr 
om Strömfors kyrka visar man Ramunders graf.

Efter dessa allmänna upplysningar öfver de i denne del af 
Nyland vanligaste slag af fornlemningar eller hvad af allmogen såsom 
forntida minnesmärken betraktas, vill jag meddela några korta 
beskrifningar öfver de rös, ugnar, stensättningar m. m. som efter 
följande teckningar afbilda.

Pl. I fig. 1. Jättekast liggande på Stenskyberget vid Backmans- 
udde torp under Hitå egendom i Sibbo socken, nästan cirkelrundt. 
Utom detta finnas på samma berg fem andra, bland hvilka ett 
är tydligen rektangelformigt, 5 aln i längd och 23/ 4 aln i bredd. 
Alla äro mera eller mindre skadade. Berget ligger ofvanför en 
åkertäppa, som kallas Steins-kÿon (kvo betyder i socknens all
mogemål liten åkertäppa) och har däraf sitt namn.

Pl. I fig. 2. Ryssugn på Stor-Pellinge landet i Borgå socken. 
På Aparnäs udde äro två ryssugnar belägne, af hvilke den ene, 
som här afbildas, är fullkomligt väl bibehållen; ofvanpå moss
lupen. Dess dimensioner funnos vara: höjd 2*/4 aln, bredd 3 l/4 
aln, mynningens bredd 16 tum, mynningens höjd 13 tum. Å ena 
sidan finnes ett hål tätt invid marken. Inuti ugnen fann jag kol.

Pl. I fig. 3. Ryssugn på Onaslandet i Borgå socken. Ugnen 
ligger vidpass 20 famnar upp från stranden nära en liten mosse 
och är nästan alldeles gömd under mossa och lingonris, men 
fullkomligt väl bibehållen. Dess dimensioner äro: höjd 1 aln 7 
tum, bredd 4y 2 aln, längd 4 l/8 aln; öppningens bredd 22y2 tum,
höjd 11 tum. — Ej långt därifrån ligger en annan ugn, men alldeles
förstörd och äfvenledes öfvervuxen med frodig mossa.

Pl. II fig. 1. Jungfrudans på Rågskär i Borgå socken, 50
steg i omkrets. På ett annat berg nära invid ligger en mindre,
förstörd fornlemning af samma slag.

Pl. II fig. 2. Jungfrudans på Asplandet bland Krämaröarna 
i Sibbo. Denna väl bibehållna vackra stensättning ligger på ett



slätt berg ej långt från holmens fiskartorp och håller i längd 19 
alnar, i bredd I 6V4 alnar, samt är, såsom teckningen utvisar, 
något annorlunda inrättad än föregående.

Pl. II fig. 3. Planteckning öfver en krets a f  stenrös på 
Norra Altarskär i Pernå socken. Tätt invid „boarns“ stuga höjer 
sig ett berg, på hvars topp fjorton stycken kullriga stenrös ligga, 
de flesta sinsimellan förbundna genom en låg förfallen stenmur. 
Alla dessa rös äro ofvantill insjunkna och de två, som jag under
sökt (utmärkta å teckningen med litt, a och b), innehöllo hvart- 
dera ett af stenflisor bildadt förvaringsrum utan täcksten, som var 
tomt med undantag af litet kolblandad jord i bottnen. Rösen äro 
oansenliga (de största blott 1 ya till 2 aln höga) och helt visst 
förut genomsökta.

Pl. II fig. 4. Steninhäynad å Stor-Pellinge landet i Borgå 
socken. På Hagnäsudde tätt invid ett temligen högt berg, Hag- 
näsböte kalladt, ligger denne inhägnad, som sägnen förmäler 
vara en forntida begrafningsplats, numera bevuxen med tallar 
samt vid mitt besök därstädes öfverhöljd nied ris och nedfälda 
trän, hvarigenom det blef svårt att med säkerhet bestämma an
talet af de små stenhopar (somlige med upprätt stående visare), 
hvilka möjligen utmärka grafställena. Åtminstone 20 stycken 
funnos med säkerhet, af hvilka 4 voro förut uppkastade och en 
femte (å planteckningen utmärkt med lit. a) nu öppnades. Jorden 
bestod af grof sand blandad med småsten oeh visade genom sin 
lösa beskaffenhet till ungefär l x/a alns djup att hon fordom varit 
uppgräfd och ånyo dit nedkastats. År 1861, då jag enligt upp
drag af consistorium academicum på universitetets bekostnad företog 
en forskningsresa till dessa trakter, besökte jag äfven denne in
hägnad och försporde då en i samband därmed stående sägen, 
hvilken, ehuru ännu icke bekräftad, dock må här antecknas. Invid 
denne s. k. kyrkogård skulle nämnligen finnas en sten med en 
fyra rader lång inskrift samt nederst ett årtal begynnande med 
1 7 . .  och ofvan ett snedt kors; vidare skulle i berget där strax 
ofvanför, Hagnäsböte *), finnas inhugget ett ord sammansatt af 
fyra bokstäfver och äfven där ofvan ett dylikt kors. Den nämnde

*) Böte betyder berg och ingår äfven i åländska och österbottniska 
ortnamn. I medeltidssvenskan betydde böta accendere igneni och bötesvard 
nämnes i Upplands och Södermanlands-lagarne den vakt, hvilken det ålåg att 
med upptände eldar å bergshöjderna tillkänna gifva fiendtliga infall.
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stenen skulle, enligt sägnen, blifvit omstjälpt af notfolk, som varit 
nyfiket att se hvad som kunde stå på den andra sidan. Oaktadt 
upprepadt och noggrant letande har jag aldrig lyckats upptäcka 
vare sig inskriften i berget eller stenen.

För öfrigt må nämnas att å Pörtö, längre vesterut i samma 
socken, finnes en dylik inhägnad, endast betydligt mindre, hvilken 
man med säkerhet vet vara en begrafningsplats för ryskt sjö
folk och hafva tillkommit i förra seklet, hvarom en ännu i manna
minne befintlig tafla, uppsatt i ett trä invid inhägnaden, med
delat å ryska språket afiättade upplysningar.

Yid Badstuviken och Laxvarpet i Pellinge skär samt å Si- 
perö hafva äfven begrafningar i forna „ ofredstider“ egt rum och 
människoben skola där finnas i mängd strax under jordytan.

Pl. II fig. 5. Hällristning på nordöstre udden af Gran-landet 
(bland Krämaröarna) i Sibbo. Bokstäfverne inom kransen såväl 
som denne och den ofvanför inristade kronan hafva blifvit svär
tade och till en del därför är den svagt inristade figuren mellan 
E och F svår att tyda; kanske föreställer hon en förkortning af 
det franska de eller ock är hon ett &. Sägnen förtäljer, att i 
brinken ofvanför klippan, hvari dessa ristningar finnas, en mängd 
svenskt sjöfolk jordats. —  På samma ö påträffades många sten- 
sättningar, möjligen bottnar och randstenar till förstörde ryss
ugnar.



71

Järnkors från Pernå kyrka i östra Nyland.
VicTreparation af Pernå sockens kyrka under sommaren 1872 

nedtogs det kors, som här är afbildadt, hvarvid inskrifter funnos
med stamp inslagna på 
dess bägge sidor, på 
ena sidan tydliga och 
på den andra svagare, 
men, såvidt de senare 
tillåta att döma, lika 
på båda. Så långt man 
minnes tillbaka, har 
korset innehaft sin plats 
på kyrkans tak och in
gen sägen finnes nu 
mera när och af hvem 
det blifvit dit satt. Af- 
bildning af inskrifterna 
meddelade jag e. o. lek
torn i ryska språket vid 
härvarande universitet, 
fil. mag. E. Y. Palan- 
der, hvilken förklarade 
dem vara slavonska 
samt lyda, återgifna i 
rysk skrift, så:

1) царь 2) славы 3) 1сусъ 4) Христосъ 5) ни 6) ка

i  г з * s  с

ф и  «Щff; T i H
Det är: Ärans konung Jesus Kristus segrar.
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Det sista ordet, (som är afdeladt i två stafvelser 5 och 6), 
är det grekiska v l x k ,  men lär ofta begagnas i slavonskan; så 
t. ex. skall detta ord vanligen finnas inskuret i de „helige bul- 
larne“, som delas ut i de ryska kyrkorna.

Korset, som nu är åter uppsatt på sin plats, mättes och 
fanns vara 180,5 centimeter högt samt 127,2 ctm. bredt.

A. O. Fthl.
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Sanct Henriks sarkofag i Nousis kyrka.
Till de dyrbaraste och märkeligaste konsthistoriska minnen, 

hvilka ännu finnas i behåll från den katolska tiden i detta land, 
hör Sanct Henriks kenotaphium, hans sarkofag-monument i Nousis 
kyrka.

För närvarande intar denna sarkofag en plats i kyrkans 
midtelskepp, strax vid sidan af predikostolen. För icke lång tid 
tillbaka var densamma uppstäld på midten af stora gången, der 
dess plats redan år 1674 angifves hafva varit. *) Möjligen intog 
monumentet under katolska tiden någon annan hedersplats i denna 
kyrka, som torde vara den äldsta i landet och af traditionen be
rättas hafva blifvit uppbygd omedelbart efter biskop Henriks mar
tyrdöd, omkring år 1158 (V).

Sarkofagen, som är af polerad, svart lerskiffer, har formen 
af en parallelipiped, försedd vid öfre och nedre kanten med enkla, 
smakfulla lister. —  På fotlisten äro på långsidorna åtta samt på 
kortsidorna fyra stycken i stenen uthuggna, fyrbladiga rosetter an- 
bragta. Monumentets dimensioner äro följande: 

längden: 2,277 meter, 
bredden: 1,220 я , 
höjden: 0,653 „ .
Sarkofagen är ofvantill betäckt med en plåt af messingskom- 

position, hvarjemte sidorna likaledes äro beklädda med dylika 
plåtar, alla rikt och konstnärligt prydda med framställningar ur 
Sanct Henriks legend.

Den öfre plåtens dimensioner äro: 
längden: 2,137 meter, 
bredden: 1,059 „ .

*) Se: „Fm  Kärt Beskrifvelse om Sancto Benrico Engelando, efter the 
gamblas relation och berättelse “ författad år 1674 af d. v. kyrkoherden i Nousis 
Albertus Davidis. Script, rerum svecicarum medii œvi. T. II, sect. 1, s. 336. Sar
kofagen angafs då vara „7*/* qvarter hög öfver jorden, med jern galre omkring“.
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Sidoplåtarna mäta på långsidorna i höjd 0,5ii meter och i 
längd 2,132 samt på kortsidorna i höjd 0,5U och i längd 0,887.

Hvad man om tillkomsten af denna sarkofag har sig bekant, 
torde i allmänhet endast vara följande:

Då biskop Henrik, hvilken första vintern efter sin ankomst 
till landet hade besökt Kumo trakterna, fick sin bane på isen af 
Kjulo träsk af en mägtig finsk bonde, vid namn Lalli, fördes 
martyrens lik till Nousis, der Finlands första kyrka bygdes. I 
denna kyrka förvarades sedermera de dyrbara relikerna af mar
tyren, som snart upphöjdes till den finska församlingens skydds
helgon. Först år 1300 flyttades hans lekamen högtidligen till den 
då färdigbygda katedralen i Åbo.

Först sjutio år derefter eller år 1370 blef, under det Johannes 
Petri var biskop i Åbo, den ifrågavarande sarkofagen uppstäld 
i Nousis kyrka på samma plats, hvarest Sanct Henriks ben engång 
hvilade. Denna sarkofag har således aldrig omslutit helgonets le
kamen, utan torde alltid hafva varit ett verkligt kenotaphium, en 
tom graf, uppbygd till minne af martyrens första hviloläger i döden.

Länge saknade denna vård dock ännu de bildverk, hvilka 
nu utgöra dess förnämsta prydnad. Det var först under Finlands 
praktälskande biskop Magnus Olai Tavasts tid, som dessa mär
keliga graverade plåtar under förra hälften af 1400-talet fästades 
vid den gamla sarkofagen. Det är af dessa plåtar Finska Forn
minnesföreningens tidskrift meddelar i sten utförda afbildningar *) 
efter s. k. gnidbilder, tagna på stället under ledning af den celebre 
svenske fornforskaren, professoren och riddaren N. M. Mandelgren.

Innan en kort beskrifning lemnas af de i detta bilderverk 
framstälda scenerna, meddelas här följande i Scriptores rerum 
Svecicarum medii œvi, andra tomen, pag. 334— 335, ingående, 
på latin affattade gamla legender om Sanct Henrik:

I. Derefter tog den brottslige mördaren Lalli den helige 
biskopens mössa, som denne plägade bära, lade den på sitt eget 
hufvud och begaf sig åter hem, förhäfvande sig öfver det begångna 
brottet; emedan han (som han sade) hade fält björnen, dermed 
betecknande mordet på den helige mannen, gladdes han, då han

*) Af hufvudplåten finner man i Peringskölds Monumenta Ullerakeren- 
sia. Stockholm 1719, pag. 128, en större afbildning, hvilken dock icke är fullkom
ligt trogen i smärre detaljer. Sidoplåtarna hafva hittills icke blifvit afbildade.
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föröfvat illgerningen, och yfdes öfver det skändligaste dåd. Men 
då han försökte att borttaga mössan, som han hade satt på sitt 
hufvud, sammanhängde huden och köttet med mössan, och han 
bortryckte dessa på samma gång från hufvudskålen. En, i san
ning, med den gudomliga hämnden sammanhängande vedergällning, 
att denne ömkansvärdt plågades med ett sådant straff, som icke 
skydde att med mördarehand angripa Herrans smorde samt att 
plundra den dödade.

II. Den glorvördige martyrens om vintern afhuggna finger 
återfanns jemte hans ring om våren, då isen öfverallt redan hade 
smultit, på ett isstycke, ofvanom hvilket en korp kretsade.

III. Då på egendomen Kaisalum föräldrarna beredde sig 
att svepa sin döde son, anropade de den helige Henriks beskydd. 
Och då de gjort ett löfte till helgonet, återuppvaknade den, som 
låg död, snart ånyo till lifvet.

IV. Då Lucia Anders dotter från Wehmo aflidit och be- 
grets af sina föräldrar, blef hon vid åkallan af den helige Henrik 
plötsligen återstäld på en gång till lifvet och helsan.

V. En qvinna från Sastamalum (Sastmola?), hvilken under 
tre års tid plågats af en svår tvinsot, åkallade den helige Henrik, 
gjorde ett löfte samt tillfrisknade ofördröjligen och återstäldes 
fullkomligt till helsan.

VI. En broder af minoriterorden, prest och predikant, vid , 
namn Erlendus, hade under sex år lidit af en häftig hufvudvärk. 
Då han vid Sanct Henriks vigilier gjorde det löftet, att, om han 
genom dennes bistånd befriades från denna plåga, han framför den 
heliges reliker, till vedermäle af den honom bevisade nåden, skulle 
upphänga ett af vax gjordt hufvud och sedermera alltid hålla mar
tyren i större vördnad, så blef han omedelbart befriad från sitt 
långa lidande.

VII. En qvinna i Kyrö, som under ett års tid varit starr- 
blind, utlofvade en pilgrimsfärd, åkallade Sanct Henrik och åter
fick derpå sin syn.

VIII. En person i Kyrö, som hade ena foten illa förkrympt, 
lofvade att till fots besöka Sanct Henriks reliker, om han genom 
dennes förtjenst skulle blifva botad, hvarpå den höge martyren snart 
barmhertigt befriade honom från denna ömkliga förkrympning.

IX. Då den förstfödda dottern till Ingo, en kyrkans tjenare, 
arbetade med dödskampen, gjorde den djupt bedröfvade fadren
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löften till åtskilliga helgon för sin dotters botande, men hjelpen 
uteblef. Och då han lagt flickan likasom död ned till marken, 
yttrade till honom, när han af trötthet och sorg nästan inslumrat, 
en person: „hvarför anropar du icke Sanct Henrik?“ Då han 
vaknade, sade honom äfven en qvinna af framskriden ålder, som 
infann sig: „ Gör ett löfte åt Sanct Henrik, ty han sjelf vill hafva 
ett löfte af dig“ . Han lofvade då, att hans dotter alltid hvarje år 
skulle fasta på martyrens vigilier och att hon skulle besöka hel
gonets lekamen med offergåfvor samt att han sjelf och flickans 
moder skulle ända till hennes fullvuxna ålder fullgöra löftet för 
henne. Derefter uppstod flickan, fullkomligt återstäld till helsan.

X. Några män från Kumo, hvilka på skälfångst hefunno 
sig ute på hafvet, ansattes af en våldsam storm, och, fruktande 
att förgås samt att förlora sin egendom, åkallade de Sanct Hen
rik, och strax inträdde lugn på hafvet, och sjelfva undsluppo de 
dödsfaran.

XI. Gudmund, tjenare åt biskopen i Åbo, kom till Wester- 
götland till en prest i Sandheem, och då han sent efter måltiden 
hade druckit Sanct Henriks minne, log presten, då han hörde 
detta och sade: Om han är helig, så må han vredgas på mig, om 
han det kan. Men följande natt, då han låg i sin säng, började 
han svårligen plågas af svullnad och värk i kroppen, och då han 
fattade, att helgonets vrede öfver hans löje, hvilken han hade önskat 
sig, nu hade nått honom, kallade han till sig den förenämnde 
Gudmund och, ångrande sig det skämt han tillåtit sig, åkallade 
han Sanct Henrik till att bota honom, gjorde löfte, att han under 
alla sina lefnadsdagar skulle fasta på hans vigilier, och blef så 
strax befriad genom Sanct Henriks hjelp.

„Genom dessa och andra talrika tecken och under förhär
ligade Herran sitt helgon och framhöll honom som vördnadsvärd 
och dyrkansvärd för alla“ , tillägger den fromma berättelsen om den 
finska kyrkans skyddshelgon.

Det följande utgör en kort beskrifning af de längre fram 
meddelade planscherna, framställande sarkofagens öfre plåt äfven- 
som dess fyra sidoplåtar.

Plansch n:o III. Öfre plåten: Omsluten af en yttre orna
mentlist går ett språkband parallelt med kanterna samt afbrutet



i de fyra hörnen af evangelisternes symboler äfvensom på lång
sidorna af tvenne vapensköldar, den ena ined ett kors, den an
dra med en stålklädd arm i fältet. Det senare vapnet tillhör 
ätten Tavast. På nämnda språkhand läses:

O vita
Commendabilis o mors desiderabilis 
propter qve venerabilis hic 
pontifex fit similis in gloria 
sanctorum nos amabilis pater et 
honorabilis martyr regi celorum.

Detta språkband omsluter en rik götisk baldakin, hvars 
hufvudbåge är prydd med de symboliska trebladen och inom hvilken 
man finner den glorifierade martyren Sanct Henrik i full biskops- 
skrud samt trampande på sin med bila försedde baneman, finnen 
Lalli, en i miniatyr framstäld gestalt.

På hvardera sidan om helgonets hufvud ser man en liten sväf- 
vande engel, svängande rökelsekar. Vid hans fot knäböjer donator 
i biskopsskrud —  sannolikt en bild af biskopen Magnus Olai Ta
vast —  hvars hufvud omslutes af ett språkband, hvarpå läses ordet 
commenda.

I baldakinen finner man öfverst trenne nischer samt på 
hvardera sidan sju sådana, alla upptagna af figurer.

I de tre öfversta ser man verldsförsonaren med jordklotet 
omgifven af tvenne englar med rökelsekar.

På baldakinens sidopelare befinner sig på hvardera sidan i 
den öfversta nischen en man med språkband, hvarpå dock intet 
är tecknadt.

I de följande nischerna, som stå parvis, ser man till höger 
om helgonet apostlarne Petrus och Paulus, Jåtf venster åter i 
samma linie apostlarne Matheus och Jobarnes, hvar och en med 
sedvanliga attributer.

Nischerna nedanom dessa upptagas till höger af Sanct Erik 
med spira och klot, samt Sanct O.of med bila *) och klot. Till 
venster stå tvenne helgon i biskoplig skrud, det ena med en bok, det 
andra med några runda bröd (Sanct Nikolaus?) **)

*) Detta attribut har på medföljande plansch utfallit mycket otydligt.
**) Äfven dessa attributer äro icke fullt troget återgifna på planschen.
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I de nedersta nischerna observerar man till höger Sancta 
Catharina med hjul och svärd samt Sancta Margaretha med draken 
och korset; till venster tvenne dokhöljda heliga qvinnor, den ena 
med svärd och bok, den andra med korsprydd staf, radband samt 
bok (Sancta Birgitta?).

På sarkofagens i kyrkan åt söder placerade långsida, plan
schen n:o IV, fig. 1, börjar till höger den framställning af Sanct 
Henriks lefnad, martyrdöd och underverk, hvilken upptager mo
numentets alla sidoplåtar.

Hvarje scen är framstäld på ett skildt fält, dock så att stundom 
tvenne nära liggande situationer af handlingen afbildas på hvar 
sin hälft af det medelst en pelare afdelade fältet.

1) På första fältet framställes Svenskarnes ankomst till Fin
land. Tvenne segel-farkoster närma sig den finska kusten, hvarest 
finnarne under vapen vänta de främmande eröfrarene. I  fören 
af den ena farkosten ses det svenska riksbaneret med tre kronor, 
buret af en harneskklädd krigare. För öfrigt ser man här åtskil
liga vimplar med kors och kronor äfvensom hjelmprydda krigare, 
beväpnade med hillebarder, spjut och stridsklubbor. I fören ob
serverar man en båge. Främst vid relingen står konung Erik 
(den helige) a f  Sverige, med krona på hufvudet samt svärd i handen, 
fwarjemte hans bröst är prydt med korsets tecken, för att antyda 
,]ЛД heliga ändamålet med hans färd till det hedniska, finska 
landet.

I  den andra farkosten befinner sig i fören en munk, som 
håller etl kors upprest mot hedningarne. Vid hans sida står en 
dokhöljd qvinna, med blicken fästad på biskop Henrik a f  England, 
klädd i bisküçkvg, skrud, men utan kräckla. Den fromme mannen 
är försänkt i bön. Bakom honom befinna sig ännu några and
liga, obeväpnade männtv. I aktern slutligen synes den något 
groteskt hållna båtsmannen.

På stranden befinner siu såsom redan nämndes, finnarnes 
skara. Främst står bland dem , narneskklädd man, bärande en 
fana, hvarpå man ser м  drakfigur. Bakom denne anförare ser 
man sex med spjut och klubbor samt sköldar (af hvilka en med 
spetsbuckla) utrustade krigare.

Öfver denna grupp ser man en naken gestalt med spjut och
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sköld samt stående på en pelare med bred kapital. Han skådar 
ut öfver nejden.

Mellan denna pelare och ett träd, hvarpå en båge hänger, 
stå tvenne män till venster på detta fält. Båda äro klädda i 
ringpantsarskjortor, och den ena står lutad, i det han spänner 
sin mot marken stödda båge.

Lägre ner på stranden, i förgrunden af bilden, synes en med 
kort, krokigt svärd beväpnad man, pekande med venstra handen 
på ett med pilar fullsatt koger och med den högra omslutande 
en större knippa pilar. Framom honom se vi en man, omgjordad 
med djurhud, bära på sina skuldror en korg med stenar eller 
kulor. Båda dessa sistnämnda gestalter närma sig en harneskklädd 
krigare, som med högra handen stödjer sig på sin sköld, under 
det han i sin venstra hand håller ett föremål liknande en lunta. 
Vid hans fötter befinner sig en af kulor omgifven på korsbockar 
hvilande kanon, hvarjemte tvenne befjädrade pilar ses ligga på 
marken.

2) På samma långsidas andra fält afbildas striden mellan 
våra landsmän samt svenskarne äfvensom biskop Henrik döpande 
de första finnar ne.

På en högt belägen kulle försiggår striden, till höger är den 
svenska krigsskaran, till venster finnarne. Banéret med tre kronor 
höjer sig öfver de förras leder. Ofverst på kullen ses en svensk 
krigare, som med sin klubba afbrutit finnarnes till marken fallande 
banér, hvarpå en halfmåne är tecknad. Bland de många välbe- 
väpnade svenskar, som befinna sig framför nämnde krigare, upp
täcka vi konung Erik med krona kring sin hjelm och med mot 
fienden framsträckt spjut. En man med stridsklubba befinner sig 
knäböjd framför honom, och i närheten observeras tvenne bågskyttar 
samt andra svenska krigsmän.

Främst bland finnarne står en väldig harneskklädd krigare 
med öppen hjelm och svängande en stor spikklubba. Han står 
på en fallen fiende, från hvars venstra hand stridshandsken fallit 
af. De finske krigarene, som omgifva honom, äro försedda med 
hjelmar eller höga toppformiga mössor. De äro iklädda harnesk 
eller brynjor samt beväpnade med bågar, spjut, hillebarder eller 
stridsklubbor. På deras vimplar och banér ser man vanligen en 
eller trenne halfmåuar, likasom de svenske korsfararenes vimplar 
prydas af ett kors eller en krona.
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Längst borta i gruppen af finnar är en man, hvars bröst är 
genomborradt af en pil och som i sin venstra hand håller sin hjelm. 
Denne sårade krigare drar sig ur striden.

I förgrunden af denna bild försiggår finnarnes dop. Att 
våra förfäder icke i godo låtit förmå sig att antaga den nya läran 
ser man deraf, att de till dopfunten drifvas af en krigare, som 
svänger en bristande stridsklubba, hvarmed han ymnigt tyckes 
hafva trakterat finnarne. I dessas led synes ytterst en obeväpnad 
man, som tyckes vara alldeles handfallen. Närmaste målet för den 
svenske krigarens slag är en halft knäböjande man, hvars stridsyxe 
ligger på marken. Ännu mera framom denne står en finne, som 
bortkastar sin stridsyxe och aftagit hjelmen. Främst och invid 
dopfunten knäböjer en finsk krigare, som nedlagt på marken 
stridsyxe, hjelm och stridshandskarna. Denne man döpes af den i 
full skrud klädde biskop Henrik, bakom hvilken en munk befinner 
sig med det heliga korset, åtföljd af en i dok klädd qvinna samt 
en ur en bok sjungande munk. Längst till höger framskymtar ett 
litet provisoriskt kapell.

3) Ehuru följande fält upptages af en enda framställning, 
är det dock afdeladt genom tvenne halfbågar. Scenen är följande. 
Utanför en nyuppbygd praktfull kyrka emottager den i sin besitt
ning af det eröfrade landet trygge, ståtlige biskop Henrik sin 
framför honom knäböjande krönte konung, Erik IX. Biskopens 
svit utgöres af en munk, som håller hans kräckla, samt af den i 
dok klädda qvinnan. Konungens följe utgöres af pager samt lätt 
beväpnade hofmän, som dels landstigit dels ännu befinna sig i tvenne 
farkoster, som med svällande segel lagt till vid stranden. När 
och hvar detta konungens besök egt rum, känner historien icke.

Bottnen af detta och följande åtta fält äro prydda med rika 
omvexlande trafarett-figurer eller ornamenter. I livalfbågsfälten 
observerar man i detta fält bland annat en i narrkåpa klädd ge
stalt samt såsom motstycke dertill en pelikan.

4) Fjerde fältet är likaledes afdeladt med hvalfbågar samt 
upptar tvenne olika scener.

Inom den venstra bågen ser man den finske bonden Lalli 
ute på marken invid en ek i strid med en välbeväpnad svensk 
krigsman, som fallit till jorden och ännu med svärdet söker af- 
böja det dödshugg, hvarmed Lallis höjda stridsyxe redan klufvit 
hans hjessa.
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Scenen till höger visar oss Lalli, hvilken, ännu försedd med 
sitt stridsvapen, vid ankomsten till kyrkan bannlyses af den stränge 
biskop Henrik, i hvars följe en munk, hållande biskopens kräckla, 
vänder sig från den bannlyste mannen.

I hvalfbågsfälten ser man tvenne botande drakgestalter.

Vi komma nu till vestra kortsidan af sarkofagen, hvars tvenne 
fält, ehuru odelade, upptagas af dubbelhandlingar. (Se planschen 
n:o IV fig. 2).

5) Mord på biskop Henrik. Till venster se vi Lalli mötande 
biskop Henrik på ett öde fält. Lalli höjer mordvapnet, sin strids- 
yxe, öfver biskopen, som vapenlös håller sina händer hopknäpta 
öfver bröstet. — Till höger framställes mordet redan begånget. 
I samma ställning som senast dignar biskop Henrik till jorden, 
efter det biskopsmössan fallit af hans hufvud. Vid sidan står 
Lalli med det sänkta mordvapnet i venstra handen och i beråd 
att med den högra på sitt hufvud sätta en biskopen tillhörig enk
lare hufvudbonad.

Bottnen upptages af lediga slingrande rankor.
6) hallis återkomst till hemmet. Till venster: I dörren till 

en enkel boning står Lallis hustru, emottagande sin återvändande, 
ännu med det ödesdigra mordvapnet försedde make. Med en åt
börd visande utåt tyckes Lalli förtälja för henne det nyss be
gångna mordet. *) —  Till höger återfinna vi samma tvenne per
soner. Lalli har tagit den af den mördade tillgripna mössan från 
sitt hufvud, hvarvid hans hustru genom åtbörder af häpnad och 
förskräckelse tyckes gifva tillkänna, att det af legenden omtalade 
straffet gått i fullbordan (se ofvanföre legenden I).

Figurerna i fälten 5 och 6 äro afbildade i större skala än 
de öfriga samt utmärka sig genom lif och uttryck i anletsdragen.

Följer så sarkofagens norra långsida, indelad likasom den 
södra i fyra större fält (se planschen n:o V, fig. 1).

*) I förutsättning att den katolska legenden om biskop Henriks mar
tyrdöd är nogsamt bekant, förbigås här den anledning, Lalli ansåg sig ega att 
blifva biskop Henriks baneman. Legenden läses bland annat i sammanhang 
med förut meddelade, 1. c. pagg. 333 och 336. Den finska folksången om Sanct 
Henrik kan läsas i Puhe jonka Kristin-uskon v. 1157 Suomeen saattamisen muis
toksi v. 1857 lausui O. Oeitlin; H:fors 1857, s. 25—29.

6
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7) Procession med martyrens lik. Företrädd af munkar, 
bärande kyrkofanor samt monstranser, skrider tåget framåt. Den 
bår, hvarpå stoftet af biskop Henrik hvilar, bäres af fyra munkar 
samt efterföljes af en i dok klädd qvinna, som med hvardera 
handen håller i martyrens bår. Efter henne följa munkar och 
nunnor. Processionen har utgått från en enkel boning, invid 
hvilken en annan står, antydande en by, samt begifver sig till 
en kyrka, till hvilken en bro leder (enligt sägen till Nousis 
kyrka).

8) Martyren hvilande i sin sarkofag samt bevisad den sista 
tjensten. Fältet är ofvantill deladt af tvenne hvalfbågar.

I midten af bilden finna vi den i full skrud klädde martyren, 
hvilande i en med afbildningar af fromma munkar prydd sarkofag. 
Denna omgifves af läsande och sjungande andliga samt af korgossar 
med monstrans och brinnande ljus. Martyrens fötter vidröras af 
en munk. Hans hufvud åter omsluter en i dok klädd qvinna med 
sina båda händer. *)

Bland dessa figurer observerar man flere, högeligen intres
santa.

I de följande fyra bilderna framställas lika många af Sanct 
Henriks underverk.

9) Sanct Henrik uppväckande ett dödt barn till lifvet. 
Det afdelade fältet framställer tvenne scener af samma legend. 
Till höger se vi ett på marken liggande, redan i svepning klädt 
barn, hvars föräldrar med åtbörder af häftig sorg omgifva detsamma. 
— Till venster framställas föräldrarna, anropande den i skyn för 
dem sig uppenbarande Sanct Henrik, genom hvars mägtiga förbön 
hos Gud, som högre opp i den stjernbeströdda rymden visar sig, 
det döda barnet uppvaknar till lif och reser sig från marken.

Denna bild kan ha afseende såväl på föräldrarna på egendo
men Kaisalum som ock på Lucia Andersdotters från Wehmo fader 
och moder, hvilka ofvanföre omtalades i legenderna III och IV.

10) Sanct Henriks afhuggna tumme återfinnes. Invid en

*) Denna qvinna, hvilken, såsom vi i det föregående sett, af artisten 
ofta placerats vid sidan af biskop Henrik och hvars förhållande till honom an- 
tydts med månget rörande drag af innerlighet, är af legenden helt och hållet 
glömd. Hennes namn är förgätet, men konsten har förevigat denna Sanct 
Henriks trogna följeslagarinnas fromma hängifvenhet för martyren och hennes 
deltagande i hans faror i vårt hedniska land.
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med ekar i full grönska beväxt strand ser man ett större isstycke 
flyta, på hvilket martyrens vid mordet om vintern afhuggna ring- 
beprydda finger ännu hvilar. En skriande korp, som slagit ned 
på isstycket, vågar ej angripa den heliga reliken. Till isstycket 
ror en gosse en båt, hvari en blind person befinner sig. Le
genden berättar, att denne återfick sin syn, sedan hans ögon 
vidrörts med martyrens sålunda återfunna finger *) (se ofvanföre 
legenden II).

Bland träden på stranden märker man ett lejon. På marken 
synas ekollon samt affallna blad.

Denna plåt är, tyvärr, något sprucken, ehuru för öfrigt väl 
bibehållen.

Oss återstår nu att betrakta östra kortsidan af sarkofagen 
(Plansch n:o Y, fig. 2).

De plåtar, som pryda denna sida, hafva fordom varit för
sedda med gångjern samt utgjort dörrar till en i sarkofagens 
östra mur gjord öppning, genom hvilken man i katolska tiden 
skall ha plägat insticka vigselringar m. m. för att helgas af mar
tyrens graf. Dessa dörrar ( =  plåtar) äro nu delvis söndriga, såsom 
äfven af planschen synes.

11) Sanct Henrik en sträng bestraffare. De på detta fält 
framstälda scener tilldraga sig inom hus, på prestgården i Sand- 
heem i Westergöthland (se ofvanföre legenden XI). Till venster 
sitter finnen Gudmund drickande Sanct Henriks minne samt den 
svenske presten, som 1er deråt och betviflar martyrens helighet. 
I scenen till höger finna vi den af plågor lidande presten, liggande 
till sängs och i Gudmunds närvaro ångrande sig det skämt han 
tillåtit sig samt åkallande Sanct Henrik, hvilken äfven uppenbarar 
sig i en molnsky och befriar honom från hans lidande. ;

12) Sanct Henrik skyddande fromma sjöfarande. Till venster: 
Några män från Kumo, stadde på skälfångst (se ofvanföre legenden 
X ) ansättas af häftig storm, som sändts dem af onda magter, 
hvilka bräcka farkostens mast och trycka dess akter i vågorna. 
De förskräckta männen anropa Sanct Henrik, som äfven uppen

*) Åbo domkapitels sigill förer ännu Sanct Henriks ringbeprydda af
huggna tumme
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barar sig i skyn och näpser stormen, hvarefter vi till höger på 
вашша fält se de fromma sjöfarandena och deras farkost räddade 
och välbehållna fortsätta sin kosa.

Härmed har ref. genomgått samt försökt att gifva en tolkning 
af de rika bildverk, hvilka pryda Sanct Henriks sarkofag i Nousis 
kyrka. Då Finska Fornminnesföreningen sett sig i tillfälle att här- 
jemte lemna allmänheten öfverhufvudtaget samt i betraktande af den 
reducerade skalan mycket tillfredställande afbildningar af dessa 
konstverk, är det att förmoda, att konsthistorien med ledning af 
arbetet i gemen samt af bildernas trogna tidskostymer skall till 
en bestämd konstskola lyckas hänföra detta dyrbara och märke
liga medeltidsminne. Ofvanstående skildring af Sanct Henriks sar
kofag är derför att betraktas endast såsom en upplysande och 
kompletterande text till de starkt reducerade planscherna.

Лт.
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Förteckning pä de personer och samfund, af hvilka 
Fornminnesföreningen emottagit gåfvor. 

18/T7 0 — 18*74. *)
Aalto, R., herr. £74.
Adler, K. G. E., guv:tssekr. y>73. 
Adlercreutz, possessionat. у  73. 
Ahlberg, J. F., rådman. 4,72 . 
Ahlgren, E., fröken, у 71.
Ahnger, Ch. E., hofr. auskult. 2047 1. 
Ajosenpää-Isofalo, M., bonde. Д  70. 
Albinsky, pastor. 206 71.
Alholm, H., fröken. 24471.
Almberg, A., fll. magister. Д 7 0 . 
Almberg, E. A., pastor. Д 7 0 . 
Alopaeus, A. A., tulhippsyningsman.

|72, £74.
Alopaeus, M. E., prost. '22, У  72. 
Aini noll', E., fru. £74.
Andström, B. F., forstmästare. 2 0 73. 
Ascholin, L. J., ingeniör. T\ 7 2 . 
Aspelin, A., teknolog. '\ f, Д  73. 
Aspelin, E., fil. magister. *2371. 
Aspelin, J. R., fll. magister. f ,  y ,

6 3 1 6 7 1  1 1 7 0  2973 
3» ÏJ Г О * 1» S 1 9  , 0 *

I Backman, H., med. doktor. 71.
! Bergman, W ., fabrikör. t‘2.272. 
j Bergström, rusthâllare. \571. 
Bergström,K. J . ,kronolänsman. Y 72. 
Berner, A., ped. kandidat. Y ,  т\ 7 1 . 
ßjörkell, ü ., normalist. 2 7 74. 
Björklund, D., fröken. Д 7 3 .  
Björkman, C., fröken. |72.
Blomros, A., skolaris. ^ 7 3 .  
Blomstedt, G. M., student. |71, T*T73. 
Blåfield, A., häradshöfding. §71. 
Boman, A., kapellan. 244 73.
Born, A. L., geheimerâd. У 72. 
Brandenburg, E. v., fröken. ,4 72. 
Brandstake, W ., litograf. T\ 7 1 . 
ßreitholtz, B. F., handlande. §72. 
Broms, B., kronolänsman. -Д 70. 
Broms, B., magasinsfôrvaltare. у  73. 
Broms, B. B., kantor. |72, 244 73. 
Brunila, S., skeppare. 2/ 7 4 .
Bruun, geheimerâd. |74.

*) Vid upprättandet af denna förteckning hafva protokollerna blifvit nog- 
grannt följda. De fel och brister, hvilka det oaktadt vidlåda densamma, torde 
förklaras genom ofullständigheten af de notiser, som åtföljt gåfvorna. Någon 
gång hafva till och med föräringar inskickats till föreningen, utan att någon 
notis blifvit aflemnad. — Dagbestämningarna, hvilka åtfölja namnen, hänvisa 
till protokollerna vid de möten, då gåfvan blifvit anmäld.



86

Broun, J., öfverste. |72.
Böök, guvernementssekreterska. §72. 
Böök, student. f4,72 .

Calamnius, A., fröken. ,4, 72. 
Caloander, F. W ., landsfiskal. 2ff®73. 
Carger, C. E., apotekare. |72. 
Carlsson, W., v. pastor. |f,71. 
Carlstedt, C. Z., student, у  71, У  73. 
Castren, K. A., fil. kandidat. 16.170, 

1 2_4714, 4 < *•Ceder, K. S., komm, landtmätare. 
У  71.

Churberg, W., fil. magister. 2 0 73. 
Chydenius, E., fröken. §72.

Dahlström, A., kronolänsman. {§ 7 1 . 
Damaskin, Igumen. У 71.
Donner, O., doktor. |71.
Dragsfjerd församling. y  71. 
Durchman, G., student. 2471, y ,  

T\ 7 2 .
Dyberg, K., forstmästare. 2 0 73.

Edelfelt, A., artist. -JJ71.
Ehrnroth, A., fröken. 2T7 74. 
Ehrström, A., fröken. 244 73.
Ekebom, O., fröken. ,4,72 .
Eklund, C. G., prost. 267 73.
Ekman, C. A., apotekare. T\ 7 1 . 
Elmgren, K., fil. magister. §74. 
Eneberg, K. F., doktor. y  74. 
Engberg, C. F., konstförvandt. 2 4 7o. 
Erkko. H. J., folkskollärare. Îj74. 
Eskelin, J. A., landskanslist. y ,  

t t ? 3.Essen, J. v., öfverstelöjtnanska. t4 72. 
Essen, J. A. v., guvernör. 2/ 7 1 .  
Estlander, C. J., teol. doktor. Д  71.

Etter, A. v., herr. |72.
Europaeus, D. E. D., literatör. ,\ 70 ,

2 4  1 1 7 1  3 7 4
Ï  > Г 2 ‘1 ’ 1 T ‘°-

Fabritius, G. W ., häradshöfding. У  72. 
Fagerlund, G. W., student. \372. 
Fagerroos, J. E., fabrikör. 13172. 
Fieandt, C. F. v., landskamrer. y  72. 
Finkenberg, E., fröken. 2/ 7 3 .  
Fiander, A., fröken. {§ 7 1 ,  § 7 2 ,12°73 . 
Fogelholm, G. E., prost. §72, 12°73 . 
Forss, C. W ., länelandtmätare. t4r 72. 
Forsten, M., pastor. |72.
Foudila, J., student. Д 7 3 . 
Freudcnthal, A. O., docent. { 471, 

2r°73 .
Frilander, G., slottsfogde. 244 73. 
Furuhjelm, E. H., bergmästare. 2/ 7 3 .

Ganzauge, G., veterinärläkare. 2 0 73. 
Genetz, A., student. y®73.
Gerdten, 0 . v., possessionat. 2,fa73. 
Gestrin, E., director cantus. y 72. 
Gestrin, K. A., v. pastor. 4,/7 2 . 
Godenhjelm. В. F., lektor. §72. 

j Godenhjelm, L. A., t. f. borgmästare. 
У  72.

Grahn, provisor. у 73.
Granberg, A., fröken. 70, | g 71, 

2/ 7 3 ,  §74.
Granfelt, A., fil. magister. 2 0 73. 
Granholm, guvernementssekreterare. 

n  70-Grefberg, W ., med. kandidat. {§ 7 1 . 
Gripenberg, A., student. У 73.

; Grotenfelt, H., student. 1 4 72. 
Gröneberg, C. A., literatör. Д 7 3 . 
Grönholm, J. E., forstmästare. -Д-70. 
Göhle, K., lyceist. Д  79.
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Hackzell, J. M., prost. y  7 2. 
Hagelin, E., kantor. )\73.
Hah!, D., fil. magister. \sa72. 
Ilarberg, W., kronolänsman. { { 7 1 .  
Hartman. C. J., handlande, 'g772. 
Hedberg, J., student, { f , ,  { { 7 1 ,

2  2 3 7 0
•2» Ç ‘ Z -Heideken, C. J. v., arkitekt. {$ 7 1 . 

Heikel, J., fröken. 2ä7 73.
Ileinrieius, G., student. $72. 
Heiskanen, D. F., landthushållare. 

Y 73 .
Helander, L., bonde. 2ff973. 
Hellsberg, A., fröken. / т71. 
Henriksson, L., fröken. 2g973. 
Ilcrckinan, K. E., klockare. 2g973. 
Heurlin, 0 . af, boktryckare. -Д 71. 
Hirn, L., fröken. $74.
Hirn. E., doktor. $72.
Histor. Verein für Schwaben und Neu

burg. ' / 7 2 .
Hjerpe, H., boställsinnehafvare. $74. 
Holfstriim, 0., med. kandidat. ,3, 73. 
Hoikka, J., nämndeman. T6270, f ,

1 6 71  3 7 3T O ' 1» T I ' 0 ,Holm. J., kronofogde. У  71.
Holm, M. S., refer. sekreterska. !3, 73. 
Holmström, S., doktorinna. {$ 7 1 . 
Hougberg, K. A., student. У  72. 
Hougberg. K. W ., fil. magister. У  72. 
Hu It ilta it. S., fru. У  72.
Hynén, K. E., kommissionslandtmä- 

tare. у  72.
Ilardh, E., fil. magister. 24471. 
Ilardli, H., fil. magistor. Д 7 2 . 
Hägglund, A., kronolänsman. $73. 
Häggström. A., fröken. 2/ 7 1 .
Höijer, 0 ., fil. magister. Д 7 2 . 
Höijer, Th., fröken. './7 2 .

j Ikonen, D. I., häradsskrifvare. У  72. 
Ignatius, S., pastorska. Д 7 2 . 
Ilvonen, J., pastor. 2T°73 .

! Inberg, L J., ingeniör. $71. 
Ingman, H. A., student. r\ 73 . 
Ingman, J., pastorsadjunkt. Д 7 0 .

Jahnsson, E. F., fil. magister. $72. 
.lernström, G. E., kronolänsman. 2272, 

2i°73.
Juden, J., student. У 73.
Julin, E., kommerseråd. У 72.
Jung, J., possessionat. У 72. 
Juselius, A., borgmästare. У 71. 
Juvelius, J. H., ingeniör. J9772, 24473. 

*
Kecknian, H., fröken, у 73.
Kjellin, K., apotekare. -Д-71. 
Klingspor, C. A., ryttmästare (Sve

rige). У  73.
Knorring, F. v., kontr. prost. 20,

У  73.
Kouvo, H., bonde. './7 2 .
Kraemer, K. v., guvernör, f ,  $, y ,

4 7 9  2 9  3 7 2  6 7 3
T T  '  V > TT  '  ö’ T  ‘  *■Krook, L., generalska. $, Д  72. 

kurten, ü .. fil. magister. 22°, { {7 1 .  
Kyander, A., landtdagsman. $ 7 1 ,

У  72.

Lagerstam, E. J., v. landskamrer. у  7 3. 
Lagström, arrendator. 2 4 73.
Laitinen, H., folkskollärare. Д , у ,  

У  73.
Lang, E., student. -Д-73.
Lempälä församling, у 73.
Lewin, D. H., faktor. Д 7 2 .
Ligneil, K., kantor. У 73.
Lindbohm, О., herr. ат°73 .
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Lindfors, C. Ph., possessionat. y  71,
8 2 3 7 0  2 9 7 a4, g * g  <o.Lindholm, K. J., lasarettssyssloman. 
Л 7 3 .

Lindman, A., v. pastor. |72. 
Lindström, I., konstförvandt. { { 7 1 .  
Liukoinen, J. G., handlande. y ,  

Л 7 3 , $74.
Lucander, A. H., stadsfiskal. \°73 . 
Luhanko församling. 2¥973. 
Lnnkkonen, A. O., enkefru. У 72. 
Lyra, С. J., exped. chef. $72. 
Löfgren, P. J., kronolänsman. 2fn, 

\ 9 7 3.
Löfgren, V., fil. kandidat. |72. 
Löfman, О., gymnasist. та272.

Malander, C., possessionat. -Д 73. 
Malmberg, J. F., kronofogde. | , 

У 7 2 .
Mandelgren, N. M., artist (Sverige), 

у  71.
Mandellöf, D. A., student. |74. 
Meinander, A., majorska. 2?4 73. 
Mellberg, E. J., doktor. У 7 2 . 
Meller, A., fröken. 24473.
Melienins, 0 ., stabskapten. -Д 72. 
Mellin, A., baron. Д 7 2 ,  \ 7 74. 
Mesterton, C., kronolänsman. Д 7 3 . 
Molander, E., fröken. 24473. 
Molander, J., fröken. { { 7 1 .  
Molander, K., kontorsskrifvare. Д  73. 
Molin, K., apotekare. У  72.
Möller, v., generalska. у 74.
MonelI. G., prost, у  71.
Mononen, A., student. Д 7 0 .
Montin, J., fröken, y 71, y 72, 

2/ 7 3 .
Morën, E., pastor. У  72, T3T73.

Müller, G., enkefru. у ,  4,72 . 
Myrberg, J., komm, landtmätare. У  72. 
Myrcen, H., fröken. $71.
Möttönen, J., bonde. {$ 7 1 , У 7 2 .

\ieminen, H., landthushållare. у 74. 
Nikulainen, Р., skräddaremästare, у ,  

f  74.
Nordberg, A., arrendator. Д 72. 
Nordenheim, S., fröken, у 73. 
Nordlund, C. F., konrektor. {$ 7 1 , 

\°73 .
Nordlund, E., fröken, у 73. 
Nordqvist, A. F., professor, у 73. 
Nygren, A., handelsbokhâllare. {72. 
Nygren, J., borgmästare, $, \4, {$71,

2 2 8 б 1 ?  _4 2 7 0  2 0
2> S> 5> T ï >  Ï 2  ’ T  >
2 4  2 9  3 7Q  6 7 4ï  i Я  T I '3' ï 11,Nyholm, E., student, $72.

Nykopp, N. G., kyrkoherde. У 72. 
Nylander, G. S., stationsföreståndare. 

У  73.
Nyman, C. J., herr. $74.
Nyqvist, V. M., student. У 72.

Ordén, A., bokhâUare. Д 7 3 . 
Otranen, A. L., fru. 15°73 .

Paasonen, A. J., handlande. y 973. 
Palmén, C., kronolänsman. y 74. 
Penin, M., fröken. тбт 71, у 72. 
PetroiT, K., ölbryggare, $74.
Pfaler, L. v., kapten, f ,  Д 7 2 ,  y ,  

i\73.
Piironen, gästgifvare. У 71. 
Planting, A., kronofogde. У 72. 
Pylkköncn, A., handlande. Д  73. 
Päivärinta, P., klockare. ,6T71. 
Pöyhiä, М., handelsbokhâllare. {7 2 .
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Rabbe, F. J., d:r, kammarråd. §72 .
Ramstedt, A., folkskollärare. Д ,

а 79 гаRamstedt, J., handlande, '5° , 244 73.
Ranrken, J. О. I., doktor. У  71,

а ? з 7 4  6 74s > т т  ' а ' *•Rehausen, A. v., fröken. §72. 
Reliaiiseii, v., major. Д  71.
Reinliolm, H. A., doktor. Д 7 0 , J, 

«71 , 2g973.
Reuter, 0 . M., fil. magister. У 72. 
Richter, G. E., student. y 7 3 .  
Rindell, A., student. 2g973.
Rom», J., bonde. 2272, 2r°73 .
Ro n e mark, F. W., målaremästare. 

372.
Rosengren, E. M., prost. 2/ 7 1 .  
Ruotsi, A., handlande. §£71, §72.

Sahlstedt, fru. У 72.
Salenius, J. M., fil. magister. У 72, 

§74.
Salingre, R., med. doktor. 244 73. 
Schalin, Z., student. 2g973.
Schantz, A. W. v., possessionat. §72,

у?з.
Schantz, E. v., possessionat. §71. 
Schlüter, A., fröken. Д 7 3 . 
Schroderus, fröken. |, 2g? 72. 
Schroderus, J., student. У 73. 
Schulman, E., fröken. Д 7 2 . 
Sederholm, A., fröken. y*73. 
Sederholm, E. G., forstmästare. T\ 71 . 
Sederholm, M. A., landthushållare. 

Д 7 2 .
Sederholm, P., landthushållare. -Д72. 
Selin, H., herr. У 73.
Si II fors, A., vice pastor, y 73. 
Simelius, J., kronolänsman. y 372.

Snellman, Jul., student. ^ 7 1 , ^ 7 3 .  
Sohiman, E., fröken. Дг72.
Sowelius, J., herr. ' / 7 2 .
Späre, G. A., assessor. f 7  4.
Stadius, 0 ., kapten. Д 7 2 .
Starck, J. A., student. 2g973. 
Stenhagen, C. A., kollega. 2j°73. 
Strahle, kommunalråd. §74. 
Strömsten, S., rektorska. \ 7 74. 
Svanljung, Kr., just. rådman. §, §72 ,

V 73-
Svenska Fornminnesföreningen. У  71, 

У ? 2 ,  §74.
Sölfverarm. A., fröken, у 72, y73. 
Sölfverarm, C. W., student. §72.

Tallgren, J., herr. У 7 2 .
Tandefelt, O. R. W., revisor. Д  72. 
Toppeliiis, J., med. doktor. -Д-72. 
Tavaststjerna, K., generalmajor. 2T°73 . 
Thesleff, N., student. §74.
Thesleff, A. A., ingeniör. Д 7 2 . 
Tillman, E. K., bagaremästare. Ут72. 
Toivola, jernvägsarbetare. T«T71. 
Tuitti, nämndeman. §71 .
Törn, J., f. d. soldat. y 7 2 ,  у ,  Д  73. 
Törnegren, H., normalist. §72.

l'ggelberg, fru. у 72, §74.
Vllner, kommunalråd. 2g973.

Verein fur Kunst und Altherthum 
in Ulm und Oberschwaben. У  7 2,

3 7Я 
T T ' ° -

Wahlgren, K. J., fabrikör. §72. 
Wahlroos, A., komm, landtm. y 7 3 .  

j  Warelius, A., prost. §71 , 2/ 7 3 .  
j Wathen, E., fröken. Ty n .
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Wasastjerna, О., tullförvaltare. Д 7 3 . 
Weckström, M., postexpeditör. {£ 7 1 , 

•./72.
Werving, M., fröken. Д 7 2 .
Weriii, N., pastor. 2 7  7 4.
Werner, H., herr (Sverige). -Д 73. 
Wiklund, J. E., folkskollärare. 2J?>73. 
Winberg, J. G., kronolänsman. 2/ 7 3 .  
Winter, A., skolelev. §72.

Witikainen, G., bonde. ' / 7 2 .  
Wulisma, K., hofräd. 2/ 7 1 ,  {7 2 . 
Wuorinen, folkskollärare. {§ 7 1 .

Åström, H. B., possessionat. * /7 1 , 
{7 2 .

Öhman, G. H., herr. * /7 2 . 
Österling, fru. |72.
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Explication des illustrations du texte.

(Les originaux se trouvent au Musée de l ’Université à Helsingfors).

Trouvailles faites dans des tombeaux au gouvernement de Tver.
La figure 1 (page 9) représente un groupe de tombeaux près du

village de Bjeschezi, situé à dix verstes nord-ouest de la ville de district
Bjeschezk au gouvernement de Tver.

Les figures 2 — 5 représentent des antiquités trouvées dans de plus 
petits tombeaux, dont l’âge est indiqué par une pièce de monnaie de
l’empereur Henri III (1039 — 1056). Ces tombeaux semblent appartenir 
à la tribu finnoise mentionnée par Nestor sous le nom de W es\ par les 
géographes arabes sous celui de Wisu.

La figure 2 (page 16) imite un morceau d’une chaîne trouvée aux
os de la hanche d’un squelette court. Au cou du squelette on trouva
cinq perles de cornaline et de cristal de roche, mi-partie rondes, mi-
partie facettées; près de l’os de la cuisse gauche un petit couteau de
fer. Cinq tombeaux explorés dans ce groupe, contenant chacun de deux 
à cinq squelettes non-brûlés, livrèrent en tout quatre chaînes de cette 
forme. La forme de cette chaîne, qui se compose d’anneaux en spirale 
de deux à quatre cordons, semble surtout désigner le territoire habité 
par les tribus des Finnois de l’ouest, depuis la Courlande au sud jusq’au 
Finmarken en Norvège. Parmi les trouvailles faites dans près de 8000 tom
beaux du territoire de la tribu des Mériens aux gouvernements de Wla
dimir et de Jaroslav (au Musée publique à Moscou), on n’en a trouvé
que trois exemplaires, dont l’un était attaché à une fibule Scandinave de
forme ovale. Au gouvernement de Perm on a trouvé deux chaînes d’ar
gent de cette forme (voyez sous la fig. 15).

La figure 3 (page 17) représente une fibule en forme de fer de
cheval, trouvée sur la poitrine d’un squelette grand, au même tombeau 
que fig. 2. Près de l’os de la cuisse gauche du même squelette il y
avait un couteau de fer. Avec certaines modifications cette fibule semble
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désigner, et les territoires habités par les Finnois et ceux des tribus 
lithuaniennes. La limite qui s’avance le plus vers l’ouest semble se 
trouver au Mecklembourg (Musée de Schwerin; voyez cependant Grewingk, 
Uber die heidnischen Gräber Lithauens, page 228); et les ruines de Bi- 
larsk au gouvernement de Kasan en forment, d’après ce qu’on sait jusqu’ 
à présent, la limite est (La collection particulière de Lihatzev à Kasan). 
Sur le territoire des tribus permiennes et en Sibérie, ce type ne s’est 
pas encore rencontré. De même la fibule ne se trouve presque pas dans 
les territoires slaves explorés jusqu’ à nos jours en Bohème, Galicie, Po
logne et Kussie.

La figure 4 (page 24) représente une boucle d’oreille en bronze, 
ornée de minces perles d’argent. Elle a été trouvée, avec deux anneaux 
un peu plus grands et formés d’un simple fil de bronze, près de la joue 
droite d’un squelette. A  l’os de la hanche droite il y avait un couteau 
de fer, à la partie supérieure du bras droit une chaîne de bronze assez 
longue, formée d’anneaux recourbés seulement deux fois en spirale, et 
jointe à deux morceaux de cuir, dans lesquels des traces de points d’ai
guille étaient encore visibles. Près de l’oreille gauche se trouvait une 
boucle d’oreille de bronze (fig. 5) et des restes de cheveux bruns près 
de chacune de ces boucles. Des boucles d’oreille, semblables à la figure 
4, se rencontrent assez fréquemment dans les tombeaux de la tribu des 
Mériens aux gouvernements de Jaroslav et de Wladimir.

La figure 5 représente une boucle d’oreille en bronze, ornée de
perles faites de fil du même métal, en forme de noeuds gordiens.

Elle a été trouvée près du même squelette que l’original de la figure 4. 
Un très-petit nombre de boucles pareilles était déjà connu par des fouilles 
faites dans des tombeaux du territoire des Mériens.

Trouvailles faites dans des tombeaux du gouvernement de Jaroslav.
La figure 6 (page 29), renversée par méprise, représente une hache, 

trouvée près d’un squelette, non-brûlé mais presque tombé en poudre, 
dans un groupe de tombeaux près du village de Timerevo à. 14 verstes 
sud-ouest de Jaroslav. Près de l’os de la cuisse gauche de ce squelette 
se trouvait un couteau de fer avec des indices d’un manche d’os. De 
chaque côté de la partie supérieure du squelette se trouvaient deux longs 
clous, peut-être les restes d’un cercueil pourri. Le marteau allongé de 
la hache indique une certaine affinité avec les haches de la tribu des
Mériens, pendant que l’ensemble de la hache se distingue tout de même
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de celles connues jusqu’ à présent, par sa forme symétrique. Un autre 
squelette pourri du même tombeau ne livrait point d’antiquités.

La figure 7 (page 30), renversée comme la fig. 6 , représente une 
hache de fer, trouvée dans un tombeau de la même nécropole que l’ori
ginal de la figure 6 . Le tumulus était jeté sur une couche de charbon 
et d’ossements de cheval brûlés, dans laquelle, outre cette hache, se trou
vaient des éclats de vases d’argile, les restes d’une ceinture de fer (?), un 
frein de fer, deux gâchettes de fer, deux petits clous de bronze, pro
bablement d’une selle, et des fragments d’ustensiles de fer, le tout gâté 
par le feu. Dans le tumulus, à trois décimètres au-dessus de cette 
couche, se trouvait l’os du bas de la jambe d’un boeuf. La hache res
semble à quelques autres trouvées auparavant dans des tombeaux mériens, 
mais s’en distingue de même par sa forme symétrique.

lue trouvaille de l’âge du bronze faite dans la province de Nylande.
La figure 8 (page 34) représente un glaive de bronze, trouvé sur 

le penchant du mont Maanselkâ dans la paroisse de Wichtis de la pro
vince de Nylande. Outre ce glaive, on conserve au Musée historique- 
ethnographique les antiquités suivantes, appartenant à l’âge du bronze et 
trouvées en Finlande: un glaive, découvert dans la paroisse de Isokyrö 
de la province d’Ostrobotnie (Holmberg, Finska fomlemningar, fig. 6 6 ); 
un poignard trouvé dans un monceau de pierres (tumulus?), dans la paroisse 
de Kyrkslâtt, province de Nylande (Holmberg, fig. 67); deux celts à tige 
trouvés dans la paroisse de Helsinge de la dite province (Holmberg, fig. 
65 ); un celt, trouvé dans la paroisse de Kimito de la province propre
ment dite de Finlande (Aspelin, Situation archéol. de la Finlande, Pl. H, 
fig. 5); fibule en forme de lunettes, trouvée dans les environs de Wibourg, 
ville de la province de Carélie, et, enfin, un couteau trouvé sous un monceau 
de pierres (tumulus?), dans la paroisse de Laihia de la province d’Ostrobotnie.

La figure 9 (page 35) reproduit une partie du glaive dont nous 
avons donné le dessin; dans l’un des tranchants il y a une entaille qui 
se continue par une fente dans la lame. L’entaille semble indiquer que 
le glaive servait parfois d’arme de taille.

Formes de chaîne de l’âge du fer, trouvées en Finlande.
L a figure 10 (page 38) représente une forme de chaîne qui n’avait 

pas encore été trouvée sur la terre ferme de la Finlande, mais qui se

i
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rencontre dans quatre trouvailles faites sur les îles d’Alande, dans des 
tombeaux appartenant au nouvel âge du fer (comparez sous les figures 11 

et 12). L’original en a été trouvé dans le même tombeau que celui de 
fig. 12. Cette forme de chaîne est la plus commune dans les trouvailles 
appartenant au nouvel âge du fer en Suède (Musée Boyal), mais très-rare 
sur le terrain finno-ongrien (ex. Ascheraden en Livonie, Kruse, tab. XIII: 
11 ; dans une trouvaille d’un tombeau de la ville de Muroma et dans 
une autre, faite près de la ville de Tambov).

La figure 11 (page 39) représente une fibule à deux branches 
égales, à laquelle est attachée une chaîne de la forme décrite plus haut. 
La longueur de cette chaîne est de 7,6 décimètres, et des ciseaux y sont 
suspendus. Elle fut trouvée dans un tumulus du village de Syllöda, pa
roisse de Saltvik en Alande, avec quatre fibules ovales de forme Scandi
nave; trois bracelets de bronze dont deux ornés d’une série de dents de 
loup; un anneau assez grand fait de fil quadrangulaire en fer recourbé 
en spirale, supportant, entre autres choses, deux marteaux dits „de Thor“ ; 
un couteau de fer et une fibule, formée en fer de cheval et ornée de 
points. La forme Scandinave de fibule (fig. 11) a aussi été trouvée, unie 
à une chaine de la forme décrite, dans un tumulus au village d’Olsnâs, 
de la chapelle de Getha en Alande; mais une seule fois sur la terre 
ferme de la Finlande, dans la paroisse de Kokemäki, province de Sa- 
tacundie.

La figure 12 (page 39) représente une petite boucle d’agrafe d’une 
forme singulière, à laquelle est attachée une chaîne du type des pré
cédentes. Elle a été trouvée dans un tumulus du village de Sundby, 
paroisse de Sund en Alande, avec deux fragments de chaîne rouillés en
semble (fig. 1 0  et 13), deux boucles d’agrafe ovales, ainsi que les frag
ments d’une troisième; deux anneaux de bronze en spirale; deux perles 
blanches, facettées; un petit grelot; des fragments d’une fibule en forme 
de fer de cheval; un glaive Scandinave du nouvel âge du fer; un autre 
glaive, désignant la transition entre les formes des temps païens et celles 
du moyen âge; cinq pointes de lance en fer, dont quelques-unes très- 
rouillées; trois petites faucilles et une lame de couteau.

Fig. 13 (page 40). L ’original a été trouvé dans le même tumulus 
que celui des figures 10 et 12. Du reste cette forme de chaîne n’a été 
trouvée en Finlande qu’une seule fois auparavant, c’est-à-dire qu’une 
quantité de fragments d’une chaîne semblable se rencontrent dans la trou
vaille dite „de W öro“ , faite dans la province d’Ostrobotnie, et dont toute 
la collection actuelle (au Musée de l’Université) ne saurait être constatée
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comme appartenant à la trouvaille primitive, mais dans laquelle la plupart
des antiquités (fibules arquées etc.) datent du premier âge du fer. En «
Suède, on rencontre quelquefois cette forme de chaîne dans des trouvailles
du nouvel âge du fer. Sur l’île de Gotland, la forme de chaîne se montre
dans deux ornements pendants, évidemment une imitation des ornements
liviens et dont l’un a été trouvé avec une fibule arquée d’une forme plus
nouvelle. Sur le territoire finno-ongrien, cette forme de chaîne n’a pas
été rencontrée, d’après ce qu’on sait.

Fig. 14 (page 41). Cette forme de chaîne aussi n’a été trouvée
qu’une seule fois sur les îles d’Alande, dans un tumulus du village de
Syllöda, paroisse de Saltvik, avec un fragment de chaîne de la forme 
fig. 1 0 ; deux boucles d’agrafe; une pincette de bronze; trois à quatre 
gâchettes de fer; des perles d’émail, bleues et jaunes, dont deux sont 
triples; et, enfin, des fragments d’un objet de bronze. La même forme 
de chaîne s’est rencontrée deux fois auparavant sur la terre ferme de la
Finlande. Des fragments d’une chaîne pareille se rencontrent dans la
trouvaille de la nécropole d’Äimälä, avec des cadavres brûlés, dans la 
paroisse de Kokemäki, située dans la province de Satacundie, et une 
chaîne plus longue, appartenant à la trouvaille faite à Kantala dans 
Kuhmois, province de Tavastie, où l’on a trouvé des squelettes non- 
brûlés. Cette forme de chaîne doit être considérée comme variant de la 
forme finnoise, avec anneaux en spirale, et se trouvant peut-être sous 
l’influence de la forme lithuanienne, qui paraît être caractérisée par des 
anneaux simples.

Fig. 15 (page 42). L’original se trouve dans la grande trouvaille 
faite à Kattis, paroisse de Wanaja dans la province de Tavastie. Pour 
cette forme comme caractérisant le territoire des tribus des Finnois de
l’ouest, voyez sous la fig. 2. En Finlande, comme en Livonie, cette
forme de chaîne servait aussi à suspendre des coupes de balance (trou
vaille d’Äimälä, et Kruse, tab. 53). En Suède, cette même forme s’est
rencontrée une fois sur l’Ile de Gotland et une fois aussi à MunsS, près
de Björkö dans le lac de Mälaren, dans un ornement pendant, forme li- 
vienne, avec une ceinture tordue en bronze, assez commune en Livonie, 
en Esthonie et en Finlande (Musée Royal). En Norvège, cette forme de 
chaîne se rencontre aussi dans deux trouvailles, l’une faite dans la pa
roisse de Yalle à Nomeland, l’autre, une trouvaille finnoise, faite à Wardô 
dans le Finmarken de l’est (Musée de l’Université de Christiania). Dans 
„Das vaterländische Museum“ à Berlin on conserve deux chaînes à an
neaux en spirale, dont l’une a été trouvée en Esthonie (Kyda), l’autre,
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avec une agrafe pareille à la figure 15, à Tilsit (Rombinus). A  Cra- 
covie, on conserve deux exemplaires à anneaux doubles en spirale, avec 
des agrafes formées en peigne et ornées de cercles concentriques (com
parez Plater, tab. 1: 13, Hartmann, fig. pag. 53); Tun est de Livonie 
(Musée de l’Université), l’autre a été trouvé près du village Novamysl, 
situé sur les bords du lac de Jersza (Musée de l’Académie). Un exem
plaire semblable, avec une agrafe formée en peigne, trouvé à Merecz, 
dans les environs de Wilna, et un autre, à épingle brisée, d’Ascheraden 
en Livonie ( =  Kruse, tab. 12: 5), sont conservés dans le musée privé 
de M. Podczaszinsky à Varsovie. Au Musée anthropologique de l’Uni
versité de Moscou se trouvent deux fragments de chaînes brisées, à an
neaux trois fois recourbés en spirale, l’un trouvé dans un tombeau au 
gouvernement de Minsk, l’autre dans un tombeau slave du district We- 
reisk au gouvernement de Moscou.

lue trouvaille du l'âge du fer, faite dans la province d’OsIrobotnie.
La figure 16 (page 62) reproduit Tune de deux boutons de bouclier, 

trouvés avec deux celts de fer (fig. 17 et 18), des fragments de glaives 
à deux tranchants et à un seul, des couteaux, des javelots et une pierre 
à aiguiser, dans un monceau de pierres au village d’Isokylâ, paroisse de 
Laihia en Ostrobotnie.

Les figures 17 et 18 (page 62) représentent deux celts apparte
nant à la trouvaille que nous venons de mentionner. De pareils celts 
allongés se trouvent en grand nombre dans la grande trouvaille dite „de 
Dobelsberg“ , faite en Courlande et appartenant au premier âge du fer; 
comme aussi dans une grande trouvaille, où se trouvent aussi quelques 
pièces de monnaie arabe, faite aux environs de Tambov en Russie (L’Er
mitage à S:t-Petersbourg).

Une croix de fer sur une e'glise en Nylande.
La figure 19 (page 71) représente une croix de fer ayant une 

inscription slavone et érigée sur le toit de l’église de Perno en Nylande. 
L ’inscription se traduit: L a  victoire est donnée au roi de la gloire, 
Jésus-Christ.
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Explication des planches lithographiées.

Monuments dans la Nylande orientale.
La planche I, fig. 1 reproduit un monceau de pierres (jättekast, jet 

de géant) dans la paroisse de Sibbo, très-ressemblant à d’autres dans la 
Nylande occidentale comme dans l’Ostrobotnie méridionale, dans lesquels 
on a découvert des antiquités de l’âge du bronze et du premier âge du fer.

La planche I, fig. 2 et 3 représentent deux de ces tas qu’on ap
pelle „fours russes“ et qui se composent de petites pierres erratiques,
posées l’une sur l’autre. Ceux-ci se trouvent dans la paroisse de Borgo, 
mais aussi en d’autres lieux des „fours“ semblables se rencontrent fré
quemment, surtout sur les îlots les plus avancés dans la mer, et conti
ennent le plus souvent un peu de charbon. On ignore jusqu’ à présent 
le but de ces fours et l’époque de leur construction.

La planche II, fig. 1 et 2 représentent des poses labyrinthiques 
en pierres, la première dans la paroisse de Borgo, l’autre dans celle de 
Sibbo. De semblables poses de pierres se rencontrent, en Finlande, au
tant sur les côtes du midi que sur celles de l’ouest, et sont appelées 
communément „danses des vierges“ .

La planche II, fig. 3 donne le plan d’un cercle d’insignifiants tas
de pierres, entourés d’un mur bas en petites pierres erratiques et se
trouvant dans la paroisse de Perno. Deux de ces tas ont été explorés 
et contenaient chacun une cellule en pierres, sans pierre de dessus. Ces 
cellules étaient vides; seulement sur le fond se trouvait un peu de terre 
noire mêlée à du charbon.

La planche П, fig. 4 reproduit une enceinte de pierres, un vieux 
cimetière d’après ce qu’on dit, se trouvant sur la côte, dans la paroisse 
de Borgo. D’insignifiants tas de pierres, au milieu de l’enceinte, passent 
pour des tombeaux.

La planche II, fig. 5 reproduit des inscriptions taillées dans des 
rochers dans la paroisse de Sibbo.

Le sarcophage de Saint-IIenri.
La planche III représente le dessus du sarcophage ou, plutôt, du 

cénotaphe qui fut placé, pendant la première moitié du quinzième siècle, 
dans l’église de Nousis, située dans la province proprement dite de Fin
lande, en souvenir de l’évèque Henri, apôtre et patron de la Finlande, 
mort comme martyr en 1158.

7
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La planche IV, fig. 1 reproduit le côté long du sarcophage, tourné 
vers le midi. Sur les différents plans, séparés par des colonnes, on 
trouve, en allant de droite à gauche, les faits suivants de S:t-Henri.

1) L’arrivée de l’armée croisée suédoise sur la côte de Finlande, 
où elle est attendue par l’armée finnoise.

2) Le combat entre les armées suédoise et finnoise, pendant lequel 
les Finnois vaincus sont poussés de force vers les fonts et baptisés par 
Saint-Henri.

3) Le troisième plan, partagé en deux par des arcades voûtées, 
représente une entrevue entre le roi et l’evêque Henri, de laquelle l’hi
stoire ne fait pas mention.

4) Sur le quatrième plan, partagé de la même manière, on voit, 
à gauche le Finnois Lalli vainquant un guerrier suédois, fort bien armé; 
à droite se trouve l’évèque Henri excommuniant le vainqueur.

La planche IV, fig. 2 reproduit le côté court du sarcophage, tourné 
vers l’ouest.

5) Sur le plan à droite on retrouve l’évêque Henri souffrant la 
mort de martyr, après quoi le Finnois Lalli se couvre la tête d’une
simple coiffe, ôtée à l’évêque.

6) Lalli est reçu dans sa maison par sa femme; il s’ôte la coiffe
de l’évêque et arrache, d’après la légende, en même temps la peau de
sa tête, qui s’est attachée à la coiffe.

La planche V, fig. 1 reproduit le côté long du sarcophage, tourné 
vers le nord, et représentant les scènes suivantes:

7) La procession avec le cadavre du martyr.
8) Le martyr gisant dans le sarcophage après l’enterrement.
9) Le troisième plan divisé représente un miracle, par lequel un 

enfant mort est ressuscité par l’intercession du saint.
10) Le pouce de l’évêque, orné d’une bague, est retrouvé sur un

glaçon flottant pendant le printemps.
La planche V, fig. 2 représente le côté court du sarcophage, tourné 

vers l’est.
11) Sur le plan à droite on voit un Finnois buvant à la mémoire 

de S:t-Henri, et un prêtre suédois qui met en doute la sainteté de 
l’évêque. Plus tard le même prêtre, pendant une maladie, invoque S:t- 
Henri, qui lui apparaît dans une nuée.

12) Le plan à gauche représente un miracle, par lequel le saint 
sauve du naufrage des chasseurs de phoques.
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