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Emil Nervänder.

Viime tam m ikuun 27 p:nä, lähes kolme vuotta ja puoli kolmatta 
kuukautta sen jälkeen, kun vietimme hänen 70*vuotispäiväänsä, kuoli 
Emil N ervänder Porissa, johon hän oli sairaana tuotu Harjavallasta, 
missä hän mitä vaatimattomimmissa oloissa oli elänyt viimeiset vuo= 
tensa. M ainittuna merkkipäivänä omisti hänelle »Finskt Museum» 
erikoisnumeron ja päivälehdissämmekin luettiin kirjoituksia, joilla hänen 
monihaarainen, hedelmällinen elämäntyönsä saatettiin yleisön tietoisuu* 
teen. Senvuoksi lienee tarpeetonta nyt toistaa mitä silloin sanottiin, 
eikä taasen tila enemmän kuin aikakaan salli ryhtyä edes suunnittele* 
maan seikkaperäisempää elämänkuvausta. M utta kumminkin on tässä 
m uutamin sanoin julkilausuttava, mitä hän on meille ollut ja miksi 
hänen poismenonsa on herättänyt meissä vilpittömiä kiitollisuuden ja 
kaipauksen tunteita.

N ervänder oli luonnostaan enemmän kirjailija ja sanomalehtimies 
kuin tiedemies ja tutkija. Kun hän sen ohella oli vapaa kansalainen, 
ilman vakinaista virkaa tai muuta tointa ja siis myöskin ilman sään*
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nöllisiä tuloja, eläen suurimman osan elämäänsä ainoastaan sillä, mitä 
hän kynällään ansaitsi, niin on ymmärrettävissä, että hänen elämäns 
työnsä tuli laadultaan niin hajanaiseksi. N ervänder on julkisuudessa 
esiintynyt lyyrillisenä ja draamallisena runoilijana ja novellistina, teats 
teris, taides ja kirjallisuusarvostelijana sekä yhteen aikaan varsinaisena 
sanomalehtimiehenäkin, s. o. oman lehden toimittajana, edelleen on 
hän milloin sanomalehdistössä milloin kirjam uodossa julkaissut lukuisia 
lyhempiä ja laajempia elämäkerrallisia y. m. kuvauksia kulttuurielämäms 
me alalta, järjestänyt, muistutuksilla varustanut ja painosta toim ittanut 
Fredrik Cygnaeuksen ja J. V. Snellmanin kootut teokset sekä vihdoin 
suorittanut suurvaltaisen tehtävän taidehistoriallisena tutkijana ja aines* 
ten kerääjänä ja sen yhteydessä valvonut keskiaikaisten maalausten 
uudistamista vanhoissa kirkoissamme, mihin viimeiseen toim intaan myöss 
kin liittyy ajoittainen työskentely historiallisen museomme kulttuuri* 
historiallisessa osastossa. Että hän huolim atta tästä työnsä monipuolis 
suudesta aikaansai paljon suuriarvoista ja merkitykseltään pysyvää, 
siitä on kiittäminen toiselta puolen hänen uupum atonta ahkeruuttaan, 
tunnollisuuttaan ja tarkkuuttaan, toiselta puolen näöltään hajanaisen 
toimintansa sisällistä yhtenäisyyttä: isänmaallisen hengen läpitunkemana 
hän aina harrasti kansamme sivistyselämän edistystä.

Nerokkaan J. J. N ervanderin poikana ja isän liian aikaisen kuos 
leman jälkeen kasvaneena hänen ystäviensä, J. V. Snellmanin, Fredr. 
Cygnaeuksen y. m., vaikutuksen alaisena, s. o. Suomen henkisesti kehits 
tyneimmässä ympäristössä, Emil Nervänder alusta alkain näytti määräs 
tyn suuriin tehtäviin. Elänen henkinen eloisuutensa oli tavallista 
suurempi eikä häneltä puuttunut tuottam isintoa, palavaa halua vaikuttaa 
toisiin antamalla mitä hän tunsi ja ajatteli. M utta miten säteilevä hän 
saattoikin olla, miten hän seurapiirissään sirottelikin aatteita ympärih 
leen, ei hänessä sentään ollut sitä tunnes ja ajatuselämän syvyyttä ja 
suurisuuntaisuutta, joka vastustamattomasti vie omistajansa asettamaan 
itselleen selvän, merkitykseltään tärkeän päämäärän ja yhtämittaisesti, 
tarmokkaasti työskentelemään sen saavuttamiseksi. Päinvastoin oli 
hänessä huomattavana luonteenpiirteenä jonkunlainen mielen levottos 
muus tai sanoisinko vaihtelunhalu, johon liittyi omituinen pelko mes 
nettää vapautensa joutum alla asemaan ja oloihin, jo tka sitoivat häntä. 
Siinä syy, miksi hän ei suostunut vastaanottamaan mitään virkaa, 
vaikka hänen suosijansa ja ystävänsä monesti tarjosivat hänelle tilais 
suutta siihen, siinä myöskin syy, miksi hän, vaikka pohjaltaan aina 
olikin harras kansallismielinen ja vaikka hänen lähimmät ystävänsä 
olivat suomenmielisiä, ei kuitenkaan koskaan m yöntynyt siihen, että 
häntä luettiin toiseen tai toiseen puolueeseen. N äin ollen tapahtui, 
että Nervänder kehittyi siksi omituiseksi, sanoisinko, kulkurikirjailis 
jaksi, mikä hän oli. M utta kuinka usein hän vaihtoikin toimis ja
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asuinpaikkaa, kuinka hän parina viimeisenä vuosikymmenenä viettikin 
melkein erakonlaatuista elämää maaseuduilla, pysyi sentään hänen työs 
intonsa m uuttum attom ana ja niinikään hänen taipumuksensa senlaatui* 
siin aiheisiin, joita käsitellen hän toivoi voivansa, niinkuin ylempänä 
sanottiin, edistää kansansa sivistyselämää ja varsinkin luoda valoa 
sen entisyyteen.

Tietysti jokainen myöntää, että kyvykkään miehen työ säännöh 
lisesti on tuottavin, kun hän saa toimia taipumustensa mukaisessa, 
taloudellisesti turvatussa asemassa; N ervanderin esimerkki todistaa, että 
epäsuotuisissa ja puutteenalaisissakin oloissa voidaan erinomaista aikaan* 
saada, niin arvoon kuin runsauteen nähden. O nhan ilmeistä, että hän 
ei olisi voinut tuottaa sitä, mitä hän on meille antanut, jos olisi ollut 
toisessa tai toisessa hyväpalkkaisessa virassa. Epäilemättä olisi hän 
silloinkin tehnyt hyvää työtä, mutta varmaankaan ei yhtä monipuolista^ 
eikä samaa mitä nyt. Nervänder on siis ei ainoastaan ahkeruudeh 
laan, vaan myöskin kaikenlaisen m ukavuuden ja m uun elämän kyh 
lyyden puutteella ansainnut ja toimeensaanut ne henkiset arvot, 
jotka hän kirjallisessa perinnössään ja tutkimustensa tuloksissa on jäl* 
keensä jättänyt.

Kun ajattelemme Nervanderia ei kirjailijana eikä tutkijana vaan 
ihmisenä, niin on hänen ihmeteltävä nuorekkuutensa ensi sijassa mah 
nittava. Huolim atta iästään pysyi hän mieleltään nuorena, ja semmois 
sena hän aina parhaiten viihtyi nuorten seurassa. N uoret puolestaan 
kiintyivät myöskin häneen, eikä kumma, sillä hänen jutteluissaan 
avautui heille näköaloja entisyyteen ja elämään yleensäkin, jotka olivat 
heille uusia, ennen tuntemattomia. Kahdeksannellakymmenellä käyden 
oli -  siitä ei päästä -  Emil N ervanderkin ukko, mutta jos keneenkään 
voitiin häneen sovittaa runoilijan säkeet vanhasta Lodesta:

»Varsi vuotten kuuristama, 
lumet tukkaan aika loi, 
silmästäpä poika sama 
yhä vielä viikaroi!»
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Shemeikan talo Suistamolla.
Shemeikan talo sijaitsee Suistamon pitäjän Ruodavusjärven itä= 

rannalla. N oin  30 metrin päässä rannasta mäen penkereellä kohoo 
sen karjalaistyylinen pääty leveine, syvävarjoisine räystäineen. Ta= 
lon nykyisten vanhusten kertomuksen mukaan tuli suvun kantaisä 
»Semana» kolmattasataa vuotta sitten VenäjämKarjalan Lubasalmen 
kylästä k Olkapäillään kantoi sukutarinan mukaan Semana rakennus* 
hirret metsästä ja salvoi ensimäisen mökin aivan rannalle nykyisen 
talon kohdalle. Kalastus ja metsästys oli hänen elinkeinonsa. Nykyi* 
sen vanhan pirtin oli vielä elossa olevan kanteleensoittaja, Pekko Shemei» 
kan kertomuksen mukaan salvanut »M iinain M artin» noin 120 vuotta 
sitten.

Shem eikan talo  Suistam olla.

Rakennukset ovat rakennetut »pitkin* ja poikkimaisiin», niiden 
aseman on määrännyt enemmän maisema kuin ilmansuunta. K ohtb 
suorat suuntaviivat ovat hallitsevina viivoina. Päärakennuksen pää* 
suunta on kohtisuorasti rantaviivaa vastaan. Siihen kuuluu: 
pirtti, sintso, 2 aittaa, osa tanhutta ja navetta; saraja, osa tanhutta 
y. m. ulkosuojia on maan tasalle revitty. Vielä liittyy päärakennuk* 
seen uusi tupa eteisineen. Sivurakennuksista on mainittava: aitta, riihi, 
nuottakota, kala*aitta ja verrattain uusi sauna.

Päärakennuksen koko pinta*ala on ollut noin 338  m2
» hävitetyn osan » » -  » 90 m2

Sivurakennusten yhteensä » » -  » 80 m2
Vanhan pirtin suuruus sisäp. on (7,2 x 8,3)m2=59,76m 2, kuutios. 191,23m3. 
U unin -  » -  » (2,i x 2 ,2)m 2= 4,62 m2, » 8,sim 3.
U uni sisältä: syvyys 1,5 m, leveys, 1,2 m, korkeus 0,6, » = ^ r 2h :2 = 3 ,

1,4 x 0,e2 x 1 , 5  : 2 = 0 ,sim 3.
1 Vrt. O. A. Forsström , Kuvia R ajakarjalasta: »Shem eikan kylan ja suvun

synnystä», s. 108—11, 118.



Pirtin ovi: 1,4 m korkea, 1 m leveä, kynnys 0,25 m korkea.
Karsinan» 1,6  » » 0,7 » » » 0,i5 » »
Ikkunoiden koko pinta*ala 1,8 m2; yksi ikkuna (0,5 x O.s) m2=0,3o m2. 
U uden pirtin suuruus on (5,7 x 5,«) m2=  33,06 m2; kuutios. 71,07 ms.
U unin suuruus (2,4 x 2,3) m2=5,52 m2; kuutiosisältö 9,3 m3.

Pirttiä ympäröi sisäpuolelta 1 m levyinen, noin 20 cm korkea 
yhden hirsivarvin tukema multapenkki. Kivijalkaa ei ole, vain joku 
luonnonkivi länsipäädyn nurkkien alla. Karsinan alus on 185 cm korkea. 
Ilmareikiä ei ole. Karsinan alla on 3 kappaletta noin 1 m3 suuruista 
potaattikuoppaa. Pirtin lattiaa kannattaa karsinaseinän alin hirsi

.SBSMSiigaM-tf&fcOÄS»sulsrAMo
J> *  f »*-. fS  rn

ÖKNVNAKinMWA

ja sen päällä 3 kpl. poikkikulkevaa puoliseinään upotettua var* 
tonaista kannattajaa. Lattialankut lepäävät näiden päällä pitkin pirttiä. 
Lankut, noin 40—50 cm:n levyisiä, 7,5 cm paksuisia, ovat toisis* 
saan kiinni punttitapeilla, päät seinähirteen veistetyssä kuurnassa. 
Tasainen laipio lepää pitkin tupaa kulkevan puoliseinään upotetun 
kannattajan ja seinähirteen veistettyjen kuurnien varassa. U uni on 
sisäänlämpiävä, patsasten päälle rakennettu, ilman lieskareikää. U uninlaki 
on hyvin holvattu melkein »puoliympyrään» koiranpään muotoisilla 
vierinkivillä. Savutorvi ön tehty vanhasta kelohongasta. Lieden 
korkeus lattiasta 80 cm. Ikkunoita on 6 kpl., noin 70—73 cm:n 
korkeudella lattiasta. Penkkien korkeus lattiasta on 35 cm.

Vaikka emme voikaan vanhassa karjalaisessa rakennustyylissä
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määrätä katon harjan nousulle vakituista kokonaista suhdelukua, sillä 
se kohotettiin »tuntumisen» mukaan, niin kuitenkin voimme määrätä 
likiarvoja. Shemeikan rakennuksissa ovat arvot seuraavat:

Vanhan pirtin harjan korkeus 1 h ==1 : 3
U uden » » » h -  1 :4
Riihen -  » » h =  1 :3
Aitan -  » » h =  1 :4
Kala*aitan -  » » h =  1 :2

G ,  oJLa^c^,

lo. j q J oaLuiaI  6, - pÅ *<.Ja Jto*o«* 6a  . 
C*- ft aKioiQi 
d. /̂ OJtjaT

K̂ AKxLx̂ ituilô
fauviJub-tojJjL, 

g. iuAaaZ

d6»NKKAN*tAL0AMSOISTAMO

- p A n a u M iM i'ry K .5 iÄ  - 

\Urnm*

Edellisen selonteon nojalla rakennustaiteelliselta kannalta katsot» 
tuna on mainittava Shemeikan talolle ansiona rakennusten asema, 
päätyjen suhteet, leveät räystäät lisåkannattajineen, huoneiden korkeus 
ja  suuruussuhteet, säilyneet tyypilliset kannattajapatsaat. H auska karja* 
laisen rakennustaiteen piirre on kiertotie sintsosta sarajan ulosvieville 
portaille. Tyypilliset ornamenttiaiheet olisivat kyllä tärkeät tyylin 
täydentävänä osana, mutta niitä ei ole säilynyt kun yhden ikkunan 
laudoituksessa. Potsaralaudat ja päätykoristeet ovat myös poissa.

Pirtin ikäviä puolia ovat: huonot multiaiset, puuttuvat ilma* 
luukut, samoin lihankuivauslautojen kannattajat, jotka ovat läpi seinän.

1 h merkitsee harjan  nousua, 1 päädyn leveyttä.
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m utta katkaistut pirtin sisällä seinää myöten. Vastapäätä pirtin ovea 
olisivat tyypillisemmät pariaitat. Päärakennuksesta puuttuu  myös eh* 
jät ja täydelliset portaat, jotka m uodostavat vanhan karjalaisen raken* 
nustyylin huom attavan osan; vielä on mainittava, että kokonaan puut* 
tuu  osa tanhutta, saraja y. m. ulkohuonesuojia.

U usi pirtti muistuttaa pohjois*Karjalaista tuparakennustyyliä, jossa 
ilmenee Savolaista vaikutusta. Kolmitupa*järjestelmän mukaan liittyy sen 
pääsuunta kohtisuorasti vanhemman osan eteläsivua vastaan, eikä niin* 
kuin perätupa, joka tavallisesti on pohjoispuolella. Samalla säilyttää 
uusi pirtti paikallisten rakennusten suuntaviivat.

Historialliselta kannalta katsottuna on Shemeikan talo hyvinkin 
m erkittävä ilmiö karjalaisella alueella. Rakennustaiteelliselta kannalta 
on se hyvä tyylientutkimusväline, vaikka ei edustakaan vanhan karja* 
laisen rakennustavan korkeinta saavutusta.

N oin  200 vuotta sitten tuotiin kansantietojen mukaan ensimäinen 
saha ja vintilä M oskovasta Lieksanjärven ympäristölle. Pian olivat ne 
levinneet yleisesti koko Venäjän Karjalaan. Tyylin rappeutuessa vanhat, 
hillityt, tunnelmarikkaat m uodot j outuivat näi den uusien koneiden leikitte* 
lyn uhriksi. Ornamenttiaiheita käytettiin tuhlaavaisesti, vintilänreikäorna* 
mentteja näemme usein sikin sokin, ilman säännöllistä kertaantumista. Sa* 
malla koko rakennusteknillinen tuntem us heikkeni. Alettiin rakentaa 
»hät hätää» niinkuin eräs venäläinen kirjoittaja sanoo. Suurin osa tapaa* 
mistani karjalaisista rakennuksista onkin ollut verrattain rappeutuneen 
ajan muistomerkkejä, ainoastaan muutamat harvat -  kansantietojen 
mukaan ne rakennukset, jo tka ovat rakennetut ennen vainosotia, noin 
200—300 vuotta sitten -  viittaavat sen selvemmin korkeampaan ja 
välittömään taidekauteen. Samaa todistavat vanhat hautakopit ja niin* 
ikään haapapuusta veistetyt ristit uurettuine ornamenttikuvioineen.

Veikko Kyander.
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Vähäisen entisajan hiihtoneuvoista PeräsPohj olassa.
A inakin miespolvi takaperin, nykyisten vanhusten lapsuuden 

aikoina, oli Perä*Pohjola vielä hiihdellyt vanhanmallisilla suksilla, 
potkiskellut porojen ja metsäeläinten jälissä kummilla lylyillään, ku* 
ten ennen Lemminkäinen Hiien hirven hiihdännässä. Seuraavassa 
näistä entisaikaisista hiihtoneuvoista muutamia tietoja, joita olen joilta* 
kuilta Perä*Pohjan ukoilta muistiin kirjoitellut.

Sivakka on tavallinen peräpohjalainen suksen nimitys 1 ja »hiih* 
täminen» on sivakoilla kulkemista.

Petäjänlylystä ne ennen enimmäkseen sukset tehtiin, semmoisen 
rämemaassa, jängällä kasvavan, sopivankäyrän petäjän »pullopuolesta»2, 
vaikka harvoin sitä tapasi sellaista petäjän lylyä, josta sai kunnon 
sivakan3. M utta jos sai hyvää lylyä, niin se olikin mainiota hangella 
luikumaan eikä kulunut niin sukkelaan kuin muu puu. Toisinaan 
vain vasemman jalan suksi valmistettiin lylystä, oikean jalan suksi 
veistettiin koivusta 4.

Sivakat olivat eripituiset -  sepä se suurin kumma olikin. Oikean 
jalan suksi oli vain »lyhyt pelkka, semmoinen tö likkö»2, jota kutsut* 
tiin potkasivakaksis. Sen pituus oli »noin pari kyynärää, olikohan 
pikkuisen pitem pi»2, tai »olisiko ollut noin pari kyynärää»5. Poh* 
jaan, jossa ei ollut o lasta8, oli sovitettu 2 - 3*korttelinen kappale 
poron koipinahkaa pälkään alle keskelle susta. Se pää, joka »eellä 
kulki», oli upotettu sivakan pohjaan, m utta jälkipuolta ei ollut upo* 
te ttu 6. Poron koipinahasta oli se apu, jo tta myötäkarvaan sivakka 
huilasi, mutta vastakarvaan ei huilannut, että saattoi ponnistaa, kun 
se karva kääntyi vastaan7. Potkasivakan päällys oli harjakas6.

Vasemman jalan suksi oli pitempi, lylyinen tavallinen suksi, »oi* 
kia sivakka» *. Sen pituus oli 5—6 kyynärää8, »kyllähän se otti ja oli 
noin viis kyynärää ja pitempikin ja potkasivakka oli kolmatta osaa 
lyhem pi»6. Se oli »hyvin jalkava, se oli kokonaan käyrä se pitkä 
sivakka»9, ja se oli tasapäällystäinen6. Pohjassa oli tuumaa leveä 
pyöreäpohjainen olas eli olha10.

1 Etelä*Pohjanmaalla sanotaan sivakoiksi juu rikkarungosta  teh ty jä lyhyitä neva* 
suksia, joissa ura kahden  puo len  pälästä u lo ttu u  läpi suksen.

2 Rovaniem i, Kuusamo.
8 Simo.
4 Kuusamo.
8 T urtola.
'  Simo.
7 Simo, Kuusamo, Rovaniem i.
8 Rovaniem i, Kuusamo, Turtola.
’ Kuusamo.

10 »O lha» kuu ltu  rovaniem eläiseltä.
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Ennen olivat sivakat koko joukon leveämmät kuin nykyään1, ja 

niiden nokka väännettiin käyräksi paininpuussa. Päläs2, pängäs3, 
pällitsä4 eli pällikkä5 oli kuten ainakin m uuta sivakkaa paksumpi, 
siinä oli läpi ulottuva reikä mävyksellä. M äystimenä on ennen ollut 
koivuvitsa6, ja vieläkin sanotaan paikoin suksiremmiä sivakkavittaksi*, 
vaikka se olisi nahkainenkin. Useasti porom iehet käyttivät kannan= 
takasta, joka pantiin solella k iin n i7. Pälkäässä oli jalan alla tuohU 
taikka myöhemmin läkkipeltilevy.

Hiihdettäessä sitten oikealla jalalla, potkasivakalla ponnistettiin 
-  voitiin potkasivakkaa myös pitää vasemmassakin jalassa, »kum* 
massa jalassa vain ittekukin harjausi pitämään sitä lyhyempää sivak* 
kaa»4 -  ja pitemmällä, vasemman jalan lylyllä liuvuttiin. »Se toinen 
aina juoksi, ja toisella potkastiin kuin luistim ella»8, ja »se oli eri hi* 
hon mallia kuin nykyaikana»9. N iillähän vanhat sanoivat olleen jou* 
tuisan h iih tää8. Sodankylässäkin oli ollut Matliini*niminen mies, joka 
oli hiihtänyt semmoisilla sivakoilla, »toinen sivakka oli ollut pi* 
tempi ja niin liukas, ja sillä se oli aina huilannut». Se oli niin »mo* 
komiste hihtänyt», jo tta oli Rovaniemeltä Sodankylään, 12 penikul* 
maa, hiihtänyt päivässä.

Hiihdettäessä käytettiin kahta sompasauvaa, tavallisesti koivusta 
tehtyä. Ennen oli sompa useasti pelkästä vitsasta väännetty10 taikka 
oli kerinä koivunpinnasta tai tuomesta painettu k iekka 11 taikka kata* 
jasta tai karhakanoksasta taivutettu käyrä12 vitsoilla sauvaan kiinnitetty. 
Toisen sauvan yläpää oli kahtapuolta »niivattu», vuoltu kiilamaisesti 
teräväksi13, »niinkuin hukinrauvan hokka» u . Sillä voitiin tarpeen tul* 
len »jyystää lunta pois pällikkähästä» '5 sekä »jäätäjäskelillä» suksen 
pohjaakin k a rra ta I6, »sillä puhistettiin pohjaa ja pängästä jäästä» '4.

M utta voi myös ylimaalaisella toisinaan olla toisen sauvan nokassa

I Rovaniem i.
3 Simo.
3 T urto la, Tervola.
4 Rovaniemi.
5 Rovaniem i, Kuusamo.
6 T urto lo , Tervola.
7 Rovaniem i, Kuusamo, Simo.
8 T urtola.
9 Rovaniem i, Kuusamo.
10 Rovaniem i, Tervola.
II Rovaniem i, T urtola.
11 Simo.
13 Rovaniem i, T urto la, Tervola, Kuusamo.
14 T urto la.
15 Tervola.
10 Simo.



-  11 -
sievä, noin korttelin pituinen rautaholkkinen keihäs1 eli keihä2. »Se 
oli, kun jou tu  semmoiseen paikkaan jossa oli vettä, jo tta  suksen 
jääti, niin sillä pohjaa kravathin»2. Voipa sillä ahmankin pistää 
hengiltä, jopa joku sillä sudenkin syösti läpi. -  Lappalaiset taas ovat 
käyttäneet sauvan yläpäässä korttelin levyistä, parin pituista, petäjästä 
veistettyä suoraa lastaa, jolla ovat kaivaneet lunta, nähdäkseen onko 
maassa jäkälää. Ja yhdellä sauvalla he vain ovat h iihtäneet3.

Paikoin ovat tietävinään, että vieläkin »kaikilla poromiehillä, 
jotka hihtävät paljon, on toinen sivakka lyhem pi»4, ja »vielä siinä 
tölikössä poromiehet pitävät poron koipinahkaa pohjassa vastakarvaan, 
ett’ei peräyvy, kun potkasee»5. M utta Simossa taas 82*vuotias Ho* 
sion Erkki*ukko kertoi »ämminsä» (äidinäitinsä) vielä potkasivakalla 
hiihdelleen. Ja kolmisenkymmentä vuotta takaperin kuollut, 80*vuo* 
tias Turtolan vaari oli kertonut semmoisilla sivakoilla nuoruudessaan 
potkiskelleensa.

8. Paulaharju.

„H attulan kirkon rakennuksesta 1500*luvun lopulla“.
Tämän nimisen »Suomen M useoon» v. 1913, s. 92—95, painetun 

tri K. R. M elanderin kirjoituksen kärki on tähdätty minun kirjoitus* 
tani vastaan, joka nimellä »H attulan kirkko Hämeen emäkirkko» on 
julkaistuna albumin »Kaikuja Hämeestä» VIILnessa vihossa. Kun 
tri M. on lisäksi väärin käsittänyt m. m. m inun kantani H attulan 
kirkon rakentamisesta, sallittanee minun lausua muutama sana kysy* 
myksen selvittelyksi.

Tri M. aluksi esittää Rinteen ja M einanderin käsityksenä, että 
Hattulan kirkko muka olisi maamme muita vanhoja kirkkoja myöä 
hemmin rakennettu, aikana, jolloin tiilet ovat tulleet yleiseksi (?) ra* 
kennusaineeksi seinärakennuksissa, ja että kirkko, oltuansa rappio* 
tilassa, olisi v. 1582 rakennettu nykyiseen m uotoonsa. Tätä käsitystä 
olisin minä koettanut kokonaan kumota.

N iin ei ole kuitenkaan asianlaita, syystä, etteivät Rinne ja Mei* 
nander minun tietääkseni ole tällaista väittäneet. H attulan kirkko on 
heidän mielestään v:n 1300 vaiheilla rakennettu, ja sen nykyinen muoto

1 Rovaniem i, Kuusamo.
a Rovaniemi.
s T urto lan  m ieheltä kuu ltu .
4 Tervola.
5 Rovaniemi.
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pääasiassa siltä ajalta johtuva, huolim atta siitä rappiotilasta, jossa he 
ovat maininneet kirkon v. 1582 olleen.

Kirkon rakennusajasta olen kyllä esittänyt eroavan käsitykseni, 
olettaen tyyliseikkain nojalla, että rakennustyö on voitu panna alkuun 
jo  v:n 1250 vaiheilla. M utta kirkon rappiollaoloa ja sen korjausta 
1500*luvun lopulla en ole sanallakaan kieltänyt. O lisihan turhaa ru* 
veta epäilemään Hämeenlinnan tilikirjain ilmoitusta 600 tiilen luovut* 
tamisesta »till H attula kyrkas byggning, som nederfallen är». M itä ja 
minkä laajuisia kirkon osia tämä rappiotila on tarkoittanut, on sitä 
vastoin toinen asia, johon pian palaan.

Koko korjaustyöhön olen koskenut vain väittäessäni, ettei yllä 
mainittu tieto linnalta saaduista tiilistä kelpaa selittämään, miksikä 
H attulan kirkko alkuaan on tiilistä tehty. Vähäisen tiilimäärän luo* 
vuttaminen linnalta läheisen kirkon korjaukseen on itsestään luonnol* 
linen asia, johon ei erikoista painoa ole pantava. Se saa riittävän 
selityksensä hallituksen suosiosta kirkkoa kohtaan. H attulan kirkko 
ei ole suinkaan ainoa, joka tätä suosiota on osakseen saanut. Linnan 
tilit v:lta 1617 mainitsevat Vanajan kirkon avustamisesta: »Mäskelä
och Rengo socknar giorde deras värk och kalk till Våno kyrka efter 
skattmästarens befallning».

Sen poikkeusaseman selittämiseksi, jossa H attulan kirkko raken* 
nusaineensa puolesta on kaikkien vanhain kirkkojemme joukossa, T u 5 
run tuom iokirkkoa lukuunottam atta, olen esittänyt hypoteesin, että 
kirkko on alkuaan ollut Hämeen pääkirkko, s. o. tavallaan tuomio* 
kirkon vastine. Tiilien käyttö osottaa mielestäni arvokkaan ja vaikut* 
tavan arkkitehtuurin tavoittelua. Samaan myös viittaa ulkomaista ra* 
kennusmestaria ilmaiseva kirkon koristeellinen asu. M olemmat seikat 
edellyttävät paitsi erityistä tarkoitusperää siksi suurta laajanäköisyyttä 
ja järjestelykykyä sekä taloudellista uhraavaisuutta, ettei kirkkoa ole 
tavalliseksi, säästeliään ja valistumattoman maalaisseurakunnan raken* 
nuttam aksi katsottava.

Kirkkoon tarvitun tiilimäärän olen arvioinut nykyisten hintain 
mukaan 10,000 markan arvoiseksi. Kun rahan ostokyky 1300*luvulla 
on ollut 7—8 kertaa suurempi kuin nykyään, olen arvellut saman tiili* 
määrän siihen aikaan edustavan yhtä monta kertaa suurempaa pää* 
omaa. Tri M . on huom auttanut, että viimemainittu päätelmä on väärä 
ja että samalla perustuksella tiilien hinta tulisi seitsemänneksi tai kalv 
deksanneksi osaksi niiden nykyisestä hinnasta.

Olen valmis myöntämään erehdykseni, mutta varon myöskin 
erehtymästä tri M:n viittaamaan suuntaan. Tri Ruuthin tutkim ukset 
ovat pääasiassa kohdistuneet sellaisiin konsum tionitavaroihin etupäässä 
ravintoaineisiin, joiden hinnat ovat helpommin eri ajoilta toisiinsa ver* 
ratta vissa, kuten hänen kirjoituksestaan »Om varupris och värde för*



-  13 -
hållanden i Finland under medeltiden» käy ilmi. Saatuja tuloksia 
ei siten ole ilman m uuta yleistettävä esim. tiiliin.

Suoranaisia tietoja tiilien hinnoista vanhempina aikoina saadak* 
seni, olen kääntynyt tri J. W . Ruuthin puoleen, joka hyväntahtoisesti 
on ilm oittanut niistä seuraavaa:

»Tiilien hinnoista keskiajalta en ole löytänyt mitään tietoja. 
M utta 1500*luvun alkupuolelta on minulla pari tietoa, jotka valaise* 
vat niiden silloisia hintoja. V. 1542 myytiin Viipurissa 8900 tiiltä 
å 2 äyriä 6 penningiä 100:sta sekä 6,700 tiiltä å 3 äyriä 100:sta; siis yh* 
teensä 15,600 tiiltä 50 markasta 1 äyristä 6 penningistä. Seuraavana 
vuonna myytiin samoin 1000 tiiltä (å 2 äyriä 100:sta 2 V2:sta mar* 
kasta, sekä 4000 tiiltä å 3 äyriä 100:sta).

Turusta minulla niinikään on seuraavat tiedot: 1554 maksettiin 
siellä 1000 tiilestä 2 1/2 markkaa, 100:sta 2 äyriä; 1558 100:sta 2 äyriä; 
1563 100:sta 3 ‘/2 äyriä; ja 1589 100:sta 1 markka.

Yllämainituista esimerkeistä minusta siis käy selville, että 1500* 
luvun alkupuolella ja keskipaikoilla tiilien hinta, luultavasti niiden eri 
laadun mukaan, vaihteli noin 2 4/2 ja 3 3/n markan välillä 1000:sta kap* 
paleesta. 2 V2:n silloisen markan raha*arvo vastasi suunnilleen noin 
3 markkaa 45 (tai 50) penniä nykyistä rahaa, 3 8/4 sen aikuista mark* 
kaa samoin vastasi noin 5 nykyistä Suomen markkaa. Rahan osto* 
kyky 1500*luvun alkupuolella lienee ollut noin 4 å 5 kertaa suurempi 
kuin nykyään. Siis olisi 1000:n tiilen silloinen hinta arvoltaan vas* 
tannut korkeintaan Smk. 17: 50 tai 25: - » .

Tiilien nykyinen m yöntihinta Helsingissä on 65—70 mk. ja teh* 
taalla 42—45 mk. sekä valmistushinta 28—35 mk. 1000 kappaleelta. 
Viimemainittu hinta on vaihteleva polttopuiden ja raaka*aineen saan* 
nin, tehtaan laadun y. m. seikkain mukaan. Se on viime aikana mel* 
koisesti kohonnut. Rekennusmestari O. Laine, jolta olen nämät tie* 
dot saanut, mainitsee ennen maksaneensa 22 mk. 1000 kappaleelta, 
mutta millä seudulla, on jäänyt ilmoittamatta. Viimeisen tiedon mu* 
kaan olisi siis tiilien hinta 1800*luvun lopulla ja niiden arvo nykyi* 
senä rahana 1500*luvun alulla suunnilleen sama.

M iten m ainitut hinnat suhtautuivat vastaaviin keskiaikuisiin, on 
vaikea sanoa. Tri Ruuth arvelee, että keskiajalla tiilet olivat vähän 
kalliimmat kuin 1500*luvulla, lisäten kuitenkin, että vähäinen kysyntä 
saattoi niiden hintaa jossain määrin alentaa muiden tavarain hintojen 
suhteen. Keskiajan alussa oli tiilien valmistustaito luonnollisesti peräti 
harvinaista, minkä seikan mielestäni on täytynyt nostaa hintoja.

O n siten m ahdotonta, että tiilet keskiajan alussa Hämeessä oli* 
sivat olleet monta kertaa halvempia kuin 1800*luvun loppupuolella. 
Eikä ainakaan tarvinne epäillä sitä, että ne olivat kalliimpia kuin har*
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maa kivi. Tiiliasun on sittenkin täytynyt korottaa H attulan kirkon 
rakennuskustannuksia.

M itä tulee H attulan kirkon rakennukseen 1580*luvulla, on tri 
M elanderista mahdollista, että kirkko tällöin tuntuvasti uudistettiin. 
Tätä todistavat hänen mielestään ne melkoiset rakennuskustannukset, 
joista mainitaan hänen julkaisemissaan otteissa H attulan kihlakunnan 
tuomiokirjasta. U udistus koski muka pöytäkirjan nimenomaisen sa* 
nanm uodon mukaan kirkon muuria eli seiniä (»thermed the sina kircke* 
murer ku(n)ne wpbygge»),

T okkohan nyt kirkonm uureilla tarkoitetaan nimenomaan seiniä? 
Voidaanhan niillä yhtä hyvin ja m inun mielestäni pikemminkin tar* 
koittaa kirkon ympärillä olevaa harmaakivistä aitaa eli muuria, osittain 
tiilestä tehtyine porttikäytävineen. Kirkolla useita vuosia sitte käy* 
dessäni tuntui minusta, että eteläinen porttikäytävä ainakin sisäpuo* 
lelta olisi korkeintaan parin vuosisadan vanha. Siihen on voitu käyt* 
tää ainakin osa sekä linnalta saaduista että talonpoikain toimittamista 
tiilistä. Jälkimäisten lukumäärä teki tri M:n laskujen mukaan vain 
1080 (tai mahdollisesti 2390).

Koko tällä tiilimäärällä ei olisi voitu paljoakaan kirkon seiniä 
muurata. Rakennustavasta ja tiilien koosta käy sitä paitsi sel ville, että 
itse kirkon seinämuureihin mainittuna aikana tuskin on koskettukaan. 
Eteläinen asehuone on sen sijaan voinut tulla tällöin korjatuksi. Sen 
ulko*oven kaari m uistutti minusta eteläisen porttikäytävän sisäpuolista 
oviaukkoa. Asehuoneen seinät ovat osaksi harmaata kiveä. M utta 
kun harmaita kiviä tri M :n mukaan määrättiin vetämään vähintään 
147 hevosta, täyttäisi karttuva kivimäärä mahdollisesti koko asehuo* 
neen, olettaen, että kukin hevonen toi vain kuormallisen.1 -  Kirkon 
m uurien täytynee näin ollen tarkoittaa kirkon aitaa.

Tiilistä puhuessani olen edellyttänyt, että myös ne tiilet, joita 
talonpojat toimittivat, käytettiin todella rakennusaineiksi, eikä kalkin 
ostoon, mihin ne tri M. edellyttää käytetyiksi. M iksikä olisi kalkkia 
juuri tiilillä ostettu, ja mitä olisi kalkinpolttaja saamallaan tiilijoukolla 
tehnyt, ja mistä saatiin sitte tiilet kirkon työhön? Viimeisen kysy* 
myksen on tri M. itsekin tehnyt ja vastannut siihen, että »tiilet vab 
mistettiin ehkä sopivalla paikalla kirkon läheisyydessä, sillä paikka* 
kunnalla, jossa rahvas itse pystyi tiilientekoon, käy tämä helposti 
päinsä».

Rohkenen lausua epäilykseni, että rahvas olisi ollut niin ammattv 
taitoista, että se yleensä olisi pystynyt tiilenlyöntiin ja polttoon. So* 
pivan saven ja hiedan saanti on sitä paitsi verraten rajoitettua. Vaikka

1 O n  kuitenkin  huom ioonotettava, että jo k u  määrä hevosista on  saanu t vetää 
m uita raken nusaineita, ainakin  hiekkaa.
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kunkin jousen tulikin suorittaa kirkonrakennukseen 10 tiiltä, ei siltä 
ole sanottu, että tiilet valmistettiin kotityönä. Arveltava sen sijaan 
on, että H attulan seuduilla 1500*luvun lopulla joissakin määrin oli 
ammattimaista tiilenpolttoa, ja että talonpojat ostivat tiilensä etupäässä 
kait ravintoaineilla. M utta tällöin on vaikeata luulla, että tiiliä olisi 
käytetty kalkin ostoon.

Olisin taipuvainen selittämään koko ju tun  tiilien käytöstä rahana 
aiheutuvan orjallisesta tekstin selityksestä. Kihlakunnan pöytäkirjassa 
mainitaan: » -  korn - ,  rog - ,  kött, fisk och smör -  och -  ärtt(er), 
-  Tegelstenar, Therm ed kalk skall köpes och wphålles murmästere 
medh». A jatus on kait ollut se, että vain ravintoaineet käytettiin 
kalkin ostoon ja m uurarien palkkaamiseen, mutta pöytäkirjurin tyyli* 
virheeksi saanee ehkä panna, että hän on luetellut tiilet ravintoainei* 
den yhteydessä eikä erikseen vasta lauseen »Thermed etc.» jälkeen.

K orjaustyöt H attulan kirkolla 15804uvun alussa eivät siis näytä 
m uuta kuin korkeintaan vähäksi osaksi kohdistuneen itse kirkkoon, 
joka on ja pysyy m uodoltaan varhaiskeskiaikaisena. M inun kokeeni 
selittää kirkon alkuperäistä tarkoitusta saa puolestaan jäädä pääasiassa 
ennalleen.

M uuten olisi erittäin tärkeätä ja suotavaa tarkkoihin mittauksiin 
ja havaintoihin perustuvan arkkitehtillisen tutkim uksen toimeenpano 
tästä aikaisimpiin ja mielenkiintoisimpiin keskiaikaisiin m uistom erk5 
keihimme kuuluvasta rakennuksesta. Ilman sellaista ei milloinkaan 
ole tyydyttävää kuvaa saatavissa kirkon rakennushistoriasta.

Pietari, 12. III. 14.
J . Ailio.
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N aisten puvut Kolgasjaanin pitäjässä W iljandin  
m aakunnassa Liivinmaalla.

Naisluonteelle ylimalkaan om ituinen konservatiivisuus ilmenee 
siinä sitkeydessäkin, jolla kansan naiset pitävät kiinni vanhoista pu* 
vuistaan, ennenkuin antautuvat n. s. m uodin pyörteisiin -  tämän ta* 
pahduttua tosin seuratakseen niitä sitä innokkaammin! Kun miespuku 
kotipitäjästäni on niin tyystin hävinnyt, että pariin sataan num eroon 
nousevassa muinaismuistokeräelmässäni sitä edustaa tuskin pari kolme 
esinettä, voi sitä vastoin helposti saada kokoon miltei kaikki naispu* 
vun osat, jopa monessa toisinnossakin. Tosin ne eivät enää ole käy* 
tännössä, ei ainakaan päällimmäisinä vaatteina, mutta arkun pohjissa 
ja aitoissa löytää vielä monenmoista hyvin säilynyttää »vanavaraa». 
Yksinomaan keräysretkilläni saatuihin kokemuksiin perustuen tahdon 
seuraavassa luoda yleissilmäyksen Kolga*Jaanissa käytettyihin kansallis* 

pukuihin, jättäen aivan syrjään kirjalliset lähteet, 
joista ei ainoakaan nimenomaan käsittele kysy* 
myksessä olevaa pitäjää. (H upel tosin tuntee 
erikoisesti juuri Kolga*Jaanin naapuripaikkakun* 
taa Pöltsamaata, jonka kirkko on vain 16 km 
Kolga*Jaanista). M utta kullakin pitäjällä, joskus 
kylälläkin, oli oma om ituinen leimansa, joka eten* 

kin on huomattavissa naispäähineiden muodossa, samoin myös ku* 
tomateollisuudessa käytetyssä ornamentiikassa.

Naisten arkipuku vanhimpina aikoina oli pelkkä paita (»särk»), 
Tämä yleensä sangen huolellisesti neulottu vaatekappale tehtiin kah* 
desta osasta: yläosaan, joka oli hienoa, sileätä liinakangasta, liittyi 
vyötäröstä alkaen karkeatekoinen paidan jatko (»särgi ja kk» ). Leik* 
kaukseltaan neliskulmainen kaulus oli edestä reikäompelulla koristettu, 
usein myös, kuten hihansuutkin, neulotulla pitsillä reunustettu. Olka* 
lapulle neulottiin valkealla, harvoin punaisella liinalangalla geometri* 
nen koriste ja ompeleet sievistettiin solmumaisilla pisteillä. Edessä 
oli paita auki vyötäröön asti, koossa piti sitä hopeainen solki (»prees»), 
Vyöllä kirjava vyö naiset liikkuivat kotiaskareissa ja peltotyössä yk* 
sinomaan tässä sangen primitiivisessä puvussa -  kotona talvellakin. 
Toisinaan paidan päälle otettiin valkea liinainen hame, m utta kun tämä 
erosi paidan jatkosta yksinomaan runsaampien poimujensa kautta, ei 
sekään antanut puvulle täydellisempää leimaa. Vielä noin 40 vuotta 
sitten oli tämä tapa yleinen, samoin kuin se oli herättänyt edellisinä 
vuosisatoina säätyläisten kummeksumista ja pahennusta: »O hne Eckel 
und ohne deutsche Scham haftigkeit sie gehen vor aller Menschen
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Augen ohne Scheu entblösst -  -  das W eibsvolk, selbst Dirnen, ge? 
hen zu Hause und auf dem Felde mit blossem Hemde, höchstens ha? 
ben sie eine A rt von Unterrock, die Bruste bedeckt das H em d ge? 
meiniglich nur halb. Des Sommers kommen die W eibspersonen oft 
mit dem blossen Hemde, das nur von oben der lange Rock bedeckt, 
in die Kirche, wo manche bey der H itze ohne Umschweif den Rock 
ablegt und im Hemde dasitzet.» (H upel, Top. Nachrichten II, siv. 166).

Viitta (Rock), josta H upel puhuu, oli pitkä villainen »puusadega 
(== lanteellinen) kuub». Tämä ikivanha, yleisesti levinnyt vaatekappale oli 
säännöllisesti valmistettu mustasta värjäämättömästä villasta. »Kuub» 
on tekotavaltaan erittäin kömpelö, yhtä pitkä kuin paita (s. o. ulottuu 
noin puolisääreen), edestä 
avoin vyötäröön asti, missä 
sitä pitää koossa iso hakanen.
Kaulan ympärystöä ja hihan? 
suita reunustaa tummansini? 
nen verka, edellistä kapeana 
reunuksena, jälkimm. taas? 
käänteisenä, leveänä päällyk? 
senä, jota toisinaan korista? 
vat yksinkertaiset neulomuk? 
set valkealla liinanyörillä.
Nurealtakin puolelta päällys? 
tettiin ompeleet ristiinneulo? 
tuilla pisteillä.

Talvella naiset käyttivät 
päällyksetöntä valkeata lam? 
m asnahkaturkkia (»puusa=
dega kasukas»). Tämä on 
sangen raskas (yhteen turk? 
kiin käytettiin 7—8 lammasnahkaa!), pääasiallisesti samaa mallia kuin 
»kuub», poiketen siitä vain hamemaisesti poim utetun alaosansa puo? 
lesta. Vyötärö, hihansuu jne. koristettiin päälleneulotulla punaisella 
nahalla, kerrottiinpa, että edessä kummallakin puolen rinnan päällä 
samoin käytettiin pyöreä punainen kuvio. T urkin päälle puettiin aina 
vielä »kuub», ja on omituista, että sama kansa, jonka puku toisissa 
suhteissa ilmastoon nähden on odottam attom an vaillinainen, toiselta 
puolen juuri piti kunnianaan vaatteiden suhteetonta raskautta ja run? 
sautta. Sillä ei vain talvisin kovassa pakkasessa käytetty »kuub»ia ja 
turkkia päällekkäin, myös kesällä: »Die ganze Ehstnische N ation bey? 
derley Geschlechts geht gern mit zwey Röcken iibereinander: viele 
tragen mitten im heissen Sommer einen Pelz und den Rock noch dar? 
iiber» (H upel 164).

2

Vanha vaimo »paidanjatkossa» särgi jakul.
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Vanha vaim o päällään kuub. Kasukas takaa.
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»Kuub»in ja turkin matalan, kömpelömallisen pystykauluksen 

päälle käännettiin paidan reikäompeleinen kaulus. Edessä näkyi suuri, 
juhlatilaisuuksissa käytetty solki (»sölg»), sitäpaitsi useita kirjavia lii? 
noja päällekkäin -  »kuub» oli edestä niin pitkälle auki, jotta kaikki 
tämä koreus hyvin pääsi näkymään.

Kolga?Jaanin solki ei kuulunut suurimpiin maassa: se oli läpi? 
mitaltaan noin 10 cm. ja jotenkin litteä. Arkioloissa käytetty pieni, 
aivan litteä solki »prees» vaihteli 3—8 cm. läpimitassa; vanhim? 
mat olivat pieniä; suuret on usein n. s. uutta hopeata. »Prees»in 
ornamentiikka on oleellisesti sama kuin vanhojen päältä leveiden hopea? 
sormusten koristamiseen käytetty. Paitsi näitä kuului koruihin vielä 
helmiä ja rahoja. Kun edellisiä usein arkioloissakin käytettiin kaulassa 
pari riviä, olivat jälkimmäiset päinvastoin naisten parhaat koristeet

Prees. Sölg
(K uvatut esineet eivät ole Kolga?Jaanista, edustavat kuitenkin  samaa tyyppiä).

kirkkomatkalla, häissä jne. Rahoina käytettiin tavall. kannallisia vanhoja 
hopearuplia, joita pujotettiin erimuotoisten hopeahelmien väliin. Va? 
rakkailla niitä voi olla tusinakin, köyhillä paraasta päästä vain yksi, 
suuri »wanataader» (cfr. keskiajan »pater») -  myös: »kodaraga raha» 
-  joka sidottiin soljen kohdalle kilisemään. Jos rahoja oli useita, 
riippui »wanataader» keskellä alinna, alapuolella vyötäistä; se oli 
hopearupla tai ulkomainen raha, toisinaan kullattukin, jota ympäröi 
leveä kaiverrettu kehys.

Samoin kuin nämä hopeakorut periytyivät kauniit, kirjavat vyöt? 
kin äidiltä tyttärelle. M oninaisiin tarkoituksiin on vyö »wöö» virolais? 
naiselle välttämätön. H än ei voi ajatellakaan mitään raskaampaa pelto? 
työtä, esim. rukiinleikkuuta, ilman tavattoman kireälle vyötärön ympäri 
vedettyä vyötään, sillä hän uskoo ilman sitä vaarallisesti venyttävänsä 
lihaksensa (»katkestab ära»), Samoin hän toivoo lujasti kiristetystä 
vyöstään apua sairauden, eritt. lapsivuoteen jälkeen. Toiselta puolen
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on vyö puvun koristeellisimpia osia, jota varten kansan mielikuvitus
on keksinyt yhä uusia kauniita geometrisia ornamentteja. Mieltäkiin*
nittävää on seurata niissä kehitystä, oik. vallankumousta, jonka viime
vuosisata on tuonut kansanomaisiin koristem uotoihin. Vanhat leveät
vyöt osottavat rikasta ornamentiikkaa, joka jossakin määrin on samal*
lainen kaikissa vanhoissa n. s. matarapunaisissa vöissä. Tämän nimen
ne ovat saaneet niissä vallitsevana olevasta väristä. N y t alkoi viime
vuosisadalla tunkea muinaisten kasveista jne. saatujen värien sijaan
puodeista räikeitä tehdastuotteita: ensinnä punainen, sitten yhä lukui*
sempia vivahduksia, tunkien vähitellen kaikki m uut paitsi eritt. käy*
tännöllisen n. s. »poti»sinisen pois. M utta kun kerran aukko oli mur*
rettu vuosisatoja vanhoihin traditsioneihin, seurasi joukko muita mul*
listuksia tulvana: Ornam entiikka rupeaa suosimaan yhä pienempi*
kuvioisia malleja tai erottaa entisestä yhteydestä jonkun erikoisen mo*

tiivin, kehittäen yksinomaan sitä.
N äin on erittäin suosittu Karjalassa
n. k. kannuksenpyörä (kuvassa kol*
mas vyö vasemmalta^), joka mieles*
täni on erikoisen tyypillinen Kolga*
Jaanin ornamentiikalle (katso alem*
pana käsineet ja sukat!).

Vyön tehtävänä oli erikoi*
sesti peittää paidan jatkon liitty*
miskohtaa tai vyölle sidottuja esi*
liina* ja taskunauhoja. Tasku
riippui erikoisesta punotusta nau*
hasta oikealla sivulla. Se oli jo* 

(Laidimmaisena vasem malla näkyy naisten tenkin neliskulmainen, sangen ko* 
vyosta kaikm  puo lin  poikkeava miesten '  . . , ,vyö »pussak») ruton tekojaan ja leikkaukseltaan

silloinkin, kun sen koristeeksi 
neulottiin »littereitä» taskun päälle, kuten kuvatussa punaisesta sati* 
nista tehdyssä korutaskussa. Ylimalkaan käytettiin aineena puoti* 
kangasta.

Samoin kuin tasku, tehtiin esiliinakin usein ostetusta kankaasta. 
Tosin olen tavannut suuren kotitekoisen liinaesiliinan, jonka ainoana 
koristeena alapäässä oli kolme ripsupäistä poimua, ja joka ehdotto* 
masti oli kansanomainen työ. Kuitenkin tuntuu minusta, että esiliina 
on vasta myöhäisempinä aikoina tullut käytäntöön: Yhä vieläkin se 
on parhaasta päästä juhlapuvun osa; miespolvi sitten kuului kaunis* 
kukkainen, usein silkkinenkin esiliina parhaisiin sulhaslahjoihin.1 Nämä

1 M uutam in seuduin  on esiliina nim enom aan vaim on puv un  osa. Kolga- 
Jaanissa tassä suhteessa ei olla o ltu  johdonm ukaisia, vaan ty tö tk in  ovat siellä toisi» 
naan käyttäneet esiliinaa.
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kirjavat silkki* ja kattuuniesiliinat vaikuttivat toiselta puolen kansan 
makuun niin että nämä kotiteollisuudessaankin rupesivat tavoittamaan 
näiden tehdastuotteiden vaikutusta; alla oleva esiliina on kirja* 
valla villalangalla ohuelle valkoiselle pumpulikankaalle neulottu ja sel* 
västi saanut vaikutusta kat* 
tuuniesiliinoista. Näiden 
jälkeen ruvettiin käyttämään 
suuria kirkas* — mutta yksi* 
värisiä -  tavallisesti sinisiä 
villaliinoja, joita vieläkin 
näkee.

Esiliina ei ole ainoa 
myöhäisempi puvun lisäys: Tasku
Useimmat puvun osat, jotka
nykyään etupäässä käy vät »kansallispuvun» nimellä, ovat vasta viime 
vuosisadan kuluessa tulleet käytäntöön -  niinpä myös raidallinen vil* 
lainen hame »juttiline alune», joka kirkkaine väreineen (Kolga*Jaanissa 
ovat vallitsevina punainen ja keltainen), usein tekee sangen kauniin 

vaikutuksen. -  Yhdessä tämän kanssa olivat käy* 
tännössä jonkimm. liivit, n. s. »kampsun», sinisestä 
tai mustasta verasta, harvoin kotitekoisesta kan* 
kaasta.1 »Kampsunin» ohella käytettiin omituista 
vaatekappaletta, jonka tarkoituksena oli eritt. juhla* 
tilaisuudessa peittää paidankaulus: nämä n. s . »käu 
sed» (oik. nykykielessä =  hihat) olivat tavall. pum* 
pulikankaasta, reunustetut ostetulla tai virkatulla 
pitsillä.

Kolme viimemainittua vaatekappaletta esiinty*
vät aikana, jona puotikankaat ja puotivärit yhä
enemmän alkavat tunkea syrjään vanhat perinnäis*
tavat. Pitkittäisjuovikas hame on vielä värien
yhteisvaikutukselta sopusointuinen, sillä kasvivärit
ovat niissä vielä vallitsevia, vaikkeivät ainoita. Sen
seuraaja, poikkijuovainen2 hame »ristiline alune»
voi huutavine aneliiniväreineen sensijaan tehdä aika
räikeän vaikutuksen. Vielä säilyy vanha runsas*
poimuinen hamemalli, tehty aivan muodostamatto*N u orivaim o ,edessään  , , , , w i  n     1 -, .. .... masta kangaspalasesta. Vahitellen haviaa sekin,neu lo ttu  esiliina, prees, . . . . . .  . .

solki ja wanataader. eritt. poikkijuovaisten hameiden kadotessa (noin
30—40 vuotta sitten) ja tehdessä tilaa aivan yksi*

1 M itään valkoista liiviä, ei liio in  Heikelin kuvaam aa m uotoa, en ole tavan* 
nut, se ehkä on  jo  ny t tyystin un o h tu nu t.

2 Oik. tavallaan ruudu llinen , vaikka vaaleam m at poikkijuovat vallitsevat.
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värisille kankaille. -  Poikkijuovaisen hameen aikalainen on kampsu* 
nin seuraaja, miltei m uodikas musta verkainen »jakki», jonka aikana 
jo solki ja vyö aivan katoavat näkyvistä.

Siirtyessämme päähineisiin, on niissä huomattava 2 eri ryhmää, 
sillä pään vaatetus ennenkaikkea erotti vaimot naim attom ista: Tytöt

O s a ,  jo k a  s e l -  

k ä p u o le l la  o li  

k a m p s u n in  

a l l a  ja  s i t e n  

p it i k a u lu s t a  

p a ik o i l la a n .

sun»,' nuorem m illa o li se edestä pitem m ältä auki).

kulkivat avopäin, tukka hajalla, pieni seppelemäinen »pärg» ainoana 
päähineenä päälaella. Tämä oli noin 9 cm. lev. kirkkaan punainen 
villanauha, joka moneen kertaan kierrettiin kokoon ja pistettiin tiheään 
kiinni pitkillä messinkisillä nuppineuloilla. -  Vaimon arvomerkki oli 

»tanu», Kolga*Jaanissa »ratas (pyörä) tanu». Tämä 
komea päähine vaikutti enemmän m uodollaan kuin 
koristeillaan, joina tavall. oli vain valkea, neulalla 
tuohen päällä ommeltu pitsi otsalla; harvoin tapaa 
punaisia kuvioita tai »littereitä» neulottuna itse 
»tanulle». Tämä oli malliltaan pitkä tasasoukka, 
joka sai muotonsa siten, että se kovaksi tärkättynä 
puristettiin kynnellä poimuiseksi ja vedettiin ala* 
reunaan pujotetun nyörin avulla kokoon. Tämän 
kautta saa »tanu» erittäin komean kypärimäisen 
kaaren »kuin kukon laulusulat», kuten mainesana 
kuuluu. Puuttuvaa väriloistoa korvasivat ainakin 
riittävän runsaasti ne kirjavat silkit, joilla kansan 
maku koristi »ratastanuaan» juhlatilaisuuksissa:
Pitkät eriväriset silkkinauhat valuivat selkää myö* 

juov ainen  hame ja musta ^e n  j<auas yjj hajalla olevain hiusten. M utta ei 
»jakki», edessä kirkkaan* .. .. , .. . , . . . .  , . . . . ..... ....... snna kylla! Koreavarinen silkkilnna kierrettiinsininen esiliina, paassa

valkoincn harsoliina. edessä ympäri »tanun», ja sen päät sidottiin, jos
liinan pituus riitti, edessä jonkinm oisiksi tör*

röttäviksi aasinkorviksi.
Kotioloissa käytettiin juhlallisen kankean ratastanun sijalla pientä 

kirjavasta kattuunista tai purppurikankaasta valmistettua myssyä (»nudU

N  ainen päällään poikki*
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miits»), joka vielä jonkun aikaa säilyi liinan alla, kunnes noin 40 
vuotta sitten tämä nykyään yleisesti vallitseva päänpeite syrjäytti kaikki 
kilpailijansa. Alkuaan liina näyttää olleen erikoisesti naimattomien 
päähine.

Kuriositeettina m ainittakoon tässä yhteydessä pääside »lapse käi* 
dis», noin 25 cm. pit. pitsillä koristettu pitkänsoikea kangaspalanen,

!N uori vaim o päässä »ratas= 
tanu».

Ratastanu  nauhoilla  ja 
liinalla koristettu.

joka nauhoilla kohta lapsen syntymän jälkeen sidottiin tämän pään 
ympäri »jotta lapsen päänmuoto tulisi kaunis».

Erikoisesti on vielä huomautettava morsiuspäähineestä, komeasta 
2*osaisesta »pruutlinuhnsta, jonka niskakappale mustalla silkillä kir* 
jailtuna riippui yli selän päättyen kul* 
lalle kiiltävään nauhaan; samantapai* 
nen »kultainen» seppel m uodosti »li* 
nuk»in päälle asetetun »pruutpärg»m.
-  Morsiamen pukuun kuului vielä 
villainen liina »söba», jolla hänen kasvonsa kirkosta tultaessa peitet* 
tiin -  tämä on kuitenkin nykyään niin tyystin unohtunut, ettei mi* 
nun onnistunut saada siitä mitään käsitystä. M uuten käytettiin ver* 
hona tavallista sänkypeitettä -  Kolga*Jaanissa erivärisiä vyömäi$iä rai* 
toja sinisellä pohjalla - ,  joka sekin tavallaan oli ylellisyys* ja prameus* 
esine! Kutomansa peitto käsivarrella tyttö kulki jakamassa kosjavii*

edestä.
N udim iits

takaa.



noja sukulaisille ja samalla pyytämässä lahjoja; sillä peitto paraiten 
osotti tekijänsä taitavuutta.

Kansan mielikuvituksen ja taitavuuden paraita tuotteita ovat mie* 
lestäni käsineet, joiden ornamentiikassa myös ilmenee sama kehitys,
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»Linuk» takaa. »Linuk» edestä.

minkä vöissä huomasimme. Erittäin suurikuvioiset käsineet -  huhuil* 
tiin sellaisista, joissa yksi ainoa kuvio peitti koko kintaan selän -  
ovat yksinomaan valkoisen ja »poti»sinisen tai valkoisen ja värjää*

mättömän mustan kirjavat. Sitä mu* 
kaan kuin väriloisto enenee, muut* 
tuu malli pienemmäksi ja seka* 
vammaksi ja häviää lopuksi ko* 
konaan.

Kauimmin säilyy värikoreus 
vielä käsineiden suissa ja sormik* 
kaissa, jo tka usein ovat sangen 
fantastisesti, vaikkakin uudenaikai* 
semman mallin mukaan, sommi* 
tellut.

Aivan sama on ollut kehitys 
sukissa. Kauemmin kuin päälle* 

ommellut tai sisäänkudotut värilliset koristukset ovat niissäkin säily* 
neet suihin ja takana keskelle taidokkaasti sommitellut kutomamallit 
(»wikkel»it).

Sukkien päälle vetivät naiset yhdestä nahkapalasta neulotut, nuo* 
ralla suista kokoonvedetyt jalkineet »pastlad». N äiden nyörit sidot*



»

tiin ristiin säären ympäri aina puoleen polveen asti sukkien päälle. 
Sukkien sijassa käytettiin kotioloissa jalkarättejä, kesällä liinaisia, tak 
vella villaisia. Virsuja käyttivät naiset harvoin.

H elm i Reiman.
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Lapasia.
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Historiallisia tietoja vanhemm asta hautaam istavasta  
Juuan pitäjässä.

Joitakuita vuosia sitten julkaisi allekirjoittanut Juuan pitäjän 
kansanm uistot vanhasta kuolleenkunnioittamistavasta. Tässä esitetään 
nyt historialliset tiedot varsinaisesta hautaamistavasta vanhempana ak 
kana samassa pitäjässä.

H audan varustivat Juuassa vanhimpina aikoina vainajan omaiset 
itse. Vasta 18004uvun alkupuolella tuli pitäjässä yleiseksi tavaksi 
pitää haudankaivajana eri miestä, vaikka seurakunta oli perustettu jo 
1741 ja ensimäinen kirkko (luterilainen) valm istunut 1748. Pitäjän* 
kokouksessa 16/5 1813 päätettiin m. m. Seuraavaa: »Bibehålles gamla 
M arcus Lehikoin (s. 1736) på N :o 9 i Juga by (nyk. Honkalahden 
M arkkula  Juuan kylässä n:o 17), biträdd af sina söner, tilsvidare vid 
sin (?) dödgräfvare sysla, emot ersättning af en kappa spannemål för 
hvarje fullvuxit och half kappa spannemål för barnlik.» H än oli 
siis ollut jo  ennenkin jonkun aikaa samassa toimessa, mutta ei ole 
tietoa, olisiko hän jo edellisellä vuosisadalla ollut valittu. Seurakun* 
nassa tietysti piti olla eri mies haudankaivua varten, sillä voihan sat* 
tua, että vainajilla ei olisikaan ollut sellaisia omaisia, jo tka olisivat 
kyenneet varustamaan heille haudan omin neuvoin. M utta mitään 
pakkoa ei vielä ollut kaivattaa erityisesti haudankaivajalla hautaa, jos 
vainajan omaiset voivat sen itse tehdä. A inakin vuoteen 1815 varustk 
vat varsinkin varakkaimmat seurakuntalaiset vainajilleen itse haudan.

M utta jo v:sta 1815 rupesi vakiintumaan se tapa, että haudat kyllä 
kaivatettiin haudankaivajalla, vaikka niiden vanhanaikaisilla muisto* 
merkeillä varustaminen, niinkuin etempänä tulemme näkemään jäi edek 
leen joksikin aikaa vainajan omaisten eri huoleksi. Kun näet pitäjän* 
kokouksessa ll/6 1815 Lehikoisen sijalle valittiin isäntä Juho  Ruoko* 
lainen (s. 1744) Juuan kylästä rnolta 37 (eli tilalta, jo ta  17804uvulla 
kirkonkirjoissa sanotaan »Lamminpohjan kruununtorpaksi», v. 1802 
alkavassa kirkonkirjassa »Pohjan Ruokolaksi» ja jolla nyt on nimenä 
vain Pohjala, Juuan kylässä n:o 70), »medgafs honom  uti Lön En 
kappa säd för öfver 10 år gamla lik och Va kappa säd för dem, som 
voro under 10 år gamla». »H onom  åligger», määritellään kokouksen 
pöytäkirjassa edelleen, »att uti et sammanhang altid hålla tilreds en 
öppen graf. »Skulle någon önska särskildt grafställe, må honom 
sådant beviljas, för öfverenskommen större betalning». Ja tällä 
määrittelyllä jäikin haudankaivaminen Juuassa haudankaivajan huo* 
leksi, voi sanoa, kokonaan. Pitäjänkokouksessa 8/h 1819 muutet* 
tiin elopalkka rahapalkaksi: 75 kopeekkaa haudasta 10*vuotista van* 
hemman henkilön ruumiille ja 37 */* kop. sitä nuoremman. Samalla
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palkalla lupautui Ruokolaisen kuoleman jälkeen 1828 samana vuonna 
pitäjänkokouksessa 18A valittu Olli Lehikoinen pitämään huolta hau* 
doista, mutta kun hänet pitäjänkokouksessa 28/7 1 847 erotettiin toi* 
mestaan, koska hän kaivoi liian matalia hautoja, ja tilalle valittiin 
vanginvartija Juho  Kakkinen, m uutettiin palkka samalla kertaa takaisin 
elopalkaksi, samaksi miksi se oli järjestetty v. 1815 Ruokolaisen 
astuessa toimeen. Samalla tavalla lienee palkkaa maksettu vielä seuraa* 
vallekin toimenhoitajalle Jaakko Lehikoiselle, joka pit.*kok. pöytä* 
kirjassa *9/e 1855 mainitaan Juuan haudankaivajana, m utta myöhem* 
mille haudankaivajille A ntti Ruokolaiselle ja Paavo Tuonoselle on 
sitä suoritettu taas rahassa. Tämä palkanmaksuhistoria samalla, kun 
se osottaa, miten haudankaivajan virka järjestyi vähitellen vakinaiseksi, 
kuvastaa osaltaan varallisuussuhteita eri aikoina: silloin, kun makset* 
tiin elossa, oli huono raha*aika s. o. yleensä köyhyyden aika.

M uuten varustettiin hauta vanhimpina aikoina juhlallisesti. Pelät* 
tiinhän, että, ellei niin tehtäisi, voisi vainaja nousta omaisilleen kum* 
mittelemaan. N iinpä laiteltiin hautojen päälle puusta pieniä kappeleita 
eli niinkuin niitä kansa nimitti »perintöaittoja». H auta oli niiden alla 
avonainen ja voitiin sinne kappelin oven kautta päästä vainajan jätteitä 
katsomaan milloin tahansa. Kappelit olivat nimittäin niin korkeita, että 
niihin saatettiin laittaa miehen mentävä ovi. N iiden katto tehtiin 
jyrkkäseinäisen pyramiidin muotoiseksi ja sen huippuun pantiin usein 
noin metrin pituinen rautakeppi tuuliviirineen. Ovi pidettiin lukossa, 
ettei hautaan päässyt kuka tahansa. Omaiset itse kävivät haudassa 
usein katsomassa ja »muistamassa» vainajia. Kerrotaan vielä, että hau* 
taan vietiin erittäinkin n. s. »tinalehtisiä», pyöreitä, noin markanrahan 
laajuisia tinakappaleita, joiden reunassa oli reikä ja siitä riippuva 
punainen lanka.

Näitä hautakappeleita, »perintöaittoja» käytettiin Juuan vanhalla 
hautuumaalla kirkon ympärillä vielä 1800*luvun puolivälissä, vaikka 
niitä -  luultavasti terveydellisistä syistä -  kirkon päämiehet jo  saman 
vuosisadan alussa olivat alkaneet vaatia poistettaviksi. Piispantarkas* 
tuksessa Juuassa 20/.i 1815 oli tarkastaja, Porvoon piispa A . J. Alopaeus 
m. m. m uistuttanut, että »De skjul, man här nyttjat öfver grafvarne, böra 
småningom afskaffas.» M utta muistutukselle eivät edes seurakunnan 
eivätkä koko Pielisen ympäristön papitkaan kallistaneet korvaansa. 
N iinpä Juuan neljäs vakinainen kappalainen Tahvo Ikonen  (»Steph. 
Igoni», niinkuin hän itse nimensä kirjoitti), mies, joka oli kohonnut 
paikallisesta kansasta (isä taloll. Risto Ikonen Pielisjärveltä) pappis* 
säätyyn ja tullut Juukaan kappalaiseksi s/u  1813, haudattiin kuoltuaan 
Juuassa 8%  1836 seurakunnan kirkkomaahan kellotapulin eteen entisen 
kirkon, joka 1850*luvulla purettiin, lounaiskolkkaukseen varustettuun 
hautakappeliin. Juuan nykyinen kirkonvahti H eikki Väyrynen  (n.
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75 vuotias) vielä muistaa, että Ikosen hautakappeli oli rakennettu van* 
han tavan mukaan ja säilyi kauan aikaa 1800*luvun jälkipuoliskolle 
muistomerkkinä useista sellaisista perintöaitoista Juuan vanhalla hautuu* 
maalla vanhaan aikaan. Samalla tavalla varusti Juuan edellinen kappa* 
lainen (vv. 1802—12) Jacob Abraham Strömmer, päästyään sieltä 
Pielisjärven kirkkoherraksi, jo  ennen kuolemaansa (1828) itselleen 
Lieksan hautuumaalle hautakappelin, joka nyt (v:sta 1913) on nähtä* 
vänä Helsingissä Seurasaaren ulkomuseossa. Kontiolahden hautuu* 
maalla kerrotaan olleen niinikään »perintöaittoja».

Samoin kuin haudan kaivaminen ja varustaminen oli myöskin 
ruumiskellojen soitto Juuassa ennen vanhaan vainajan omaisten mieli* 
tehtäviä. Kuitenkin jo  1815 tuli lukkarin vastata kellojensoitosta -  
siinä tapauksessa varmaankin, ettei sitä vainajan omaiset toimittaneet 
tai jos ruumis oli toiselta paikkakunnalta olevan henkilön. Jokaiselta 
soitolta sai hän 12 killinkiä riikinrahaa; ulkopitäjistä tuotujen ruu* 
miiden kunniaksi toimitetusta kellojensoitosta otettiin sitäpaitsi 4 killin* 
kiä riikinrahaa kirkolle (ks. pit.*kok. pöytäk. n U 1815). M utta har* 
voinpa tarvitsi lukkarin ainakaan vielä 1800*luvun ensi puoliskolla 
nousta kellotapuliin ruum issoittoa varten. Kansa itse oli halukas 
soittelemaan vainajilleen kirkonkelloja. V. 1825 (pit.*kok. 11/s) 
»Förbjöds, att ingen får under brinnande G udstjensten nyttja kyrko» 
klockor till likringningar, hvarigenom all andagt och kyrkostillhet 
förstöres». Pitäjänperukkalaiset näet usein myöhästyivät ruumista kul* 
jettaessaan niin, että eivät ennättäneet kirkolle ennen jumalanpalvelusta, 
ja sitten, kun viimein olivat kirkolle joutuneet, alkoivat heti soittaa 
mäikkästä vainajalleen kirkonkelloja niin, että koko kellotapuli ruski 
ja nytkähteli. Oli selvää, että jumalanpalvelus silloin keskeytyi. Sanan* 
kuulijat menivät kirkosta ulos kuulemaan, kuka oli vainaja ja mistä 
tuotu. Siten tyhjeni kirkko, ja viimein katsoi pappikin parhaaksi 
astua ulos kirkkomaalle ja siunata haudattavaksi tuotu vainaja hau* 
taansa, ennen kuin voi jatkaa keskeytynyttä jumalanpalvelusta kir* 
kossa. Luultavasti vaikutti tähän papin mukautumiseen myöskin varo* 
vaisuussyyt varsinkin silloin, kun paikkakunnalla liikkui vaarallisia 
kulkutauteja.

Vasta 1800*luvun jälkipuoliskolla tuli loppu tästäkin kansan* 
tavasta. Pitäjänkokouksessa is/i 1858 tuli asia esille lukkari S. V. 
Steniuksen  alotteesta. H än sanoi, että kun kansa toim itti ruumis* 
kellonsoiton itse, ei se vastannut oikein tarkoitustaan, syystä, kun soit* 
tajat useimmissa tapauksissa olivat tottum attom ia. Sentähden hän pyysi, 
että hän, joka toimitti sunnuntaipäiväsoitot, saisi vuodessa yhden tynny* 
rin viljaa lisäpalkkioksi, jo tta hän sillä voisi palkata vakituisen, tottuneen 
soittajan ruum iskellonsoittoa varten. Kokous suostui esitykseen, ja ku* 
vernööri vahvisti päätöksen 'V» s. v. Silloin otti lukkari ruumiskellon*
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soittajaksi Pekka Takkusen Juuasta, ja jo samana vuonna (pit.= kok. 
pöytäkirjassa 24/io) mainitaan hänet toimen hoitajaksi. Takkunen elää 
vielä ja soittelee nykyään sekä sunnuntaipäiväsoitot että ruumiskellom 
soitot. H än on syntynyt 1825 (käypi siis 89:ttä vuotta ja on seura» 
kunnan vanhin ja »korkein» virkailija: 56:tta vuotta lähes joka päivä 
kellotapulissa!). Vuodesta 1913 alkaen on hän nauttinut kunnalta 300 
markan vuotuista kunniapalkkiota.

Juuan vanhaan hautuum aahan kirkon ympärille haudattiin vielä 
suurena nälkä* ja kuolinvuonna 1868. M utta silloin olikin koko 
kirkkomaa täyteen haudattu. Täytyi laittaa uusi hautuum aa ja siksi 
ostettiin pitäjänkokouksessa s/& 1868 talolliselta M atti Vöyryseltä  maata 
Rostuvin kentältä. Kenttä on syntynyt suolle Sorveusjärven laskussa 
v. 1806 siirtyneestä mullasta ja on erinomainen hautuumaaksi. Vanhalla 
hautuumaalla ei ole enää yhtään vanhempaa muistomerkkiä varsinai* 
sista kansanhaudoista. Ainoastaan pappien: Ikosen, Berghin, Grahnin 
ja kenties vielä jonkun muun, ja joidenkuiden valtamiesten, kuten 
siltavouti Ilvosen, haudoilla on vuolukivestä veistettyjä hautamerkkejä. 
Uudella hautuumaalla sitä vastoin on lukematon joukko juuri kansan 
asettamia hautamerkkejä, mutta järestään uutta mallia.

N iin  on kaikki m uuttunut. Vanhasta hautaamistavasta on vain 
muisto jälellä, ja sekin haihtunee viimein niin, että sitä voidaan 
palauttaa takaisin ainoastaan syventymällä täten arkistojen kätköihin 
ja tutkimalla vastaisuudessa lapio kädessä itse haudat.

H eikki Kokkonen.

I
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Rautakauden polttokalm isto Liedossa.
Lokakuun alussa v. 1912 toimitti rouva Jenny Maria Tallgren 

Historialliselle Museolle lunastettaviksi joukon  hänelle jätettyjä mui* 
naisesineitä, jo tka edellisenä kesänä olivat löytyneet m uutaman uuden 
heinäladon tietä tasoitettaessa Liedon Sauvalan kylän Ylipään talon 
maalta, A urajoen rannasta n. 300 m. pohjoiseen olevalta m atalahkolta 
rinteeltä. Esineet lunastettiin museoon, jonka luetteloon ne ovat mer* 
kityt n:olla 6164: 1—8. N e lukeutuvat osaksi kansainvaellus*, osaksi 
viikinkiajalle, ja niissä on 1 miekka, 2 keihästä, 1 veitsenterä, 1 on* 
genkoukku, 2 rengasta kuolaimista sekä 1 pronssinen rannerengas. 
-  Löytöpaikalla suoritti allekirjoittanut kaivauksia n. viikon ajan kesä* 
kuussa v. 1913.

Kyseessä oleva löytöalue sijaitsee tienoolla, josta jo ennen tun* 
netaan tärkeitä m uinaisuuden muistoja. Sauvalan A nttilan Ristinum* 
mella on toht. Hj. Appelgren*Kivalo tu tk inut varhaiskeskiaikuista 
ruumiskalmistoa, siitä parin kivenheiton päässä on suuren anglosaksi* 
laisen rahalöydön löytöpaikka, ja vastapäätä A urajoen toisella puo* 
lella on kuuluisa Vanhanlinnan vuori,1 jonne matkaa edellisestä löytö* 
kohdasta on n. 300 m. Suunnilleen yhtä kaukana Sauvalan kylästä 
vaikka toiseen suuntaan on se mäen töyräs, josta viimeksi tavattu 
löytö on tullut päivän valoon. Paikan suhde muihin löytökohtiin 
selviää valokuvapanoraamasta (kuva 1), joka on otettu kum m ulta 
löytöalueen itäpuolella Sauvalan kylää päin. Vanhallelinnalle on lin* 
nuntietä matkaa n. 500 m.

Puheenalainen mäentöyräs, joka viettää etelään päin, on keto* 
maata, jossa yleisin kasvullisuus oli Graminacae*heimon kasvien ohessa 
Lychnis viscaria ja G naphalium  dioicum. Ruoho oli niinm uodoin 
aivan lyhyttä, ja sieltä täältä pisti esiin kiviä, osaksi suuria ja maa* 
peräisiä, osaksi selvään liikutettuja. Taaempana kohosi luontainen 
kallio, joka samassa oli töyrään pohjoisrajana. Sen toisella puolen 
oli tasaista peltoa.

Tutkim usta varten kartoitin makasiinin lähimmän ympäristön 
(kuva 2). M akasiinin tietä varten oli osa maata raivattu pois, osasta 
oli vain pinta kuorittu, kuten kartasta selviää. Aijemmat löydöt oli 
tällöin tavattu.

Paikka osoittautui laajanlaiseksi kalmistoalueeksi; luonteeltaan oli 
se kenttäkalm istoa, jossa mitään maanpäällisiä hautamerkkejä ei ollut. 
Vainajat olivat kaikki haudatut polttamalla. Yksi rovionkohta on 
ollut itse kalmistoalueella numerojen 171 ja 201 välissä, jossa maa oli

1 H ist. M us. Top. arkisto.



Kuva 1. Panoraam akuva Sauvalan Y lipään kalm istoalueelta. Keskellä ladon ym pärillä kalm isto, vasemmalla taustassa 
V anhalinna, oikealla R istinum m i ja siitä vasem paan m äellä A n ttilan  talo ja  rahasaarteen löytöpaikka.
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erittäin mustaa ja palanutta ja jossa oli joukko osaksi ilmeisesti pa* 
laneita kiviä. Siltä kohdalta korjattiin myös talteen n. 500 poltetun 
saven palaa.

K ulttuurikerroksen vahvuus, pintaturve mukaan luettuna, oli n. 
40—50 cm, jolloin keltainen pohjasora alkoi. Eräillä kohdin oli kui*

tenkin muita syvempiä kuoppia ja syvänteitä, joista m ainittakoon 3 
lähekkäistä, merkityt kartalla kalmistoalueen keskikohdalla. Näistä 
kuopista pohjoisimmassa oli runsaasti savimöhkäleitä, eteläisimmässä 
yksi sellainen ja keskimäisessä n. 30 x 45 cm. laajassa kuopassa ylem* 
pänä joukko hauraiksi palaneita kiviä ja alun hiiltä, alinna taas, 85 
cm syvässä, ylösalasin oleva saviastianpohjapala, jonka ulkopinnassa 
näkyy jonkun olkikudoksen painaman jälki (kuva 3). Tätä astian*



Kuva 3. Saviastian pohjapala. Kuva 4. Krapusolki. a/3.

palaa varten oli koskemattomaan kulttuurim aahan kaivettu 35 cm syvä 
kuoppa.

M uista seikoista kalmiston rakenteessa m ainittakoon, että kult* 
tuurikerroksessa yleensä oli kiviä, tavallisesti yksi kerros. Suurem*
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LaAAAA-A a fiAA & A\,

Kuva 5. Pronssinen hevosen* 
kenkäsolki.

Kuva 6. R ronssiketjujen 
välinivel. a/a.

Kuva 7. Pronssiranneren* 
gasten kappaleita. a/a.

J tJ
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Kuva 8. Pronssirannerenkaan 
kappale. a/s.

mat kivet on merkitty karttaan. Suurimmaksi osaksi kivetöntä oli 
sen sijaan kalmiston NW *pää, jossa kulttuurikerros myöskään ei ol* 
lut läheskään niin nokista kuin muualla kalmistossa. Löydöt tuolla 
NW *puolisella alueella todistavat, että se on ollut käytännössä muuta 
hautakenttää myöhemmin, nuoremmalla rautakaudella ja aina keski* 
ajan alkuun asti, kun taas kalmiston pääosa sisältää kansainvaellus* 
ajan loppujaksolta löytöjä.

3
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M itä noihin löytöihin tulee, olivat ne sangen runsaat, mutta esiin* 

tyivät yleensä hajallaan. Oli niitä kuitenkin toisin paikoin yhdessä 
sikermässä sillä tavoin että näki niiden muodostavan yhden ja saman 
hautauksen kaluston. N iin  oli laita esineiden 6366: 24—38 (tavatut 
25—30 cm2 laajuiselta alueelta): rautainen keihäänterä, rautaveitsi, rau= 
takisko, pronssinen krapusolki (kuva 4), osia torvista sellaiseen rii*

Kuva 10. 
R autainen heitto5 

keihäs.

pukseen kuin k. 18, pronssinen lattea hevoskenkäsolki (kuva 5), 14 
kappaletta yksinivelisistä monirivisistä nivelketjuista, 2 kappal. pronssi* 
ketjujen välikappaleita (kuva 6), pronssivyö, pronssisormus, 52 prons* 
sisen rannerenkaan palasta, joissa on kahdellaisia koristeita (kuvat 7, 
8), sekä eräitä murtopaloja. 6366: 43—66. 3 rautaista keihäänterää, 
kilvenkupura, särkynyt, rautainen väkipuukko ja 2 pienempää veistä, 
rautainen hevosenkenkäsolki, tasapitkävartisen soljen osa, vyösolki, 
hihnan päätehela, kappaleita pronssisesta miekan väistimestä (kuva 9), 
y. m. 6366: 112—35. Rautamiekka, keihäs, (kuva 10), puukko (kuva 
11), kilvenkupura (kuva 12), veitsi, 2 tasapitkävartista solkea (kuva 13), 
rautainen hevosenkenkäsolki, veitsen hela, 16 kpl. pronssisolituksia

Kuva 12. R autainen k ilvenkupura.

Kuva 13. T asapitkävartinen solki.

Kuva 11.
R autainen väkis Kuva 14. Pronssisia vyösolituksia. puukko.
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(kuva 14), rautainen solitus hevosen kuonon edestä (kuva 15) y. m. 
Nämä esineet olivat selvästi ladotut tasaiselle maalle ja niiden yli pantu 
kiviä. 6366: 201—09. Rautamiekka, kilvenkupura, keihäänterä, kil* 
venkädensijarauta, 3 rombimaista rautasolitusta kilvestä \  rautaisia avoi* 
mia sormenvahvuisia putkia kilvenreunoista’, rautaveitsi sekä n. 150 
palanutta savenpalasta, tavatut 42 cm syvästä kahden maaperäisen kiven 
päältä. 6366: 232—37: (tässä tapauksessa esineet selvästi oli ladottu 
tasaiselle maalle ja niiden yli oli pantu kiviä). Nämä esineet ovat 
viikinkiajalta. '

Löytökalusto  käsittää museoluettelossa (6366) 329 alinumeroa, 
joista muutamissa on lukuisasti esineitä. Esineet ovat laadultaan seu* 
raavia: miekkoja tai niiden osia 12 kpl., keihäänteriä 10, kilvenkupu* 
roita 3, veitsiä 28, sirppejä 1, hevosenkuolaimia 1, heloja 1, sieroja 
4, niittausnauloja n. 95, niistä 46 yhdeltä 4 m2 alueelta, rannerenkaita, 
osaksi kappaleina 15 paikalta, sor* 
muksia ja niiden osia 19, kaularen* 
kaita (?) 4, krapu* ja tasapitkävar* 
tisia solkia tai niiden kappaleita 22, 
kupurasolkia 5, hevoskenkäsolkia 
pronssia 1, rautaa 6, rautaisia kaari* 
solkia 1, ketjua 7 eri paikasta, ket* 
jun riipuksia ja välipalasia 16, prons* 
sivyön palasia 4, vyösolkia 4, hih* 
nanpääteheloja 2, vyösolituksia 16 
yhdestä paikasta, helmiä 32, niistä n. puolet lasia, neuloja 54 m. 
Poltetun saven paloja löytyi n. 2000, saviastian paloja n. 1300 ja pol* 
tettuja luita n. 600 kpl. N äihin viimemainittuihin löytöihin nähden 
mainittakoon, että kalmiston nuoremmassa, NW*osassa, poltetun sa* 
ven paloja oli vain 13 ja luunsiruja 270. Saviastian palojen levene* 
minen sen sijaan oli jotakuinkin tasainen yli koko kalmiston. Tuosta 
nuoremmasta osasta korjattiin kumminkin talteen 4 varhaiskeskiaikai* 
sen saviastianpalaa (6366: 265, 278, 285, 325). Tässä yhteydessä mai* 
nittakoon, että tälle kalmiston osalle antavat oman leimansa leveä keski* 
osaiset sormukset, leveät rannerenkaat (kuin Aspelin, kuv. 1583), 
pyöreät kupurasoljet, miekat joissa on kolmikulmainen ponsi, ja rii* 
pukset m uotoa Aspelin, kuv. 1394. N e ovat kaikki viikinkiajalta.

Kalmiston pääosan kalustossa herättävät huom iota lukuisat baU 
tilaiset ja  suomenmaalaiset m uodot, jotka kalustossa ovat ehdottomasti 
vallitsevia. Suomenmaan kansainvaellusajan kalmistoille hyvin ku-

Kuva 15. R autainen riipushely.

1 Samallaisia on  löydetty  Perniön Yliskylän po lttohaudasta n. v. 600 j. Kr. Vrt, 
H j. Appelgren, Finskt M useum 1897: En brandgraf å Y liskylä kyrkogård i Bjerno, 
kuvat 9, 10 ja 20.
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vaavia ovat niinm uodoin veitset joiden hamaralla kulkee juova kärkeä 
kohti (vrt. ku vaa 11, tällaisia veitsiä on löydössämme kymmenkunta), 
pitkäkaulaiset heittokeihäät eli angonit, tasapitkävartiset ja krapusoljet, 
rautaiset kaarisoljet, k ilvenkupurat1 y. m., joita esiintyy esim. Säijoen, 
Kirmukarmun, Päiväniemen, Laitilan Raittiusmäen ja Perniön Ylikylän 
polttokalmistoissa 6—800 luvuilta j. Kr. Erikoisesti mainitsemiamme 
solkia täytyy pitää suomenmaalaisina muotoina.

M utta tämän rikkaan suomenmaalaisen kaluston ohella on kal* 
mistossa koko joukko baltilaista ja suomalais*ugrilaista ainehistoa. 
N iistä m ainittakoon neula, kreutznadel (6536: 167) (kuva 16) outoa 
mutta selvästi baltilaista mallia, rengas kiinnityshakoineen (6366: 328)

(kuva 17) omituinen Torin vasaraa muistuttava riipushely, kiinni ren* 
kaassa, josta lähtee käyriä torvimaisia helyjä (6366: 186) (kuva 18) 
ja pronssiset nivelketjun välilevyt (kuva 6). Nämä esineet kuuluvat 
kyllä eri löytöihin mutta voisivat olla osia yhdestä riipuskoristuksesta 
sitä mallia, jonkalainen Suomesta aikaisemmin tunnetaan Kiikasta 
(kuv. 19). Siinä on neula, jonka pään alla takana olevaan silmuun 
on kiinnitetty koristehely, josta vuorostaan riippuu kiinnityshaalla 
neulaan liitetty rengas, samallainen kuin kuv. 17 yllä ja siitä taas si* 
vulta päin Torin vasaran tapainen pinsetti. Epäilemättä on tähän lait* 
teeseen liittynyt raskas rinnan yli riippunut prossiketju. Laitteet ovat 
suhteellisen tavallisia Itämeren maakunnissa. N e ovat v. v. 8—900 
j. Kr. Kreuznadel’imme lienee jonkun verran vanhempi.

Baltilaiseen kulttuuriin viittaa myös esine, kuv. 15. Se on tulen 
osaksi vioittama rautalevy joka on riippunut hevosen kuonon edessä

' Vrt. esim. A. Hackm an, Suom en kartasto  1910, selitys kartta lehteen 50.
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hihnassa, minkä päätehela, rautaa, on jälellä. Balticumista on myös 
kaularengas (6366: 88), ehkä joku rautainen hevosenkenkäsolki y. m- 
Vielä kaukaisempia itäisiä vertauskohtia saamme vyöhelyille, kuv. 14. 
Se esiintyy muutamissa vjatkalaisissa kalmistoissa v. 800 vaiheilla j. Kr.1

Pyörösoljen 6366: 266 (kuv. 20) omituisine heraldisine eläinku* 
vauksineen on toht. Hj. Appelgren*Kivalo äsken todistanut olevan 
yhteydessä Etelävenäläisen taidepiirin kanssa. Kun mainittu tutkija 
on kysymystä ja myös tätä solkimuotoa lähemmin käsitellyt, riittää 
tässä yhteydessä viittaus kyseessä olevaan kirjoitukseen2.

M utta myöskin jonkun verran skandinavisia vaikutteita on ka* 
lustossa. N iitä tietysti tavataan sen suomenmaalaismallisissa esineissä, 
mutta puhtaasti skandinavinen on, kuvaavaa kyllä, eräs asemuisto, 
miekan väistin pronssia (kuv. 21) skandinavista työtä n. v:lta 600 
j. Kr. (Vrt. Salin, Die altgermanische Tieronamentik, s. 575). Muissa 
kalmiston miekanväistimissä ei ole näitä koristeita, ja on kappaleita 
yhdestä sellaisesta, joka on fasetterattu, koristeitta, valettu savisydä* 
men yli, joka vielä on jälellä (kuva 9). Samantapainen tunnetaan ai* 
jemmin Suomesta Laitilan Raittiusmäen löydöistä.

Skandinavisuudeksi täytyy myös katsoa niittausnauloja, jotka 
ovat muistoja venehaudoista, joko ruum iin poltosta veneessä, josta

1 Vrt. OTnen. M. A. K o m h c c m  1896, s. 5. T oht. H ackm anin huom autus.
2 Om den s. k. Karolingiska stilens ursprung. O puscula Arch. O. M ontelio 

dicata, s. 365 (371).
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Kuva 19. R iipushely. Kiikka.

vain rautaiset niittausnaulat ovat jäljellä tai nauloista, joita symboli5 
sina esineinä laivanpolton muistoina on polttoroviolle v iskattu .1

Tämän kirjoituksen puitteisiin ei 
mahdu lähempi selostus näistä merkillU 
sistä löydöistä paikalla, joka on yhtä* 
mittaisesti ollut käytännössä historiallisen 
ajan alkuun asti ainakin v:lta 600, jolta 
vanhimmat dateerattavat löydöt ovat, ja 
jotka epäilemättä ovat m uistoja nykyisen 
asujamiston esidsien. Tulevaisuuden 
tehtäväksi jää selvittää, onko paikka* 
kunta ollut asuttuna jo  aikaisemmin. 
Toistaiseksi ei Aurajoen vesistön alueelta 
tunneta mitään varhaisempia rautakau* 
den löytöjä kuin v:lta600 j. Kr., lukuun* 

ottamatta kahta pronssista juomasarven päätehelaa 200duvulta, löy* 
detyt Maarian Saramäen M arttilan kalmistosta, joka m uuten on sisäb 
tänyt löytöjä vain nuorimmalta rautakaudelta.
____________________________ A . M . Tallgren.

K uva 20. Pyörösolk i

1 Vrt. A. H ackm an: Om likbränning  i bå tar un d er den  yngre järnå ldern  i 
F inland, Finskt M useum  1897.

Kuva 21. M iekan väistim en kappale.
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Kaksi merkillistä kalastustapaa Sammatissa: röysysja  
vaviokalastus.

Kesällä v. 1912 jouduin  Sammatissa puheisiin n. 80*vuotiaan 
kalastajan, Leikkilän kylän takalistolla Kirmusjärven rannalla asuvan 
suutari Kustaa Bellbergin kanssa. Ensi kerran kuulin tällöin häneltä 
eräästä oudosta kalastustavasta, n. k. röysykalastuksesta. Koska sit* 
temmin kävi selville, ettei tällaista tapaa tiettävästi muualta Suomesta 
tunneta, päätin ottaa selkoa asiasta toisiltakin paikkakuntalaisilta var* 
mentaakseni saamani tiedot. M onet saattoivatkin kertoa nuoruudes* 
saan kuulleensa puhutun röysykalastuksesta ja heidän hajanaiset ku* 
vauksensa siitä pitivät pääasiassa yhtä Kustaa Bellbergin kertomuksen 
kanssa. Viime talven kuluessa olen sittemmin saanut pyytämiäni 
täydentäviä yksityiskohtaisia selityksiä Helsingissä käyneiltä sammatti* 
laisilta talonisänniltä J. Lindéniltä sekä Karl Lindéniltä, joka viime* 
mainittu -  ikämies ja harras kalastaja -  on itse poikavuosinaan ollut 
mukana röysyllä kalastettaessa. Samoin on sitä harjottanut torppari 
Kalle Enqvist, jota ensimainittu m. m. on käyttänyt »lähteenään».

Röysykalastuksen erikoisuutena on se, että siinä ihminen käyttää 
saalista tavotellessaan hyväkseen vesilintujen apua. Kuten tunnettua 
kokoontuvat koskelot (M ergus serrator) syksyisin suurissa joukoin ka* 
lastamaan mataliin järviin. N äiden »kalastajien» mielipaikkoja on var* 
sinkin Sammatin Kirmusjärvi, joka yleensä on hy vin matala, keski* 
määrin n. 3 metriä syvä. Joka syksy saapuu tänne juuri järven jää* 
tyessä tai joitakuita päiviä sitä ennen monisatainen parvi ajureja eli 
ajolintuja, joiksi koskeloja juuri kalastustapansa johdosta paikkakun* 
nalla sanotaan. Selälle laskettuaan ja kalaparven keksittyään ne muo* 
dostavat tylsän lumiauran muotoisen rintaman, joka lähtee liikkeelle 
rantaan päin kalaparvea edellään ajaen siten, että auran kärki kulkee 
viimeisenä. Ajo tapahtuu järjestelmällisesti niin, että joka toinen lintu 
sukeltaa joka toisen jäädessä pinnalle siivillään vettä pärskyttämään. 
Samalla kun sukeltaneet nousevat pinnalle painuvat pinnalla olleet 
vuorostaan pohjaan, ja näin jatketaan tätä »nuotanvetoa», kunnes lin* 
nut ovat saaneet saarretuksi kalat rantamatalikolle, jolloin alkavat ahmia 
niitä minkä ennättävät. Tämä onkin nyt perin helppoa, sillä hädissään 
pakoilevat kalat melkein kuiville.

Tätä ajurien pitkälle kehittynyttä kalastustaitoa ja kalojen ahdinko* 
tilaa ovat ainakin Kirmusjärven rannoilla asuneet kalastajat entisaikaan 
äkänneet käyttää hyväkseen. Syksyllä jo ennenkuin ajolinnut saapui* 
vat tehtiin eri kohtiin saarten, nienten, lahtien j. n. e. kivikkorannoille 
veteen, koskelojen mahdollisiin apajapaikkoihin n. s. röysyjä. Röysy
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laadittiin siten, että rannalta kaadettiin röysypuu, suuri tuuhealatvainen 
koivu tai muu puu järveen niin, että oksat tulivat olemaan osaksi 
vedessä osaksi veden ja maan rajassa. Runkoa ei katkaistu kuiten* 
kaan kokonaan, vaan puoliksi, joten se kaatuessaan jäi kantoon kiinni. 
Ellei sopivaa puuta ollut rannalla sillä kohtaa, johon röysy aijottiin 
tehdä, kuletettiin sellainen muualta, asetettiin samalla tavoin paikoil* 
leen ja kiinnitettiin maalle sovittamalla suuria kiviä tyven päälle. Täl* 
laisella kiinnittämisellä oli tarkotuksena estää laineita saamasta röysyä 
valtaansa. Kun puu oli saatu kaadetuksi tai sovitetuksi paikoilleen, 
ryhdyttiin sitä tihentämään sovittamalla sen oksien väliin kuusen ja 
männyn näreitä sekä oksia, katajia sekä kaikenlaisia risuja toisinaan 
useita kuormallisia. N äin syntyi laitteesta särkimättään tapainen röyk* 
kiö, joka samoin kuin mätäskin tuli olemaan veden kannattamana 
hieman koholla pohjasta. Jos nyt ajolinnut sattuivat ajamaan kala* 
parvea tällaista röysyä kohti, pakenivat kalat hädisssään sen suojaa* 
vaan risukkoon, josta ahdistajien oli niitä m ahdoton tavottaa.

Kun sitten linnut jonakuna päivänä ilmaantuivat järvelle, joka 
tapahtuu tavallisesti päivän valjettua, pitivät kalastajat joltain ranta* 
töyräältä tarkasti silmällä, mitä röysyä kohden ne ryhtyivät saalista 
ahdistamaan. Tätä ennen oli jo  röysyverkko  tarkastettu ja paikattu 
sekä viety ruuheen. Se oli harvanlaista salakkaverkkoa hieman suuri* 
silmäisempi, tavallisesti kudottiin 8 »varvia» kortteliin. Pituus oli 15—20 
syltä ja korkeus n. 11 korttelia. N iinikään varattiin muutamien tieto* 
jen mukaan ruuheen porkka. A jurien annettiin nyt kaikessa rauhassa 
jatkaa ajoansa ja vasta silloin kuin ne olivat jo lähellä rantaa ja ah* 
minta oli alkamaisillaan, astuivat kalastajat ruuheen. Joukkueeseen 
kuului vähintäin 3 henkeä, nimittäin n. s. föysyttäjä , soutaja ja ver* 
kon hoitaja. N y t soudettiin ajurien apajapaikalle, jota lähestyessä 
näiden luonnollisesti oli jätettävä herkuttelunsa kesken ja lähdettävä 
pakosalle. Röysyn luo ehdittyä soudettiin mahdollisimman äänettö* 
mästi ja varottiin minkäänlaista muutakaan melua pitämästä.

Ensiksi laskettiin maalle röysyttäjä, (joka otti mukaansa porkan). 
Tämän jälkeen ryhtyivät ruuheen jääneet laskemaan verkkoa röysyn 
ympärille n. metrin päähän siitä. Se toimitettiin siten, että verkon 
molemmat päät tulivat olemaan maalla ja niin, että verkko tuli ole* 
maan vedessä hyvin löyhästi muodostaen runsaasti mutkia. Kun tämä 
oli kaikella varovaisuudella saatu suoritetuksi, astui röysyttäjä röysy* 
puulle keskelle röysyä ja alkoi röysyttää, eli toisin, saattoi ruumiinsa 
avulla kiivaasti ponnistellen röysyn häälyvään liikkeeseen, se kun oli 
koholla pohjasta tai nojasi joustaviin oksiin. Jos, kuten toisten ilmo* 
tusten mukaan oli laita, hänellä vielä oli porkka apunaan, iski hän 
sillä röysyttäessään minkä ennätti röysyyn. Tällaisen uuden ahdista* 
jan ilm aannuttua kiiruhtivat kalat taas hädissään pois suojapaikastaan,
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m utta tarttuivat nyt ympärille laskettuun verkkoon tai sekaantuivat 
sen laskoksiin. Kun arveltiin kaikkien kalojen lähteneen röysystä, oli 
taas ruuhessa olijain aika puuttua asiaan ja ryhtyä verkkoa nostamaan. 
Se tapahtui siten, että alapaula ja yläpaula nostettiin yht’aikaa pin* 
nalle, alapaula röysyn puolelta, jolloin verkon havas muodosti pussin 
tapaisen. Tässä pussissa nousivat ruuheen röysyssä mahdollisesti olleet 
suuremmatkin kalat, jo tka eivät olleet saattaneet tarttua verkon silmiin. 
Kahta apaj aa peräkkäin samasta röysystä oli turha yrittää, sillä siksi 
tyhjentävä oli ensimäinen. M utta elleivät ajolinnut olleet kokonaan 
lähteneet järvestä pois, vaan ryhtyneet mahdollisesti tällä välin ajamaan 
uutta kalaparvea jotain toista röysyä kohti, saatettiin verkko, kalat 
siitä poistettua, laskea uudelleen tämän ympärille. Tällä tavoin voi* 
tiin jatkaa aina hämärän tuloon saakka, jonka tapahduttua paikka* 
kuntalaisten kertoman mukaan koskelot aina nousevat lentoon, poistuen 
järvestä yön ajaksi johonkin pohjoiseen päin.

Koskeloiden ajopiirissä ollut röysy oli usein päältäkin päin 
aivan »valkosenaan» kaloja ja yhdestä apajasta voitiin saada saavilli* 
nen, jopa enemmänkin saalista. Pääasiassa olivat nämä pienenlaisia 
ahvenia osaksi myöskin särkiä, ja saatiinpa toisinaan haukiakin, kun 
taitavasti osattiin verkko ruuheen nostaa. Että aikana, jolloin suurta 
kalaa vielä oli järvissämme yltä kyllin, saatettiin pienemmänkin kalan 
saamiseksi ryhtyä tällaisiin hankkeihin, johtunee siitä, että vuoden* 
aika, jolloin tähän kalastukseen tilaisuus tarjoutui, oli siksi myöhäi* 
nen, ettei arvokkaampaa kalaa enää saatu. Pienempikin kala toi tällöin 
toivottua vaihtelua ruokajärjestykseen ja varsinkin jos sitä saatiin run* 
saasti, kuten tavallisesti tapahtui, oli se tervetullut särpimen lisä alku* 
talven ajaksi

Paitsi Kirmusjärvessä tiedetään röysykalastusta Sammatissa har* 
jotetun ainakin Valkjärvessä, jonka erottaa edellisestä vain kapea kan* 
nas. Muissa kappelin eikä sen ympäristönkään järvissä muisteta röy* 
syjä käytetyn.

Tällaisena on säilynyt muistitieto röysykalastuksesta Sammatissa. 
Vain harvat, aivan vanhimmat, ovat olleet mukana sitä harjottamassa, 
mutta useat muistavat vielä nähneensä rannoilla hajoamassa olleita 
röysyjä. Väitetäänpä vieläkin erästä Kirmusjärven Selkäsaaren ran* 
nalla olevaa järveen kaatunutta lahonnutta puuta röysypuuksi.

O nko tämä kalastustapa ollut yleisemmin tunnettu  vai voitai* 
siinko olettaa sitä yksinomaan paikalliseksi ilm iöksi? Ainakaan ei 
siitä tiettävästi liene tietoa muualta Suomesta. Renvall kyllä näyttää 
tunteneen sanan röysy ja selittää sen sanakirjassaan seuraavasti: Röysy, 
yn, Ns. max. pl. röysyt rami arborum ad nassas piscarias tegendas 
adhiberi soliti, G. Fichtenzweige zur Bedeckung der Reusen. -  Röy= 
syinen, isen, Na. ejusmodi ramis abundans, G. voll dergl. Zweige. II*
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meisesti tämän mukaan on Lönnrotilla selitys: Röysy, s. granqvistar 
och andra ruskor till att täcka ryssjor vid fiske. -  Röysyinen, a. rel. 
full af sådana ruskor; joki on r. Siis vedessä oleva risukko, joka on 
liittynyt kalastukseen, tässäkin houkutuskeinona, jolla kalat on saatu 
arvatenkin kudun aikana kokoontum aan rysän läheisyyteen. M utta 
minkäänlaisesta erikoisesta röysykalastuksesta, jossa röysy olisi ollut 
pyynnin yhtenä tärkeimpänä osana ei Renvall enempää kuin Lönn* 
rotkaan tiedä mainita.

M itä tämän pyyntikeinon ikään tulee, osottaa jo sekin, että sitä 
varten on laitettu aivan erikoisia verkkoja, röysy verkkoj a, ettei se ole 
ainakaan jonkun satunnaisen mielijohteen tuote ja satunnaisesti käy» 
tetty tapa.

Että koskelojen kalastustapa on herättänyt kansatieteilijäin 
huom iota ja että se on ollut heille tunnettu, on tri U . T. Sire» 
lius huom auttanut allekirjottaneelle viittaamalla venäläisten D. A . 
Klementsin ja M . N . Hangalovin teokseen »OömecTBeHHbm oxotm y 
(HfeBepHBixt SypHTT»». Tässä he tuovat m. m. koskelojen yhteiskalastuk» 
sen todistukseksi saartopyynnin alkeellisuudesta. M utta eivät hekään 
ainakaan tässä yhteydessä tiedä mainita siitä, että ihminen olisi käyttä» 
nyt hyväkseen tätä koskelojen menettelyä.

M ielenkiintoista olisi näin ollen tietää, onko Suomessa mahdolli» 
sesti jossain muualla säilynyt jälkiä röysykalastuksesta. M itä sen 
etsimiseen maamme rajojen ulkopuolelta tulee, on sitä luonnollisesti 
haettava koskelojen esiintymisalueelta, joka on Pohjois=Eurooppa, Poh= 
jois*Aasia ja Pohjois»Ameriikka.

* *

Toinen merkillinen kalastustapa, jota Sammatissa harjotetaan vie» 
läkin, on n. k. vaviokalastus. Koska ei sekään tri U. T. Sireliuksen 
lausunnon mukaan ole yleisemmin tunnettu, annettakoon siitäkin tässä 
lähempi kuvaus.

Vaviota käytetään lahnoja pyydettäessä erittäinkin Kirmusjärvessä 
sekä jossain määrin myöskin Valkjärvessä, samoissa siis, joissa röysyjä» 
kin on käytetty. Vavio tehdään selälle, tavallisesti lahtien suuhun 
tai johonkin  salmeen, missä lahnojen arvellaan kudun aikana liikuskele» 
van. Rannalta kaadetaan kaksi pitkää, solakkaa ja suoraa puuta, koi» 
vua, leppää tai mäntyä, jotka karsitaan hy vin ja terotetaan tyvipuo» 
lelta. Näm ä vaviat lyödään pehmeäpohjaiseen paikkaan, sellaiseen, 
johon vavio aijotaan tehdä. Väliä jätetään noin ruuhen pituus tai tar» 
kemmin sanoen niin paljon, että ruuhen »etupiena» tulee olemaan 
toisen, »takapiena» toisen vavian kohdalla, arviolta n. 2 sylen verta.
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Vavio tehdään 1—4 sylen syvyyteen ja ovat vaviain päät 1—2 m. 
veden pinnan yläpuolella.

Tämän jälkeen tehdään kerput. Kutakin vaviota varten laitetaan 
niitä kaksi kappaletta. N e valmistetaan seuraavalla tavalla. Kaade* 
taan ensin kaksi koivunvesaa, jotka asetetaan maahan ty vet vastakkain 
niin, että ne tulevat olemaan hieman kaksin kerroin. Vesojen yhtei*

nen pituus on n. 2 l/2 syltä. Tyvien koh* 
dalle asetetaan noin parin nyrkin kokoinen 
tai vähän isompi kivi. Tämän ympärille äsken 
mainittujen vesojen suuntaan ladotaan nyt 
toisia koivunvesoja sekä *oksianiin paljon, että 
ne sidottaessa koivusta väännetyllä vitsalla 
m uodostavat läpimitaten n. 30 cm. paksun 
lyhteen. Kun oksia on lisätty, tehdään ensi* 
mäisestä siteestä n. 5 korttelin päähän kum* 
paankin päin uudet ja sovitetaan niidenkin 
sisään kivet. Kaikkiaan tehdään tavallisesti 5 
sidettä. O ksat asetetaan aina niin, että tyvet
ovat kerpussa sisällä, lehtevät latvat esillä.
Tavallisesti »koristetaan» kerppu vielä seppe* 

"  _ leillä. Tämä tapahtuu siten, että pistellään 
Osa vaviota. tuoreita n. 30—40 cm pituisia katajanoksia

kerppuun niin, että ne muodostavat sen ympärille seppeleen tapaisia 
röyhelyksiä. Ellei viitsitä tehdä kolmea, niin laitetaan vaan yksi 
keskelle. Tällaisiin seppeleihin sanotaan lahnojen mielellään laskevan 
mätinsä.

Ruuhella kuletetaan kerput sitten vaviain luo ja upotetaan nii* 
den ääreen kum pikin samalle puolelle peräkkäin laskemalla ne aivan 
ruuhen syrjästä veteen. Täten tulevat ne muodostamaan vaviain vie*
reen 4—5 sylen pituisen turon. N äin on vavio valmis. Tavallisesti
tehdään kukin vavio eri paikkaan, m utta joskus kuitenkin tapaa kaksi, 
jopa kolmekin rinnakkain.

Vavioista pyydettäessä käytetään erikoisia lahnaverkkoja, jotka 
ovat riimuilla varustettuja. Pituus on ainoastaan 5 syltä, korkeus 12 
korttelia. Riimuhapaan korkeus on 8 korttelia ja riimujen laajuus 1 
kortteli. Itse verkkoon kudotaan -  Kirmusjärvessä kun on pieniä 
lahnoja -  4 »varvia» kortteliin. Valkjärvessä käytetään harvempaa.

Verkko lasketaan niin, että se tulee pitkittäin aivan kerppujen 
päälle. Tavallisesti toimittaa kalastaja laskemisen yksin ja tapahtuu 
se muiden verkkojen laskemisesta poikkeavalla tavalla. Ruuhen etu* 
ja takapienan loveen sidotulla »vittalenkillä» kiinnitetään ruuhi vavio* 
seipäihin sille puolelle, jolla kerput ovat. Kalastajalla on mukanaan 
kaksi n. 2 x/2 sylen pituista ohutta, mutta tanakkaa saittoa, joiden
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kärjet ovat terotetut niin ohuiksi, että ne sopivat verkon äärimäis* 
ten »tuohikipperäin» sisään, jotka tätä varten ovat tehdyt muita laa* 
jemmiksi. Saatuaan ruuhen kiinnitetyksi, kalastaja ottaa esille verkon ja 
laskee sen sinänsä puikkarissa ollen veteen sille puolelle, jolla kerput 
ovat. Itse hän laskeutuu polvilleen ruuhen laidalle. N y t ottaa hän 
esille toisen saiton ja pistää sen kärjen verkon ensimäiseen tuohikippe= 
rään. (Saiton kärkeen on jätetty pieni oksa tai on se niin veis* 
tetty, ettei se saata painua liian syvälle kipperään, estyen siten tarttu* 
masta lujasti kiinni.) Toisella kädellä puikkarista pidellen sekä tällä 
että toisella kädellä saittoa hoidellen työntää hän tätä nyt sivullepäin 
ruuhen laidan suuntaan, jolloi samalla verkko kehkeytyy puikkarista 
puoliväliin saakka. Kun tämä on tehty, asettaa hän saiton pään jalan 
alle tai pitelee saittoa muuten sivulle päin työnnettynä. N yt hän ve* 
tää jälellä olevan osan verkkoa pois puikkarilta sekä asettaa sen va* 
rovasti ruuhen laidalle riippumaan. Tämän jälkeen hän tarttuu toi*

seen saittoon, sovittaa sen kärjen verkon toiseen äärimäiseen kippe* 
rään ja työntää saittoa sivulle päin ruuhen laidan suuntaan, mutta 
päinvastaiseen kuin edellisellä kerralla. N äin kehkeytyy verkko varo* 
vasti pidellen sekaantumatta ja on pian levitettynä laskuvalmiiksi. 
Kalastaja tarttuu nyt kummankin saiton päähän, nykäsee niitä äkkiä 
itseänsä kohden, jolloin kipperät heltiävät saittojen kärjistä ja verkko 
laskeutuu pohjaan juuri kerppujen päälle. Laskeminen tapahtuu illalla, 
nostam inen aamulla tavalliseen tapaan.

Kerput jätetään pohjaan ja tavallisesti lasketaan niiden päälle 
seuraavana kesänä uudet, sillä sitä parempi mitä suurempi risukko 
m uodostuu. Vavian viereen lyödään tällöin uusi ja sidotaan se enti* 
seen kiinni vitsalenkillä, jo tta olisi »tyrnävämpi».

Vaviokalastusta harjotetaan kuten mainittu kudun aikana, var* 
sinkin pyydetään siten »pääl’ajonlahnaa« ja »kukostuslahnaa» (lahnaa, 
joka kutee ruispellon tähkiessä, »päälle ajaessa», sekä heilimöidessä). 
Kalat tulevat mielellään varsinkin koleiden ilmojen sattuessa etäällä 
rannasta oleviin kerppuihin laskemaan mätiänsä ja maitiansa ja joutu* 
vat näin ollen verkkoihin. Tällälailla saadaan toisinaan runsaita saaliita.

Vaviokalastus on ymmärrettävästi turmiollinen kalavedelle, sitä 
harjotettaessa kun jätetään kuten mainittu tuoreista lehtipuista tehdyt
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kerput mätänemään veteen nostamatta niitä käytettyä ylös. Varmana 
pidetään, että se esim. aiheutti Kirmusjärvessä toistakymmentä 
vuotta sitten ilmaantuneen lahnaruton, joka tappoi melkein kaikki 
silloiset suuret lahnat aiheuttaen sen, että nykyään saadaan vain ver» 
rattain pieniä, jotka lisäksi ovat laihoja ja usein lapamatoisia. Kunta 
onkin erikoisesti kieltänyt vavioiden tekemisen, mutta salassa niitä 
jo tku t yhä vieläkin käyttävät.

Yrjö Ylänne.

Kansallinen raha* ja  mittajärjestelmä Suomessa  
varhaisemmalla keskiajalla.

(Esitetty Suom en M uinaism uistoyhdistyksen vuosikokouksessa 7 p. toukok. 1914).

Läpi koko keskiajan käytettiin Suomessa sangen yleisesti Ruotsin 
eli tarkemmin sanoen Sveanmaan rahaa. Siinä rahalaadussa ilmaistiin 
sekä virallisia asioita että yksityiselämää koskevia rahamääriä: sakkoja, 
velkoja, hintoja. Vanhimmissa kotimaisissa asiakirjoissa mainitaan 
tätä rahaa sellaisilla sanoilla kuin »centum marcas Sweue monete» 
(1324, M ustak. s. 23), »una marca denariorum sweue monete» (1325, 
M ustak. s. 48), »pro xx et vna marcis denariorum sweuorum» (1325, 
M ustak. s. 26), »the attaegigi marker swenskae paeningae» (1369, M U  
s. 328), »ducentas marchas sweuicas» (1374, M ustak. s. 152). Suo» 
mea koskevissa asiakirjoissa esiintyvät rahan mainitsemistavat sellaiset 
kuin »viginti quatuor marchis denariorum sweue monete nunc cur» 
rentis» (1339, M U  s. 176), »xx marcas denariorum sweuorum nunc 
currencium» (1340, M ustak. s. 59), »ducentas marchas sweuorum de» 
nariorum usualium» (1345, M ustak. s. 68), »in antiqujs pecunijs seu 
monetis Sueuicanis» (1354, M U  s. 270), »march swensk som är nw 
gengsth myntt» (1347, M ustak. s. 82), »viginti marchas vsualis monete 
Sueuice» (1358, M U  s. 283) näyttävät osoittavan, ettei kysymys ollut 
vain ruotsalaisesta rahalaskusta, vaan todella käyvästä ja eri aikoina 
hopea»arvoltaan erilaisesta ruotsalaisesta rahasta.

M utta jo aikaisemmalla keskiajalla on meidän maassamme ollut 
käytännössä ruotsalaisesta rahasta poikkeava paikallinen raha tai raha* 
lasku.

Jo  se seikka, että meikäläisissä keskiajan asiakirjoissa niin usein 
erityisesti nimetään ja ikäänkuin alleviivataan ruotsalaista rahaa, saat» 
taa kysymään, oliko tuon erikseen mainitun ruotsalaisen rahan rin* 
nalla muunkinlaista rahaa tai muunlainen rahalasku täällä käytännössä.

Että niin on laita, että täällä todellakin aikaisemmalla keskiajalla
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on ollut käytännössä ruotsalaisesta rahalaskusta poikkeava »suoma* 
lainen» rahalasku, siitä on suoranaisena todistuksena eräässä v:n 1378 
asiakirjassa tavattava Kemiön pitäjässä olevan tilan kauppaa koskeva 
kohta, jossa nimenomaan mainitaan »suomalaista» rahalaskua (»fore 
siaextighi mark paeninger oc sisex mark aepter swensko tali oc ey 
finzko», M U  s. 370).

Tätä samaa suomalaista rahalaskua nähtävästi tarkoitetaan eräissä 
muissakin tapauksissa, joissa mainitaan rinnan ruotsalaista rahaa ja 
toista penningeissä eli käyvässä rahassa ilmaistua rahaa siten että nii* 
den erilaisuus astuu selvästi näkyviin. M ustassakirjassa on eräästä 
Rymättylän maankaupasta v:lta 1385 kolme rinnakkaista ilmoitusta; 
ensimäisessä sanotaan maa myydyksi »fore othothyghy mark ok hund* 
radhe swenska paeningha, thet mynth som nw gaar», toisessa »for 
attatighi marker och hundradhae j swa mynthe som nw gaar» ja kol* 
mannessa on hinta »hundradhe mark paeninghiae ok otthatighi marker 
swenska paeningha i redhom paeninghom» (M ustak. ss. 187, 188, 189). 
Käsittäisin näissä tapauksissa tarkoituksen olleen lausua, että maan 
hinta teki 180 Ruotsin markkaa, mutta että hinta oli maksettava pai* 
kallisessa Suomen rahassa. V. 1400 myytiin Halikossa maata »fore 
xxx marker redha peninga aepter swenskt mynt» (M ustak. s. 216) 
ja samana vuonna mainitaan Ahvenanmaalla tilan panttaussummana 
»hundradhe marc peninga epter swenskt taall» (M ustak. s. 218); 
näissäkin tapauksissa on mielestäni kysymys kahdesta eri rahalaskusta. 
Tässä esiintyvällä menettelyllä on täydellinen vastineensa myöhemmin 
1400*luvulla käytetyssä tavassa laskea hintoja Ruotsin rahassa, mutta 
suorittaa niitä Turun rahassa, esim. »xxx marc swensca j Aboest 
mynth» (1423, M ustak. s. 304), »hundrade marc swenska j A boest 
mynth, som nw gaar» (1424, M ustak. s. 314), »fore fyraehundradha 
mark swenska aepter thet mynt som nw gaenkt aer j abo» (1426, 
Arv. Handl. II s. 62).

Lukuisissa tapauksissa jo 1300*luvun alkupuolelta alkaen maini* 
taan täällä rahasummia ainoastaan penningeissä tai yleensä vain käy* 
vässä rahassa. M ainittakoon tässä vanhimmat ja muuten huomatta* 
vimmat sellaiset tapaukset: »quadraginta quinque marchas denariorum 
monete nunc currentis» (1330, M ustak. s. 36); »in lxxx marcis de* 
nariorum nunc currentis monete» (1344, M ustak. ss. 65—66); »pro vj 
marcis denariorum» (1346, M U  s. 197); »iijj marker penniga» (1347, 
M U  s. 203); »for sexthigi marker penningae» (1374, M U  s. 355); 
»liggaendis fore cxx marker» (1380, M U  s. 376).

Kun nyt toiselta puolen asiakirjoissa näyttää olevan aina huo* 
lellisesti merkitty, milloin ruotsalaista rahaa tai rahalaskua käytettiin, 
mutta toiselta puolen sangen lukuisissa asiakirjoissa 1300*luvun alku* 
puolelta alkaen merkitään rahasummia mainitsematta niitä ruotsalai*
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seksi rahaksi, niin tämä menettely ei varmaankaan aina ole huolimat* 
tom uutta, vaan luultavastikin tarkoitetaan viimeksimainituissa tapauk* 
sissa Suomen rahaa tai suomalaista rahalaskua.

Tämä rahalasku olisi siten ollut Suomessa käytännössä ainakin 
jo 1300*luvun alkupuolella. Kuten jo  aikaisemmin on kerrottu, mai* 
nitaan »suomalaista rahalaskua» täällä v. 1378. Eräässä asiakirjassa 
v:lta 1392 ilmoitetaan maata Karjan pitäjässä myydyksi »swa som aer 
ij skatmarc enom fierthung minna fore xxx marc penninga, aepter 
thy gamalt ok fornt tall warit hafwer» (M U  s. 437); kun tässä näh* 
tävästi tahdotaan sanoa paikallista rahalaskua, eikä maan hintaa, 
vanhaksi ja muinaiseksi laskuksi, voitanee tätäkin asiakirjaa pitää 
suomalaisen rahalaskun vanhuuden todisteena.

Kun Suomessa siten todennäköisesti jo  1300*luvun alkupuolella 
on ollut käytännössä ruotsalaisesta rahalaskusta poikkeava suomalainen 
rahalasku, on hyvin todennäköinen se Suomen viimeaikaisten raha* 
tieteilijäin lausuma arvelu, että Turussa on ollut oma rahapaja aina= 
kin jo M atti Kettilm undinpojan aikana (1326) (Lagus, Numismatiska 
Anteckningar II, Bidr. till känned. af Finlands natur och folk n:o 
60: 103—104; Rinne, Piirteitä keskiaikaisen brakteaattirahan histo* 
riasta, Suomen M useo 1906: 57—58; Hjelt, Ruotsin vallan aikana 
käytetyt rahat, Oma Maa I 558).

Keskiajan suomalaisen rahalaskun alkujuurena on todennäköi* 
sesti G otlannin raha.

G otlannin rahapaino ja sen ositustapa aikaisemmalla keskiajalla 
on kaikesta päättäen ollut sama kuin m uittenkin pohjoismaitten (Hau* 
berg, Gullands Myntvaesen, Aarboger for N ord. O ldkynd. og Hist. 
1891: 7—8). M utta käypä gotlantilainen raha huonontui jo  aikaisin 
paljon suuremmassa määrässä kuin Ruotsin raha. Eräässä asiakirjassa 
v:lta 1312 lasketaan 1 markka hopeaa 5 markaksi ruotsalaista, mutta 
7 markaksi gotlantilaista rahaa, joten ruotsalaisen ja gotlantilaisen 
rahan suhde silloin oli kuin 5: 7 (Hauberg, G ullands Myntvaesen 8). 
Tämä arvosuhde näyttää pysyneen pitkiä aikoja, koska M argareta 
kuningattaren tunnetussa rahasäännössä v:lta 1389 lasketaan ruotsa* 
lainen valkoraha (äyrityinen) 8 penningiksi, mutta gotlantilainen vain 
5 ruotsal. penningiksi, joten ruotsalaisen rahan arvosuhde gotlanti* 
Iaiseen oli 5: 8 (M U  s. 422).

G otlannin raha tuli käytäntöön myöskin Itämerenmaakuntain 
alueilla. Riian piispa Albrecht määräsi v. 1211, että Riian raha oli 
pidettävä samanarvoisena kuin G otlannin, siten että yhdestä markasta 
hopeaa oli lyötävä 4 Va markkaa rahoja, joista mynttimestari oli saava 
2 äyriä (Hauberg, G ullands Myntvaesen 3, 6—7). Riian raha pysyi 
sitten G otlannin rahajärjestelmän mukaisena pitkiä aikoja; uudistettuja

I
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määräyksiä siitä annettiin vv. 1225, 1305 ja 1343 (H auberg, G ullands 
Myntvaesen 9).

Gotlantilais»riikalaisen rahajärjestelmän mukainen näyttää myös» 
kin Tallinnan vanhin raha olleen. Tallinnankin raha oli huonoa.
V. 1265 määräsi Tanskan kuningatar M argareta Tallinnan rahaa lyö» 
täväksi markasta hopeaa 6 markkaa ja 2 äyriä penninkejä (nuo 2 
äyriä olivat kaiketi mynttimestarin palkkaa). Vielä vv. 1315 ja 1316 
laskettiin Tallinnassa hopeamarkkaan 6 rahamarkkaa (Bunge, Liv», Esth» 
und Curländ. U rkundenb. I: C C C X C ; II: CM XXX ja CM XXXV). 
H auberg mainitsee, että Tallinnan raha v. 1265 oli hiukan halvem» 
paa kuin samanaikainen tanskalainen raha ja että Tallinnan raha 
mahdollisesti oli samanarvoista kuin Riian raha, jonka tiedetään 
olleen Tallinnassa käytännössä ainakin jo v. 1365 (Hauberg, Danmarks 
Myntvaesen og M ynter i Tidsrum m et 1241—1377, Aarboger for N ord. 
O ldkynd, og Kunst 1884: 248). Koska kuitenkin Viipurin linnan 
isännän ja tallinnalaisten välisissä tiliasioissa v. 1327 käytettiin pe» 
rusteena gotlantilaista hopeamarkkaa (»ducentas marcas argente puri 
ponderis Gotensis», M U  s. 142), v. 1329 Riian hopeamarkkaa (»red» 
ditus unius mrc. arg. Rig. in den.», M U  s. 150) ja v. 1350 niinikään 
Riian hopeamarkkaa (»iusticiam pro x marcis arg. Rigens.», M U  s. 
233), näyttää Tallinnassa käytetyn rahalaskun ja varmaan myöskin lyö» 
dyn rahan perusteena jo  1300»luvun alkupuolella olleen G otlannin 
-  Riian raha.

Tallinnan ja G otlannin asema meidän maamme lähellä, niiden 
vanhat kauppasuhteet Suomen kanssa sekä viimeksi m ainitut asiakirja* 
paikat ovat yleisiä ulkonaisia seikkoja, jotka tekevät luultavaksi, että 
1300»luvun »suomalainen rahalasku» on ollut sama kuin G o tla n n in -  
R iian-T allinnan  kauppapiirissä m uinoin käytetty. Tätä luuloa vah» 
vistavat ne tiedot, mitä on saatavissa Suomen rahan arvosta.

Vanhastaan on ollut tunnettua, että 1400»luvun alkupuolella 
maassamme käypä T urun raha oli melkoista huonom paa kuin saman» 
aikainen Ruotsin raha (H ildebrand, Sv. M edeltid I 842—845). Kun 
Ruotsissa tavallisesti 8 rahamarkkaa laskettiin vastaavan yhtä hopea» *
markkaa, oli T urun rahan suhde hopeamarkkaan 10: 1 (Arv. Handl.
II s. 35; Mustak. s. 407); Ruotsin rahan suhde T urun  rahaan tämän 
mukaan oli 8: 10 (4: 5). Tämä Turun rahan halpuus oli nähtävästi 
perinnäistä ja riippui varmaan siitä, että aikaisempikin suomalainen 
raha oli halvempaa kuin ruotsalainen raha.

Aikaisemmin julkaisemassani tutkielmassa »Maamarkka -  talon» 
poikaismarkka -  Tanskan markka» (Historiallisia tutkim uksia J. R. 
Danielson»Kalmarin täyttäessä 60 vuotta, ss. 373—385) olen kiinnittänyt 
huom iota rahajärjestelmän mukaiseen maa»arvo» eli m a a m a r k k a »  
j ä r j e s t e l m ä ä n ,  joka oli käytännössä Lounais» ja Etelä»Suomessa
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todennäköisesti jo  vanhemmalla keskiajalla ja jonka erityinen suoma* 
lainen om ituisuus oli siinä, että tällaiseen markkaan laskettiin vain 6 
(Ruotsin) äyriä, joten siis tämän maamarkan arvo oli yU pienempi 
kuin Ruotsin markka. Tässä siis esiintyy ruotsalaisen markan ja Suo* 
messa käytetyn maa*markan välillä huomattavasti samanlainen arvo* 
suhde (6: 8 eli 3: 4), mikä pitkiä aikoja 1300*luvulla ja arvattavasti 
aikaisemmin kuten myöhemminkin vallitsi ruotsalaisen markan ja 
halvan gotlantilais(-riikalais-tallinnalaisen) markan välillä (5: 7 - 8).1

M utta onko tämä maamarkkalasku ollut käytännössä jo  varhai* 
semmalla keskiajalla? Siihen on vastattava, että maan raha*arvioimi* 
nen on todistettavasti o llut yleinen maamme lounais* ja eteläosissa jo 
sangen aikaisella keskiajalla, että samoin ilmeisesti täällä jo aikaisem* 
malla keskiajalla on ollut käytännössä suomalainen rahalasku, ja että 
maan raha*arvioimisen Iuonnollisesti on täytynyt perustua yleisesti 
käypään paikalliseen rahaan.

Rahalaskun ja maanarvion erottamatonta yhteyttä vanhemmalla 
keskiajalla kuvaa valaisevasti V iipurin kirkkoherran v. 1366 laatima 
testamentti, jossa hän lahjoittaa T urun  tuom iokirkolle »hundrade mar* 
ker peninga j gooze» ja tekee lukuisia muitakin lahjoituksia, kaikkien 
niiden arvo laskettuna rahassa, mutta suoritus tapahtuvana tiloissa 
(M ustak. ss. 130—131). Maa oli siihen aikaan varmin rahan sijoitus* 
paikka, pankki, joka kasvoi rahalle korkoa. Rahan oikea arvo oli 
maassa, ja senvuoksi piti maalla olla tarkoin määrätty raha*arvo. Kun 
maa oli tärkein veroesine, täytyi maalla olla määrätty vero*arvo, ja kun 
veron suuruus mieluimmin laskettiin markkajärjestelmän mukaisessa 
suhteessa, tuli maalle annettavaksi raha*arvo samassa rahassa, missä 
vero maksettiin. Maata pantattaessa, perintöjä jaettaessa tarvittiin 
maa*arviota, joka Iuonnollisesti oli sama kuin maan vero*arvo. N äin 
jouduttiin yleiseen käyvässä rahassa ilmaistuun maa*arvioon. Keski* 
ajan maamarkoituksessa kuvastuvat muinaiset rahaolot tarkemmin kuin 
kuluvissa metallikappaleissa. Maamarkan halvemmuus ruotsalaiseen 
markkaan verraten on siten mitä parhain todistus muinaisen suoma* 
laisen markan arvosta.

Edellä esitetty käsitys vanhasta Suomen rahamarkasta, joka oli 
G o tlan n in -R iian -T a llin n an  rahamarkan arvoinen ja säilyi vielä uuden

1 Kirjoituksessa »M aam arkka -  talonpoikaism arkka -  Tanskan markka» olen 
arvellu t Suom en m aam arkan ja  R uotsin  rahan suhteen riippun een  G o tlann in  rahan 
p ie n u u d e sta ; G otlannissa laskettiin äyrityiseen 12 penninkiä, ja  k un  näitä pieniä 
penninkejä  laskettiin  ruotsalaiseen tapaan äyrityiseen 8 penninkiä, tu ltiin  maamark* 
kaan, joka oli vastaavassa määrässä pienem pi ku in  R uotsin  m arkka. N äyttää kum* 
m inkin oikeam m alta puh ua G o tlann in  rahan halvem m uudesta kuin  pienuudesta.

4
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ajan alussa 6  äyriä sisältävissä maamarkoissa, saapi vahvistuksensa 
myöskin Suomen vanhoista viljamitoista.

Skandinavian maissa on m uinoin vallinnut määrätty suhde raha* 
yksikköjen ja viljamittain välillä. Sellainen suhde oli luonnollinen 
oloissa, joissa rahaa ja viljaa yleisesti käytettiin arvomittoina toistensa 
rinnalla ja täydennyksenä. Tanskassa vielä Valdemar Seierin aikana 
oli viljamitoilla samat nimet ja ositukset kuin rahalla: markkaan viljaa 
laskettiin 8  äyriä tai 24 äyrityistä tai 288 penninkiä viljaa. Etelä* 
Ruotsissa vielä 1300*luvulla mainitaan »4 äyrityistä viljaa». Vanhassa 
Skånen laissa ovat 1 penninki ja 1 kappa (skiaeppu) ohraa toistensa 
vastineita. (Falkman, Om  mått och vigt i Sverige I 291, 293, 298).

Että Suomessakin 1300*luvun alkupuolella on laskettu viljaa 
»markoissa», näkee M atti K ettilm undinpojan testamentista, jossa hän 
lahjoittaa kappalaiselleen, joka kaikesta päättäen kuului hänen Suo* 
messa olevaan väkeensä »dimidiam marcham annone et duo pecora» 
(N eovius, Akter, Hist. Ark. X XIII, II s. 138). Kysymys tässä koh* 
dassa on selvästi viljamitasta, sillä rahassa maksettavat erät ovat tes* 
tamentissa tarkoin erotetut muunlaisista eristä.

»M arkka viljaa» M atti K ettilm undinpojan aikana vastasi ilmei* 
sesti yhtä vilja*puntaa. Sen voi päättää ruislästin hinnasta, joka 
vuosikymmenenä 1363—1373 Varsinais*Suomessa teki 15 markkaa 
(M ustak. ss. 117, 148). Kun lästiin laskettiin 12 puntaa, teki siis 
tämän mukaan punnan hinta 1 ' / 4 markkaa. V. 1367 ilmoitetaan 
Varsinais*Suomessa 9 ruispunnan hinnaksi 15 markkaa, eli siis pun* 
nan hinnaksi 1 2/s markkaa (M ustak. s. 135). Kun raha näissä il* 
moituksissa on merkitty vain penninkirahaksi ja nähtävästi siis tar* 
koittaa halpaa suomalaista rahaa, ja kun lästit ja punnat mahdolli* 
sesti tarkoittavat ruotsalaisia mittoja, tulevat puheenaolevat hintailmoi* 
tukset vielä lähemmäksi 1 markan hintaista viljapuntaa.

Lästi* ja puntam itat olivat Suomessa alkuaan ruotsalaisia mittoja, 
jotka olivat sopusoinnussa ruotsalaisen rahan kanssa. M utta kun 
Suomessa oli käytännössä halpa suomalainen raha, jonka piti olla 
sopusoinnussa viljamittain kanssa, täytyi täällä myöskin käyttää vas* 
taavia, ruotsalaisia mittoja pienempiä viljamittoja. Todella niin onkin
ollut. Varsinais*Suomessa mainitaan v. 1380 »eth pund rog finst»
(M ustak. s. 173). Vastakohtana mainitaan v. 1452 »II pund swensk 
korn» (Arv. Handl. VI s. 34). Vv. 1380 ja 1381 mainitaan Varsinais* 
Suomessa myöskin »suomalaisia punnanmaita» (»trighia pundaland 
finst j huario gaerdone», M ustak. s. 173; »vii pundaland aker jordh
finzk i huario gaerdheno», M U  s. 382).

Suomalaiset viljamitat esiintyvät vielä uuden ajan alussa ja 
merkittävästi kyllä on niiden suhde ruotsalaisiin taaskin aivan sama 
kuin suomalaisen rahajärjestelmän suhde ruotsalaiseen. Ruotsissa las*
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kettiin puntaan yleensä 8  pannia, mutta Suomessa vain 6 , jota laskua 
kutsuttiin »suomalaiseksi». Tämä laskutapa oli käytännössä koko 
Varsinais»Suomessa, jonka vanhimmassa maakirjassa tavataan seuraavia 
tietoja: »Recknandis vi spen I ett findz pund, offw altt findland» 
(VA 484: 28); »Och gåår xx kapper Råg I en findz span I thenne 
Sonckn» (Mynämäellä) (VA 484: 28); »ept findz tall vj spen I ett 
pund» (VA 484: 29); »Och gåå vi såådane kapp I en findz span» 
(Halikossa) (VA 484: 31); »ix slika kappar gåår I en findsk span» 
(M uurlassa) (VA 484: 31); »Är en mrckwacka szåå god, att xx 
såådana gåå I en findsk span» (Perniössä) (V A  484: 31). 6  pannia 
puntaan laskettiin myös Raaseporin ja Viipurin lääneissä ja muuta» 
missa suorituksissa myöskin Hämeen läänissä (V A  5: 112; 49a: 5; 
18: 1 1 ).

Nämä suomalaisen punnan 6  pannia vastaavat ilmeisesti suoma» 
laisen markan 6  äyriä.

Suomalaisen markan seuraamukseksi on varmaan myöskin kat» 
sottava, että tankoon, jolla Suomessa uuden ajan alussa kylän maita 
jaettiin, laskettiin 6  kyynärää. Tämä tangon pituus on hyvin vanha, 
sillä sitä mainitaan Ahvenanmaalla jo v. 1386 (M ustak. s. 192). On 
varsin mahdollista, että Suomessakin kuten Ruotsissa tanko kerran 
on m erkinnyt määrätynsuuruista peltoalaa (Hildebrand, Sv. M edeltid 
I 251—252), jolloin tämä ala Suomessa luonnollisesti on m ukautunut 
täkäläisten kylvö» ja rahajärjestelmän mukaan. O nkin selviä jälkiä 
olemassa siitä, että tangon alkuperäinen kylvömäärä Suomessa on ol» 
lut panni (Suomalaisia keskiajan tutkim uksia 204). M utta jo  yksin 
se seikka, että kylän verot jaettiin talollisten kesken kunkin tanko» 
luvun mukaan, vaati tangon osituksen sovelluttamista vallitsevaan 
rahajärjestelmään (vrt. Kaasalainen, Kylämuodosta ja vainiojärjestyk» 
sestä 162—163).

Keskiajan suomalainen rahajärjestelmä näyttää vihdoin kehitty» 
neen yleiseksi arvo» ja lukujärjestelmäksi. Äärimmilleen saatettuna 
tämän järjestelmän tapaamme eräässä tiedossa, jossa kerrotaan kuinka 
v. 1543 Turussa ostettiin tuohta ja maksettiin siitä 1 äyri »för huartt 
ffinsth hundtt»  (VA 2602: 00). Oli siis olemassa »suomalainen sata», 
joka ei ollut 100, vaan nähtävästi lU pienempi, siis 75!

Olen tahtonut tällä lyhyellä selvityksellä alustavasti osoittaa, 
että Suomessa vanhemmalla keskiajalla ja vielä kauan myöhemmin 
on ollut käytännössä paikallinen arvo» ja mittajärjestelmä, jota voi» 
daan pitää keskiajan kansallisena arvo» ja mittajärjestelmänä Suomessa, 
vaikkapa sen juuret olivatkin vierasta alkuperää. ,

Väinö Voionmaa.
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Flaamilainen taulu P öytyän kirkosta.

V. 1910 talletti Pöytyän seurakunta Valtion Historialliseen Mu=» 
seoon m. m. keskiaikaisen, ovilla suljettavan alttaritaulun, jonka keski* 
osassa kuvataan Kristuksen alasottamista ristiltä ja ovilla kahta nais* 
pyhimystä (vrt. Finskt M useum 1911, s. 1). Taulu on herättänyt ulko* 
maidenkin huomiota, sillä pari flaamilaisen taiteen tutkijaa on pyytänyt

Pöytyän tau lu . Saint Sauveurin tau lu  Briiggessä.

siitä valokuvia voidakseen saada selville sen tekijän, joka todennäköi* 
sesti on joku Rogier van der W eyden’in kouluun kuuluva taiteilija.

Briiggen Vapahtajakirkossa (Saint Sauveur) on taulu, joka on 
täydelleen yhtäpitävä Pöytyän taulun kanssa, paitsi että se on ylhäältä 
ja sivuilta jonkun verran pyöristetty ja että risti on korkeampi. Mo* 
lemmat nämä taulut täytyy katsoa saman mestarin kädestä lähteneiksi. 
Verrattakoon vain m. m. taustaa, joka on koristettu tiheillä lyhyillä 
viivoilla. Briiggen taulun katsotaan olevan 13004uvun lopulta, mutta 
sitä on silloin varmaan liian aikaisena pidetty. Sen tekijä on tuntes 
maton. K. K. M.

H e l s i n k i  1 9 1 4 .  K .  F .  P u r o m i e h e n  K i r j a p a i n o  O . - Y .



Viipurin entinen tuom iokirkko.
Kirj. Juhani Rinne.

I
Keväällä 1913 ilmoitettiin valtionarkeologille Viipurista, että 

sikäläinen entinen tuom iokirkko, joka on venäläisten sotilasviran» 
omaisten hallussa ja joka kauvan aikaa on palvellut viljamakasiinina, 
tulisi nyt sisustettavaksi venäläiseksi kirkoksi ja että Muinaistieteel» 
lisellä toimikunnalla olisi tilaisuus uudistustöiden yhteydessä tutkia 
kirkkoa. M aisteri Sakari Pälsi, joka muita tehtäviä varten par’aikaa 
oleskeli Viipurissa, sai käskyn käydä tuom iokirkkoakin katsomassa, 
ja kun hän sieltä palattuaan toi hyvin onnistuneita valokuvia kirkon 
alustasta, jossa moneen suuntaan käyviä muureja näytti risteilevän, 
sekä tiedon siitä, että perinpohjaisemmankin tutkim uksen toimitta» 
minen olisi kirkossa sallittu, ryhdyttiin sellaisen toimeenpanoa viipy» 
mättä valmistamaan. Valtionarkeologin pyynnöstä määräsi Yleisten 
rakennusten Ylihallitus arkkitehti Selim Savoniuksen toimittamaan 
mittauksia ja piirustuksia kirkosta ja Muinaistieteellisen Toimikun» 
nan puolesta sai tutkimuksen toimittamisen siellä tehtäväkseen allekir» 
joittanut, jonka matkaan ylioppilas H arry D onner omasta asianhar» 
rastuksestaan liittyi. Kun näin kokoonpantu tutkijakunta toukokuun 
lopulla saapui Viipuriin, olivat rakennustyöt kirkossa jo  alkaneet, 
mutta venäläisten sotilasviranomaisten suosiollisella luvalla ja kai» 
kenpuolisella avuliaalla harrastuksella saatiin tutkim us siitä huolimatta 
toimittaa. Erittäin on tässä kiitoksella mainittava 8 :nen suomen» 
maalaisen tarkka»ampujarykmentin ylipäällystö ja kirkkoherra, joiden 
käsissä ylin valvonta kirkon rakennustyössä oli. M ainita tulee myös» 
kin että tutkimuksissa käytetyn työväen kustansi Viipurin kaupunki, 
jonka satamatyömaalta kaupungininsinööri E. M akkosen hyväntah» 
toisella välityksellä miehiä saatiin tarpeellinen määrä kaivauksiin.

Kysymyksessä oleva entinen tuom iokirkko on, nähtävästi sitä 
viljamakasiiniksi muodostettaessa, saanut sellaisen sekä ulkonaisen että 
sisäisen asun, että sitä ei ole helppo edes kirkoksi tuntea. Jo  sen 
asema läheisen korkeamman mäen juurella ja korkeampien tai kor» 
keammalla asemalla olevien rakennusten ympäröimänä on vähän omäaan 
erottamaan sitä muista rakennuksista. Vielä vähemmän kirkon ta» 
painen on kuitenkin rakennuksen ulkom uoto. Se on tavallisen, val» 
keaksi rapatun kivirakennuksen, jonka sekä päätyjä että sivuseiniä 
päin laskeva tumma peltikatto on harvinaisen matalaharjainen ja jossa 
kaksi ikkunariviä osoittaa rakennuksen kahteen kerrokseen jakoa. Ai= 
noastaan lähellä oleva, palovartijan tähystystorni, jonka piirteet ilmai» 
sevat vanhan kellotapulin, ja kirkon ympärillä kahta katua vastaan
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oleva pihamaa -  kirkko sijaitsee, kuten tunnettua, K irkkokadun ja 
V ahtitornikadun kulmauksessa -  ovat jonkunlaisia heikkoja ulkonai» 
sia merkkejä rakennuksen entisestä erikoistarkoituksesta. Sisältä on 
rakennus avara halli, jonka pitkinpäin käyvä väliseinä jakaa kahtia 
ja jonka tasainen puulaki, eteläpuolessa rakennusta vankkojen tiili» 
pilarien kannattama, on samalla toisen, miltei yhtä korkean kerroksen 
lattiana, johon avoimet puuportaat alakerroksesta johtavat. Koko tämä 
sisustus on makasiinitarkoitukseen syntynyt, eikä sillä näin ollen voi 
mitään kirkkoa muistuttavaa om inaisuutta ollakkaan.

Kuv. 1. V iipurin ent. tuom iokirkko SE suunnasta.

Jo ennen meidän paikalle tuloamme oli kirkon pääosasta lattia 
poistettu ja näkyvissä oli erinäisiä muurin osia, joista enimmät näyt» 
tivät olleen lattianiskoja kannattamassa. Kuoripäästä oli lattianalainen 
irtonainen maakin poistettu ja sen kautta oli paljastunut muurin jät» 
teitä, joiden tarkoitus ei ollut ilman m uuta selvä. M uissa kohdin 
täytti kirkon alustan yli kahden metrin paksuinen liikkeellä ollut 
sorakerros, josta koskettaessa sieltä täältä pisti vielä koossa olevia 
tiilimuurienkatkelmia esille ja jonka peitossa saattoi odottaa piilevän kir» 
kon rakennushistoriaa valaisevia jätteitä. Tämän sorakerroksen pohtimi» 
nen tulikin mittausten ohella päätehtäväksemme. Pohjoinen ka» 
peampi osa kirkkoa oli sen sijaan koskematon, mutta sen uudestaan 
sisustaminen ei ollutkaan tällä kertaa kyseessä, se kun tulee edelleen 
käytettäväksi entiseen tarkoitukseensa. Tähänkin puoleen kirkkoa
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sallittiin meille vapaa pääsy, asianhaara, mikä teki mahdolliseksi m. m. 
mittausten tekemisen koko kirkossa.

Pitäen päämääränä tutkimuksessa kirkon rakennushistorian sek 
vittämistä, kohdistettiin tähän seikkaan eniten huomiota. Hautojen 
tutkimiselle jäi sen sijaan vähemmän aikaa ja sille tekivät suuria vak 
keuksia epäedulliset olosuhteetkin kirkossa, etupäässä monenlaisten 
muurien aikaansaama tilanahtaus ja soramaan helposti raukeava laatu 
sekä paljous, siitä kun irroitettuna kohosi korkeat vallit, jotka tekivät 
kirkossa liikkumisen vaikeaksi. Tässä otan ensin puheeksi raken« 
nusta koskevat havainnot.

Kuv. 2. V iipurin ent. tuom iokirkko sisältä, kuoria päin nähtynä, korjauksen
aikana 1913.

Se, mikä tämän kirkon erottaa kaikista muista kirkoistamme, on 
sen pitkinpäin kahtia jakava väliseinä, joka nykyään on miltei um= 
pinainen, ainoastaan viiden suippolakisen aukon puhkaisema (vrt. 
kuvaa 7). Seinän outoutta ei ole lisäämättä se seikka, että se ei 
ulotu kuoriseinään saakka, vaan päättyy kuoripilarien kohdalle, josta 
lähtien lautaseinä on nykyään sen jatkona, samoin kuin ennen mak 
n itut seinän puhkaisevat aukot ovat laudoilla tukitut. Sen alkupe* 
räisen merkityksen selville saamiseksi paljastettiin seinän soran peit* 
tämä osa monin paikoin perustuksia myöten ja tu tkittiin sen poh= 
joissivua lattian alta niissä kohdin ja sikäli kuin tämä oli m ahdok 
lista. Tällöin havaittiin, että tämä väliseinä oli kiinteässä liitteessä
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lantisen päädyn kanssa, että se oli samanlaista rakennetta ja samalla 
kertaa tehtykin kuin tämä ja lisäksi että sen pohjoispuoli on ilmei» 
sesti ollut ulkoilman vaikutuksen alainen. Se on siis aikanaan ollut 
kirkon ulkoseinä, silloin kun sen nykyistä pohjoista sivuseinää ei vielä 
ollut. Että tämä viimeksimainittu onkin rakennukseen myöhempi lisäys 
sen osoittaa paitsi sen edellisestä eroava rakenne, josta lähemmin edem» 
pänä, erittäin se seikka, että sen vanhaan ulkoseinään yhdistävä län» 
sipäädyn osa on tehty myöhemmin kuin muu osa länsipäätyä, m utta 
samalla kertaa kuin nykyinen ulkoseinä. Jatkuva tarkastelu osoitti 
sitten, että nykyinen kuoriseinäkin on uusi, eli tehty samalla kun 
pohjoinen sivuseinä, ja että eteläistä ulkoseinää on itäänpäin jatkettu 
liitteen vielä ollessa sekä ulkoa että sisältä selvästi näkyvissä. Täten 
oli siis käynyt selväksi, että kirkkoa on myöhemmin laajennettu ei 
ainoastaan kuoripäätyä vaan pohjoissivuakin päin ja että sen ennen» 
mainittu nykyinen erikoisomituisuus ei siis ole alkuperäistä. Jäljellä 
oli vain entisen kuoriseinän etsiminen, jo tta alkuperäisen kirkon yleis» 
m uotokin kävisi selville. Tämän kohta olikin helposti arvattavissa sekä 
väliseinän päätekohdan että eteläseinän jatkoksen kautta, ja vähäi» 
sellä kaivauksella saatiin tästä paljastetuksi alaosa vanhaa kuoriseinää, 
joka vielä oli luja ja n. 1 , 5  m korkeudelta hyvin säilynyt (vrt kuv. 8 ). 
N y t selvisi niidenkin m uurien tarkoitus, joiden jäännöksiä kuorissa 
oli paljastunut; ne olivat vanhan kuoriseinän ulkopuolelle sen tuke» 
miseksi rakennettujen kontrefoorien jätteitä (D  ja E kuv. 3.)

Asemapiirros kuvassa 3 osoittaa kirkon pohja»alan sekä alku» 
peräisen että laajennuksen. Näemme siitä, että kirkko on alkuaan 
ollut meillä keskiajalla tyypillinen suorakaide, n. 35 m pitkä ja 
15,5 m leveä, eli suunnilleen samaa kokoa kuin Kemiön, Perniön, 
H auhon y. m. kirkot. Samoin kuin m uihin tällaisiin kirkkoihin 
säännöllisesti liittyi pohjoisseinälle sakaristo ja eteläseinälle asehuone, 
ovat täälläkin samat rakennukset olleet täysin vastaavalla paikalla. 
Kirkon pohjoisosan alla ovat näet vanhan sakariston seinät vielä 
puolikorkuisina paikallaan -  sakaristo on myöhemmin ollut suku* 
haudaksi m uodostettuna -  ja eteläpuolelta kirkkoa saatiin pihamaata 
kaivettaessa asehuoneen sivuseinäin perustukset hyvin säilyneinä esille, 
samoin kuin sen kohdalla olleen oviaukon piirteet kirkon seinässä 
vielä olivat selvästi näkyvissä. Koko laajuudeltaan näiden sivuraken» 
nusten perustuksia ei kuitenkaan voitu paljastaa, sillä sakariston poh» 
joispääty katosi uuden sivuseinän kohdalle ja asehuoneen eteläosan 
paljastamisen estivät paikalla olleet suuret rakennusainevarastot.

Yleisten aseman piirteiden lisäksi oli tästä ensimäisestä kirkosta 
siinä tapahtuneiden myöhempien m uutosten vuoksi vain vaillinaisia 
tietoja saatavissa. Sen rakenteesta voidaan kuitenkin mainita, että 
seinät siinä ovat alkuaan olleet, kuten niiden alemmista, myöhempien
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Kuv. 3. Asema ja poikkileikkaus V iipurin ent. tuom iokirkosta. 
I—III portaat, A  asehuone, B sakaristo.
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muutosten, koskemattomista osista nähdään, harmaista luonnonkivistä, 
jotka ovat yleensä suuria, selvään lohkotuita ja kauttaaltaan epä* 
säännöllisessä limityksessä. Seinien paksuus on n. 1 , 20 m, lukuun* 
ottamatta kivijalkaa, joka sekin on yläosaltaan kalkkilaastilla muu* 
rattu ja joka sisäpuolella ulkonee seinästä n. 15 cm:n verran. Ase* 
huoneen ja sakariston seinät ovat vain noin l,oo å l,os m paksuiset, 
mutta rakenteeltaan hyvin samanlaiset kuin kirkon seinät, joten ei 
ole syytä niiden rakennusajassa suurempaa väliä edellyttää. Kuitenkin 
voidaan asehuoneesta sanoa, että se on tullut rakennetuksi vasta sen 
jälkeen kun päähuone on ollut valmiina, sillä sen seinät eivät ole 
liitteessä päähuoneen kanssa ja koko rakennus on ollut vain kolmi* 
seinäinen. M iten sakariston suhteen on tässä kohden laita, siitä ei 
päästy yhtä hyvin selville, sillä liitekohdat olivat täällä suurimmaksi 
osaksi kulmapilasterien tai myöhemmän tiilipeitteen alla.

Sisältä on kirkko alunpitäen ollut rapattu, ja näyttääpä säily* 
neessä osassa kuoriseinää olevan rappausta ulkopuolellakin, oli se 
sitten kirkon ensiajoilta vai myöhempää lisäystä. Sisäisen rappauk* 
sen säilyminen seinien alemmissa osissa oli tärkeänä osviittana kirkon 
ensimäisen lattiankohdan määräämiseen. Koska tämä päättyi yleensä 
kirkossa melkein kivijalkaan asti ja kuorissa n. 60 cm sen yläpuo* 
lelle, voidaan jo ' tästä otaksua lattian alkuaan olleen suunnilleen tällä 
korkeudella, eli n. 2,30, kuorissa 1,7» m viimeistä lattiaa alempana. 
Tämä itsessään luonnollinen asianhaara saa vahvistusta senkautta, että 
eteläseinässä olevan, tosin umpeen m uuratun oviaukon kynnys on 
myöskin alkuaan ollut jotenkin mainitulla korkeudella (vrt. poikki* 
leikkausta kuv. 3, jossa a osoittaa ensim. lattian kirkossa, b kuorissa 
ja e kynnyksen kohdan). Itse lattiasta ei tavattu muita jälkiä kuin 
vankka hiilikerros, joka ainoastaan niillä kohdin, missä myöhempi 
kosketus ei ole sitä hämmentänyt, oli todellisena kerroksena, ja saat* 
toi sisältää niin hyvin palaneen puulattian kuin m uutakin kirkon 
palanutta sisustusta. Kuorin lattia näyttää kaikessa tapauksessa olleen 
m uun kirkon lattiaa korkeammalla, suhde, joka sitten on säilynyt 
senkin jälkeen kun lattiaa kirkossa on kauttaaltaan korotettu. Täällä 
tavattiin nim. useassa kohden jäännöksiä toisestakin lattiasta, joka on 
ollut edellistä lähes puolen metriä korkeammalla, eli kirkossa 1 , 7 5  ja 
kuorissa n. l,io m nykyistä lattiaa alempana (vrt. poikkileikkausta 
kuv. 3, jossa toinen lattia on kirkossa b:n, kuorissa c:n kohdalla). 
Tämä on ollut laskettu osaksi kalkkikivilaatoista, jo tka ovat olleet 
28X 22 cm laajat ja  4 cm paksut, osaksi 23 x 23 x 5 cm:n kokoisista 
tiililevyistä. Tämä toinen lattia peittää paitsi ylempänä mainittua 
hiilikerrosta tiukan kerroksen tiilipalasia, ripotettua kalkkilaastia, puu* 
lastuja y. m. rakennusjätettä, jotka näyttävät olevan muistoja uudis* 
tuksesta tulipalon jälkeen.
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N iihin uudistustöihin, joihin edelläkerrotut havainnot lattiasta 

viittaavat, näyttävät edelleen kuuluvan kirkon t i i l i h o l v i t ,  joista 
erinäisiä jätteitä tavattiin. Kirkon pohjasoraa tutkittaessa esiintyi 
nim. ensinnäkin jäännöksiä kattoholveja kannattaneista pilareista, joita 
on kaikkiaan ollut 12 eli 6  kahdessa rivissä. Nämä ovat jakaneet 
kirkon kolmeen laivaan, joista keskimäinen on ollut suunnilleen yhtä 
leveä kuin sivulaivat yhteensä. Pilarien perustusmuuri, joka on har» 
maasta kivestä, ulottuu lävitse toisen lattian alaisen sorakerroksen ja 
sillä lepäävä harmaakivipaasista m uurattu nelikulmainen pilarin jalka 
kohosi vielä n. 15 å 20 cm yläpuolelle tämän lattiankin. Tämä 
seikka osoittaa pilarien yhteenkuuluvaisuutta korotetun lattian kanssa. 
Itse pilarit ovat hienorakeisesta Räävelin(?) kalkkikivestä ja teh» 
dyt kahdeksankulmaisiksi hakatuista 15 å 20 cm paksuisista laaoista, 
joiden läpimitta on sama kuin pilarin, n. 70 cm, -  yksi tällainen 
nähdään kuvassa 2 -  ja joita on tarvinnut latoa vain päällekkäin. Sen 
vuoksi että kivien lappeetkin ovat suoriksi hakatut, ovat saumat nii» 
den välillä verrattain pienet. Edel» 
leen esiintyi sorasta melkoinen 
määrä profiilitiiliä niitä eri muo» 
toja, jo tka nähdään kuvissa 4—6.
N e saattavat olla peräisin holvien 
ruoteista, joiden profiileja ne siis 
hyvin voivat kuvastaa. Itse holveista 
ovat jäännöksinä vain selvästi nä» 
kyvät, vaikka myöhemmin täytetyt 
ja tasoitetut nojat seinissä, jotka 
osoittavat sivulaivoissa olleen verrat» 
tain suippoihin kaariin kohoava 
todennäköisesti ristiholvin muo» 
toon tehdyt holvit (vrt. kuv. 7).
Päälaivassa ovat holvit jo tämän 
laajuuden tähden nähtävästi kohonneet sivulaivain holveja melkoi» 
sesti korkeammalle ja ovat kenties jaoitukseltaankin olleet sivulaivain 
holveja rikkaammat. Voidaanpa otaksua rikkaammin profiloitujen, 
kuv. 5 ja 6  osoittamien tiilien tulleen käytäntöön juuri päälaivan 
holveissa. Viimeksimainittujen tiilien matalat urut ja ulkonemat te» 
kevät todennäköiseksi että holvien ruoteet eivät ole olleet rapattuja, 
koska suuri osa profileerauksesta olisi näin jou tunu t hukkaan. Sen 
sijaan osoittavat useat tavatut profiilitiilet, joissa oli valkoiseksi kalki» 
tulla pinnalla harmaata, punasta tai keltasta väriä, että nämäkin ovat 
olleet maalauksilla koristetut. N iinikään tavattiin sorasta rapninki» 
palasia, joissa oli samoja värejä kuin edellämainituissa tiileissä ja jotka

4. 5. 6 .
1/8

Kuv. 4—6. Profiilitiiliä V iipurin 
entisestä tuom iokirkosta.



-  60 -
nähtävästi ovat jäännöksiä kirkon katolisaikaisista katto* ja kenties 
seinämaalauksista.

H olvien rakennusaikaan kuuluvat epäilemättä m yöskin kuori* 
seinän tukemiseksi holvijännityksen vaikutusta vastaan osaksi har* 
maasta ki.vestä osaksi tiilistä tehdyt kontrefoorim uurit (D  ja E kuv. 3). 
N iiden vankat harmaakiviperustukset ulottuvat syvälle koskematto* 
maan soramaahan ja ovat asemaltaan nelikulmaiset, vaikka itse kontre* 
foorit ovat olleet ulospäin kapenevat. N iiden suhde kuoriseinään 
osoittaa selvästi, että ne eivät ole kirkon ensimäiseltä rakennusajalta.

Kuv. 7. V iipurin ent. tuom iokirkko. Osa ent. pohjoista ulkoseinää.

Paitsi kirkkoa, on sakaristo todennäköisesti ollut holvattu. Sel* 
laisilla tiilisillä kulmapilastereilla, joita täällä on kirkonpuoleisissa 
nurkissa jäljellä, on tuskin saattanut olla m uuta tarkoitusta kuin 
kannattaa kattoholveja, jotka täälläkin näin ollen ovat mahtaneet olla 
itse sakaristorakennusta myöhemmät, koska m uutoin olisi holvit voitu 
välittömästi seiniin nojauttaa. Itse holveista ei luonnollisesti kum* 
minkaan enää ollut mitään jäännöstä, kun koko yläosa rakennuksesta 
on poistettu ja alaosa m uodostettu sukuhaudaksi.

M itenkä tässä ensimäisessä kirkossa ovat i k k u n a t olleet jär*= 
jestetyt, siitä ei enää ollut myöhempien muutoksien takia tietoa saa* 
tavissa. Siitäkin kiinnim uuratusta o v i a u k o s t a ,  joka on asehuo* 
neen kohdalla eteläseinässä, olivat ainoastaan sisäpuolella ovikomeron 
piirteet ja sulkum uurin raukeamisen takia alhaalta kynnys sekä hiu*
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kan oviuurrosta näkyvissä. Komero on suippokaarinen n. 3,b m 
korkea holvinlakeen ja n. 2 m leveä. Itse oviaukko sen sijaan 
näyttää olleen vain n. 1,6 m levyinen. Kirkon muusta sisustuksesta 
ansaitsevat mainitsemista eräät kuoriseinän viereltä tavatut perus» 
m uurit, jotka näyttävät olevan jäännöksiä kirkon a 1 1 1  a r i 1 a i t» 
t e e s t a. Täällä oli nim. n. 1 , 3  m päässä kuoriseinästä n. 2 , 2  m 
pituinen ja l,s m levyinen harmaakivinen perustus (F kuv. 3), jonka 
kummastakin päästä yhdisti kuoriseinään puolen tiilen vahvuinen 
tiilimuuri. Harm aakiviperustus on m ahtanut aikanaan kannattaa ki» 
vistä alttaripöytää, jonka taakse tässä tapauksessa on jäänyt n. 2  m 
levyinen ja 1 , 3  m syvyinen tyhjä tila, joka kenties on ollut varattu 
alttaripöydän taakse pääsyä varten tai mahdollisesti m uodostanut 
jonkunlaisen säilytyskomeron.

Että tutkimuksen alaisessa kirkossa on jo ennen sen laajenta» 
mista erotettavissa kaksi eri rakennuskautta, käy jo  ylempänä esite» 
tyistä havainnoista selville. Ensimäiseen näistä kuuluvat kirkon har* 
maakiviseinät ja sen sittemmin kokonaan hävinnyt ensimäinen sisus» 
tus, toiseen kirkon kiviholvit kalkkikivipilarineen, nähtävästi myös 
sakariston holvit ja kirkon korotettu toinen lattia. Viimeksimainit» 
tuun täytynee lukea myöskin ne lukuisat paikkaukset kirkon sei» 
nissä, joissa on käytetty 29x13,5—14x9,5 cm kokoisia tumman» 
punaisiksi poltettuja tiiliä limittämällä niitä munkkilimitykseen ja jotka 
tämän limitystapansa kautta ovat erotettavissa rakennuksen myö* 
hemmistä tiiliosista. M inkälainen kirkon sisustus, sen välikatto, tilan» 
jako j. n. e. ovat olleet ennen holvien rakentamista, siihen ei ole 
jäännöksistä selvää viittausta saatu, mutta m ahdotonta ei ole, että 
välikatto täällä on alkuaan ollut puinen. N äin oli laita m. m. Uu» 
denkirkon, Tai vassalon, V ehm aan 1 ynnä lukuisissa muissa harmaakivi» 
kirkoissamme, jotka sittemmin ovat saaneet, samoin kuin tämä, kivi» 
set holvit kirjavine maalauksineen.

N äiden rakennuskausien määräämiseen lähemmin antavat esiin 
saadut jäännökset ja rakenteelliset seikat vain lähipitäisiä viittauksia. 
Kirkon verrattain suuret mittasuhteet ja seinäin rakenne, erittäinkin 
seinäkivien suuri koko ja sekainen, säännöllisistä kerroksista välittä» 
mätön limitys, ovat myöhemmän keskiaikamme säännöllisiä tunnus» 
merkkejä. M utta niin ovat myöskin kirkon holvit kahdeksankulmai» 
sine solakkoine mutta sitä useampine pilarineen epäilemättä keskiai» 
kaisen rakennustaiteemme myöhäisimpiin tuloksiin kuuluvia. Sau» 
von, Perniön, Tenholan y. m. nähtävästi 1400»luvulla syntyneet holvit 
tarjoovat Viipurin holveille vertauskohtia, mutta osoittavat monioissa

1 Vrt. M einander o. R inne, F inlands kyrkor I, Finskt M useum 1899, s. 34; 
1902, s. 37.
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yksityiskohdissa vanhempia piirteitä kuin nämät. V iipurin kalkki* 
kivisille pilareille ei ole aineeseen nähden vastaavaisuutta missään 
varsinaisessa seurakuntakirkossamme, mutta tällä seikalla saattaa tus* 
kin olla ajanmääräyksen merkitystä. Se on pikemmin seuraus Vii* 
purin kauppasuhteista eteläisempien seutujen kanssa samoin kuin 
näyttäisi olevan laita sellaisten ruodetiilien kuin kuvassa 5 näkyvä, 
jo tka meillä ovat harvinaisia, m utta jo tka m. m. Lyypekin, Königs* 
bergin ja Riian piireissä ovat tavallisia 1400*luvun jälkipuoliskolla. 
V iipurin holvit voitanee jo näihin seikkoihin katsoen lukea 1400* 
luvun loppuun kuuluviksi. M utta koska vanhempiakaan rakennus*

Kuv. 8 . V iipurin ent. tuom iokirkko . E tualalla vanha kuoriseinä, perem pänä
uusi kuori.

ominaisuuksia täällä ei voida edes millään todennäköisyyssyyllä viedä 
1400*luvun alkua kauvemmaksi, on väliaika ensimäisen ja toisen ra* 
kennusjakson välillä kaikessa tapauksessa verrattain lyhyt, asianhaara, 
jonka tekee ymmärrettäväksi se seikka, että toisen rakennusjakson 
on nähtävästi aiheuttanut tulipalo*onnettomuus, josta niin hyvin hii* 
likerrokset kuin ylempänä m ainitut seinäin paikkaukset näyttävät 
todistavan.

Kirkon myöhemmistä vaiheista ansaitsee lähempää huomiotamme 
ensinnäkin jo aikaisemmin mainittu kirkon laajennus. Kuten asema* 
piiroksesta selviää, on täten lisätty kirkon tilavuutta sekä itään 
että pohjoista päin n. 6  m verran eli kaikkiaan noin 320 m2:llä.
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Jatketun osan seinät erottuvat kirkon alkuperäisistä osista ei yksin 
jatkoskohtien kautta vaan rakenteensakin puolesta. Uusien seinien 
alainen sokkeli on harmaista kivistä, jotka ovat melkoista pienemmät 
kuin seinäkivet vanhassa osassa. N e ovat kalkkilaastilla m uuratut ja 
verrattain suurin saumoin limitetyt niin että eri kerrokset ovat sel* 
vään erotettavissa, kuvastaen tässä kohden renesanssin harmaakivi* 
limityksessä aikaansaamaa uudistusta (vrt. kuv. 9). Niinikään ul* 
konee uusi kivijalka seinistä sekä sisä* että ulkopuolelta, joten uusi 
osa erottuu silmiinpistävästi jo  ulkopuolisen sokkelinsa kautta (vrt. 
kuv. 1). M yöskin on uuden osan kivijalka vanhaa melkoista pak*

Kuv. 9. V iipurin ent. tuom iokirkko. O ikealla uusi kuoriseinä, vasemmalla 
lattianiskain kannatusm uuri.

sumpi, eli n. 1 ,7o m. U udet seinät taas erottuvat vanhoista huomat* 
tavimmin sen kautta että niissä on harmaakivisen sisämuurin peit* 
teenä kuorim uuri miltei kauttaaltaan tiilistä, joiden koko on 29 x 13 x 8  
cm ja jotka ovat limitetyt n. k. vendiläistapaan niin että juoksu* 
ja sidetiilet joka rivissä vuorottavat, saumojen ollessa joka toi* 
sessa rivissä kohdakkain.

U uden kuoriseinän valmistuttua tulivat vanha seinä ja siihen 
liittyneet tukim uurit revityiksi vanhan kuorilattian tasalta ja niiden 
kohdalle rakennettiin arvatenkin kaksi pilaria kannattamaan ainakin 
vanhoja kuoriholveja, jotka näitä ilman eivät olisi voineet pysyä 
paikoillaan. M utta todennäköisesti on myöskin uusi kuoriosa saa* 
nut kiviholvit, joita jo yhdenm ukaisuus vanhan kirkon kanssa näyttäisi
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vaatineen. Näistä ei nyt enää kumminkaan tavattu mitään jälkiä. 
Tässä ansaitsee huomauttamista, että samalla kertaa kun jatkososan 
seinät rakennettiin on myös uuden ja vanhan pohjoisseinän väliin 
vanhan kuoriseinän kohdalle rakennettu seinä, jonka l.ss m paksui* 
nen harmaakiviperustus on vielä uuden sivuosan lattian alla jäljellä 
(C  kuvassa 3). Näyttää siitä kuin tämä seinä olisi jatketun sivu* 
osan itäpäähän erottanut uuden sakariston, joka kivistä väliseinää 
puuttuvana kuoria vastaan on m ahtanut olla välittömästi pohjoisim* 
paan kuoriholviin liittyvällä holvilla katettu. Kaikessa tapauksessa 
on arkkitehtooninen yhtenäisyys koko uudessa kuoriosassa sen poh* 
joista sivuliitettä myöten huom iota ansaitseva ja tekee luultavaksi, 
että kuorin ja tuon otaksutun uuden sakariston välillä ei ole ollut 
seinää ensinkään, vaan kenties kangasverhot tai jotain m uuta sen 
tapaista, jota ehkä jolloinkin on ollut tarvis väliltä kokonaan poistaa.

Kun tutkim uksen toimittaminen uudessa sivuosassa ei tällä 
kertaa ollut yhtä vapaata kuin pääosassa kirkkoa, jäi sen alkuperäi* 
nen asu ja suhde m uuhun kirkkoon monessa yksityiskohdassa epä* 
selväksi. Eipä voitu edes saada selville minkälainen siinä on ollut 
välikatto, puustako vai kivestä, holvin muodossako vaiko tasainen. 
Se isoleerattu asema, joka tällä osalla nykyään on m uuhun kirkkoon 
nähden, ei kuitenkaan ole alkuperäinen, eivätkä näytä edes välisei* 
nässä nyt näkyvät aukot olevan kovin vanhaa alkua. Vanhan poh* 
joisen ulkoseinän on laajennuksessa alkuaan käynyt jotenkin samalla 
tavalla kuin kuoriseinän, siihen on puhkaistu lattiaan asti ulottuvia 
aukkoja, joiden väleihin on jätetty vain patsaan tapaiset m uurit pila* 
rien kohdalle kannattamaan holveja. A ukot ovat olleet ylhäältä suip* 
pokaarisiksi holvatut ja niiden piirteet seuraavat jotakuinkin katto* 
holvien nojia näitä alempana. Näm ä arkaadit ovat kuitenkin sitten 
täysipaksulla muurilla umpeen m uuratut ja koko seinä on osaksi 
rapattu, osaksi tiilillä myöhemmin päällystetty, joten arkaadien piir* 
teet ovat jääneet miltei näkymättömiksi. N äiden olemassaolo jäikin 
alussa epäselväksi, vaikka luultavaksi, mutta kun myöhemmin saman 
kesän elokuussa olin tilaisuudessa näkemään yhden näistä avattuna 
sekä poistamaan rappausta m uidenkin kohdalta, selvisi suhde täydel* 
lisesti. Tämä välitön yhteys vanhan kirkon ja pohjoisen uuden osan 
välillä teki myöskin välttämättömäksi että lattia molemmissa tuli sa* 
malle kohdalle. Että näin onkin ollut asianlaita, sen on prof. J. R. 
Aspelin todennut uutta osaa tutkiessaan v. 1886, jolloin tämän vanha 
28 x 13,8 cm laajuisista tiilistä rakennettu lattia oli esiintynyt 1 , 74cm 
nykyistä lattiaa alempana eli siis melkein senttimetrilleen vanhan kir* 
kon lattian tasalla1. Tällä tavoin laajennettuna tuli kirkko tekemään

1 Professori A spelinin m uistiinpanot, jo tka hän hyväntahtoisesti on  jättä* 
ny t allekirjoittaneen käytettäviksi.
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nelilaivaisen kirkon vaikutuksen, jopa kuorista päin katsoen jossain 
määrin symmetrisen sellaisen, koska joka toinen laiva on ollut jota» 
kuinkin samaa kokoa. Itse kuorissa, joka nyt tuli lykätyksi jatket» 
tuun osaan samalla kun vanhasta kuorista tuli päähuoneen lisää, on 
kuitenkin vinous m ahtanut olla tuntuvam pi, sillä alttari on nähtä» 
västi edelleen tullut olemaan vanhan päälaivan kohdalla, koska se 
m uutoin olisi tullut pahasti pilarien varjoon.

Että ylempänä kerrottu laajennus on aiheuttanut perinpohjaisia 
muutoksia sekä kirkon ulkomuodossa että sen enimmissä yksityis» 
kohdissa, on itsestään selvä. Tässä voidaan vain huom auttaa siitä, 
että uuden sivuosan kautta vesikaton harja tuli siirtymään melkoisen 
määrän pohjoista päin, jonka vuoksi länsipäädyn ovi ja ikkunat tu» 
livat kokonaan toiseen suhteeseen itse päätyyn kuin sitä ennen oli 
ollut laita. Kirkon lisääntynyt leveys vaati vanhankin päätykolmion 
uudestaan muuraamisen ja todennäköisesti koko katolle loivemman 
laskun kuin mitä sillä oli ollut ennen. Epäilemättä tulivat myöskin 
vanhat ikkunat uusituiksi ja mukailluiksi sopusointuun uusiin sei» 
niin tehtyjen ikkunain kanssa, joille vanhojen mittasuhteet ja ehkäpä 
muotokin oli sopimaton. Sen sijaan näyttää lattia kirkon vanhassa 
osassa jääneen tällä kertaa entiselleen ja uusiin osiin on, kuten jo 
edellä on mainittu, tiililattia tehty niin kirkossa kuin kuorissakin 
vanhojen tasalle, joskin toisellaisesta kiviaineesta. Kun yksityiskoh» 
dissa ei ole myöhempien m uutoksien takia mahdollista kirkon tällöin 
saamaa asua selvittää, liitettäköön tähän jäljennös kirkon ulkom uotoa 
valaisevasta Erik Dahlbergin julkaisemasta piirroksesta n. 1700 vai» 
helta (kuv. 1 0 ), jossa kirkon yleispiirteet lienevät vielä pääasiassa 
samat kuin miksi ne laajennuksen kautta m uodostuivat, jos kohta 
kirkko tällä välin onkin tullut uusituksi.

M illoin on ylempänä kerrottu laajennus toimeenpantu, on ky» 
symys, johon kirkon rakenteellisista seikoista saadaan jonkun verran 
valaistusta. Jo  se seikka, että kirkko vasta 1400»luvun lopulla on 
läpikäynyt perinpohjaisen uudistuksen, antaa viittauksen siihen, että 
tämä laajennustyö ei ole enää katoliseen aikaan kuuluva ja kirkon 
laajennuksen kautta saama katoolisille kirkoillemme vieras asu näyttää 
antavan tästä pätevän todistuksen. Toiselta puolen on uusien sei» 
nien rakenteessa keskiaikaista perua ei ainoastaan tavassa muurata 
m uurin pinnat ja sisus erikseen vaan myöskin siinä käytetty tiili» 
limitys. Viimeksimainittu on sitä laatua, jota meidän keskiaikaisissa 
rakennuksissamme tavataan vasta 1400»luvulta alkaen, mutta joka ei 
milloinkaan ole päässyt täällä yleisempään käytäntöön. Jo  1500» 
luvulla meilläkin valtaan päässyt renesanssilimitys työntää tämän, sa» 
moin kuin keskiaikaiset limitystavat yleensä syrjään. Koska kirkon 
laajennus on toim itettu nähtävästi luterilaisen kirkon tarpeita silmällä
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pitäen ja siinä käytetyssä harmaakivirakenteessa on havaittavissa re* 
nesanssin vaikutusta, kun tiililimitys vielä on vanha, keskiaikainen, 
ja tällainen eri aikakausien ominaisuuksien yhdessä esiintyminen on 
tavallista vain aikakausien taitteessa, voidaan tämän perusteella katsoa 
kirkon laajentamisen tapahtuneen uuden ajan alulla, ehkä lähinnä 
n. 1500*luvun keskivaiheilla eikä missään tapauksessa tämän vuosi* 
sadan jälkipuoliskoa myöhemmin.

Kirkon myöhempiä vaiheita voidaan rakennusjäännösten perus* 
teella ainoastaan vaillinaisesti seurata ja voimatta aina varmuudella 
havaita niiden oikeata kronologista järjestystä. H uom attavim pia itse

- - ' -'r " >

Kuv. 10. V iipurin ent. tuom iokirkko n. 1700 vaiheilla. 
Erik D ahlbergin mukaan.

rakennuksesta selviäviä m uutoksia laajennuksen jälkeen on ollut uu* 
den sivuosan erottaminen m uun kirkon yhteydestä muuraamalla ar* 
kaadit täytemuurilla umpeen. Tämä on kaikesta päättäen tapahtunut 
kirkkoa vielä kirkoksi käytettäessä ja kaikessa tapauksessa niin pal* 
joa ennen kirkon makasiiniksi sisustamista, että koko arkaadien ole» 
massaolo rapningin ja tiilipeitteen alla oli ennättänyt tätä ennen 
unohtua, mikä näyttää käyvän selville siitä, että samaan seinään myö* 
hemmin, arvatenkin makasiiniaikana, aukaistut aukot ovat tulleet teh» 
dyiksi täysin riippum atta entisistä aukoista, yksi niistä m. m. vanhan 
patsasmuurin kohdalle. M uut muutokset, joista rakennuksesta näh» 
dään jälkiä, ovat kai tapahtuneet makasiinitarkoitukseen. Tärkeimpiä
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näistä on kirkon seinien korottam inen, vanhojen holvien alasotta* 
minen ja korvaaminen rakennuksen kahteen kerrokseen jakavalla väli* 
laella, ikkunain uusiminen j. n. e.

Että kirkon kaikkia ulkoseiniä samoin kuin niiden sisälle jää* 
vää vanhaa pohjoisseinää on kauttaaltaan korotettu n. 2, 7  m sen osoit* 
taa selvästi muurien yläosain rakenne. Ylin osa niistä on nim. mai* 
nitulta korkeudelta pienistä uudenaikaisista tiilistä ja uudenaikaisessa 
limityksessä, ja koko korotus tarkoittaa selvästi tilan saamista toi* 
selle makasiinikerrokselle. Tämän työn yhteyteen kuuluu nähtä* 
västi holvien ja pilarien poistaminen. Viimeksimainittujen sijaan ra* 
kennettiin sitten 10 n. 1,40 x l,io m paksuista nelikulmaista tiilipilaria 
2x1,70 m laajuisine harmaakiviperustuksineen, jo tka ovat vain kir* 
kon pohjan täyttävään rakennussoraan upotetut. N äitä pilareita, jotka 
lisäksi ovat ankkuriraudoilla vahvistetut, ei ole tarkoitettu kannatta* 
maan holveja vaan tavallista suurempaa painoa kestämään rakennet* 
tua välikattoa, mutta että niiltä on kannatuskykyä kysytty, siitä an* 
tavat alakerran lattiaan tarvitut kannatusvarusteet käsityksen. Ala* 
kerrassa on nim. lattia rakennettu niskojen varaan, jotka ovat kul* 
keneet pitkinpäin kirkkoa kolmessa jonossa, kaksi pilarien kohdalla ja kol* 
mas vanhan päälaivan keskellä. Edellisissä ovat parrut, joita on ollut kaksi 
vieretysten, levänneet päistään pilarien perustuksilla sekä keskeltä har* 
maakivisellä kannatusmuurilla, joka on tehty kunkin pilarin väliin 
(vrt. asemapiirrosta 3). Keskimäistä parrujonoa varten on taas ensin 
rakennettu yhdeksän 0,8 x 0,8 m paksua nelikulmaista tiilipatsasta, 
jotka ovat perustetut lujaan pohjaan asti, mutta kun niskaparrut ovat 
näitten varassa ja niiden 3 å 3 , 5  m pituisella kantovälillä kummin* 
kin käyneet notkolle on näiden patsaiden kohdalle sittemmin raken* 
nettu n. 60 cm paksuinen umpinainen harmaakivimuuri, johon myös 
vanhat tiilipatsaat ovat jääneet täytteiksi (vrt. kuv. 2 ja 3). Edelleen 
ovat rakennuksen kaikki ikkunat saaneet makasiinitarkoitukseen ja 
luukuilla sulkemista varten sovelletut nelikulmaiset m uodot samoin 
kuin toisen kerroksen ikkunat ovat tällöin saaneet alkunsa. Niin* 
ikään ovat rakennukseen nykyään liittyvät kolme katollista porrasta 
(vrt. kuv. 1 ja 3) myöhäistä alkua ja arvatenkin vasta rakennuksen 
makasiiniaikana rakennetut. N äiden m uutosten lähempään aikamää* 
räykseen emme voi päästä vertailevan rakennustutkim uksen tietä, 
mutta siihen saammekin tyydyttävää valaistusta historiallisista läh* 
teistä, joista meidän on tämän esityksen täydentämiseksi poimiminen 
tärkeimmät kirkon rakennusta koskevat tiedot.
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M unkkilaiset y. m. m unkkim uistot 
kansantarustossa.

Historiallisten tapahtum ain ja olojen jälkim uistoina säilyttää 
kansa tarinakatkelmia ja hämäriä käsitteitä, jotka useimmiten ovat 
ikäänkuin talteen pantuina paikkainnimiin, m utta toisinaan voivat 
aikaa voittain saada kansan mielessä myytillisen luonteen, josta taasen 
saa syytä otaksua että monilla myytillisiksi arvatuilla käsitteillä voi 
olla niin ikään historiallinen alkujuuri. Kaikissa tapauksissa mahtaa noi» 
den kansan taruissa ja paikkainnimissä säilyvien muistojen keräämisestä, 
ryhmittelemisestä ja vertailemisesta olla sama hyöty kuin m uidenkin 
muinaistieteellisten ainesten keräämisestä ja käsittelemisestä vertailevan 
tutkim uksen avulla. Yksistään ainesten tavallisuus tai harvinaisuus 
ja löytöalan rajoitus Iuonnollisesti todistavat ja kertovat toista, kuin 
yksityinen ilmiö, joka sinänsä voi olla arvoton sattumus.

Olemme tämän tähden edellisissä vuosikerroissa käsitelleet kan» 
samme tarinoita Meteliläisistä (S. M. 1894: 152—6 ) 1 ja Juutilaisista 
(U . S. 1885: 49 ja F. M. 1905: 56—9), jotka valaisevat entisiä histo» 
riallisia tapahtum ia eri osissa maatamme. Tahdom m e tähän keräillä 
käsillä olevia kansan muistoja M unkkilaisista ja M uukkilaisista, otak» 
suen, että ne ovat omansa ainakin määrittelemään, missä osissa maa» 
tamme munkit, joita nuo sadun sankarit nimellisesti edustavat, ovat 
aikanansa kierrelleet ja vaikuttaneet. Kun ensimäinen munkkiveljistö 
saapui Suomeen 1249, oli kai käännytystoimi kukistettavassa Hämeessä 
sen päätehtäviä. M unkkien rakentamiksi väittääkin kansa Isonkyrön 
kirkon sakaristoa sekä Tyrvään ja Kirkkonummen kirkkoja, jopa 
ylipäänsä vanhoja kivikirkkoja.

M unkkien siirtymistä kansan mielessä tarujen hämärään maail» 
maan on kestänyt uskonpuhdistuksesta pitäin (Suomi 1847: 51) ja 
meidän aikana tuntuu monestikin, kuin olisivat nimityksissä hiidet ja 
jättiläiset ikään kuin vanhanaikuisina saaneet väistyä munkkilaisten 
tieltä. Käsitteissä ei useinkaan voi huom ata mitään eroitusta.

Sidikkalan kylässä Iitissä, kertoo esim. Pakkala (Pernajan khl, 
s. 125), on Hiien saarnatuoli, jossa jättiläisen sanottiin saarnanneen 
ja messunneen, eikä se ollut ainoa kerta, kun P. huomasi jättiläisillä 
tarkoitettavan munkkeja. M elkein leikilliseltä tuntuu ajanhairahdukseen 
nähden historiallisten ja myytillisten käsitteiden sekaannus, kun sano» 
taan kiviroukkioita vuorten rinteillä Hiitten lasten m unkkikiviksi; 
niin suuria kiviä he näet käyttivät munkkia lyödessään (Reinholm, 
LXIII: 79).

1 H uom aam atta jääneitä M eteliläism uistoja sisältyy m. m. T. Schw indtin  kerää» 
missä kansantaruissa Laatokan luoteisranniko lta  (H :ki 1883), jon k a  m iehittäm iseen 
on lu u ltu  N ovgorod in k in  vallan aikanaan perustuneen. S. M. 1913: 59.
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Ryhtymättä johtopäätöksiä tekemään seuraavan ainesten järjeste* 

lyn nojalla, emme voi olla asutushistorian kannalta huom auttam atta 
munkkimuistojen rajoitusta pohjoisessa päin. Kuitenkin näyttää kuin 
olisivat Hämeessä, Satakunnassa ja ehkä Karjalassakin pako* eli takamaat 
olleet munkkien varsinaisena toimialana. Ehkä oli käännytystyö rinta* 
mailla miekan avulla suoritettu. M uutam at tarut näyttävät omistavan 
munkeille taloudellisiakin ansioita. Huom attava on myöskin munkki* 
muistojen vähyys Länsisuomessa.

A hvenanm aalla.
M unkkihaudat (M unkagravav) överbodan  kylässä Köökarissa 

kirkon luona ja Papinrannassa (Preststranden). N e ovat maanalaisia, 
m uuratut muka tavattoman suurista tiilistä ja peitetyt erikokoisilla 
kummuilla. Samallaisia pieniä hautakum puja kuuluu löytyvän kol* 
mannessakin paikassa nimeltä M unkvirvan  (G ottlund, Ant. Sml. 1 :14).

Varsinais=Suomessa.
MunkkU  eli uhrikehiksi (*ringar) sanotaan viittä valliympyrää, 

jotka ovat yhdessä jonossa pitkin Jurm osaaren hietaharjua ikivanhan 
purjeväylän varrella. O n arveltu että kehät aikanaan ovat ympäröi* 
neet ristejä tai pyhimyksen kuvia, joille on uhrattu, ja saari siitä saa* 
nut nimensä »Uhrimaa» (M atkailijayhd. Vuosik. 1901: 9).

M unkbacka, kylä Paraisilla (Suomi 1847: 195).
M unkäng, talo Kuusistossa ja niitty Paraisilla.
M unkkila  niminen talo Paimionjoella, 3 virstaa joen suusta, oli 

jo 1477 olemassa. Nim en synnystä ei ole selkoa (Smy. VIII: 44).
M unkkila  nimisiä, Iso* ja Vähä*Munkkila, olivat mot 58—9 

Naantalin 16J:sta talosta (R:m, n. 78: 22).
Monakan saari Maskussa (Reinholm, n. 78: 20).
Munkholmen, nyttemmin niemi, Taivassalossa (R:m, n. 62: 376),
M unkit ja N unnat ovat Taivassalossa tavallisia kansan puheissa 

(R:m, n. 62: 416).
M unkkien rita on rotko Pöytyällä, jossa kaksi m unkkia ovat 

saaneet surmansa kaksintaistelussa (G ottlund, Ant. Sml. I: 161).

U udellam aalla.
Munkkivuorella  Teutarin kartanon luona Lohjalla on kymme* 

nittäin kivikasoja, joita ympäröi soikean m uotoinen kivikehä (Grund* 
ström, Lohjan khl, s. 83).

»M unckaberg  tammen luona»m ainitaan rajakohtana Lohjalla Kirk* 
niemen ja Balsbyn välisessä rajakirjassa 1442 ja 1558 (R:m, n. 77: 875,
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879, 881). Ad. N eovius arvaa että nimi on ehkä joh tunu t vuoren 
paljaasta laesta, joka m uistutti kaljupäistä munkkia, ja huom auttaa 
sen johdosta, että ruotsalaisessa lastenlorussa Rida, rida rakad topp, 
huvu ner och fö ttren  opp, rida som en biskop luultavasti ku» 
vaillaan munkin asemaa, kun ajoi purilaille köytetyssä istuimessa 
(Lojo kkh. förh., s. 81).

Munkinsaari ja Pispansaari ovat likellä Kirknientä Lohjalla 
(R:m, n. 78: 32).

Munkinniemi (M unkskulla) on kylän nimi vastapäätä Kirk» 
nientä Lohjalla (R:m, n. 78: 33).

M unkstorp  on Laakspohjan alainen tila, jonka nimenä on 
M unckana skog  1578, M unksäng  1588 ja M unckanma  1781 (Neo* 
vius, Lojo, s. 81).

M unksbro  mainitaan Lohjalla rajakirjassa 1562 (N eovius).
M unksbol Siuntiossa, jonka 7 maatilasta yksi on Labbas eli 

Vähämunkin, toinen Isomunkin  rustholli. Siuntion entinen kirkko 
oli kappelimäellä (Kapellbacken) länsipuolella jokea Sjundbyn karta» 
non kohdalla (R:m, n. 77: 782, 793).

M unkit eli jätit ovat rakentaneet Kirkkonummen kirkon. Sen 
kuori oli aikoinaan luostari, jossa asui nunnia. Kun tuli miehiäkin, 
niin he saivat asua Munkkullassa, joka on ylempänä kivenheiton 
päässä kirkosta ja mainitaan jo 1415. Sinne rakensivat m unkit maan» 
alaisen käytävän, jonka M unkkullan puolisessa päässä on rautaovi. 
Sitä on kyllä etsitty, m utta ei ole löydetty (R:m, n. 10 ja 65, 78: 33; 
H ipping, Acta II: 1167; Fleege, Kyrkslätt, s. 148; N yland VI: 267).

M unkholmen  on saari Espoon saaristossa (R:m, n. 78: 33; S. M. 
1894: 152).

M unksnäs on maatila ja rautamalmin saantipaikka Helsingin 
pitäjässä (G ottlund, Ant. Sml. 1: 25; N yland VI: 264).

M unkholmen  nimisiä saaria, isompi ja vähempi, on Sipoon saa» 
ristossa (R:m, n. 78: 34).

Munkkalaisia olivat Turtolan kylän ensi asukkaat Porvoon pitä» 
jässä (Tuomala, Helsingin khl, s. 8 ).

M unkby  on D rägsbyn alainen kylä Porvoon pitäjässä. Siellä 
näytettiin vielä 2 0 0  v. sitten paikka, jossa m unkit olivat kalastaneet 
lohia Björkvika»koskesta (A. Neovius).

M unkit, jo tka kalastivat lohia Pyhtäällä (alkuansa M unapirtissä), 
asuivat Klosassaarella (oik. Luostarsaarella), jossa ei kuitenkaan tunriu 
jälkiä (R:m, n. 77: 812).

M unkkim äki Anjalassa, M uhiniemen kylän metsässä. Siellä sa» 
nottiin »munkkia» ennen asustaneen ja tapelleen keskenään nyrkin 
ja pään kokoisilla kivillä, jo ita siellä vielä tapaa kosolta. N uo  mun» 
kit olivat isoja jättiläisiä (Pakkala, Pernajan khl, s. 182).
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Munkkilaisia sanotaan Anjalassakin ensimäisten kirkkojen raken» 

tajiksi. Vanhin perustuspaikka, jota härkäparilla etsittiin, on Kirkko» 
kallio, 200 sylen päässä nykyisestä (Pakkala, Pernajan khl, s. 193; 
R:m, n. 77: 183).

M unkin uunit ovat kolme kiviroukkiota Anjalan kartanon 
alaisella Suurisaaren mäellä Anjalan kappelissa. Yhdessä oli uunin 
suu vielä nähty ehjänä (G ottlund, Ant. Sml. I: 57).

M unkin uuni on kiviroukkio Ranakalliolla Alaskylän maalla 
Elimäellä (G ottlund, Ant. Sml. I: 57).

M unkku  eli M unkanuuneja  näytetään Elimäellä Linnakalliolla 
Ratulan kylän maalla, Raunimäellä Ranssilan kylän ja Munkkikal» 
liolla Teurasten kylän maalla y. m. N e ovat metrin korkuisia mukula» 
kivistä kasattuja roukkioita, joissa m unkit ovat eläneet paremman 
asunnon puutteessa. Peltoa he eivät ole viljelleet, kaskea vain polt» 
taneet (Pakkala, Pernajan khl, s. 204—8).

H äm eessä.
M unkinniitty  Luolajan kylässä Vanajassa.
M unkkilaisten rauniot ovat 4 suurta kiviroukkiota Vuorenpeikon 

torpan luona Vähänevan kylässä Lammilla (G ottlund, Ant. Sml. 1:61).
M unkkilaisten raunio Herttuvaaralla Lästilän kylässä Kuhmoi» 

sissa on 1 V2 kyyn. korkea ja 4 syltä ympärinsä (G ottlund, Ant. 
Sml. I: 34).

M unkkilaisten pelloksi sanottiin ojain jälkiä ja veistetyitä hirsiä, 
joita löyttiin maasta Kuhmoisissa, kun perustettiin Kärmesmäen torp» 
paa syvään metsään Päijälän kylässä (G ottlund, Ant. Sml. I: 258).

M unkkilaiskuoppa  on löytynyt pienen Tohlajärven rannalla 
Lahnalahden talon maalla Kuhmoisten Lästilän kylässä (Hallongren, 
Jämsän khl).

M unkkilaisten muurit 1. Pirun pesät, 2 roukkiota Päijälän ky= 
lässä Pihlajalahdella Kuhmoisissa (G ottlund, Ant. Sml. I: 34).

Munkkilaisraunioita on ennen aikaan löytynyt Porkkalassa Jäm» 
sässä (H allongren, Jämsän khl).

M unkkilaisten raunio, 5 syltä p., 3 V8 leveä, on Heilan talon 
maalla Vuohisaaressa Jämsän Kirvessalmessa (Hallongren, Jämsän khl).

M uukkilaisten muurit Jämsässä ovat pieniä kiviroukkioita eli 
liesiä Eerolan ja Rajalan erämaissa, useita 2 kyynärän korkuisia Kolmi» 
kouran maalla Hassin kylässä, 2 Pahalan Vehmaisissa A lhon kylässä 
ja pari kolme Uunimäellä Haaviston kylässä (G ottlund, Ant. Sml. 
I: 44, 46, 59, 60; Suomi 1847: 51).

M uukkilaisten  tai jättiläisten muureiksi kutsutaan jätinroukkioita 
Patalan kylässä Jämsässä (G ottlund, A nt. Sml. I: 40).
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M unkkilaisten raunioiksi sanotaan Jämsässä viittä roukkiota Roko* 

mäen torpan luona Kähön kylässä ja toisia M örtinlavalla Könkölän 
kartanon maalla. Rahvas luulee roukkioita vanhan kansan uunim  
sijoiksi, se kun muutteli paikasta paikkaan etsien »lihavia maita» 
kaskenviljelykseen (G ottlund, Ant. Sml. I: 59, 60).

S atakunnassa.
M unkki, kivikari, ja M unkkien ahde Sorkassa Raumalla (Smy. 

1879: 351).
M unkkila  on meren partaalla H ankkilan kylässä Eurajoella 

(R:m, n. 78: 19).
M unkki, niitty Hintikkalassa Kokemäellä (Smy. 1879: 311).
M unkit ja  nunnat ovat rakentaneet Tyrväänkin kirkon. Vanha 

kirkko oli saaressa (R:m, n. 77: 855; Suomi 1847: 53). -  Jättiläisiä ja 
nunnia, sanotaan Huittisissa, oli tullut tänne Ruotsista, rakentanut 
kirkkoja, pitanyt kauppaa sekä tehnyt hyvää ja pahaa (R:m, n. 77: 945).

M unkki, Kelkan talon niitty Hankarissa Punkalaitumella (Smy. 
1879: 181).

M unkkien tekemäksi sanottiin J. A. Lindströmille Pietilän talon 
porttia M äenpään kylässä Loimaalla. Se on keskiaikaista tekoa ja 
nyttemmin kansallismuseon tallessa (R:m, n. 78: 18).

M unkkia  ja  nunnia eli jättiläisiä  vietteli kristitty kansa Karkussa 
rakentamaan sille kirkon kivestä, mutta kun saivat kirkon valmiiksi 
rakentajat kavalasti karkoitettiin pois kelloja soittamalla, saarnoilla ja 
messuilla, eikä palkkaa maksettukaan. Vihoissaan potkasivat rakem 
tajat kirkon länsipäädystä yläosan, joka vieläkin on puusta, kun ei 
tämän ajan kansa saa sitä kivestä rakennetuksi. Vielä jälestä päin 
tavoitteli jättiläinen Pirunvuorelta kirkkoa suurella kivellä, mutta se 
hempahti kädestä ja putosi Karkun ja Tyrvään rajalle, jossa se on tum  
nettu nimellä Tutervahan kivi. Saaressa oli kirkko ennen (R:m, 
n. 46, 77: 858; Suomi II: 130; 1847: 52).

M unkki istui Karkun kirkon harjalla ja neuloi kenkää. Kun 
mies ja hevonen kärryineen takeltui lankaan kiini, kysyi m unkki toi* 
selta: »mikä elävä tuo on, joka tohon lankaan tarttu?» -  »Oh, ei 
mikään, velä vaan saumaan, kyllä sen rapakko silittää» (R:m,n. 64:148). 
Siitä muka on sanottu nystyrän pieksun saumassa tulleen tavaksi.

Munkinaro  O htolan kylän luona Kangasalla mainitaan vahvis* 
tukseksi huhuun että Tomtilan talo on entisen luostarin asemapai* 
kalla (G ottlund, Ant. Sml. 1: 248; Suomi 1843: 323).

M unkit ja  nunnat olivat Pohjoissatakunnassa tarinan mukaan 
kookkaita, täyttä pirun lahkoa. H e ja jättiläiset ovat rakentaneet 
kaikki vanhat kirkot, mutta pakenivat kun saatiin tietää heidän ni=
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mensä, soitettiin, manattiin ja rukoiltiin (Suomi II: 158). Kumma 
on että rauhalliset m unkit ja nunnat ovat Yläsatakunnassa tulleet 
merkitsemään peikkoja ja jättiläisiä (R:m, n. 64: 104).

M unkkilaisten  tai lappalaisten kasaamiksi sanotaan Ruovedellä 
kiviroukkioita, joita tavataan niemillä ja saarilla. Koko vainajan suku 
on ollut niitä pystyttämässä hänen haudallensa (G ottlund , Ant. Sml. 
I: 50).

M unkkilaiset. M uutam illa Ruoveden niemillä ja saarilla näh* 
dään, kertoo Indrenius, paljailla kallioilla suuria ympyräisiä, nelis* 
kulmaisia ja pitkulaisia kivikasoja, joista paimenet vierittelevät kiviä 
järveen. M uutam at arvelevat että maan entiset asukkaat Lappalaiset 
eli kansa, jota sanovat munkkilaisiksi, ovat kasanneet kivet vainajiensa 
lepopaikoille, kun vainajan koko suku on ollut peijaisissa. Yleisen 
puheen mukaan ovat kivikirkotkin munkkilaisten rakentamia (Å. T. 
1777: 19). V. W allin kertoo raunioista Tarjanteella Ruovedellä ni* 
mellä »M unkkilaisten muurit», joiksi kansa niitä tavallisesti sanoo. 
N iitä kuuluu olevan vain selkävesistön ääressä ja karuilla kallioilla, 
nimen omaan Pöykkysaaressa, Kauhtionniemellä, Kilvensalmen suussa, 
Karasaaressa H auhuussa Raskin lähellä, M ustinsaaressa Visuvedeltä 
Virtoihin mennessä, Kotkansaaressa Vilppulan reitillä ja M onosniemen 
Pyhävuorella. Pitkin aikoja on noita munkkilaisten vanhoja teoksia 
hajoiteltu. M uuta ei sanota löytyneen, kuin hiiliä ja jotain rauta* 
romua (S. M. 1895: 81).

M unkkilaisten saari Tarjanteessa Ruovedellä on pieni ja kalju. 
Siinä on useampia kiviroukkioita, johon päänkokoset kivet on näh= 
tävästi tuotu mantereelta veneillä ohikulkevien kivittämistä varten 
(R:m, n. 6 8 , s. 292; H. T. 1851: 228; Suomi II: 148; S. M. 1895: 8 1 -4 ).

M unkkilaisten muuriksi sanotaan lapinraunioita Ruovedellä ja 
varsinkin Virtailla ja luullaan m unkkia niihin haudatun (Suomi II: 148).

Munkkilaisten muureiksi sanotaan Virroilla ja Ätsärissä samal* 
laisia kivikasoja, joita Keuruulla nimitetään Lapinraunioiksi. Kansa 
luulee että niihin on haudattu munkkilaisia. Siellä tavattavista kivi* 
roukkioista ovat ne, joiden keskellä on santaa ja jotka muutenkin 
ovat lanttoperäiset, kenties olleet riistan ja tavaran säilytyspaikkoja 
metsän petoja vastaan. Sellaisia oli useita Oraniemen kalliolla Vaski* 
veden rannalla (Smy XV: 55).

M unkkivuorella, 17 m. Vaskiveden rannasta Salmen talon maalla 
on jättiläisroukkio, 8,2 m. ristiinsä ja 1 , 3  m. korkea keskellä olevasta 
kuopasta mitattuna. -  M unkinsaari on Virroillakin (Smy XV: 53, 55).

M unkkilaisten muuriksi sanottiin Ätsärissä m aatunutta lapin* 
rauniota Päränneksen järven Sarkalan saaren luoteisessa päässä. Se 
oli kooltaan 4,2 x 5, 7  m ja 6,65 korkea; näytti hevosen kengän muo* 
toiselta (Smy XV: 64).
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M unkkilaisiksi tai lappalaisiksi sanovat, kertoo Indrenius 1776, 

keuruulaiset entisiä asukkaita. Ehkä oli joku m unkki seurannut ka» 
lastajia sinne (Suomi 1847: 55).

Pohjanm aalla.
M uukkilaisten tervahautoja on Tohnin seuduilla Töysässä, ta» 

vattoman pieniä, n. 3 syltä ristiinsä. -  M uukkilaisten rajamerkkiä, 
noita vähäisellä kivijalalla seisovia väkikiviä, jo ita meidän aikana ei 
voida miehissäkään huiskuttaa, on pari Tohnin likellä. Waltarin» 
mäellä, pohjoseen päin Lehtimäen kirkolta, sanotaan niitä olevan 4 
yhdessä rivissä, joka käy erään peuranhautaharjanteen poikki, n. 150 
askelta toisistaan. Siitä rivistä poikkee vielä toinen rivi mäkeä pitkin, 
m utta siinä on vain 2 pylvästä (Suomi IX: 178; Vrt. Smy. XIV: 182; 
XV: 93).

Munkkilaisilla oli alkuaan luostari Isonkyrön pappilan paikalla 
ja vanhan kirkon tiilisakarsti oli heillä kirkkona. Siihen liitettiin ensin 
puukirkko, jonka ympärille vanha kivikirkko rakennettiin (Suomi 
IX: 153—61; R:m, n. 77: 706 ja 78: 18).

Munkkilaisia. Kun Calamnius Torniossa tiedusteli m uistoja 1 
jättiläisistä, kysyttiin mitä ne jätit sitten olivat, »onko ne niitä muuk» 
kilaisia?» (Suomi VII: 192). -  Valmarinniemi Kemijoen suussa on 
m aatunut saari, jolla aikanaan seisoi Kemin l:nen malkakattoinen 
kirkko. Se on saanut nimensä siitä että Saksan munkit eli »Paavin 
saarnaajat» olivat sinne tullessaan huudah taneet: »Vale mare, hyvästi 
meri» (Smy XIV: 293).

M unkkihieta  on kummallinen hietatöyry tasaisella rantamaalla 
M ontajan saaren kohdalla Simossa. Se on melkein hevosenkengän 
muotoinen ja n. 10 m. korkea. Tarinan m ukaan on siinä munkkilais» 
laiva jo u tunu t haaksirikkoon ja tuimat aallot peittäneet hietaan laivan 
munkkineen, aarteineen päivineen (Smy XIV: 301; Suomi VII: 203).

K arj alasta.
M unkat elivät siihen aikaan, kuin Vehkalahden kirkko raken» 

nettiin, sanotaan N enättöm än kylässä, m utta nimitystä munkkilaiset 
käytetään kaikkialla Kymin itäpuolella (R:m, n. 77: 196, 863; 78: 39).

M unkkilaisista  tarinoitiin Suursaarella A lttarikallion johdosta ja 
näytettiin  kivipanosta, jossa olivat pitäneet asuntoa (H ist. Fgns prot. 
1868, s. 5, Smy:n arkistossa).

M unksnäs (Taipale) nimisen maatilan Virolahdella lahjoittivat 
Bjelken perilliset 1387 Vadstenan kaupungille (R:m, n. 77: 819; 78: 34).
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M unkkilaisten linkokiviä ovat Virolahdella suuret kiviroukkiot 
ainakin Bulderön saarella Järvenkylässä ja lukemattomat metsän peit* 
tämät roukkiot Pyterlahden kartanon alaisella Varpusaarella (G ottlund, 
Ant. Sml. I: 18, 38).

M unkkilaisten luotia ovat kiviroukkiot pienellä Korkiasaarella 
Virolahden ja Säkjärven rajalla (G ottlund , Ant. Sml. I: 183).

M unkkilaisten kantamia kiviroukkioita on 10 M uulahden kylässä 
Säkjärvellä (G ottlund, Ant. Sml. I: 19).

M unkkilaisten linkokiviä ovat kiviroukkiot Ristiniemen ja Kai* 
niemen rantakylissä Säkjärvellä (G ottlund, Ant. Sml. I: 30).

M unkkilaisten raunioita on Jokikylän maalla Säkjärvellä (Gott* 
lund, Ant. Sml. I: 20).

M unkkilaiset Säkjärvellä olivat »liian riskiä väkeä ja suurta sem* 
moista. Sanovat meiän kylässä että missä meillä on yksi jäsen, niin 
heillä vielä oli siinä välijäsen». H eidän linkokiviänsä ovat muka 
nuo kivirauniot, joita tavataan M uhulahdella, Pien* ja Porttikalliolla, 
Kaukialan Risulan luona, Jokikylässä Laivanrikonkalliolla, Kainiemellä 
ja Orijärvellä, Sataman* ja Urpalanniemellä, vieläpä erään kertojan 
mukaan ylämaassakin Vanhanpellon vainiolla Villalan kylässä. Linko* 
kivillänsä ovat munkkilaiset toisiansa heitelleet, esim. Satamannie* 
meltä Urpalanniemelle ja Kalamaisen Pienvuorelta Kattilankarille, joka 
on M uhulahdensuussa (U. S. 1886: 212).

Munkkilaisten kaivoissa, joita on 2 Säkjärven kylässä Säkjärvellä, 
ovat seinät harmaista kivistä m uuratut, eivätkä kaivot oudoilta näytä. 
Toinen kaivo on Simo N ikusen talossa, 3,s m syvä, suusta 2, 3  ristiinsä, 
m utta pohjasta ehkä puolta soukempi. Toinen samallainen, vähän 
isompi kaivo on Jorvan talossa, m utta se on nyt, kun talo on siir* 
retty, kivillä täytetty. Suuria kuonaläjiä voi arvata saman aikuisiksi 
(U . S. 1886: 212).

M unkkilaisten rivi on matalan veden aikana näkyvä kivisilta 
tai laituri, joka ulettuu N ikkilänrannasta M erilahden kylässä Taipal* 
saaressa Heposaloon (G ottlund, Ant. Sml. I: 221).

M unkkilaisten pesäksi sanotaan vanhoja asumusjälkiä vuoressa 
Kokonsaarella Suojärvessä Luumäellä (G ottlund, Ant. Sml. I: 237).

M unkkilähde  V iipurin edustalla, käytetty mestauspaikkana 1599 
(Biogr. Nimik., s. 683; Ruuth, Viborg, s. 165).

M unkkilaisten tyttö  jaksoi nostaa ja kantaa sen suuren kiven, 
joka on Viipurin kirkon seinässä (R:m, n. I: 33).

M unkkilaisten silta on pitkä kivirivi Kaarteenkivestä hietanientä 
kohti Koivistolla.

M unkkilaisten linkokiviä eli kiukaita on »jumalattomasti paljon» 
Piisaarella Koiviston pitäjässä (G ottlund, Ant. Sml. I: 40).
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M unkinniitty  Karelahdessa Johanneksen pitäjää, ennen luostarin 

alainen (Smy 1879: 234).
M unkkalaisen kynnytykset ovat selviä vakoja metsissä Uudella* 

kirkolla (Knorring, Gamla Fld, s. 239; R:m, n. I: 32—3; 78: 35).
M unkkilaisten kaupungiksi sanotaan eräitä kivillä ym päröittyjä 

soikeita kuoppia Kemppilänjärven kylässä Viipurin ja Jääsken raja* 
mailla. N iitä  on kaksi ryhmää eräällä metsämaalla virstan verta 
ételäpuolella järveä n. 120 m toisistansa. Kuopat ovat puoli, jopa 
toista m syviä ja n. 4,2 m pitkiä. Kivistä hajonneissa kivipanoksissa 
kuopan ympärillä olivat pienimmät miehen nostannaisia. Missä seinät vie* 
lä olivat säilyneet kohosivatV 2 m yli maanpinnan. M uutam ista kuopis* 
ta haaraantui 2, jopa 3:kin sivuhuonetta eli kuoppaa (R:m, n. I: 32—3).

Muukkilaisista, entisestä suurikasvuisesta kansasta puhutaan 
yleensä Antrean pitäjässä. H eidän tervahautansa tavataan kaikkialla 
ja kun niihin pistää keppinsä niin kohtaa paikottain tervaa. Taru 
heistä on sama kuin Kalevasta Sakkulassa. Purjehtijat, kun astuivat 
maalle, löysivät suuren miehen kiemurassa valkian ympärillä pures* 
kellen tervaköyttä tupakkana. Tervahaudat ovat pyöreitä, n. 2 syltä 
ristiinsä, korkeamman vallin ympäröimiä, usein sylen syvyisiä, sisä= 
puoliset seinät joskus kivitettyjä. Sen kansan jättämiä ovat »ne vako* 
lotkin, jo tka tuntuvat saloissa» (R:m, n. I: 32—3).

M uukkilaiset, kerrotaan Antreassa, kun löysivät suomalaisen 
miehen kyntämästä veivät auroineen päivineen kotiin antaaksensa 
»näitä pienii poikii kissan pojille syyvvä». -  Kun laittoivat valkiaa, 
niin sytyttivät kuusen latvat palamaan ja polttivat siten suuret met* 
säpalstat kerrassaan (R:m, n. I: 32—3).

M uukin silta M iinajoen yli ja sillan alaiset kotat Kaukolan kir* 
kon alla on miltei ainoa muisto M uukin kansasta eli M uukkilaisista 
(R:m, n. 49, s. 116).

M uukkilaiset, kerrotaan Hiitolassa, olivat suuria ja väkeviä. 
Kerran saapuivat merimiehet niille maille, joille muukkilaiset olivat 
Suomesta paenneet, ja näkivät samallaisen tervakummun, kuin vanhat 
muukkilaisten tervakum m ut Hiitolassa. M enivät sisälle ja löysivät 
siellä ukon, joka kysyi mistä he olivat. Kun vastasivat: »Suomesta», 
niin kysyi ukko heti: »O nko teillä sitä vanhaa suomalaista juom aa?» 
-  »O n kyllä», vastasivat merimiehet ja toivat ukolle tynnyrillisen 
tervaa. Tämä otti tervatynnyrin, napsahutti sormillansa kannen rikki, 
ikään kuin me särkisimme munan, ja tyhjensi sen yhdessä siemauk* 
sessa, kuten meidän aikana tyhjennettäisiin viinapullo. Terva näet 
oli muukkilaisten lempijuomaa. H e asuivat tuollaisissa kummuissa 
ja polttivat tervaa. Toisten mukaan oli heillä kummuissa pajansa, 
joissa takoivat aseitansa. Näistä sanotaankin löydetyn raudankuonaa, 
jopa pitkiä veitsiäkin (S. M. 1894: 28; vrt. Pohjankyröstä 1899: 57).
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M uukkilaisten tervakumpuja on Hiitolassa kolme, Ilmeksen myl» 

lyllä, Vaskiniemellä ja Ikalisissa, molemmat viimemainitut syvässä 
metsässä. Kertojan näkemä Ilmeksen myllyllä oli aivan ympyräinen 
ja lähes 2  syltä korkea, näytti kivistä ja maasta kasatulta ihan tasai» 
selle kentälle; nyt siinä kasvoi korkea metsä. Ylinnä m uodosti kum pu 
ikäär.kuin vallin, josta syrjä vietti sekä ulospäin että sisälle; sisä» 
puolella näet oli syvä aukko. Viettoa sisäänpäin kesti noin pari 
kyynärää, sitten tuli äkkijyrkkä laudoilla vuorattu aukko, ikään kuin 
kaivo, 2—3 kyyn. ristiinsä. N yt oli tuo aukko suurimmaksi osaksi 
täytetty, eikä laudoitustakaan enään selvästi erottanut, mutta saattaja, 
arvossa pidetty kansanmies, sanoi aukon hänen nuoruudessaan olleen 
syvän ja laudoituksen selvän (S. M. 1894: 28).

M uukkilaisten  1. lappalaisten raunioita on erään Sortavalan lah» 
den vieressä. Sen edustalla on Kirkkosaari (R:m, n. 64: 148).

Munkkilaiset. Vahvajärven rannalla Ruskealassa ovat »jättiläiset 
eli munkkilaiset» nostelleet suuria kiviä toisen toisensa päälle (Smy 
XI: 101).

M unkkilaisten  raunioita näytetään Kesälahdella (Str 1856:34).
M unkkilaisten raunioiksi ja  haudoiksi sanotaan Kesälahdella sel» 

laisia muinaisjäännöksiä, joita muualla Suomessa kutsutaan lappalai» 
siksi (Str 1856: 34).

M uukkilaisten  1. Meteliläisten hau’at Karjalassa vastaavat Poh» 
janmaan jättiläisten raunioita (R:m, n. 64: 110, 116).

M uukkilaiset Viipurin läänissä ja Inkerissä (M uukinsalm i Räi» 
sälässä, M uukkolan kylä Taipalsaaressa, M uum äen talo Ruokolah» 
della ja Ikalisissa sekä M uukki suku Ruokolahdella Kopsalankylässä) 
johtaa Reinholm nimestä M uu ( -  H itto  runossa), vaikka nimen 
johdanto munkista ensin näyttää epäilemättömältä, varsinkin kun 
Yläsatakunnassa puhutaan nunnistakin, eikä hänestä näytä kummalta että 
uskonpuhdistuksen jälkeen paavinuskon kätyrit tehtiin pahoiksi olen» 
noiksi (R:m, n. 64: 122, 130; H. T. 1851: 277).

J. R. A .
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Sotaretki Hämeenmaahan A nund kuninkaan aikana.

Hämlingen luona likellä Gevlen kaupunkia on kirjakivi, jonka 
Bruse on pystyttänyt Egil veljensä muistoksi. Tätä oli kohdannut 
kuolema Hämeenmaassa (Tafstalont), johon oli retkeillyt Frögerin mu* 
kana ja veljensä kuoltua oli Bruse jou tunu t johtam aan maakuntansa 
Gestriklandin miehistöä. M uistokiveä on ollut piirtelemässä Upplan* 
din kiitetty kirjamestari A sm und Kareson, jonka sanotaan eläneen 
Olavi Sylikuninkaan pojan Em und kuninkaan aikana ja kaiverrelleen 
kirjakiviä n. 1025—50.

Prof. O. v. Friesen otaksuu, että Frögerin retki Hämeeseen oli 
Ruotsin kuninkaan järjestämä, että Egil kaatui miehistönsä johtajana, 
m utta kun ei hänellä ollut poikia, peri Bruse hänen johtajavirkansa 
ja pystytti hänen muistokivensä. Frögeristä taasen kertoo S. Bugge 
-  neljän hänen arvatakseen n. 1030 vuoden paikoilla kristityiltä pys* 
tytetyn kirjakiven nojalla -  että hän taisi olla Skederidin pitäjästä 
Upplandissa kotoisin. H än oli nähtävästi kahden vanhemman vel* 
jensä Ormerin ja Ormulfin kanssa miehistöineen retkeillyt Kreikkaan 
ja kaiketi palvellut siellä Bysantion vartiaväessä, mutta veljesten kuol* 
tua palannut soturijoukon päällikkönä ryöstelemään Itämeren ranta* 
maita. Näillä retkillänsä menetti hän miehistöstänsä tiettävästi, paitsi 
Egilin Hämeessä, yhden Liivinmaalla. H äntä itseä kohtasi kuolema 
Saarenmaalla, jonka lähivesillä koko viikinkijoukko näyttää hukku* 
neen haaksirikossa (Fornvännen 1914: 93—5; vrt. H . A. XX 2: 102).

Hämeenmaasta ei ole aikaisempaa kirjallista tietoa olemassa, kuin 
tuo kirjakivessä säilynyt tieto ruotsalaisten varustamasta sotaretkestä 
sitä heimomaatamme vastaan. M utta se tieto on tervetullut siitäkin 
syystä että meillä on ennestään Hämäläisten kylässä ja  saarrossa 
(Tavesta ja Tavestaskans) Södermanlandissa epäämättömiä todistuksia 
Hämäläisten omista ryöstöretkistä pakanuutensa aikana Ruotsin ranta* 
maille (H . A. V III: 4 1 5 -2 1 ; S:n Askt: 8 5 -90 ).

O n huom autettu että sitä myöten kuin kristinusko levisi Skan* 
dinaviassa ja varisti veriset miekat sikäläisten viikinkien käsistä, yl* 
tyi ryöstöhalu Itämeren itäisillä rantamailla ja pakoitti Skandinavian 
hallituksia vihdoin ristiretkiin ryösteleviä naapuriheimoja vastaan. 
M uisto Kyröläisten kammotusta maineesta merisisseinä Ruotsissa ja 
purjehdusvesillä on säilynyt sananlaskuissa meidän päiviimme asti ja 
Hämäläisten vainosta ylimalkaan kaikkia ristinopin tunnustajia vas* 
taan on Tuomas piispan aikaisia kuvauksia kyllä. Birger Jaarlin mah* 
tavaan sotaretkeen ja Hämeen valloitukseen oli siis aikanaan yltä kyl* 
lin syitä olemassa (W eber, Ihm. Hist. II: 228—30).

J . R. A . '
H e l s i n k i  1 9 1 4 .  K .  F .  P u r o m i e h e n  K i r j a p a i n o  O . - Y .



Viipurin entinen tuom iokirkko.
I I

Historiallisissa Iähteissä 1 esiintyy Viipurin kaupunkiseurakunta 
ensikerran v. 1352ä. Kirkkoa ei silloin nimenomaan mainita, mutta 
epäilemättä on seurakunnalla sellainen jo  tähän aikaan ollut. Ensimäis 
nen tieto kirkosta on säilynyt vasta vuodelta 1403, jolloin »parochialis 
ecclesia opidi W yburgensis» on puheena eräässä paavin kirjeessä 17 
päivältä kesäkuutas. Seuraava tieto siitä on vuodelta 1418, job  
loin paavi 18 p:nä tammik. lupaa 7 vuoden ajaksi synninpäästön jo* 
kaiselle, joka kävi V iipurin p. M arian ja Olavin temppelissä (»parro* 
chialis ecclesia beate Marie et Sancti O laui in W ijburg») ja muisti 
sitä lahjoillaan sen uudestaan rakentamiseksi. Tästä näemme että Vii* 
purin kaupungin kirkko v. 1418 oli uudestaan rakennettavana, ja kun 
muutamaa vuotta aikaisemmin, eli v. 1411, tiedetään venäläisten perin* 
pohjin hävittäneen kaupung in4, on se jo ennen lausuttu arvelu että 
kirkkokin, jonka on otaksuttu olleen puusta, tällöin tuli tuhotuksi, 
sangen todennäköinen5. Toiselta puolen antaa paavin kirjeessä lu« 
vattu suurenmoinen avustus, jonka ei tiedetä yksinkertaisia puukirk* 
koja rakennettaessa kysymykseen tulleen, mutta oli, kuten esimerkit 
Nousiaisista ja Vehmaalta v. 1377, Pernajasta ja Närpiöstä v. 1398, 
Ulvilasta v. 1350 ja 1429, T urun  tuom iokirkosta useat kerrat j. n. e. to* 
distavat6, suurempia kustannuksia kysyviä kivikirkkoja rakennettaessa tai 
sisustettaessa tavallinen, viittauksen siihen, että nyt oli kysymyksessä 
kivikirkon rakentaminen. Asia käykin todenveroiseksi kun otamme 
huom ioon edellisessä esitetyn rakennuksen itsensä antaman todistuk* 
sen siitä, että se on saanut alkunsa tällä sataluvulla niin aikaiseen että 
on ennättänyt tulla uusituksikin ennen sataluvun loppua. N äin ollen 
voinemme pitää varmana, että nyt tutkimamme kirkon perustaminen 
on tapahtunut v. 1411 sattuneen kaupungin palon jälkeen ja että sen 
ensimäistä rakennuskautta kestää ainakin vielä v. 1418. Kun meillä 
tältä ajalta on arvosteltavissamme enää vain aseman suunnitelma ja

1 K irkosta an tavat tieto ja J . W. R uu th : W iborgs stads historia I, s. 22, 23, 97, 
135—6, 266—7, 494—6; G abriel Lagus: N ågra upplysningar om W iborgs gamla dom ; 
kyrka, Ö stra F inland 1886, num ero t 235, 238, 243, 245, 253; CBHmeHHinn. H. K pecTO - 
B03ABHH<eHCKiii: 3a6biTan Cbhtlihh ropofta B uöopra, Bi.iöoprL 1912, y. m.

2 Registr. eccles. Å boens., s. 98.
2 J. W. R uuth, W ihorgs stads historia I, s. 22.
* Suom i 1848, s. 136; Porthan, C hronicon s. 354.
5 R uuth  1. c.
6 H ausen, F in lands M edelt. U rk. s. 365, 478—9; R inne, Lantisen Satakunnan 

keskiaikaisista kirkoista, Satakunta I, s. 26—7; Registr. eccl. A boens. s. 8 , 10, 11, y. m.
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seinät, emme voi varmuudella päättää, milloin kirkko on jou tunu t 
tarkoitukseensa käytettäväksi. Kuitenkin näyttää siitä, kuin siinä vielä 
1440*luvulla olisi toim itettu sisustamis* ja kaunistamistöitä, joita var* 
ten paavin kirje 8  päivältä maaliskuuta 1449 sanoo m. m. kuningas 
Kaarle Knuutinpojan tehneen uhrauksia (»Rex prefatus construit et 
construi facit notabilem et solempnem ecclesiam competenterque de 
bonis a deo collatis dotavit) l. Ehkäpä tarkoitti tällaisten töiden edistä* 
mistä myöskin Äyräpään kirkkokerran H enrik M akerlandin testamentti* 
lahja kirkolle v:lta 14452. Ainakin näyttää kirkko kaikkine viimeis* 
telyineenkin olleen valmiina 1400*luvun puoliväliin mennessä ja luul* 
tavaa on että se on käytettäväksi jou tunu t jo  paljoa sitä aikaisemmin.

V. 1477 hävitti kirkon tulipalo ja se korjattiin sen jälkeen en* 
tistä upeammaksi. Sen vihkiminen toim itettiin mitä loisteliaimmilla 
juhlallisuuksilla v. 1494s. Että tässä tarjoutuvat rajavuodet edellä kerto* 
mallemme kirkon toiselle rakennuskaudelle, on päivän selvä. Tähän 
rakennuskauteen olemme lukeneet tavatuista jäännöksistä korotetun 
kivilattian, jonka alaiset tulipalon jätteet siis lienevät v:lta 1477 pe* 
räisin, sekä holvit kalkkikivipilarineen. Ja  huom iota ansaitsee, että 
m yöskin kirkon pilareissa ollut latinankielinen kirjoitus, joka kertoo 
kirkon uudistamisesta, nimenomaan puhuu juuri holvien rakentami* 
sesta. Se kuului kokonaisuudessaan Palmsköldin kokoelmissa säily* 
neen m uistiinpanon mukaan seuraavasti:

W iburgense Templum. H i versus extant scripti in columnis 
templi W iburgensis:

Gentes scitote propinqvae sive remotae 
Q vod testudo natu fuit huic templone locata 
A nno milleno C D  sub nonaqvegeno 
Q uarto structura numeri qvi certificantur 
Q uo castellanus miles Nicolaus Erichson 
Tempore plebanus D nus D othleus eodem.
M C D  m onstrant annos D ni simul XC 
IIII quatuor ac hujus templi perfectio scitur.
A nno milleno cccc bis duo nonaqvegeno 
Sub qvarto Christi testudo loco datur is ti4.

Seuraavalta vuosisadalta on m uistoon jäänyt ainoastaan harvoja 
kirkkoa välittömästi koskevia tietoja. V. 1573 siinä alttari korjattiin, 
m uurattiin porstua ja valkaistiin koko kirkko, vuosina 1575 ja 1594

1 R u u th : 1. c.
1 Ö stra F in land 1886: 235; A rw idsson, H and lingar III, s, 66 .
s R u u th ; 1. c.
4 R uuth , W iborgs stads hist. I, s. 23.
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se taaä paloi. Edellisenä vuonna, jolloin palo sattui 17 p:nä kesä* 
kuuta, mahtoi tulen aikaansaama vahinko olla vähäinen, koska kirkko 
taas oli 31 p:nä lokakuuta samana vuonna kunnossa. Jälkimäisenä 
vuonna syyskuun 3 p:nä tapahtuneen tulipalon jäljet näyttävät sen 
sijaan olleen korjaamatta vielä seuraavanakin vuonna, koska 25 p:nä 
elokuuta 1595 kuningas määräsi Viipurin kirkolle apuveroksi, nähtä* 
västi sen korjausta ja vastaista ylläpitoa varten, jokaiselta hiippakun* 
taan kuuluvalta pitäjältä tännyrin viljaa vuotuisesta kasvusta. Ehkäpä 
olikin korjaustöiden kestämiseen tällä kertaa ainakin osaksi syynä va* 
rojen niukkuus. Siihen näyttäisi viittaavan se että niiden hankkimi* 
seksi m. m. pantattiin kirkon suuri hopeakannu, samoin kuin se että 
porvarit niin yleiseen suorittivat osuutensa kirkon kuntoon panemi* 
seksi päivätöissä k

Nämä tapaukset eivät kuitenkaan näytä voivan antaa selitystä 
sille suurelle laajennukselle kirkossa, jonka edellä olemme päättäneet 
tällä sataluvulla siellä tapahtuneen. Korjaukset 1590*luvulla ovat var* 
maan liian myöhäiset voidakseen olla identtisiä m ainitun laajennuksen 
kanssa ja muita niin laajaperäisiä töitä että niiden voisi epäillä kir* 
kon laajentamista tarkoittavan, ei tältä sataluvulta tunneta. Ainoa 
historiallisesti tunnettu tapaus, jonka voi katsoa olleen syynä kirkon 
laajentamiseen, on Viipurin hiippakunnan perustaminen v. 1554. Tä* 
mähän kohotti kirkon tuom iokirkon asemaan ja asetti sille vaatimuksia, 
joita tämä kooltaan alkuaan tavallinen maalaiskirkko ei kohtuudella enää 
vastannut. H iippakunnan ensimäinen kaitsija oli, kuten tunnettu, viipuri* 
lainen Paavali Juusten (1554—1563), jonka intoa ja harrastusta protestan* 
tismin hyväksi on ylistetty. Koska kirkon laajennuksen rakenteellisten 
seikkain todistuksen mukaan joka tapauksessa täytyy katsoa 1500* 
luvun keskivaiheille kuuluvaksi, on varsin todennäköistä että se on 
juuri tämän protestanttisen kirkon palveluksessa m uutoinkin niin toi* 
meliaan ja ansiokkaan miehen suunnittelema ja toimittama ja täten 
tavallaan uusi, tähän asti tuntem aton muistomerkki hänen toimin* 
nastaan.

Kirkon myöhemmistä vaiheista, joita emme ole voineet sen ra* 
kennuksessa seurata, mainittakoon tässä vain pääkohtia. V. 1612 ta* 
pahtuneessa kaupungin palossa näyttää kirkkokin kärsineen vahinkoa. 
M. m. näyttää siinä kirkonkello hävinneen, koska kaupunkilaiset seu* 
raavana vuonna pyysivät saada omanaan pitää Käkisalmesta sen val* 
loituksessa v. 1611 otetun ja sotaväen heille lahjoittaman kellon. 
V. 1618 uudistettiin V iipurin hiippakunta jälleen, mutta ennen kun 
kirkossa oli ennätetty entisten vaurioiden jäljet poistaa ja sitä arvoaan 
vastaavaan asuun uudistaa, tuhosi sen taas tulipalo v. 1628, ellei se

1 R uuth , W ib. st. hist., s. 135; ö s tra  F in land 1886: 235, 238.
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liene vahingoittunut jo edellisen vuoden lokakuussakin tapahtuneessa 
kaupungin palossa. Koko valtakunnasta kerättiin apua sen korjaamiseen 
ja v. 1636 oli kai varsinainen rakennustyö päätteessä, koska silloin 
urkuja asetettiin paikoilleen. Seuraavana vuonna palkattiin holsteini» 
lainen Detleff H unnius urkuriksi ja jumalanpalvelus voitiin nyt suo» 
rittaa kaikilla siihen kuuluvilla menoilla. V. 1640 mainitaan kirkko» 
maan aidan olleen lamassa ja vielä pari kertaa m yöhemminkin näyt» 
tävät porvarit uudistaneen avunpyyntönsä kirkon kuntoonpanem ista 
varten, mutta kaikesta päättäen oli kirkko tämän vuosisadan puolivälissä 
täydessä kunnossa ja loistavammassa asussa kuin koskaan sitä ennen. 
Kuorissa oli »kuningattaren tuoli» ja piispan sekä linnankreivin penkit, 
seinillä kymmenkunta hautausvaakunaa ja lattiassa komeita hautakiviä, 
jotka sataluvun lopulla peittivät käytävät ja erittäin pohjoisimman laivan 
(uuden osan). Vuosisadan lopulla kaupunkia kohdanneessa tulipalo» 
onnettom uuksien sarjassa -  näitä sattui vuosina 1677, 1678, 1679, 
1682 ja 1690 -  sai kirkkokin vaurioista osansa. Tämä nähdään m. m. 
kunink. kirjeestä 1 1  päivältä toukok. 1682, jossa myönnetään koleh» 
din kantaminen koko valtakunnassa palaneen kirkon uudistamiseksi. 
Koska 1682 vuoden kaupungin palo oli vasta kesäkuussa, oli kirkon 
hävittänyt kai joku 1670»luvulla tapahtuneista paloista. V. 1690 jou» 
tui kellotapuli tuhon omaksi ja näyttää siitä kuin sen uusiminen vielä 
v. 1697 olisi ollut keskeneräisenä. Seuraa sitten Viipurin piiritys v. 
1706, josta kaupungin kirkot eivät kuitenkaan liene paljoa kärsineet 
Toisin oli laita piirityksen v. 1710. M uuan tieto tämän piirityksen 
ajalta, 2  päivältä toukokuuta, sanoo että »tuom iokirkko oli kokonaan 
pommien tärvelemä, eikä siellä myöskään, kirkko kun oli alituisen 
tulen alaisena, voinut ruum iita haudata». Tätä piiritystä seurasi kau» 
pungin valloitus. Kirkko oli nyt niin rappiolla että uskollisuuden» 
valaakaan valloittajahallitsijalle ei voitu siellä vannoa, ja tarina tietää 
valloittajan käyttäneen sitä hevostallinaan, tieto, jota kirkon sisustan 
pohjamaasta nyt esiintyneet lukuisat hevosvaljaiden, satulanosien y. m. 
sellaisten löydöt näyttävät vahvistavan'.

Ei ole, kuten näemme, tapauksista puutetta tämän kirkon histo» 
riassa tässä läpikäydyn 200»vuotisen ajanjakson kuluessa. Kirkon laa» 
jennuksen jälkeen on sillä siis jo  tänäkin aikana ollut monta raken» 
nuskautta, mutta itse kirkon rakennuksessa ovat niiden m uistot niin 
hämmentyneet, että ne eivät mitenkään ole toisistaan erotettavissa. 
Paikka on käynyt paikan päälle ja sama kohta on tu llut uuden on» 
nettom uuden sattuessa uudestaan revityksi. M utta vaiherikkaiden ta» 
pausten sarja ei ollut vieläkään lopussa.

Hetim iten Viipurin valloituksen jälkeeen sisustivat venäläiset

1 Ö stra F in land 1886: 238, 243, 245; R uuth , W iborgs stads hist., s. 266 j. s.
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kirkon omaksi kirkoksensa, jommoisena Lagus Raastuvan pöytäkir» 
joissa tapaamiensa tietojen perusteella sen sanoo olleen käytännössä jo 
v. 1 7 2 1 Todennäköistä on, että pohjoinen uusi osa, kuten jo aikai» 
semmin olen maininnut, tällöin tuli arkadiaukkojen umpeen muuraami» 
sella erotetuksi m uun kirkon välittömästä yhteydestä ja että ainoas» 
taan vanha kolmilaivainen osa siitä tuli edelleen kirkkona käytetyksi. 
M uutoin näyttää m uutos luterilaisesta oikeauskoiseksi kirkoksi aiheut» 
taneen siinä pääasiassa vain sisustuksen uusimisen. C. R. Berch, joka 
matkallaan Suomessa v. 1735 kävi kirkossa, kertoo että »venäläiset 
ovat sisustaneet (»tilpyntat») kirkon oman tapansa mukaan eivätkä 
ole jättäneet sen entisestä sisustuksesta muuta jäljelle kuin saarna» 
tuolin. U rkulehteri tosin myös on paikallaan, mutta itse urut hävi» 
tettiin kaupungin valloituksessa, jolloin piiput valettiin kuuliksi, mutta 
kreikkalainen kirkko ei käytäkkään instrumentaalimusiikkia jumalan» 
palveluksessaan» 2. Kirkon silloista asua kuvaa myös Abrah. Hiilphers 
päiväkirjamuistoonpanoissaan 8  päivältä elokuuta 1760, kun hän sa» 
noo että sen »itäisen päädyn peittävät suuret taulut, joiden takana 
venäläisillä on kaikkein pyhimpänsä; pilareja ympäröivät maalatut ku» 
vat; veistokuvia ei siedetä; sellaiset on otettu pois ruotsalaisesta saarna» 
tuolistakin, joka vielä on paikallaan todistuksena siitä, että tämä on 
ollut luterilainen rukoushuone, mutta nyt penkeistä y. m. tyhjä venä» 
läinen k irkko»3.

V. 1875 Pietarissa julkaistujen historiallis»tilastollisten tietojen 
mukaan Pietarin hiippakunnasta (IlcropHKO-CTaTncTHqecKiH CB^A-kHin 
C1I6 enapxin, C. Il.öypn» 1875, T. IV), joista m. m. prof. J. R. Aspelin 
on aikanaan muistiinpanoja poim inut Valtion hist. museon topografiseen 
arkistoon, antaa Krestovosdvischenskij kirkosta sen venäläiseltä ajalta 
edelleen seuraavat tied o t4. Ennen kun vanha tuom iokirkko venäläi» 
seksi kirkoksi valmistui, oli väliaikaisesti venäläisenä kirkkona käv» 
tetty telttarakennusta, joka oli ollut Pietarille ja Paavalille pyhitetty. 
Tästä telttakirkosta oli sitten ent. tuom iokirkkoon siirretty alttaripöytä 
ja antemensale ja siihen tavallisen pääkuorin ohelle telttakirkon mu» 
kaan rakennettu Pietari»Paavalin sivukuori. O lipa hautaamistakin 
kirkkoon tähän aikaan toimitettu. H istorikko A. T. Bolotoff (1738

1 ö s tra  F inland 1886: 245. Krestovosdvischenskij pitää m ahdollisena, että 
k irkon venäläiseksi v ihkim inen olisi tap ah tu n u t jo  8 p:nä lokak. 1710 (3a6uTan 
C b h t u h h  ropoaa Buöopra, s. 19). Jos näin  on  o llu t laita, on  täm ä vihk im inen ta» 
pah tu n u t ennen k irkon uudistam ista uu teen  tarkoitukseensa, mikä kreikkalaiskato» 
lisilla lieneekin tavallista.

* C. R. Berch, A nteckningar und er en resa genom  Finland år 1735, Svenska 
Litt. sällsk. Förh. o. upps. III, s. 90.

s K. G. Leinberg, B idrag till kännedom  af vårt land 11, s. 78, 107—8.
4 K p e e r 0 B 0 3 « B i i> K e H C K i i i ,  3aöuTaH C b h t u h h  ropo«a E uoopra , s .  19 j. s .
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-1 7 9 4 ) kertoo kirjelmissään (julkaistut PyccKan C/rapHna’ssa 1870) että 
kirkossa oli ollut rikkinäinen hautakivi, jossa oli kirjoitus »H. M. 14. 
T. MOHaxa Ciuib . . . 173 . .» (Krestovosdvischenskin tulkinnan mukaan 
täydellisenä Ha cean> M kcrh H o k o h t c h  TEjio MOHaxa CiuibBecTpa) ja 
jonka hän arvelee osoittaneen Kasanin m etropolitan Sylvester Holm skyn 
haudan. Tämä oli Tolstoin m ukaan 1 lähetetty v. 1732 maanpakoon 
V iipuriin sen vuoksi että oli miehuullisesti puolustanut kirkon oikeuk* 
sia Bironovstschinin aikana ja kuollut täällä 31 p:nä toukokuuta 1735. 
Edelleen oli tässä kirkossa hautapaikkansa saanut myös mainitun 
Bolotoffin isä Viipuriin sijoitetun Bjeloserskin rykm entin komentaja 
eversti Bolotoff. Tämän hautapaikan ilmoittaa kirjoittaja tarkkaan 
siitä varalta että joku hänen jälkeläisistään vastaisuudessa tulisi tänne 
sitä etsimään, se oli »kirkon sisässä, ihan toisen vasemmanpuolisen 
keskipilarin vieressä». M iten helposti hauta tämän määritelmän mu* 
kaan itse asiassa olisi löydettävissä, päättäköön lukija.

Saman lähteen mukaan mainitaan kirkon inventarioissa tähän 
aikaan m. m. kullattu hopeinen ehtoolliskalkki, jossa oli kirjoitus: 
»Anno 1651» ja »Andreas Shaspenbarh Aneneta Rosenboyers», 
ja joka ilmeisenä peruna vanhan tuom iokirkon kalustosta tässä ansait* 
see mainitsemista. Toinen sen lahjoittajista, Agneta Rosenbröijer, on 
epäilemättä 1647 aateloidun Viipurin pormestarin A ntonius Rosen* 
bröijerin tytär, joka todennäköisesti on ollut naimisissa Andreas 
Shaspenbarhin (bach? )kanssa ja kenties juuri häittensä johdosta teh* 
nyt tämän lahjoituksen kirkolle. M yöhemmin oli sama Agneta, kuten 
tunnettua, naimisissa everstiluutnantti Petter von G erttenin kanssa 
(-{- 1671) ja näyttää pitäneen sekatavaran kauppaa Viipurissa 2.

V. 1738 paloi kirkko taas, m utta korjattiin pian kuntoon. Täl* 
löin avusti korjauksia m. m. keisarinna A nna lahjoittamalla niiden 
kustannuksiin 1000 ruplaa. Uusi venäläinen kirkko Viipurissa val* 
mistui v. 1788 eikä ole luultavaa että vanhaa tuom iokirkkoa tämän 
jälkeen enää kirkkona käytettiin. Se näkyy jääneen autioksi ja kun 
venäläiset eivät siitä enää välittäneet, varsinkaan kun se 2 1  p:nä 
kesäk. 1793 oli uudestaan palanut, näyttää kaupunki katsoneen itseään 
sen omistajaksi. V. 1798 halusi nim. venäläinen muonakomissioni 
ostaa kirkon kaupungilta ja sen hintaa näkyy silloin arvatun 1 2 , 0 0 0  
ruplaksi, mutta ennen kun tästä hankkeesta tuli päätöstä, näyttää omista* 
jan oikeuksilla tulleen väliin valtakunnan sotakollegi (rocyflapcTBeHHan 
BoeHHan Kojuierin), joka 13 p:nä lokak. 1804 sen päätti m yödä 5000 
ruplasta venäläiselle muonakomissionille, mikä taas 13 p.nä lokak. 1805

1 IOpift T o j i c t o J 4 ,  C i i h c k h  apxiepeeBb n  a p x ie p e t ic K n x - L  K a < j) e « p i  e n a p x i i t  Bce- 
p o c c it tC K o i i .

* R uuth , Viborgs Stads hist. s. 448.
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sai kirkon lopullisesti haltuunsa. Kirkon sisustaminen muonamaka* 
siiniksi näyttää tapahtuneen 1805 ja 1809 välillä ja tällaisena se sitten 
on palvellut satakunnan vuotta, kunnes 14 p:nä kesäk. 1910 vietetty 
200»vuotisjuhla V iipurin valloittamisesta sai aikaan päätöksen kirkon 
sisustamisesta venäläiseksi sotilaskirkoksi, päätös, joka sitten v. 1913 
to teu tettiin1.

I I I
Haudat.

Kirkossa, jonka vaiheet ovat olleet niin kirjavat 
kuin nyt puheenaolevan, eivät haudatkaan ole voi* 
neet myöhemmältä kosketukselta säilyä. Eniten ovat 
niitä turmelleet ne kaivaukset, joita kirkossa on 
toim itettu perustuksia tehtäessä uusille pilareille 
sekä makasiinin lattiaa kannattamaan tarvittuja pat= 
saita ja muureja rakennettaessa. M utta epäilemättä 
on niiden hävitystä joudu ttanu t myös pohjavesi, 
joka vuorelta valuen on koettanut etsiä tietään kir» 

Kuv. 11. Kuolinnaas kon alatse mereen ja silloin jäänyt täyttämään sy= 
m1drkostaUri Vask"1'0' olleiden hautojen pohjat. O npa tavattu

merkkejä siitäkin, että kirkkoon lentäneet pommit ovat 
täällä räjähtäneet särkien hautakiviä ja tunkeutuen haudan pohjille saakka 
ja että kirkon monien tulipalojen aikana tulen liekit ovat tunkeutu» 
neet hautakammioihinkin polttaen puiset ruum isarkut sekä muuta, 
mitä niissä palavaa on ollut. Kaikkein useimmissa tapauksissa olikin 
haudoista jäljellä vain irtonaisia luita sekaantuneena lattianalaiseen

1 Vrt. R uuth, W iborgs stads historia, s. 494 j. s.; KpecTOBOSflBHweHCKifl, 3aCbiTan 
C b h t m h h ,  s .  21 j. s. V iim eksim ainittu kertoo  Suom enm aalaisen H engellisen hallituksen 
v. 1805 tehneen  Suom enm aalaiselle kuvernem enttihallitukselle ( r y ö e p H C K o e  npaBjieHie) 
seuraavan kysym yksen: »M illoin on tässä V iipurin kaupungissa oleva en tinen, käy» 
tännöstä jääny t pääkirkko m yyty m uonavarastoksi, mistä h innasta ja  kenelle ovat 
siitä m aksetut rahat jou tu nee t, sekä v ihdoin , kenenkä luvalla on  k irkon  vieressä 
oleva kellotapuli, joka sittem m in on m uu tettu  kaupung in  kellotorniksi, jo u tu n u t 
kaupung in  hallitukselle». Itse k irkon  m yynnistä saatiin ylem pänä esitetty selvitys, 
m utta kello tapu liin  nähden  oli kuvernem enttihallituksen vastaus »että tiedusteltaessa 
ei ole saatu vähin täkään  tietoa siitä, m illä tavo in  täm ä ke llo tapu li on  jäänyt 
m aistraattihallitukselle, vaan on se vanhojen  täkäläisten asukasten vakuutuksen 
m ukaan vanhim m ista ajoista saakka k u u lu n u t kaupungille, ja  sen vuoksi ripustettiin  
siihen v. 1753 silloin ostetu t kaupung in  kello t ja  to rn i on  täm än jälkeen aina kau» 
pungin  huolesta y lläpidetty  sekä v. 1793 tap ah tuneen  suuren  palon  jälkeen uudes» 
taan rakennettu  kaupung in  yleisillä varoilla, varustettu  kelloilla sekä o llu t tähän 
asti kaupung in  kunnossa pitämä». K aupunki sai edelleen pitää tapulinsa. Kysy» 
m ykset m uistu ttavat h iljan  teh ty jä kyselyjä O lavin  linnasta.



soraan, mitä tarkoitusta varten tätä sitten milloinkin lienee liikuteltu. 
Toisinaan oli yksinäinen puolen tiilen vahvuinen seinän kappale 
ainoana jätteenä m uuratusta perhehaudasta ja olipa toisin paikoin 
tällaisia muurinosia päällettäinkin osoittaen että samalle kohdalle on 
eri aikoina m uurattuja hautoja rakennettu. Kaikki täällä tavatut m uurh 
haudat, joiden ääripiirteistä päästiin selville, ovat olleet useampaa kuin 
yhtä ruumista varten tehdyt, eikä yksikään niistä, sikäli kuin niiden 
ijän arvioimiseen tavattiin joitain perusteita, näytä olevan 16004ukua 
tai 15004uvun jälkipuoliskoa vanhempi. Tässä otan erikseen puheeksi 
ainoastaan muutamat parhaiten säilyneet tai m uutoin huomattavam* 
mat haudat.
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Kuv. 12. M uurihau ta  V iipurin ent. tuom iokirkossa.

Vanhan sakariston kohdalla kirkon pohjoisessa sivulaivassa (1 
asemapiirroksessa, siv. 57) tavattiin eräästä haudasta ainoastaan osa 
pohjoista ja itäistä seinää jäljellä. Seinät ovat olleet yhden tiilen 
paksuiset ja itäisen seinän alla oli sileäpintainen suuri kalkkikivilaaka, 
mahdollisesti vanha hautakivi, jonka pinnassa ei kuitenkaan tavattu 
mitään merkkejä näissä tavallisista kirjoituksista. H audan sisällyksestä 
oli jäljellä ainoastaan muutamia lahonneita luupalasia, joista ei voinut 
päättää kuuluivatko yhteen vaiko useampaan luurankoon. -  Tämän 
kohdalla eteläpuolessa kirkkoa, nykyisen eteläisen portaan kohdalla 
(2 asemapiirroksessa, s. 57), tavattiin tiilihauta, joka poikkeaa kaikista 
muista täällä tavatuista siinä että sen pituussuunta on ollut poikki* 
päin kirkkoa. Seinät ovat siinä samoin kuin edellisessä olleet yhden 
tiilen (n. 30 cm) vahvuiset ja koko haudan on aikanaan kattanut 
kerros lappeelleen ilman laastia ladottuja tiiliä. Haudasta, jonka leveys
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on ollut n. l , 4 o  m, on pääpuoli tullut hävitetyksi ja sen jalkopäässä 
oli jäljellä vain joitakin hyvin lahonneita luita. Paikkaa tutkittaessa 
tavattiin 3 rautaista, yksinkertaista ja koristam atonta ruumisarkun 
kädensijaa, 1600* ja vielä 1700*luvullakin tavallista muotoa, mutta 
hajalla täytesorassa, joten ei voida varmuudella päättää ovatko käden* 
sijat puheenaolevasta tiilihaudasta peräisin.

Aivan eheä oli muuan hautarakennus vanhan kuoriseinän vie* 
rellä (3 asemapiirroksessa, s. 57), kuv. 12. Sekin on tiilistä, 2,24 m 
pitkä ja 1 , 74  m leveä sisästä sekä limitetty renesanssin tapaan joka toiseen 
riviin juoksu* ja joka toiseen sidetiiliä. Tiilien koko on 26—27 x 13 x 7

cm ja seinäin paksuus n. 30 cm. Pohja on laskettu tavallisista tiilistä 
ja siihen mitaten on seinäin korkeus 1 , 3 9  m. M uuta katetta kuin 
nostettava kautakivi, joka nyt oli jäljettöm iin hävinnyt, haudassa tus* 
kin lienee ollut. Että hauta on ollut pitemmän ajan kuluessa käy* 
tännössä voidaan päättää siitä, että sen pohjilta tavattiin 18 täysikas* 
vuisen ihmisen pääkalloa. Ruumisarkuista tavattiin jätteinä vain mus* 
taksi maalatun honkapuun liisteitä, joista toiset olivat hiiltyneitä, sekä 
32 yksinkertaista, koristamatonta rautaista kädensijaa. Sekä kekäleet 
että mustuneet haudan sisäseinät osoittavat että hauta on ollut alkuaan 
ilman täytemaata ja että tuli jolloinkin on päässyt tänne polttamaan 
täällä olevat ruumisarkut. Sittemmin on hauta täytetty tavallisella 
rakennussoralla.

Pohjoisessa sivulaivassa tavattiin n. 2 , 5  m päässä vanhasta kuori* 
seinästä niinikään vielä haamussaan oleva tiilihauta (4 asemapiirrok* 
sessa, s. 57), jonka sivut olivat puolen ja päädyt yhden tiilen vah*
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vuiset. Sen pituus oli 2 ja leveys 1 , 20 m (sisältä). Tämä hauta, 
jota tehtäessä paikalla ollut vanhempi hauta on tu llut hävitetyksi ja 
sen tähteet kasattu tämän pohjalle, on rakennettu pariskuntaa varten, 
jonka mies on nähtävästi tullut ensin haudatuksi tavalliseen tapaan 
pääpuoli kuoria päin, kun sen sijaan myöhemmin haudatun vaimon 
ruumisarkulle ei oltu saatu tilaa m uutoin kuin päinvastaiseen suun* 
taan, seikka, joka osoittaa miehen arkun olleen eheänä vielä vaimoa 
haudattaessa. A rkuista oli jäljellä vain hiukan puulahoa sekä rautaiset 
kädensijat, joita kummassakin arkussa on ollut 6 , neljä sivuilla ja 
kaksi päissä. H audan on peittänyt kalkkikivilaaka, jonka arvatenkin 
kirkkoon lentänyt pommi on särkenyt, koska niin hyvin hautakivestä 
kuin pommista oli palasia haudan pohjalla. Täällä säilyneistä pala* 
sista nähdään että hautakivi on ollut barokkityyliin koristettu ja että 
siihen on ollut hakattuna m. m. aatelisvaakuna, josta ainoastaan kilven 
yläreunaa on jäljellä (vrt. kuv. 13).

Löytöjensä puolesta huomattavin kaikista täällä tavatuista hau* 
doista on asemapiirrokseen (s. 57) 5:llä merkitty hauta vanhan alttari* 
pöydän edessä. Siitä voitiin nyt paljastaa ainoastaan pohjoinen puolb 
kas, sillä eteläisen täytti pohjaa myöten lattianiskoja kannattamaan 
tehty harmaakivimuuri. H auta on ollut 3 1 x 1 4 x 9  cm kokoisista 
tiilistä rakennettu, sivuseinä puolen ja päädyt yhden tiilen paksuisiksi, 
ja sen sisäinen pituus on ollut 2,24 m sekä syvyys seinäin päältä 
pohjaan 1,30 m. H audan pohjalta tavattu honkalauta lienee viimei* 
nen jäännös sen pohjalaitteesta, jos siinä luonnollisen maan lisäksi 
sellaista on ollut. H audan hävitys on viimeistelty ylempänä mainittua 
muuria rakennettaessa, m utta sen pohjalta löydetyt kaksi räjähtäneen 
pommin kappaletta tekevät mahdolliseksi, että se jo sitä ennenkin on 
saanut hävityksestä osansa. H audasta tavattiin verrattain runsas kalusto, 
joka arvatenkin muuria rakennettaessa sen läpi on tu llut kasatuksi sen 
pohjoissyrjään. N äin ollen ei ole myöskään varmaan päätettävissä, 
mitkä esineistä ovat alkuaan olleet yhteenkuuluvia, eikä edes sekään 
ovatko kaikki täältä tavatut esineet tästä haudasta peräisin, koska ei 
ole m ahdotonta että jonkun läheisenkin haudan esineitä olisi tullut 
tänne heitetyksi. Tavattu kalusto on seuraava:

1 ) 1 0  isompaa ja 2  pienempää pallonmuotoista ruum isarkun 
jalkaa -  m uutam at kahdessa osassa - ,  tehdyt kuparipellistä ja alta 
vasaroimalla puristetut barokkityylisiin lehtikoristeihin (kuv. 19).

2 ) 8  koristamatonta ja 18 koristeltua kiskoa ruumisarkuista. 
Viimeksimainitut ovat enimmäkseen n. 5 cm levyiset ja samaa ainetta 
sekä samalla tavalla koristetut kuin edellä m ainitut pallojalat (vrt. 
kuv. 2 0 ).

3) 4 koristettua tinaista ja hopeoitua (?) kädensijaa niihin kuulu» 
vine kuparisine aluslevyineen (kuv. 18).



-  89 -

HANS fWiNCC MAU' j'ROO TiENARE - a f-HijTTHS Iar & Köl t oo^)CA1J3orn 
; LMH riARCMTfROrJHiiLMfCOEn.'

17
16

Kuv. 14—20. R uum isarkkujen koristeita ent. V iipurin  tuom iokirkosta.
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4) 5 'isom paa ja 3 pienempää ruumisarkuissa ollutta, koristettu* 

jen kehyksien ympäröimää levyä, joihin on ollut maalattuna raama* 
tunlauseita (vrt. kuv. 15—17). Niissä, joissa kirjoitus vielä on tulkittavassa 
tilassa, tavataan seuraavat raamatunlauseet: Genesis 28:21, Psalt. 4 :9  
ja 16:6, Paavalin ens. kirje Korintil. 15:55 ja toinen kirje Timoteuk* 
selle 4: 8 , kaikki ruotsinkielisinä sekä siinä ortografisessa asussa, joka 
esiintyy 1600*luvun ruotsalaisissa raam atunpainoksissa‘.

21 (valettu prons.) 22 (vaskilevvstä) 23 (valettu prons.)
Kuv. 21—23. R istiinnaulitunkuvia ruum isarkuista. V iipurin  ent. tuom iokirkko.

5) Kaksi koristekehäistä levyä, joissa on vainajan nim kirjoitus 
(kuv. 14, vrt. läh. alemp.).

6 ) Kaksi kuolinnaamaria, toisessa ristissa olevat sääriluut suussa 
ja tiimalasi kallon päällä (kuv. 11, 27).

7) Kolme ristiinnaulitun kuvaa, yksi kuparilevystä 52 cm kor*
1 Esim erkeiksi riittäkööt seuraavat: »Lotten är mig fallen i D h et Lustiga,

m igh är En skön arfwedeel tillfallen» (Ps. 16: 6 ); »Jagh ligger och sohw er alztinges 
i f r i jd h : ty  allena tu  H erre hielper migh att iagh må säker boo» (Ps. 4: 9); »Och 
Israel sade til Joseph: Sij, iagh döör, och G u d h  skal wara m edh eder och skal 
föra eder åter i edra fäders Land». M istä on  lause: »D he rätfärdigas siälar äro 
u th i gudz H and , och in te t dödsqval kom m er v idh  Dhem», en ole on n istu n u t saa* 
m aan selville.
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kuinen (kuv. 22) ja kaksi pronsista valettua, toinen (kuv. 21) 32, toi* 
nen (kuv. 23) 35 cm korkea. Päättäen kuvien muokkaamattomasta 
selkäpuolesta, ovat ne olleet ruum isarkun kanteen kiinnitettyjä lepää* 
vään asentoon.

8 ) Kaksi levyä, joissa on kirjaimet I N  R - I (kuv. 22), luul* 
tavasti kuuluneet edellämainittuihin ristiinnaulitun kuviin. Toisen levyn 
reunoissa on alta vasaroiden tehtyjä barokkikoristeita.

9) Kolme vaakunakilpeä, kaikki ohuestadevystä. Näistä on yksi, 
kuv. 24, Rehbinder*suvun ja on kehyksineen 45 cm korkea ja 39 
cm leveä (ainoastaan kilven vastaavat mitat ovat 22 x 19 cm), yksi, 
kuv. 25, todennäköisesti von Derfeldemsuvun, 19x41 (kilpi 15x18) 
cm:n kokoa, ja yksi, kuv. 26, jossa on jälkiä sekä kultauksesta että 
hopioimisesta, Grönhjelrm suvun sekä 26 x 38 (kilpi 19 x 16) cm 
kokoa.

Että ne henkilöt, joita ylempänä mainittu kalusto on seurannut 
hautaan, ovat olleet kaupungin rikkainta ja ylhäisintä väkeä, sen osoit* 
taa kaluston laatu. Kuitenkin voidaan ainoastaan muutamia niistä 
tuntea tämän kaluston avulla. Se Grönhjelm*suvun jäsen, jonka vaa* 
kuna täällä on, on luultavasti sama, jonka arkusta täällä on kuvasta 
14 selvään luettava kirjoituslevy, eli ratsumesturi, jalosukuinen 
Berndt Grönhjelm  (4/s 1647—6/3 1694). Jully Ramsayn mukaan 
(Frälse slägter) palveli B. Grönhjelm Viipurin hevosväessä ensin 
luutnanttina, sitten ratsumestarina, oltuaan aikaisemmin kersanttina 
eversti Burghausenin rakuunarykmentissä, sekä kuoli virkatalos* 
saan M uolaan Oravalassa 2 p:nä, hautakirjoituksen mukaan 5 p:nä 
maaliskuuta 1694. Täällä olevan Rehbinder*vaakunan omistajasta ei 
ole samanlaatuista todistusta, mutta siitä huolim atta voitanee pitää 
jotakuinkin varmana, että se on ollut m ajuuri G ustaf Rehbinderin, 
joka kuoli Viipurissa 11 p:nä marraskuuta 1696 ja on tiettävästi täkä* 
läiseen tuom iokirkkoon haudattu. H än oli W asastjernan mukaan 
(Ättartaflor) syntynyt Räävelissä 15 p:nä helmik. 1647 ja oli, palvel* 
tuaan eri sotilasasteissa sekä Riiassa että Ruotsissa, vuodesta 1678 
lähtien ratsumestarina Karjalan rakuunoissa, kunnes kohosi majuuriksi. 
H än oli naimisissa Maria W ernskjöldin kanssa, joka kuoli vasta 1711 
eikä näin ollen ole voinut tulla tänne haudatuksi. Sen sijaan sanoo 
W asastjerna hänen poikansa Nils Christianin, joka oli syntynyt 17/31691 
ja kuoli 20/2l697 tulleen haudatuksi Viipurin tuom iokirkkoon, vieläpä 
samalla kertaa kuin isänsä. Tämän hautauksen sanoo W asastjerna 
tapahtuneen suurella loistolla (»med mycken ståt»), ja tässä on perää, 
jos saa pitää edellä kerrottuja pallojalkoja, koristeellisia kiskoja ja 
kädensijoja, jo tka kaikesta päättäen ovat yhteen kuuluvia, Rehbinder’* 
ien arkkuihin kuuluneina.

Kuka on se v. Derfelden, jonka suvun omana täällä löydettyä
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kolmatta vaakunaa voitanee p itä ä 1, siitä en ole toistaiseksi onnistunut 
saamaan tietoa. Lähemmin tuntemattomaksi on minulle jäänyt myös* 
kin se hra Kriiitz (Kreutz), josta toinen täällä tavatuista nimilevyistä 
puhuu. Siinä on näet kirjoitus: »Kongl. M aijtz troo tienare och

25. von D erfelden. 26. G rönhjelm .
K uvat 24—26. H autausvaakunoita  V iipurin ent. tuom iokirkosta.

fordom Öfwerste öfr: ett Regemente Infanterie W ählbor. Herre Hr: 
O tto  Herm an Johan Kriiitz är födder A n 1634 d. 8  (?) Sept. och 
(af)somnade A n  1682 d. 2 N ow .» Tämän yhteydessä en saata olla

1 v. D erfelden*suvun vaakunan kolm e kalaa ovat tavallisesti sam aan suun* 
taan  eikä n iin  k u in  tässä, keskim äinen vastakkaiseen suun taan  ku in  m uut, m utta 
aivan sam anlaisena ku in  täällä se esiintyy m. m. myös eräässä vaakunassa Tamme* 
lan  kirkosta, vrt. H ausen, A fb ildn ingar af vapensköldar, fordom  uppsatta i F inlands 
ky rko r, n. 180.
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huom auttam atta eräästä hautakiven katkelmasta, jonka valtionarkeologi 
Aspelin v. 1886 tapasi porraskivenä konsuli D ippelin pihalla Viipu* 
rissa. Kivi, joka nähtävästi on peräisin kaupungin tuomiokirkosta, 
oli silloin l,is  m pitkä ja kapeammasta päästä 90 cm leveä, mutta 
on alkuaan ollut suunnikkaan m uotoinen laatta m ainittuja mittoja 
sekä pitempi että leveämpi. Siinä oli keskellä ollut vaakuna, jonka 
(heraldisesti) vasemmassa puolessa oli kuvana pystysuora tasahaarai* 
ren risti (Kreutz) ja oikeassa puolessa kolme toistensa yläpuolella 
olevaa eläinkuviota, joita Aspelin ei ole voinut varmoiksi tulkita, 
m utta jotka hän on muistikirjaansa piirtänyt lähinnä samanlaisten 
kalain muotoisiksi kuin nähdään v. Derfeldenin vaakunnassa (vrt. 
kuv. 25). Näyttää siis siitä kuin olisivat Kreutz ja v. Derfelden tässä 
hautakivessä olleet yhdistetyt, seikka, joka saa vahvistusta sen kautta, 
että Kreutzin kuolinkilpi ja v. Derfelden vaakuna ovat kirkostakin 
yhdessä tavatut. Valitettavasti oli kiven kirjoitus ollut niin kulunut, 
että siitä ei ollut valaisevaa selkoa saatavissa, joten kysymyksen lopuh 
linen ratkaisu on jäävä genealogien vastaisen tutkim uksen varaan.

Vähäiset ovat siis täältä tavatut muistot niistä lukuisista aateli* 
sista ja aatelittomista, sotilaista ja porvareista y. m., joille asiakirjat 
kertovat 1500duvun jälkipuoliskolla ja 1600=luvun kuluessa hautoja 
valmistetun Viipurin tuom iokirkkoon h Itse haudat ovat, kuten 
olemme nähneet, usein pohjia myöten hävinneet ja niitä peittäneet 
hautakivet ovat kadonneet tietämättömiin. M onet niistä ovat kai 
joutuneet kaupunkilaisten rakennuksiin porraskiviksi. Paitsi ylempänä 
kerrottua hautakiveä, tapasi valtionarkeologi Aspelin konsuli D ippelin 
talossa toisenkin itse talon pääsisäänkäytävässä. Se oli 1,36 x 1,65 m 
laaja ja sen keskikohdalla näkyi himmeitä jälkiä vainajan nimikirjai* 
mista koristekehän sisällä, m utta kirjoitukset olivat käyneet kokonaan 
tulkitsemattomiksi. Varmana voinee pitää, että konsuli D ippel ei ollut 
ainoa, joka kirkosta sai porraskiviä.

V. 1886 tutki valtionarkeologi Aspelin haudat kirkon pohjoi* 
sessa uudessa osassa, jota erityisellä mielihalulla näkyy ylhäisten 
hautapaikkana käytetyn ja jonka lattian alla tiilistä m uurattuja hauta* 
kammioita näkyy tyhjennettyinä vieläkin seisovan vieri vieressä. TäU 
löin nostettiin lattiasta m. m. osa 16004uvun alulla kaupungin varaks 
kaimpiin porvareihin kuuluneen Berndt Piperin hautakiveä, muuan 
hautakivi, jonka kirjoituksista vain muutama sana ja päivämäärä 
25/ä1636 voitiin tulkita, sekä Hans Croellin (-j- n. 1627) kivi, joka nys 
kyään on Viipurin museossa säilyssä2. M utta m uutoin näyttää hauta*

1 Vrt. Ö. F. 1886: 243; R uuth , Viborgs stads historia, s. 136, 267—8.
2 Vrt. A. L. N ym anin  kirje J. R. A spelinille 8A> 1886 H ist. m useon topogr. ar»

kistossa; R uuth , Viborgs stads historia, s. 268, ja  lue tte lon  m ukaan Crcell sekä Piper.
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tutkim uksen tulos tälläkin kertaa olleen niukka. Erikoista huom iota 
lienee silloin kiinnitetty M ikael Agricolan haudan etsimiseen \  jota 
ei silloin tavattu paremmin kuin nytkään. M utta Agricolan hauta» 
paikasta Viipurissa ei olekkaan tarkempaa tietoa säilynyt, sillä saman» 
aikaisissa lähteissä, Juustenin piispain kronikassa ja eräässä latinan» 
kielisessä runossa, sitä ei m ain itas, vaan on sen myöhemmin tapah» 
tunut sijoittaminen tuom iokirkkoon otaksuma, jolle kirjallisuudessa 
usein on annettu sangen kategorinen m u o to 3. Sen jälkeen kun kir» 
kon pohja nyt on kauttaaltaan tullut tyystin tutkituksi vähintäkään 
merkkiä tapaamatta tästä haudasta, jonka merkillisen piispan hautana 
kuitenkin olisi pitänyt säästyä tahalliselta tärvelemiseltä paremmin kuin 
m uiden ja joka tällaisena myöskin olisi ollut verrattain helposti tun» 
nettavissa, ja kun lisäksi on saatu todetuksi, että kirkossa 1500»luvun 
puolivälissä ja todennäköisesti juuri 1550»luvulla oli suurenmoinen 
laajennustyö käynnissä, voitaneen pitää sangen epäiltävänä, onko 
1557 kuolleelle Agricolalle voitu hautaa tähän kirkkoon valmistaa.

Kuv. 27. K uolinnaam ari V iipurin 
ent. tuom iokirkosta.

H ävinneitä  k irk k o ja .
Sauvon pitäjässä on  o llu t puukirkko , joka näyttää rakennetun  v. 1659 ja hä» 

vite tyn vasta 1800=luvun alulla. K irkosta lienee lähem piä tieto ja vielä p itäjän kir» 
konarkistossa.

K irkko on o llu t m yöskin T o rn io n  joessa olevassa Kuusisaaressa R uotsin  puo» 
lisen H ietaniem en k irkon  kohdalla . T ulvaveden sanotaan sen jo llo in k in  vieneen 
m ennessään. Paikalla on  n äh ty  ainoastaan jonkunlaisia  syvennyksiä maassa otak» 
su ttu ina  m erkkeinä haudoista. Kuusisaaren 1686 valettu  kello, jon k a  venäläiset v. 
1720 veivät S trelnan linnankappeliin  Inkerinm aalle ja  jonk a suuriruh tinas Konstan* 
tin  N ikolajevitsch 2/» 1885 lah jo itti takaisin  H ietaniem en seurakunnalle , on  vielä sen 
kirkossa. Koska H ietaniem en nykyinen  kirkko on rakennettu  v. 1746, näyttää Kuu= 
sisaaren k irkko häv inneen  1720 ja 1746 välillä. (A. O. H eikelin  kertom uksesta).

1 Vrt. U usi Suom etar 1886, n. 186.
2 Lagus, ö s tra  F in land 1886, n. 235.
3 Vrt. esim. Agricolasta Tietosanakirjassa.
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ItäsSuomen kansan entisestä värjäystaidosta.
Kun maalaisten talous Itä*Suomessa vielä oli vanhalla kannallaan, 

valmistettiin kotona suuri osa siitä, mita talossa tarvittiin. Tätä koti* 
teollisuutta harjoitettiin varsinkin syys* ja talvipuhteilla. Silloin mie* 
het tekivät ajokaluja, astioita, työkapineita, kalanpyydyksiä y. m. 
N aiset kehräsivät ja kutoivat. Kotona myöskin painettiin eli värjät* 
tiin, jolloin värjäysaineina käytettiin kerätyitä kasviaineita. Joskus 
kuitenkin ostamalla hankittiin tarpeellisia raaka*aineita, m utta pukui* 
hin käytettävät tehdastavarat eivät siihen aikaan paljon menneet kau* 
paksi maalla.

Vanhan Suomen eli V iipurin läänin entisestä kotiteollisuudesta 
ja myöskin kansanvärjäystaidosta saamme muutamia tietoja eräitten 
kruununvoutien sille järjestämiskomitealle antamista kertomuksista, 
joka istui Viipurissa vv. 1812—1813 ja oli lähettänyt heille tiedustelu* 
kaavoja täytettäväksi. Jääsken kihlakunnan kruununvouti ilmoitti 
yleisillä lauseilla, että talonpoikaisnaiset itse värjäsivät rihmoja sekä 
kankaita sinisiksi, keltaisiksi, punaisiksi, harmaiksi tahi sandelinväri* 
siksi käyttäen tähän tarkoitukseen heiniä, juuria, lehtiä, sinisiä ja kel* 
taisia kukkia y. m. s. Toisinaan kuitenkin ostivat lisäksi »fernbock»ia, 
kallista ja kentiesi kiellettyä »indigoa» sekä »sandelia». M utta 
Lappeen kihlakunnan kruununvouti kertoi paremmin yksityisyyksiä 
myöten. Lappeenrannan kaupungin lähellä pappilan maalla oli Ruot* 
sista tullut värjäri D onett, jolla maaseurakunnan papit ja säätyläiset 
sekä kaupunkilaiset värjäyttivät kankaitaan. M utta useammissa talon* 
poikien taloissa naiset itse vanhaan tapaan värjäsivät. M ustaksi vär* 
jättiin sianpuolukanvarsilla ja pajannoella, mutta myöskin lepän ja 
kuusenkuorilla, joihin oli lisätty alunaa; harmaaksi sianpuolukanvar* 
silla ja alunalla; punaiseksi »pajattimen» (paatsaman) kuorilla; keltai* 
seksi koivunlehdillä ja päivänkakkaroilla ynnä alunalla; ruskeaksi 
kivensammalilla ja mataranjuurilla; viheriäksi kanervilla ja harakan* 
varpailla; tummansiniseksi keltaheinillä, joihin sekoitettiin vähän »bre* 
siljaa» ja alunaa.

J . M . S.
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M ikä oli Riitamaa?
Kustaa Vaasan hallituksen lopulla tapaamme usein kuninkaankirjeissä 

ja  muissa asiakirjoissa nimen Riitamaa, jolla tarkoitettiin lähinnä rajaa 
olevaa osaa nykyisestä Kivennavan pitäjästä. Venäläiset väittivät sen 
jäävän Rajajoen itäpuolelle ja  siten kuuluvan heille, kun taas ruotsalais- 
ten mielestä se oli rajan länsipuolella. Aikomukseni ei ole tässä yhtey- 
dessä syventyä kuvaamaan, mihin väkivaltaisuuksiin ja  ryöstöretkiin tuo 
riita vähitellen johti, ollen m. m. yhtenä tärkeimmistä syistä Kustaa Vaasan 
venäläissotaan. Tässä riittää mainitseminen, että se vihdoin jä i Ruotsin 
omaksi.

Tämän alueen länsirajaksi mainitaan »Måtala»-joki ja  Siesjärvi. Ettei 
se aivan pieni ollut, ilmenee siitä, että sen suuruus määriteltiin yhdeksi 
nimismiehen pitäjäksi ja  toisen lähteen mukaan oli sen leveys 5 ja  pituus 
9 penikulmaa1 . Erään rajakirjan mukaan sisälsi Riitamaa seuraavat ky- 
lät: Kuokkala, Haapala, Käkkölä, Sikiälä, Kurkela, Soppikylä, Holttila, 
Käkkälä, Vehmainen, Korpikylä, Kauksamo, Vaittila, Seppälä, Apula, 
Sittaroksi, Vanhakylä, Termala, Kanala, Siesjärvi, Suurselkä, Spitoilanmäki, 
Juffwoinselkä, Eipola, Pöyhöilä ja  Puhtula; erään toisen mukaan olivat 
ne taas seuraavat: Korpikylä, Vehmainen, Siiranmäki, Suurselkä, Saaren- 
maa, Soppikylä, Kanala, Holttila, Kekrola, Seppälä, Multala ( =  Sikiälä), 
Kurkela, Karvala, Polviselkä, Tirttula, Ikola ja  Kivennapa*.

Jo s koetamme edellisen perustalla määritellä, mikä alue nykyään 
vastaisi entistä Riitamaata, niin huomaamme käytettävissä olevat tiedot 
sekä vajanaisiksi että ristiriitaisiksikin. Edellä mainitut kylien luettelot 
eroavat siksi tärkeissä kohdissa toisistaan, ettei niiden osoittama alue voi 
missään tapauksessa olla sama. Eukuunottamatta niitä, joiden nykyisiä vasti- 
neita ei ole löydettävissä, osoittavat muutamat nimet edellisessä Riita- 
maaksi nimitetyn alueen ulottuvan meren rantaan, kun taas jälkimäisen 
mukaan se on kokonaan Siesjärven pohjoispuolella.

Yhden varman tukikohdan saamme, jos voimme määrätä, mikä Riita- 
maan länsirajaksi nimenomaan nimitetty »Måtala»-joki on. Siihen on hy- 
vänä apuna Arvidssonin Handlingar’ien IV:een osaan liitetty Riitamaan 
kartta ja  Kivennavalla kansan muistissa vieläkin säilynyt joen nimi. 
Muoto, jossa se nykyään esiintyy, on Muotola, ja  sillä nimitetään Ron- 
nunjoen ja  sen sivujoen Salajoen yhtymäpaikkaa. Mutta onko Muotola 
sama kuin 1500-luvun Måtala? Siitä ei liene pienintäkään epäilystä, jos 
ottaa huomioon, että silloin ei diftonkiutumista vielä ollut tapahtunut. 
Kyseessä oleva nimi on siis ollut muodossa Mootola tai Mootala, jonka

1 A rvidsson, H and ling ar IV, kartta.
2 Salenius, H istoriallisia tieto ja Ä yräpään vanhasta kih lakunnasta, s. 12.
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luonnollinen kirjoitustapa ruotsinkielisissä asiakirjoissa on Måtala, joskus 
myös Motala.

Tämän ensimäisen tukikohtamme arvoa lisää se, että vielä muutama 
vuosikymmen sitten on Muotola ollut joenkin nimenä, nykyisen Ronnunjoen.

J  os nyt katsomme toista lähdettämme, mainittua karttaa, niin voimme 
sen johdolla seurata Riitamaan etelärajaa Rajajoesta Ronnunjokeen. R aja 
kulki siellä mainittuja jokia Siesjärven kautta yhdistäviä pienempiä jokia 
myöten, kuten kartan tekstissä sanotaan: »Män ryszerne holle sig iffro 
ffor:ne syster bäck och sidhen räth twärsz aff til sees ierffui, och ther 
iffro til, motale bäck».

Mainittua väylää vastaavat joet tai oikeammin purot löytyvät vie- 
läkin. R aja kulki siis jotenkin seuraavasti. Rajajoesta ensin ylös Sies- 
järvestä Rajajokeen Tonterin kohdalla laskevaa jokea Siesjärveen ja  sitten 
tämän järven länsipäähän Petäjärvestä laskevaa puroa. Petäjärvestä las- 
kee pienoinen joki myöskin Ronnunjokeen ja tämä näyttää olleen Riita- 
maan etelärajan läntisin pää. Entinen vesiväylä Raja- ja  Ronnunjokien 
välillä on siis vieläkin olemassa, mutta parin paikoin, etenkin Siés- ja 
Petäjärvien välillä niin vähäpätöisenä purona, että olisi mahdotonta luulla 
venäläisten sitä rajana pitäneen, jos se olisi ollut yhtä vähävetinen sil- 
loinkin. Mutta muita jokia ei Siesjärvestä eikä Siesjärveen laske ja niinpä 
on otaksuttava, että ne 1500-luvulla ovat olleet isommat. Tämä oletta- 
mus ei suinkaan tunnu mahdottomalta, siksi suurien muutoksien alaisena 
on aikojen kuluessa vedenkorkeus järvissä ja  joissa ollut.

Länsirajan määräämisessä ei ole mitään vaikeuksia, sinä oli Ron- 
nunjoki aina lähteilleen asti. Eienee vielä selvyyden vuoksi mainitseminen, 
että Ronnunjoen nimenä maanmittaushallituksen yleiskartassa on Kaivoan- 
joki, joka lienee painovirheen tai muun erehdyksen kautta syntynyt.

Miten Riitamaan raja sitten Ronnunjoen latvasta on jatkunut ja 
yhtynyt Sadejokeen, sitä kysymystä lienee mahdoton ratkaista, sillä näyttää 
siitä kuin se ei koskaan olisi ollut tarkemmin määritelty. Aivan ylipäänsä 
voimme sentään Riitamaan alueen sielläkin määrätä niitten kylien mukaan, 
jotka on pidetty Riitamaahan kuuluvina. Edellämainituista rajakirjoista 
olivat ensin mainitun mukaan niistä pohjoisimmat Kauksamo, Eipola ja 
Vaittila, joista kaksi viimeksimainittua on Sadejoen rannalla. Toisen osoit- 
tamana alue on jonkun verran pienempi: äärimmäiset kylät ovat Saaren- 
maa, Suurselkä, Siiranmäki ja  Korpikylä. Jotenkin samaa aluetta vielä 
nytkin paikkakunnalla Riitamaan nimellä ymmärretään, ja  pidetään enti- 
seen Riitamaahan kuuluvina seuraavia kyliä: Rontu, Kanala, Kekrola, 
Seppälä, Eipola, Vehmainen, Soppikylä, Räikylä, Siiranmäki, Saarenmaa 
ja  Vuottaa.

Vielä vaatii selityksensä noitten edellä mainittujen Riitamaan kylien 
luettelojen eroavaisuus. Kuten sanottu, ne ovat näköjään aivan ristiriitai- 
set eivätkä osoita samaa aluetta. Asia onkin niin, että Riitamaa-käsite
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ei olekkaan niissä sama. Jälkimäisessä on puhe Riitamaasta alkuperäi- 
sessä, suppeassa muodossa, kun taas edellisessä luetellaan kylät koko siitä 
alueelta, jota venäläiset tahtoivat anastaa ja  joka puheena olleen kartan 
sanoilla oli »fförst rithamaa och sidhen alt borth til wästher siön».

Tästä siis näemme, että riidan kestäessä venäläisten vaatimukset 
yhä kasvoivat eivätkä rajoittuneet enää varsinaiseen Riitamaahan. Uskal- 
taisipa melkein luulla heidän kerrassaan luopuneen väittämästä edellä se- 
lostettua monimutkaista väylää Rajajoen yläjuoksuksi ja sen sijaan kat- 
soneen »Måtala»-jokea myös alajuoksultaan Rajajoeksi.

Topuksi antaa meille aihetta miettimiseen neljän kylän, Polviselän, 
Ikolan, Tirttulan ja Kivennavan, mainitseminen Riitamaahan kuuluviksi. 
Ne jäivät kuitenkin Måtala-joen länsipuolelle, vaikkakin ovat lähellä sitä. 
Kun nyt kaikki muut todistukset viittaavat siihen, että nykyinen Ronnun- 
joki on ollut Riitamaan länsirajana, niin olisin taipuvainen otaksumaan 
niiden joko erehdyksestä tulleen mainituiksi tai, mikä on vielä luultavam- 
paa, ovat venäläiset niitäkin jollain syyllä tahtoneet anastaa. Riitamaan 
varsinaiseen alueeseen ei niiden voi katsoa kuuluneen.

Jo s teemme edellämainitut rajoltukset kylien luetteloihin, niin huo- 
maamme, miten ne tukevat käsitystämme Riitamaan alueesta, sillä kaikki 
kylät, joitten nimet ovat nykypäiviin säilyneet, sijaitsevat niiden rajain 
sisällä, jotka täten olemme Riitamaalle saaneet.

E dgar S illm an .

Suomen M uinaism uistoyhdistyksen Vuosikertom us 
7 .5 . 1 9 1 3 -7 .5 . 1914.

Katsausta n y t ku lu neen  vuoden  to im in taan ja  tapah tum iin  ei voi olla alotta* 
m atta m ieliin joh tam alla  maist. Emil N ervanderin , yhden  yhdistyksen perustajista ja 
m onikym m envuotisen työskentelevän jäsenen kuolem ata 27 p:nä tam m ikuuta 1914. 
Se rakkaus ja into, jonka tilapäinen käynti parissa KeskisSuomen kirkossa ja  tutustu* 
m inen niiden  kultturi* ja ta idem uisto ih in  oli hänessä herä ttäny t Suom en sivistys* ja 
ta idehistorian  selvittäm iseen, pysyi yh tä  virkeänä p itkän eläm än viime hetk iin  saakka 
ja oli koko hänen  yhdistyksen piirissä suorite tun  toim intansa läpitunkem a. Tämä 
to im in ta rajo ittu i olojen pakosta pääasiassa ainesten kerääm iseen m illoin yhdistyksen 
lähettäm ien taidehistoriallisten  re tk ikuntien  johtajana, m illoin yksinvaeltavana tutki* 
jan a  ja  tällä alalla onk in  Emil N ervänder suorittanu t suurtyön , jonka tu loksina ny t 
ovat täyteläiset kote lo t m uistiinpanoja yhdistyksen ja m useon yhteisessä arkistossa. 
»K irkollinen taide Suomessa» ynnä lukuisat m uu t teokset ja k irjoite lm at ovat todis* 
teita siitä, m itä N ervänder itse ennätti luom aan kerääm iensä ainesten pohjalla, m utta 
vastainen tutkim us on niissä yhä edelleen löytävä tyhjentym ättöm än lähteen. M. A. 
C astrénin  100*vuotispäivänä yhdistys päätti piirtää Emil N erv anderin  nim en mat* 
rikkeliinsa kunniajäsen ten  lehdille, m utta parhaiten  tulee hänen  m uistonsa sittenkin 
säilym ään Suom en vaatim attom an taide* ja  sivistyshistorian todellisten ystävien joka* 
päiväisessä työssä, jossa täm än päivänpaisteisen uranu urta jan  helpostitunnettav ia  
ensilastuja tapaa jok a  polulla.
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N y t päättyneen to im in tavuoden  sisään sattui m yöskin satavuotism uisto suur* 

miehemm e M. A. C astrénin syntym ästä. Jo u lu k u u n  toisena p:nä 1913 järjesti yh* 
distys täm än m uiston kunnioittam iseksi juhlakokouksen , jossa esim iehen läm pöä heh* 
kuva ju h lap u h e  ja  toh t. H j. Appelgren*Kivalon suom en suvun sukuju urien  selvittä* 
m iskeinoja valaiseva tie teellinen esitelmä olivat om iaan elävystyttäm ään M. A. Ca* 
strénin  m uistoa ja eri puo lilta valaisem aan hänen  m erkitystään, erittäin  suomalais* 
ugrilaisen m uinaistieteen alkuunpanijana . Ju h lan  yhteyteen järjestetty  näyttely  esi* 
neistä C astrénin kulkem ilta alo ilta lisäsi yksinkertaisen, m utta mieliin jäävän muisto* 
ju h lan  tunnelm aa.

N e suuria kustannuksia kysyvät julkaisu* ja pa inatustyöt, jo tk a  viim e vuosina 
ovat yhdistyksen m enosääntöä rasittaneet, ovat pakoittaneet yhdistystä supistam aan 
keräystoim intaansa m ahdollisim m an vähiin , mikäli ne ovat olleet varoja vaativia. 
A inoastaan paria omasta alotteesta to im eenpantua laajem paa system aattista keräystä 
on  vo itu  pienem m illä raham äärillä palkita. Y lioppilas Väinö K allion 125 arkin sivua 
laajasta ja sisältörikkaasta kokoelm asta kansan m uistotietoja Salon seuduilta, annet* 
tiin  75 m arkan suuru inen  rahapalkkio, ja  sam oin on  y lioppilas neiti M arfa Hosai* 
now in seikkaperäisestä häätapakuvauksesta Salmista m yönnetty  50 m arkan suuru inen  
rahapalkkio, luku unottam atta  k irjallisuutta n. 20 m arkan arvosta. Sen sijaan ei ole 
yhdistys tällä kertaa ka tson ut voivansa avustaa sem inaarinoppilas P. P oh jantähden 
aikom aa m atkaa Lappiin luuesineiden kerääm istä ja tutkim ista varten. Aikaisem m in 
to im itettu jen  keräysm atkojen tu loksina on yhdistys saanu t stipendiaatti, kansakoulun* 
opettaja T oivo Salosen kokoelm an kansanleikkejä, jo ita  on koo ttu  Luopioisten, Hau* 
hon , T uuloksen, Lammin, A sikkalan, H o llo lan , K ärkölän ja Kosken (H . 1.) pitäjistä.

Lahjoina on yhdistys vuoden kuluessa saanu t arkistoonsa ylioppil. Ilmari 
Kalliolta kertom uksen U skelan vanhasta kello tapulista ja lue tte lon  Salon seudun 
m arkkinoista vuodesta 1665 läh tien  sekä Suom alaisen T iedeakatem ian keräilytoimis* 
to lta  sinne lähetettyjä yhdistyksen harrastuspiiriin  kuu luv ia  keräyksiä yhteensä 12  
eri num eroa. Vanhem pia asiakirjoja, karttoja, sukutieteellistä y. m. m ateriaalia ovat 
yhdistykselle jä ttäneet rustitilalliset N . B ruun Sipoosta ja  M aurits M alm ström  Piik* 
kiöstä, asessorinrouva J. M. Tallgren M aariasta, kapteen inrouva M aikki W inter, leski* 
rouva F. M. Laurikainen, kam reeri E. H . L indholm  ja  rautatienvirkam ies K. E. Boi* 
jerin  kautta kapteeni C. v. Schantz.

Kuvakokoelmiin ovat lisiä an taneet m aanviljelijä M aurits M almström, 
asessorinrouva J. M. Tallgren ja  toh to rin ro uv a  E llinor Ivalo. M uotokuvia ovat 
lah jo ittaneet prof. E. Böök öljyvärim aalauksen esittävä rehtoreita Laurell, Backman 
ja Leinberg, neiti H anna Lundström  öljyvärikuvat isästään m erikapteeni Jakob  L:stä 
( f  1855) ja äidistään Sofie L:stä ( f  1889) sekä H elsingin kaupung in  rakennuskom i* 
tean jäsenestä hra A nders Kockesta ( J  1828); valom uotokuvia ovat an taneet rouvat 
E. Tudeer, A nna C astrén, Karin Sm irnoff ja F. M. Laurikainen sekä toh t. K. K. Mei* 
nander.

M uinaiskalukokoelmiin on  vuoden  kuluessa k a rttu n u t kaikkiaan 216 esinettä, 
joista k ivikaudelta on  9, pronssikaudelta 1, varhem m alta rautakaudelta  4, myöhem* 
m ältä rautakaudelta  27, keskiajalta 1 ja uud elta  ajalta kulttuurih isto ria llisia 70 sekä 
kansatieteellisiä 104. N äm ä on kaikki saatu lahjoina, jo ita  ovat an taneet toh t. H j. 
Appelgren*Kivalo, kreivi C arl A. Arm felt, va ltioneuvos E. Aspelin*Haapkylä, rauta* 
tienvirkam ies K. E. Boijer, kerääjä Jaakko B ränny ja m aisteri M aria Bäckström, 
rouva Alm a C astrén Raahesta, maist. B. C ederhvarf, maist. J . Cygnaeus, prof. Go* 
denhjelm in kuolinpesä, m aanviljelijä T ahvo  H arju la  V irolahdelta, opettajatar Helm i 
H elle Joensuusta, professorinrouva H . H ougberg , ylioppilas Ilkka, rouva A ina Koch, 
taiteilija V iljo Kojo, taiteilija K orvenkontio , leskirouva Fanny M aria Laurikainen, 
kenraali G eorg Leidenius, herrastuom ari A. I.ukkarinen K ontiolahdelta, palvelijatar
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A ugusta Lundström  Helsingistä, hra C. A. F. Löfgren, m aanviljelijä M aurits Malm* 
ström  Piikkiöstä, henkik irju ri A. A. M arkkasen perilliset, statistikko Vasili Nagin» 
bjäda Siperiasta maist. K. R. D o nnerin  kautta, toh t. P. N ordm ann , N urm ijärven  seura» 
kunta, yliopp. T auno  Pesonen Juvalta , hra V ilho Saariluom a M uurlasta, neiti M immi 
Salenius, kunnallisneuvos C. v. Schantz Kalajoelta, kapteen i C. v. Schantz, sala* 
neuvoksetar Ch. Schaum an, toh t. Th. Schvindt, toh t. U . T. Sirelius, toh to rin ro u va 
Karin Sm irnoff, hra A. Sourander M äntsälästä, rouva A n na Spåre, insinööri VoL 
m ar Svaetichin, m aanviljelijä A n to n  T akkunen, ne id it S. ja  I. Tengström , rouva E. 
T udeer, va ltioneuvos C. F. V ahlherg K irkkonum m elta, m aanviljelijä H eikki Varis 
K ontiolahdelta, tuom ari C. von  W endt, to rppari G abriel Vim an koneenkäyttä jä 
K. A. L indström in kautta, kapteen inrouva M aikki W inter, opettaja Kaarlo Y liaho 
Parkanosta ja  neiti Ester Å berg Helsingistä.

JVauft'ca=kokoelmiin on konsu li G. Sundm an lah jo ittanu t fregatinm allin.
Rahakokoelmia ovat kartu ttanee t kenraali G eorg Leidenius, kultaseppä G ustaf 

Rökm an, m aanviljelijä M aurits M alm ström  ja  kam reeri E. H . Lindholm .
Kiijasto  on  kasvanut 215 nidoksella, joista 173 on saatu vaih toseuroilta ja 42 

yksityisinä lahjoina. V iim eksim ainittuja ovat an taneet m. m. rouva H elena Houg» 
berg, Laivuri A atu  Karhu, Sir Jo h n  A bercrom by sekä useat yksityiset julkaisijat.

Julkaisuista  on  kuluneena v uo nna valmiiksi saatu vain Suomen Museo ja  Finskt 
M useum X X  1913, jo ista edellinen on 102, jä lk im äinen 98 sivua laaja ja jo ih in  
yhteisesti liittyy  12 sivun laaju inen saksankielinen referaatti. K irjoituksia ovat näissä 
julkaisseet toh t. J . A ilio, toh t. H j. AppelgrensK ivalo, prof. J . R. A spelin, yliopp. 
H arry  D onner, maist. A arne Europaeus, toht. A. H ackm an, toh t. A. O. H eikel, 
prof. O. F. H u ltm an, maist. T. M. A. Ilm onen, llm ari Itkonen  ja J . Lukkarinen, 
toh t. K. K. M einander ja K. R. M elander, m aisterit Sakari Pälsi, Ju h an i R inne, J. 
M. Salenius, toht. U. T. Sirelius, A. M. Tallgren ja Lauri O. Th. Tudeer.

Painatuksen alaisia ovat A ikakauskirjat XX ja XXVII, jo ista edellinen jo  on 
kokonaan  lado ttuna  ja  jälkim äisestä painettu  n. 160 sivua. Paitsi leh tori O. Alce* 
n iuksen teosta »Anglosachsiska m ynt, fu n n a  i Finlands jord», jonk a painatuksen 
keskeytti tekijän kuolem a, jäi ku lu neena vu o nna julkaisijaansa odottam aan Emil 
N ervanderilla  työnalaisena o llu t fkm ansbiografia, Painovalm iina on m yöskin arkki* 
teh ti Jalm ari Kekkosen toim ittam a esitys V enäjän Karjalaisista rakennusaiheista, 
m utta teoksen painattam iseen ei varojen puutteessa ole vielä voitu  ryhtyä. Sen 
sijaan aikaa näyttää epävarm alta, saadaanko m illoinkaan painettavaan k u n to o n  se 
paikkainnim isanakirja, joka kansakoulujentarkasjaja O. A. F. L önnbohm illa on  jo  
kolm isenkym m entä vuo tta  o llu t valm istuksen alaisena. K erran o li yhdistyksellä jo  
teoksen käsikirjoitus jo taku ink in  täydellisenä, ja  se o li jo  tu tk ija ink in  käytettävissä, 
m utta sitten sai tekijä osan käsikirjoituksesta viim eisteltäväkseen ja sille tielle se 
näyttää jääneen suureksi haitaksi teoksen käsikirjoituksenakin käyttäm iselle yhdis» 
tyksen arkistossa.

Esitelmiä ovat yhdistyksen kokouksissa pitäneet:
2/io 13 toh t. A. M. Tallgren n. k. ugrilaisesta pronssikaudesta.
*/n 13 maist. Sakari Pälsi liuske» ja  luuk u lttuu ris ta  Suomessa.
*/is 13 toh t. Hj. A ppelgrensK ivalo kansallisuusm ääräyksistä m uinaistieteessä.
13/2 14 toh t. U, T. Sirelius reen alkum uodoista.
s/a 14 maist. A arne Europaeus löydöstä Isonkylän  N o h terin  m aalla Uskelassa; 

toh t. K. K. M einander esitti eläm äkerrallisia tieto ja H elsingin N ik o la ink irkon  apos» 
to lipatsaiden tekijästä ja maist. J . L ukkarinen esitti erään pohjois=Karjalasta m useoon 
saapuneen leikkikalukokoelm an.

*/« 14 maist. K. R. D o n ner gorodistscheista O b in  ja  sen syrjäjokien varsilla; 
toh t. A. M. Tallgren  esitti itäeuroppalaista p ronssikauden k u lttu ria  Suomessa.
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7/s 14 toh t. V. Voionm aa karisallisesta raha* ja m ittajärjestelm ästä Suomessa 

varhaisem m alla keskiajalla; prof. J . R. A spelin kosketteli vuosijuhlapuheessaan 
kysym ystä varhaisim m asta asutuksen leviämisestä Suomessa.

M. A. C astrénin sataisvuotism uiston kunnioittam iseksi on  Suomalais=Ugrilai* 
nen seura ry h ty n y t toim ittam aan juhla=albumia, jonka aikaansaam ista Suom al. kir* 
jallisuuden seura ja  Suom en m uinaism uistoyhdistys ovat päättäneet avustaa. Al* 
bum in julkaisem inen, joho nka k irjoituksia tulee kaikilta m ainitu ilta seuroilta, on  
ku itenkin  erinäisistä syistä viivästynyt, jo ten  se ei kokonaisuudessaan ole vieläkään 
valmiina.

Prof. Oscar M onteliukselle Tukholm assa ja  D. A nutschinille M oskovassa, 
jo tka  m olem m at 11 p:nä syyskuuta 1913 täy ttivät 70 vuotta, lähetti yhdistys onnittelu* 
sähkösanom an ja  on  n iiden johd osta  juh liv ilta  saanu t ystävälliset kiitoskirjelm ät.

Briisselin arkeologiselta seuralta oli yhdistykselle tu llu t kutsu osaa ottam aan 
m ainitun  seuran toim eenpanem aan juh lakokoukseen  15 p:nä jo u lu k u u ta  1913, joh o n  
yhdistyksellä ei kuitenkaan  o llu t tilaisuutta lähettää edustajaa.

K uluneena vu o nna on  yhdistys ku tsunu t
työskenteleviksi jäsenikseen:

maist. B jörn C ederhvarfin , 
toh t. A. M. Tallgrenin, 
prof. A rth u r H je ltin  ja 
toh t. George G ranfeltin ;

kunniajäsenikseen:
presidentti Isak Fellm anin, 
va ltioneuvos Eliel Aspelin*Haapkylän, 
maist. Emil N ervanderin , 
prof. G abriel G ustafsonin Kristianiasta, 
prof. M oritz Hcernesin W ienistä,
Sir Jo h n  A bercrom byn Edinburghista ja 
Sir Jo h n  Evansin O xfordista;

ulkomaisiksi jäsenikseen:
antikvaari, toh t. Emil Ekhoffin Tukholm asta,
m useontirehtori, toh t. K. M. C. M ackeprangin Köpenham inasta,
m useonassistentti, toht. Carl N eergaard in  Köpenham inasta,
riksantikvaari, toh t. H arry  Fett'in  Kristianiasta,
prof G ustaf Kossinnan Berlin*Lichterfeldestä,
prof. H ans Segerin Breslausta,
prof. Rob. Beltzin Schwerinistä,
toht. E. H. M innsin C am bridgestä ja
konservaattori Jos. D echeletten Roannesta.

kitjeenvaihtajajäseniksi:
m useontirehtori N . M. M ogilianskin Pietarista, 
m useonassistentti V. A. G orodzow in M oskovasta ja 
m useonassistentti J. I. Sm irnoffin Pietarista.

vakinaisiksi jä sen ik si:
hov ioikeudennotaari H. J. Boström in Vaasasta, 
maist. K. R. D onnerin  Helsingistä, 
maist. Lauri H annikaisen  Helsingistä, 
maist. T oivo Im m anuel Itkosen Inarista, 
ylioppilas Yrjö Ju u tin  Kiihtelyksestä,
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ylioppilas Ilm ari M annisen Liperistä, 
arkkitehti, leh tori T oivo Salervon Jyväskylästä ja 
toh t. P. O. von T örnen  Helsingistä.

Julkaisujen vaihtoon ovat yhdistyksen kanssa liittyneet:
OpeHGypcK.au Vwenan apxnBHaa K ommhccIh O renburgissa ja
In stitu t fiir B alkanforschung Sarajevossa.

T ieteellisten seurojen valtuuskunnassa on  yhdistystä ed ustanu t maist. J. R inne 
ja  varalla toh t. Th. Schvindt, Suom alaisen kirjallisuuden edistäm israhaston valtuus* 
kunnassa maist. J . R inne ja  varalla toh t. U. T. Sirelius sekä M uinaistieteellisessä 
Toim ikunnassa toh t. George Granfelt.

Y hdistyksen virkailijo ina ovat o lleet: esim iehenä prof. J. R. A spelin, vara* 
esim iehenä toh t. H j. Appelgren*Kivalo, sihteerinä maist. Ju h an i R inne ja  hänen 
virkavapautensa aikana am anuenssi J . Lukkarinen, vara inhoita jana tireh töö ri V. A. 
Lavonius ja ark istonhoitajana y lioppilas H arry  D o nner. T ilin tarkastajina ovat toi* 
m ineet va ltioneuvos A. V. H elander, kam reeri E. H . L indholm  ja  toh t. G eorge 
G ranfe lt sekä ta louden neuvo jina  tireht. A lvar Renqvist, va ltioneuvos M auritz Hall* 
berg  ja  tireh töö ri H . Kihlm an.

K okouksia on  o llu t kaikkiaan 11, niistä 7 yleistä ja  4 jo h to k un n an .
Helsingissä touk okuu lla  1914.

Juhani Rinne.

Suom en M uina ism uistoyhd istyksen  tilit v:lta 1913 j a  tila 
huh tikuun  30 p. 1914.

V uoden varrella on  yhdistys M alm in rahasto lta saanu t 6,000: -  m arkan apu* 
rahan  M alm in kauppahuoneen  h istorian  toim ittam ista varten. Täm än raham äärän 
on yhdistys m erk innyt tileih insä nim ellä »M alm in kauppahisto ria llinen  rahasto».

Y hdistyksen käy ttövaroista suorite tu t m enot ovat viime v uo nna olleet Smk. 
1,482: 79 vastaavia tu lo ja  pienem m ät, jo ten  v. 1912 syn tynyt tappio  on  vähenty nyt 
Sm kaan 2.218: 33.

Y hdistyksen hoidettavana oleva om aisuus on viime v uo nna kasvanut Smkalla 
12,900: 45.

W. A . Lavonius.

Tulot j a menot v. 1913.
T u 1 o t:

A h lgren in  rahasto : K o r k o a ....................................................   927:26
Perustaja rahasto : J ä s e n m a k s u ........................................................ 100:—-

K o rk o a ............................................................................................  158:92 258:92
C astrénin  rahasto : K orkoa  .................................................................................... 2,823: 10
S undm anin  rah asto : Siirr. k ä y t tö v a ro is ta ...................................  43: 84

K o rk o a ............................................................................................ 164: 16 208 :__
H eikelin  rahasto : K o r k o a ........................................................................................  461:32
Paikannim i rahasto : K o r k o a .................................................................................... 149:08
C arlstedtin  ra h a s to : K o r k o a ............................................................................................. 6 : 23

S i i r to 4,833:91
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Siirto 4,833:91

Kajaanin rahasto : K o r k o a ........................................................................................  5:41
Taidehist. ju lk . rahasto : V a ltio a p u ...........................................................................  2,156: 75
Biesen &. R aninin  rahasto : Korkoa . * .........................................................  88:83
A lceniuksen rahasto : Korkoa  .............................................................. 110:68
M alm in kauppahist. rah a sto : A p u r a h a ........................................ 6,000: —

K o rk o a   183: 33 g J3 3 . 33
K äyttövara t:

A p u r a h o j a ...................................................................... .... 8,843:25
J ä s e n m a k s u ja ...............................................................................  10: —
K ir ja llisu u d e s ta ........................................................................... 278: 50
K o r k o j a ....................................................................................... - 926 53 10,058:28

Smk. 23,437: 19
M e n o t :

C astrénin rahasto : Tekijäpalkkio ....................................................................... 260: —
Sundm anin  rahasto : M u in a ise s in e itä ..................................................................  158: —
Taidehist. rahasto : T ek ijäp a lk k io ita ................................................  300: —

P a in a tu s k u s ta n n u k s ia .................  743: 25 j Q4 3 : 25
M alm in kauppahist. rahasto : T e k i jä p a lk k io ..................................................... 500: —
K äyttövarat: Kirj. & p iirustuspalkk.................................................  1,939:43

M u in a ise s in e itä ........................................................................... 75: —
S t ip e n d e jä ...................................................................................  350: —
Painatuskust...................................................................................  3,891: 75
P a lk k o ja ........................................................................................  1,551:40
K u lu ja ............................................................................................  724: 07
Siirretty Sundm anin  ra h ..........................................................  43: 84 g 5 7 5 . 49

10,536: 74
O m aisuuden l i s ä y s .....................................................................................................  12,900:45

Smk. 23,437: 19

Tiliasema 31/ia 1913.
Sijoitukset:

H yp. yhd . 4 */, %> obl. v. 1903 40,000 å 98 V* . . .  39,500: -  
H yp. kassan 4 ' / ,  °/o obl. v. 1903 20,000 å 99 i/2 . . 1 9 ,9 0 0 :-
Hels. tel. yht. 6 °/. obl. v. 1091 4,000 å 99 i/2 . . . . 3 ,9 8 0 : -
Suom en valt. 3 % %> obl. 23,500 å 78 y2 . - . 18,447:50
Venäjän valt. 5 °/o obl. v. 1822 i  148 å 25 ..................... 3,700: —
Raum an kaup. 4 ° / . obl. v. 1896 39,000 å 74 . . . . 2 8 ,8 6 0 :-
T a l le tu s to d is tu k s ia ..................................................................  15,000:— 129 387:50

Juokseva t i l i ..................................................................................................................  621:90
Kasvaneet k o r o t .......................................................................................................... 1,615:06
R a h a a   2: 11
K äyttövaroja, v a ja u s ..................................................................................................... 2,218: 33

Smk. 133,844:90

V e l a t :A »rahasto:
A hlgren in  rahasto  ........................................................................................ 24,108: 84

Siirto 24,108: 84
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Siirto 24,108:84

B srahastoja:
Perustaja r a h a s t o ............................................................................................  4,232: 17
C astrénin  rahasto ............................ * .......................................................  73,140: 69
Sundm anin  r a h a s t o ................................... ....................................................  4,154:12

C -rahastoja:
H eikelin  r a h a s t o ............................................................................................. 11,994:38
Paikannim i r a h a s t o ........................................................................................  3,876: 11
C arlstedtin  r a h a s t o ........................................................................................  161:96
Kajaanin r a h a s t o ............................................................................................  140: 80
Taidehist. r a h a s to ............................................................................................. 1,165:02
Biesen 6 . R aninin  r a h a s to ...........................................................................  2,309:71
Alceniuksen r a h a s to ........................................................................................  2,877: 77
M alm in kauppahist. r a h a s t o ............................................ ..........................  5,683: 33

Smk. 133,844:90

Tiliasema 3%  1914.
V a s t a t t a v a a :

Asrahastoja    . . 24,108:84
Bsrahastoja  ..................................................................................................................  81,491:98
O r a h a s to ja ....................................................................................................................... 31,209:08
K o r k o j a ...........................................................................................................................  53:22

Smk. 136,863: 12

V a s t a a v a a :
S l jo i tu k s i a .......................................................................................................................  134,387:50
Juoksevalla t i l i l l ä ....................................   90: 18
R a h a a ................................................................................................   130: 26
K äyttövarojen v a j a u s ................................................................................................. 1,472:77
K u s ta n n u k s ia    782: 41

Smk. 136,863: 12

S i jo i tu k se t  30/ 4 1914 .
O bligatsioone ja :

H yp. yhd . 4 y2 °/o obl. v. 1903 40,000 å 98 */« . . . 39,500: -  
H yp. kassan 4 »/* 7» obl. v. 1903 20,000 å 99 V , . . . 19,900: -  
Hels. tel. yht. 6 °/o obl. v. 1901 4,000 å 99 V» . . . .  3 ,9 8 0 : -
Suom en valt. 3 '/« °/o obl. 23,500 å 78 * / «   18,447: 50
Venäjän valt. 5 °/o obl. v. 1822 i  148 å 25   3,700: -
Raum an kaup. 4 °/o obl. v. 1896 39,000 å 74 . . .  2 8 ,8 6 0 :-  114,387:50

Talletuksia:
Pohjoispankin  n:o 177493 ....................................................  3,000: —

» n:o 112398 ..................................................... 6 ,0 0 0 : -
» n:o 9034 ....................................................... 5 ,0 0 0 : -

Y hdyspank in  n:o 260740 ..................................................... 6,000: — 20,000:__
Smk. 134,387:50

W . A . Lavonius.
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Suom en M uinaism uistoyhdistyksen viim e vuosikokouksessa valittu ina tarkas* 

tam aan yhdistyksen tilejä ja  vara inhoitoa vuodelta  1913 olemme täm än meille us* 
ko tu n  teh tävän suorittaneet ja  saamme sen johd osta  ilm oittaa seuraavaa :

l:o  tilit sanotu lta vuodelta 1913 on verrattu  sihteerin  talouskirjaan ja veri* 
fikatsiooneihin ja havaittu  oikeiksi sekä m uuten hy v in  selvästi pidetyiksi;

2:o tied onan to  rahavarain  tilasta 31 päivänä jo u lu k u u ta  1913 on  tili* ja asia* 
k irjain  m ukainen;

3:o tiliasem a 30 päivänä h u h tiku u ta  1914 on  m yöskin tarkastettu  ja huom attu  
o ikeaksi;

4:o Y hdistyksen obligatsionit ja  talle tustodistukset, jo tk a  säilytetään Yhdis* 
tyksen talo udenho itoa  varten an netun  oh jesäännön 5 kohdassa m ainitulla tavalla 
Pohjoism aiden O sakepankin täkäläisessä pääkonttorissa, olem m e allekirjo ittanu t 
H elander ja varatarkastajana hov ioikeuden asessori toh to ri George G ranfelt läpikäy* 
neet ja  tarkastaneet sekä huom anneet viime m ainitun  tiliasem an kanssa yhtäpitäviksi. 
N iitä  sijoituksia vastaan m uuten ei ole m itään m uistuttam ista, etenkin  ku in  obli* 
gatsionien nykyinen  raha*arvo on katsottava m elkoista suurem m aksi ku in  se on 
tilinpäätökseen o te t tu ; juoksevalla tilillä oleva raham äärä on myös oikein m erkitty.

Edellä m ainitun  joh d o sta  ja  koska Y hdistyksen talou tta  ja  rahavarain  hoitoa 
on säästäväisesti ja  huolellisesti toim itettu , saamme kun n io ittaen  ehdottaa että varain* 
hoitajalle ja joh to ku nn alle  m yönnetään vastuuvapaus vuodelta 1913.

Helsingissä, 6 p:nä touk okuu ta  1914.
A. V. Helander. E. H. Lindholm.

H erra V altioneuvos A. V. H elanderin  kanssa olen tarkastanut Y hdistyksen 
arvopaperit ja  sijoitukset, ku ten  edellä on  m ainittu, ja  yhd y n  siitä tarkastuksesta 
an ne ttu u n  lau sun toon .

Helsingissä, ku in  yllä.
A. V. Helander. G. Granfelt.

V enäläinen ikoon i luterilaisessa k irk o ssa  Suom essa.
P. K atariinan kirkossa Kievissä on Jum alanäitiä  esittävä ikooni, jo h o n k a  liit* 

tyy vapaasti suom ennettuna näin  kuu luva k ir jo itu s ':  »V 1710 e lokuun  30 p:nä hra 
eversti Stefan Vitkovitsch marssi serbskiläisen husaarirykm enttinsä kera Suomesta 
Bas (Ba3i>) nimisestä kauppalasta Venäjälle. M arssittuaan ulos Baskin kih lakunnasta 
(H3b BaacKaro V f c n a ) ,  joka on T u ru n  h iippakuntaa, ilm oitti hänelle rykm entin 
pappi Josef Potopoff, että m ain ittuun  h iippakun taan  kuuluvassa K abiganovkan 
kirkossa ( b l  K n p w k  KaönraHOBKii) on venäläinen ikooni, T ihv in ilä inen  jum alanäidin  
kuva, jok a  m uinoin, jo  suuren tsaari Feodor Ivanovitschin aikana (1584—1598), jol* 
lo in  ruotsalaiset o livat vallanneet N ovgorod in  ja  sen sivukirkot, on  anastettu  Venä* 
jältä. Kuka sen on  täh än  k irkkoon tu on u t, on  tuntem atonta. Everstissä heräsi 
heti, kun  oli kuvasta kuu llu t, harras halu  viedä se Venäjälle ja hän  pyysi yhdessä 
pappinsa kera pastoria aukaisem aan kirkon, m utta täm ä ei tah to n u t eikä an tanu t 
ottaa ikoonia. Eversti, jonka tu li sääli ikoonia, kokosi rykm enttinsä yliupseeri* 
staabin  ja yksissä toim in upseerien kanssa hän työnsi k irkon auki sekä o tti kuvan. 
A siaankuuluvaa kun nio itusta  osoittaen eversti ja  kapteeni kantoivat kuvan käsillään

1 K irjoituksen kopioitsi syksyllä 1914 senaattori Victor Semenoff. Esittelijä* 
sihteeri Yrjö Loim aranta on  hyväntahtoisesti jä ttäny t sen allekirjoittaneen käy* 
tettäväksi.
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ulos kirkösta, ja  k un  se o li rykm enttiin  saatu pan tiin  se hopeaiseen kehykseen hra 
V itkovitschin ja  koko rykm entin  kustannuksella. Täm än teh tyä he sopivat siitä että 
kuva sijoitetaan Kieviin Podoliassa, sikäläiseen kreikkalaiseen pyhän  m arttyyri Ka* 
tariinan  kirkkoon».

Päättäen sotatapauksista v. 1710 voinevat sekä Bas että K abiganovka olla 
etsittävissä vain  Suom en Karjalasta, sillä T u ru n  h iipp akunnan  m ainitsem inen on  tässä, 
ellei se ole erehdystä, V iipurin vallo ite ttua 13/« 1710 ja  sen piispan paettua R uotsiin, 
K arjalastakin p u h u en  ym m ärrettävissä. Bas -  Baski voisi kenties tarko ittaa  Jääsken 
m arkkinapaikkaa ja  k ih lakuntaa ja  K abiganovka m ahdollisesti K ivennapaa (K ivinebb). 
O lisiko itse kuva sitten jo  Salom on Illen  tai jo lla in  m uulla retkellä 1590»luvulla 
Suom een ku lk eu tun u t. J . Re.

Tilausilmoitus.
Suomen Museo -  Finskt Museum’in
kahdeskymmenestoinen, v. 1915 ilmestyvä vuosikerta tarjotaan täten 
tilattavaksi.

Lehti on pyrkinyt ja on edelleenkin pyrkivä herättämään ja vi* 
reillä pitämään harrastusta kotimaiseen muinais* ja kansatieteelliseen 
sekä sivistyshistorialliseen tutkim ukseen ja edistämään maamme kiin* 
teiden muinaisjäännösten y. m. kultturim uistojen säilyttämistä ja ar» 
voon saattamista. Erittäinkin haluaa lehti olla maamme museotoimin* 
nan äänenkannattaja ja uutisia sekä keskus* että paikallismuseois* 
tamme tulee sen vuoksi edelleenkin lehteen sisältymään.

Su om en M u se o  -  F in sk t M u seu m , tulee v. 1015 ilmestymään 8:na 
vähintäin 1 painoarkin kokoisena vihkona, joista neljä on suomen* ja 
neljä ruotsinkielistä. Kummankin kielinen sarja varustetaan eri sivu» 
järjestyksellä ja on myös erikseen tilattavissa. Vuosikerran loppuun 
liitetään ulkomaisia lukijoita varten saksankielinen katsaus tärkeim* 
piin lehteen sisältyviin kirjoituksiin, joka katsaus kotimaassa jaetaan 
ainoastaan molempien sarjojen tilaajille. Lehti tulee, kuten tähänkin 
asti, olemaan runsaasti kuvitettu. Sen suomenkieliset vihot ilmesty* 
vät tammi», maalis», syys* ja marraskuussa ja ruotsinkieliset helmi», 
huhti», loka» ja joulukuussa.

T ilau sh in ta  on sekä postikonttoreissa että toimitukselta suoraan 
tilattaessa koko 8 vihkoisesta lehdestä 5 mk. ja suomenkielisestä tai 
ruotsinkielisestä sarjasta erikseen 2 mk. 50 p. kummastakin. Muinais* 
m uistoyhdistyksen vakinaiset jäsenet, jo tka ovat suorittaneet täyden 
jäsenmaksun, saavat lehden toimitukselta suoraan tilatessaan tilaus* 
vuoden kuluessa 2 markasta sekä jom m an kumman sarjan erikseen 
1 markasta.

Helsingissä on lehti mukavimmin tilattavissa suoraan toimituk* 
selta, jonka osote on K a n sa llism u seo , T öölö , H e ls in k i  (telef. 19 35), 
kirjakaupoista tai sanomalehtimyymälöistä.

J u h a n i R in n e
A .  H a ck m a n  K . K . M e in a n d er  U . T. S ireliu s.

H e l s i n k i  1 9 1 4 .  K .  F .  P u r o m ie h e n  K i r j a p a i n o  O . - Y .



FINSKA FORNMINNESFÖRENINGEN

FINSKT MUSEUM
*

XXI

1914

H E L S I N G F O R S  1 9 1 4



H ELSINGFORS 1914 
K. F. PU RO M IES BOKTRYCKERI A.*B.



I n n e h å l l :
J . R. Aspelin : N ågra konst- och konstnärsm innen från vår m e d e ltid ...... 87
H arry Donner: Heraldisk=kritiska anm ärkningar rörande E. Brenners resa

i F inland 1670—7 2 ....................................................................  62
Aarne Europaeus: G ravfynd i U sk e la .......................................................................  23,88
L. W. Fagerlund: N ågra anteckningar för besvarande av frågan: hu ru  länge

användes vadm alssegel och råsegel å båtar särskilt i den
åländska sk ä rg å rd e n ................................................................ 78

A . H ackm an: Förvärv till Statens H istoriska M useum år 1912. D en ar--
keologiska a v d e ln in g e n ......................................................... 45

K. K. Meinander: Förvärv till Statens H istoriska M useum  år 1913. D en kul*
turhistoriska avdelningen ............................................................. 1

» A postlafigurerna på N ikolaikyrkan i H elsin gfo rs............  83
A . M. Tallgren: D en östereuropeiska bronsåldersku ltu ren  i F inland .............. 11
L. O. Th. Tudeer: E tt m yntfynd från J o m a la ..........................................................  39

L i t t e r a t u r :
Stan. Rozniecki: Varaegische M inder, anm. av. J . R. Aspelin  .............................. 44

F ornfynd i H e ls in g fo rs ...............................................................................................................  82





D en kristna själens vandring. Från Karuna kyrka. M edlet av 1600stalet.

Förvärv till Statens H istoriska M useum år 1913.
D en k u ltu rh isto riska  avdelningen.

U nder år 1913 ha de kulturhistoriska samlingarna ökats med 
685 föremål, fördelade på 124 huvudnum m er. Av dem tillhöra 115 
föremål (27 huvudnum m er) Antellska Delegationen, 491 (64) Arkeolo* 
giska Kommissionen och 79 (33) Finska Fornminnesföreningen. Här* 
till kommer ytterligare ett antal av 432 planscher och fotografier samt 
1043 fotografiska plåtar jämte kopior.

D e föremål, som detta år vunnits genom rekvisition från kyr* 
korna, i regeln såsom deposition, äro både till antalet och med hän* 
syn till värdet betydande. Främst bör nämnas den stora kollektion 
tavlor, som åtföljde Karuna kyrka vid dess inköp till Friluftsmuseet 
å Fölisön, och av vilka den dyrbaraste införlivades med Konstföre* 
ningens samlingaj i Ateneum, medan tre andra tillföllo Statens Histo* 
riska M useum och resten upphängdes i kyrkan på dess nya plats. 
Tavlorna ha tydligen tillhört ett privatgalleri, antagligen på Karuna 
gård på 1670* eller 1680*talet. På två av de gamla ramarna finnas 
inskurna initialerna A H  M  K i monogram; härmed avses landshöv* 
dingen i Västerbotten A rvid H orn, 1680 gift med M aria Kruse samt
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ägare av Karuna gård. Den dyrbaraste av dessa bilder är framställ* 
ningen av M adonnan, S. Elisabet med Johannes och S. Katarina, 
en »Sacra Conversazione«, som nu tillskrives den flamländske målaren 
Jaspet de Crayer (1584—1669); den är avbildad i Finskt M useum 
1911 s. 63. D enna tavla förvaras numera i Ateneum. I National* 
museet förvaras, förutom de redan 1909 dit förvärvade Karunatav* 
lorna, det vackra ungdom sporträttet av Karl XI samt repliken av 
flamländaren M attheus Vrooms framställning av Katarinas av Medici 
landstigning i Antwerpen i Stockholm och D resden (1632), tre andra

Allegorisk b ild  av Korsfästelsen. Från K aruna kyrka. M edlet af 1700*talet.

tavlor, D en heliga familjen av någon Correggio*imitator, Sauli om* 
vändelse, en livfull ryttartavla i Rubens manér av någon skral epigon, 
samt Den kristna själens vandring. Sistnämnda bild visar i en trä* 
gård, med väl klippta rabatter, de »sju stationerna« av Kristi lidande, 
envar åtföljd av en bild av själen, beledsagad av en ängel. Över 
trägårdens stängsel synes en omsorgsfullt målad fjärrvy med berg, 
skogar och en slingrande flod. En lång underskrift innehåller dia* 
logen »Christus talar« och »Själen svarar.« En alldeles likadan tavla 
har tidigare överlämnats till Nationalmuseet från Kustö kyrka, dit 
den skänkts av landshövdingen Erik von der Linde och hans maka 
A nna Leijonsköld på 1660*talet. -  Bland de återstående nio tavlorna, 
vilka lämnades i Karuna kyrka å Fölisön, må nämnas en 1642 utförd
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dålig kopia av Rubens Skattepenningen samt en egendomlig bild 
från 1700*talet av De godas och de ondas vedergällning. I mitten 
synes Kristus på korset, i bakgrunden till höger röra sig några saliga, 
medan en djävul fram till vänster bortför en dam och två kavaljerer, 
den ena med vit peruk och röd rock, den andra med sönderrivna 
kläder och tappande efter sig pengar, kort och tärningar. Långa 
bibelspråk lämna tillämpning på alla detaljer av bilden. En likadan 
tavla finnes i N ådendals kyrka, och andra har jag sett i Lund och 
Strängnäs. D et var tydligen en mycket spridd och omtyckt komposi*

Ljuskrona av trä. Från N ilsiä kyrka. Timglasställ.
Från M alaks kyrka.

tion, bekantgjord genom något kopparstick. En ryss, som såg N å 
dendalsbilden, förvånade sig över, att en sådan fick hänga i en av 
våra kyrkor; han sade, att tavlan var en skym fbild över kejsarinnan 
Katarina, som avbildats ridande på djävulen.

Ett annat betydande förvärv till museet har utgjorts av tre 
gamla finska fanor, överlämnade som deposition från kyrkorna i Ha= 
likko, Kalvola och Kärkölä. M ed anledning av en från museets sida 
företagen undersökning av i landet ännu befintliga fanor riktades till 
nämnda församlingar samt till Jämsä en begäran att till museet avlåta 
de i kyrkorna ännu förvarade fanorna, och härtill biföllo de tre först* 
nämnda församlingarna. Num era äro alla äldre finska fanor samlade 
i Nationalmuseet, förutom  2 i Å bo, 1 i Tammerfors och 1 i Jämsä.
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Av de tre nu förvärvade har Halikkostandaret tillhört Livdragonerna 
(från Å bo och Björneborgs län) samt förfärdigats år 1752 för 600 
daler km t av hovbroderaren Leij efter en skarp konkurrens med äm» 
betsbrodern Sergel, den stora bildhuggarens fader. Kalvola standaret 
har tillhört N ylands dragoner på Fredrik I:s tid, och Kärköläfanan, 
från 1749, Tavastehus regemente. D e finnas beskrivna i Finska Form 
minnesföreningens Tidskrift XXVI s. 83—98, med avbildningar (n:ris 
5, 9, 19 i förteckningen).

Vid Alavo  kyrkas brand år 1912 räddades altartavlan, som nu» 
mera överlämnats till Nationalmuseet. D en är ej, såsom E. Nervan» 
der förmodar (F. F. F. Tidskr. XXVI s. 77), utförd av J. Z. Black» 
stadius, utan en av A nd . Nordström  1827 målad kopia av J. G.

Isaks offer. Jesu  födelse.
G lasm ålningar från Kvevlaks kyrka.

Sandbergs vackra, i vårt land ofta kopierade altartavla Korsfästelsen 
i Kristinestads kyrka. Av figurerna ha dock på Alavotavlan åter» 
givits blott den korsfäste och M aria M agdalena. -  Från Korpilaks 
kyrka förvärvades genom köp en 1840 utförd skral bild av Korsfäs» 
telsen av C. F. Blom. -  Nilsiä församling har överlämnat tre ljus» 
kronor av trä, intressanta allmogearbeten, fritt kopierade tydligen efter 
kristallkronor, medan förebilderna för dylika arbeten hos oss eljes 
i regeln utgöras av mässings» eller malmljuskronor. -  Från M alaks 
kyrka förvärvades ett gammalt längdm ått av trä, i träfodral, samt ett 
vackert timglasställ i rokoko, tyvärr något skadat, i det två vingar, 
som torde utgått från dödsskallen, nu saknas. -  Ett för våra förhål» 
landen rart förvärv utgjorde slutligen 6 st. glasmålningar från Kvev= 
laks 1692 uppförda träkyrka. M ålningarna, som säkerligen äro sam» 
tidiga med kyrkan, äro utförda i gult, grått, gredelint och något 
grönt, mäta 21 å 22 cm i kvadrat och äro delvis mycket defekta.



De framställa Utdrivningen ur Paradiset, Isaks offer, överstepresten 
Aron, Jesu födelse, Kristi dop och Korsfästelsen.

D et bör framhållas, att Friluftsmuseet å Fölisön under året fått 
emottaga en mängd kyrkliga inventarier, vilka fått plats i Karuna
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E. G. M elartin (1780— 1847). O ljem ålning av J. Z. Blackstadius.

kyrka. Föremålen ha deponerats, och Statens Plistoriska M useum har 
haft tillfälle att försäkra sig om de föremål, som för detsamma kun*

K. K. M eurm an (j- 1878). M iniatyr L. H . T ö rn ro th  (1796—1864).
av C. O. M eurm an 1833. M iniatyr av Le M oine.

nat vara av intresse, en förmån, som dock ej begagnats, emedan sakerna 
varit dels mycket skrymmande, dels av ringa värde eller av typer, 
tidigare väl representerade i museet.
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I. F. G. A tninoff (1805-68). 
M iniaty r av C. v. K othen 1828.

Porträttsamlingen har ökats 
med oljemålade porträtt av prosten 
Johan Fabritius (1743—1824) och 
ärkebiskop Erik Gabriel M elartin 
(1780—1847), det senare signerat 
av J. Z . Blackstadius. Förvärven 
av miniatyrer ha delvis varit av 
stort intresse; de utgöras av porträtt 
av skriftställaren Jakob Judén (1781 
-1 8 5 5 ); överdirektören i medici* 
nalstyrelsen Lars Henrik Törnroth 
(1796—1864), signerat Le M oine ; 
protokollsekreteraren O tto  A dolf 
Daniel M eurman (1817—50), signe* 
rat C. O. M eurman 1833; Karl 
Konstantin M eurman ( f  1878), 

sign. C. O. M . 1835; löjtnanten, sedermera översten, Jakob Fredrik 
G ustaf Aminoff (1805—68), sign. C. v. Kothen 1828; samt en okänd 
medlem av släkten Masalin. De M eurmanska porträtten, förärade av 
överinspektör A. H . W irkkunen, äro utförda av artillerilöjtnanten Carl 
O tto  M eurm an (1789—1845); samtidigt med dem överlämnades ett
par i akvarell utförda, karrikerande sedeskildringar av samme artist:
M usikalisk soaré, med porträtt av medlemmar av släkterna Liljen* 
strand, Telenius m. fl., samt Tingsmöte, likaså med porträtt. Artisten 
visar i dessa bilder en gladlynt 
uppfattning och ett något non* 
chalant utförande, vilket fram* 
träder även i miniatyrerna. D et 
nämnda Aminoff*porträttet ger 
oss kännedom  om en annan 
inhemsk miniatyrmålare, löjt* 
nanten Carl W erner von Ko* 
then (1799—1870), och vi kunna 
med ledning härav till honom 
attribuera ett annat till museet 
tidigare förvärvat porträtt, av 
löjtnanten Jeremias Forsberg 
-j- 1829 (avb. i Finska kadett* 
kårens elever och tjänstemän 
1812—1912, s. 34). Slutligen ha 
till porträttsamlingen inköpts 
några på glas målade silhuetter, gara w acidin (1790—1846). O ljem ålning 
av medlemmar av släkten Wack* av J. E. L indh 1840.

I

 _ i
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lin samt av tullförvaltaren A dolf Clasén i Gamla Karleby, den sist» 
nämnda utförd 1800 av silhuettören P. Heckens. -  Samlingen av 
tryckta porträtt har ej ökats med anmärkningsvärda bilder. Genom 
museets försorg ha under året beskrivits och avbildats porträtt å 
Konstföreningens galleri i Ateneum, i Borgå domkapitel, hos general 
E. Furuhjelm och hos fru E. Tudeer i Helsingfors samt hos ett 
flertal privatpersoner i Å bo. Såsom deposition har museet fått mot» 
taga af friherrinnan Ellen von Born ett oljemålat porträtt av N ikolai 
II, en i mars 1896 daterad förstudie av A lbert E delfelt till det stora 
porträttet å Universitetet; samt av Finska Konstföreningen ett av J. 
E. Lindh 1840 målat porträtt av författarinnan Sara Elisabet W acklin 
(1790—1846). Sistnämnda deposition omfattade även ett par porträtt 
i gips, av J. L. Runeberg och H . G. Porthan, samt en tafla Amori»

Kista från 1500»talet.

ner, enligt uppgift målad av M ichael Toppelius, men osignerad och 
ej liknande andra kända arbeten av honom. -  Till de talrika för» 
värven av målade tavlor höra ytterligare en romantisk eldsvåda och 
stridsscen, signerad på 1830»talet av den såsom målare av kyrklig 
konst kända Carl Petter Elfström  (1774—1836), samt tre akvareller 
från det gamla Raumo, utförda av artisten A x e l Hartman.

M öbelkollektionen har ökats med några nya stoltyper i rokoko, 
gustaviansk stil och empire; de fullständiga museets samling, men 
äro ej av större allmänt intresse. En stor kista från 1500»talet för» 
ärades av v. häradshövding C. von W endt och dir. M. Gripenberg; 
den har framsidan prydd med 4 målade vapen, tyvärr nästan utplå» 
nade och omöjliga att identifiera. Intet av dem torde vara svenskt. 
Kistan är inköpt i Björneborgstrakten och dess tidigare öden okända.

Till den musikhistoriska samlingen har förvärvats en s. k. pyra» 
mid eller stående klavér, från senare hälften av 1700»talet. Pjäsen, 
vars klaviatur varit underkastat reparation och som även eljes är
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något medfaren, härstammar närmast från Å bo. Av stort intresse är 
även en luta med ursprungligen 11 strängar, från U palingo i Reso; 
den är ursprungligen rikt dekorerad, med en utskuren och målad

blomsterranka på skaftet samt en målad krans kring ljudhålet, som 
dessutom är prytt med genombrutet, fint utskuret arabeskmönster. 
I det inre finnes en adresslapp; Jonas E lg  fe c it  in Stokholm A no  
1713.
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Några mera betydande accessioner till keramik» och 

textilsamlingarna ha ej tillkommit. Näm nas må en stor 
kollektion enklare hushållsglas, burkar, flaskor o. d. av 
N otsjö bruks (grundlagt 1797) äldre tillverkning. Härtill 
kommer ytterligare en brännvinsflaska med gjutna bilder 
på ena sidan av N otsjö  bruk, på andra sidan av N otsjö 
gård, en tvåvåningsbyggnad. D et värdefullaste av de öv» 
riga inköpen utgjordes av några mindre pjäser från Rör» 
strand och Marieberg, från 1700»talet. Silversamlingen 
ökades med en rikt ornerad strösockerskål på fot från 
Nystad, med finsk kontrollstämpel och mästarmärke O.
R. L. Den ståtliga pjäsen, som tyvärr saknar andra 
stämplar, kan vara från medlet av 1800»talet. -  Till tex» 
tilsamlingen förvärvades bl. a. en broderad sidenväst från 
förra hälften av 1700 talet, från Tavastehustrakten.

Bland övriga accessioner till dessa specialsamlingar 
märkes en vindflöjel från en 1895 nedbrunnen byggnad Luta, g jo rd  i 
å Kärkis i Uskela; järnplåten visar i genom brutet arbete Stockholm  
initialerna M H :IH  och årtalet 1637, vilket avser M auritz 1715- 
H orn, friherre till Åminne, herre till Kärkis, och Ingeborg 
H orn av Kankas. Flöjeln är en gåva av greve Carl Alex. Armfelt. 
Några kakel av intresse ha förvärvats, nämligen ett med blå blom» 
sterdekoration, från Dalsvik i Tusby, och 3 st. med blå landskap, 
från Michelsböle i Borgå; alla äro från 1700»talet.

De militära samlingarna ha ökats med diverse persedlar för 
värnpliktig vid Uleåborgs bataljon, skänkta av kapten C. A. R. Löf»

gren; nya för samlingarna voro ett par snö» 
skor och en bataljonsflagga. Bland vapen 
märkas framförallt ett stort tveäggat slag» 
svärd, funnet i Kristina socken,' med till»

Brännvinsflaska. Vindflöjel från Kärkis i Uskela.
plattad rund knopp och rak, rund parerstång, samt en stridshammare
1. hjälmkrossare med hake för hängning vid sadeln 1. dyl. Sistnämnda 
pjäs är funnen i Töyrynmäki, Vitsiälä i H auho och torde vara från 
slutet av medeltiden. En vacker värja av nyare tillverkning (Solingen)
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II

har enligt inskrifter burits i dansk*tyska kriget 1864 och turkiska kri* 
get 1877 (av sedermera generalmajor E. R. Bremer). Vidare förvär* 
vades ett kors att bäras under hatten som skydd för huvudet, av en 
typ som ännu in på 1700 talet bars av svenska soldater, och ett fyr* 
kantigt ämbare för en kanon, för m inskning av rekylens häftighet. 
Från Statsarkivet överlämnades en kollektion av 319 stämplar, tillhöriga 
olika finska militära myndigheter intill år 1905. Samlingen av avbild* 
ningar av gamla finska fanor har ökats främst med 64 st. akvareller,

utförda på fotografiskt underlag ef* 
ter original i S. Petersburg; plan* 
scherna ha försålts av den s. k. Trofé* 
kommissionen, vilken f. n. låter av* 
bilda, beskriva och bestämma eröv* 
rade fanor i ryska samlingar. Å  
Krigsarkivet i Stockholm ha för 
museet utförts 8 akvareller av äldre 
finska stadsfanor samt erövrade fa* 
nor i Köpenhamn.

M useet har liksom förut fått 
mottaga föräringar av en mängd 
personer, bland vilka må nämnas 
greve Carl Alex. Armfelt, herr K.
E. Boijer, generalskan N anny Boldt, 
fru Inez Breitholtz, artisten A. 
Brummer*Korvenkontio, fröken M. 
Bäckström, kommerserådinnan Anna 
Castrén, lyceisten Eero Fontell, fru 
J. G adolin, professorskan I. Goden* 
hjelms sterbhus, assessorskan Adéle 
H ougbergs sterbhus, fröken Aina 
Kock, kapten C. A. R. Löfgren, 
doktor P. N ordm ann, jägmästaren 
C. G. G. N orling, lektorskan Ka* 

rin Smirnoff, hr Alfons Spåre, konsul G. Sundman, assessorskan J. M. 
Tallgren, fröknarna I. och S. Tengström, kaptenskan E. Waenerbergs 
sterbhus, fröken Helmi W ecksell, kaptenskan Majken W inter, över= 
inspektor A. H . W irkkunen.

Svärd från Kristina 
socken.

Stridsham m are från 
H au h o  socken.

K. K. Meirtander.
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Den östeuropeiska bronsålderskulturen i Finland.

Samlingarna i Statens Historiska M useum hava i mars detta år 
riktats med ett intressant fynd från bronsåldern, nämligen ett 
fragment av en gjutform till hålcelter av östeuropeisk typ från anan* 
jinotiden (avb. 1) samt ett antal lerkärlsbitar av asbestblandad lera. 
Fyndet hade 1892 tillvaratagits av Th. Schvindt på Räisälä gårds mark 
i närheten av väderkvarnen på den s. k. Kalmistonmäki backen i Räisälä 
socken. Föremålen hava katalogiserats under inv.*nummern 2845:7—8.

För platsen har dr Schvindt i korthet redogjort i samband med 
en berättelse över sina grävningar på stället åren 1885—87. Denna 
redogörelse finnes tryckt i dr Schvindts doktorsavhandling » Tietoja 
Karjalan rautakaudesta», sid. 94. Vi finna här, att stället ligger ne* 
danför kvarnbacken mittemot Husunsaari holme, nedanför Räisälä kyrka 
på Vuoksens strand där floden är smalast. Platsen utgöres av en 
gruskulle, därifrån tusentals hästlass grus och sand bortsläpats. Där* 
vid har kullens hela västra del blivit förstörd och även i dess mitt 
ha djupa gropar gräfts. U nder dessa grävningar hava talrika fynd 
blivit gjorda (H . M. 2298:150, 2490, 2556), vilka bevisa att stället 
under yngre järnåldern använts till begravningsplats. Enligt uppgift 
hade gravarna legat i flere varv ovanpå varandra och nått ända till 
3 meters djup. I sanden hade man på flere ställen iakttagit c. 6 cm 
tjocka mörka ränder, vilka dr Schvindt anser beteckna gravar. D et 
vore dock ej omöjligt att de utgöra kulturrester från en mycket tidi* 
gare period, ty de av dr Schvindt nu till museet inlämnade föremå* 
len liksom även några av de tidigare fynden (avb. 2—3) hava vid 
närmare granskning visat sig härstamma från en bronsåldersboplats 
från 3—400 talen f. Kr. f. Till denna tidigare kulturgrupp har möj* 
ligen hört en del av de vid grustagning funna, men sedermera åter 
förlorade fynd från stället, vilka dr Schvindt i a. a. omtalar.

På platsen skola nästa sommar utföras grävningar för att om 
möjligt klargöra den ursprungliga boplatsens karaktär. Dess läge vid 
Vuoksens norra utflöde -  vattnet står här c. 9 m. över havet -  har 
varit mycket gynnsamt. Före Nevans uppkom st låg stället vid en 
vik av Ladoga eller vid det sund, som förbi Kexholm förband La* 
dogas vatten med Finska viken utanför n. v. Viborg. Vid denna 
vattenväg ligga alla i östra Finland tillvaratagna bronsåldersfynd samt 
de rikaste boplatserna från vår stenålder.

De föremål från Kalmistonmäki, vilka äro äldre än flertalet av 
dessa fynd, äro ett tiotal lerkärlsbitar av asbestblandad lera (H . M. 
2490:2, 8, 2556, 2845:7) samt det ovan omtalade gjutformsfragmentet 
av samma material (H . M. 2845:8). Till de förstnämnda finner man 
analogier i flere östfinska keramiska alster från stenåldersboplatser;
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gjutformen åter har tydligen varit avsedd för tillverkning av en till* 
plattad bronscelt, sådan som avb. 4. Originalet till denna avbildning 
-  funnet i guv. Kasan i östra Ryssland -  visar vid eggen starka 
sp å r 'a v  slitning, men de synliga ornamentala relieflinjerna hava tyd* 
ligen sträckt sig till eggens hörn, liksom de gjort det på de celter, som 
gjutits i Räisäläformen. D enna typ är östrysk, en sen utvecklingsform 
inom ananjinoceltgruppen, och den tillhör sannolikt 3. årh. f. Kr. f. 
Vi hava här det första ovedersägligen östeuropeiska bronsåldersföremå* 
let från Karelska näset. Av de tidigare kända 3 bronsåldersminnena 
från detta område är ett säkert skandinaviskt -  glasögonspännet från 
V iborg -  medan de 2 celterna från Kaukola och Valkjärvi tillhöra 
en typ, som förekommer såväl i Skandinavien som i östra Ryssland.

A vb. 1. G jutform sfragm ent A vb. 2—3. Lerkärlsbitar. Räisälä.
av lera. Räisälä. */i.

D et nya Räisäläfyndet avser tillverkning av bronssaker. Gjut* 
formarna och spåren av gjutning överhuvud äro dock rätt sällsynta i 
den östryska bronsålderskulturen. M an känner sådana tillsvidare från 
5 fynd, av vilka 3 bevisligen avse gjutning av hålcelter, näml. 2 gjut* 
formar av täljsten och 1 lerhatt av lerkärnan för åstadkommande av 
celtens inre hålighet (avb. 5).1 Från Finland  däremot ha vi nu gjut* 
formar från 4 fynd. -  För jämförelsens skull må nämnas, att man år 
1908 kände 36 i Sverige funna bronsåldersgjutform ar, alla de andra 
från landets södra delar utom en från Värm land2. A v formarna -  
alla av täljsten -  ha 28 varit använda till gjutning av hålcelter. Från 
N orge  kände man vid samma tid endast 2 formar, båda av sten1. Från 
Danmark voro 26 formar kända, av dem 23 av täljsten och 3 av brons; 
till dem kom ytterligare år 1908 ett märkligt fynd från Haag, med 
bl. a. delar av 95 gjutformar av lera, de första i sitt slag från Skan* 
dinaviens bronsålder3. Lerans beståndsdelar i dessa är dock en an*

1 A. M. Tallgren, Sorotsji G orin  m uinaislinna, Suom en M useo 1910: 54—55. 
ld., B ronzezeitliches im U ralgebirge, Jo u rn . Soc. F inno-O ugr. XXX, 23 sid. 11. Yt* 
terligare en gjutform  finnes från sjön Sigirskoje v id  Jekaterinenburg .

2 C arl N eergaard, H aag Fundet, A arboger 1908: 325.
3 N eergard, a. a. 303. jfr. a. a. 309.
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nan än hos de finländska formarna, varför de danska även i tekniskt 
avseende skilja sig från våra av asbestblandad lera gjorda formar.

Den östeuropeiska bronsålderskulturen är i detta nu represen* 
terad genom följande fynd i Finland. Vi börja med de nordligaste1.

1. G jutform  av tälj sten till sexkantiga hålcelter av ananjinotyp 
(H . M. 2160.). Övertorneå.

2. G jutform  av täljsten till hålcelter av degenererad s. k. mä* 
lartyp (H . M. 4208:1—2). Kemi.

3. G jutform  av täljsten till hålcelter av mycket tillplattad anan* 
jinotyp (H . M . 3045:37). Muhos. Fullt analoga exemplar känner 
jag ej från Ryssland.

A vb. 4. Bronscelt. G uv. Kasan. Ryss* 
land. 3/». Zauss. 3240.

4. 5 fragment av gjutformar av asbestblandad lera till hålcelter 
från Nimisjärvi i Säräisniemi, näml.: H. M. 3147:19—20. 2 bitar av 
en gjutform, med ett ornamentalt band vid mynningen, bestående av 
2 parallela ränder med en rad punkter emellan. Antagligen hava 
dessa bitar hört till samma form (avb. 6). De höra till dr A. O. Heikels 
fynd från Säräisniemi och äro troligtvis från Sillankorva vid Nimisjärvi.
H . M. 3147:21. Kantbit av en gjutform (avb. 7) ornerad i likhet med 
celterna av s. k. mälartyp. D etta ornament förekommer visserligen 
även på ananjinocelter, men kantbiten tyckes bevisa att celtens ge* 
nomskärning mest liknar mälartypens. Funnen såsom de föregående. 
-  H . M. 4080: 12. Ett fragment av en gjutform till hålcelter, närmare 
obestämbar, analyserad genom dr Ailios försorg. Köpt av honom 
med en massa lerkärlsbitar. Troligtvis från Sillankorva. -  H . M.

1 Jfr. bl. a. H ackm an, A tlas för F in land 1910, kartb lad  50.
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4080^14. ö v re  hörnpartiet av en gjutformshälft till hålcelter, ornerad 
med 2 parallela ränder utm ed mynningen, men utan punkter mellan 
ränderna (avb. 8.). Förvärvad såsom föregående nummer.

5. Hålcelt av egendomlig typ (H . M. 5311). Maaninga.
6. Hålcelt, fyrsidig (Mus. Kuopio). Pielavesi.
7. Hålcelt, fyrsidig (H . M. 2058:1). Laukas.
8. Hålcelt av degenererad mälartyp. Funnen i början av 1800st.

men sedermera försvunnen. Känd genom en gammal teckning. Laihela.
9. Hålcelt, fyrsidig (H . M. 3033:1). Norrmark.
10. 2 hålcelter, tillplattade (H . M. 3502:1—2). Borgå.

A vb. 7. Frags 
m ent av en 
g jutform  av 
lera. Säräis» 
niem i. ’/i.

Avb. 6 . 2 fragm ent av en gjutform  av lera. Säräisniemi. '/i.

11. Fragment av en gjutform till hålcelter av asbestblandad lera 
(H . M. 2845:8). Räisälä.

Inalles känner man alltså 14 föremål eller delar av sådana av 
östeuropeiska bronsålderstyper från 11 fynd i Finland, eller c. 20% av 
vårt lands hela bronsåldersinventarium (de motsvarande siffrorna äro 
57 och 68, de säkra men försvunna fynden medräknade).1

Dessa fynds utbredning framgår av den bifogade kartan över 
nordöstra Europa (avb. 9). För att klargöra dessa fynds kulturställ* 
ning ha på kartan antytts även områdena för den skandinavisk*bab 
tiska och för den östryska bronsålderskulturen. D en skandinaviska 
bronsålderskulturen i Finland visar sig vara en typisk kustkultur.

De ovan uppräknade östeuropeiska bronsåldersföremålen från 
Finland äro alla celter eller formar till sådana. Vi kunna bland dem

1 H ackm an, a. a.; F inskt M useum  1913: 65, Suom en M useo 1914.
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särskilja 3 grupper, mälar*, pielavesi* och ananjinotyperna. Den 
förstnämda representeras av Kemi* och troligen en av Säräisnie* 
migjutformarna, Laihela*celten, de möjligen östeuropeiska Kaukola* 
och Valkjärvicelterna och den säkert skandinaviska Kimitocelten. 
Såsom känt är typen av mellansvenskt ursprung, 
och den torde kunna härledes ur en sydsvensk 
prototyp1. På ett jämförelsevis tidigt stadium 
har den blivit känd i trakten av n. v. Kasan, 
där den snart företer degenererade och lokala 
former.2 Dessa senare sprida sig åter västerut och 
norrut, och tyckas ha varit speciellt omtyckta i 
Finland. N ågra av de kända exemplaren av 
denna typ från sistnämnda land äro så pass 
överensstämmande med exemplaren från Ryss* 
land, att en direkt påverkan från Skandinavien A vb. 8 . Fragm ent av en 
vis å vis dem måste anses vara utesluten trots S u tf ° rm av lera- Säräis= 
deras geografiska läge (avb. 10). niemi. /i.

Den andra gruppen av östryska hålcelter i Finland, pielavesity= 
pen, representeras av Laukas, Pielavesi och Norrmarkscelterna. Ett 
exemplar av denna typ har också tillvaratagits i U ppland.8 Av de 
finländska exemplaren kan Laukascelten vara förfärdigad i landet, 
emedan fullt analoga exemplar ej kännas från östra Ryssland, där ty5 
pen dock hör hemma och där man känner besläktade och parallela 
typer ända till öster om Ural.4 H uruvida vår M aaningacelt kan räk* 
nas till denna grupp, må ännu lämnas oavgjort. Tillsvidare känner 
man två analogier, näml. 1 från Skåne, 1 från U ral,8 men celtens prototy* 
per kunna sökas i Sverige och dess sista utvecklingsstadium i Ryssland.

Den tredje av våra celtgrupper, d. s. k. ananjino*typen omfattar 
övertorneå, M uhos, 2 av Säräisniemi och Räisäläformarna samt de 
båda Borgåcelterna, vartill ytterligare kommer 1 celt från Lycksele 
och 1 från U ppland i Sverige.8 M ed undantag av övertorneå exem* 
plaret äro de alla synnerligen tillplattade och äro från slutet av brons* 
åldern. Förutom  på Räisäläfragmentet förefinnas de ornamentala rän* 
derna på de båda svenska celterna samt på en av Säräisniemiformarna, 
ehuru de endast på Räisäläformen gå ner till eggen. De äro rudi*

1 S. Lindqvist, De svenska ho lkyxorna från bronsåldern . O puscula archaeo* 
logica Oscari M ontelio  septuagenario dicata. sid. 79—90;

2 A. M. Tallgren, Die Bronzezelte vom  sog. A n an ’ino*typus. F innisch-U gri- 
sche Forschungen XII.

2 G. Ekholm , U pplands bronsålder, sid. 249, fig. 60.
4 A . M. Tallgren, Die Kupfer* u nd  Bronzezeit in N ord- un d  O strussland,

sid. 184 ff.
‘ A. a. sid. 191. Jfr. Ekholm , a. a. sid. 249.
0 Ekholm , a. a. sid. 249.



ment efter de sexkantiga celternas ytlinjer; ett flertal analogier kan 
uppvisas i östra Ryssland.

U töver de ovan uppräknade östryska celterna och gjutformarna 
i Finland ha vi ytterligare att uppehålla oss vid de lerkärlsbitar, som 
i ett par fall tillvaratagits med våra gjutformar, näml. i Säräisniemi 
och Räisälä. De ifrågavarande lerkärlsbitarna äro grå till färgen och 
hava gjorts av asbest*, talk* eller m oskovitblandad lera. Kärlens väg* 
gar äro tunna och hårda, bottnarna hava varit jämna, kanterna dels
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A vb. 9. Karta över u tb red n ingen  av de skandinaviska och östryska 
bronsålderskulturerna.

oprofilerade, dels starkt inåtböjda. Ornam entiken är enformig, geo* 
metrisk, ornamenten gjorda med något vasst redskap, låga, gå i linjer, 
någon gång i band. Åven breda ovala kamstämplar förekomma. Så* 
väl till materialet, kärlens form och tjocklek som ornamentiken skil* 
jer sig denna keramik fullkomligt från stenålderns finländska kam* 
keramik. Den har påträffats på följande ställen i Finland.

1. Enare (H . M. 5471:8—10). 22 lerkärlsbitar av asbestblandad 
lera, 12 kvartsskärvor och jordprov, funna av stud. I. Itkonen på 
stenåldersboplatsen på N  sidan om Joenjokis mynning vid Vuopaja



i Enare. Bland lerkärlsbitarna finnas 3 inåtböjda kantbitar (avb. 11). 
Ornamenten bestå av kam* och gropmotiv.

2. Kemijärvi (H . M. 3637:1—8). 7 lerkärlsbitar, oornerade, av 
asbestblandad lera, 1 stycke kvartsit, brynstenar, stenskärvor, 3 flint* 
bitar, 2 brända bensmulor, funna av dr H j. Appelgren år 1898 un* 
der en grävning å Ylitalo gårds mark i Pikkukylä by, på E stranden 
av Kemiälv, på gränsen mellan Kemijärvi och Rovaniemi socknar men 
på Kemijärvi sidan.

-  17 -

3. M uhos (H . M. 3871:27, 40). Ett tiotal lerkärlsbitar av asbest* 
blandad lera, av dem 5 kantbitar med inåtböjd kant, vilkas inre, yttre 
och övre sida ornerats med svagt framträdande fyrkantiga stämpellinjer, 
(avb. 12). Funna av dr H j. Appelgren under en grävning år 1900 i Mu* 
hos å H onkala gårds mark i Pyhänsivu by, i en åker där man för 
övrigt funnit en mängd stenåldersfynd, bl. a. Rovaniemi hackor (jfr.
F. F. F. T. XXIV: 1, sid. 29 ff.).

4. Säräisniemi. Ung. hälften -  eller c. 500 stycken -  av alla 
lerkärlsbitar på stenåldersboplatsen vid Sillankorva, Nimisjärvi, äro

2
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av asbestblandad lera (avb. 13—14). D r Ailio har på ett utm ärkt sätt 
redogjort för denna keramik i Die Steinzeitlichen W ohnplatzfunde 
in Finland II N :o 193, till vilket arbete jag hänvisar.

3. Lappo (H . M. 3725:7). Kantbit av ett lerkärl, av asbest» 
och täljstensblandad lera, såväl yttre som inre sidan bearbetad med 
något verktyg. Funnen på 25 cm djup i Juho  Puolijokis M äkipelto 
åker i Haapakoski by i Lappo. (Jfr. Ailio, a. a. N :o 120).

6. Hankasalmi. (H . M. 5427:299). Ett större stycke av ett stort

A vb. 11. Lerkärlsbit. Enare. A vb. 12. Lerkärlsbit (inre
sidan). M uhos.

A vb. 12. Lerkärlsbit. Muhos.)

A vb. 13, 14. Lerkärlsbitar. Säräisniemi.

lerkärl med branta väggar, oprofilerad kant, ornerad med zoner be» 
stående av två parallela linjer. Funnen på 52 cm djup i närheten av 
en eldstad i orörd jo rd  vid dr Ailios grävningar på den kända sten» 
åldersboplatsen vid Salo i Hankasalmi. I lagret ovanom lerkärlsbi» 
ten tillvaratogos bl. a. 4 lerkärlsbitar av typisk kamkeramik. Före» 
målet finnes avbildat hos Ailio, a. a. I, s. 90, avb. 63. (Jfr. för 
övrigt lerkärlsbitar från ett gravröse från äldre järnåldern i Lillkyrö, 
Perkiö (H . M. 4604: 107.) Leran svagt asbestblandad.)

7. Kivijärvi (H . M. 5218:1). En lerkärlsbit av asbestblandad lera, 
rödbrun till färgen, ornerad med en låg kamlinje. Funnen av mag.
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A. Europaeus 1908 i Kivijärvi s:n på en mot Kangaslahti sluttande åker, 
å Ojala hemmans mark i Pudasjärvi by. I samma åker tillvaratogs en 
avlång sten och en kvartsskärva. Inga grävningar föreligga tillsvidare.

8. Parikkala (H . M. 5176, 5427:255-74). En hel mängd lerkärls* 
bitar av asbestblandad lera, ljusbruna till färgen, ornerade med vari* 
erande kamstämplar, vilka ordnade i ränder betäcka hela ytan. Kan* 
terna äro inåtböjda, ornerade på inre, yttre och övre sidan liksom i 
M uhos (avb. 15—16). -  Funna dels under sandsläpning dels under dr Ai* 
lios grävningar 1908 och 1909 på Kaunissaari holme i Parikkala. Hol* 
men ligger i Simpele sjö, är 130 m. i diameter och högst 6,3 m. över vat* 
tenspegeln. Före Simpeles fällning har holmens storlek varit b lott 
75 x 97 m. Den enda näring som här kunnat idkas har varit djup*

Avb. 15. Lerlrärlsbit. Parikkala.

A vb. 16. Inre sidan av lerkärlsbiten, avb. 15.
fiske. Kulturlagrets tjocklek har varit x. V2 m - _  D r Ailio anser att 
stället varit bebott endast sommartid. D et undersökta området var 
65 m2, och kunde bitar, hörande till samma kärl, hittas på ända 18 
m:s avstånd från varandra. -  De övriga fynden från holmen utgöras 
av en spjutspets (H . M. 4916) och en mäjsel, båda av skiffer (Fl. M. 5078), 
en mängd lerkärlsbitar av kamkeramiska typer samt en gjutform 
av asbestblandad lera (Fl. M. 5176:14). Formen har använts för smala 
rörliknande föremål, rundade eller konkav*konvexa (avb. 17). Formen 
kan vara samtidig med asbestkeramiken, och den påminner något om 
östryska bronsprydnader från romerska järnåldern, vilka dock alltid före* 
komma parvis. Även senare analoga former känner man från östra 
Ryssland (jfr. 3amiCKH OTfl. PyccK. CnaBH. apx. M. P. A px. 06m. V: 
1, Taf. XXII: 13 samt MaTep. no apx. Poccin 26, Taf. 38).
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9. Kaukola. En hel mängd lerkärlsbitar av 

asbestblandad lera har tillvaratagits på stenålders* 
boplatsen i Tiitunm äki i Kaukola. Kärlen ha inåt* 
böjd kant. En redogörelse för fynden kommer 
att i en snar framtid publiceras av mag. S. Pälsi.

10. Viborg (H . M. 5428:1206-07, 5621: 1). 
Från den enormt rika stenåldersboplatsen på Häy* 
rynmäki vid V iborg har man bitar av två slags ler* 
kärl av asbestblandad lera, näml. av det ena ett par 
tiotal fragment, kanterna inåtböjda, av det andra 
5—6 bitar, ornerade med imiterade snörornament. 
Mag. K. Soikkeli kommer att behandla dessa 
fynd.

11. Räisälä. D et fynd som utgör föremål för 
vår uppsats.

12. Vederlaks (H . M. 4564:16, 29). Bitar av 2 lerkärl av asbest* 
blandad lera. D et ena kärlet har varit oornerat, med raka väggar, 
det andra, av vilket betydligt flere bitar finnas i behåll, vilka lågo 
tätt intill varandra, har haft avrundad (?) botten och kanterna något inåt* 
böjda. Runt om kärlet har gått en zon figurer, bestående av 3 korta 
kamstreck med 3 tänder i strecket. -  Bitarna tillvaratogos av mag. 
J. Rinne på stenåldersboplatsen på Heikkilä bys mark vid Vaalima 
å i Vederlaks. På denna boplats hittades även mäjselliknande stenar 
av dåligt material, använda som gjutform ar för smycken av permiska 
typer (jfr. Suomen Museo*Finskt M useum 1906: 14—21. Ref. s. 24).

Inalles känner man alltså asbestkeramik i Finland från 12 ställen, 
av vilka stenåldersfynd gjorts på 8, inga eller inga bestämbara andra 
fynd på 3 och bronsåldersfynd på 2 ställen, av dem på ena stället 
även stenåldersfynd. Asbestkeramikens utbredning i Finland är ty* 
piskt östlig och nordöstlig, densamma som de östeuropeiska bronsernas.

Om  denna asbestkeramiska grupp må ytterligare anmärkas, att 
de karaktäristiska inåtböjda kanterna förekomma i 7 fynd; 3 fynd 
förete oprofilerade kanter; ännu ett tredje slags kantbitar känner man, 
ehuru b lott från Säräisniemi.

Vad ornamenten beträffar, äro de delvis gjorda med stämplar, men 
en del påminner rätt starkt om vanliga kamornament. Å  andra sidan 
känner man i den kamkeramiska gruppen ornamentmotiv, vilka myc* 
ket likna asbestkeramikens, och dessa måste anses vara kontaminations* 
former. D etta faktum, liksom fyndförhållandena i Hankasalmi, delvis 
också i Säräisniemi, torde bevisa, att asbest* och kamkeramikerna del* 
vis äro samtidiga. M en å andra sidan utvisa våra gjutformar, att as* 
bestkeramiken fortlever ännu under ananjino*tiden. D en har alltså 
antingen fortlevat genom hela bronsåldern från stenålderns slut, eller

Avb. 17. G jutform . 
Parikkala. Vi.
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också har kamkeramiken bibehållit sig mycket längre än till den antagna 
slutpunkten för stenåldern (c. 1500 f. Kr.). För egen del är underteck* 
nad av sistnämnda åsikt, isynnerhet emedan asbestkeramiken enligt min 
åsikt representerar en främmande kultur och ej kan ha utvecklat sig 
ur kamkeramiken.

U tanför Finlands gränser påträffas asbestkeramik i Olonetz. På 
den stora stenåldersboplatsen i Niznij*Salmi by har man tillvaratagit 
ett par hundra lerkärlsbitar av starkt asbestblandad lera. Åven den 
karaktäristiska inåtböjda kanten förekommer där; ornamentiken där* 
emot är nästan typiskt kamkeramisk (avb. 1 8 - 19).1

Avb. 18. Lerkärlsbit. O lonetz.

Avb. 19. Lerkärlsbit. O lonetz.
Längre borta i Ryssland finnas vissa likheter i keramiken på de s. k. 

djakovotyps gorodistserna från folkvandringstiden (jfr. G orodzow  
i Tpyflbi apx. C^Lana bt> KieBF 1899, sid. 624 etc.), ehuru denna lik* 
het ej är synnerligen utpräglad. Därem ot tyckes den talkblandade 
keramiken på de uralska gorodistserna (och likaså de nordpermiska ?) 
stå mycket nära den finländska asbestkeramiska gruppen. (Jfr. Mar. 
no apx. b o c t .  ryö. Poccin II, Palkino i U ral.)

U ndertecknad har tidigare i några uppsatser om de öst* och nord* 
finländska bronsåldersminnena, framför allt i en uppsats i Finskt Mu* 
seum 19112 och i Valvoja 19133, ut.talat som åsikt, att medan dessa 
bronser voro i bruk, den nord* och östfinländska befolkningen ut*

1 H . M. 3824; 610.
a B ronsåldern i F inland, sid. 25 ff.
3 Itä Venäjän pronssikausi, sid. 673 ff.
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gjorts av nomadiserande stammar, att dessa stammar socialt och kul* 
turellt, antagligen även etniskt, voro besläktade med den d. v. befolknin* 
gen i norra Ryssland, och att dessa stammar strövade kring på dessa 
ofantliga sträckor liksom de n. v. samojederna vid Ishavet. Finlands 
sydvästra kusttrakter däremot beboddes av ett västligt jordbrukande och 
handelsidkande folk, vilket beskattade stammarna i landets inre delar 
och småningom utbredde sitt välde österut och norrut. Jag uttalade 
samtidigt som hypotes, att stenåldersminnena i Finlands inre delar del* 
vis vore senare än kusttrakternas stenåldersföremål, och delvis kanske 
vore från en tid, så pass sen som den skandinaviska bronsålderns 
slut. I sin uppsats om stenålderskulturens fortbestånd1 har dr Ailio 
dock icke kunnat förena sig med undertecknad. Emedan jag ej kän* 
ner mig övertygad av honom  och emedan frågan å andra sidan är en 
av de viktigaste för vår arkeologi, torde det vara skäl att fortsätta 
den engång påbörjade diskussionen.

D r Ailio anser det vara teoretiskt oriktigt att påstå, att kulturen 
i det inre Finland under århundraden skulle förblivit stereotyp och 
ej i högre grad blivit påverkad av kulturen i landets kusttrakter. Jag 
ber att få hänvisa till samojederna och deras kulturella förhållande 
till ryssarna i Central*Asien. N ågot liknande föreställer jag mig för» 
hållandet i Finland under den skandinaviska bronsåldern. Teoretiskt 
oriktigt kan det åtminstone ej vara.

Jag påminner mig likaledes redan tidigare2 ha framhållit, huru 
man kunde förstå förekomsten av skandinaviska föremål från sten» 
åldern och så åter från slutet av bronsåldern i det inre Finland, ehuru 
de saknas där under mellanliggande tid (jfr. Ailios tvivelsmål a. a. s. 13).

A tt stenåldern i norra och östra Finland skulle ha räckt ända 
till slutet av den skandinaviska bronsåldern bevisas i m itt tycke yt* 
terligare därav, att asbestkeramiken, såsom ovan framhållits, tillhör 
denna period men särdeles ofta påträffas på stenåldersboplatser. Räi» 
säläfyndet i förening med Säräisniemifyndet tyckes mig ge ett starkt 
stöd för denna åsikt. M öjligen kunna vi vänta oss märkliga uppslag 
i denna fråga genom fortsatta grävningar i de nordösterbottniska s. 
k. jättekyrkorna, vilka ansetts tillhöra den äldre järnåldern, men vi* 
sat sig innehålla spår av stenålderskultur.8

D et vore ju  i och för sig mycket naturligt, att stenåldersföre* 
mål jämförelsevis länge i Finland använts, när man vet att detta 
ännu under yngre bronsåldern varit förhållandet i det på bronser så 
rika Danm ark.4 A . M . Tallgren.

1 J . A ilio, Die D auer der S teinzeitkultur im N o rden . O puscula Archasolo*
gica Oscari M ontelio  septuagenario dicata, sid. 9—18. 2 F. M. 1911: 27.

3 A . Europaeus, Paavolan pitajän jättiläisk irkot, Suom en M useo 1913: 80 ff;
ref. på tyska sid. 7. 4 N eergaard, a. a. sid. 320.
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G ravfynd i U skela.
Den 7 sistlidne oktober meddelades till Statens Historiska Mu* 

seum, att snickaren Evert Mäkelä på N ohteri hemmans mark i Isokylä 
by av Uskela socken (Egentliga Finland) vid grävning å grunden för en 
byggnad i Ketohaka hage funnit några fornförem ål: spjutspetsar, knivar, 
ett armband m. m. samt fragment av en halsring, möjligen av guld. Med 
anledning av fyndet hade arbetet å platsen avbrutits. D et var syn* 
barligen fråga om ett förhistoriskt gravfynd, och undertecknad, som 
då skötte amanuensen dr A. Hackmans tjänst, förordnades att verk* 
ställa undersökning å platsen.

Ketohaka hage, som redan förut är känd för sina fynd och talrika 
gravrösen, ligger c. 2 km norr om Salo köping och 3 km i samma rikt* 
ning från Uskela kyrka, nordväst om Uskela 1. Salo å på den sydost* 
liga sluttningen av en backe utan särskilt namn; sydväst om densamma 
höjer sig bakom ett litet stycke odlad jord  den 70 m höga Hyyper* 
mäki,1 i nordost åter bakom Vihtharja bäck äro höjderna Isomäki och 
Palomäki. På sydöstra och södra sluttningarna av alla dessa backar 
ligga flere tiotal gravrösen, av vilka några redan undersökts och be* 
funnits innehålla brända ben och förhistoriska fynd, alla, med undan* 
tag av ett bronsåldersföremål, från c. 3 0 0 -600*talen e. K r.2 Anmärk* 
ningsvärt är, att inga gravar synas förekomma å backsluttningarna 
mellan Hyypermäki och havet, ej heller på höjderna sydost om Us* 
kela å ,8 mitt emot de nämnda backarne. D etta torde bero på, att de 
dödas viloställen under ifrågavarande tid med förkärlek, och tvärtemot 
vad fallet var under bronsåldern, valdes på något avstånd från havet, i 
närheten av odlade områden och mot öster.

Själva fyndplatsen ligger i södra hörnet av Ketohaka på N ohteri 
hemmans mark, på en låg, sandig backavsats sträckande sig N O —SW 
och i sydost rätt brant stupande c. 2,5 m, åt andra håll däremot lång* 
samt sluttande. Stället ligger c. 35—36 m över Uskela å invid Moi* 
sio folkskola.4 H är hade snickaren Evert Mäkelä köpt åt sin son 
Akseli en parcell, och i början av oktober begynte avrödjnings* och 
grundgrävningsarbetena på stället. Sedan ett tätt enrissnår, varav 
platsen fått namnet Katajamäki, undanrödjats, kom i dagen ett

1 Enligt uppm ätning av h r V. J. Kallio.
2 H ackm an: Die ältere Eisenzeit I s. 34—37 och 364—365; Suom en M u se o -  

Finskt M useum X lll s. 8 6 ; F. M. X V III s. 50—51 och Hist. M useet N :o  5580: 1—121 
och 5614: 1 -8 ;  6125: 1-30.

3 På ett ställe, kallat M ahlakankare, sydost om Uskela å m itt em ot Ketohaka
hage uppgavs likväl e tt par gravrösen liknande stenhögar ligga.

1 Uskela å är här knappt mera än 1 m över havsytan.



ännu icke undersökt stenröse nordväst om grävningsområdet. Syd* 
ost om detta röse lågo tre stora stenar (A, B, C ; se fig 1—3), som 
väckte arbetarnes uppmärksamhet och vid vilka grundläggningsarbetet 
avbröts. Dessförinnan hade man hunnit rödja sten från ett område
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Fig. 1. G rävningsom rådet på Katajam äki i Uskela.
D en öVre kartan  visar stenarnas läge samt fyndställena fö r de viktigaste förem ålen 
och de bränd a bensm ulornas spridning. På den nedre kartan äro fyndställena för 
viktigare förem ål u tm ärk ta m ed liggande kors, fö r lerkärlsbitar m ed svarta trianglar. 
D e prickade lin jerna begränsa om råden, där b rän d a  ben h itta ts; de ställen, där de 
anträffats i större m ängd, äro utm ärkta medels prickning eller dubbel prickad linje. 
D en korstecknade linjen anger gränsen för fynd  av bränd a lerklum par. Kol och 
b ränd  jo rd  utm ärkes m ed svarta fläckar eller schraffering. D et av M äkelä tidigare 
om grävda om rådet är betecknat med en dubbel (en hel och en streckad) linje.
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om c. 35 m2 sydost om de nämnda stenarne. Enligt snickaren Mä* 
keläs utsago hade på detta område funnits flere rätt stora stenar, in» 
gen dock så stor som stenarne A, B och C. De hade varit till större 
delen täckta av jo rd  och ej legat i en krets eller annan regelbunden 
ordning. Sagesmannen hade trott dem vara vanliga »jordstenar». Ef* 
ter avlägsnandet av grästorven hade stenarne vänts och dels rullats 
ner för sluttningen, dels kvarlämnats för att begagnas till stenfot. 
Därefter hade marken jämnats, varvid man å punkten a hittat ett brons* 
armband, till formen likt Hackman, Die ältere Eisenzeit I Taf. X: 1 
och i vardera ändan ornerat med tvärstreck likt Hackman a. a. Taf. 
X: 6, 7, samt en kedlänk av brons, fig. 10 (H ist. M us. 6459: 1—2); 
och å punkten b en järnkniv med krum rygg, närmast lik Hackman, 
a. a. Taf. XIII: 1 (6459: 3). Å  punkten c hittades på c. 20 cm 
djup mellan stenarna A  och B (se fig. 1—3) en spjutspets med 
kort, smalt blad, skaftholk och lång hals (fig. 15), en 371 mm lång 
spjutspets med hullingar och nertill slutande i en skafttånge, av samma 
typ som fig. 16, och en afsiktligt buktig böjd kniv med rak rygg, alla 
av järn (6459: 5—7). »Vid framsläpning av sand» hade på samma 
ställe, synbarligen djupare, kommit i dagen ett stycke av en guldhals* 
ring (fig. 4; 6459: 4). Också brända ben hade tillvaratagits å fynd» 
platsen, och jorden hade varit sotig. Spjutspetsarna och kniven utgöra 
tydligen ett senare i röset nerlagt gravgods, som att döma av den 
hullingförsedda spjutspetsen sannolikt är från 600», tidigast 500»talet. 
Efter dessa fynd hade arbetet å platsen avbrutits.

Vid de å platsen företagna grävningarna undersöktes hela den 
blivande byggnadsgrunden, inalles 86 m2. Först undersöktes det re* 
dan rödjade området, där ännu ett c. 10—20 cm mäktigt smutsgrått 
jordlager låg över den orörda sandbottnen och där fynden troligen ej 
rubbats synnerligen långt från sina ursprungliga platser, emedan grav* 
godset och benen i detta det mellersta röset, såsom det visade sig vid 
avlägsnandet av stenarna A —C, var utbrett på jordytan, varefter röset 
lagts över dem. Å  detta område hittades å punkten 1 (se fig. 1) ett 
oornerat armband, gjort av en i genomskärning kvadratisk bronsten 
(6459: 9); å punkterna 2 a och 2 b ett bronsspänne (fig. 14; 6459: 10); 
å punkten 3 en kedlänk av brons, av samma slag som fig. 12 (6459: 11); 
å punkten 4 ett U»liknande föremål av järn (6459: 12); å punkten 5 
ett stycke av guldringen fig 4 (6459: 13); å punkten 6 ett stycke av 
en halsring av silver, fig 7 (6459: 14); å punkten 7 ett annat stycke 
av guldringen fig. 4 (6459: 15); å punkten 8 skaftdelen av en liten 
prydnadsnål av brons, närmast lik Hackman a. a. s. 22 fig. 11 (6459: 16); 
å punkten 9 ett stycke av silverringen fig. 7 (6459: 17); å p. 10 ett 
stycke av guldringen fig. 4 (6459: 18); och å p. 21 en genombruten 
kedhållare, fig. 9 (6459: 19). Vid sållning hittades dessutom kedje*
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länkarna fig. 11 och 12 (6459: 20, 21), delvis av eld skadade stycken 
av järn* och bronsföremål, bl. a. huvudet av en bronsnit, samt några 
oornerade, grova lerkärlsbitar, brända ben och kol, alla inom den å fig. 1 
prickade linjen (6459; 22—39). I nordöstra delen av området hittades 
ett par benskärvor och något brända lerstycken (6459: 62—63).

Härefter undersöktes området nordväst om stenarne A —C. Då 
dessa stora stenar, av vilka den mellersta var väl 1 m hög och pyramid* 
formig, samt några andra norr om dem liggande vältrats åt sidan, 
kunde man tydligt konstatera, att de placerats på gravgodset. Stenen 
B hade lagts mitt på bålet, då detta ännu var hett, så att stenens 
undersida bränts svart (se fig. 2). Som lämning av ett bål betraktar 
jag nämligen det omkring 2 m långa och något över 1 m breda stycke 
svartbränd jord, som med en mäktighet av i medeltal 25 cm sträckte 
sig dels under, dels på ömse sidor om stenen B och innehöll kol och 
skörbrända stenar (se fig. 1—2). I den under stenen liggande delen 
av detta bål hittades på punkterna 
12 och 13 ett par stycken smält 
silver, troligen från samma föremål 
som fig. 7, samt järnstycken och 
något brända ben (6459: 41—44). I 
bålets sydöstra del (punkt 9) hade 
hittats ett av de ovannämnda styckena 
av samma silverring. U nder stenen 
C hittades på punkten 11 en tvärreff* Fig' 2' Tvärsektion E—F (fig. 1); x  c: en
i j  f .  -i - , senare begravning i gravröset (6459:5—7).lad liten silverring, likadan som ena
ändan av fig. 7 och synbarligen hörande till detta föremål (6459: 40). 
Vid alltjämt uppåt fortsatt grävning hittades på endast c. 15 cm djup 
mellan stenarna på punkten 18 ett ändbeslag till ett läderbälte, fig. 13, 
samt på samma djup kring detsamma något brända ben och lerbitar 
(6459: 46—48). Senare, då grundgrävningsarbetet å fyndplatsen fort* 
sattes, tillvaratogs »invid platsen för guldringen» en alldeles obegag* 
nad oval eldsten, närmast lik Hackman a. a. Taf. XIV: 4 (H ist. Mus. 
6479).

D etta mellersta bälte av grävningsområdet, som omfattar åtmin* 
stone två begravningar och som vi kalla grav I (se fig. 1), torde ha bil* 
dat ett enda sammanhängande röse. Vilken form detta gravröse haft är 
osäkert, i det största delen av detsamma förstörts före undertecknads 
ankomst till platsen. D et ser dock ut som om det varit ett likadant 
jordblandat stenröse som t. ex. Hackman, a. a. N :o 22 (i N ykyrko 
Pärkkö) och 39—40, 42 (alla i Tyrvis). Alla dessa rösen äro upp* 
kastade över själva bålet, och i dem alla finnas flere mittstenar, märk* 
bart större än de övriga, invid (eller under?) vilka bålets rester vanli* 
gen ha funnits. Isynnerhet det förstnämnda gravröset i Ny*
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kyrko1 erinrar om det nu i fråga varande. Också där finnas tre mittstenar, 
av vilka den mellersta är högst, och de ligga dessutom i rad i fullkorn* 
ligt samma riktning. Lämningarna av bålet funnos dock ej där under 
mittstenarna, utan i kanten av röset. Liksom i vår grav voro grav* 
godset och benen i N ykyrkograven ganska omsorgsfullt utbredda 
ytterom bålet.2 I detta röse, vilket, såsom jag strax skall visa, ursprungli* 
gen uppförts senast c. 300, har omkring 300 år senare retts en ny grav. 
-  Å  rösområdet tillvaratogs inalles ej mer än 275 gr. ben.

Intressantast bland fyndföremålen är utan tvivel guldringen fig. 4, 
av vilken fyra stycken (förenade å bilden) hittades, alla nära varandra

Fig. 3. Stenarna A, B och C från öster. X fyndställe t c (jfr. fig. 1 &. 2).

å punkterna c, 5, 7 och 10. Ringen är avsiktligt sönderbruten och 
har varit utsatt för så stark eld, att ett av styckena något smultit i ena än* 
dan. Då mera än hälften av ringen saknas och de funna styckena 
på ett när höra tillhopa, är det mera än sannolikt att b lott en del av 
ringen lagts i graven, liksom av silverringen fig. 7. Den avbrutna 
knopp, som synbarligen funnits i ändan av ringen, och det i mitten 
saknade stycket kunna ha varit så små, att de undgått uppmärksam* 
heten, desto mer som sållet icke håller så små föremål. Vikten av 
alla tillvaratagna delar är 67,77 gr och nuvarande penningevärdet c. 
233 Fmk. Ringen tillhör den under namnet orm huvudringar (Ringe

1 Hackm an, a. a. fig. 47.
! Om de i våra gravar anträffade bålen se Hackm an, a. a. s. 119 o. f.
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mit Endplatten) kända typen, vars hemort är de skandinaviska län* 
derna och som ej heller i våra fynd är sällsynt. I de skandinaviska 
länderna äro dylika ringar i regeln av guld, varemot av våra 
exemplar blott ett är av guld, de övriga av brons. Typen har flere 
gånger utförligt behandlats i den arkeologiska litteraturen.1 I all* 
mänhet har man godkänt H . H ildebrands typologi, enligt vilken det 
äldsta exemplaret (typ A) i serien är den i N ousis i Finland 1770 
funna, i Nationalmuseet i Stockholm bevarade guldringen (fig. 5), 
som slutar i tydliga om ock stiliserade djurhuvud. Formen degene* 
rerar snabbt, djurhuvudena stiliseras allt mer (typ B) och försvinna

slutligen, då i ringens ändar bildat sig knoppar på korta skaft (typ C). 
Hela utvecklingen försiggår under loppet av 200*talet, ehuru typen 
åtminstone hos oss bibehållit sig under hela 300*talet, i sina sista 
degenerationsformer (Hackman typ D ) ända till 400*talet. Uskela* 
ringen hör till typ C och är till formen närmast lik en i Varpelev* 
graven på Själland i Danm ark funnen guldring, som av M ontelius

1 H ild eb ran d : O rm hufvudringarne från äldre jernå lder (M ånadsbl. 1873) och 
Y tterligare om  orm hufvudringar (M ånadsbl. 1891). A. H ackm an: Die ältere Eisenzeit
I. s. 213—219, särskilt i vårt land  funna exemplar. Erich Blum e: D ie germ anischen 
Stämme u n d  die K ulturen  zwischen O der u n d  Passarge s. 73 o. f. (M annus Bibi. 
V III) m. fl.
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dateras till c. 300 med stöd av andra jämte densamma funna föremål, 
bl. a. rom erska.1 Denna datering stämmer också in för vår ring, så* 
som jag strax skall visa. N ära vår guldring stå också en i Nord* 
jylland funnen halsring,2 en guldring från Eskilstorp i Skåne,3 och 
hos oss fragmenten av en halsring av brons, funna i en grav i Lupaja 
by i Bjernå socken (fig. 6). D e två sistnämnda, av vilka Bjernå rin* 
gen hittats jämte föremål från 300*talet och på vilka liksom på vår 
ring ändplattans mittås begränsas av en rad fördjupade kvadrater med 
upphöjda diagonaler, stå i fråga om ornamenten närmast Uskela rin* 
gen. N äm nda motiv, som under den romerska järnålderns senare 
period ej var sällsynt, finnes också på Nousisringen på ändplat* 
tans mittås. Besläktade med vinkel* och triangelmotiven äro väl 
de å här i fråga varande ring synliga, med stämpel inslagna pilspets*

Fig. 5. H alsring av guld. N ousis. Stockholm s Mus. 22. s/u .

Fig. 6 . Stycken av en halsring, brons. Bjernå. Lupaja. Vi.

liknande figurerna. -  Vår guldring är ett välkommet tillägg till de få 
guldfynden i vårt lan d ,4 och tillsvidare det största inhemska förhisto* 
riska föremålet av guld i vårt museum. Den är det andra i vårt land 
funna, ännu bevarade guldföremålet från den romerska järnåldern; det 
första är den nämnda Nousisringen i Stockholm. Enligt tillförlitliga 
uppgifter ha i slutet av 1700*talet i vårt land hittats ytterligare två 
till samma typ hörande guldringar, vilka likväl gått förlorade. Den

1 A arboger for N ord isk  O ldkyndighed 1877 s. 353 fig. 3; M uller: O rdn ing  etc. 
II, fig. 234; M ontelius: D en nordiska jernålderns kronologi, Sv. F. T. IX s. 251—252 
och 256.

2 A arboger 1912 s. 94 fig. 9.
3 M ontelius: Atlas, fig. 347.
4 Också från andra förhistoriska perioder äro gu ld fynd  sällsynta. Från brons* 

åldern  är ett litet guldförem ål, e tt fragm ent av något beslag, från H arjavalta. Från 
4 0 0 -600*talen äro några guldringar, ett stycke s. k. ringguld och några solidi, alla 
från Lillkyro och Vörå, samt några förgyllda föremål. Från yngre järnå ldern  finnas 
inga guldförem ål. Våra guldfynd synas vara av skandinaviskt u rsprung och kunna 
anses som m innen av den germ aniska bosättn ingen, som i södra Ö sterbo tten  bibe* 
höll sig längst.
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ena var från N ousis socken, den andra, utan närmare fynduppgifter, 
från Å bo län .1 Dessa guldringar, även Uskelaringen, böra anses som 
från vårt västra grannland infört im portgods.

Silverringen, av vars funna stycken (6459: 14, 17, 40, 41) fig. 7 
visar det största, hittades å punkterna 6, 9, 11 — 13, alltså nästan på 
samma ställen som guldringen. U tan tvivel härrör den också från 
samma likbegängelse som denna. Båda äro avsiktligt sönderbrutna och 
ha varit utsatta för stark hetta; av båda har b lott en del lagts i 
graven. Alla styckena av silverrin* 
gen väga tillsammans 46,35 gr. Detta 
föremål är tillsvidare det enda i 
sitt slag bland våra fynd. Såsom Fig y Sfycke ay en halsrjng silver Uss 
dr A. Hackman, som jag har att kela, Katajam äki (6459: 14). */». 
tacka för många nyttiga upplysnin*
gar vid klargörandet av detta fynd, för mig framhållit, är föremålet 
utan tvivel ett fragment av en halsring sådan som fig. 8, vilket fram* 
går av den å fig. 7 synliga, tvärrefflade ändspiralen i ena ändan och

den andra, skilt för sig 
funna, likadana ändspiralen 
(6459: 40). Denna halsrings* 
typ hör till de former, som 
den under senare delen av 
den romerska järnåldern 
från Sydryssland kommande 
kulturström m en förde med 
sig .2 D en är ej sällsynt i 
norra T yskland ,3 är sär* 
skilt allmän i O stpreussen,4 
anträffas i Östersjöprovin* 
serna,5 men förekommer 
b lott sparsamt i de skandi* 
naviska länderna.6 Typen

Fig. 8. H alsring, b rons och silver. Ostpreussen. anträffats även i Östra
R yssland.7 I Ostpreussen

1 H ackm an: a. a. N :o  16 a - 16 b.
2 H ackm an: a. a. s. 221.
1 Beltz: Die vorgeschichtlichen A ltertiim er des Grossherzogtum s M eck len b u rg - 

Schwerin T. 63: 5. B lum e: a. a. s. 88 , fig. 105.
4 Sitzungsberichte der Altertumsges. Prussia XVII T. IX: 1—4, T. XIV.

Tischler: Ostpreussische A ltertiim er T. XV. 1—3.
6 Max E bert: Die baltischen Provinzen 1913, Praeh. Zeitschr. 1913 s. 538, fig. 

29—30. A spelin : A n tiquités fig. 1874.
6 M ontelius: Atlas, fig. 349.
7 A. A. Spitzyn: .ZJpeBHOcra öacceftHOBi p-fem, Oku  h KaMU T. X: 6—7, XVII: 

9, 11 (M aTep. no apxeoji. Poccin XXV).
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ha flere exemplar hittats bl. a. i gravfältet vid Schernen, som enligt 
Bezzenbergers datering är från 200*talet e. K r.1 Enligt T ischler2 tillhör 
denna typ perioden C (3 och 4 århundradena, företrädesvis det förra). 
Mera än sannolikt är, att vårt exemplar införts till Finland från 
södra sidan af Finska viken. -  Dessa båda halsringar vittna om ett 
avsevärt välstånd i Uskela vid tiden omkr. år 300.

Hemma från Ostbalticum  liksom vårt silverföremål, och liksom 
detta ny bland våra fynd är kedhållaren fig. 9. Analogier till den* 
samma äro t. ex. Aspelin: Antiquités, fig. 1891 (K ovno) och fig. 1900 
(Vilna) samt Sitzungsberichte der Altertumsges. Prussia XVII, Taf. XIV. 
Sistnämnda föremål är funnet i det nämnda gravfältet vid Schernen 
(200*talet) jämte likadana halsringar som fig. 8. Dylika kedhållare 
förekomma bl. a. uppfästa vid halsringarna med konformiga ändar 
(Pilzkopfenden) som i Ostbalticum  tillhöra perioden C.

Fig. 9. Kedhållare, brons. Uskela, Kataja* Fig. 10—12. D ryckeshornkedlänkar, brons.
mäki. 6459: 19. Va. Uskela, Katajamäki. 6459: 2, 20, 21.

Kedlänkarna, fig. 10—12, av vilka hittades inalles 4 st., på punkterna 
a och 3 samt två vid sållning av jo rd  från området mellan punkterna 
a - b  och 3—6, höra utan tvivel till keden på ett dryckeshorn. Nästan 
av samma form äro några å G otland funna dryckeshornkedlänkar 
med infattade små glasflusser.3 Mycket nära dem stå också några 
kedlänkar, funna i en grav i W estpreussen (Kr. Karthaus, Mischi* 
schewitz) jämte romerska kärl från 200*talet4 och en länk från Born* 
holm .5 D et är möjligt att stycket fig. 10 hört till samma ked som 
de-övriga. Å  en nyligen i M edelpad funnen dryckeshornked finnes 
nämligen en länk alldeles olik de övriga.6 Dryckeshornkederna för*

1 Sitzungsberichte der Altertumsges. Prussia XVII s. 141—168.
2 Anf. st.
3 M ånadsbl. 1897 s. 56, fig. 19.
4 C onw entz: Das westpreussische Provinzialm useum  1880—1905, T. 72: 4.
6 M uller: O rdn ing  etc. II: 180 b.
6 F ornvännen 1909 s. 311—313, fig. 110.
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svinna så vitt jag vet efter år 200 i nordiska fynd, varför de nu i fråga 
varande styckena äro senast från år 300. A tt de skulle vara så sena, 
är enligt min åsikt ej omöjligt, då man tager i betraktande deras klum*
piga form, till vilken jag ej funnit fullt motsvariga analogier (jfr. t. ex.
tvärrefflorna å öglorna). -  Anm ärkningsvärt är, att öglan i ena 
ändan av kedlänken fig. 12 är sluten, utan att det ser ut som om 
den slutit sig under båleldens inverkan. D en har således föga nog 
kunnat höra till ett färdigt dryckeshorn, utan kedlänkarna äro möj* 
ligen lagda lösa i graven som symboler av dryckeshorn. D etta tyder 
också på, att de vore inhemskt arbete. -  Dryckeshorn äro sällsynta 
i våra fynd. Från den romerska järnåldern härröra två ändbeslag från
S. Marie socken och en kedlänk från den s. k. Folkskolebacken

........................  i Letala socken; senare är däremot fragmentet av
ett beslag, från sistnämnda fyndort.1

N y tt bland våra fynd är också ändbeslaget 
till ett livbälte, fig. 13, av en i de skandinaviska 
länderna vanlig form, t. ex. M ontelius: Atlas fig. 
303, M uller: O rdning etc. II fig. 390. Av sist* 
nämnda avbildning framgår, på vilket sätt de varit 
fästade vid bältet. Blume har behandlat dem i sitt 
nämnda arbete, härledande dem typologiskt ur lika* 
dana beslag, slutande i stället för den runda skivan 
i en knopp eller en profilerad ända, dock utan 
att finna förenande mellanlänkar.2 H an daterar 
dem till 3 årh. e. Kr. I de tre äldsta stora

, mossfynden i Danmark äro dylika beslag all*Fig. 13. Rembeslag, brons. 1  °
Uskela Katajamäki. manna. 1 Vimose och 1 horsbjergs mossryndena

6459: 46. 2/a. sluta de flesta av dem i en ring, likadan som
på alla de av Blume avbildade, medan i Ny* 

dam flertalet har en rund skiva i ändan. D en i en ring slutande 
formen synes sålunda vara äldre. Som prototyp för densamma 
skulle således bäst passa beslaget med en lös ring i nedra ändan3, 
varav densamma då vore en genom gjutning åstadkommen efter*
bildning. D et till ringen och även till skivan ofta fogade bihan*
get skulle likaså kunna ha uppkom m it ur ett löst beslag av den form som 
ännu finnas på ett och annat exemplar i mossfynden.4 A tt det i en 
rund skiva slutande beslaget uppkom m it ur det i en ring slutande be* 
visas kanske av de å ändskivan någon gång förekommande ornamenten,

1 H ackm an: a. a. s. 365—366, fig. 180.
2 A. a. s. 53—56.
* Jfr. t. ex. E ngelh ard t: Vimose T. XIII fig. 53, 55.
4 E ngelhardt: Vim ose T. XV: 19 och T horsbjerg T. XV: 37.
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t. ex. koncentriska cirklar.1 Bland fynden från Kragehulmossen, finnes 
avbildat ett enda dylikt beslag.2 Typen tillhör sålunda huvudsaklig 
gen 200* och 300*talen, men fortlever t. ex. i N orge ännu på 400*ta* 
let.3 Dess uppträdande bland fynden från den romerska järnåldern 
i Östryssland4 berättigar till antagandet, att den kanske hör till de 
på 200*talet från Sydryssland komna formerna. -  Vad Uskela exemp* 
laret angår, så äro dess närmaste analogier, förutom de ovannämnda 
av M ontelius och M uller avbildade föremålen, några föremål i Thors* 
bjerg och Nydam s fynden.5 Vårt föremål, som hittades skilt från 
övriga fynd å punkten 18 och möjligen tillhört en särskild grav, vore 
alltså från 300*talet.

Fig. 14. Spänne, brons. Uskela, Katajamäki. 6459: 10. 2/s.

Senare än övriga föremål synes också spännet med tillbakaböjd 
nålhållare fig. 14 vara (6459:10). Dess närmaste analogi i våra fynd, 
ett vid Lupaja i Bjernå socken funnet spänne,6 anser Hackman vara 
degenererad, utan att dock önska datera den senare än det andra i 
samma grav funna spännet, d. ä. till 300=talet.7 Då de redan nämnda 
styckena av en halsring av brons, vilka i fråga om form och ornering 
stå vår guldring mycket nära, höra till samma grav, och då rätt ana*

1 T. ex. M u lle r : O rdn ing  II: 390; Engelhardt, N ydam  T. XIV: 7.
2 E ngelhardt: Kragehul s. 9 fig. n.
2 Gustafsson: Norges O ld tid  fig. 286 (Evebo) och D et Kgl. N orske Viden* 

skabers Selskabs Skrifter 1912: 8 s. 16 o. f. fig. 10.
4 S p itzyn : o. a. a. T. XXII, fig. 11, 15
6 Engelhardt: Thorsbjerg T. XV fig. 33 och N ydam  T. X IV  fig. 6 , 7.
6 Hackman: a. a. T. II: 1.
7 Hackm an: a. a. s. 150

3
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loga spännen hittats i det nämnda gravfältet vid Schernen,1 därifrån 
många motsvarigheter till vårt fynd finnas, anser jag det ej omöjligt, 
att också vårt spänne kunde vara från c. 300, kanske redan ifrån slu* 
tet av 200*talet. M en då å andra sidan det närmaste motstycket (Te* 
nala, Bonäs) till prydnadsnålen 6459:16, vilken sistnämnda dock avviker 
från densamma genom sin smäckrare, nästan päronformiga knopp och 
överhuvud genom sin finare skapnad, på grund av Hackmans datering, 
stödd på jämte densamma funna andra nålar, är först från 400*talet,2 
så torde föremålen från denna grav -  utan att tala om 5 - 600*tals gra* 
ven -  icke endast höra till den senast från c. 300 härrörande begrav* 
ningen utan också till en eller flera yngre begravningar, bland dem 
en som är högst 100 år senare och till vilken skulle höra förutom pryd* 
nadsnålen kanske det nyssnämnda spännet samt möjligen en del av de 
föremål, som ej kunna säkrare dateras och kunna vara lika väl från 
c. 300 som c. 400.

Vi ha sett, att vår guldring trots landets avlägsna läge ej är yngre 
än dess i Varpelev i Danm ark funna motsvarighet, snarare något äldre. 
Föremål sådana som fig. 7, 9, 10—12 tillåta oss ej gå längre neråt i 
tiden än till c. 300. Den äldsta begravningen i röset I är alltså senast 
från sistsagda tid. Slutligen må anmärkas, att den för den äldre pe* 
rioden av vår äldre järnålder egendomliga sammanblandningen av 
skandinaviska och ostbaltiska element i mycket utpräglad grad gör sig 
gällande i detta fynd. Av skandinavisk typ äro framförallt guldrin* 
gen fig. 4 och nålen 6459: 16, remändbeslaget fig. 13, kanske också 
kedlänkarna fig. 10—12; ostbaltiska åter äro silverringen fig. 7, ked* 
hållaren fig. 9 och spännet fig. 14. Denna blandkultur kan bero på 
en blandad bosättning på denna tid i Uskela, där kanske vid sidan av 
skandinaver bodde från Östersjöprovinserna över havet komna finska 
immigranter.

# **
D å grävningarna fortsattes åt sydväst från graven I, kom, sedan 

yttorvan avlägsnats, ett delvis av stora stenar begränsat gravröse (II) 
i dagen. I mitten lågo stenar delvis i två varv på varandra. Fynden 
lågo här något närmare ytan på och mellan stenarna. Å  punkten 14 
hittades ett knivbett av järn med någorlunda rak rygg (6459: 49), 
kring detsamma fanns brända ben, inalles 171 gr., och genom sållning 
av den uppgrävda jorden erhölls en ring av järn och en liten brons* 
ring, kanske en länk från en bronsked, samt några lerkärlsbitar (6459: 
50—53). Å  punkten 15 hittades ett bronsspänne med bakåtböjd nål* 
hållare (mit umgeschlagenem Fuss), närmast likt Hackman, a. a. Taf.

1 T. ex. Sitzungsberichte der A lt. Ges. Prussia XVII. Taf. XIV.
2 H ackm an: a. a. s. 22 fig. 11 och s. 188—189.
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I: 8. Liksom där är nålsträngen här dubbel (6459: 54). Kring den* 
samma hittades ben och ett par lerkärlsbitar (6459: 55—56). De öv* 
riga fynden utgjordes av lerkärlsbitar, funna alldeles i ytterkanten av 
röset och helt säkert utgörande rester av offer till den avlidne, gravöl 
m. m., samt en och annan benskärva (6459: 57—61). Graven II bör räk* 
nas till de låga stenrösgravar, som äro så allmänna på de i början 
av uppsatsen nämnda backarna i Uskela, 1 ehuru den sjunkit ner 
i det jämförelsevis mjuka jordlagret och blivit gömd under det i enris* 
snåret uppkom na mäktiga humuslagret. M öjligen ha härifrån liksom 
kanske också från graven I stenar i tiden tagits till det i nordvästra 
ändan av grävningsområdet anträffade brandgravfältet. Jag ville i dessa 
låga stenrösen se mellanformer mellan de kullrigare gravrösen och de 
flacka brandgravarna. M ed de förstnämnda ha de gemensam den röset 
omgivande stenkretsen, med de senare överensstämma de genom 
den ringa höjden och genom att fynden, åtminstone i detta fall, äro 
utbredda på och mellan stenarna. A tt döma av det i röset funna 
spännet är graven II från 300*talet.

* **
I nordöstra delen av grävningsområdet anträffades slutligen ett 

typiskt brandgravfält från folkvandringstiden, grav III .2 Gravfältets 
gräns åt sydost utgjordes av några stora stenar närmast östra hörnet 
av grävningsområdet. På omkring 5—15 cm djup underjordy tan  anträffa* 
des en stensättning, som isynnerhet i norra hörnet av grävningsområdet 
var tät och delvis bestod av 2 varv stenar. Fynden lågo företrädesvis på och 
mellan stenarna, men voro någon gång delvis täckta av dem. U nder ste* 
narna, närmast den orörda jorden, funnos små, obetydligt kol inne* 
hållande, sotiga fläckar. Fynden voro på punkten 20 en bit av ett 
genomborrat bryne (6459: 65); på punkten 23, delvis under en stor sten, 
en mängd lerkärlsbitar (6459: 69); på punkten 24 bredvid varandra 
ett dubbelböjt, 88 cm långt järnsvärd, av under hela vår äldre järn* 
ålder vanlig form ,3 och en 52 cm lång spjutspets av järn med hul* 
lingar, lång hals och tånge samt en starkt förrostad kort holk, som satt 
vid nedre ändan av halsen och synbarligen tjänstgjort som för* 
stärkning för skaftet (fig. 17, 6459: 72). En likadan skaftholk jämte 
tången uppträder också på andra finska spjutspetsar av denna typ 4.

1 H ackm an: a. a. fig. 34; Suom en M u seo -F in sk t M useum XIII s. 89 fig. 3.
2 A ilio  och Hackm an, Trouvailles préhistoriques, F. Fornm . F. Tidskr. XXV: 2 

fig. 107 (s. 65).
3 T. ex. Hackman: a. a. T. XV: 2. D ylika svärd äro allm änna ännu  i 500 

och 600italens gravar.
4 H ackm an-H eik e l, Vorgesch. A ltertiim er T. 71 fig. 3 och 6 .



Dessa föremål, som lågo på c. 25 cm djup, voro lagda invid var* 
andra i längdriktningen N W - S O ;  såväl spjutet som svärdet lågo med

Fig. 15. Spjutspets, järn . Uskela, 
Katajamäki. 6459 : 5.

C:a 4 4/is.

u
Fig. 16. Spjutspets, jä rn . Fig. 17. Spjutspets, järn . Us= 

M essuby, H in ttala . kela, Katajamäki.
5 3 5 1 :1 4 . '/ - .  6459: 72. C:a 4/is.

spetsen mot sydost. En tämligen stor sten låg på spjutspetsens tånge 
och svärdets böjningsställe. U nder vapnen lågo ytterligare stenar och
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under dem var jorden bränd på ett litet område. Kring föremålen 
lågo, på och mellan stenarna, brända benbitar. På punkten 25 hitta* 
des ett genom borrat bryne av glimmerskiffer och på punkten 26 nära 
jordytan en kniv av järn (6459: 74—75). Dessutom hittades brända 
ben, inalles b lott 125 gr i denna grav, samt några oornerade lerkärls* 
stycken och en stor massa brända lerstycken, till vilka vi strax skola 
återkomma (6459: 64, 66—68, 70, 73, 76—78). Denna grav är att döma 
av spjutspetsen fig. 17 sannolikast från 500*talet.

Om  gravfältets uppkom st fick jag följande uppfattning. På jord* 
ytan lades först tätt småstenar. Över dessa utbreddes de brända be* 
nen och gravgodset; de viktigaste nerlagda föremålen, såsom spjutet 
och svärdet, inbäddades med någorlunda omsorg mellan stenarna. 
Från bålet medföljde i graven några ännu glödande kol, vilka föllo 
här och där mellan stenlagret, antändande torven på den under ste* 
narna liggande ursprungliga jordytan. Sålunda förklaras bäst de^spar* 
samt med kol inmängda brända ställena under stenarna. Troligen täck* 
tes graven med ett tunnt lager jord.

A v de nämnda lerklumparna tillvaratogs inalles 7 kg, varav 
största delen eller 5 kg norr om den med kors tecknade linjen å 
fig. 1, nedre kartan. U tom  densamma förekommo de i allt mera 
avtagande mängd, ända till punkterna 8 och 18. En del var ner* 
brunnen till en porös slagg, andra åter voro nästan obrända. På 
flere synas avtryck, av runda avskalade pinnar, grenar och strån, 
på ett par fördjupningar, kanske fingeravtryck o. s. v. De på* 
minna utan gensägelse om s. k. lerkliningsstycken, rester av bostads* 
väggarnas lertätning. D e anträffades nästan uteslutande på och mel* 
lan stenarne. På ett större stenlöst område fanns på c. 15—20 cm 
djup ett c. 6—7 cm mäktigt, visserligen ej alldeles jäm t lager dylika; 
under detta lager låg litet smutsgrå jord, och nederst, närmast den 
rena sanden, var jorden svartbränd. Dylika brända lerklumpar ha 
ofta anträffats i västra Finland, än i större än i mindre mängd, isyn* 
nerhet just i brandgravfält och stenrösen från folkvandringstiden, men 
också i det från 100*talet härrörande gravfältet vid Penttala i Nakkila 
samt i några från yngre järnåldern h D et skulle förutsätta allt för 
många tillfälligheter om man ville förklara dem så, att gravarna skulle 
ligga på platsen för ett tidigare klinhus, eller, åtminstone i detta fall, att 
ett klinhus senare skulle uppförts på graven. Säkert är, att de haft 
något med begravningsbruk att göra. U tan en noggrannare under*

') Se A ilio -H ack m an : T rouvailles préhistoriques s. 84 (F. Fornm . F. Tidskr. 
XXV: 2); Hackm an, Die ältesten eisenzeitlichen Funde in  F inn land (M annus 1913 
s. 279 o. f.); samma uppsats på finska: Suom en M useo X IX s. 49 o. f.; J . R in n e : 
R autakauden löytöjä K ehon kappalaisen v irkatalon m aalta Pirkkalassa, Suom en 
M useo -  Finskt M useum  XIV, s. 62 och 66 .
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sökning är det dock svårt att uttala sig om deras betydelse. M an 
kunde t. ex. tänka sig, att den avlidne bränts i en hydda av lera, 
eller att lerstycken formats för att läggas i graven som symboler av 
bostäder. A tt efterbilda bostaden vid beredandet av den dödes 
sista viloställe är ett allmänt både förhistoriskt och hos vissa folk ännu 
levande bruk. Lertätade hyddor, s. k. klinhus, ha varit i bruk i Nor* 
den: i Danm ark redan under stenåldern, i Sverige åtminstone under 
bronsåldern, och i Finland ha anträffats spår av dylika, säkra visser* 
ligen först från yngre järnåldern. Särskilt i fråga om lerstyckena från 
Uskela har jag gjort iakttagelsen, att de runda pinnavtryckena sällan visa 
spår av att ha varit direkt utsatta för elden. Så borde likväl vara fallet, om 
virket närmast leran hade bränts. M ärkligt är också, att det visserligen 
fanns kol å fyndplatsen, men synnerligen litet. De närmast den orörda jor* 
den liggande brandflackorna innehöllo obetydligt kol och hade tydligen 
uppkom m it vid torvens brand. De till slagg smälta lerbitarna åter ådaga* 
lägga, att de legat i stark hetta. Jag tror, att alla dessa omständig* 
heter bäst förklaras, om man antager, att underlaget för bålet gjorts av lera, 
som lades på runda avskalade trästammar. I den starka hettan förbrändes 
leran på ytan till slagg varemot partiet närmast träna i mycket mindre 
grad nåddes av hettan. Bålets rester utbreddes sedan på graven, eller 
ock äro lerstyckena rester av det kanske ofta använda och slutligen 
sönderfallna underlaget för flere gravbål. A tt underlag av lera också 
eljes ha använts vid likbränning, bevisas enligt min åsikt av de ler* 
och slaggstycken, som funnos bland resterna av bålet under det ovan 
(s. 14) nämnda gravröset i N ykyrko. D å dylika lerbitar ej veterligen 
anträffats å gravplatser i Sverige, och då det äldsta gravfältet, där så* 
dana hittats hos oss, är det för sina ostbaltiska fyndformer kända, 
redan nämnda gravfältet vid Penttala, synes det som om ’ ursprunget 
till detta bruk borde sökas i Östersjöprovinserna. Tillsvidare känner 
jag dock inga analogier där.

Grävningen å fyndstället skall fortsättas sommaren 1914. Hela 
backavsatsen synes ha utgjort en begravningsplats. C. 20 m sydväst 
om fyndstället anträffades bl. a. å en dikeskant brända benbitar.

Aarne Europaeus.
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Ett m yntfynd från Jomala.
I oktober 1913 insändes till Statens Historiska M useum till in* 

lösen 170 mynt jämte fragment av en träask, funna i Jomala socken. 
Fyndet överstyrdes till Universitetets M yntkabinett till granskning 
och eventuell inlösen. D å fyndet ej saknar ett visst intresse, torde 
det vara skäl att här göra något närmare reda för det. M ynten påträffades 
invid ett dike å en M jölkslätt benämnd nyodling, underlydande hem* 
manet N :o 2 i Ingby by av Jomala socken. U pphittaren, drängen 
H . Salmi, berättar, att han först hade varseblivit ett silver* och 
tvänne kopparm ynt vid jordytan, och då han började gräva i jorden, 
hade han funnit en träask, i vilken de övriga mynten, ca 170 styc* 
ken, funnos inlindade i linnetrasor, vilka i form av påsar voro fast* 
bundna i ena ändan. Ifrågavarande nyodling hade upparbetats före* 
gående år, och hade Salmi då just från den plats, där han nu träffat 
på träasken, bortsläpat en mängd stenar, under vilka asken således 
i tiden gömts. Enligt uppgift skulle fasta (?) fornlämningar tidigare 
påträffats i grannskapet, men närmare uppgifter om dessas art saknas.

M ynten voro delvis rätt illa medfarna och torde även något 
skadats av att upphittaren kokat dem i lut, innan han lämnade dem 
ifrån sig. Å  M yntkabinettet rengjordes de sedermera och undersöktes, 
varvid följande förteckning över dem uppgjordes:

Valör. År* An* Vari* Valör. År* An* Vari*
Sverige. tal. tal. anter. Johan III. tal. tal. anter.

G u sta f Vasa fyrk . 1 s. a 1 1 14 öre
Johan I I I  8 öre klipp ing 1591 7 1 1585 1 1

1592 1 1 1586 1 1

4 öre klipp ing 1590 2 1 1587 3 1

1591 2 1 1590 1 I
2 öre 1573 12 3 2 penning s. a. 10 3

1591 4 1 Sigismund  4 öre 1598 2 2

1 öre 1575 2 1 1 öre 1595 1 1

1576 3 2 1596 6 1

1590 1 1 1597 10 2

l/2 öre 1575 1 1 1598 1 1

1576 1 1 Vs öre 1597 35 2

1577 2 1 1598 21 1

1578 3 2 fyrk 1594 1 1

1579 3 1 1598 5 1

1580 1 1 Polen.
1581 6 4 Sigismund I I I3 groschen 1593 1 1

1582 2 2 1596 1 1

1583 3 2 1597 1 1

1584 5 3 163 (53)
1 Typ. T. G. Appelgren G ustaf Vasas M ynt. (Num ism atiska Meddelanden XVI. 

Stockholm  1906) T yp V.
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Alltså 163 mera eller mindre fullständiga mynt. Dessutom  en 

hel del mindre fragment.
Av mynten inlöste Universitetets M yntkabinett 79 stycken, d. v. 

s, en fullständig variantserie jämte några dupletter; resten av mynten 
jämte träasken inlöstes av Å lands Kulturhistoriska M useum.

Av intresse är att konstatera, att i fyndet utom de svenska myn* 
ten ingingo 3 polska 3 groschen*slantar, präglade under konung Sigis* 
m und III (Vasa). -  Tidigare har enligt mig f. n. tillgängliga uppgif* 
ter polskt m ynt i fyra fall påträffats i finsk jord; i dessa är det dels 
fråga om enstaka m ynt (1 polskt silvermynt 1593 funnet i Temmes,1) 
dels åter förekomma polska m ynt tillsammans med mynt från andra 
länder söder och väster om Ö stersjön; sålunda bestod ett fynd från 
Limingo 18702 av 1 holländsk dukat, 7 tyska, holländska och pol* 
ska silvermynt från 1543—1656 och 7 svenska silvermynt från 1 6 40- 
1703, i Pielavesi3 påträffades 1890 en silverskatt, bestående av 50 sven* 
ska silvermynt från 1608—1673 samt 62 holländska, österrikiska, pol* 
ska och tyska (från flera statep) silvermynt från 1581—1660 jämte en 
hel del silverföremål, såsom bägare o. d. D et fjärde fyndet4 av polskt 
mynt påträffades före 1753 i Eura; utom polska torde i samma fynd 
ingått danska mynt, men då alla mera specificerade uppgifter sak* 
nas, kan en värdesättning av detta fynd icke företagas. . A tt döma 
av sammansättningen av fynden från Limingo och Pielavesi, måste 
de utländska mynten närmast anses såsom rester av krigsbyten från 
främmande land, då ju  möjligheterna att samla skatter av denna art 
i eget land alltid varit till ytterlighet ringa. De polska mynt, som ingå i 
dessa fynd, skulle sålunda ha inkom m it i vårt land tillsammans med 
annat utländskt m ynt i en samlad skatt.

D et fynd, som nu föreligger, är däremot av en annan be* 
skaffenhet; det består huvudsakligast av småmynt, och bland dessa 
befinna sig även de ovannämnda små polska mynten, som äro sam* 
tidiga med fyndets yngsta grupp av svenskt mynt i motsats till de 
tidigare nämnda fynden, där de utländska mynten voro storm ynt och 
i allmänhet äldre, delvis mycket äldre, än de samtidigt funna svenska 
mynten. N u  ligger ju  den tanken i sig själv nära, att då Sigis* 
m und regerade såväl i Sverige som i Polen, försök skulle göras att 
förskaffa det mynt, som präglades i det ena landet för honom , gång* 
barhet även i det andra. Och även om försök i denna riktning ej 
på legislativ eller administrativ väg företagits, vore det ju  tänkbart att 
det reala livets förhållanden lett till sådana försök. Granska vi emel*

1 Lagus N um ism atiska A nteckningar II s. 152, N :o  219.
2 Anf. arb. II s. 143 N :o 190.
3 Anf. arb. II s. 219 N :o 464.
4 Anf. arb. II s. 47 N :o  21.
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lertid m yntfynden, så få vi ej något nämnvärt stöd för dessa anta* 
ganden. Sigismunds svenska m ynt äro ej sällsynta i de finska fyn* 
den, ehuru en fullständig förteckning över dem icke kan upprättas, 
då under äldre tider även de fynd, som inkommit till Universitetets 
M yntkabinett, ej närmare förtecknats och de inlösta fynden intill 1850- 
60*talen utan vidare splittrats och mynten inordnats i sina respektive se* 
rier. Åven i övrigt är den fyndstatistik från Finland och Sverige, som i 
tryck föreligger, icke så fullständig, som önskvärt vore, då ju  mynt* 
fyndens innehåll i allmänhet icke närmare specificerats. Emellertid torde 
man även på grund av det material, som nu står till buds, kunna 
komma till vissa resultat. I W . Lagus’ arbete» Om mynt funna i finsk 
jord»1 påträffas följande uppgifter om fynd, i vilka Sigismunds mynt 
ingått: 40) Laihela 1802, 422 silvermynt G ustaf Vasa -  Sigismund 
jämte diverse silverföremål, 41) Å bo 1803, 5 skålp. 3 lod silvermynt 
Johan III, Sigismund och äldre; 124) Sääksmäki 1857, 2 sifvermynt, 
Johan III, Sigismund; l36) Eura 1861, 300 (eller 270) silvermynt, Jo* 
han III, Sigismund; 165) Å bo 1866, 827 (eller 840) silvermynt, Sten 
Sture d. y .-S ig ism u n d ; 178) Å bo 1867, 357 silvermynt, Sten Sture d. 
y .-S ig ism u n d 2; 228a) Reso 1873, 9 silvermynt, Johan I I I -K a rl  IX, 10 
kopparm ynt samt silver* och bronsföremål; 353) Pemar 1883, 121 sil* 
vermynt Erik X IV -K arl IX (1561 — 1609); 386) Björneborg 1885, 20 
silvermynt och 5 kopparklippingar Johan I I I -G u s ta f  II A dolf (1580 
-1625); 398) Raumo 1886, 20 silvermynt, Johan III-S ig ism und; 501) 
Vemo 1894, 13 silvermynt Johan III-In te rreg n u m  1599; 507) Lemo 
1894, 54 silvermynt, Johan III-In te rreg n u m  (1580—1599): dessutom 
nämnas några fynd, i vilka även Sigismunds mynt kunde ingå, men 
specificering saknas. Vi finna av förteckningen, att fynden helt naturligt 
fördela sig på två grupper, den ena bestående av »skatter», som avslutas 
med Sigismund, den andra av sådana, vilka visserligen innehålla även 
Sigismunds mynt, men avslutats senare, under Karl IX, G ustaf II A dolf 
eller Kristina. Gemensamt för båda grupperna är, att de mynt från 
Sigismunds tid, som förekomma i dem, alla äro svenska; med säkerhet 
kan detta konstateras i de fall, då fynden finnas (åtminstone till synes) 
orubbade på M yntkabinettet; i övriga fall måste vi hålla oss till 
diariets och andra handlingars lakoniska »svenska silvermynt.» D et 
nu föreliggande fyndet från Jomala med dess 3 polska 3*groschen 
stycken, intar alltså en särställning. H uru  de polska mynten inkom* 
mit i skatten, kan naturligtvis ej med säkerhet sägas, men en viss 
ledning giver skattens nedgrävningsdatum.

1 N um ism atiska anteckningar II. H elsingfors 1900.
2 Samt 1 Karl XI:s 5 öre 1692, som tro ligen genom  någon oaktsam het inblan* 

dats i fyndet.
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Vi ha sett, att det yngsta m yntet i denna skatt är från 1598. I 

fråga om de andra m yntfynd, som avslutas med Sigismund, kunna 
vi endast i två fall fastställa avslutningsterminen, nämligen i fråga om 
fynden från Å bo af 1866 och 18671, som båda likaledes avslutas med 
1598. M ed tämligen stor säkerhet kunna vi antaga, att mynten icke 
mycket senare blivit dolda i jorden; härför talar utom  det oslitna till* 
stånd, i vilket de yngsta mynten kommit till oss, även det kända fak* 
tum, att fynd av småmynt från historiska tider i allmänhet icke bli* 
vit dolda mycket länge efter det yngsta myntets präglingstid.

Om  vi påminna oss händelserna i Finland vid dessa tider, kunna 
vi till och med betydligt noggrannare bestämma den tidpunkt, då 
skatten antagligen blivit undangöm d. Sedan brytningen mellan ko* 
nung Sigismund och hertig Karl blivit uppenbar och Sigismund 
kort efter striden vid Stångebro d. 25 Sept. 1598 för alltid lämnat 
Sverige, pågick striden där mellan hans anhängare och hertigen ännu nå* 
gon tid, till dess hertigen vunnit fullständig seger. I Finland däre* 
mot, där efter klubbekrigets slut konungens makt blivit starkare be* 
fästad och spåren av hertigens besök i Å bo 1597 snart försvunnit, 
rådde bland de makthavande en stark animositet m ot hertigen och 
hängivenhet för den laglige konungens sak. Vid konungens sista färd 
till Sverige hade även finska trupper kom m it honom  till hjälp, och 
ännu så sent som i januari 1599, då konungens sak i Sverige var förlorad, 
erövrade trupper, avsända från Å bo, Kastelholms slott på Å land för 
konungen och besatte Å land. Först på sommaren samma år var her* 
tigen redo att gripa till offensiven även i Finland. Amiral J. Scheel 
erövrade den 31 juli Kastelholm och efter någon tids belägring kapi* 
tulerade Å bo slott den 16 Sept. 1599. -  I betraktande av dessa fakta 
tyckes det synnerligen troligt, att myntskatterna i fråga bragts i säker* 
het om sommaren 1599, då hertigens trupper nalkades. Endast i av* 
seende å Jomala*skatten vore det kronologiskt naturligtvis icke otänk* 
bart, att den dolts redan då konungens trupper angrepo Kastelholm 
och besatte Åland, men däremot talar förekomsten av de tre polska 
mynten i fyndet, ty det ligger ju  närmast till hands att antaga, att i 
de fall sådana under dessa tider inkommo i landet, de kommo de 
kungliga trupperna till godo.

U tom  dessa tre fynd, vilkas undandöljande synbarligen direkt 
berott på de hertigliga truppernas annalkande, kunna möjligen ännu 
tvenne m yntfynd sättas i förbindelse med denna händelse, nämligen 
ett från Vemo 18942 och ett från Lemo 1894,3 vilka båda sluta med 
mynt från »interregnum» 1599. Då vi emellertid icke åtminstone

1 Lagus Anf. arb. N :o 165 och N :o  178.
2 Lagus Anf. arb. 11 s. 228 N :o 501.
s Anf. arb. II s. 229 N :o 507.
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nu för tillfället kunna fastställa, när präglingen av dessa mynt påbör* 
jades, är det icke möjligt att med full säkerhet avgöra, om antagan* 
det, att dessa mynt undandolts av samma orsak som de tre övriga 
fynden, har grund för sig.

A v icke ringa intresse är emellertid att se, att så vitt vi av fynd* 
statistiken kunna döma, medan inga fynd kunna påvisas, som direkt 
skulle kunna anses bero på klubbekrigets förhärjningar, åtminstone tre, 
om icke fem, stå i samband med att hertig Karl 1599 kom över till 
Finland för att även där göra slut på konung Sigismunds välde. 
Dels kan detta bero på, att Klas Flemings knektar under klubbekri* 
get med så mycket större energi togo reda på alla gömslen; men till 
större del beror det antagligen därpå, att reda penningar funnos myc* 
ket litet i de trakter av vårt land, där klubbekriget utkämpades, medan 
Å botrakten och Åland stodo sig bättre.

L. O. Th. Tudeer.
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L itte ra tu r .
Stan . R oznieck i, Varaegiske M inder i den Russiske Heltedigtning, 307 ss. 8 :0, 

Kbhn 1914, är ett med understöd  u r C arlsbergsfonden utgivet, för nordiska forskare, 
vilka icke äro förtrogna m ed den ryska fo lkdik tn ingen, synnerligen välkom m et ar* 
bete, detta så mycket mer som förf. visar sig vara lika förtrogen m ed den skandina* 
viska som m ed den av honom  s. k. slovanska litteraturen . Vi få till vår överraskning 
veta, a tt de äldsta och bästa varianter i den ryska fo lkd ik tn ingen  äro uppbevarade 
och i sen tid  upptecknade på sannolik t fornkarelska om råden i O lonetz, Archangel 
och Petcora*trakten samt att dikterna, vilkas huvudh jä ltar äro »varäger från andra 
sidan havet», påtagligen -  a tt döm a av skandinaviska nam nform er och u ttryck i 
dem, deras förtrogenhet m ed hoven  både i Kiev och Byzantium  samt deras partisk* 
het för sina hjältar gentem ot den besoldande storfursten  (vanl. V ladim ir) och boja* 
rerna -  uppstå tt ju st b land  de besoldade krigarne och m ed dem själva förryskats. 
D en beröm de Ilja M urom ets, b land  vars m än Ju lius K rohn uppvisade bl. a. två 
Kalevahjältar (K olyvan S. M. 1913: 5), egnar förf. en ingående uppm ärksam het och 
to lkar nam net: nordman, nordbo. B land varägiska drag i d ik terna näm nas även 
harpo* och tavlespelet. Förf., som gör intryck av att giva mera än  han  lovar, ryc* 
ker en forskare, som sysselsatt sig m ed den varägiska tiden, m ed sig sida efter sida, 
och denne skall visst icke u tan  u tby te stifta bekantskap m ed hans bok. En och an* 
nan  d ik t anser han  härstam m a från svenska N y land  och även Å landshav finner han 
i d ik terna om talat. Förf:s slutsatser beträffande de ryska hjältedik ternas varägiska 
u rsprung  k un n a  jäm föras m ed våra främste Kalevalaforskares J . och K. K rohns upp* 
fattn ing att också de finska h jältedikternas sångare haft en förnäm  och ledande sam* 
hällsställning samt att de skandinaviska nam nen och elem enten i Kalevala därav 
delvis bero  (J. S. F. O. XXX 33: 43), un d er det a tt K ullervodikten (J. K rohn, Kale» 
vala, s. 97—111) kan sägas innehålla folkets egen stränga dom  över vår besjungna 
b lod iga hjälteålder.

B land de historiens m ärkesm än av finsk stam, vilka senare på samma sätt 
offrat sina fäders språk, sin intelligens och sina krafter till det ryska nam nets och den 
ryska maktens beröm melse, må här näm nas endast några av den ryska litteraturens 
främ ste: N esto r (1086—1114), vars historiska intresse säkerligen var ett u ttryck av 
trad itionerna i hans födelsestad Valgetjärvi (A nn. f. N . O. 1861: 378), syrjänernas 
apostel (1379—96) biskop Stefan, vars ivran för sin h jords språk to rde fram kallats av 
m edfödd nationalkänsla (Suom i IV, 6) och den mäktige reform atorn  patriarken Ni* 
kon (1605—81), barnföd d  m ordvin (Kirj. Kkl. 1875; 180—81), samt Suvorow, Ryss* 
lands beröm daste härförare, (1729—1800) som säges varit finne till börden . Också 
sade mig m ordvinernas kände m ytolog och historiker M elnikow : »vi storryssar äro 
tu raner och icke slaver» samt anförde såsom bevis därför att den kristna kyrkans 
årliga helgonfester av desse firas m ed samma bruk, m ed vilka de finska stam m arne 
firat och delvis ännu  fira sina hedniska gudar, un d er det a tt dessa b ruk  äro  helt 
andra på slaviska folkom råden i västra och södra Ryssland.

Författaren, som är född  i K öpenham n 1865, har studerat v id  universite tet 
därstädes och i W ien, där han tagit doktorsgraden. H an  är nu  föreslagen till e. o. 
professor i slaviska språk v id  K öpenham ns universitet.

/. R. A .

H e l s i n g f o r s  1 9 1 4 .  K .  F .  P u r o m i e s  B o k t r y c k e r i  A . - B .



Förvärv till Statens H istoriska M useum år 1912.
D en fö rh isto riska avdelningen.

Fynden äro grupperade efter de tre förhistoriska perioderna och 
inom dem landskapsvis efter fyndorternas läge. Siffrorna inom pa* 
rentes beteckna museets inventarienummer. Förkortn ingar: sn =  soc* 
ken; hmn =  hem m an; FM  =  Finskt M useum ; SM =  Suomen M useo; 
FFT =  Finska Fornminnesföreningens Tidskrift; Ailio I och II =  ]. 
Ailio, Die steinzeitlichen W ohnplatzfunde in Finland I, II ; Aspelin 
=  J. R. Aspelin, A ntiquités du N ord  finno=ougrien; Hackman =  A. 
Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finnland.

F ö rvärv  från Finland.
S t e n å l d e r n .

Från Å land har 1912 icke inkommit något fynd från sten* 
åldern.

Egentliga Finland.
Den större delen av de insända fynden härstammar åter från 

landskapets på stenåldersboplatser rika sydöstra ända, eller från 
byarna Laperla och Kitula i Suomusjärvi (6067, 6117, 6137, 6165), 
Yläkylä, Metsola, Sillanpää, Tieksämäki, Kaukuri, Hongisto, Kärkölä 
bruk, Bergvik och Kurkela i Kisko (6024, 6026, 6034, 6080, 6105, 
6117, 6131, 6190) samt Komisuo, Peltola, H idola, Rekijoki och Ras* 
vala i Kiikala (6067, 6085, 6088, 6105, 6137). Bland de närmare 40 
dels färdiga, dels ofulländade eller sönderslagna stenredskapen märkes 
en vacker spjutspets av skiffer (fig. 1) från Kalk kila hmn i Reki* 
joki by, Kiikala sn (6088).

De flesta andra fynden fördela sig på socknarna söder och syd* 
ost om Aura å. Från Bjärnå sn härstamma: 1 yxa med fyrkantig 
genomskärning av skandinavisk typ, f. i Vähätalo hmns åker i Koi* 
visto by (6026); 1 rätmäjsel och 2 yxor, f. på olika ställen i Aaljoki 
by samt 1 hålmäjsel, f. vid Suomenkylä (6037); -  från Muuria sn: 
1 båtformig hammaryxa, 1 rätmäjsel och 1 hålmäjsel, f. vid foten av 
Linnamäki i Järvi by (5984, 6067, 6173); 2 rätmäjslar, f. på Mansikka*
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niemi hmns mark samt 1 hålsten, f. vid folkskolan på 
Koski gårds mark (6105); -  från H alikko sn: 1 Ro» 
vaniemihacka och 1 yxa med sned egg, f. i Alimainen 
hmns åker, Hevonpää by; 1 stor hålmäjsel, f. i Mä* 
tikkö hmns åker (6013) samt 1 fragmentarisk yxa, f. 
på Åminne gårds mark (6037); från Hajala by härstam* 
mar sannolikt 1 hammaryxa (6190); -  från 5. B e r* 
tils s n : 1 yxa, köplt i Kalliola torp, Rinne hmn, Pöytiä 

_ by (5987); -  från Sagu sn: 1 hammaryxa med skaft* 
hål, f. vid Brännkärr och 1 rätmäjsel, f. på M arju 
hmns mark (6025); -  från Pemar s n : 1 hålsten, f. vid 
folkhögskolan (6135) samt 1 hålmäjsel, 1 tväryxa och 
1 redskap med sned egg, hörande till en privatsam* 
ling (6221); -  från Tarvasjoki s n : 1 fyrsidig yxa med 
smalare skaftparti, f. på Isotalo hmns mark i H orinen 
by (avbildad i Prähist. Zeitschrift VI, sid. 141 fig. 21) 
(6108); -  från S. M årtens sn: 1 fragment av en 
hammaryxa med skafthål, f. vid stranden av Ihmis* 
tenoja å på Krouvi hmns mark (6138).

Från socknarna norr om A ura å härstamma blott 
följande fynd. På Jäkärlä*boplats i S. Marie sn (se 

Fig. 1. Spjutspets p]vi 1911 sid. 42 och 1913 sid. 58) framgrävde mag. 
i so ck e n ^ R ek ijo k l ta llg ren  nagra härdar och hittade fragment av

by Kalkkila hem* stenredskap och lerkärlsbitar med kamornament. I 
man. '/ t .  Perkkiö skog på Ylitalo hmns mark i Koskennurmi 

by av samma sn har hittats 1 rätyxa (6124). -  En 
båtformig hammaryxa har hittats »i en sandtäkt» i Karjala sn (6088). 
-  1 båtyxa och i rätyxa, köpta av en privatsamlare, uppgivas vara 
hittade i Egentliga Finland (6079).

Nyland.
Om också bland de insända fynden flertalet har inkom m it från 

landskapets västra hälft, är denna gång östra N yland proportionsvis 
bättre företrätt än under de senaste åren. De västligaste socknarna 
ha varit mindre givande. Från H iidenvesi-L ojosjö  området ha blott 
följande fynd erhållits: 1 yxa från Sippola hmns åker, Kaukela by, 
Pusula sn (6003); -  1 tveeggad platt rätmäjsel och 1 hålmäjsel från 
Kovela säteris åker samt 1 rätmäjsel från Korvari hmns åker i Mil* 
lola by i N um m is sn (6003, 6009); -  2 rätmäjslar och 1 yxa från 
Koski gårds mark i Lojo sn (6120); -  1 rätyxa, f. i Lojo sjö vid 
Lohjataipale by i Karislojo sn (6190). -  På M almkulla hmns mark 
i Kroggårds by av Karis sn har hittats 1 båtyxa (6129). -  En slip* 
sten har hittats i närheten av den kända stenåldersboplatsen vid N yby
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i Sjundeå sn (6107), 2 slipstensbitar och brända bensmulor nära 
Mossabacka torp på Ollas hmns mark i H arvsby i samma sn (6187).

Bland de talrika fynden, som även 1912 inkommit från sten* 
äldersboplatserna kring Låjärvi sjö (på Leivosböle bys och Oitbacka, 
Pietilä, Kauhala och Vesterkulla gårdars mark i K yrkslätt samt på Nie* 
mis och Urberga gårdars mark i Esbo) märkas denna gång ett stort

f- g-
Fig. 2. Lerkärlsbitar. a - c :  K yrkslätt socken, O itbacka, Kvarnåkern. H . M. 6113 

d - f :  K yrkslätt socken, »K auhala sveden». H . M. 6089 och 6139; 
g: Esbo socken, Bobäck. H . M. 6113.

antal lerkärlsbitar med sicksack* och grankvistmotiv, grop* och snör* 
ornament (fig. 2 a - g )  samt en fragmentarisk lersked (fr. Pietilä hmn 
6058), hälften av en båtyxa (K auhala 6081), hammarändan av en 
skafthålsyxa (O itbacka Kvarnåkern 6112), 1 skifferspets och fragment av 
ett par andra, en stor och tung hålsten, flera rätmäjslar och yxor, 
förarbeten, slipstenar av olika storlek m. m. (5988, 6036, 6058,6059, 
6081, 6089, 6102, 6103, 6106, 6112, 6113, 6118, 6123, 6139, 6163, 
6187, 6224). -  Ej långt väster ut från Låjärvi ligger i K yrkslä tt på
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Herla hmns mark i Lappböle by en boplats, från vilken museet har 
erhållit slipstensfragment (6036). -Ett annat dylikt fynd härstammar 
från Salins nybygge i Evitskog by (6187). En yxa har hittats vid 
Kuopila torp i M asaby (6106). I socknens norra del eller Haapa= 

jä rv i kapell har 1 hålmäjsel hittats vid Sandbacka torp på Navala 
gårds mark (6004). -  Ö ster om boplatscentrum  kring Låjärvi ha i 
Esbo sn på Sperring hmns mark hittats 1 slipsten (6081) samt i 
Ruusu parcells potatisland i Kvarnby 1 halv båtyxa (6172).

Fig. 3. Planryggad skafthålsyxa; Hel* 
singe socken, Åggelby, Mansas 
, hem m an. H . M. 6190. 1 2 .

Fig. 4. Rom bisk skafthålsyxa; Hel* 
singe socken, Boxbacka gård.

H. M. 6190. */».

Från Vandaådalen i Helsinge sn har museet erhållit få, men 
intressanta förem ål: vid Königstedt har hittats 1 rätmäjsel, vid Get* 
backa i Sjöskog by 1 smalmäjsel, i Lappböle by 1 hålmäjsel (6119); 
vid D om arby 1 platt sänksten (6038), på M ansas hmns mark i Åg* 
gelby 1 planryggad skafthålsyxa (fig. 3), i en åker invid Åggelby 
gård 1 annan dylik och vid Boxbacka gård 1 s. k. rombisk skaft* 
hålsyxa (fig. 4) (6190).

Några vackra fynd ha gjorts vid Tusby träsk i Tusby sn: 1 
rätmäjsel är funnen vid Tallbacka torp, Lammaskallio hmn (6035); 
1 båtyxa nära sjöstranden på Jussila hmns mark i Paijala by (6190);
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1 båtyxa på Kuninkaala hmns mark i Tom asby och 1 rätmäjsel på 
Träskända gårds mark i Num m enkylä (några km norr om sjön) (6231).

Bland fyndorterna i Östra N yland börja de vid Isolaukkoski by 
i Borgnäs sn framträda som de mest givande. Antagligen finnas där 
boplatser. 1912 har därifrån inkommit 1 hålmäjsel, 2 rätmäjslar, 5 
tväryxor, 1 spjutspets av skiffer (6035, 6046, 6077, 6083). 1 hål*
mäjsel härstammar från Vähälaukkoski by (6083). I Svartsås botten 
har på Pentsilä hmns mark i Halki by hittats 1 rund hålsten (6175). 
-  Inom Borgå sn har i Svartså dalen gjorts följande fynd: 2 hål* 
mäjslar och 1 tväryxa äro funna vid Veckoski by, 1 mäjsel och 1 
tväryxa vid Andersböle (6077, 6083). Från Vähijoki dalen ha in* 
kommit 1 rätmäjsel, f. på Mäki*Pietilä hmns mark i Karsby (6007), 
1 mot nacken avsmalnande yxa, f. vid A nttila hmn, Gammelgård, 
hammarändan av en skafthålsyxa, f. vid Paijala torp, Strömsberg samt
1 tväryxa, f. vid H annula gård i Torasbacka by (6175). -  En yxa har 
hittats i Siggböle by (6007). -  Inom Askola sn ha i samma Vähi* 
joki dal hittats 1 rätmäjsel, 1 fragment av 1 spjutspets av skiffer 
och 1 stensåg vid Siltala i Vähijärvi by samt 1 tväryxa på Taka* 
fööla hmns mark i samma by (6175). N ära till dessa fyndställen ha 
hittats 1 oval hålsten vid M onnby och 1 krummäjsel vid Monsala 
(6007). -  Från Sääksjärvi by i Mäntsälä sn härstammar 1 rätyxa; 
en annan har köpts i Onkimaa by (6175). -  Två yxor, den ena med
2 över kors ställda eggar, ha hittats vid Hammarbacka i Forsby i 
Pernå sn (6087). -  1 fyrsidig yxa, vars fyndort är okänd, har blivit 
uppköpt på Sävträsk hmn i Liljendal sn (6007). -  1 tväryxa har 
hittats i Klemets hmns trägård i Mörskom sn (6175). -  Slutligen 
ha förvärvats 1 hålmäjsel och 2 rätyxor, som påstås vara funna i Kym* 
menedalen, samt 1 rätyxa, om vilken endast är känt att den hittats 
i N yland (6190).

Satakunta.
På den år 1911 av mag. A. Europaeus upptäckta 

stenåldersboplatsen vid Lammila i H innerjoki sn (jfr
SM 1911, s. 74 f.) har dr J. Ailio verkställt grävnin*
gar samt därvid hittat några förarbeten, fragmenta* 
riska stenredskap, kvarts* och flintskärvor, 1 slagsten,

, små slipstenar samt lerkärlsbitar med kamornament.
Dessutom uppköptes till museets samlingar ett antal 
redskap -  rätmäjslar, hålstenar, förarbeten, knackste* 
nar, 1 slipsten av skandinavisk typ, 1 borr av bergart ^  ^ orr av
(fig. 5), 1 lerskiva och en mängd lerkärlsbitar med kam* ^fsocW ^Lam - 
och gropornam ent samt en med snörornam ent - ,  som mjja ^  
hade hittats både före och efter Ailios grävningar 6128. ih.
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(6128, 6134). I samma socken hittades i Pitkäkoski fors 1 rombisk 
hålsten (5985). -  En hålsten har insänts från Oriniemi by i Punka* 
laitio sn (6190). -  Vid undersökning av några gravar på järnålders* 
gravfältet på Osmanmäki och Käräjämäki i Eura sn hittade dr Ailio 
i gravarnas fyllningsjord 1 pilspets av flinta och 1 liten rätmäjsel 
(6127). -  Från Kuivalahti by i Euraåminne sn härstammar 1 rät* 
mäjsel (6126).

1912 års fynd från det stora boplatscentrum  i N akkila, H arjat 
valta och Kiukais socknar äro icke utan intresse: 1 tväryxa har hit* 
tats i O. Rantanens åker i Kyllijoki by, Nakkila sn, i bottnen av ett 
kummel på Kuusisto torps mark låg ett slipstensfragment (6126); 1 
rätmäjsel, flera slipstensfragment och många lerkärlsbitar ha hittats 
på Isomäki i Harjavalta (jfr. Ailio II, s. 23) (6116, 6192); från olika 
ställen på U otinm äki i Kiukais ha erhållits flera fragmentariska, fär* 
diga och ofulländade redskap, stenavfall m. m. samt en mängd 
lerkärlsbitar, som delvis torde härstamma från bronsåldern (6126). 
-  Från en hittills på stenåldersfynd fattig trakt, nämligen från 
Sastmola sn, härstamma två fynd: 1 oval hålsten från Perälä torp 
och 1 spjutspets från Koitas hmn i Lautjärvi by (6110). -  1 rätyxa 
och 1 skafthålsyxa ha insänts från Kankaanpää sn (6190). -  NäsU 
järvi=området är representerat genom följande fynd: 1 båtyxa och 1 
rätmäjsel, f. på olika ställen på Tyrkkö hmns mark i Pengonpohja 
by, Ylöjärvi sn, samt en båtyxa, f. i Sarkola torps åker, Pohja by, 1 
tväryxa, f. på en holme på Heikkilä hmns mark i Saarlahti by och 
1 tväryxa f. vid Lepistö torp i H atanpää by i Teisko sn (6065). -  
LängelmävesUområdet har bland 1912 års förvärv att uppvisa: 1 spjut* 
spets av bergart från Kyrkåsåkern nära sädesmagasinet i Kangasala 
(6006), 1 tväryxa från Erola hmn i Köyrä by av samma sn (6190), 
1 rätmäjsel från M ulli hm n i Laasola by (6002) samt 1 yxa med 
rännformig fördjupning på mitten (jfr. FM  1910, sid. 2, fig. 1) från 
Koivuniemi by i Orivesi sn (6010) och 1 rätmäjsel från Päri hmn i 
Juupajoki sn (6002).

Tavastland.
Lejonparten bland förvärven kommer åter på landskapets södra 

hälft; en stor del bland dem hör till H . Bremers av Antellska Dele* 
gationen inlösta samling (6190). Från socknarna kring Vånå*dalen 
och Vanajavesi sjö äro följande föremål: 1 fragment av en yxa med 
oval genomskärning från Heikkilä samt 1 rätmäjsel och 1 slipsten 
från M äenpää hmn, Ryttylä by, Janakkala sn; 1 mäjsel från Vånå 
sn; 1 rätyxa, f. på Vähikkälä sandås nära Tavastehus stadspark; 1 
rätyxa, f. på Lammassaari holme i Vanajavesi, 1 hålmäjsel och 1 dub* 
belmäjsel, f. på olika ställen i Suotaala by, Tyrväntö sn (6190);
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1 fragment av ett stenredskap troligen från Vähä*Luolaja by i Hat* 
tula sn (6035); 1 fragment af en yxa med oval genomskärning, tro* 
ligen f. vid Keikkala by i Kalvola (6035); 1 rätmäjsel, f. i Ikkola 
hmns åker i Ritvala by, 1 yxa, troligen f. i samma bys sandtäkt 
(6035) samt 1 hammaryxa med skafthål och 1 hålmäjsel, f. i Apia 
ström vid Valkiakoski i Sääksmäki sn (6190). -  Pälkäne sn är re* 
presenterad genom relativt många fynd: 1 liten tvärmäjsel, f. vid 
Rehustenvuori nära Paino by (6035), 1 fragment från M yttäälä, 1 
fragmentarisk hammaryxa och 1 båtyxa från Harhala by, 1 rätmäjsel 
från Hiltaismäki vid Ruokola gård samt 1 mot nacken avsmalnande 
yxa (6096, 6190, 6222). -  1 rätmäjsel från M attila (A ttila? ) by i 
Längelmäki sn samt 1 annan från Katalainen by i Lampis sn höra 
utom de ovan under nr 6190 nämnda fynden till den Bremerska sam* 
lingen (6190). -  Från Kuorehvesi sn härstamma följande fynd: 1 
spetsoval hålsten, f. på ett stenröse på Riekkola hmns strand, Kattila 
by, 1 yxa av skandinavisk typ med fyrkantig genomskärning, f. på 
M ikkola hmns åker i Lahdenkylä by, 1 fragmentarisk hålmäjsel, f. på 
gränsen mellan Kuorehvesi och Längelmäki socknar 6 km från Kol* 
hinselkä sjö samt 1 hålsten, f. vid A nttila torp på H uikuri hmns 
mark (6002).

Från landskapets norra del föreligga endast 2 fynd: 1 stor hål* 
sten, f. s. om Kyyjärvi sjö i Karstula sn (5989) samt 1 hålmäjsel 
med rundad egg från Hirvelä hm i Koivisto by, Laukas sn (6130).

Från Tavastland utan uppgiven fyndort äro 1 tjock tväryxa 
samt 1 hålmäjsel med krökt rygg (fig. 6) (6222).

Karelen.
Karelska näset, Finlands fyndrikaste stenåldersbygd, har som 

vanligt givit många nya fynd. I Viborgs sn har mag. Soikkeli un* 
dersökt en boplats på Kärstilän Selänkangas, helt nära den stora bo* 
platsen på Häyrynmäki (jfr. FM 1910 sid. 5 och 1911 sid. 45). 
Fynden bestodo i fragment av stenredskap, lerkärlsbitar med å ka* 
relska stenålderskärl ofta förekommande ornament, foten till en liten 
bägare av lera, stenskärvor m. m. D ärem ot hittades, i motsats till vad 
fallet var på Häyrynmäki, inga flintskärvor (6114). I samma sn ha 
hittats: 1 pilspets av skiffer på Luukkonen hmns mark i Kilpeenjoki 
by, 1 hålmäjsel på Äikää hmns mark i samma by, 1 dubbelmäjsel 
(hål* och rätmäjsel) i Salo-K aipola by (6132). -  Från H einjoki sn 
ha erhållits: 1 stor hålmäjsel f. i Tuokkola by; en smal lång yxa 
(jfr. Ailio I fig. 11) och 1 smal lång hålmäjsel, f. på olika ställen på 
Taponen hmns mark i Kääntymä by, 1 liten dubbelrätmäjsel, f. på 
Peltola hmns mark i Kurvila by (6132). -  1 vaggmedformig hacka 
är funnen på T. Kiljunens mark i Paakkola by av Mola sn (6193).
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-  1 fragmentarisk bärnstenspärla är uppköpt i Sakkola sn (6195). -  
Trakten kring den södra Vuoksenarmens utlopp i M etsäpirtti sn har 
varit rik på fynd: 1 spetsoval hålsten och 1 rätmäjsel ha blivit funna 
på Suvantos tillandning vid Koskela (6008, 6086), 1 skifferkniv (fig. 7) 
på Petäikköniemi i Koukunniemi by (6068), 1 rätmäjsel, 1 nätsänke 
och lerkärlsbitar på Eevas hmns mark i K yrkobyn (6193), 1 rätmäj* 
sel i Riiska by och 2 rätmäjslar i N eusaariby (6244, 6245). -  Sock*

I

Fig. 6. Hålm äjsel med 
krö k t rygg. 
Tavastland.

H. M. 6222. Va-

CZZ3

Fig. 7. Kniv av skiffer; 
M etsäpirtti socken, Kous 
kunniem i by, Petäikkö* 
niemi. H . M. 6068. 1/s.

Fig. 8. Spetsnackig yxa; 
K ittilä socken, Kauk* 
konen by, Kiviniemi. 

H . M. 6064. '/a.

narna längs Ladogas norra strand äro företrädda med blott 3 sten* 
redskap, f. i Jaakimvaara sn: 1 tväryxa från H ovitila hmn i Lahden* 
pohja by samt 1 lång hålmäjsel och 1 rätmäjsel från Kumola by 
(6098, 6215).

Förvärven från norra Karelen äro likaledes få till antalet: 1 tvär* 
yxa har hittats vid malmletning i Onkam o sjö, vid Laakkonen hmn, 
i Rääkkylä sn (6098); 1 hålmäjsel härstammar från Taipale (6136); 
1 hålmäjsel är funnen på Iiksensaari nedanom U tra sluss i Konfio* 
lahti sn (5986).
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Savolaks.
Som vanligt är Savolaks bland de finska landskapen även 1912 

företrätt genom det minsta antalet fynd. Från södra Savolaks ha er» 
hållits 1 fragment av en stor hålmäjsel, f. i Yläkuona by, Kerimäki 
sn (6182), från norra Savolaks 1 rätmäjsel, f. på Läävä hmns mark i 
Hautajärvi by, samt 1 tväryxa, f. på Rikkilä hmns mark i Kallio» 
järvi by, Kiuruvesi sn (6176).

Österbotten.
De flesta fynden ha insänts från södra Österbotten, landskapets 

mellersta del är icke alls företrädd och norra Ö sterbotten av några 
få fynd.

Från Kyroälvdalen föreligga några fynd: 1 stenredskap och 1 
fragment av en hålsten från boplatsen på Piirtolankangas i Ilmola sn; 
1 stenredskap från Kirkonkoski fors i Ylistaro samt 1 rätmäjsel från 
Jakolakia hmns åker i Storkyro sn (6045). -  Från Alavo sn härstam» 
mar 1 tväryxa, f. på Paavola hmns mark i Rantatöysä by (6225) och 
från Kuortane sn 1 förarbete till yxa, 1 rätmäjsel och 1 fragment från 
Ylijoki by (6045). -  På de kända stenåldersboplatserna vid Hatun» 
luoma i Lappo sn (jfr. Ailio II, s. 105 f.) ha hittats 1 stor slipsten, 
fragment av mindre sådana, 6 mäjslar, 2 krummäjslar, 1 Rovaniemihacka, 
1 söndrig hålsten, fragment av stenredskap samt 1 lerkärlsbit (6078, 
6229). Från samma socken ha dessutom insänts 1 rätmäjsel, f. på 
Mäki»Panula hmns mark i Haapakoski by, 1 hålmäjsel, f. på Mäky» 
nen hmns mark i Ruha by samt 1 hålmäjsel från Tiistenkylä (6045). 
-  1 hålmäjsel är hittad på Koskela hmns mark i Lammi by, Lappa» 
järvi sn (5989).

Från norra Ö sterbotten ha 
erhållits b lott 3 stenredskap: 1 
vacker kniv av brun skiffer (fig.
9), f. nära Kutuniva i Muonio» 
älv, Muonioniska sn (6064);
1 rund hålsten, f. på Lappiaho 
hmn nära Paanajärvi i Kuusamo 
sn (6182) samt 1 rätmäjsel, f. 
på Sieppijärvi sjös strand på 
Rantapääkkölä hmns mark i Kö» 
lari sn (6064).

H. M. 6064. V»Lappland.
Bland förvärven från Lappland är främst att märka 1 spets» 

nackig yxa (fig. 8), f. i Kiviniemi hmns åker, Kaukkonen by, Kittilä 
sn (6064). -  Från Sodankylä sn härstamma 1 rätmäjsel, f. vid Su»

Fig. 9. Kniv av skiffer; M uonioniska
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vanto och 1 hålsten utan närmare angiven fyndort (6194). -  1 hugg* 
redskap med bred skaftränna (jfr. SM 1911 sid. 77, fig. 4) har insänts 
från Kuolajärvi sn: den är funnen på Teirniemi hed i Sodankylä 
by (6182).

B r o n s å l d e r n .
Egentliga Finland.
N ågot metallföremål från bronsåldern har under år 1912 icke 

hittats i Finland. Till denna period kan sannolikt hänföras ett på 
Vaar’nummi hed vid Kivelä i Bjärnå sn beläget, av dr Ailio under* 
sökt kummel, som innehöll kol, brända ben och några lerkärlsbitar, 
av vilka en var prydd med en flat grop, medan de andra voro oorne* 
rade (6129). (Jfr. Hackman, D ie vorgeschichtliche Forschung in 
Finnland 1910—12, Prähistorische Zeitschrift 1914, s. 144—145, fig. 
44 och 45. -  Se även sid. 50 rad 16 uppifrån).

J ä r n å l d e r n .
Å land.
På den s. k. riebacken på Johannisbergs gård i Kvarnbo by av 

Saltviks sn har mag. B. Cederhvarf undersökt 2 gravhögar från 
vikingatiden (6196). Samme forskare har undersökt en gravhög från 
folkvandringstiden i Lagmansby i samma socken (6197) samt en grav* 
hög från vikingatiden i Nilsas hmns beteshage i G odby, Finströms 
sn (6198). Fynden komma framdeles att publiceras.

Egentliga Finland.
Ä ldre järnåldern. Från landskapets sydöstra del ha erhållits 

3 ovala eldstenar, av vilka 1 hittats på Melleri hmns mark i Kisko  
sn (6190), 1 på Kraatari hmns mark i Aaljoki by och 1 på H uhti 
hmns åker i Bjärnå sn (6037, 6129). -  I Isokylä bys omgivningar 
i Uskela sn, där tidigare fynd från bronsåldern och äldre järnåldern 
blivit gjorda (jfr. FFT 17, s. 376; SM, FM  1906, s. 86 f., Hackman, 
s. 34 f., FM  1911, s. 50 f.), har dr A. M. Tallgren undersökt två 
förstörda stenrösen. I det ena, som låg vid vaddfabriken och endast 
delvis blev undersökt, hittades fotstycket av ett järnspänne med nålhylsa 
(fig. 10), ett obestäm bart skivformigt järnfragment, några oornerade 
lerkärlsbitar och brända ben. D et andra, beläget i den s. k. Keto* 
haka på N ohteri hmns mark, innehöll 2 fragment av ett i elden ska* 
dat silverspänne »med bakåtböjd nålhållare» (jfr. T ischler-K em ke, 
Ostpreussische Altertiimer, pl. III, fig. 24, 26 och Hackman, pl. 2, 
fig. 3), 1 liten triangelnål (jfr. Prähist. Zeitschr. 1914, s. 152, fig. c), 
1 armband =  Hackman, pl. 10, fig. 4, 2 fingerringar, 1 smalt änd* 
beslag till en rem (fig. 11 b), ett x formigt beslag (fig. 11 a), frag*
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ment av 1 tveeggat svärd och 1 spjutspets med tånge, 1 kniv, ler* 
kärisbitar och brända ben (6125). -  På Varjoki under Pilppu hmn 
lydande torps gårdsplan i N ykyrko  Sn undersökte dr Tallgren brand* 
gravar från folkvandringstiden. Fynden bestodo i 1 kastspjutspets 
med tånge och hullingar, 2 knivar, 1 järnnål av typen Aspelin 1472, 
fragment av 1 spiralfingerring av brons, 1 spik och brända ben (6109). 
-  På Vuorenpääharju i Untam ala by av Letala sn finnes ett större 
antal mycket låga jordblandade stenrösen, av vilka dr Tallgren un* 
dersökte 7. I en av dessa gravar (a) hittade han små oornerade ler* 
kärisbitar, 1 vit glaspärla och brända ben, i ett annat (II) 1 ögon* 
fibula av brons och ett fragment av 1 järnkniv, i ett tredje (I) 1 en*

0

Fig. 10. Fotstycket av 
ett järnspänne med 

nålhylsa; Uskela soc* 
ken, Isokylä by.
H. M. 6125. V

Fig. 11. a, b. Två brons* 
beslag; Uskela socken, 

Isokylä by, N oh teri hem* 
man, Ketohaka.

Fig. 12. a Länk av keden till 
e tt dryckeshorn; b och c två 

bronsnålar; Letala socken, 
Kyrkoby, Folkskolebacken. 

‘/i.
kelt armband av brons, 1 järnbeslag och brända ben. På folkskole 
backen i Letala kyrkoby, på vars östra sida tidigare ett stort brand 
gravfält från folkvandrings* och vikingatiden blivit utgrävt, under 
sökte Tallgren 2 av de låga rösen, som stå på backens nordvästsida 
(jfr. Hackman, s. 49 f.). I en grop, som fanns i mitten av det ena 
röset (d) och var täckt med en stenhäll, hittades en länk av keden 
till ett dryckeshorn (fig. 12 a), några fragmentariska brons* och 
järnnålar (fig. 12 b, c), delar av en bronsked, fragment av en brons* 
sölja samt en mängd brända ben. D et andra röset innehöll ett arm* 
band av brons ( =  Hackman pl. 10, fig. 4), fragment av 1 spiralfinger* 
ring och lerkärlsbitar (6109).

Till övergångstiden mellan folkvandringsperioden och yngre 
järnåldern höra några på Ylipää hmns åker i Sauvala by, Lundo sn
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hittade föremål: 1 bö jt tveeggat järnsvärd med platt trekantig knapp 
(fig. 13 a), 1 vacker spjutspets med holk (lig. 13 b), 1 liten kast* 
spjutspets med tånge (utan huljingar), 1 metkrok av järn, 2 järnrin* 
gar från ett betsel (?), ett smalt arm band av brons (6164).

Yngre järnåldern. Från fyndplatserna vid Kaerla by i St. M a* 
rie sn (jfr. FM  1910, sid. 7; 1911, sid. 52; 1913, sid. 66) har insänts

a. b.
Fig. 13. a. Tveeggat svärd; b. spjutspets;

L undo socken, Sauvala by, Ylipää 
hem m an. FL M. 6164. Va-

ett fragment av 1 tveeggat svärd, f. vid Laaksonens torp, M ulli hmn 
(6084). Från gravfältet vid Virusmäki i samma sn härstammar 1 
spjutspets med rester av silvertauschering på holken =  Aspelin 1538. 
(6184).

Nyland.
Ä ldre järnåldern. Ovala eldstenar ha hittats: 1 på Navala gårds 

mark i en åker i Haapajärvi kapell, K yrkslätt sn (6174); 1 på Esko

Fig. 14. Spjutspets; Kumo soc* 
ken, K rootila by, H eikkilä.

H . M. 6133. V»
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hmns mark i M årtensby, Sibbo sn (6046) samt 1 i K ym m ene älvdalen 
utan uppgiven fyndort (6190).

En på Koivisto1 socken på Kauhala gårds mark i K yrkslätt upp* 
hittad större kniv torde kunna hänföras till folkvandringstiden (6187).

Satakunta.
Ä ldre järnåldern. I bottnen av ett förstört stenröse på Vähä* 

Teini hmn underlydande Koivisto torps mark i Tattara by av 
Nakkila sn hittade dr J. Ailio 1 järnnål med ringformigt huvud 
och lerkärlsbitar med gropornam ent samt i ett annat tätt bredvid 
liggande, ävenledes ända till bottnen upprivet röse en fragmentarisk 
järnkniv. M öjligen nå dessa fynd upp till den förromerska järn* 
åldern (6126). -  Av brandgravfältet på Penttala i Soinila by, Nakkila  
sn (jfr. FM  1911, sid. 52, 53; 1913, sid. 67) undersöktes åter en del 
av dr A. Hackman och stud. H. Donner. Fynden utgjordes av 1 
ögonfibula av typen Almgren, Nordeuropäische Fibelformen, fig. 60, 
lerkärlsbitar, slagg, brända lerbitar med avtryck av pinnar och kvistar 
samt brända ben (6093).

Till folkvandringstiden höra följande fynd: 1 spjutspets (fig. 14), 
f. på Rantamäki vid Heikkilä hmn, Krootila by, Kumo sn (6133); 1 
spjutspets med lång holk och litet smalt blad, 1 annan med holk och 
långt smalt blad och 1 stor kniv, f. på en stenig backe i Vammala 
köping, Tyrvis sn (6214); 1 spjutspets med lång holk, 1 pilspets med 
tånge, 2 knivbett och 1 hålcelt, f. på Jaakkola hms mark i Hykön* 
salo by, Kangasala sn (6001) samt 1 tveeggat svärd och 1 spjut* 
spets med holk, f. på Jussila hms gård i Tiihala by av samma socken 
(6245 A). -  Odaterbaa, men sannolikt från folkvandringstiden äro 
några föremål: 1 kniv, lerkärlsbitar, lerkliningsbitar, fragment av 1 
bryne och djurben, som dr Hackman hittade i ett lågt röse i 
Knaappi hmns hage, Kaukola by, Tyrvis sn (6094).

Yngre järnåldern. På skelettgravfältet på Osmanmäki i Eura 
sn har dr Ailio undersökt 6 gravar och en härdplats samt på Kä* 
räjämäki, som bildar Osmanmäkis fortsättning mot SO, 3 gravar och 
en härd, som kunna hänföras till 10—11 seklet. Bland fynden, som 
dr Ailio ämnar publicera, må här innehållet i en grav (VII) på Os* 
manmäki anföras: 2 lerkärl med snörornament =  Appelgren, Finnische 
Trachten pl. III, fig. 11 och 13, 2 smala spjutspetsar med holk =  
Aspelin 1367, 1 stor kniv, 1 tveeggat svärd med kort rak parerstång, 
men utan knapp, 1 ringspänne (fig. 15 a), 2 stora spiralfingerringar 
med brett m ittparti (jfr. Appelgren pl. III, fig. 7), 1 liten spiralfin* 
gerring, på ett lädersnöre trädda bronsspiraler och 1 bronspärla (fig. 
15 b), 1 bit ylletyg med till en sexkant sammanställda bronsspiraler 
(6127, 6226). I en sandtäkt nära Käräjämäki hittades 1 spiralfinger*
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ring med försilvrat mittparti, några rester av ylletyg samt hälften av 
ett lerkärl med snörornament och avrundad botten (6057). -  I Vänniä 
hmns trägård i Kaukola by, Tyrvis sn ha hittäts den övre delen av 
ett tveeggat svärd, 2 spjutspetsar med holk (1 =  Aspelin 1295), 1 yxa 
( =  SM 1897, sid. 21, fig. 10), 1 eldstål och fragment av en människo* 
skalle (6060, 6227). -  Vid dikesgrävning hittades invid en större sten 
på gränsen mellan Kässälä hmns mark och lantmätare Berlins trä* 
gård i Takahuhti by av M essuby sn 1 itubrutet tveeggat järnsvärd, 
1 spjutspets med holk samt 1 sönderbrutet smalt arm band av brons 
(6066). -  G rävningarna på brandgravfältet å J. E. Juvenius tom t i 
Tiihala by av Kangasala sn fortsattes av dr Hackman och stud. H. 
D onner (jfr. FM  1913, sid. 69, 70). Fynden bestodo i 2 likarmade 
bronsspännen (det ena avbildat i Prähist. Zeitschr. VI, 1914, sid. 160, 
fig. 65 c), 2 runda spännbucklor (det ena av typen FM  IV, 1897,

Fig. 15. a. B ronsspänne; b. bronspärla , hängande i e tt lädersnöre m ed påträdda 
bronsspiraler. Eura socken, Osm anm äki. H . M. 6127.

sid. 6, fig. 6, det andra av typen ibidem, fig. 7—8), 1 kedhållare av 
typen Aspelin 1424 och 2 av typen Aspelin 1535, fragment av 1 
bronsked (jfr. Aspelin 1580), flera kedlänkar Aspelin 1386 (a), en 
mängd smultna brokiga emalj pärlor och blå glaspärlor, fragment av 
armband Aspelin 1329, fragment av spirailagda fingerringar, spiral* 
rör av brons, 2 knivbett, ett bryne, spikar, järnbeslag och handtaget 
till en trälåda, lerkärlsbitar och slaggstycken (6095).

Tavastland.
Ä ldre järnåldern. Antalet fynd av ovala eldstenar är relativt 

stort; 1 har hittats på Vanajavesis strand på A nttilanniem i udde i 
Tyrväntö sn (6190); 1 vid nyodlingsarbete i Verioja torps skog på 
Tupala hmns mark i Hyrvälä by av H attula sn (6035); 1 på Haa* 
visto hmns åker i Ritvala by och 1 nära A pia kanal i Sääksmäki sn 
(6035, 6190); 1 på Seppälä hmns åker i Vitsiälä by av Hauho sn 
(6097). -  På fyndstället vid Värilä hmns ria i Harhala by av Pål*

b. V
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käne sn (jfr. FM  1913, sid. 70) ha dr Hackman och stud. D onner 
blottat ett brandgravfält från folkvandringstiden och vikingatiden. 
Fynden äro beskrivna i FFT 26, sid. 205 f. (6096). -  På J. Adenius 
tom t undersökte hrr Hackman och D onner ett jordblandat röse från 
folkvandringstiden, som innehöll 2 spjutspetsar med holk (en af dem

Fig. 16. a. Spjutspets; b. svärdsknapp av järn ; c. svärdsknapp av brons; d. häng» 
smycke av brons; e. U»formigt beslag av brons. H auh o  socken,

A lvettu la by, A denius tom t. H . M. 6097.

fig. 16 a), 1 kastspjutspets med tånge och hullingar, 1 pilspets med 
tånge, fragment av en sköldbuckla (?) och av ett svärd, till vilket tro» 
ligen järnknappen fig. 16 b har hört, samt av en större kniv med 
bronsknappen fig. 16 c, 1 U»formigt bronsföremål (fig. 16 e, dopp» 
sko ?), fragment av randbeslaget till en kniv» eller svärdslida, 1 järn» 
sölja, 1 par järnnälar av typen Aspelin 1472, 4 likarmade spännen,
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delar av armband som Hackman pl. 10, fig. 9 och av smala spiral* 
armband, spiralfingerringar och bröstkeder, 1 klockformigt häng* 
smycke (fig. 16 d), ett litet spiralformigt hängsmycke, spirallagd brons* 
tråd, oornerade lerkärlsbitar och brända ben (6097).

Savolaks.
Yngre järnåldern. På en sank äng nära Säänjärvis strand, på 

H ujanen hmns mark i Säänjärvi by av Savitaipale sn hittades vid 
dikesgrävning 4 armringar av silver (avbildade i Prähist. Zeitschr. VI, 
sid. 166, fig. 74) samt 4 i Samarkand präglade dirhemer från sista 
tredjedelen av 900*talet (6010).

Karelen.
Yngre järnåldern. D e från Karelen insända järnåldersfynden ut* 

göras endast av 1 spjutspets av typen Aspelin 1558, f. i Kronoborgs 
sn (6188); en annan av en form lik Aspelin 1339, f. i M. Loponens 
åker i Koukunniemi by av M etsäpirtti sn (6188) (jfr. FM  1911, sid. 
55); 1 kedhållare FFT 13, fig. 272 och några pärlor, f. i Räisälä 
sn (6195).

Från tidig medeltid härstammar en mängd lerkärlsbitar med våg* 
och streckornament, uppsamlade på platsen för den forna köpingen 
Taipale i M etsäpirtti sn (6223, 6232).

Österbotten.
Ä ldre järnåldern. På en arkeologisk forskningsfärd till södra 

Ö sterbotten undersökte dr Tallgren ett mindre antal möjligen från 
äldre järnåldern härstammande stenkummel i Sideby, Lappfjärd  och 
N ärpes socknar, av vilka fornminnen de flesta endast innehöllo 
brända ben, medan i ett litet jordblandat stenröse på den s. k. Raine* 
åsen i Björndahls by av Lappfjärd sn hittades några oornerade ler* 
kärisbitar (6111). -  På Levänluhta fyndplats i Orismala by av Stor* 
kyro sn undersökte dr Tallgren ett större område, varvid han hittade 
en stor mängd söndriga obrända m änniskoben och 1 bronsring (jfr. 
A. Hackman, Ein O pferfund der Völkerwanderungszeit in Finnland, 
O puscula archaeologica Oscari M ontelio septuagenario dicata, Stock* 
holm 1913, s. 299-316) (6110).

Yngre järnåldern. U nder en trästam i Keisala hmns skog, 
Sapsalampi by, Alavo sn, hittades 2 ringspännen Aspelin 1557 och 
1632, ett likarmat spänne (fig. 17 b), 1 rund spännbuckla, 1 yxa 
(fig. 17 a) och 2 stora pilspetsar med tånge, som tydligen blivit 
gömda på detta ställe (6181).
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Lappland.
Yngre järnåldern. 1 ringspänne med vallmoformade knoppar 

och 1 yxa av typen Aspelin 1540 ha hittats nära Ounasjokis strand 
vid Hietaniemi i Kittilä sn (6064). -  1 pilspets med tånge (fig. 18) 
har blivit funnen på Vuomapää berg i Sodankylä sns nordöstra 
ända (6216).

b. */..

Fig. 18. Pilspets; 
K ittilä socken,

Fig. 17. a. Yxa; b. likarm at bronsspänne; A lavus socken, H ietaniem i.
Sapsalam pi by, Keisala hemman. H. M. 6181. H. M. 6064. ‘/ !-

Förvärv  från R yssland  och andra  länder.
4 hammaryxor med skafthål (jfr. Aspelin 99 och 104) samt 1 

söndrig rätyxa, f. på olika ställen i guv. W jatka, ha inköpts av en 
tscheremiss V. Jakmanow (6189).

Till den av Antellska Delegationen inköpta H. Bremerska sam* 
lingen höra 2 hammaryxor, 1 tväryxa, 1 hålsten och 1 stenredskap 
från okända fyndorter i Sverige (6190). -  2 flintyxor och 2 skaft* 
hålsyxor, som museet har köpt av en privatsamlare, härstamma tro* 
ligen från Sverige (6012).

Genom prof. A rthur Hjelt har Antellska Delegationen för mu* 
seets räkning förvärvat en större samling fornsaker från Palestina från 
stenåldern, bronsåldern, romerska tiden och tidig medeltid (6100).

A . Hackman.
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Heraldiskskritiska anmärkningar rörande E. Brenners 
resa i Finland 1670—72.

Den resa, Elias Brenner i sin ungdom i egenskap av antikvitets» 
kollegiets ritare och stipendiat företog åren 1670—72 i Finland 
för avritandet av gamla minnesmärken, främst adliga vapensköldar i 
våra kyrkor, var ett företag, vars resultat ur kulturhistorisk synpunkt, 
framför allt heraldisk och genealogisk, är ägnad att väcka vårt liv» 
ligaste intresse. Ihågkommas bör att det under resan samlade mate» 
rialet, teckningar m. m., om än ofullständigt, innehåller värdefulla 
uppgifter om numera försvunna vapensköldar. En del av dessa 
teckningar, i tryck utgivna av R. Hausen 1882, utgöres möjligen av 
på stället hastigt gjorda skisser, vilka Brenner försett med korta an» 
märkningar. Om han möjligen tänkt senare förse samlingen med nö» 
diga tillägg eller ej, veta vi icke -  i alla fall är denna samling nästan 
det enda, som återstår från denna Brenners resa. Som ovan påpekats 
är materialet bristfälligt, särskilt då det gäller att ur vetenskaplig syn» 
punkt tillgodogöra sig detsamma; de rent heraldiska uppgifterna ha 
ofta, då man varit i stånd att kontrollera dem, jäm föra originalen med 
teckningarna, visat sig vara för schematiska, samt felaktigt tecknade. 
Även vad enstaka namn beträffar har Brenner gjort sig skyldig till 
större eller mindre oegentligheter, vilka ofta lett forskare till oriktiga 
slutsatser. M ed några exempel tagna här och där, skall jag försöka 
klargöra det ovansagda.

Dock torde några ord dessförinnan böra sägas om det sätt varpå 
Brenner antagligen avtecknat vapensköldarna och vad han därvidlag 
särskilt ansett vara av större vikt. För att tydligt klargöra detta få 
vi lov att i hans sällskap besöka någon kyrka, t. ex. Tenala. Han 
har då haft för uppgift att teckna och beskriva de på väggar och 
pelare upphängda ståtliga huvudbanéren, vilka då ännu oskadade 
vittnade om den finska adelns maktställning. H an har även avritat 
de vapensköldar, som inbränts i kyrkans glasfönster, eller inhuggits 
på gravstenar som täckt kyrkans golv. H an har då uppritat vapen 
efter vapen, utskrivande samtidigt deras olika färger, ofta även löv» 
verkets färger, vilka oftast omväxla i rött och gult och blått och gult. 
Rätt ofta utsätter han initialer och årtal, ibland även hela namn. Allt 
detta är i hög grad ägnat att låta oss igenkänna de olika vapnen, 
och häri erbjuda de av v. Stjernman på 1750»talet på Å bo domka» 
pitels initiativ samlade förteckningarna över minnesmärken, vilka funnos 
i våra kyrkor, samt R. Hausens anteckningar om antikvariska som»
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marresor i Finland ett rikligt stöd. De vapensköldar, vilka äro svå* 
rast att återfinna äro de, som smyckat gravstenar eller målats på kyr* 
kans väggar, av den anledning att Brenner aldrig utskrivit, av vilket 
material vapnet varit förfärdigat, eller var det varit anbragt i kyrkan. 
I undantagsfall tecknar han vapnets hjälm prydnad, men glömmer 
sällan att skriftligen anteckna densamma. I många fall ha dock dy* 
lika osäkra vapensköldar identifierats.

Granska vi till att börja med de fall, där man kan antaga att 
Brenner misstagit sig i heraldiskt avseende, äro de i huvudsak föl* 
jande. I Å bo dom kyrka ses en vapensköld fig. 17 (s. 66) för Brink* 
kala ätten, uppsatt över Krister Hansson, begraven därstädes 1616, då 
hans vapensköld uppsattes. Hausen antar det tillhöra dennes far Hans 
Eriksson, som 1608 begrovs i domkyrkan. Detta vapen avviker 
något från vapenböckernas form: en på snedden liggande gul bjälke 
i rött fält och däröver tre blylod och under en halv blå lilja. I före* 
liggande fall ses en tvärbalk; om vapnet ägt detta utseende eller ej, 
är numera då det förkommit omöjligt att säga. I S. M årtens kyrka 
fig. 172 tecknar Brenner vapnet rätt, likaså i Karis kyrka fig. 310, 
vilket skulle bevisa att vapenskölden i Å bo vore orätt tecknad. Från 
Å bo finnes ett vapen fig. 26, från år 1631, som tillhört Frans D uker \  
vilket avviker från vapnets vanliga form, däri att dess övre fält upp* 
tages av en likadan figur som å hjälm prydnaden. Därem ot skall det 
enligt Klingspor, föreställa på snedden liggande blåa bjälkar i odelat 
vitt fält.

Från dom kyrkan i Viborg, fig. 221, ha vi ett rätt egendomligt 
exempel på huru något avvikande vapensköldar använts samtidigt 
för samma ätt. Jämföra vi det vapen, som tillhört Bertil Persson 
Ruuth, avviker det från den vapensköld, varmed ätten blivit introdu* 
cerad, däri att den förra föreställer 2 halva ru tor i blått och en hel 
ruta i rött fält, på hjälmen 2 väderhorn; den senare vapenskölden 
däremot 1 röd och 2 halva blå rutor på guldfält. D ock har Bren* 
ner otvivelaktigt rätt, då innehavaren i detta fall före introduktion 
förde detta v ap en 2. Bertil Persson levde i V iborg utan tjänst, 
blev gift på 1590*talet med Kjerstin Enevold. Samma vapen före* 
kommer i Borgå kyrka fig. 275, och syftar på Berthold Ruuth, som 
1659 fått förnyelse uppå sitt gamla adelskap, fastän med något för* 
ändrat vapen. Denna olikhet framgår även ur Brenners teckningar. -  
Fig. 78 (s. 66) från Töfsala kyrka har tillhört, enligt Brenner, en Karl 
Ragvalsson, som Hausen förmodar tillhöra ätten Galt. Vapnet före* 
ställer en upprättstående björn i tudelat fält, det övre rött, det nedre

1 Förekom m er ej hos A nrep.
2 Lagus s. 454—55.
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gult, på hjälmen ses samma figur. Senare har Hausen rättat detta 
misstag, med stöd av en uppgift hos Lagus s. 291, som uppger vap* 
net tillhöra Karl Ragvalsson Fargalt

Ett av de anmärkningsvärdaste exemplen på de misstag Brenner 
gjort sig skyldig till, hänför sig till vapnet fig. 351 (s. 67) i Tenala kyrka, 
vilket han uppger tillhöra Hans M yhr död 1613. Denne kallas 1612 
»öfverstefältvaktmästare öfver allt krigsfolk i Ryssland» och fick 1605 
A rvid Stålarms förbrutna säteri Lindö i Tenala, jämte underlydande 
gods i Pojo socken. Den M yhrska vapenskölden skiljer sig dock 
från detta vapen, som tillhört den från Skottland härstammande ätten 
U dnie, vilken 1647 vann introduktion på svenska riddarhuset genom 
Peter Udnie, korporal vid ingermanländska adelsfanan. H an var gift 
med en Sitting och hade en dotter Regina. Brenners teckning skiljer 
sig något från detta vapen däri, att fältet är blått i stället för rö tt 
och älghuvudet saknas; på hjälm prydnaden ses ett lejon; däröver 
två stjärnor, i stället för en röd lilja. Ä tten dog enligt Anrep ut 
med ovannämnde Peter Udnie, men detta vapen bestyrker ej ett 
dylikt antagande, som talar om att ätten fortlevat i Finland, där den 
ägt lägenheter i Tenala socken. A tt Brenner här misstagit sig är 
tydligt, och har detta även lett senare forskare på villovägar2. Ett 
annat ganska intressant exempel se vi i fig. 292 från Helsinge kyrka, 
för N okia släkten. Vapnet föreställer enligt Brenner en krökt turkisk 
sabel och därunder en hästsko; på hjälmen en dylik sabel mellan 
tvänne strutsfjädrar. Enligt sköldebrevet skall vapnet dock föreställa 
en sabel emellan tre hästskor, två upptill och en nedtill; på hjälmen 
9 st. strutsfjädrar. Detta exempel skulle då, om vi antaga att Brenner 
tecknat vapnet rätt, yppa den ringa vikt man lade vid att noggrannt 
avbilda vapensköldarna, vilket ofta berodde på bruket att nyttja 
vapensköldar innan adlandet, och å sin sida bidrog till förväxlandet 
av dessa olika vapensköldar inom en och samma ätt. Om än flere 
dylika exempel kunde påvisas, kunna dock de nämnda vara nog i 
detta sammanhang, som bevis för teckningarnas ohållbarhet inför en 
sträng kritik.

Vi övergå nu att granska de vapensköldar, vilka H ausen lämnat 
obestämda, men vilka genom senare utkom na genealogiska arbeten och 
forskningar delvis klargjorts. D å möter oss först i Å bo domkyrka, 
fig. 7 (s. 66), en vapensköld med ett krökt A  och däröver initialerna 
A. H. G , vilket vapen enligt statsrådinnan J. Ramsays mig godhetsfullt

1 H au sen : A ntikv. forskningsresa 1871 s. 28. F—M. 1900. s. 41; a tt i detta fal 
ange ett tillnam n är enligt statsrådinnan J. Ramsay oberättigat.

2 På ovannäm da grund  ha både R. H ausen och undertecknad antagit vapnet 
föreställa en varian t av det M yhrska vapnet, vilket misstag härm ed rättas. Finskt 
M useum 1913 s. 84.
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meddelad uppgift skall tillhöra Anna Hohgräf. Fig. 13 (s. 66). tillhör 
Joahim Bulgren. L agus1 beskriver hans vapen på följande sätt. 
»2 svarta krönta rävar och emellan dem en röd balk 2. Fig. 23 är möjligen 
det Banérska vapnet, fig. 24 kan knappast anses för ett adligt vapen, 
utan snarare för ett kyrkligt emblem Fig. 6 (s. 66) i samma kyrka före» 
ställer en bjälke på tvären och däri på snedden tre halva liljor och på 
hjälmen en lilja mellan tvänne bjälkar, vilka antagligen skola före» 
ställa buffelhorn. ö v e r  vapnet stå initialerna H . K. Ett närapå lika» 
dant vapen förekommer hos Flausen 8 N :o 252 för D idrik  Hansson, 
slottsfogde på Å bo, död 1512: »I lutande sköld tre liljor, 1, 2, på
hjälmen två buffelhorn, vardera på utsidorna åtföljda av två liljor». 
Sigillet är från år 1491. N :o 263 (s. 65) hos Hausen är något olika det 
föregående, men hjälm prydnaden densamma som hos Brenner; även 
detta sigill för samma man, från år 1504; n:o 269 föreställer ett lika» 
dant sigill från år 1511; n:o 266 ett dylikt sigill för en O lof Olofs»

N :o 226. N :o 224. N :o  263.

son? från år 1509. Om än initialerna ej äro desamma, råder det 
knappt något tvivel om att vapenskölden hos Brenner skall kunna 
hänföras till denna släkt, som ovannämnde D idrik Hansson och O lof 
Olofsson tillhörde.

I Virmo kyrka fig. 53 ses ett vapen med på tvären liggande likarmat 
kors, som tillsvidare är okänt. Fig. 58 (s. 66) har antagligen, såsom 
K. K. M einander påv isat4, samband med ett av de sex vapen, som 
ses på Ejby kalken, vilken vid plundringen av Å bo domkyrka 1509 
som krigsbyte medfördes till Danmark. På kalken förekommer 
nämligen ett vapen med bokstäverna M och N  lagda tvärs över 
varandra; däröver hjälm prydnad med en stjärna. Dessa initialer under 
Stjernkorska hjälmtecknet, tyda enligt M einander uppå M agnus 
Nilsson Stjernkors. Sannolikt är således att vi i vapenskölden från

1 Lagus: Finska adelns gods och ätter s. 23.
2 D en grevliga baltiska ätten Kleist förde ett nästan dylik t vapen, med den 

skillnaden att rävarna eller hu n darna  äro röda och utan k ro no r; så även å Bren» 
ners teckning.

3 R. H ausen . Finlands M edeltidssigill.
4 Finskt M useum , 1902 s. 13.
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Virmo, som där enligt Brenner ses i tre exemplar, ha en antydning 
om samma man, detta på grund därav att vi från denna kyrka äga 
andra medeltida vapensköldar, såsom Bitz, Sture och Garp. -  Fig. 59

n i - D

(we

Fig. 78.

Fig. 137. Fig. 138. Fig. 160. Fig. 166.

(s. 66), från samma kyrka, föreställer en nedåtvänd halvmåne nederst till 
vänster, i de övriga hörnen tre stjärnor, kring vapnet sentensen 
»Maria o spes in morte sucurre», som talar för att vapenskölden 
smyckat en gravsten. H os Hausen förekommer detta vapen i tre 
exemplar n:o 224 (s. 65), 242 och 243, för en Thom as Olofssons grav, t. f.
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domhavare och väpnare. N :o 243 är något olik de andra vapenskök 
darna. Möjligen tillhör Thomas Olofsson ätten Stark inom vilken 
dessa namn ofta förekomma.

Fig. 204.

Fig. 263.

I . t H . r  o . D

Fig. 280.

» T  W

Fig. 351.

Från Tövsala kyrka äga vi två okända vapen fig. 72 =  fig. 53 
korset är blått. Fig. 73 föreställer tre duvor, två upptill och en ned* 
till, och har vapenskölden tillhört ätten M oltke. Fig. 75 föreställer

1 H ausen n:o. 333, 334, sigill med på snedden liggande A ndreaskors för 
A nders Jacobsson, väpnare 1456, 1460, och Sven Jacobssons i N ådendal sigill från 
år 1456.
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det Tavastska vapnet, varöver Brenner utskrivit namnet N ils Mag* 
nusson, som han dock tillskrivit ätten Stålarm. Tvivelaktigt är, om 
fig. 76, som föreställer en vit stjärna på blått fält, med samma figur 
över hjälmen, tillhör ätten Gyllenstjerna, snarare kunde man i detta; 
fall antaga någon inhemsk ätt som förde samma vapensköld.

N ykyrko eller Kalainen kyrka var då Brenner besökte den sär* 
deles rik på vapensköldar; nu däremot är deras antal mycket ringa, 
vilket i hög grad försvårar igenkännandet av de särskilda vapensköl* 
darna. Granska vi först de anvapen, som med all sannolikhet prytt 
N ils Kijls och hans hustru Anna Bengsdotter Görtzhagens gravvård, 
förekomma där följande okända vapensköldar. Fig. 102 N ils Kiljs 
möderne 2, föreställer en åt vänster vänd halv råbock över schackruta, 
samma fig. på hjälmen. Fig. 104 hans fäderne 2, borde vara M unck, 
föreställer en åt vänster vänd duva med blad i munnen, samma figur 
på hjälmen '. Fig. 106 A nna Bengtsdotters möderne 1, föreställer ett 
åt vänster vänt halvt lejon, samma figur på hjälmen 2. Vapnet tillhör 
ätten Lejon. Fig. 108 hennes fäderne 4, borde vara H orn, men före* 
ställer en bepansrad arm med svärd i handen, samma figur på hjäl* 
men. Fig. 110 möderne 2, tre horisontalt över varandra liggande 
nedåtvända bjelkar. Fig. 111 föreställer enligt K. K. M einander det 
Garpska vapnet, hennes fäderne 3. M an har även förm odat det före* 
ställa det N ödingska vapnet, som något påminner därom. Noggrannare 
upplysningar om dessa vapen finnas i ovannämnda arbete över Fin* 
lands kyrkor. Fig. 92 föreställer en trebladig växt, så osäkert teck* 
nad, att vapenskölden ej kan närmare bestämmas; fig. 94 föreställer 
det svenska riksvapnet, samma vapen, som synes på en k o rs to l3.

M einander antar den möjlighet, att Brenner blandat om sina teck* 
ningar och att fig. 117 (H orn) och 128 (Svärd) vore att ställas bland 
de Kijlska anvapnen. Fig. 113 antar M einander föreställa Skytte 
vapnet, motsvarande det som är målat i vänstra fönstersmygen i första 
fönstret åt söder. På samma målning är målaren Petrus Henrikssons 
namn anbragt, den enda till namnet kända medeltida kalkmålare hos 
oss. Fig. 114 (s. 66) hos Brenner föreställer tre på fötter stående grytor 
en upptill och två nertill, enligt M einander den danska ätten Gröpes 
vapen *. Fig. 126 föreställer ett halvt vagnshjul och motsvarar möj* 
ligen det vapen, som ses å korstolarne, och föreställer ett hjul med 
tre ensidigt ställda ekrar, som uppbära motsvarande del av hjulets 
omkrets. H os Hausen n:o 177, förekommer ett sigill för Margareta

1 H e lt uteslutet är ej a tt originalvapnet faktiskt föreställt det M unckska 
vapnet, om än B renner i hast uppfatta t figuren som en duva.

! M einander o. Rinne, F inlands kyrkor 1. s. 68.
3 F inlands kyrkor I. s. 47. Fig. 322 från Karis kyrka föreställer samma vapen.
4 se Siebm acher: W appenbuch, Teil III. 164.

*
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Hartvigsdotter, hustru till Bengt Hamer, ett kugghjul med tre ensidigt 
ställda ekrar överlagt en sköld, som omfattas av hjulets omkrets; si* 
gillet är från år 1447. Även den livländska ätten Völkersahm förde 
ett nära nog likadant vapen. Fig. 127 föreställer antagligen Sture* 
vapnet, från en korstol, men de tre sjöbladen äro ej på snedden efter 
varandra, utan två upptill och ett nertill. Dock har Brenner ej teck* 
nat vapenskölden rätt,» såsom den synes å korstolen, vari sjöbladen 
vända spetsarna mot var sitt hörn. Ett vapen, som motsvarar det 
Brenner tecknat, ses hos Flausen n:o 161, i Birgitta M agnusdotters 
sigill. Fig. 129 föreställer ätten N ieroths vapen och har tillhört 
H enning N ., som dog 1623 och begrovs i N ykyrko, där hans va* 
pensköld uppsattes. H an förekommer ej hos Anrep. I fig. 131 vore 
undertecknad böjd att se ett vapen för Valborg Tom asdotter Kröpelin, 
gift med M atts M arkusson av adel. H ietamäki släkten, vars vapen 
ses i Virmo kyrka fig. 60—61. Även hans vapen förekommer i Ny* 
kyrko fig. 125, med tillägg av en hand, som gripit om den ena tvär* 
lagda spjutspetsen. Fig. 130, 132 äro tillsvidare okända. För full* 
ständighetens skull lånar jag följande förteckning sammansatt av dr 
M einander1 över de vapensköldar Brenner ej avritat »De målade 
alliansvapen Fleming och Tavast (n:o 28) samt G arp och Fleming 
n:o (1 och 2), och vidare de målade vapnen n:o 8 och 17, samt kor* 
stolsvapen 1—3, 6, 10, 13. Även Söfring Kijls (-j- 1618) snidade vapen 
saknas«. Vapenskölden fig. 138 (s. 66) från Letala kyrka föreställer det 
Soopska vapnet, däröver Brenner antecknat initialerna M. I. D . (I. 
D otter), men borde vara G. J. D. G unilla Johansdotter S., gift med 
Bengt Jönsson Görtzhagen, som levde ännu 1571 och begrovs i Ny= 
kyrko; fig. 137 (s. 66) föreställer hans vapen ävensom Anna Bengts* 
dotter G., gift med föregående, fig. 136, N ils Kijl, på vars vapen Bren* 
ner av misstag skrivit Hans Bengtsson 1602. Följande vapen fig. 139 
är okänt, däröver ses initialerna C. I. D , vilka synbarligen tyda på 
att dessa vapen bildat ett alliansvapen. Från Ulvsby kyrka har Bren* 
ner avritat Axel Kurcks anvapen från hans gravsten. Han har med 
bokstäver angivit vapensköldarnas olika färger, och vi se häri ett be* 
vis uppå färgläggandet av de på gravstenar förekommande vapen* 
sköldarna och möjligen även de på den uthuggna figurerna. Bland 
vapnen förekomma två okända, fig. 106 (s. 66), 166 (s. 66). D et första 
föreställer tre med varandra i mitten förenade gula krokar i blått fält 
och det andra tre stjärnor, två upptill och en nedtill i rött fält. D et 
första tillhör den danska Krummeätten och tyder uppå Margareta 
Svensdotter K., gift med O lof Jönsson Stenbock, ur Kurcks fäderne 
anor. Vapnet är dock orätt placerat, i det att det i vapenserien in*

1 Finlands kyrkor 1. s. 70.
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tar 7 platsen i stället för 4. Ä r detta antagande rätt, förde Jöns 
Olofsson, gift med M argareta M agnusdotter Fleming, i sitt vapen en 
lilja i blått fält. Ä tten Slang förde flere olika vapen, därav ett med 
en lilja, detta möjligen ett arv från Viurila egendom, vars ägare voro 
berättigade att föra ett dylikt vapen. På denna grund förekommer den 
heraldiska liljan antingen i vapnet eller som hjälm prydnad i de Florn* 
ska och Blåfieldska vapensköldarnas varianter. Axel och hans släk* 
ting Jöns Kurck voro bägge framstående genealoger, vilkas intresse 
visar sig även vid uppställningen av deras anvapen här och i Å bo dom* 
kyrka. På denna grund kan med skäl ifrågasättas, om ej Anreps 
uppgift om Axel Eriksson Kurck, gift med Kristina A braham sdotter 
Somme, som Erik Axelsson Kurcks fader dock är riktig *. Jag bi* 
fogar här för fullständighetens skull Axel Kurcks fäderne och mö* 
derne anvapen. Fäderne : Axel Eriksson Kurck g. m. Kristina Abra* 
ham sdotter Somme, O lof Jönsson Stenbock g. m. M argareta Svens* 
son Krumme, Jacob Kurck g. m. Katarina Klasdotter D iekn, Jöns 
Olofsson Lilje eller Slang g. m. Margareta M agnusdotter Fleming. 
M öderne; Åke Axelsson T ott g. m. M ärta Posse.? Daae g. m.? 
Ture Turesson Bjelke g. m. Ingeborg Körning (i vapnet tre löv),
Johan Stensson Bese g. m. Karin Gädda.

D et Ramsayska vapnet i Somero kyrka fig. 174 skall antagligen, 
att döma av den omsorg varmed Brenner tecknat det, föreställa ett 
snidat huvudbanér. Dess hjälm prydnad avviker något från vapnets 
vanliga utseende.

I Tammela kyrka förekommer ett vapen fig. 150, föreställande 
tre mörtar eller rudor, lagda ovanpå varandra, den mittersta vänd åt 
vänster, de andra åt höger. Över vapnet har Brenner antecknat ini* 
itialerna M. N . Sannolikt är i detta fall fråga om ett alliansvapen 
tillsammans med det föregående, som tillhört W erner von G ro ll2. 
Flans huvudbanér uppsattes i Tammela kyrka. H an var gift med 
Margareta M erthen, vars vapen vore identiskt med fig. 180. H on 
tillhörde ej den kända Å bo släkten med samma namn, som förde i
sitt vapen en tall i rött fält med samma figur på hjälmen 3. Sanno*
likt är att hon tillhört den livländska ätten von Derfalden, i vars 
vapen dock alla fiskar äro vända åt vänster 4.

Från H attula kyrka äro tre vapensköldar okända, fig. 182, 183 
(s. 67), 184 (s. 67). Den första vapenskölden tillhör ätten Garp,

1 J. Ramsay: Frälsesläkter., Kurck. D en yngre släkten tab. I.
2 Lagus s. 357—58.
3 C. v. Bonsdorff: Å bo stads historia I. s . 345.
4 I V iborgs dom kyrka påträffades vid grävningarna som m aren 1913 en vapem  

plåt. som varit anbragt på en likkista; den var lik vapnet i Tammela, vilket tyder 
uppå en rätt allm än variant av sagda vapen.
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den andra ätten Elfring, som i vapnet förde 3 diamantringar, över 
hjälmen en diamantring mellan en gul och en blå vinge. H attula 
vapnet avviker något från denna beskrivning \  i det att å hjälmpryd* 
nadernas vingar äro anbragta tre ringar ovanpå varandra.

Det tredje och sista vapnet föreställer tre gula Z liknande 
figurer, en upptill och två nertill på röd grund. J. W . Ruuth pub* 
licerar i en uppsats 2 ett dylikt sigill från år 1603 för Axel Ivars* 
son Stjernkors, herre till Runagård, och ett nästan dylikt för en 
Lassi Lifländer, herre till Stensböle 1548. Även några lifländska 
ätter, von Galen genannt Halswig och von Briimmer, bära i sitt 
vapen samma figurer om än i olika färger. Granska vi möjlig* 
heterna att bland dessa finna det motsvarande vapnet, kan till att 
börja med den Stjernkorska sigillvarianten uteslutas, på grund av att 
det är otänkbart att en dylik vapenteckning använts för annat än 
sigilländamål, ett sigill, som han av okänd anledning såg sig berätti* 
gad att föra. D et von Galenska vapnet är, om vi utesluta det von 
Briimmerska vapnet på grund av färgolikheterna, sannolikt det rätta. 
M öjligen har Lassi Lifländer, av namnet att döma en utländing, till* 
hört den von Galenska ätten, och skulle vapenskölden då syfta uppå 
honom eller någon av hans avkomlingar. Fig. 191 har H ausen med 
tvekan tillskrivit Oxe ätten, men av J. Ramsays arbete 8 framgår att 
det tillhört Kurjala ätten. Möjligen syftar H attula vapnet uppå Mar* 
gareta M årtensdotter, gift med A rvid Henriksson Tavast, som skänkte 
henne i morgongåva några gods i H attula socken.

I H auho kyrka ses tre av Hausen ej namngivna vapensköldar 
fig. 197, 198 och 200 (s. 67). Innan vi gå vidare äro några ord att 
sägas om fig. 195 från samma kyrka, som föreställer en fisk. Däröver 
har Brenner antecknat G ertrud G unnarsdotter, vilket dock bör vara 
G udm undsdotter till Hyfwikkälä, som var gift med Erik Spåre. 
Hennes fader G udm und Larsson förde i sitt sigill tvenne korslagda 
sparrar och däröver en stjärna. H an var 1507 häradshövding i Sääks* 
mäki härad. På vad grund han förde detta vapen, är en fråga som 
måste lämnas därhän. Fig. 197 föreställer en krans och därpå fyra 
rosor, och är sannolikt W rede eller Rosenkrantz ättens vapen; fig. 
198 föreställer det Garpska vapnet och fig. 200 Erik Haares va* 
pen, vilket av Å bo hovrätt dömts år 1629 att avlägsnas från kyr* 
kan, av orsak att han ej var adelsman. Denna befallning var dock ej 
1671 efterkommen, ej åtminstone med all den stränghet hovrätten fordrat.

1 Schlegel, K lingspor: D en m ed sköldebrev förlänade m en ej å riddarhuset 
in troducerade svenska adelns ättar taflor. Adel. ätten Elfring.

2 Suom en rälssim iesten sineteistä lopu lla 1500=lukua ja alussa 1600*lukua. 
H ist. arkisto XI. s: 286—348.

3 J . Ramsay: Frälse släkter i F inland o. s. v. Kurjala ätten.



Fig. 204 (s. 67) från H ollola kyrka föreställer ett horn och på hjäl* 
men en lilja. Riksrådet Klas Henriksson H orn förde detta vapen i sitt 
sigill från åren 1477—1519, H ausen n:o226 (s. 65). Från Pyttis har Brenner 
avritat ett Sparre vapen fig. 230 från en glasmålning; vidare ett annat 
fig. 231 (s. 67), föreställande en till flykt beredd and. Den från Pyttis 
härstammande knapadliga ätten A ndeflygt förde samma vapen, och 
blev Gregorius Eriksson omkring 1630 begraven i Pyttis kyrka. Det 
kan då ej betvivlas att ifrågavarande vapen tillhör sagda ätt. Hans 
arvingar förärade 1631 till kyrkan en mässhake. Om  Brenner i detta 
fall antyder ett huvudbanér eller en möjligen förefintlig vapensköld 
å nämnda mässhake, veta vi ej, dock förefaller det förra sannolikare. 
Fig. 240 från Pernå kyrka föreställer ett åt vänster vänt jakthorn i 
gehäng och pä hjälmen 2 stjärnor. Detta vapen tillhör ätten Jäger* 
horn och därav Hertonäsgrenen, vilken förde i sitt vapen ett horn, 
vanligen i gehäng, ibland åtföljt av två eller tre stjärnor ställda 
över ett svärd. Svärdet förekommer ej hos Brenner. De i gamla 
Helsingfors och i Helsinge sockens kyrkor förekommande vapnen 
fig. 285 och 293 tillhöra samma ättegren men skilja sig från fig. 240 
däri att stjärnorna äro ställda över och under jakthornet. -  Från den 
fordom så ståtliga Borgå dom kyrka avritar Brenner följande vapen* 
sköldar, som Hausen ej namngett. Fig. 253, tre bredvid varandra 
ställda romerska kors, samma fig. på hjälmen. Fig. 262, en krans med 
fyra rosor därpå och i alla hörnen en heraldisk ros, på hjälmen två örn* 
vingar. Fig. 265 föreställer ett vapen med två sparrar ovanom varandra 
och däröver ett vertikalt streck, i vars nedersta ända ses ett hjärtfor* 
migt blad, på hjälmen tre pikar; vapnet är okänt. Fig. 273, en halv 
råbock, över vapnet initialerna A. S. S.; vapenskölden är okänd. Fig. 
276 (s. 67), en kräfta i blått fält, i själva vapnet har Brenner antecknat i 
initialerna K. M. D., Kristina M ånsdotter till Krabbeby. Fig. 280 (s. 67) 
föreställer det erkebiskopliga W iirtzburgska vapnet, Brenner tecknar 
däröver initialerna I. E. H . F. O. D . 1 Över det Berendeska vapnet 
har Brenner skrivit Hans, men bör vara Johan, född 1603 död 1652. 
H an bekostade till kyrkan ett orgelverk, varpå hans vapensköld an* 
tagligen varit anbrakt.

Fig. 291 från Helsinge kyrka föreställer ett okänt vapen, en ur 
böljor uppstigande kvinnlig figur, med till hälften uppsträckta händer. 
Från Karis kyrka tecknar Brenner följande av Hausen ej namngivna 
vapensköldar; fig. 315, 319, 322 och 324. D en enda av dessa, som 
kan med säkerhet bestämmas, är fig. 322, som föreställer det svenska 
riksvapnet. Fig. 327 från Pojo kyrka tillhör Filpus Ivarssons släkt

k
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1 I Lappträsk kyrka ses samma vapen pä en mässhake, ett byte från 30*äriga
kriget.
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och syftar möjligen på honom själv. Lagus kallar honom  Filpus 
Ivarsson Tre flammor, därför att i hans vapensköld ses tre trianglar, 
vilka äro starkt stiliserade flammor.

Om vapenskölden fig. 345 (s.67) från Tenala, som förr ej varit känd, 
kan man blott antaga att den tillhört ätten von W eissman eller Weis* 
senstein. Vapenskölden föreställer ett upprättstående svärd emellan 
tvänne heraldiska rosor. I von W eissmanska vapnet är svärdet ned* 
åtvänt, rosorna i rött fält. Initialerna H . F. W ., som Brenner tecknat 
däröver, stödja något ett dylikt antagande. Då vapenskölden ej före* 
kommer hos Stjernman, är det sannolikt att det förkommit dessför* 
innan. F ig .. 355 från samma kyrka uppger Hausen tillhörda Elin 
Dieknsdotter, möjligen med stöd av en hos A n rep 1 förekommande 
uppgift om att hon gift med N ils Fadersson Stålarm, i sitt vapen 
förde ett rött S. Andreas kors i vitt fä lt2. Lagus3 kallar henne 
eget nog Elin Jönsdotter Diekn, kanske med stöd av en annan upp* 
gift. Då vi numera veta, att den första med säkerhet kända medlem 
av ätten Stålarm är Botvig Benediktusson till Kiala, vilken skulle 
varit ovannämnde N ils Faderssons sonson, förfaller detta antagande 
av sig själv.Fig. 571 från Bjernå (s. 67) som tidigare varit okänt, till* 
hör sannolikt ryttaren Sven Andersson, som i sitt vapen förde tre 
korslagda pilar. H an gifte sig 1595 med Karin G öransdotter Galt, 
som egde Elfsvik i B järnå4.

Fig. 401 från Kimito kyrka föreställer ett upprätstående rutigt 
standar eller möjligen yxa; på hjälmen ett sjöblad. Fig. 483 kan 
möjligen föreställa ätten Kroks vapen. Fig. 404 föreställer ett kugg* 
hjul, samma fig. på hjälmen. H os Hausen förekommer detta vapen 
fig. 104 för H artvig Flög: I skölden ett kugghjul omslutande en
kvadrat, rätvinkligt kluven och delad av hjälmens lod* och vågräta 
diameter. Hans gods Kärkis i Sagu socken och även Jälkesala borde 
i enlighet med rävstetingsdomen av den 18 mars 1405 återställas till 
kronan. Åtm instone torde det ej vara tvivel underkastat, att vapnet 
i Kimito tillhört sagda ätt. Fig. 405 föreställer tre sjöblad eller ollon 
sammanbundna på mitten, samma figur uppå hjälmen. Denna vapen* 
sköld har stor likhet med fig. 137 hos H ausen: sigill för en Peder 
Olofsson, som tillsammans med H åkan Frille och M agnus Jaapsson 
år 1426 bevittnade Elin Vilkinsdotters salubrev uppå sina gods i 
Bjärnå och H alikko socknar. Ett dylik vapen förde Jönes M arkusson 
(?) Diekn, domhavare i W irm o 1406, »en sköld visande tvenne
_______________ t

1 A n rep : adel. ätten Stålarm tab. II.
2 F if . 335 föreställer e tt gu lt kors i rö tt fält. D ylika färgförväxlingar före* 

kom m a rätt talrik t hos Brenner.3 Lagus: Finska adelns gods och ätter s. 382.
1 J . Ramsay. Frälsesläkter o. s. v. G alt tab. IV. Stjernm an s. 170.
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med skaftändorna i sköldens centrum sammanfästade till ett vart 
av sköldens hörn divergerande ollon» k D etta berättigar möjligen 
att betrakta det senare sigillet som en degenererad form av det 
tidigare.

En egendomlighet, som jag ej kan i detta sammanhang lämna 
obeaktad, gäller en uppå Kimito kyrkogård ännu 1749 synlig timsten, 
varom Stjernman säger2: »På kyrkogården står en timsten altigenom 
af gråsten, som skall wara uthugget uhr ett bärg här i socken af 2 
ahl: högd. På norra sidan stå 2:ne pilar i kors och där under föl* 
jande ord. Antonij Stenhöger samt XXX K. M. Tjener hatten goert 
mich sokenen till aehren på Lindholum.» D et förefaller eget att 
Brenner ej tecknat detta vapen, då vi veta att han ritat den andra 
timstenen, som förärats av Abel von M inden och varpå denne vapen= 
sköld varit synlig, fig. 402. En möjlighet är att Brenner med fig. 
401 skulle syfta uppå ovannämnde A ntonius Stenhuggares vapen.

Fig. 421 från Pargas kyrka föreställer två heraldiska liljor och 
därunder en stjärna. Vapenskölden är okänd. Fig. 43 hos Ruuth 
har i vapnet en heraldisk lilja samt därunder en stjärna. Sigillet 
har tillhört Jöran Jönsson befallningsman på Å bo slott 1606; fig. 44 
anger samma figur och har sigillet tillhört Jorenn Jönnsson till Kan* 
garois 1608. Betrakta vi sigillen såsom en vanlig förenkling, kunde 
man anse vapenskölden och sigillen som identiska.

Sedan de av Hausen ej namngivna vapensköldarna granskats, 
övergå vi att betrakta de sköldar, vilka han ej med honom  tillbuds* 
stående genealogiska arbeten kunnat bestämma eller i fråga om vilka 
han misstagit sig av en eller annan orsak. Även härvidlag ha de 
redan citerade arbetena varit den huvudsakliga hjälpen. Särskilt bör 
jag framhålla J. Ramsays Frälsesläkter och samtidigt be förf. mot* 
taga ett uppriktigt tack för de värdefulla upplysningar och råd hon 
älskvärt lämnat mig. D et väsentligen nya i denna del av undersök* 
ningen ligger ej i påpekandet av nya synpunkter, snarare i dess kri* 
tiska del, som i många fall ej lyckats bygga upp något nytt i 
stället för det den betvivlat och för orätt bevisat, detta även i fall, 
där man ej ägt skäl att betvivla vapensköldens rätta benämning. Vid 
denna granskning framstår än tydligare den brist uppå precision Bren* 
ner ådagalade, om än man villigt bör erkänna de vida större svårig* 
heter han måste övervinna i sina studier, i jämförelse med den mo* 
derna forskaren, försedd med fotografiapparat m. m. Förklarligt är 
även, att de initialer och namn han tecknat över de skilda vapnen i 
många fall äro opålitliga, däremot har han eget nog med större

1 H ausen n .o  113.
2 Stjernm an. S. 175.
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noggrannhet angett vapensköldarnes och lövverkens olika färger. I 
följande i sin korthet mera om en förteckning påm innande undersök* 
ning måste jag för bristande utrymme inskränka mig till det huvud* 
sakliga och härigenom ofta förbigå viktiga synpunkter, vilka uppräk* 
nande i ett fall skulle berättiga samma tillvägagående i nästan alla 
övriga fall. Härigenom blir risken att missuppfattas visserligen större, 
vilket dock här ej kan undvikas, men då samma fråga senare blir 
föremål för ett mera i detalj ingående studium, torde denna förteck* 
ning även i sin knappa form kunna anses berättigad. För tydlighetens 
skull äro vapensköldarna uppräknade såsom även tidigare varit fallet 
i den hos Brenner angivna ordningen, vars svaghet ligger däri att 
man ej, såsom naturligt vore, samtidigt upptagit till behandling alla, 
till samma ätt hörande vapensköldar.

Fig. 1 från Å bo dom kyrka kan möjligen tillhöra den äldre 
Kurckska grenen, då som känt N iklis Korke, död 1429, förde i sitt 
signet en upprättstående stork. Vapenskölden äger även stor likhet 
med tvänne obekanta kalkmålade vapensköldar från Tövsala k y rk a 1 
likaså med Lars Olofsson Storcks vapen, som tillsammans med konung 
Sigismund flydde till Polen.

Om  fig. 11 och 12, vilka föreställa biskop Ericus Erici och 
hans 2:a hustru Ingeborg Rosenstråles vapen, kan man antaga, på 
grund av att Brenner över hennes vapen utsatt årtalet 1625, biskopens 
dödsår, att här är fråga om ett alliansvapen, uthugget å deras grav* 
sten. Fig. 18 och 19 äro tydligen identiska med de anvapen, som 
ses å marmortavlan ovanför Evert H orns gravvård. Vapnen syfta 
uppå Karl Henriksson H orn och hans hustru Anna Delvig 2. Fig. 21, 
det Stjernkorsska vapnet, kan möjligen syfta uppå det vapen, som ses 
uppå skolläraren Henrik Hansson Stjernkors gravsten och vari är ut* 
hugget hans initialer H . H . 3 Fig. 31 Gyllenstjerna från år 1608 kan 
möjligen vara identiskt med ett uppå trä målat vapen i Å bo stads 
hist. museum. Från Lemo kyrka föreställa fig. 35 enligt Hausen 
G rabbe vapnet, fig. 36, varöver Brenner antecknat årtalet 1570, skulle 
tillhöra A rvid Drake av Hagelsrum gift med fig. 37, Hebla Stålarm. 
Dock förefaller följande sammansättning sannolikare. D et Stålarmska 
vapnet skulle tillhöra Erik Arvidsson Stålarm, krigsöverste 1543, död 
1569 och begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm, gift med Beata 
Grabbe. De över hennes vapen synliga initialerna E. A. kunna om* 
vänt tydas såsom hans initialer. Fig. 36, som föreställer en upprätt* 
stående hand, tyder med större sannolikhet uppå ätten H and, hän*

1 F .-M . 1900. s. 43.
2 B renner tecknar uppå vapnets tvärbalk en krälande orm, men skall den 

föreställa en röd  m urkrenelering på b lå tt fält.
8 L indm an: Å bo dom kyrka, s. 64.
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visande uppå G ertrud Håkansdotter, död 1585, gift med Herman Pers* 
son Fleming, vars vapen möjligen även varit synligt i Lemu kyrka. 
Fig. 47, från Nousis kyrka, föreställer två sparrar och därunder 
en stjärna. H ausen antager det föreställa ätten Stores vapen. Då 
Store ätten knappt ägt några relationer med Finland, är det synbar* 
ligen b lott vapenlikheten, som i detta fall beaktats. G udm und Lars* 
son förde såsom vi redan påvisat i signet två sparrar och däröver 
en stjärna, vilken likhet här blott omnämnes utan att därav dragas 
direkta slutsatser.

U r J. Ramsays arbeten framgår att det Hästesköldska vapnet 
fig. 64 från Vemo föreställer Erik Jönsson Hästeskölds huvudbanér. 
H an dog 1650 och begrovs i Vemo kyrka, där hans vapensköld upp* 
sattes L Från Veckelax kyrka föreställer fig. 226 det Jägerhornska 
vapnet, varöver Brenner tecknat initialerna K. H . D. Vapnet syftar 
uppå Kerstin H ansdotter gift med M årten Olofsson Jägerhorn. 
Fig. 254 från Borgå dom kyrka syftar antagligen uppå Svante Stålarm, 
som 1581—83 var häradshövding i Borgå län. Fig. 263 (s. 67) har Hau* 
sen antagit föreställa det Örnflychtska vapnet, två upprättstående örnvin* 
gar. Vapnet syftar dock uppå en Johan Plater till Kiala, vars vapen upp* 
sattes i sagda kyrka enligt meddelande av statsrådinnan J. Ramsay. Fig. 
269 från Borgå och fig. 46 från N ousis behöva ej såsom uppgives 
tillhöra Filpus Ivarssons släkt, som i vapnet förde tre eldflammor, 
då vi veta att han själv i sitt vapen i Pojo kyrka fig. 327 och i sitt 
sigill förde tre triangelliknande figurer som skillnad från Autissläkten, 
vars vapen mera liknar fig. 269 och 46, vars gamla vapen i arv över* 
gått till Filpus Ivarssons släkt. Fig. 278 även från Borgå tillhör 
möjligen Karin M attsdotter Björnram, gift med Salomon Jönsson 
Piil eller Båge, vars vapen fig. 277 även var uppsatt i denna kyrka. 
M öjligen kunna vapnen tyda på ett alliansvapen, då vi veta att det 
ej var brukligt att uppsätta huvudbanér över kvinnliga personer. H on 
fick 1616 stadfästelse uppå sin mans frälsegods Jackarby. I Bjärnå 
kyrka förekommer ett vapen fig. 365 föreställande ett svart horn i 
blått fält varöver Brenner skrivit Grels Olofsson. Av vapenskölden 
har Hausen slutit till att vapnet tillhört ätten H orn, men har man 
genom senare forskningar kunnat faststå, att det tillhört Lemoätten, 
som på möderne härstammade från nämnda ätt. Denne Grels Olofs* 
son ägde Lemogård i Bjärnå, gjorde adlig rusttjänst 1556 och adlades 
1563. D öd före 1602. -  Ett vapen föreställande en heraldisk lilja i gult 
fält och på hjälmen två dubbelhorn fig. 375 (s. 67) från Bjärnå beskri* 
ver v. Stjernman s. 109 på följande sätt: »I gafwelen på vänstra 
sidan ett vapen bestående av en lilja och namn eller bokstäver C. A.

1 J. Ramsay: Frälsesläkter i F inland o. s. v. H ästesköld tab. 4.



- 1 1  -

M., under är årtal 1631», Hausen antar det tvekande tillhöra Lillja 
ätten. Dock är det sannolikast att vi här ha att göra med en in*
hemsk ätt, då vi äga talrika exempel uppå frälsesläkter, som fört ett
dylikt vapen. Samma förhållande torde vara med fig. 399 från Ki* 
mito kyrka, som även av Hausen har antagits tillhöra ätten Lillja. 
Ruuth upptar i sin uppsats sigill med denna figur för följande
personer: Erich Hokansson (Slang) till W iurila häradshöfding i 
H alikko härad 1576; M arthen Pauli, ståthållare på Tavastehus 1611, 
Laurentius Canuti gudsordstjenare i N agu 1591; Carstenn Hin* 
drickzsonn från Å bo 1613; Erich Hinderssonn, slåttsskrivare på
Tavastehus 1609; Niells Larsson, kvartermästare under finska adels* 
fanan 1618. A tt någon av dessa släkter ägt samband med vapensköl* 
darne i Bjärnå och Kimito, är tydligt, men vilken är en fråga som 
tillsvidare måste stå öppen. Fig. 377 från Bjärnå har Hausen an* 
tagit föreställa Henrik Rääfs vapen. Vapnet beskrives av v. Stjern* 
man s. 168 sålunda: »nedanföre bättre är ett litet gammalt wapen 
bestående af en figur af en galt uti wapnet och 4 fahnor ofwan 
uppå, som gå ut genom et bröstharnesk. Åfwanpå står et namn: 
Carl Henrickson Galt. H an blev år 1625 av Å bo hofrätt dömd 
till döden för dråp, men benådad mot böter. Korporal vid finska 
rytteriet, död 1654 på Kyynämäki, begr. i Bjärnå kyrka, där hans 
vapensköld uppsattes1. I Kimito kyrka ses ett likadant vapen för 
ätten Rääf.

Harry Donner.
1 J. Ramsay, Frälsesläkter o. s. v. Galt.



Några anteckningar för besvarande av frågan: huru 
länge användes vadm alssegel och råsegel å båtar 

särskilt i den åländska skärgården?
M eddelande å Finska Fornminnesföreningens möte 

den J  december 1914.
Känt är, att segel av vadmal användes redan i urm innestid samt 

att råsegel var den ursprungliga, primitiva segeltypen. Vid genom* 
gående av räkenskaperna för Kastelholms slott i medlet av 1500* 
talet finner man, att vadmal nästan vart år utgivits till båtsegel. Så* 
lunda finnes antecknat för 1550 under rubriken »utgifften på wal* 
mar»: Item är giffuit till ett fockesegel på jackten och till en råduk
på skäriebåten. -  1551: Item till segell till sielekarlebåtar walmar
264 alnar. -  1552: Item är uttgifuit till nya skäribåten till jacktten och 
slåtzens båttar till segel walmar 208 */4 alnn. -  1553: Item gafs en 
sielekarll till segelvodar walmar 16 aln. -  1555: Er kommit till en 
letzea skäriebott, som bleff bordlagtt till 2 våder walmar 18 aln. Er 
Simon sielkar giffet W aldm ar till 2 seglevoder waldmar 14 aln. 
Jacob gionsson till Staffan G udm undsons bott ny segell med 5 voder 
8 alnar diup till en sielebåt Valdmar 48 alnar. -  1557: A r giffuit 
Simon Olsson Siälekar till hans segell wadmall 24 alnar. Ä r giffuit 
Staffon G udm undsson till hans segell wadmal 26 alnar. Ä r kommit 
till lille skäribåtenns segell till en vådh wadmall 9 alnar. A r giffuit 
Jacob H indersson till hans Bååtsegell Vadmall 17 alnar. Ä r utgiffuit 
Simon Olssonn till hans båtts segell wadmall 9 alnar.

Denna lista kunde betydligt förlängas, men det anförda må 
vara nog. A v den framgår emellertid, att i medlet av 1500*talet seg* 
len på både större och mindre skärgårdsfarkoster voro förfärdigade 
av vadmal samt att de större farkosterna, jakterna, voro utrustade 
med fock* och bomsegel, de mindre, de s. k. skärbåtarne, säl* och 
fiskarebåtarne voro försedda med råsegel.

I en i Inrikes T idningar för 1769 N :o 40 införd kungörelse efter* 
lyses en »5 alnars båt med lösa sidbohl, mast och nytt segel af grått 
vadmal om 5 dukar», vilken blivit stulen i Brändö kapell. I sam* 
manhang härmed kan anföras, att ett nytt stort vadmalssegel, för*
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färdigat av 66 alnar grått vadmal inköptes 1728 till den Sjählö hos* 
pital tillhöriga jakt, vilken användes för transport av proviant till 
hospitalet från Å bo samt att år 1800 till den dåvarande jakten i stäl* 
let för dess utslitna vadmalssegel ett nytt segel av buldan inköptes. 
Men vi få gå långt fram i tiden, innan det blir fråga om avskaffande 
av segel av vadmal och råsegel i den del av den åländska skärgården, 
där dessa längst bibehållits, d. ä. i Kumlinge och Brändö.

I brev till postdirektören av den 4 januari 1846 framhåller 
gränsepostmästaren i Eckerö E. M ontgomery, att han anser, att det 
väsentligen skulle bidraga till posternas snabbare och säkrare över* 
fart ifrån fasta Finland till Åland, om postbönderna på sträcken där* 
emellan blevo ålagda att förse sina båtar med bom* eller sprisegel, i 
stället för de högst otjänliga råseglen, och d. v. postdirektören Alexan* 
der W ulffert gör en hemställan härom till Kejs. Senaten. Av den 
undersökning, som i följd av denna hemställan verkställdes, fram* 
går, att postförarena i W argata by av W årdö kapell, vilka voro skyl* 
diga att föra posten över den s. k. Bomarsunds* eller Wargata*fjär* 
den, icke under de senaste 25 åren använt råsegel å sina postbåtar. 
Likaså voro de båtar, med vilka posten från W årdöby fördes över 
Delet till Kumlinge, redan sedan lång tid försedde med bomsegel. 
I Kumlinge, därifrån posten fördes dels våsterut över Delet till 
W årdö, dels österut över Lappvesi till Brändö, användes fortfarande 
råsegel å båtarne. Endast Seglinge byalag hade redan en längre tid 
nyttjat bomsegel på sina båtar. Såsom orsak, varför de bibehållit rå* 
segel på sina båtar, framhålla Kumlingeborna, »att ett råsegel aldrig 
hindrar rodden, som över dessa pass mycket bidrager till postens 
fortkomst, utan kan varje man av postrotan med upphissat råsegel 
då mera stillt väder eller knapp vind inträffar med full styrka gripa 
till årorna oeh förena sina krafter med vindens till postens fortkomst. 
På detta sätt hafva vi med våra råsegel», säga Kumlingsborna, »inom 
några timmar tagit oss fram öfver sjöpassen, då erfarenheten visat att 
de med bomsegel försedda båtar antingen legat och kryssat på en 
fjärd hela dagen eller ock med sin långa mast och bom måst ligga 
alldeles stilla, då vi med råseglen och årarnas tillhjelp bringat oss 
fram till bestämt ställe med posten. Äfvenså har råsegelsställningen 
den fördel att den snart kan uppresas och äfven fort nedläggas allt 
huru behofvet påkallar. Sprisegel kunna icke på våra större post* 
båtar begagnas, utan nyttjas dessa å slupar eller mindre båtar».

Även i Brändö, därifrån posten fördes västerut över Lappvesi 
till Kumlinge och österut över Skiftet till Vartsala by i Gustafs ka* 
pell, användes uteslutande båtar med råsegel. Såsom motiv härför 
framhålla Brändöborna, att »det tyckes väl som skulle bom* eller 
sprisegel kunna bidraga till en skyndsammare fart med posten ifrån
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Brändö till Kumlinge eller öfver W attuskiftet till Vartsala; men 
emedan särdeles det förra sjöpasset är mera holm trängdt och utrymme 
för lovering alldeles saknas, kan man ock med gynnande vind likaså 
fort segla med de af ålder härstädes brukeliga råsegel, som har äfven 
den fördel att vid en saktare blåst kunna få begagna alla roddställen 
till ökande af farten, i hvilket fall bom* eller sprisegel hindra de 
flesta roddar. För öfrigt har en längre tids erfarenhet visat, att rå* 
segel till posternas framskaffande härstädes genom dessa holmar äro 
de lämpligaste.»

W artsalaborna förklarade, att de »hafva sex båtar i beredskap 
för postföringen, nemligen tre båtar att afgå till Brändö och tre bå*

Båt med råsegel på Å lands hav. Teckning af A. Ehrensvärd 1747.

tar till Helsinge eller Tuom ois och å dem dels begagnat råsegel, dels 
bom* eller sprisegel och vela vi för framtiden nöjsamt förskaffa 
bom* eller sprisegel på alla våra postbåtar». Närstående bild visar 
utseendet af en sådan båt med råsegel enligt en teckning av Augustin 
Ehrensvärd, gjord under den färd, han på väg till Stockholm den 19 
sept. 1747 gjorde från W artsala över Skiftet till Brändö.

Postförarene i Tuom oisby i Tövsala socken på fastlandet, där* 
ifrån posten fördes över Tuurvesi till W artsalo, hade redan sedan 
längre tid alla sina båtar utrustade med bomsegel.

G entem ot dessa invändningar anför postmästar M ontgomery, 
att Kumlinge* och Brändöbornas förklaringar äro ohållbara, allden*
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stund man just med båtar, försedda med bomsegel, kan kryssa genom 
de trångaste sund och även rodd användas under seglatsen med dem, 
varför man säkrare och fortare i vad väder som hälst framkommer 
med dessa än med båtar, utrustade med råsegel. Och postinspektor 
F. Langell, som årligen under många år åtföljt posten över sjöpassen 
emellan fastlandet och Åland, framhåller, att råseglen visserligen äro 
användbara i god och lagom stark vind, men vådliga i starkare vind 
samt då vinden är knapp eller emot. Från den inspektionsresa, 
han i oktober 1846 gjorde till Åland, inrapporterar han, att Kum» 
lingeborna själva medgåvo råseglens »ändamålsvidrighet» samt att de 
förbundo sig att till instundande sommar hava sina postbåtar försedda 
med bomsegel och fock. Därem ot vägrade postbönderne i Brändö 
bestämt att ändra seglen på sina båtar, förebärande, »att de samt de* 
ras förfäder alltid nyttjat råsegel på deras påstbåtar, förmodandes att 
deras nyttjande äfven i framtiden skulle befrämja likasom hittills po» 
stens snabba framfart, ehuru medgifvande deras mera vådliga bruk» 
barhet i jemförelse med bomsegel»; likväl hade Jurmo» postrota re» 
dan försett sina båtar med bom» och focksegel.

Den 24 augusti 1847 resolverar Kejs. Senaten: »beträffande skyl» 
digheten för dessa postförare att förse sina postbåtar antingen med 
bom» eller sprisegel, så har Kejs. Senaten, enär postförarene å Kum» 
linge och Brändö från äldre tider å sina farkosten begagnat endast 
råsegel, icke velat, emot deras begifvande och såvidt de ej sjelfve 
komme att inse fördelen af bom» och sprisegels begagnande, ålägga 
dem bruket och anskaffningen af andra slags segel, än dem de vore 
vana att sköta, utan borde nämnde postförare endast uppmanas att 
förse sina postbåtar med sådana segel, som för postens skyndsamma 
framskaffande för tillfället vore lämpliga och ändamålsenligaste, vid 
hvilken beskaffenhet och då alla öfriga nu ifrågavarande postförare 
uppgifvit att de alla redan å sina postbåtar begagnade bom» och spri» 
segel, allt vidare utlåtande i denna del kommer att förfalla.»

I skrifvelse till guvernören i Å bo och Björneborgs län av den 
28 augusti 1852 meddelar postdirektören W ulffert, att han vid en in» 
spektionsresa till Å land har, vad postföreningen emellan fasta Finland 
och Skarpans angår, efter träffat avtal med de särskilda postrotarne 
funnit nödigt bland annat förordna: l:o  a t t  de rå s e g e l, so m  på
en d e l p o s t f a r k o s te r  ä n n u  b r u k a s  och  som  ej a l le n a s t  ä ro  
o b e k v ä m e  v id  m a n ö v re r in g e n ,  u ta n  ock  h ö g s t  v å d lig a , b ö r a  
a v sk a ffa s  o ch  i s t ä l l e t  j a k t s e g e l  ö f v e r a l l t  i f r å n  d e n  1 m aj 
n ä s tk o m m a n d e  å r  a n s k a f fa s ;  2:o a t t  s e g le n  ö v e r a l l t  b ö r a  be» 
s tå  av  b u ld a n  o ch  ej av  y l le ,  v i lk a  s e d n a re  v id  r e g n ig t  
v ä d e r  av  v a t tn e ts  in s u g a n d e ,  b l iv a  o j ä m f ö r l ig t  ty n g re  o ch  
s v å ra re  a t t  h a n te r a  samt anhåller, att samtliga postrotor skulle härom

l
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av kronobetjäningen eftertryckligen förständigas, med anvisning att i 
händelse av missnöje, inom nittio dagar anföra underdåniga besvär i 
Kejs. Senatens för Finland Ekonomie Departement. N ågot besvär sy* 
nes ej hava blivit anfört, utan fogade sig postförarena godvilligt i det 
med dem träffade avtalet, varefter användningen av såväl vadmals* 
som råsegel upphörde.

Tillägg: Vid den diskussion, som med anledning av ovan*
stående meddelande uppstod, anförde dr A. O. Heikel, att han, 
såsom född och uppväxt i Brändö, erinrade sig, att ännu 1860 en 
gammal fiskare därstädes använde råsegel på sin fiskarebåt, men att 
han dåmera var den ende inom denna kommun, som använde råsegel 
på en segelbåt.

L. W . Fagerlund.

F o rn fy n d  i H e ls in g fo rs .  För något år sedan anträffades vid grundgräv* 
ning å den gamla M ariebads tom ten i h ö rne t av Kyrko* och M ariegatorna gamla 
byggnadsrester sam t fragm ent av värjor, m ynt m. m., vilka inläm nades till Statens 
H istoriska M useum. Senaste somm ar gjordes i en annan  del av K ronohagen in= 
tressanta fynd, fö r vilken en redogörelse läm nas i U usi Suom etar n:o 234 för 1914. 
Å  tom ten Estnäsgatan 9 b lo ttades inv id  gatan stenfoten till en liten  byggnad, vi* 
lande ej på fast g rund  utan  på gren* och risknippen; hela denna del av Krono* 
hagen har fö ru t varit kärrm ark. U n der dessa rester av grundvalar anträffades yt* 
terligare på c. 2 m d jup  väl b ibehålln a  rester av en stockbyggnad, c. 3 x 3  m, och 
inne på gården utgrävdes två av stockar upp fö rda och senare igenfyllda b runn ar. 
D ärjäm te anträffades en m ängd boskapsben sam t några kopparm ynt från 1600* och 
1700*talen. Sannolik t har här un d er näm nda tid  funn its e tt garveri.



Koret i K atharinenkirche i B randenburg.

Apostlafigurerna på N ikolaikyrkan i Helsingfors.
Bland de yttre konstverken i Helsingfors finnas väl få, som i 

ringare grad draga till sig allmänhetens uppmärksamhet än de tolv 
apostlastatyerna på N ikolaikyrkans gavelkröningar. De äro dock i 
många avseenden, både genom sin historia och som konstverk, av 
icke obetydligt intresse. De äro utförda av en av Thorvaldsens mera 
betydande efterföljare och synas av denne konstnär i viss mån ha 
betraktats som hans förnämsta arbete. N ågra uppgifter, som för en 
tid sedan lämnats om konstnären och hans verk i Brandenburger 
Anzeiger  för den 16 och 18 november 1912 av professor Lehfeld , 
föranleda nedanstående meddelanden.

Mera omfattande än övriga arbeten vid Helsingfors stads upp» 
byggande under förra hälften av 1800»talet var uppförandet av Ni* 
kolaikyrkan på dess mäktiga terrasser, med de ståtliga pelarhallarna 
och den väldiga kupolen, vars tyngd nödvändiggjorde förstärkning 
och ombyggnad av kyrkans murar, bl. a. genom tillfogande av små» 
torn i hörnen. Lika storslaget planerad som byggnaden i sin helhet 
var dess yttre och inre utsmyckning, vilken väl, i fråga om det inre, 
ännu ej kan anses vara färdig. Till de flesta av dessa arbeten sak» 
nades inhemska ledare och konstnärer. Engel, som i och för dessa 
arbeten vanns för vårt land, var en utländing. Altartavlan utfördes 
av målaren N e f f  från S. Petersburg. Visserligen hade R. W . Ekman
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för N ikolaikyrkan utfört den tavla, som numera finnes i Gamla kyr» 
kan, men den fick ej intaga sin tillämnade plats, emedan kejsar Ni» 
kolai skänkt Neffs tavla till den nya kyrkan. För den yttre utsmyck» 
planerades, utom  de i murarne infällda relieferna, 12 apostlastatyer, 
stående 3 och 3 på envar av de fyra gavelkröningarna; de skulle 
gjutas av zink och ha en höjd av 10 fot. U ppdraget att anskaffa 
dessa statyer gavs åt intendenten Lohrman, som, då varken här hemma 
eller i S. Petersburg lämpliga konstnärer funnos, vände sig till bygg» 
nadsrådet Hesse i Berlin och genom dennes förmedling till bildhug» 
garen W redow.

A ugust W redow  föddes i Brandenburg 1804 och dog 1891. 
H an var elev av Rauch, och hans mest bekanta arbeten äro grup»

Jacobus d. y. Paulus Thom as
Statyer p ä i N ikolai kyrkan.

perna på Schlossbriicke i Berlin. För övrigt var han ej synnerligen 
produktiv, och detta är väl orsaken till, att han kommit att stå något i 
bakgrunden bland skaran av samtida konstnärer. U ppfattningen av 
honom  som konstnär var emellertid just hos samtiden mycket gynn» 
sam, så att t. ex. Rauch uttalade, att han skapat verk, som varken 
Thorvaldsen eller Canova skulle kunnat överträffa. Vi få väl trots 
den tydliga överdriften fästa något avseende vid detta omdöme, ty 
för oss, som överhuvudtaget stå främmande och kyliga inför den 
klassicistiska skulpturen, är det svårt att själva döma.

A llt nog, W redow  m ottog uppdraget från Helsingfors och upp» 
gjorde plan och skisser för den ifrågasatta utsmyckningen samt ut» 
förde själv modellerna till 4 av statyerna, nämligen Johannes, Andreas, 
Judas Thaddaeus och Philippus, vid den sistnämnde betjänande sig 
av en vän som modell. De övriga figurerna 'lämnade han åt tre 
medarbetare vid Schlossbruckes prydande, den mest bekanta av dem
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Schievelbein. Också de två änglarna på ömse sidor om altartavlan äro 
utförda av Bredow. Åren 1844—46 utfördes modellerna i lera och gips, 
varefter zinkfigurerna götos hos Devaranne i Berlin och 1848 avsän* 
des till Helsingfors. H är kunde de ej genast uppställas, på grund 
av nödvändigheten att förstärka kyrkans murar. De undanställdes i 
en boda, och konstnären erhöll aldrig något meddelande om att de 
slutligen fått intaga sin plats; han dog i tron att de kasserats.

H ans intresse för sitt arbete vände sig nu till modellerna, som 
emellertid sönderskurits i många stycken i och för avgjutningen. 
Devaranne, som fått i utsikt en beställning av samma statyer till en 
sydrysk kyrka, ville dock icke lämna dem ifrån sig. Först efter långa 
underhandlingar och sedan bl. a. konung Fredrik W ilhelm  IV  till*

JacobuSjd. ä. A ndreas Judas Thaddaeus
Statyer på N ikolaikyrkan.

skjutit bidrag till den summa som erfordrades för modellernas inlö* 
sen, fick W redow  dem i sina händer, och 1856 kunde de uppställas 
i Katharinenkirche i konstnärens födelsestad Brandenburg, dit han 
skänkt dem. D et är okänt, om den sydryska beställningen dessför* 
innan kommit till utförande. I »Die Kunstdenkmäler der Provinz 
Brandenburg», Bd II s. 75, omnämnes i fråga om modellerna endast 
beställningen för »attikan i en rysk kyrka», varmed också kan avses 
Nikolaikyrkan.

I Katharinenkirche i Brandenburg äro de kolossala statyerna 
uppställda i koret mellan pelarne, vända åt mittskeppet, så att menig* 
hetens blickar förbi de två raderna ledas fram mot altaret. Idén är 
densamma som i Thorvaldsens utsmyckning av Fruekirke i Köpen* 
hamn, och W redow  umgicks även med planen att utföra en Kristus* 
staty för koret, ett projekt som dock ej förverkligades. I konstnärligt 
avseende verkar uppställningen ogynnsamt, emedan statyerna äro så
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kolossala att de trycka ner arkitekturen, och för någon tid sedan 
ville man därför undanflytta dem. M en brandenburgarne hade fått 
sina statyer kära, och de fingo stanna, sedan man genom lämpliga 
omställningar och belysningsanordningar lyckats vinna en gynnsam* 
mare verkan. De vittna nu gott om sin mästare, vilken de lågo så 
nära om hjärtat. »I sin imponerande storlek», säger en tysk kritiker,

N ikolaikyrkan.

»i sin ärevördiga hållning, mest i predikande ställning, med sina lugna, 
allvarsamma blickar, i sina långa dräkter med skönt veckfall, göra de 
isynnerhet i skymningsbelysning ett upphöjande intryck på åskåda* 
ren. Väl kunna de, vad utförandet i detalj vidkommer, ej ställas vid 
sidan av Thorvaldsens apostlar i Köpenhamns Fruekirke; huru mycket 
än W redow  och hans medarbetare i gestaltningen av sina figurer an* 
slutit sig till Thorvaldsens framställning, ville de ej i utförandet upp* 
taga tävlan med honom. Deras gestalter voro ursprungligen tänkta 
för uppställning i det fria, högt uppe på kröningen av en tempel* 
gavel, medan Thorvaldsens voro beräknade för inre belysning.»
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Den tyske författaren, som påpekar att W redow  stod i personlig 

vänskapsförbindelse med Thorvaldsen, slutar med ytterligare en pa* 
rallell mellan de två konstnärerna, som båda velat giva sin födelse* 
stad ett minne av det storslagnaste de utfört. W redow s personliga 
och konstnärliga minne hålles även högt i Brandenburg, där dess* 
utom de av honom till staden skänkta konstsamlingarna förvaras, och 
den s. k. W redow stiftning vid Zeichenschule bär hans namn. Även 
vi, som i originalutförande fått mottaga en av hans största skapelser, 
böra ihågkomma honom med tacksamhet, huru litet än hans verk, 
omspelade av det fria ljuset och placerade högt uppe, tränga sig på 
oss. H an var ej av våra konstnärer, men hans arbeten höra till det 
viktigaste som genom vårt samhälle kommit till stånd under en tid, 
då vi ej ännu hade några konstnärer, vuxna högre uppgifter.

K. K. Meinander.

Några konst* och konstnärsminnen från vår 
medeltid.

Vår nyligen hädangångne, för kulturhistorisk forskning så hän* 
givne och begåvade forskare Ad. Neovius, som under sin tyvärr 
alltför kort utmätta arbetstid hunnit lämna oss rika frukter av stor* 
slagen synvidd och järnflit, .meddelade mig i brev 20/3 1909 följande 
bidrag till belysning av vår medeltids konsthistoria (Porträttenquéten 
V: 352-4).

Albrechter Malare, som enligt Stockholms Skottbok 1504 bodde 
därstädes, hade sålt en tavla till N ådendals kloster och fick 1507 å 
klostrets vägnar invisning i O lov Anderssons hus ö stan m u r (Sthlm) 
för de 60 mk han hade att fordra av klostret för den av honom 
köpta tavlan (Sthlms Tänkebok, Hausens sml).

A rvid  Enevaldsson Maler, som enligt Stockholms Skottbok 
bodde där redan 1502, men var avliden 1514 och överlevdes av enka, 
tyckes varit bördig från Finland. Efter hans död infann sig näm* 
ligen brodern Lars Enevaldsson från Pyttis i Stockholm för att, be* 
fullmäktigad av sina samborna syskon, ordna arvsangelägenheterna. 
Den avlidnes 3 syskonbarn voro: O lov M attsson, som varit länge i 
tjänst hos ärkebiskop Jacob i Upsala, O lov Gregersson, som var 
väpnare och bodde på Raseborg, och Henrik Maler i Stockholm 
(Sthlms Tänkebok, Hausens sml).

Clawes Tafelmaker i Reval hade, vid kyrkoherdens i N ykyrka 
(av Viborgs län) M agnus Bocks död 1522, hos denne en fordran på 
13 mk för en holländsk duk (Archiv der Gesch. Liv* u. Estl. III, IV: 205).
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Gerth M aler hade i V iborg köpt en silversked, som stals i 

Stockholm 1487. M åhända hade han vistats i V iborg för målnings* 
arbete i den kyrka, vars byggande påbörjades 1481 (Sthlms Tänke* 
bok, Hausens sml).

Hagen, Johannes vamme. I Henrik Havemans (i Liibeck) 
testamente bestämdes för Nådendals kloster en tavla, som hans 
Mestare Johannes vamme Hagen tillverkat, föreställande S. Jacob 
och Trefaldigheten, samt för Å bo Dom kyrka en tavla, vilken hans 
testamentarier skulle låta tillverka, föreställande Fabianus, Sebastianus 
och A ntonius (Å bo Tidn. 1890 enl. M ittheil. des Vereins fur Lii* 
beckische Geschichte 1889, s. 76).

M ichel M ester i Danzig hade av Nådendals kloster uppburit 
2 gylden i förskott för en tavla, vilken han emellertid hade föryttrat 
åt någon annan köpare. D å förskottet på klostrets vägnar återbe* 
gärdes, erbjöd sig M ester Olav i D antzig att göra tavlan till mindre 
pris (Brocman, Hausens sml.; jmf. H . A. VIII: 75; Leinberg, F. 
Klostrens Hist., s. 436). J . R . A .

*

En konterfejare i Åbo. Den i våra arkiv -  isynnerhet under 
karolinska tiden -  brukliga benämningen konterfejare på en por* 
trättmålare, är en välkommen vägledning för den konsthistoriska 
forskningen på en tid, då även konstmåleriet i regeln doldes under 
skråväsendets egid. Å bo stad kan därför bland sina många por* 
trättmålare ännu inregistrera M:r Johan Saltberg, som är angiven 
såsom målare därstädes 1680—97, men 1701 såsom avliden med efter* 
bliven enka. H an hade veterligen 1696 målat läktarskranket i Töv* 
sala (H . A. VIII: 86). Enligt Ad. N eovius behedras han med be* 
nämningen konterfejare i Raseborgs läns dom bok N :o 115, då han 
vid vintertinget i Pojo år 1672 vittnade om en person från Kopparö. 
Kanske vistade han då i Pojo såsom kyrkomålare. J . R . A .

Rättelser till artikeln G r a v f y n d  i U s k e l a  i Finskt M useum 1914.
S. 32 r 1 uppifr. står »efter år 200», b ö r vara »efter 200»talet.
» 38 » 4 » » »i en hydda av lera», » » »i en lertätad  hydda»,
» » » 9 nedifr. » »(s. 14)» » » »(s. 26—27)».

H e l s i n g f o r s  1 9 1 4 ,  K .  F .  P u r o m i e s  B o k t r y c k e r i  A . - B .
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SUOMEN MUSEO.

Emil N ervänder.  (E. A(speli)n-H(aapkylä). S. 1—3. Ein Nach- 
ruf auf den arn 27 Januar 1914 verstorbenen vielseitigen Schriftsteller und 
verdienstvollen Kunstgeschichtsforscher Emil Nervänder.

S hem eikas  Hof- im Kirchspiel Suistam o. (Veikko Kyander). 
S. 4—8. Der Artikel ist aus Anlass der neulich aufgeworfenen Frage, ob 
das betreffende Haus, das am Ufer des Ruodavusjärvi steht, in das Frei- 
licht-Museum auf der Insel Fölisön bei Helsingfors gebracht werden soll, 
geschrieben worden. Das Wohnhaus ist vor 120 Jahren in dem in Nord- 
russland verbreiteten s. g. nowgorodischen Stil gebaut worden. Auf S. 7 
sind die Grundrisse des Hauptstockes (oben) und des Untergeschosses 
(unten) wiedergegeben. Im ersteren befinden sich links die Stube (pirtti), 
in der Mitte die Vorstube (sintso, porstua) und rechts das Vorratshaus 
(aitta); hinter der Vorstube und der Vorratsstube liegt die Scheune (saraja), 
zu der eine Briicke hinauffiihrt; vor der Vorstube befindet sich eine zweite, 
kleine Vorratsstube. In Untergeschoss befinden sich eine Rautn unter der 
Stube (karsina), rechts davon ein grosser offener Raum fur das Vieh (tan- 
hut) und hinter diesem der Viehstall (navetta). Die Abb. S. 5 zeigt einen 
Durchschnitt durch die Stube; S. 6 befindet sich ein Grundriss iiber die 
Dachsparren; die danebenstehenden Buchstaben verweisen auf das Ver- 
zeichnis ihrer Benennungen rechts oben. Vor dem alten Stubengebäude ist 
später eine neue Stube aufgefiihrt werden. Ornamentmotive, die zur Ver- 
vollständigung der Stilandeutungen wichtig wären, haben sich ausser an 
der Umrahmung eines Fensters nirgends erhalten. Wind- und Giebelbretter 
fehlen ebenfalls. Vor 200 Jahren wurden nach der Volksiiberlieferung die 
erste Säge und der erste Drillbohrer aus Moskau in die Gegend um den 
Lieksanjärvi gebracht, von wo aus sie schnell iiber ganz Russisch-Karelien 
verbreitet wurden. Als der Stil in Verfall geriet, wurden die alten mass- 
vollen Motive ein Opfer dieser neuen Werkzeuge, die eine Spielerei mit 
den Motiven begiinstigten. Man wurde verschwenderisch in der Anbringung 
von Verzierungen; die Drillbohrlochornamente entstanden, das architekto- 
nische Gefiihl schwächte sich ab.

Ein Beitrag zur Kenntnis d e r  ehem aligen S chneeschuh- 
typen  in N o rd -ö s te rb o tten .  (S. Paulaharju). S. 9 —11. Noch im 
19. Jahrhundert gebrauchte man in Simo Schneeschuhe, (sivakat), von denen 
der rechte (potkasivakka) um ein Drittel kiirzer war als der linke (oikia 
sivakka; Länge 5— 6 Ellen); noch längere Zeit war dieser Typus weiter 
nördlich in Gebrauch. Der kiirzere Schneeschuh, mitten auf dessen ebe- 
ner unterer Seite ein Stuck Fell vom Schicnbein des Rentiers mit den 
Haaren nach hinten befestigt war, war aus einer in sumpfigem Terrain
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wachsenden, passend krummen Kiefer verfertigt, der längere, dessen untere 
Seite eine Rinne hatte, aus Birkenholz. Die Zehenbindung bestand aus 
einer Birkenrute; bei vielen Schneeschuhen war zur Sicherung des Fus- 
ses ausserdem ein mit einer Schnalle versehener Riemen angebracht, der 
hinter der Ferse befestigt wurde. Beim Laufen wird mit dem rechten Fuss, 
also mit dem kiirzeren Schneeschuh (einige Läufer gebrauchten diesen am 
linken Fuss) gestossen. In jeder Hand hatte man gewöhnlich einen Stock 
aus Birkenholz, an dessen unterem Ende ein aus Wachholder oder Faul- 
beerbaum verfertigter Reifen befestigt war. Der eine Stab war oben von 
zwei Seiten zu einer Schneide geschärft, mit der man die Schneeschuhe 
vom Eis reinigen konnte. Der andere Stab war oft oben mit einer eiser- 
nen I.anzenspitze versehen.

Die E rbauung  d e r  Kirche von H attu la  am E nde des  16. 
J a h rh u n d e r ts .  (J. Ailio). S. 11— 15. Verf. berichtigt hier einige Miss- 
verständnisse, die in einem von K. R. Melander im Suomen Museo 1913, 
S. 92—93 (Refer. S. 8), veröffentlichten Artikel mit obigem Titel zum 
Vorschein gekommen sind. J. Rinne und K. K. Meinander haben ange- 
nommen, dass die Kirche um 1300 erbaut sei und dass ihre heutige Form 
sich in der Hauptsache aus dieser Zeit erhalten hätte, abgesehen von dem 
Umbau in den 1580:er Jahren, auf den im jenem Aufsatz die Ziegelmauern 
der Kirche zuruckgefiihrt werden. Nach der Ansicht des Verfassers be- 
riihrte dieser Umbau in der Hauptsache die Kirchhofsmauer. In Betreff 
der Entstehungszeit der KirChe hat Verf. eine von der oben erwähnten 
abweichende Ansicht, indem er annimmt, dass der Bau schon um 1250 
begonnen worden sei. Schliesslich hält er unter Hinweis auf die von 
Dr. J. W. Ruuth gesammelten Angaben uber die Preise der Ziegelsteine 
im 16. Jahrhundert (S. 13) dafur, dass die Ziegelarchitektur der Kirche 
einen grösseren Aufwand erfordert hat, als wenn Graustein als Material 
benutzt worden wäre, und dass die Kirche deshalb aus Ziegeln aufgebaut 
worden sei, weil man sie zur Hauptkirche von Tawastland machen wollte.

Die W e ib e r t r a c h t  im K irchspiel Kolga-Jaani im Fellinschen , 
Livland. (Helmi Reiman). S. 16—25. Auch im Estenlande hat in manchen 
Gegenden ein jedes Kirchspiel, wenn nicht jedes Dorf seine besondere 
Tracht, die vorzugsweise in der Kopftracht der Weiber zum Vorschein 
kommt. Die Werktagstracht der Weiber war noch vor 40 Jahren das blosse 
Hemd (särk; Abb. S. 17), das mit Hohlnaht und Brodierungen verziert und 
um die Taille gegurtet war. Der Rock (puusadega kuub) war aus schwarzer 
ungefärbter Wolle (Abb. S. 18), ebenso lang wie das Hemd und vorne 
offen. Es wurde um die Taille mit Häkchen zugekniipft. Im Winter trugen 
die Weiber einen weissen Schafpelz ohne Oberzug (puusadega kasukas; 
Abb. S. 18). Bei festlichen Gelegenheiten schmiickte die Brust eine grosse 
runde Spange (sölg; Abb. S. 19), sonst eine kleinere Spange (prees; Abb. S. 
19); beim Kirchgang und auf Hochzeiten trug man um den Hals an Schniiren 
aufgereihte Miinzen, alltags Glasperlen; ausser Miinzen, alten Silberrubeln, 
kamen in der Halskette auch Silberperlen vor. Wie der Silberschmuck 
vererbten sich auch die schönen bunten Gtirtel von der Mutter auf die 
Tochter. Dieser Giirtel wurde auch bei der Feldarbeit getragen, wobei er 
straff zugezozen wurde, da man glaubte sich sonst eine gefährliche Muskel- 
zerrung zuziehen zu können. Er gehörte zu den prächtigsten Bestandteilen 
der Tracht (Abb. S. 20). In älteren Zeiten war er gewöhnlich mit einer 
aus Galium boreale gekochten Farbe gefärbt und hatte grossfigurige Orna-
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mente; später kaufte man Fabriksfarben und bevorzugte kleinfigurige Orna- 
mente. — Am rechten Schenkel hing eirie lose Tasche (Abb. S. 21). Die 
Schtirze, die verhältnismässig spät in Aufnahme gekommen zu sein scheint, 
ist aus gekauftem Tuch verfertigt (Abb. S. 21). Erst im vorigen Jahrhun- 
dert begann man geränderte wollene Röcke (juttiline alune), wie auch Leib- 
chen (kampsun; S. 22) zu benutzen. Die Mädchen gingen mit aufgelöstem 
Haar, nur mit dem kranzartigen „pärg“, einem roten wollenen Bande auf dem 
Haupt. Das Abzeichen der verheirateten Frau war das „tanu“, inKolga-Jaani 
„ratastanu“ (ratas Rad), eine weisse gestärkte mit einem Ziehband am 
Nacken festgebundene Haube, an deren Stirnseite sich eine Spitzenborde 
befand (Abb. S. 23). Bei festlichen Gelegenheiten wurde das tanu mit 
bunten Seidenbändern und Seidentuchern verziert. Zu Hause trug man 
eine aus Kattun verfertigte Mtitze (nudimiits Abb. S. 23), bis diese vor 
etwa 40 Jahren durch das Kopftuch verdrängt wurde. — Um den Kopf 
des neugeborenen Kindes wurde ein 25 cm langes mit Spitzen verziertes 
ovales Stuck Tuch, das lapse käidis „gebunden, damit das Kind eine schöne 
Kopfform bekäme“. Die Haube der Braut war das „pruutlinuk“ (Abb. 24), 
iiber welche das goldfarbene „pruutpärg“ gelegt wurde. Beim Verlassen der 
Kirche wurde das Antlitz der Braut mit einem wollenen Tuch (söba) be- 
deckt; sonst wurde dazu eine gewöhnliche geränderte Decke benutzt 
(Abb. S. 24). Die Handschuhe waren reich verziert (Abb. S. 25), ebenso 
die Striimpfe, an denen oft Zwickel angebracht waren. An Stelle der 
letz.teren wurden alltags Bänder gebraucht. Die Schuhe der Weiber waren 
aus einem Stuck Leder genäht und mit einer Schnur zusammengezogen 
(pastlad).

G eschich tliche  Angaben iiber ä l te re  B egräbn isgebräuche  im 
Kirchspiel Ju u k a  (Län Kuopio). (Heikki Kokkonen). S. 26—29. 
Unter anderen alten Begräbnissitten bestand in Juuka der Brauch iiber 
dem Grabe eine kleine hölzerne Kapelle zu errichten, von der man 
in das offengehaltene Grab herabsteigen konnte um den Verstorbenen zu 
besuchen. Eine solche Kapelle ist 1913 in das Freiluftsmuseum auf der 
Insel Fölisön bei Helsingfors gebracht worden.

Ein e isenzeiti iches  B randgräberfe ld  im Kirchspiel Lieto 
(Lundo) bei Åbo. (A. M. Tallgren). S. 30—38. Das Grabfeld wurde 
im Herbst 1912 beim Ebnen eines Weges entdeckt und im Sommer 1913 
vom Verf. zum Teil untersucht. Es liegt ungefähr 8 km NO. von Åbo 
auf dem Abhang eines Hiigels, der sich auf dem rechten Ufer der Aura 
befindet, und ist ein Flachgräberfeld mit Steinpflasterung. Die Kulturschicht, 
die direkt unter dem Rasen zum Vorschein kam, ist 25—40 cm mächtig; 
nur an drei Stellen befinden sich Gruben, die etwas tiefer sind. —  In 
der Kulturschicht lagen eine Menge Steine eingebettet, zwischen und unter 
welchen verbrannte Knochen, Tongefässscherben, Stiicke verbrannten Tones 
mit Holzabdrucken — vom Scheiterhaufen oder vom Hiittenbewurf her- 
stammend (vergl. Ref. S. 11) — sowie Beigaben aus Metall gefunden wur- 
den. Das Fundmaterial umfasst im Katalog des Museums (6366) 329 
Nummern, nämlich Schwerter und Teile von solchen 12 Nr., Lanzenspitzen 
10, Schildbuckeln 3, Messer 28, Klinknägel 95 (davon 46 Stuck aus einer 
4 m2 grossen Fläche), Armbänder (hauptsächlich Bruchstucke) 15, Krebs- 
und gleicharmige Fibeln (Abb. 4 u. 13) 22, Buckelfibeln 5, eiserne und 
bronzene Hufeisenfibeln 6 bez. 1 Nr., 1 einfache eiserne Armbrustfibel 
(vergl. Hackman, S. 58, Abb. 64, aber breiter), eine Anzahl Ketten und



Kettenhalterfragmente u. a. m. — Einige Gegenstände diirften als Beiga- 
ben von einer und derselben Bestattung herruhren, so Abb. 4 —8, Abb. 
10— 15.

Die Benutzungszeit des Grabfeldes fällt in die Periode zwischen 600 
u. 1000 n. Chr. Die ältesten Gräber lagen in dem östlichen Teil des 
Gräberfeldes, die jungsten in seiner NW-Ecke. Unter den Beigaben be- 
finden sich viele einheimische (Abb. 4, 9— 13) und baltische Arbeiten 
(Abb. 6, 16, 18), einiges deutet auf östliche Beziehungen (Abb. 14). Skan- 
dinavischer Herkunft sind ein Bruchstiick einer bronzenen Parierstange 
(Abb. 21) (vergl. Salin, Die altgermanische Tierornamentik S. 575), die 
Klinknägel und wahrscheinlich einige Waffen, wie ein Schwert mit platter 
Parierstange und plattem dreieckigem Knauf und eine Lanzenspitze mit 
vertieften Flächen zu beiden Seiten des Mittelgrates (vergl. Analogieen aus 
Vendel, T. J. Arne, Graffältet vid Vendel T. II: 1, T. XXVIII: 6). — Das 
untere Tal der Aura hat schon friiher rejche Funde aus der jiingeren Ei- 
senzeit und dem friihen Mittelalter geliefert.

Zwei eigentum liche V erfahrungsw eisen  beim F ischfang  im 
Kirchspiel Sam m atti  (Nyland): die „R ö y sy “ - und die „V av io“ - 
F ischere i .  (Yrjö Ylänne). S. 39— 45. Die bisher n,ur aus Sammatti be- 
kannte „Röysy“-Fischerei ist auf den Fischfang der Sägetaucher (Mergus 
serrator) basiert, die im Spätherbst seichte Seen aufsuchen um Fische zu 
jagen. Diese Vögel treiben, indem sie einen schneepflugförmigen Zug bil- 
den, dessen Spitze nach hinten gerichtet ist, bald tauchend, bald die Wasser- 
fläche mit ihren Fliigeln schlagend, die Fische in das seichte Uferwasser, 
wo sie ihrer leicht habhaft werden können. Dieses Verfahren der Vögel 
haben sich die Fischer in Sammatti zu Nutze gemacht. Sie werfen um 
den Fischen eine Zuflucht zu bieten an geeigneten Stellen einen am Ufer 
wachsenden Bauni (röysypuu) ins Wasser, dessen Gezweig mit Wachhol- 
derbiischen, Reisig u. dergl. gedichtet wird. Wenn sich die Fische dann 
vor den Vögeln in ein solches Versteck gefluchtet haben, wirft ein Fischer, 
der die Treibjagd der Vögel verfolgt hat, ein eigens zu diesem Zweck ver- 
fertigtes „Röysy“-Netz um den Baum aus und scheucht die Fische durch 
Wackeln des Baumes aus den Zufluchtswinkeln heraus ins Netz. -  Die 
„Vavio“-Fischerei wird zur Laichzeit der Brachsen betrieben. Sie geht so 
vor sich, dass man an geeigneten Stellen zwei gerade Stangen im Abstand 
einer Bootlänge von einander in den Boden treibt und neben diese aus 
belaubten Birkenzweigen bestehende Faschinen versenkt, welche stellenweise 
mit s. g. Kränzen, d. i. frischen 30 —40 cm langen Wachholderzweigen, die 
strahlenförmig die Faschine utngeben, versehen werden. Die Absicht hier- 
bei ist den Brachsen zum Laichen an diese Zweige anzulocken. Die Netze, 
die in der auf S. 44 abgebildeten Weise mittels zweier langen Stangen 
ins Wasser gelassen werden, sind eigens hergestellte dreiwandige Brachsen- 
netze, 5 Faden lang und 12 Spannen hoch. Vorzugsweise fischt man so 
zur Zeit der Brachsenlaiche, die bei kiihlem Wetter mit der Zeit der Rog- 
genbliite zusammenfällt. Diese Art des Fischfangs ist fur den Fischbestand 
schädlich, da es vorkommt, dass man die aus frischen Laubbäumen angefer- 
tigten Faschinen im Wasser verfaulen lässt. Sie soll vor 10—20 Jahren 
im Kirmusjärvi-See eine Brachsenpest verursacht haben und ist jetzt von 
der Gemeinde verboten, wird aber trotzdem im Geheimen betrieben.

Ein lokales Miinz- und M asssystem  in F inn land  am An- 
fang des M ittelalters. (Väinö Voionmaa). S. 4 5 —51. Verf. geht von der



Tatsache aus, dass in den mittelalterlichen Akten, die Finnland betreffen, 
bei Preisangaben die Miinze oft ausdriicklich als schwedisch angegeben 
wird (Sweue monete, XX marcas denariorum sweuorum etc.), und stellt 
die Frage auf, ob dieser Umstand nicht darauf deute, dass im Mittelalter 
neben der schwedischen auch eine von dieser abweichende lokale Miinz- 
rechnung bestanden habe. Viele Akten bestätigen die Richtigkeit dieser 
Annahme. Diese finnländische Miinze, die im allgemeinen einen niedrige- 
ren Wert hatte als die schwedische, geht nach der Ansicht des Verfassers 
auf das gotländische Miinzwesen zuriick, das 1211 das Fundament 
abgab fur die Rigaer Miinze und dem auch die Revaler Miinze entsprochen 
zu haben scheint. Den besten Aufschluss iiber den Wert der finnländischen 
Mark giebt die der Miinzrechnung entsprechende Bodenwertung nach 
dem Marksystem, nach welchem die Mark 6 öre enthielt und demnach 
nur s/i  der schwedischen Mark galt, also etwa in demselben Verhältnis 
zu dieser stand wie die finnländische Geldmark zu der schwedischen.
Dasselbe Verhältnis tritt unter den Getreidemassen, die sich ebenfalls nach 
dem Miinzsystem richten, zum Vorschein. Der Geldmark entsprach sowohl 
in Schweden als auch in Finnland 1 Pfund Getreide, doch gingen in Schweden 
8, in Finnland 6 „spann“ auf das Pfund. Als eine Folge der finnlän- 
dischen Markrechnung muss es angesehen werden, dass das „stangh“, ein 
Längenmass, in Finnland 6 Ellen enthielt. Das mittelalterliche finnländische 
Miinzsystem scheint allmählich zur allgemeinen Norm geworden zu sein. 
Im J. 1543 wird in Åbo u. a. ein „finnisches Hundert Birkenrinde“ er 
wähnt, welches wahrscheinlich nicht 100 sondern nur 75 Birkenrinden- 
scheiben enthielt.

Ein flam ländisches Gem älde au s  d e r  Kirche von Pöy tyä
(Län Åbo). (K. K. Meinander). S. 52. Das jetzt im Nationalmuseum 
zu Helsingfors verwahrte Gemälde, eine Kreuzabnahme, besitzt eine so 
grosse Ähnlichkeit mit einem Gemälde in der Kirche von Saint Sauveur 
in Briigge, dass beide Werke demselben, leider unbekannten Kiinstler zu- 
geschrieben werden miissen.

Viborgs ehem alige Dom kirche. I— III. (Juhani Rinne). S. 
53—67. 7 9 —94. Viborgs ehemalige Domkirche gehörte urspriinglich dem 
auf dem finnländischen Festlande gewöhnlichen Typus an: ein einfaches 
Rechteck, an dessen Nordwand die Sakristei und an dessen Siidwand das 
Waffenhaus angebaut waren (vergl. den Grundriss und den Durchschnitt 
auf S. 57, auf denen die zur ältesten Kirche gehörenden Teile schwarz
abgehoben sind); alle Teile aus Granit gebaut. Sie ist offenbar am An-
fang des 15. Jahrhunderts erbaut worden, kurz nach dem Brande der Stadt 
im J. 1411. Dass die Kirche zu jener Zeit in Bau war, geht u. a. aus 
dem päpstlichen Indulgenzbriefe von 18. Jan. 1418 hervor. Die Kirche ist 
dreischiffig gewesen und ihre 12 achteckigen Säulen waren aus behauenem 
Kalkstein errichtet (vergl. den Durchschnitt S. 57). Diese Säulen und die 
Gewölbe, die sie trugen, stammen jedoch nicht aus der ersten Bauperiode 
der Kirche. Ihr spätgotischer Charakter — vergl. z. B. die S. 59 abgebilde- 
ten Ziegeln von den Gewölberippen, vor allen Abb. 5 — scheinen 
vielmehr dem Ausgang des Mittelalters angehört zu haben. Aus kirch- 
lichen Urkunden erfahren wir denn auch, dass die Kirche im J. 1477 
niedergebrannt ist und in ihrer neuen Gestalt im J. 1494 wieder einge- 
weiht wurde. Zwischen diesen Jahren liegt ohne Zweifel die Erbauungs- 
zeit der Gewölbe. Dies geht u. a. aus der S. 80 wiedergegebenen latei-



nischen Inschrift, die sich friiher auf einer der Säulen befand, hervor. — 
Die dritte Bauperiode, aus der das neue Chor und der Anbau an der Nord- 
seite stammen, fällt in die Mitte des 16. Jahrhunderts (Abb. S 62 stelit 
die alte, Abb. S. 63 die neue Chorwand dar), und ist wahrscheinlich durch 
die Erhöhung der Kirche zur Bischofskirche im J. 1554 verursacht worden. 
Die Abb. S. 66 giebt eine Vorstellung von dem Aussehen der auf diese 
Weise erweiterten Kirche um das J. 1700. 1710 fiel Viborg in die Hände
der Russen, die die Kirche zu einer orthodoxen umwandelten, und als 
solche ist sie bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts in Gebrauch gewesen. 
Zwischen den Jahren 1805— 1809 wurde aus ihr ein Proviantmagazin ge- 
macht, und in diesem Zustand verblieb sie, bis sie im J. 1913 wieder zu 
einer russischen Kirche eingerichtet wurde. Die Abb. auf S. 54 und 55 
zeigen ihr Aussehen während dieses letzteren Umbaues.

Bei der Untersuchung der Kirche wurde unter dem Fussboden eine 
ziemliche Menge Gräber, mehrere von ihnen mit Ziegelmäuern, gefunden. 
Die letzteren sind auf dem Grundniss S. 57 mit Nr 1— 5 bezeichnet. Ein 
gemauertes Grab ist auch S. 86 abgebildet. Sie sind alle fur mehr als 
eine Leiche bestimmt gewesen und scheinen hauptsächlich aus dem 16. 
und dem 17. Jahrhundert zu stammen. S. 87 sind einige Grabsteinsfrag- 
mente abgebildet. Im Grab 5 (Grundriss S. 57) wurden die S. 85, 89, 
90, 92 und 94 abgebildeten Sachen — Sargbeschläge und -schmuck — 
gefunden. Darunter befinden sich einige näher bestimmbare Gegenstände, so 
das Rehbindersche Wappen Abb. 24, S. 92, wahrscheinlich vom Grabe des 
Majors Gustaf Rehbinder (15/a 1 6 4 7 - ll/n  1696) und seines Sohnes Nils 
Christian (17/s 1691—20/2 1697), das Wappen des Rittmeisters Berndt Grön- 
hjelm (V& 1647—5/s 1694) Abb. 26, S. 92, cf. Abb. 14, S. 89, der Namen- 
schild des Obersten O H. J. Kreutz (8/9 l634—2/u  1682) und das Wappen 
eines Mitglieds des Geschlechtes von Derfelden, der sonst unbekannt ge- 
blieben ist, Abb. 25, S. 92.

Die Mönche in d e r  V olkstrad ition . (J. R. Aspelin) S. 68 —77. 
Eine Sammlung volkstiimlicher Sagen und Oberlieferungen tiber die Tätigkeit 
der Mönche in Finnland. Als die erste Mönchsbruderschaft im J. 1249 nach 
Finnland kam, lag ihr hauptsächlich die Bekehrung des eroberten Tawast- 
lands ob. Mehrere unserer mittelalterlichen Kirchen, besonders ihre aus 
Feldstein gebauten Sakristeien, werden den Mönchen zugeschrieben, aber 
auch steinerne Brunnen (Säkkijärvi), Briicken, Teerbrennereien und andere 
wirtschaftliche Einrichtungen. Oft haben die Mönche in der Oberlieferung 
eine mytische Gestalt angenommen und werden mit den Riesen verwech- 
selt, so dass z. B. in einer Sage ein Riese anstatt eines Mönches die 
Kanzel besteigen kann um zu predigen und die Messe zu feiern. In einer 
Grotte sind zwei Mönche im Zweikampf umgekommen, andere haben ein- 
ander wie die Riesen mit Steinwiirfen bekämpft. Von Mönchen gebaute 
„Öfen“ werden an Orten gezeigt, wo die Mönche Schwendeäcker gerodet 
haben sollen. Nach der topographischen Verbreitung der Oberlieferungen 
zu urteilen scheint es, als ob die Tätigkeit der Mönche in Tawastland, 
Satakunta und Karelien hauptsächlich die abgelegeneren Teile betroffen hätte. 
Erwähnenswert ist die geringe Anzahl der Mönchssagen in Westfinnland.

Ein Kriegszug nach T aw as tland  zur Zeit König Anunds.
(J. R. Aspelin). S. 78. Einen Hinweis auf einen solchen Zug giebt ein 
bei Hämlinge in der Nähe von Gefle stehender Runenstein, der von Asmund 
Kareson (1025— 1050) gezeichnet und von Bruse zum Andenken seines in



Tawastland (Tafstalont) gefallenen Bruders errichtet ist. Dies ist die älteste 
schriftliche Nachricht iiber Tawastland. Die Namen Tavesta und Tavesta- 
skans in Södermanland sind Erinnerungen an die Verheerungsztige der 
Tawasten nach Schweden, die erst nach der Eroberung Tawastlands durch 
Birger Jarl ein Ende nahmen.

Ober die F ä rb e re ik u n s t  bei dem Landvolk  in Ostfinnland.
(J. M. Salenius). S. 95. In Ostfinnland wurden noch am Anfang des 
19. Jahrhunderts allgemein einheimische Farbstoffe benutzt, nämlich Erlen- 
und Tannenrinde, Birkenlaub und Pflanzenwurzeln, -blätter und -bliiten. 
Daneben wurden auch „Fernbock“ (Pernambuco-Holz), Indigo, Sandelholz, 
Alaun, Brasilienholz angewandt.

W a s  ist u n te r  dem N am en »Riitamaa» (das  Stritt ige  Ge- 
biet) zu v e rs te h e n ?  (Edgar Sillman). S. 96— 98. Verf. versucht die 
Grenzen eines im Kirchspiel Kivennapa (Kivinebb) belegenen, in der Kriegs- 
geschichte des 16. Jahrhunderts oft erwähnten strittigen Grenzgebietes 
zwischen Schweden und Russland zu bestitnmen..

B erich t d e r  F inn ischen  A ltertum sgesellschaft fiir das  J a h r
7A>1913—7/s 1914. S. 98 — 102.

R echenschaf tsberich t d e r  F inn ischen  A ltertum sgesellschaft 
fu r  das J a h r  1913. S. 102— 105.

Ein ru ss isch es  Heiligenbild in e in e r  lu therischen  Kirche in 
F innland. (J. Rinne). S. 105. Im J. 1710 entfiihrten die Russep aus 
der Kirche von „Kabiganovka“ (Kivennapa(?)) ein russisches Muttergottes- 
bild, das die Finnen um 1590 aus einer Kirche in der Gegend von Now- 
gorod geraubt hatten. Das Bild befindet sich jetzt in der Kirche der Hei- 
ligen Katharina zu Kiew nebst einem Manuskript, das die obige Angabe 
enthält.

FINSKT MUSEUM.
E rw erbungen  des  H istorischen  M useum s des  S taa te s  im 

J .  1913. Die ku lturgeschich tliche  Abteilung. (K. K. Meinander). 
S. 1 — 10. Die wichtigsten Erwerbungen sind abgebildet. Mit der alten in das 
Freiluftsmuseum auf der Insel Fölisö bei Helsingfors transportierten hölzernen 
Kirche von Karuna (einige Meilen sudöstlich von Åbo) wurden auch 15 Ge- 
mälde erworben, die grösstenteils offenbar einer in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts existierenden und später der Kirche verehrten Privatsammlung 
angehört haben. Darunter befanden sich eine Sacra conversazione des 
Flamländers Jasper de Crayer (1584— 1669, abgebildet in F. M. 1911, 
S. 63); eine Darstellung des Einzuges Katarinas von Medici in Antwerpen 
von Mattheus Vroom (Seitenstucke in Stockholm und Dresden, 1632); eine 
Schilderung „der Wanderung der christlichen Seele" nach dem Muster der 
sieben Stationen auf dem Todesgange Christi, aus der Mitte des 17. Jahr- 
hunderts, mit langen erklärenden Versen in schwedischer Sprache (Abb. S. 1); 
ein allegorisches Bild der Kreuzigung, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, 
eine in schwedischen und finnischen Kirchen oft vorkommende Darstellung, 
angeblich eine Persiflage der Kaiserin Katharina 11 enthaltend (Abb. S. 2).
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— Von den iibrigen Erwerbungen sind folgende abgebildet. S. 3 ein höl- 
zerner Kronleuchter aus der Kirche von Nilsiä, Bauernarbeit, Nachbildung 
eines Krystallkronleuchters; eine Sanduhr im Rokokostil aus der Kirche 
von Malaks. S. 4 zwei Glasmalereien aus der Kirche von Kvevlaks, spä- 
tere Hälfte des 17. Jahrhunderts, Opferung Isaaks und Geburt Christi. 
S. 5— 6 Portraits, darunter interessante Beispiele fur die finnländische 
Miniaturmalerei in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, von den Malern 
C. O. Meurman, W. Le Moine und C. v. Kothen. S. 7 ein eichene Truhe 
mit 4 unbekannten, nicht schwedischen Wappen, aus dem 16. Jahrhundert, 
in der Nähe von Björneborg gekauft; S. 8 eine s. g. Pyramide oder ste- 
hendes Klavier aus der zweiten Hälfte des 18. Jhs; S. 9 eine Laute, 
verfertigt 1713 in Stockholm von Jonas Elg; eine Branntweinflasche aus 
der Glashiitte Notsjö im Kirchspiel Urjala (Län Tavastehus); eine Wetter- 
fahne aus Uskela sudöstlich von Åbo, 1637, mit den Initialen von Mauritz 
und Ingeborg Horn; S. 10 ein mittelalterliches Schwert aus dem Kirch- 
spiel Kristina, Län St. Michel, und ein mittel&lterlicher Streithammer 
aus Hauho, Län Tavastehus.

Die o s teu ro p ä isch e  B ronzeze itku ltu r  in F innland. (A. M.
Tallgren). S. 11— 22. Im J. 1914 wurden dem Museum ein Bruchstiick 
einer tönernen Gussform fur Tiillenäxte vom s. g. Ananjino-Typus (Abb. 
1; vergl. Abb. 4) und asbestbemengte Tongefässscherben (Abb. 2, 3) iiber- 
geben, die 1892 in der Nähe der Kirche von Räisälä (ungef. 60 km O 
von Wiborg) gefunden waren. An der Fundstelle, die am Ufer der Wuok- 
senstromes liegt, hatte sich ein bronzezeitlicher Wohnplatz befunden. Der 
Verf. giebt ein Verzeichnis der in Finnland gefundenen bronzezeitlichen 
Gegenstände von östlichen Typen; im Ganzen sind es 14 Stuck oder 2 0 %  
des gesammten bronzezeitlichen Inventars des Landes (70 St.) (Vergl. Z. F. 
A. XXV: 2, A. Hackmans Verzeichnis und Karte). Unter diesen östlichen 
Formen befinden sich mit dem Exemplar von Räisälä Gussformen —  alle 
fur Tiillenäxte — aus 5 verschiedenen Fundstellen. Die osteuropäischen 
Tiillenäxte gehören drei verschiedenen Gruppen an, dem Ananjinotypus 
(Abb. 4), dem s. g. Mälartypus (vergl. Z. F. A. XXV: 1. Abb. 101 — 105 
und dem s. g. Pielavesitypus (1. c. Abb. 109— 114). Die Verbreitung der 
zwei letztgenannten Typen zeigt die Karte Abb. 10. — Asbestkeramik liegt 
aus 12 Fundorten in Nord-, Zentral- und Ostfinnland vor und ist auch 
aus Russisch Karelien bekannt. Der Rand dieser Gefässe ist öfters nach 
Innen gebogen (Abb. 11 — 19).

G rabfunde  in Uskela. (A. Europaeus). S. 23—38. Der Verf. 
beschreibt seine Untersuchungen und Funde auf der Parzelle Katajamäki 
im Kirchspiel Uskela (Eigentliches Finnland), einer Gegend, wo Hiigel- 
gräber aus der Bronze- und der älteren Eisenzeit recht zahlreich sind. 
Abbildung 1 enthält zwei Grundrisse des Grabungsgebietes; nämlich oben 
eine Karte der Steinsetzungen, unten eine iiber die Lage der gefundenen 
Beigaben sowie der Kohlen und Knochenansammlungen (die letzteren sind 
mit punktierten Linien umgrenzt). Die mittlere Zone (Grab I) enthielt 
ein Hugelgrab, das bei der Ankunft des Verfassers bereits zerstört war 
und in welchem bei der darauf vorgenommenen Untersuchung zwischen 
drei grossen „Zentralsteinen“ die Reste eines Scheiterhaufens angetroffen 
wurden (Abb. 2— 3). In diesem Hugelgrab hatte man u. a. den goldenen 
Halsring Abb. 4 gefunden. Seine nächsten Analogieen sind die Ringe 
Muller, Ordning etc. II Abb. 234 (Seeland, Varpelev) und Fornvännen 1913
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Abb. 26, S. 296 (Gotland, Fole). Der Ring von Varpelev ist nach Montelius 
aus der Zeit um 300 und spätestens gleichaltrig mit ihm ist der Ring von 
Uskela nach den mit ihm gefundenen Gegenständen, dem Bruchstiick (Abb. 7) 
eines ostbaltischen silbernen Halsringes wie Abb. 8, einem ebenfalls ostbalti- 
schen Kettenträger (vergl. Aspelin Antiquités Abb. 1891 u. 1900) und eini- 
gen Gliedern einer Trinkhornkette (Abb. 10— 12), zu schliessen. Friiher in 
Finnland gefundene Exemplare solcher Ringe „mit Endplatten“ sind in Abb. 
5 (aus Gold) und Abb. 6 (Bronze) dargestellt. In demselben Grabhiigel 
sind im Verlaufe des 4. Jahrhunderts neue Bestattungen vorgenommen 
worden, zu denen die Riemenzunge Abb. 13 und die Fibel Abb. 14 u. a. 
m. gehören, ebenso im 7. Jahrhundert (bei c zwischen den Steinen A und 
B, Abb. 2), mit einem Messer, der Lanzenspitze Abb. 15 und einem Ango 
wie Abb. 16 als Beigaben. Der Halsring Abb. 4 muss als skandinavischer 
Import betrachtet werden. — Der siidwestliche Teil des Grabungsgebietes 
(Grab 11) enthielt ein Steinhiigelgrab, in welchem ausser Tongefäss- 
scherben (auf der Karte Abb. 1 mit schwarzen Dreiecken bezeichnet) und 
anderen, weniger bemerkenswerten Beigaben eine Armbrustfibel mit um- 
geschlagenem Fuss wie Hackman, Die ältere Eisenzeit I Taf. 1: 8, die das 
Grab in das 4. Jahrhundert datiert, gefunden wurde. — Die nordöstliche 
Ecke der untersuchten Fläche (Grab III) enthielt einen Teil eines Brand- 
gräberfeldes, aus welchem u. a. ein Schwert und der Ango Abb. 17 zu Tage 
gefördert wurde, mit deren Hilfe das Grab in das 6. Jahrhundert gesetzt 
werden kann; ausserdem fanden sich hier in Menge Stiicke gebrannten 
Tones mit Abdriicken von Hölzern. Solche Tonstucke sind in Westfinn 
land sehr oft sowohl in Hiigelgräbern als auf Flachgräberfeldern vom 2. 
Jahrhundert bis zur Wikingerzeit gefunden worden. Verf. bringt sie mit 
den Bestattungsgebräuchen der damaligen Bevölkerung in Verbindung und 
bezweifelt die bisher giiltige Annahme, dass sie vom Lehmbewurf von 
Hiitten herstammten, die vor der Anlage des Grabes an den Fundstellen 
gestanden hätten. Es wäre ja möglich, dass die Toten in einer Hutte mit 
Lehmbewurf verbrannt worden sind oder dass solche Bewurfsstticke als 
Symbole des zu verbrennenden Hauses auf den Scheiterhaufen gelegt 
worden sind. Doch hält der Verf. auf Grund besonderer Einzelheiten es 
flir wahrscheinlicher, dass diese Stiicke Reste von der Unterlage des Schei- 
terhaufens sind. Diese Unterlage wurde aus Ton hergestellt, der iiber 
runde abgeschälte Baumstämme ausgebreitet wurde. In der starken Hitze 
verbrannte der Ton zu Schlacken, während die Teile, die zunächst den 
Baurnstämmen lagen, in viel weniger starkem Masse vom Feuer erreicht 
wurden.

Ein Miinzfund aus Jo m a la  (Åland). (L. O. Th. Tudeer). S. 39— 43. 
Im Oktober 1913 wurde dem Nationalmuseum in Helsingfors eine kleine 
Holzschachtel mit c:a 170 Silbermtinzen, die im Kirchspiel Jomala gefun- 
den war, zum Kauf angeboten. Ein Teil der Miinzen wurde vom Miinzkabi- 
nett der Universität gekauft, der Rest kam in den Besitz des åländischen 
Provinzialmuseums in Mariehamn. Die Miinzen waren schwedische aus 
der Regierungszeit Johanns III und Sigismunds (ausser einem Stiicke Gustav 
Vasas) und 3 polnische Groschen Sigismunds III. Die jiingsten Miinzen 
im Funde waren vom Jahre 1598. Der Verf. zeigt, dass dieser „Schatz“ 
aller Wahrscheinlichkeit nach beim Anriicken Herzog Karls im Sommer 
1599 gegen die Anhänger Sigismunds in Finnland vergraben worden ist, 
und macht darauf aufmerksam, dass noch einige andere Miinzfunde aus 
derselben Zeit stammen; alle diese Miinzen sind im siidwestlichen Finn
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land gefunden. Die Fundstatistik zeigl, dass Miinzfunde, die während 
des „Keulenkrieges“ (der Erhebung der Bauern gegen den verhassten 
Statthalter Sigismunds in Finnland, Klaus Fleming) vergraben wären, nicht 
bekannt sind, dass dagegen beim Annahen Herzog Karls in J. 1599 ver- 
hältnismässig viele kleine Schätze mit Erfolg vergraben worden sind. ln- 
teressant ist auch das Erscheinen polnischer Munzen unter den schwe- 
dischen. da dieses sonst nicht vorkommt, obwohl Sigismund ja mehrerejahre 
sowohl König von Schweden als auch von Polen war, und daher gewisse 
Beriihrungen der Reiche auch in Betreff der kursierenden Munzen zu er- 
warten wären.

L ite ra tu r .  S tan. Rozniecki, V araegtske  M inder i den R ussiske  
Heltedigtning. (J. R. Aspelin). S. 44.

E rw erbungen  des H istorischen  M useum s des  S taa te s  im 
J .  1912. Die vorgeschich tliche Abteilung. (A. Hackman). S. 45 — 61.
Unter den Funden aus dem steinzeitlichem Wohnplatzzentrum im östlichen 
Teil der Landschaft Eigentliches Finnland ist die Schieferspitze Abb. 1 
hervorzuheben. — Verhältnismässig zahlreich sind wieder die neuerworbe- 
nen Bootäxte und andere Schaftlochäxte (Abb. 3 u. 4) aus Westfinnland.
— Die keramischen Funde aus den Wohnplätzen um den Låjärvi-See in 
Nyland (Abb. 2) beginnen sich zu mehren. — Auf dem neu entdeckten 
Wohnplatz bei Lammila im Kirchspiel Hinnerjoki hat Dr. Ailio Ausgra- 
bungen vorgenommen (Abb. 5), auf einem anderen Wohnplatz, nämlich 
auf der Anhöhe Selänkangas in der Nähe von Wiborg, hat Mag. Soikkeli 
u. a. Tongefässscherben und den Fuss eines kleinen Tonbechers gefunden.
—  Ein ostrussischer Typus ist der Hohlmeissel Abb. 6. — Beachtenswert 
sind das schmale Schiefermesser Abb. 7 und das in Finnland verhältnis- 
mässig seltene Krummmesser mit auswärts gebogener Schneide. — Bronze- 
zeitliche Metallgegenstände sind 1912 nicht erworben worden. Aus der 
Bronzezeit stammt vielleicht ein von Dr Ailio untersuchtes SteinfrUgelgrab 
im Kirchspiel Bjärnå, siidöstlich von Åbo, das einige Tongefässscherben, 
verbrannte Knochen und Kohle enthielt. — Die S. 57 erwähnten in 2 Stein- 
hiigelgräbern bei Tattara im Ksp. Nakkila gefundenen Gegenstände — eine 
eiserne Nadel, Tongefässe, Messer — reichen vielleicht in die vorrömische Ei- 
senzeit hinauf. — In die römische Eisenzeit gehören ein paar niedrige 
aus Erde und Steinen aufgeworfene Grabhugel im Ksp. Laitila (Letala) 
(Abb. 12). Im Gräberfeld von Penttala in Nakkila sind neue Funde ge- 
macht worden -  darunter eine Augenfibel. Die Gegenstände Abb. 10 und 
11 sind in 2 Steinhiigelgräbern im Ksp. Uskela gefunden. — Zahlreich sind 
die Funde aus der Völkerwanderungszeit, besonders aus dem Ausgang der- 
selben (Abb. 13, 14, 16). Auf dem sumpfigen Terrain von Levänluhta 
im Ksp. Isokyrö (Storkyro), wo sich offenbar ein Opferplatz der Völker- 
wanderungszeit befunden hat, sind neue Ausgrabungen vorgenommen wor- 
den. Funde: eine grosse Menge zerbrochener Menschenknochen und ein 
Bronzering (S. 60). — Auf dem Skelettgräberfeld der jtingeren Eisenzeit 
auf den Hiigeln Osmanmäki und Käräjänmäki bei Eura sind 9 Gräber und 
ein Paar Herdstellen untersucht worden (Abb. 15). — Die Ausgrabungen 
auf dem Hofe des Juvenius in Kangasala wurden fortgesetzt. — Von grös- 
serem Interesse ist ein Silberfund am Ufer des Säijänjärvi in Savolaks: 
4 Armringe (abgeb. in Prähist. Zeitschr. VI, S. 166, Abb. 74) und 4 in 
Samarkand geprägte Dirheme aus dem letzten Drittel des 10. Jahrhunderts.
—  Bei Keisala, Ksp. Alavo, wurde ein Depotfund angetroffen, zu dem 
die Gegenstände Abb. 17 a u. b gehören.
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Berichtigung zum schwedischen Text. Unter Fig. 18 auf S. 6! steht: 
Kittilä socken, Hietaniemi; lies: Sodankylä socken, Vuomapää.

H erald isch-kritische  B em erkungen  zu E lias  B ren n e rs  Reise 
in F inn land  1670—72. (H. Donner). S. 6 2 —77. Von grossem genea- 
logischem und heraldischem Interesse waren die Forschungen des finnlän- 
dischen Malers und Numismatikers Elias Brenner in den mittelalterlichen 
Kirchen des Landes, doch finden sich in seiner von R. Hausen 1882 ver- 
öffentlichten Sammlung von Wappenskizzen Fehler und falsche Auslegungen 
der Inschriften auf den Namenschildern. Verf. berichtigt auf Grund spä- 
terer Quellen die hauptsächlichsten dieser Irrtiimer. Mit Hiilfe des heral- 
dischen Materiales sind neue Aufschliisse iiber unsere mittelalterlichen 
Geschlechter gewonnen worden, so hat z. B. ein Wappen auf einem Grab- 
stein in der Kirche von Wirmo nach einem Siegel als das des Tomas 
Olofsson erkannt werden können. Ausserdem konnten friiher unbekannte 
Wappen einiger ausländischen Geschlechter wie des dänischen Geschlech- 
tes Gröv und der livländischen Geschlechter Elfling und von Galen iden- 
tifiziert werden. Mit besonderer Aufmerksamkeit sind einige Ahnenwappen- 
reihen, z. B. die fur Axel Kurk in der Kirche von Ulfsby, und damit 
zusammenhängende genealogische Fragen behandelt worden.

Einige Beiträge zu r  B eantw ortung  d e r  F rag e :  wie lange 
sind wollene Segel und Rahsegel in Böten b eso n d e rs  in den ålän- 
d ischen  S chären  benutz t w o rd e n ?  (L. W. Fagerlund). S. 78—82. 
Angaben daruber liegen bereits aus dem 16. Jahrhundert vor, in welcher 
Zeit grössere Fahrzeuge mit Fock-.und Gaffelsegeln, kleinere Böte mit 
Rahsegeln alle aus hausgewobenem und gestampltem Wollenstoff ausgertistet 
waren. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begannen die Behörden 
zu fordern, dass die letzteren auf dem Postböten iiber das Ålands-Meer 
mit Gaffelsegeln ersetzt wurden. Das Landvolk war dazu wenig geneigt, 
weil die alten Segel bei gutem Wind eine grössere Schnelligkeit ermög- 
lichten. 1852 wurde jedoch ein Erlass gegeben, in welchem vorgeschrie- 
ben wurde, dass die Segel aus Sackleinwand, die nicht in so hohem 
Grade Feuchtigkeit einsog, bestehen mussten.

Berichtigung zum schwedischen Text. Unter der Abbildung auf S. 
80 steht: Båt med råsegel på Ålands hav; lies: Båt med råsegel på Skiftet.

Die Apostelfiguren a u f  d e r  N ikolaik irche in Helsingfors. 
(K. K. Meinander). S. 82—87. Die 12 Giebelfiguren an dieser Kirche 
mit der die Hauptstadt Finnlands beherrschenden Lage wurden Anfang der 
40:er Jahre bei dem deutschen Bildhauer August Wredow (1804— 1891) 
bestellt und bei Devaranne in Berlin gegossen. Wegen Umbaues der Kir- 
che wurden sie erst später aufgestellt. Der Ktinstler, der in dem Glauben 
starb, dass die Figuren nie an den fiir sie bestimmten Platz gelangt wären, 
schenkte die Modellstatuen der Kirche in Brandenburg, wo sie auch trotz 
der unvorteilhaften Proportionen im Verhältnis zur Architektur besser zur 
Geltung kommen als im Freien in einer so bedeutenden Höhe wie auf 
der Helsingforser Kirche.

Einige Notizen iiber K unstdenkm äler  und Ktinstler au s  un- 
se rem  Mittelalter. (J. R. Aspelin). S. 87—88. Kurze Angaben iiber 
bisher unbekannte Maler, deren Namen in Urkunden aus dem Ende des 
15. und dem Anfang des 16. Jahrhunderts genannt werden. —  In ei- 
nem Gerichtsbuch aus dem Ausgang des 17. Jahrhunderts wird ein „Kon- 
terfejer11 (Portraitmaler) M:r Johan Saltberg aus Åbo erwähnt.








