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Pronssikausi Mustanmeren aroilla.
I.

Eteläinen Itä*Eurooppa, Mustanmeren pohjoispuoli, on aroseutua. 
N äm ä Pontoon arot ulottuvat meren rantaan asti m uualla paitsi Krimin 
eteläosassa. Lännessä ne jatkuvat Rumanian ja  Bulgarian rajalle ja  
Karpaatteihin. Idässä rajaa ei ole, vaan jatkuu aro yhdenkaltaisena 
syvälle A asian sydämeen. Pohjoisraja kulkee länsilounaasta itäkoilli= 
seen, Kiäinevin kaupungista Poltavan ja  H arkovin kautta Kamysiniin 
Volgan varrella (kuva 1). A rovyöhyke on siis leveämpi Kaspian* 
meren rannalla kuin Bessarabiassa. Se on melkein kauttaaltaan meb 
sätöntä, jopa puutontakin. Sen pinta on enimmäkseen hedelmällistä 
mustaa multaa. Vain Kaspianmeren rannat ja  osa Krimiä ovat hedeb 
mätöntä suola*aroa. A rot ovatkin nykyisin pääasiallisesti viljeltyä 
peltomaata. Vain siellä täällä ne ovat edelleen laitumina, joilla  pai* 
mennetaan suuria karjalaum oja. Karjanhoito on aijemmin pitkät ajat 
ollut alueen pääelinkeinona, ja  asutus oli sen vuoksi nom adisoivaa 
paimentolaisasutusta.

A roja halkovat monet runsasvetiset joet, jotka ovat luonnollisia 
kulkuteitä rannikolta arojen poikki sisämaahan. N iiden suistoilla ovat 
M ustanmeren rannan harvat luontaiset satamapaikat, joista vallankin 
Dnjestrin, Bugin ja  Dnjeprin yhteinen limani sekä D onin ja  A sovin 
meren suut ovat varhaishistoriallisina aikoina olleet tärkeitä. Jokiin  
yhtyy kokonainen verkko lisäjokia, joten siirtyminen yhdestä vesis* 
töstä toiseen on helppoa.

A rojen pohjoispuolella, varsinaisten aro= ja  metsäalueiden väli* 
mailla, on n.s. metsäarovyöhyke, joka pohjoisem pana muuttuu Keski* 
Venäjän suureksi m etsävyöhykkeeksi (vrt. kuv. 1). Kulttuurihistoriab 
lisesti metsäarot läheisesti kuuluvat aroon. M etsäalueella taas kehitys 
on ollut aivan erilainen ja  kulttuuritila kokonaan toinen. M etsäarojen 
pohjoisrajan lasketaan kulkevan Bugin latvoilta Kievin, Tsernigovin 
ja  Orelin kautta Pensaan ja  sieltä pohjoiseen Tseboksaryn kaupungin 
seuduille asti. Vain Volgan lähin ranta Sim birskin ja  Kasanin lää* 
neissä ei ole aroa, vaikka se on mainitun rajan eteläpuolella.
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Käsittelen seuraavassa aroja ja  metsäaroja yhdessä. Niitten arkeolos 
giset m uistot ovat erittäin lukuisat, alkaen jo  paleoliittisesta kalustosta. 
N eoliittisia asuinpaikkoja on kaikkialla jokirantam illa, dyyneillä, joilta 
on kerätty etenkin piisiskennän tuotteita ja  keramiikkaa, mutta vuoris 
lajiaseitakin on. Alueen länsiosasta tunnetaan m yös m uistoja toisels 
laisesta neoliittisesta kulttuurista kyläs ja  asumusjätteineen. Tälle n. s. 
Tripoljekulttuurille om inaisia ovat omat omituiset asuntonsa, maans

Kuva 1. =  Arovyöhykkeen pohjoisraja. /  =  Metsäarojen pohjois*

raja.’ =  Pronssikautistenkulttuurien pohjoisraja. /< =  Kulttuuris 
vaikutusten suunta.

viljelys, maalattu keramiikka ja  savisidolit. Sen keskus on Galits 
siassa, Transsylvaniassa ja  Bessarabiassa. U krainassa se on levinnyt 
Podoliaan ja  idässä noin Dnjeprin rannalle asti. Käsitykseni on, että 
se U krainassa oli alkuaan vieras, että se siellä oli lyhytaikainen ja  
tuhoutui jäljettöm iin metallikauden alussa, vaikkakin se ehkä jatkui 
edelleen Tonavan maissa. Ainakin näyttää siltä, että Ukrainan vars 
sinainen pronssikautinen kulttuuri ei kehittynyt Tripoljekulttuurista, 
eivätkä myöskään myöhemmät kulttuurijaksot. Tripoljekulttuuri oli



-  3 -

kyllä vanhempi ja  arvattavasti kehityskykyinenkin, mutta hävisi uusien 
tulokkaiden tieltä. N e sekä arojen esistripoljelainen alkuasutus loivat 
arojen vanhimman varsinaisen metallikauden.

Kuparis ja  pronssikautiset, yhteisellä nimellä paleometalliset kults 
tuurit eivät koskaan päässeet vallitseviksi koko ItäsEuroopan alueella. 
Karttaan kuv. 1 on merkitty pisteviiva, jonka pohjoispuolella pronssis 
kausi ei milloinkaan päässyt valtaan, vaan joka oli osaksi eristettyä 
takamaata, osaksi naapurialueitten eräs ja nautintomaata. Siihen kuuluu 
m.m. D njeprin, Okan, Volgan ja  Väinän yliset jokialueet sekä Pohjoiss 
Venäjä. M ikäli nuo alat olivat asuttuina, on niiden esineellinen kults 
tuuri rakentunut edelleen luuhun, sarveen, iskettyyn piihin ja  kiveens 
kin. M etalliton kulttuuritila jatkui siellä vielä syvälle rautakauteen.1

M itä tulee vasken ja  pronssin käyttöön, pääsi metalli -  paitsi 
aroilla, jo ista tässä on varsinaisesti puhe, -  voitolle kolmella arojen 
naapurialueella: 1) Tonavan maissa, s.o. etenkin Unkarissa, 2) Kaus 
kasiassa ja  3) K asan in -U ralin  alueella alisella ja  keskisellä Kamalla, 
siis metsävyöhykkeen itäosassa. Ensinmainitun eli Tonavan alueen 
kulttuurikeskus ulotti vaikutuksensa etelässäpäin Balkanille ja  pohs 
joisessa Puolaan; idässä sen jäljet ovat tuntuvat Kam ajoella asti. 
Kaukasian vaikutus pohjoiseenpäin ja  arolle on todettavissa, mutta 
se ei ole voim akas eikä ratkaisevaa lajia, sillä alueen kulttuuriyhteys 
suuntautui eteläänpäin ja  Vähään A asiaan. Kamalainen pronssikulttuuri 
taas jää arojen kulttuuria heikom m aksi; se on saanut arojen taholta 
enemmän vaikutteita kuin mitä se on antanut. Sen aktiivisuus on 
suuntautunut eräseutuihin lännessä, pohjoisessa ja idässä. Sellainen 
on siis arojen kulttuuripoliittinen asema pronssikaudella. Etelässä on 
meri, pohjoisessa korpi, lännessä mahtava kulttuurikeskus, koillisessa 
vähäisempi kulttuurialue, joka osittaisesti oli riippuvaisuussuhteissa 
arojen kulttuurikehityksestä.

M ustanmeren arojen vanhemmassa m etallikaudessa on erotettava 
kaksi pääjaksoa: vaskikausi ja  pronssikausi. N äillä nimityksillä tars 
koitan enemmän kulttuuriastetta yleensä kuin vallitsevaa raakasaineen 
käyttöä; nähtävästi oli puhdas vaski n. s. pronssikaudellakin aroilla 
runsaasti käytettyä. Ero on kulttuurihistoriallinen. Taskikauden esines 
m uodot: latteat tai varsireiälliset kirveet, tikarit ja  putkettomat keihäät, 
liittyvät läheisesti kivikautisiin. N e ovat laajoilla alueilla yleisiä ja  
yhteisiä, ilman jyrkästi erotettavia kansallisia muotoja. Pronssikauden 
m uodoissa taas osoittautuvat metallisepät täydellisesti uuden raakas 
aineen herroiksi. Silloin vasta kehittyivät ja  levisivät eri tahoille uudet, 
itse metallissa syntyneet m uodot ja  esineryhmät: putkikeihäät, putkis

1 Vrt. SM YA  XXXV : 3.
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kirveet, vyöhelat ja  monet muut koristukset. N e ovat tyypeiltään 
yleensä paikallisesti rajoitettuja, kansallisia, eroten vaskikautisista. 
Yhteisiä m uotojakin oli. Esim. sirpit olivat kautta molempien ajan* 
jaksojen melkein samanlaisia. Pronssikauden voitollepääsy aroalueella 
on tapahtunut noin vuosien 1400—1200 vaiheilla e. Kr. Vaskikausi 
taas käsittää saman vuosituhannen alkuosan. Sen tarkempaa krono* 
logista jaottelua on useissa tapauksissa vaikeata antaa muotojen vä* 
häisen muuttumisen takia.

Pontoon arojen paleometallisia m uistoja tutkiessa voi huomata 
että vaskikausi on luonnehdittava etupäässä hautalöytöjen, pronssi* 
kausi aarre* ja  varastolöytöjen avulla. Eräitä vaskikautisiakin varasto* 
löytöjä tunnetaan, samaten pronssikautisia hautalöytöjä, mutta ne 
ovat kummatkin harvinaisuuksia.

II.

Vaskikautiset n. s. arohaudat1 ovat maakummuilla eli kurgaaneilla 
peitettyjä. Kum pujen korkeus on yleensä pieni, 0,5—2 m, mutta on 
useitten metrienkin korkuisia kurgaaneja. Viim eksim ainitut ovat enim* 
mäkseen kasvaneet pitemmän ajan kuluessa uusiintuneista hautauk* 
sista. Enimpien kumpujen alla ja sisässä on näet useita yksityis* 
hautoja (vrt. kuv. 4). M illoin on eri hautauksien välillä suuri ikä* 
ero, milloin on sellaista vaikeata havaita. Ilmeisesti eri haudat saman 
kummun sisässä ovatkin suurin piirtein ottaen likimain yhdenaikaisia, 
ja kum pu on siis eräänlainen perhekalmisto. Vainajat ovat enimmäk* 
seen haudatut polttam atta,2 jok o  selälleen m akaavaan, tai kyljelleen 
kyyrypolviasentoon (kuv. 4, 5). On tapauksia, jolloin  henkilö on 
haudattu istualleen, ja  jo sku s näyttää siltä kuin olisi polvet erikoi* 
sesti sidottu koukkuun. Verrattain yleisesti ovat luut punamullalla, 
väliin kalkilla peitetyt. Samalla värillä voivat haudan pohja ja  sei* 
nätkin olla siveltyjä. On monesti todettu, että punaväri peittää val* 
lankin vainajan kasvot, kädet ja  jalat. A lkuaan on vainajan ruumis 
värillä peitetty, mutta väri on mätänemisen tapahduttua tarttunut 
luustoon.

H audoissa  voimme erottaa 4 eri m uotoa, ja  jakaa haudat sen 
mukaan neljään ryhmään:

1 Katso yksityiskohtaisempaa esitystäni La Pontide préscythique apres 1'intro* 
duction des métaux (Eurasia Septentrionalis Antiqua II =  ESA), johon  tämä kirjoitus 
perustuu. H audoista ks. ESA  II, s. 25—80. 

a Poikkeuksia ESA  II, s. 39.
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Kuva 2. Katakombihauta. Kamenka Donetsjoella. (Gorodtsovin mukaan.)

Kuva 4. Kyyrypolvisia luurankoja aron pinnalla hautakummun alla. Ukraina.
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1. H audat ilman erikoisrakennetta: ruumis on asetettu alkuperäi* 
seen maanpintaan kaivettuun m atalahkoon, m uodoltaan pyöristetyn 
nelikulmaiseen kuoppaan, tai suorastaan aron pinnalie. Ilmeisesti 
vanha tapa, joka nähtävästi säilyi rinnan myöhempienkin hautamuo* 
tojen kanssa. Se oli käytännössä kautta koko aroalueen. Idästä, 
Saratovin alueelta, tunnetaan sangen suuria hautakuoppia, 2—4 m 
laajoja, jo ita ehkä ei voi lukea suorastaan tähän ryhmään kuuluviksi.

2. N . s. katakombU eli ko» 
merohaudat: pystysuora kaivomai* 
nen syvennys löss*m aassa; poh* 
jalta on kaiverrettu sivullepäin 
holvimainen komero maan sisään 
(kuva 2). Viimemainittu on var= 
sinainen hautakammio. Sen aukko 
on peitetty kivillä tai hirsillä, jo i* 
den ulkopuolella on usein lehmän 
pää ja  raajat tai muita kotieläinten 
luita. K aivos on täytetty maalla, 
minkä yli kum pu on luotu. 
H olvikom ero on yleensä säilynyt 
löss*maan luonteen takia aivan 
ehyenä. -  Katakom bihautojen 
kalusto on omintakeinen ja  ver* 
rattain rikas. Vallankin keramiikka 
eroaa muitten arohautojen kera* 
miikasta (kuv. 20, 21). N äillä
haudoilla on m yös erikoinen le*

venemisensä (kartta E S A  II, siv. 113, kuva 67). N iitä tunnetaan 
Donets*joen laaksosta ja  O dessan seudulta M ustanmeren rannalta, ei 
muualta. Ikäero niitten ja  vanhojen kuoppahautojen välillä ei ole suuri, 
mutta toiselta puolen tuntuvat ne, ainakin suurin piirtein katsoen, 
seuraavia hautam uotoja vanhemmilta.

3. Puusalvoshaudat (kuva 5): hauta on jok o  hieman alkuperäi*
sen maan sisässä tai sen pinnalla. H audan ympäri on tehty hirsistä
nelikulmainen matalahko salvos, kuten huoneen kehä. Katto on enim* 
mäkseen tasainen. Ruum is on salvoksessa tai jo sk u s sen ulkopuolella; 
kalustona on yleensä yksi tahi useampia saviastioita (kuv. 22, 23), jo * 
kunen pronssitikari y.m. sekä runsaasti kotieläinten, etenkin lehmän 
ja  lampaan luita. N äitä hautoja tavataan kautta koko alueen, enin 
kuitenkin sen itäosassa. Idässä, Saratovin alueella, esiintyvät myös 
ensinnä niitten kehittyneimmät m uodot: suurehkot hirsikamarit, jo i* 
den kattoa ovat kannattaneet puupilarit (kuva 3). Katto oli nähtävästi

Kuva 5. Puusalvoshauta. Kamenka, 
Donelsin alue. (Gorodtsovin mukaan.)
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harjava. M yöhemmin, skyyttalaisajalla, levisi tämä tyyppi yli aro* 
jen, m.m. Kievin seuduille, m issä sen hautakalustossa on voitu 
havaita m yös arkaistisen kreikkalaiskulttuurin jälkiä.

4. Kiviarkkuhaudat: arkut ovat jok o  maan pinnalla, tai osaksi 
maan sisässä tai itse kurgaaneissa, enimmäkseen kyljittäin asetetuista 
laakakivistä rakennettuja, n. miehen suuruisia tai paljon pienempiäkin. 
Katto on laakakivistä tehty. N äitä hautoja tunnetaan Daghestanista 
(E S A  II, kuva 58 : 8), Kubanista, aliselta D onilta (E S A  II, kuva 32), 
Krimiltä -  missä ne sisältä ovat usein jonkunlaisella stukilla siveltyjä 
ja  maalattuja tai, yhdessä tapauksessa, piirroksilla koristettuja (E SA  
II, siv. 49, kuva 36 B, 6) -  sekä Podoliasta, Vollpm iasta (usein ilman 
kurgaania) ja  Kievin luota. Ilmeisestikään kiviarkkuhaudat eivät kuulu 
mihinkään lyhytaikaiseen, rajoitettuun kulttuuripiiriin, eivätkä siis 
m uodosta kronologista ryhmää.

A rohautojen levenemisvyöhykkeenä on koko aroalue. Pohjoi* 
simmat niistä ovat harvalukuisina Podoliassa, Kievin (pohjoisosassa), 
Tsernigovin, Orelin (eteläosassa), Tam bovin ja  Pensan (eteläosassa) 
lääneissä sekä keskisellä Volgalla. Eniten on niitä Kersonin, Kievin, 
Jekaterinoslavin, H arkovin ja  Saratovin lääneissä sekä Terekin ja 
Kubanin alueilla. Rikkain kalusto on saatu Kubanin nähtävästi ruh* 
tinaallisista haudoista. Vanhimmat ijältään määrättävät haudat ovat 
kolmannen esikristillisen vuosituhannen lopulta. Suurin osa on näh* 
tävästi vuosien 2000—1200 välimailta (ks. alempana). N äistä kata* 
kom bihaudat edustanevat aikaa ennen v. 1600 ja  myöhäisimmät se* 
kundääriset arohaudat voivat ulottua v:n 1000:n vaiheille ja  vieläkin 
myöhemmäksi. O sittaisia vertauskohtia arohaudoille tarjoavat yhden* 
hengenhaudat K eski*Euroopassa, Tanskassa ja  Keski*Venäjällä (vrt. 
E SA  II, s. 80 ja  seur.); ne ovat omien alueittensa loppuvalta neoliitti* 
selta ajalta, ja  niiden aika* ja  kulttuuriryhmitys on tehty pääasiassa 
keramiikan nojalla.

Arohautojen suhteellisen monipuolinen hautakalusto tekee mah* 
dolliseksi niiden kulttuuri*aseman erittelyssä nojautua muuhunkin 

esineistöön, jonka nojalla voi osaksi kontrolloida keramiikkaan perus* 
tuvia johtopäätöksiä. Runsaammin on näitä hautoja koskevaa aineistoa 
kerätty usein mainittuun esitykseeni La Pontide préscythique etc. 
Eurasia Septenrionalis Antiquan (E S A ) II:ssa osassa. Julkaisen tässä 
pari kolme tyypillistä hautakuvausta.

Tauriin läänin M elitopoliin piirin B. Belozerkassa on prof. Braun 
avannut eräitä kurgaaneja, jo issa  oli lukuisasti hautoja. Hänen tutki* 
massaan kum m ussa n:o V  oli 21 hautaa, jo ista mot 1 ja .6 olivat puu* 
salvoshautoja. H audassa n:o 1 oli ruumis polvet koukussa, puna* 
värillä peitetty, pää lounaassa. Kalustona oli lattea vaskitikari (kuva



o
10

15
Kuvat 6 —16. Kaksi luista vasaraneulaa ; luurengas; uurrepintainen luuputki5helmi> 
luupyörylä; vaskitikari; vaskinaskali; vaskinen olkapääs ja  ruototikari; piitikari* 

saviastia. -  Keskisen Dnjeprin ja  D onin arot.
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11), vaskinaskali (kuva 12), luinen vasaraperäinen neula (kuva 7), 
sylinterimäinen helmi linnunluusta, 5 uurteista sylinterimäistä luu* 
helmeä (kuva 9) ja  2 luunappia. -  H auta 6 oli suuruudeltaan
I,75 X 1,45 X 1,10 m. Pohjalla oli kalkkia. Luuranko oli lapsen, pää 
luoteessa, punamullalla värjätty. Kalustona oli tässäkin vaskitikari, 
vaskinaskali, luinen vasarapääneula ja  toinen luuneula, punaväriä sekä 
kappaleita mustasta pyöreäpohjaisesta astiasta (M A K 1 19 [1906], siv. 
81 seur.). Hyvin samanlainen kalusto on esim. Serogozyn haudassa 
III : 11 (ib id .); tästä haudasta, joka on kaivettu vanhempaan kurgaani* 
kumpuun, on löydetty saviastia kuva 16. Samoin Aleksandrovskin 
piirin Bezstsastnajan kurgaanin haudoissa A  ja  B, jo ista edellinen on 
maahauta, jälkimäinen katakom bi, Jatskovitsan  haudassa n:o 72 sekä 
Kobrinovkan haudoissa 3 ja  4 (m aahautoja). (Vrt. Götze*Festschrift, 
s. 66 ja  seur.; Swiatowit V I.)

Donetsin varrella on G orodtsov suorittanut suuria kaivauksia 
Izjumin ja  Bahmutin piireissä 19004uvun alussa. Slavjanskin kylän 
Tserevkovin talon luona tutkittiin 2,i m korkea kurgaani, jonka läpi* 
leikkaus oli n. 32 m. Siitä löydettiin 5 hautaa, joista ylinkin sisälsi 
kyyrypolvisen luurangon. A linna oli k a t a k o m b i  hauta, jonka ko» 
meron mitat olivat 2,i x 1 X 1 m. Sivukamarin ovena oli tammipalkkeja 
(vrt. kuv. 2). Sen laajuus oli 1,7 x  1,4 m, korkeus 0,8 m. Ruum is 
lepäsi pää idässä päin tuhkamaassa. Kalustona oli vaskitikari (vrt. 
kuv. 14), kappaleita turkista, jok a oli neulottu pienistä nahoista, 
karvat ulospäin; lisäksi valekampakoristeinen saviastia (kuten kuva 20), 
3 ohutta piinuolta sekä jätteitä puuvarsista, 6 osaksi puolivalm ista 
nuolenvarren hiointa (kuv. 17 a, b ), 5 käsihiointa, vaskinaskali, jonka 
ympärille oli kierretty nahkarihmaa, 82 piin palaa yhdessä sikermässä, 
2 sim pukankuorta, joista toisessa punaväriä, saviastianpalasesta tehty 
lautanen, jo ssa  hiiltä ja  tuhkaa, pieniä pyöreitä perlem odevyjä, reikä 
keskellä, sekä, kuten useimmissa näissä haudoissa, lampaan pää ja  
jalat. -  H audassa oli siis harvinaisen paljon kiviesineitä. Samoin oli 
laita esim. läheisen Kovalevkan 5. kummun 2. ja  3. haudan (E S A  II, 
s. 60, 61). Yhtenäinen on keramiikka esim. lähellä Slavjanskia ole* 
vissa Kamenkan, Spakovkan ja  G ostrajan katakom bihaudoissa (E S A
II, s. 62 ja  seur.). Huom attava on saviastia Kamenkan 3. hautakum* 
mun 5. katakom bihaudassa: se on läheistä sukua keskieurooppalaiselle 
nuorakeramiikalle, etenkin puolalaiselle Zlotan ryhmälle (kuva 18). 
Nuorakeram inen on m yös astia katakom bihaudasta O dessan luota 
(kuva 19). H yvin yleinen on katakom bihautojen astioissa köynnös* 
eli girlandikoristelu (kuva 21).

1 IIAK. =  IlaricTm H. Pooc. ApxeojiorHHecKoii KoMMiicciH.
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Kuvat 17—2 1 . 17 a, b nuolenvarren hioimia, c piinuoli, d pronssinaskali: Slavjansk,
Izjumin piiri. -  18—21 katakom biastioita: 18, 20—21 Izjum in piiri, 19 Odessa.
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Bahmutin piirin Kamyssvahan kurgaanista n:o 7 tuli esille tyy* 
pillinen p u u s a l v o s h a u t a .  Sen rakenne selviää kuvasta 3. M aan* 
alaisessa hautakuopassa oli naisen ruumis, polvet koukussa, pää koillista 
kohden. Kaulalla oli pronssihelm inauha; ruumiin alla oli kalkkia, 
pään alla kiviä. K uopassa oli hauta*arkun ulkopuolella joka nurkassa 
lehmän jalka, sekä yhdellä 
sivulla lehmän pää, saviastia 
ja  punaväriä. Itse haudan ka* 
lustona oli samanmuotoinen 
astia kuin kuva 22 ja  eläimen 
selkäranka. H audan ylle oli 
rakennettu hirsistä katos, jota 
pilarit kannattivat. Katolla oli 
piin pala, kivipetkel ja  kolme 
saviastiaa. Metrin verran kor* 
keammalla oli ohut hiilikerros, 
jonka toisessa päässä oli leh* 
män pää ja  jalat, toisessa 
päässä astia, samanmuotoinen 
kuin haudassa, sekä hioin ja 
hiiltyneitä luita. H audassa oli 
liitua mutta ei punaväriä.

Kyseessäolevien puusalvos* 
hautojen kalustona on tavalli* 
sesti latteita olkapäätikareja 
(vrt. kuv. 13), latteita piinuo*
lia, korv arenkaita ja keramiik* Kuvat 22, 23. Saviastioita Donin arojen puu* 
kaa (vrt. kuv. 22, 23). Sel* salvoshaudoista.
laisia ovat esim. Orelin, Sa*
ratovin ja  Voronezin läänien haudat, kuten Skornjakovo (E S A  II, s. 
70), Pokrovsk y.m.

H uom attavia ovat Pokrovskin kurgaanien haudat rikkaine, myö* 
häisine kalustoineen. E SA  II, kuv. 48—54, on kuvattu useita hauta* 
kalustoja, jo issa  esiintyy m.m. putkellisia pronssikeihäitä (kuv. 24, 25). 
Näitten hautojen yhdenaikaisuus Keski*Venäjän Seiman löydön kanssa 
tuntuu varmalta. Keram iikassa on yhtäläisyyttä, samoin keihäissä (vrt. 
m yös kuv. 26, 27). Vastineita tunnetaan Samaran ja  Kasanin lää* 
neistäkin. -  Hautarakennus on vain harvoin niin huomattava kuin 
kuvatuissa tapauksissa. Tavallisesti on rakenne yksinkertainen, sel* 
lainen kuin kuvasta 5 selviää.

A rojen vaskikautisten hautojen muinaiskalusto käsittää m.m. seu* 
raavat esineryhmät: luisia (K ubanin alueella myös pronssisia) vasara*
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Kuva 24. Haudasta n:o 15: 2 Pokrovskissa, Saratovin läänissä.

pääneuloja, jo issa  yläpäässä on keskellä reikä (kuv. 6, 7); varressa on 
usein kaiverrettuja geometrisia ornamentteja. N iitä  tunnetaan 34 kpl., 
joista 17 Kubanista. N äm ä neulat ovat tyypillisiä arojen vaskikau* 
den löydöissä, mutta muualta ylen harvoin tavattuja. Kartta kuv. 28 
näyttää löytöpaikat aroilla. N eulo ja on sekä pinta* että m aahaudoista, 
kerran m yös katakom bista. Kubanissa ne kuuluvat alkavalle vaski* 
kauden kukoistusajalle, M aikopin kurgaanin aikaan (vrt. löytöä 
E SA  II, s.- 97, kuv. 64). Kievin seudun haudoissa taas, joista näitä 
neuloja on löydetty, ovat saviastiat K eskbEuroopan  nuorakeramiikan 
nuorimpiin ilmiöihin verrattavissa. A rojen kalm istoissa ovat niiden 
kanssa yhdenaikaista kalustoa uurteiset luuhelmet (kuva 9), jo ita on 
8:sta eri löydöstä, riipuksina käytetyt eläinten hampaat, pienet pronssi* 
helmet, luurenkaat (kuva 8), latteat vaskitikarit (kuva 14), vaskinas* 
kalit (kuva 12), yksinkertainen keramiikka (kuva 16) ja  osaksi kenties 
luupyörylät, jo issa  keskessä on suuri, reunassa pienempi reikä (kuva
10). Viimemainittuja tunnen 35 kpl. (ks. karttaa kuv. 28), mutta 
niistä on suurin osa löydetty yksitellen hautojen ainoana kalustona.
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Kuva 25. H audasta n:o 7: 2 Pokrovskissa, Saratovin läänissä.

Jatskovitsan  kalmistojen löydöt viittaavat siihen, että ne ovat edellä 
juuri lueteltujen eri esineitten aikaisia, samaten m yös niiden meri* 
pihkavastineet (E S A  II, s. 104 ja kuva 35 b). Toiselta puolen ei ole 
mahdotonta että näitä esineitä on käytetty jonkun verran myöhem* 
minkin. Yleisiä ne ovat puusalvoshaudoissa. Suurin löytö, jo ssa  tämä 
koristetyyppi esiintyy, Kievkasta Voronezin läänistä, on kuvattuna 
teoksessani E SA  II, s. 73, kuva 47. M ainittuja esinelajeja on siis 
tavattu arojen kaikista hautam uodoista, osoittaen niitten osittaista 
yhdenaikaisuutta.

Vasarapääneulojen aikaista keramiikkaa tunnetaan vain vähän: 
astiat ovat suippopohjaisia, ornamentit kaulalla (kuva 16), tai sen muo< 
toisia kuin E SA  II, s. 41, kuva 35 e, osoittaa. N äitä viime* 
mainittuja astioita on verrattu keskieurooppalaisiin kellopikareihin, 
joiden aika siellä tavallisesti määritellään n. v:n 2000:n vaiheille. Löy* 
töjä, jotka ehdottoman sitovasti todistaisivat, että katakombiastiat 
(kuv. 18, 20—21) ja  kyseessä olevat vasarapääneulat kuuluisivat sa*
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maan kulttuuriin, ei toistaiseksi ole. N äyttää kyllä m ahdolliselta, että 
ne ovat yhdenaikaisia, sillä katakom beista tunnetaan jokunen kivinen 
vasarakirves -  niitähän on myös esim. Jatskovitsasta - ,  yksi vasara* 
neula (E S A  II, s. 47) y.m. En kuitenkaan pitäisi m ahdottomana, että 
katakom bit edustaisivat osittaisesti vanhempaa asutuskerrosta, joka 
lankeaa ajalle ennen vasaraneulojen aikaa ja  ennen Kubanin rikasta 
kulttuuria. Toiselta puolen kuitenkin erinäiset katakom biastiat 
(kuten E SA  II, s. 121, kuva 70: 2, tai s. 67, kuva 45 : 5) ovat verrat* 
tain lähellä myöhempien puusalvoshautojen astioita. M utta kenties

Kuva 26. Saviastia haudasta Orenburgin Kuva 21. Putkikirves. Seima 
luota.

on katakom bikeram iikka todella alkuaan ollut kosketuksissa maala* 
tun Tripoljekeram iikan kanssa, kuten esim. A ilio on otaksunut, ja  
kenties katakom bikulttuuri taantui Tripoljekulttuurin hävitessä, muo* 
dostuen sitten sellaiseksi kuin mitä tunnemme puusalvoskurgaaneista 
ja  Saratovin haudoista. T ässä ei ole tilaa yksityiskohtaisem paan kera* 
miikan erittelyyn. Kuvat antavat käsityksen eri ryhmien astioista. 
(Vrt. myös E SA  II, s. 119 ja  seur.)

Vaskitikarit ovat luontevasti johdettavissa pii* (kuva 15) ja  liuske* 
tikareista. Reikä kädensijassa on suuri harvinaisuus arojen vaski* 
tikareissa. Lattea varsiruototikari eli vielä kauan pronssikaudella, 
mutta nuorempiasteinen olkapäätikari (kuva 13) on jo  puusalvos* 
haudoissa vallitsevana, joskaan se ei näytä syntyneen vielä vasara* 
pääneulojen aikana. Se esiintyy m yös esim. Seiman löydöissä.

A bsoluuttista ijän määrittelyä yrittäessäni (E S A  II, s. 129 ja  seur.)
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olen lähtökohtana käyttänyt Borodinon tunnettua aarrelöytöä Bessara* 
biasta. Vaikka tuon aarteen esinemuodoille ja  tekniikalle -  kultaa 
hopeapohjalla, siis värivaikutuksen tavoittamista, -  onkin lähinnä 
vertauskohtia Mykenen kalliohautojen kulttuurissa, on aarrelöy* 
don ikä kuitenkin määrättävä rinnakkaisen Seiman löydön putki* 
kirvesm uodon avulla sekä kiinnekohtien nojalla, jo ita Kaukasian 
Kobanin kalm isto tarjoaa. Sen perusteella on aarrelöydön aika n. 
1200—1100 vaiheilla e. Kr. s. Samalta ajalta ovat Saratovin nuoret

Kuva 28. 0  V asaraneuloja; x  uurrehelmiä; O luupyörylöitä ; vasara»
neuloja runsaasti.

arohaudat, jotka kuuluvat n. s. puusalvoshautojen ryhmään (vrt. E SA  
II, s. 72 seur.). Niitten saviastioissa voi huomata vielä m uistoja kata* 
kombikeramiikasta, vaikkakin ero on jo  sangen selvä. Katakom bi* 
kulttuurin ajaksi tulee, käsitykseni mukaan, edelliset vuosisadat. Sen 
kukoistuskausi on samanaikainen, tai ehkä hiukan vanhempikin, kuin 
Kubanin kuningashaudat, siis M aikopin, Tsarevskajan y.m. löydöt. 
Leveäteräisen tikarinsa nojalla voidaan Kubanin suurkurgaanit nähtä* 
västi liittää keski*minolaisen kulttuurin 2. ja  3. periodiin (M M  I I - I I I ) ,  
jo llo in  siis arojen »vaskikausi» on ollut parhaimmillaan. Se merkit* 
see n. 1800 -  1580dukua e. Kr. Täm ä aikamäärittely, jok a perustuu 
arojen omaan kulttuurihistorialliseen aineistoon, eroaa suuresti vallalla 
olevasta Keski*Euroopan sam anaikaisia ilmiöitä koskevasta kronologi* 
sesta käsityksestä. Kumpi kronologia on osoittautuva oikeaksi, tule* 
vat uudet tutkimukset ratkaisemaan. Tuskinpa ovat molemmat oikeat.
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III.

Arojen varsinaista pronssikauden kulttuuria valaisevat ensisijassa 
suuret aarre* ja  varastolöydöt. Jokunen niistä kuuluu jo  vaskikau* 
teen, nim. Skibintsy (? ) , A dziask, Kolontaevo, Skakun, ja  D ivno* 
gorsk. N e sisältävät varsireikäkirveitä, talttoja ja  sirppejä, mitkä kaikki 
m uodot ovat vaskikautisia mutta olivat käytännössä ,myös pronssi* 
kauden alussa, väistyäkseen vähitellen uusien kehittyneempien tieltä. 
Tärkeimm ät nuoremmat aarrelöydöt esitetään taulukossa viereisellä 
sivulla.

Pronssikautisen kaluston laatua valaisee seuraava taulukko. Yksi* 
tyiskohtaisempi selostus tyypeistä on julkaistu E SA  II:ssa, s. 167 
ja  seur.

Podolia,
Volhynia,
Bessarabia

Kicv,
Tsem igov,

Poltava

Kerson,
Jekateri*
noslav,
Tauria

Harkov, 
Voronez, 

Donin alue

Saratov,
Samara

V arsireikäkirveitä........... 6 13 48 33 13

Latteita kirveitä............... ’ 5 48 30 7 6

K ohoreunakirveitä......... 1 9 4 2 -
Putkikirveitä...................... 17 100 46 8 12
Latteita tik are ja ............... 2 47 41 31 35
Solmus ja  kahvatikareja 1 23 15 6 7
Putkikeihäitä ................... 4 53 19 10 9
Kuokkia............................... 1 19 2 1 1
K ou ru ta ltto ja ................... - 5 3 4 3

Sirppejä............................... 1 31 n. 120 7 60
K oru«esineitä................... 6 69 23 - 7

M uotoja joita voi pitää arokulttuureissa kotimaisina ja  jotka 
niitten ulkopuolella ovat tuiki harvinaisia, ovat ennenkaikkea eräät 
tikarit ja  putkikirveet, joiden käyttö lankeaa v:n 1000 vaiheille, molem* 
min puolin mainitun aikamäärän. N iitä ovat solakat, usein uurre* 
mutta ei koho*koristeiset putkikirveet Kievin seuduilta (kuva 34), 
eräs raskas kirvesm uoto (kuva 35) Dnjeprin mutkan vaiheilta ja nähtä* 
västi m yös kaksikorvaiset, sivukilvelliset kirveet (kuva 36), jotka ovat 
kehittyneet n. s. siipikirveistä. Solmutikarit (kuv. 37, 38) ja  nuppi« 
päiset avokahvaiset tikarit (kuva 31 : 1), jotka usein ovat erittäin kau» 
niita, ovat m yös m uotoja, jotka ovat kehittyneet vanhemmista koti* 
m aisista tyypeistä ja  jo illa on vastineensa vain Itä*Venäjällä; ne ovat 
syntyneet jok o  aroilla tai idässä, Uralin puolella. M yös latteat,
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koukkukantaiset sirpit (kuv. 32, 33) ovat paikallisia m uotoja, synty* 
neitä jok o  Unkarin koukkusirpeistä tai päinvastoin Unkarissa ukrai* 
nalaisten esikuvien mukaan kehittyneitä. Kulttuurihistorialliset syyt 
puhuvat edellisen vaihtoehdon puolesta, mutta löydöt tuntuvat osoitta*
2
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van, että Ukrainan sirpit olivat ainakin K ubanissa, jo sta  aarrelöytö 
kuv. 39 on, käytännössä jo  vaskikaudella, mitä Unkarin vastaa* 
vista sirpeistä toistaiseksi ei ole todettu. Kaikki nämä esineryhmät 
ovat runsaasti löydöissä edustettuina.

A lkuperäisiä kotim aisia koruja ei vielä tunneta arojen prossikau* 
den kalustosta. Aiheet ja  m uodot ovat lainattuja ulkoapäin, Unka*

Kuva 29. Kardaiinkan aarrelöytöä.

rista, joskin  on muistettava toistaiseksi tunnettujen löytöjen vähäinen 
lukumäärä. Vaskiajan koruneuloilla ja  riipuksilla ei liene nuorempia 
pronssikautisia kehitysmuotoja.

Aarrelöytöjen levenemisvyöhyke on pääasiassa U kraina: Dnjeprin 
vesialue ja  M ustanmeren rannikko (kuva 40). Lukuisat valinmuotit 
samoin kuin mainitut itsenäiset esinem uodot näyttävät, että metalliesi* 
neitten paikallinen valmistaminen oli yleistä. M utta aroilta saatava metalli 
(vrt. E SA  II, s. 144 ja  seur.) ei riittänyt tarpeita tyydyttämään, jonka 
vuoksi ulkom aiset kauppasuhteet olivat hyvin tärkeitä. Vierasta vaiku» 
tusta näkyy myöskin runsaasti esineitten m uodoissa ja  koristelussa.
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Kuva 30. N ikolaevin aarrelöydön kalustoa.

Kuva 31. Sosnovaja Maza. Kuva 32. Kabakovy.



Kuva 33. Koblevon aarrelöydön kalustoa.

Kuvat 3 4 —36. Putkikirveitä Ukrainasta.

Pääasiallisin merkitys Ukrainan pronssikulttuurin kehittymiselle oli 
yhteydellä Tonavanmaihin päin, etenkin Unkaviin. Siitä ovat todis* 
tuksena rinnakkaisilmiöt näissä kulttuureissa -  sirpit, keihäät, monet 
putkikirveet, rannerenkaat, ornamentiikka, valamistekniikka y.m. — 
sekä myös suorastaan Unkarista tuodut esineet Ukrainan pronssi* 
kalustossa: 6 sotakirvestä (E S A  II, siv. 173), ristiteräinen kirveskuokka 
(E S A  II, kuva 9 9 :6 ) ,  miekat, pari H allstatksolkea, 3 neulaa, n. s. 
etruskilainen metalliastia, kypärit, rannerenkaat ja  vyöhelat N ikolaevin
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aarrelöydössä, putkikirveet M ervintsin ja  Abramovkan löydössä y.m. 
(E S A  II, s. 216 ja  seur.).

Unkarin rinnalla on myös etelä näytellyt kulttuuritekijänä tuntu* 
vaa osaa. »E telä» voi tällöin merkitä Vähää A asiaa, jonka tämän* 
aikainen kulttuuri on toistaiseksi ylen vähän tunnettua, mutta se voi 
merkitä m yös Kreikan m yöhäismykenistä kulttuuria. Eteläisen kult* 
tuurin jälkiä Pontoon arojen pronssikaudessa ovat 
ennenkaikkea kaksoiskirveet, jollaisia arolta on löy* 
detty 10 kappaletta, m.m. kahdessa suuressa aarrelöy* 
dössä (m ot 29 ja  31), mitkä osoit* 
tautuvat Trojan V I. ja  V II. kaupun* 
gin aikaisiksi. Etelästä lienevät myös 
alkuisin avoputkiset keihäät (kuva 
24, vasemmalla). Jo  kuparikaudelta 
on eteläisen vaikutuksen todisteina 
aroilta eräistä haudoista m. m. n. s. 
viulunkopan m uotoisia kivi*idoleja 
(E S A  II, s. 112 ja  seur.).

A arrelöydöt ja  erinäiset irtolöydöt 
näyttävät, että kauppa on myös K au* 
kasian ja  Armenian puolelta ulot* 
tunut aroille. Esineitten joukossa, 
jotka ovat sikäläistä tuontitavaraa, 
ovat Podgortsan löydön (aarre n:o
21) vyö, koristettu tukitapeilla varus* 
tettu lattea kirves (E S A  II, kuva 
103 : 2), pari Kobanin*m allista kir* 

vestä (E S A  II, kuva 98 : 7), muuan 
idoli, tikarinkenkäin ja  koruneula 
(E S A  II, s. 222). M utta se vaiku*
tus, joka Armenian ja  Kaukasian vuorimaista näin ulottui D njep* 
rin aroille asti, vieläpä niiden taakse, Bööm iin ja  Itä*Preussiin* 
kin (E S A  II, s. 222), on jäänyt seurauksiltaan vähäiseksi. Se on 
tuonut mukanaan kauppatavaroita, mutta ei muuttanut eikä m uodos* 
tellut kulttuuria, jonka suuntaviivat määräsi yhteys Tonavanmaihin. 
Sukulaissiteet Kaukasian, Armenian ja  Ukrainan pronssikausien välillä 
ovat pienet, ja  edellisen kulttuuriryhmän luonteenomaiset piirteet: 
ornamentit, koristeet, vyönosat, saviastiat, kirveet y. m. puuttuvat 
aroilta. Toiselta puolen ovat esim. putkikirveet -  arojen tyypillisin 
pronssikauden esinelaji -  K aukasiassa ja  Arm eniassa melkein täysin 
tuntemattomia.

Vielä heikommin on Siperia tai yleensä Aasia  arojen pronssikau*

Kuvat 37, 38. Tikarcja Ukrainasta.
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dessa edustettuna. Jo sk in  pohjakulttuuri Euroopan ja  A asian aroilla
oli sama, niinkuin arohaudat sisältöineen todistavat, näyttää kulttuuri*
vaikutus pronssikaudella kulkeneen lännestä itään eikä päinvastoin.
Itsenäisemmäksi lienee Uralin alue kehittynyt, ja  on m ahdollista että
moniaat saviastiain koristeaiheet sekä putkikirveet, jo ita tunnemme
aroilta ja  myöskin n. s. Seiman kulttuurista (vrt. kuv. 26, 27), ovat
sieltäkäsin peräisin. Niitten yhteinen ornamentiikka on kai syntynyt

saviastioissa. Seiman tyypin putki*
kirveet, jo illa  on vastineita arolta*
kin, tuntuvat kuuluvan ajanjaksoon
n. v. 1200 e. Kr., joka Keski*Venä*
jällä lienee ollut m onessa suhteessa
vielä kivikautinen. Täm än kult*
tuurin m uistoja on keksitty myös
M inusinskin aroilta (n. s. A ndrono*
van kulttuuri). Ei ole mahdotonta,
että se siellä edustaa läntistä vir*
tausta eikä päinvastoin, mutta kysy*
mys ei vielä ole kypsä edes alusta»
vasti ratkaistavaksi, ainakaan ennen*
kuin M inusinskin äskettäin tehdyt

... .. , uudet hautalöydöt on saatettu jul*
Kuva 39. A arreloyto Kubanista.

kxsuuteen.
Etelä*Venäjän arojen pronssikauden kulttuuri pääsi voimakkaam* 

min kehittymään vain lännessä, Ukrainassa. On hyvin luultavaa, 
että arojen itäosissa, D onilla ja  Volgalla, kulttuuri varsinaisella pronssi* 
kaudella jatkui erillisenä, saman suuntaisena kuin aikaisemminkin, 
sanokaamme siis vaskikautisena. Sosialisesti se merkitsisi paimento* 
laisuutta, liikkuvaa kulttuuritilaa, verrattuna Ukrainan kiinteämpään, 
ehkä linnoja käyttävään kulttuuriin. Siitä johtuisi arkaistinen sävy 
alisen Volgan kulttuurissa. E i ole m ahdotonta, että Volgan alue myös* 
kin oli kiinteämmin kosketuksissa Kaukasiaan päin kuin Ukraina. 
M inusta tuntuu näin ollen m yös uskottavalta, että se kansallisuudel* 
taankin osaksi erosi Ukrainasta, että pronssikulttuurin nousu ja  kukois* 
tus viimemainitulla alueella viittaisi väestön siirtoon, Traakiasta tul» 
leisiin kimmeriläisiin, joiden hallussa läntinen aro*alue olisi ollut n. v. 
1200—700 e. Kr. M issä määrin vanhempi aro*väestö ja  kulttuuri säi* 
lyi siellä samanaikaisesti, ei ole vielä m äärättävissä. Sen sijaan eli 
vanha väestö varmaankin edelleen V olgalla ja  D onilla. On luultavaa, 
että siellä, Pontoon arojen itäosassa, jatkui vanha kulttuuri, jonka 
kannattajat, skyyttien nimellä tunnetut ratsumiehet ja  nomadit, v:n 
700 vaiheilla syöksyivät länteen tuhoten kimmerien valtakunnan ja
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Kuva 40. Pronssikautisten aarrelöytöjen leviäminen.

r

karkoittaen heidät pois tieltään. Ainakin näyttää ylisen Dnjeprin 
vanhin, arkaistinen skyyttalaiskulttuuri n. v. 700—500 e. Kr. vaiheilta 
hautamuotoineen olevan suoranaista sukua Saratovin arohautojen kult* 
tuurille v:n 1000 vaiheilta e.Kr.

M yöskin skyyttalaiskulttuurissa on U krainassa säilynyt m uistoja 
pronssikauden ajoilta. Vanhimpain skyyttalaishautojen keramiikka on 
nimittäin selvästi johdettavissa Hallstatt*keram iikasta, jonka on täy* 
tynyt olla tunnettua Ukrainan pronssikulttuurin keskuudessa. Idem* 
pää ei tätä keramiikkaa koskaan ole tavattu, joten se ei ole skyyt* 
talainen vaan edustaa heikäläisessä hautakalustossa U krainassa van* 
hempaa, paikallista kulttuuritilaa.
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Y leiskäsitykseni arojen vanhoista metallikautisista kulttuureista on 
lyhyesti seuraava. Esiskyyttalaisessa m etallikaudessa on erotettava 
vanhempi, vaskikautinen jakso, jonka hautoja on runsaasti tutkittu. 
Siinä on melkoinen määrä aineksia, jo ita tunnemme pohjoisem paa 
metsäalueelta, Venäjän, Puolan ja  osaksi Saksan loppuvalta neoliitti* 
selta kaudelta ja  luultavaa on, että aroille on metallikauden alussa, n. 
2000—1800 e. Kr., siirtynyt väestöä pohjoisem paa, kuten kiviset va* 
sarakirveet ja  osaksi keramiikkakin viittaavat. Täm ä pohjoinen väestö 
keskittyi Kubaniin, jo ssa  se joutu i voim akkaan orienttaalisen vaiku* 
tuksen alaiseksi. Seuraavan ajanjakson kestäessä Kuban tuli olemaan 
arojen varsinaisena sivistysahjona, joskin  arojen kulttuuri itse kubani* 
laiseen verrattuna jä i heikoksi ja  matalalle tasolle. Vähitellen Kuban* 
kin kadotti keskeisen merkityksensä. Arokulttuuri tuntuu yleensä ke* 
hityksessään pysähtyneen toisen vuosituhannen puolivälissä. M utta 
n. v:n 1200 vaiheilla e. Kr. metallirikas Transsylvania oli, tultuaan aika* 
kauden johtavaksi m etallikeskukseksi, luonut kulttuurin, joka alkoi 
levitä ulospäin. Kimmerit, jo ista on historiallisia tietoja, lähtivät sieltä 
liikkeelle ja  ottivat haltuunsa Ukrainan, jo ssa  vanhoista ja  uusista 
aineksista m uodostui sekakulttuuri. Itsenäistyttyäänkin tämä kulttuuri 
edelleen oli riippuvaisuussuhteissa läntisiin ilmiöihin, ensin Unkarin 
nuorempaan pronssikauteen, sitten Hallstatt*kulttuuriin.

N . v. 700 e. Kr. skyyttalainen vaellus ja  M ustanmeren pohjois* 
rannalle samaan aikaan perustetut kreikkalaiset siirtokunnat suunta* 
sivat arojen kulttuurikehityksen aivan uusille urille, kohottaen alueen 
merkitystä ennen tuntemattomassa määrässä.

A rojen pronssikauden kulttuurin keskustaksi luulisin Dnjestrin 
aluetta, jo sta  löydöt toistaiseksi ovat ylen vähäpätöiset ja  puutteelliset. 
Seuraavain tutkimusten tulisi ennen muuta kiinnittää huom iota tähän 
alueeseen ynnä Krimiin ja  Kubaniin. Keskieurooppalaisten kosketus* 
kohtien ja  suhteitten tutkimisella ei saavuteta kronologista pohjaa, 
joka olisi riittävän luja kulttuuri*ilmiöiden laajemman edelleen selvit* 
telyn perustaksi. A M Taugren



Kuva 1. Muuruejärvi läheltä Keihärinkosken niskaa eteläänpäin katsottuna. 
x  Rantalan hautaraunio.

Room alaisen rautakauden hautalöytö Viitasaarelta.
Syksyllä 1926 löysi kansakoululainen Kalle Kainulainen eräästä 

paikkakuntalaisten lapinraunioksi nimittämästä kiviroukkiosta Viita* 
saaren pitäjän Keihärinkosken kylän H eikkilän eli Väinölän talon 
Rantalan torpan maalta rautaisen putkikirveen, pronssisen ranneren* 
kaan ja  lasihelmen (kuv. 3—5), jotka kauppias Lyytikäinen toimitti 
Kansallism useoon (8739: 1—3). Löytöesineet havaittiin roomalaisen 
rautakauden aikaisiksi ja  tämän kirjoittajan tehtäväksi joutui raunion 
tutkiminen kesämatkallaan 1927.

Raunio on K ivijärven-K eiteleen  vesireittiin kuuluvan ja  Keihä* 
rinkosken kautta Keiteleeseen laskevan M uuruejärven itärannalla, 
vajaa km:n matkan mainitun kosken niskasta jokseenkin etelää kohti. 
Se on koottu järveenpäin viettävälle kalliotöyräälle, vain n. 8—10 
m:n päähän nykyisestä vesirajasta ja  4,5-5,5 m vedenpintaa korkeam* 
malle. N yt oli raunio n. 8 metriä laaja. Keskusta oli viime syksynä 
kokonaan pengottu ja  kerrottiin rauniota jo  aikaisemminkin hajoitetun. 
N iinpä sanottiin erään Rantalan torpan entisistä asujista, Lauri N is* 
kas*vainajan, n. 40 vuotta sitten kiviä väännellessään löytäneen rau* 
niosta useampia esineitä, m.m. keihäänkärjen, »soljeri» ja  »kaksiteräisen 
kiviaseen», kuvauksesta päättäen tuluskiven. N äm ä esineet, jotka van* 
hat muistivat vielä nähneensä, ovat hävinneet tuntemattomille teille. 
Luonnostaankin oli rauniokiviä kaikesta päättäen vyörynyt viettoa 
rinnettä alas kallion järvenpuoleiselle juurelle. Rauniota tutkittaessa 
selvisi sekä löytöjen esiintymisalueesta että raunion verraten ehyenä 
säilyneen ylemmän eli itäreunan m uodosta, että se on alkuaan ollut 
vain n. 6 m:n laajuinen ja  m uodoltaan neliskulmaisen pyöreä. M aa*
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täytettä ei siinä näytä olleen vaan ovat kivet olleet irrallisia, kuten 
eteläpohjalaisissa saman ajan hautaroukkioissa.

Kivien alla oli kallioperustalla n. 5—15 cm:ä vahvalti likaisen russ 
keata hiekkamaata. Kallion pinta oli epätasaista ja  siinä oli paikoin 
syvem piäkin kuopanteita. Yhdestä tällaisesta syvänteestä raunion 
kaakkoisreunalta löytyi poltettuja luum uruja n. 40—50 cm syvästä. 
Toisesta hieman isom m asta kuopanteesta tuli esiin hiilensekaista maata, 
pronssiketjun liite (kuv. 6) ja  hiiltyneeltä pyöreältä puuhelmeltä näyt* 
tävä esine. Löydöt jäivät niukoiksi kuten saattaa odottaakin aikai* 
semmin näin perusteellisesti pengotusta muinaisjäännöksestä. Jo  mai* 
nittujen lisäksi saatiin talteen nauhamainen pronssisorm us, jonka sisä* 
reuna on tasainen ja  ulkoreuna loivasti kaareva (kuv. 7), sormuk* 
sen kokoinen, pyöreästä pronssilangasta väännetty rengas, jonka päät 
ovat latteiksi taotut (kuv. 8), joukko ruostuneita rautaesineiden paloja, 
jo ista yksi hieman muita isom pi (kuv. 9), särm ikkääksi hiotun kivi* 
esineen kappale, ilmeisesti kovasimen katkelma, kimpale hiilensekaista 
kuonaa, muutamia kvartsidskoksia sekä luum uruja yhteensä vain 25 
gr. (8825 : 1—14). Viimemainitut, jo ita löytyi kahdesta kohden, riittä* 
vät, niin vähän kuin niitä onkin säilynyt, osoittam aan että kyseessä 
on polttohautaus ja  että kiviroukkio on varhaisemmalle rautakaudeh 
lemme luonteenomainen hautaraunio. 1

H eti tämän raunion koillispuolella oli ollut toinen pienempi n. 
3 x 4  m:n mittainen kivikasa, jonka paikkakuntalaiset olivat viime 
syksynä m yös hajoittaneet muinaisesineitä etsiessään, kuitenkaan mitään 
löytämättä. Täm ä raunion pohja tarkastettiin myös, mutta mitään 
todistuksia siitä, että kyseessä olisi hautaraunio tahi jokin muu ihmis* 
käsin tehty työ, ei ilmaantunut. K ivikoko, joka oli täsmälleen yhtä 
korkealla järven pinnasta mitaten kuin edellä selostettu hautaraunio, 
oli siis ilmeisesti ollut luontainen ja  kuului osana muinaiseen ranta* 
kivikkoon, joka tällä korkeudella kiertää M uuruejärven rantaa ja 
jo sta  ainekset hautaraunioonkin ovat olleet helposti saatavissa. M uual* 
lakin näkyi tässä vanhassa rantam uodostum assa roukkiom aisia ahtau* 
tumia. Hautarauniom m e lounaispuolella oli aivan lähellä rantaa vielä 
pitkulainen kivikasa, joka sekin tarkastettiin kielteisin tuloksin. Sitä 
voisi pitää muinaisena hautaraunion aikaisena venelaiturina, ellei sekin 
ole luontainen.

Vesistösuhteet seudulla ovat Rantalan hautaraunion syntymisen 
jälkeen ilmeisesti jossain  määrin muuttuneet. Siitä lähtien kuluneen 
runsaan puolentoistatuhannen vuoden aikana on vedenpinnan Keiteleen

' Yksityiskohtaisempi kertomus löytöpaikasta karttoineen on Kansallismuseon 
topografisessa arkistossa.
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Kuva 2. Rantalan hautaraunio länsilounaasta, Muuruejärven rannalta katsoen.

pohjoisosissa oletettava huomattavasti alentuneen. Keiteleen lasku* 
väylähän lähtee järven eteläpäästä ja  nykyinenkin maankohoaminen 
seudulla on arvioitu vähintään 50—60 cm:ksi vuosisadassa. 1 Kun 
putouskorkeus Keihärinkoskessa, jok a yhdistää M uuruejärven Keite* 
leeseen, on vain n. 1 m:n, on todennäköistä, että M uuruejärvi on 
ajanlaskumme ensimäisinä vuosisatoina ollut vielä Keiteleen lahtena. 
M uuan kapea notko, joka läheltä Keihärinkosken niskaa ulottuu 
kaakkoa kohden Keiteleeseen asti ja  jok a kuuluu yhä tulva*aikoina 
olevan osittain veden vallassa, lienee silloin ollut kapeana salmena, 
jok a  yhdisti M uuruejärven Keiteleeseen. M ahdollista on m yös näin 
ollen, että Rantalan hautaraunio on alkuaan kasattu jonkun verran 
vielä nykyistäänkin lähemmäksi vesirajaa.

Seutu on metsän ja  veden antimista Keski«Suom en rikkaimpia. 
M uuruejärvi on hyvin kalaisa, samoin Keitele. Erikoisesti mainitta* 
koon järvilohen runsaus; sitä saadaan sekä Keihärinkoskesta ja  sen 
edustalta Keiteleestä että varsinkin ylempää Vuosjärven ja  M uurue* 
järven välisestä 6 m korkeasta H uopanasta, jok a lohikoskena on Keski* 
Suomen ensimmäisen maineessa. M etsälinnuista ei ole m yöskään puu* 
tetta. J a  ikämiehet tiesivät kertoa vanhoilta kuulleensa majavia* 
kin olleen seudulla. Voimme arvata, että riistarikkaus ei aikaisem* 
min ole ollut ainakaan huonom paa ja  että se on tärkeimpänä syynä 
rautakautisten muinaislöytöjen suhteelliseen runsauteen näiltä seuduin.

1 Hydrografisen toimiston tiedonantoja I (1914), s. 81; H . Renqvist, Landhöjning 
och nivellement (Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1914).
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Kuv. 3—4. Löytöjä Rantalan rauniosta. 3  Rautainen putkikirves (8739:1) '/t.
4 Pronssinen rannerengas (8739:2) */,.

Jo stain  varhaisemman rautakautisen kulttuurimme rintamailta 
tavattuna Rantalan hautarauniodöytö ei ansaitsisi erikoisem paa huo* 
miota. M utta syvällä Keski=Suomessa, kaukana aikansa asutuskes» 
kuksista, se on poikkeuksellisen mielenkiintoinen. H autakalusto, 
johon sisältyy m.m. naisen koristeihin luettava helmi ja  miehen varus* 
teihin kuuluva putkikirves, saattaa olettamaan, että raunioon on hau* 
dattu ainakin kaksi henkilöä, mies ja  nainen. 1 Löytö ei ole sitä* 
paitsi ajaltaan ainoa seudulta. Ylem pää saman Kivijärven ja  Keite* 
leen välisen vesireitin varsilta on jonkun H ilm on virkatalon torpan 
maalta tavattu likimain samanikäinen teräväharjainen ja  leveälehtinen 
putkikeihäs (kuv. 10). Se on jostain Vuosjärven tienoilta, mutta va* 
litettavasti ei enää voine, ellei sattumoisin, saada tarkempaa selkoa sen 
löytöpaikasta. 2 Samaan aikaan joskin  m yös aijemmin ja  myöhemmin* 
kin on käytetty rautaisia putkikirveitä (kuv. 3), jollainen on saatu 
talteen läheltä Kivijärven eteläpäätä H aapajärven kylän Otaniemestä, 3 
sam oin soikeita tuluskiviä, jo ita Keski*Suom esta on tavallista runsaam* 
min juuri näiltä seuduin, Viitasaaren reitin latvoilta4; entisten lisäksi 
on m. m. juuri äskettäin saatu yksi kappale Kivijärveltä (8815).

1 Hackman, D ie ältere Eisenzeit, s 200. Esim. Gotlannista on helmiä kui* 
tenkin tavattu ruumishaudoista miestenkin koristeina, vrt. Almgren—Xerman, Die 
ältere Eisenzeit Gotlands, s 122.

* Hackman, main. teos, s. 72 ; H j. Appelgten=Kivalon kertomus top. arkis* 
tossa, Viitasaaren kotelossa.

a SM Y A XVII, s. 35, 51.
4 Maantieteellisen Seuran Suomen kartasto 1910, kartta 50.
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7 8 9

Kuv 5 —9  Löytöjä Rantalan rauniosta. 5 Kultasisustainen lasihelmi (8739- 3). 
6  Pronssinen ketjunliite (8825:6). 7 Pronssisormus (8825:10). 8 Pronssirengas

(8825:1). 9  Rautaesine (8825:5). Viimem. 1/2, muut 4/ä.

Tähän tulevat vielä seudun lapinrauniot, jotka rakenteeltaan ja  ase= 
miltaan suuresti muistuttavat hautaraunioita ja  joihin tuonnempana 
palaamme. N äiden todisteitten ja  etenkin Rantalan hautarauniolöy* 
töjen perustalla tekisi mieli otaksua, että seudulla on roomalaisella 
rautakaudella ollut jo  jonkunlaista kiinteämpää erä^asutusta, joskin  
lyhytaikaista ja  tilapäistä, sillä historiallisista lähteistähän selviää epää* 
mättömästi, että seutu on saanut nykyisen vakinaisen asutuksensa 
vasta 15004uvun keskivaiheilta alkaen.1 Ennenkuin ryhdymme arvai* 
lemaan, mitä lajia tuo asutus on ollut, on tarkastettava lähemmin, 
mihin vaiheeseen room alaisessa rautakaudessa Rantalan löytö on si* 
joitettava.

Alotam m e löytömme vertailun rannerenkaasta (kuv. 4). Se on 
yleistä itäbaltilaista tyyppiä, keskestä paksuin ja  päistään kapeampi, 
poikkileikkaukseltaan pyöristetyn kuusikulmainen. Koristeina on 
kummassakin päässä poikkipiirtoja ja  siellä täällä ulkosivulla joku  
kehäleima.2 Melkein täydellinen vastineensa sillä on eräästä haudasta 
Vähänkyrön Perkiön Pääkköönm äeltä,3 josta on kaksi muutakin ram 
nerengasta, toinen aivan yksinkertainen (kuv. 11), toinen m uodol* 
taan virolaista erikoistyyppiä (kuv. 12).4 -  Samanmuotoinen rengas

1 Esim. K. J. Jalkanen, Rautalammin vanhan hallintopitäjän historia.
3 Valitettavasti oli rengas ennen museoon saantia ehditty kirkastaa. Kerrot* 

tiin, että eräs vanha kalastaja oli saanut sen käsiinsä ja  ryhtynyt tekemään siitä 
uistinta väittäen että vanhasta esineestä saa hyvän pyyntivehkeen. Hän oli kui» 
tenkin luopunut yrityksestään, kun »lappalaiset» olivat muka häirinneet hänen 
untansa pyörien piiritanssia hänen ympärillään.

3 7 1 1 5 :3 5 ; FM 1918, s. 37 ja  seur.
4 Vrt. Aspelin, M uinaisjäännöksiä, kuv. 1764.



-  30 -

Kuva 10. Kei 
häänkärki, Viis 
tasaari, Hilmo 
(Hackman, Eis 
senzeit, taulu 

17: 1) */..

on m yös Uskelan Ketoha’an rikaslöytöisestä haudasta 2 
(kuv. 13); koristelu on kuitenkin runsaampaa, lähes 
samanlaista kuin rannerenkaassa kuv. 12; haudan muusta 
kalustosta mainittakoon solki virolaista n. s. Tiirsamäen 
(T iirsel) tyyppiä, laattapäinen kultasorm us ja  teräväharjai* 
nen keihäänkärki, samantyyppinen kuin tähän kuvattu 
Viitasaaren Hilm on kappale, joskin  ko ’oltaan pienem pi.1
-  Samaa tyyppiä on m yös koristamaton rannerengas 
(kuv. 14) Kokemäen Köönikänm äen haudasta III, jo ssa  
muuna kalustona on m.m. yksinkertainen kaarisolki (vrt. 
kuv. 20), puolikuunm uotoinen n. s. lunulariipus (vrt. 
kuv. 19) ja  lasihelmi.2

Rantalan löydön lasihelmi (kuv. 5) johtaa meidät 
samoille jäljille. Helmen sisällä on nimittäin ohutta 
kultalevyä. Tällaisia kultasisustaisia helmiä (n.s. goldiibers 
fangene Perlen, Perlen mit G old fo lium ) on useissa löy* 
döissämme. Perniön Lupajan haudasta c on löydetty 
kolminivelinen tällainen helmi yhdessä m.m. yksinker* 
taisen kierteissäppisen (mit umgeschlagenem Fuss) sob 
jen (vrt. kuv. 15) k an ssa3 ja  haudasta h 34 helmeä, 
samanlaisia kuin meidän kappaleemme joskin  pienempiä, 
yhdessä m. m. ketjun katkelmain ja  yksinkertaisten 
pronssineulain (kuv. 16) k an ssa ;4 samanlainen neula 
sisältyy äsken mainitun U skelan Ketoha’an haudan n:ro 
2 kalustoon. 5 -  U skelan Ketoha’an haudasta 6 on näitä 
helmiä useam pia; m uusta kalustosta mainittakoon rats 
taanmuotoinen emaljikoristeinen solki, yksinkertaiset ran« 
nerenkaat ja  sorm ukset sekä epineoliittiset saviastianpalat.6
-  Karjaan Etterkilenistä on suorakaiteisesta kivikehäs 
haudasta kokonaista 19 kultasisustaista helmeä (kuv. 
17), yksinkertaisia rannerenkaita ja  sorm uksia, jo ista yksi 
melkein samanlainen kuin kuv. 7, sekä lunulariipus (kuv. 
19). 7 -  Vähänkyrön Perkiön Pääkköönm äeltä on vihdoin

1 FM 1916, s. 55 ja  seur., kuv. 17—26.
2 Hackman, main. teos, s. 56 ja  seur, taul. 10:1, 2 : 5 ,  7 : 16 ; ainakin solki 

ja  rannerengas kuuluvat vierekkäin löytyneinä samaan hautaukseen. Että rauniota on 
käytetty myös myöhemmin hautauspaikkana, osoittaa keihäänkärki, main. teos, taul. 21:7.

3 Hackman, main. teos, s. 24 ja  seur., taul. 7 : 6 c ja  1: 5 .
1 Hackman , main. teos, s. 32 ja  seur, taul. 7 :6  a - b  ja  6 : 1 .
5 FM 1916, s. 56 ; 6658 : 98.
6 FM 1917, s. 59 ja  seur., kuv. 10-13, 14 2.
’  FM 1925, s. 28
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12 14

Kuv. 11—14. Pronssisia rannerenkaita. 1 1 - 1 2  Vähäkyrö, Perkiö, Pääkköönmäki 
(7115:34, 32) 2/,. 1-3 Uskela, Ketohaka, hauta 2 (6658:39) 2/,. 14 Kokemäki, Köönis 

känmäki, hauta III (Hackman, Eisenzeit, taul. 10: 1) 4/e-

tällainen helmi isosta kiviroukkiohaudasta, johon edellämainittu Pääk* 
köönmäen hauta kuuluu lisäkkeenä; muita löytöjä samasta roukkiosta 
ovat m. m. yksinkertainen solki (kuv. 20) ynnä siihen liittyvä pronssi* 
ketju sekä lunulariipus (vrt. kuv. 19).1 -  J a  vihdoin on äsken ranne» 
renkaasta puhuessamme mainitun Kokemäen Köönikänm äen haudan 
n:ro III lasihelmi tekotavaltaan luettava tähän ryhmään, joskin  siinä 
kultalevyn asemesta on käytetty keltaväriä; kuten jo  mainittiin, kuului 
tähän löytöön m yös samanlainen solki ja  lunulariipus kuin edelli* 
seen. -  Kultasisustaiset helmet ovat itäbaltilaisella alueella verra* 
ten yleisiä, kuuluen pääasiassa Tischlerin O ja k so o n 2. N iitä on 
vielä Keski* ja  Itä=Venäjänkin goottilaisperäisissä lö y d ö issä .3 Sa* 
moin niitä on Skandinavian maista, Gotlannista esim. varhaisem* 
man rautakauden alajaksojen I V : 2 ja  V: 1 löydöissä, jälkim äi* 
sen jakson aikana jo  vähänlaisesti mutta hautakalustoissa, jotka 
tarjoavat vertauskohtia äskenesitetyille meikäläisille löydöille. 4 Kulta*

1 PM 1918, s. 37.
2 TischUr, Ostpreussische Gräberfelder III, s. 239; Hausmann, Grabfunde aus 

Estland, s 38; Friedenthal, D as Gräberfeld Cournal, s. 32; Tallgren, Zur Archäologie 
Eestis 1, s. 105 ja  taulukko s 96—97.

3 Professori Tallgrenin tiedonanto; vrt. A. V. Schmidt, K aika, Eurasia I
* Almgren—Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 36, 72, 94—95, 97 (hau*

dat 293 ja  308 a). M m esiintyy kultasisustaisten helmien kanssa melkein samanlai* 
sia solkia, kuin kuv. 20 (vrt. Almgren—Nerman, taul. 22, kuv. 339), kierteissäppisiä 
solkia, vyötekoristeisia mutta yksinkertaisempia kuin meidän vastaavat kappaleemme 
(Almgren—Nerman, s. 71, kuv. 103), sekä laattapäisiä ranne* y. m. renkaita.
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sisustaiset lasihelmet ovat tuontitavaraa arva*
tenkin room alaisista provinsseista.1

M uut Rantalan hautaraunion esineet ovat
m uotoja, jotka yksikseen löydettyinä eivät
olisi kovinkaan tarkkaan ijälleen määrättävissä.
Voimme kuitenkin todeta, että niillekin on
vastineita sam oissa tai suunnilleen samanikäi*
sissä löydöissä kuin edellisillekin. Yksinkertai*
nen sormuksemme (kuv. 7) on poikkileikkauk*
seltaan segmenttimäisten rannerenkaiden (kuv.
11) rinnakkaistyyppi2; melkein yhtäläisiä sor*
muksia on esim. äskenm ainituissa Karjaan
Etterkilenin ja  Uskelan Ketoha’an (hauta 6)
lö y d ö issä .3 Sensijaan en ole onnistunut keksi* 

15 Kierteis* , , - , , ,  ,
säppinen pronssisolki, Päl* maan vertauskohtia pronssirenkaallemme kuv.
käne, Värilä(7007A : 1 )2/3. 8 . Ulkosivultaan harjava ketjunliite (kuv. 6 )
16 Pronssineula, Pemiö, on aivan samanlainen kuin esim. liitteet edellä
Lupaja, hauta h (Hackman, mainittuun Vähäkyrön Pääkköönmäen sol*
Eisenzeit, taul. 6.1) /,. jceen kiinnitetyssä ketjussa (kuv. 20). M uu* 

tenkin on tämän ajan haudoissa usein ketjujen katkelmia, var* 
sinkin lunulariipusten ohella. Rikkinäinen ja  uudestiteroituksista 
kulunut rautainen putkikirves (kuv. 3) on alkuaan ollut iso ja  
tanakka, kuten roomalaisen rautakauden haudoissa esiintyvät kap* 
paleet enim m äkseen; tämä työkalu*m uotohan on muuten ollut meillä 
käytännössä roomalaisen rautakautemme alusta syvälle kansainvaellus* 
aikaan asti. 4 Rauniosta talteen otetuista raudan kappaleista ansaitsee 
yksi muita isom pi, kuv. 9, myös m aininnan; se ei ole selvästikään 
veitsen katkelma, sillä molemmat reunat ovat tylsät ja  tasapaksut; 
kapeampi pää on m ahdollisesti katkennut ja  leveämmästä päästä on 
toinen kulma pois murtunut. Samanlainen rautaesine5 on äskettäin 
löydetty hautarauniosta Laihian pitäjän Käyppälän Palom äeltä yhdessä 
m. m. nuoremman laattapäisen kaularenkaan 6 ja  tikapuusoljen kuten 
Festschrift fiir A . Bezzenberger 1921, s. 71, kuv. 10, kanssa. Näitä 
rautapalojahan voisi pitää isojen veitsien ruotokatkelmina. Edellä* 
mainitusta Uskelan K etoha’an haudasta n:o 2 on kuitenkin tällainen 
tylsäreunainen rautakapine, jonka toinen pää päättyy kapeaan ruo*

1 Hackman, main. teos, s. 201 ja  seur.
1 Vrt. Hackman, main. teos, taul. 10: 2,  3, 5, 7. -  3 7751 : 5, 6914:34.
4 Hackman, main. teos, s. 236 ja  seur.; SM 1912, s. 60 ; FM 1925, s. 28 (Lai*

tila) y.m.
5 8705 : 5.
‘ Vrt. Hackman, main. teos, taul. 8 : 10 ja  9 : 1 .
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A
17 19

Kuv. 17— 19. 17 Kultasisustaisia y. m. lasihelmiä (7751:15). 18—19 Pronssisia lunula* 
riipuksia (8085:2, 7751:1). 17, 19 Karjaa, Etterkilen. 18 Siuntio, Suitia. */6.

toon, m ahdollisesti hautausm enoissa käyräksi väännetty 1; se osoittaa, 
että kyseessä on joku  käytännöltään vielä tuntematon työväline, 
ehkäpä nahkojen valmistamista varten. Samantapainen esine on löy* 
detty eräästä Laitilan Untamalan haudasta.2 O vatko muutamat kvartsi* 
iskokset hautaa kivillä kattaessa lohjenneita tahi todistuksia kivikau* 
delta jatkuvasta, esim. tanskalaiseen pronssikautiseen pii*iskentään 3 ver* 
rattavasta kvartsiliuskareitten käytöstä, en ota ratkaistakseni.

Rantalan hautarauniosta talteen saatujen muinaisesineiden ver* 
tailu johtaa meidät löytöihin, joilla on määrätty yhtenäinen luonne ja 
jotka näyttävät m uodostavan oman roomalaisen rautakautemme kes* 
kivaiheille sattuvan ikäryhmänsä. Varhaisimpiin room alaisajan löy* 
töihimme, joiden tunnusm uotoja ovat silm äsoljet ja  torvipäiset ranne* 
renkaat, emme osuneet, mutta emme myöskään nuorimpiin saman 
kauden hautakalustoihin, joiden johtavia m uotoja ovat vyötekoris* 
teiset kierteissäppiset so lje t4 sekä myöhemmin kansainvaellusai* 
kaan siirryttäessä lapiosoljet ja  yhä yleisemmiksi käyvät etupäässä 
Tanskan nuorempien suurten suolöytöjen tyyppeihin verrattavat aseet.

1 6658 : 32.
2 A. M. Tallgren, Untamalan kalmisto, Suom.sUgril. Seuran Toimituksia 

X X X V : 15, kuv. 8 ; vrt. kuitenkin Alm gren-Nerman, Die ältere Eisenzeit Got* 
lands, taul. 29, kuv. 436—37 ja  s. 80.

3 Sophus Muller, Aarboger 1919, s. 35 ja  seur.
4 Hackman, main. teos, taul. 2 : 1—3. Uskelan Ketoha’an haudasta 2 on kui* 

tenkin katkelmia, jotka mahdollisesti kuuluvat tällaiseen solkeen. Yksi katkelmista 
onkin selvästi uurrerenkain koristettu (6658:112.) Se on kuitenkin jälkilöytöjä ja 
m ahdollista on, että se on peräisin raunion 2 vieressä olleesta sitä muutamia päiviä 
aikaisemmin tutkitusta rauniosta n:o 1, jossa tämä tyyppi on edustettuna (FM 
1916, s. 60).
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M uotoja, jotka ovat tälle keskimmäiselle roomalaiselle rautakaudelle 
om inaisia, ovat yksinkertaiset kierteissäppiset soljet (kuv. 1 5 )1 ja 
niiden jäljittelyinä pidetyt yksinkertaiset pikkusoljet (kuv. 20), erinäiset 
tikapu usolje t,2 harvat emaljikoristeiset esineem m e,3 laattapäiset kulta* 
sorm ukset (ja  kaularenkaat), lunulariipukset (kuv. 18, 19), kultasisus* 
taiset helmet, yksinkertaiset, rengaspäiset pronssineulat (kuv. 16) sekä 
löydöissä lukuisasti esiintyvät yksinkertaiset rannerenkaat, jotka viime* 
mainitut ovat enimmäkseen yhteisiä m uotoja vanhempien hautojen 
kanssa. Esineistö on siis pääosaltaan itäbaltilaista, joskaan  ei enää 
niin yksipuolisesti, kuin edeltäneellä ajalla. N uorem piin löytöihin 
johtavana väliasteena voidaan pitää Uskelan Katajamäen hautaa n:ro 
I, jonka kalustoon kuuluu m. m. laattapäinen kultainen kaularengas 
m utta m yös jo  vyötekoristeinen s o l k i 4 -  suom alaisista kappaleista 
ilmeisesti varhaisin -  ja  pieni profiloitu pron ssin eu la ,5 jok a esim. 
Tenholan Bonäsin ja  U skelan Palomäen löydöissä esiintyy yhdessä 
lintuneulain k a n ssa6. Katajamäen löytöä on vaikeata sijoittaa 300* 
luvun alkupuoliskoa nuorempaan aikaan. Äskettäin kultasisustaisista 
helmistä puhuessamme saimme löydöillem m e, jo issa  näitä helmiä oli, 
vertauskohtia Gotlannista, varhaisemman rautakauden alajakson V:1 
löydöistä. Täm än jakson  vanhimmat ilmiöt sijoittaa Alm gren 200* 
luvun alkupuolelle, pääosan löydöistä kuitenkin vasta vuosien 2 5 0 -  
350 välim aille.7 Itäbaltilaisessa kronologiassa sattuvat puheenalaisen 
alajaksom m e löydöt suunnilleen Tischlerin C*periodin kohdalle eli 
200*luvulle ja  300*luvun alkuun. 8 Luulen että osumme verraten oi* 
keaan sijoittaessam m e roomalaisen rautakautemme puheenaolevan 
keskimmäisen löytöryhmän 3. ja  4. vuosisadalle.9

1 Hackman, Eisenzeit, taul. 1 :4 —9.
2 FM 1916, s. 57, kuv. 17, 18; osaksi ehkä myös m uodot kuten Festschrift 

fur A. Bezzenberger 1921, s. 71, kuv. 10.
3 FM 1916, s. 57, kuv. 17, ja  1917, s. 60, kuv. 12; SM Y A  X X V I : 15, s. 205 ja

FM 1917, s. 61 ja  seur.
4 FM 1914, s. 23 ja  seur., kuv. 4, 14. -  6 6459:16. FM 1914, s. 25.
0 Hackman, Eisenzeit, s. 22, kuv. 11, taul. 6 : 5 ,  7. FM 1911, s. 50 ja  seur.

(5580 : 58, 63).
7 A lm gren-Nerm an, Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 154.
8 Lähemmän vertailun itäbaltilaisten löytöjen kanssa jätän tässä sikseen, 

koskapa Virossa on parhaillaan tekeillä laajempia tutkimuksia roomalaisen rauta* 
kauden löytöaineistosta.

9 Hackman sijoitti yllä kyseeseen tulleet haudat v. 1905 seuraavasti: Perniön 
Lupajan haudan c 4. vuosisadalle ja  haudan h 3 .-5 . vuosisadalle sekä Kokemäen 
Köönikänmäen haudan III, ilmeisesti nuorempaan hautaukseen kuuluvaa väkäteräistä 
keihäänkärkeä silmällä pitäen, 3 .-5 . vuosisadalle (Eisenzeit, s. 290). Pälkäneen Väri. 
län roomalaisen rautakauden löydöt ovat Hackmanin mukaan 3 .-4 . vuosisadalta 
(FM 1917, s. 62).
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Laadultaan ja  rikkaudeltaan eivät lohkaise* 
mamme alajakson löydöt merkitse huomattavampaa 
nousua edeltäneeseen aikaan verraten. Runsassisäl* 
töisemmät hautakalustot, kuten Uskelan Ketoha’an 
raunion n:o 2, ovat harvinaisia. Sitävastoin asutus 
näyttää löytöjen levenemisestä päättäen huomatta» 
vasti edistyneen saavuttaen suurimman laajuutensa 
room alaisella rautakaudella. Varhaisimmat silmä* 
solkien ja  torvipäisten rannerenkaiden luonnehti* 
mat löydöt ovat keskittyneet maamme läntisimpiin 
osiin Varsinais=Suomeen, Satakuntaan ja  Etelä*Poh* 
janmaalle. N iiden esiintymisalue on yhä suunnil* 
leen sama, kuin v. 1912, jolloin  A . Hackm an jul* 
kaisi niistä yhtenäisen esityksen.1 M utta seuraa* 
valta kaudelta on hautalöytöjä jo  Uskelasta, Per* 
niöstä ja  Karjaalta ja  äskettäin on saatu lisäksi pari 
hautalöytöä vielä idem pää Suomenlahden rannalta, 
nimittäin Siuntiosta ja  Porvoon pitäjästä eli seu* 
duilta, jotka myöhemmin rautakaudella jäivät taas 
vaille vakinaista asutusta. Ainakin Siuntion löytö 2 
kuuluu j uuri puheenalaiseen jaksoon, päättäen lunula* 
riipuksista (kuv. 18), samoin Porvoon löytö todennä* 
köisimmin, joskaan ei varmasti.3 Viimemainittu 
löytö on Porvoon saaristosta kapean kannaksen 
mantereeseen yhdistäm ältä Koitön niemeltä, joka 
on epäilyksittä vielä ajanlaskumme alkupuolella 
ollut pienenä kalliosaarena. Kiinteästä maanviljelys* 
asutuksesta ei tässä ole siis kysym ys. Etelä*H ä* 
meestä on Pälkäneen Värilän löydön vanhin osa 
juuri tältä ajalta 4 ja  Etelä*Pohjanmaan löytökalusto, 
joka aikasemmalta jaksolta on vielä ylen niuk* vähäkyrö” Perkiö*K äk* 
kaa, on melkoisesti lisääntynyt; pohjoisin hauta* köönmäki (7115 :17)2/a.

Kuva 20. Pronssisolki 
ketjunkatkelmineen,

1 Suomen Museo 1912, s. 49 ja  seu r .; FM 1925, s. 29.
2 FM 1925, s. 28.
3 Löytöjä on kahdestakin pienestä hautarauniosta Koitön niemeltä läheltä 

Tolkisten sahaa, toisesta yksinkertainen rannerengas (kuv. 21), toisesta pahoin 
vahingoittunut teräväharjainen keihäänkärki (8827), saman muotoinen kuin 
kuv. 10 edellä (ks. Hackman, main. teos, s. 264 ja  seur.; vrt. Almgren—Ner* 
man, Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 117). Rauniot ovat vielä tarkemmin tutki» 
matta.

4 Hackman, SM Y A  XXVI, s. 205; FM 1917, s. 61 ja  seur.
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löytö on Ähtävältä saakka. 1 Sitten tulee Viitasaaren Rantalan 
löytö, jok a on käsitettävä arvatenkin haarauksena Etelä*Pohjanmaan 
voimistuneesta asutuksesta. J a  viimeksi on mainittava Storkågen 
löytö läheltä Skellefteåta Ruotsin Länsipohjasta, jok a m. m. Tursa* 
m äen tyyppiä edustavan solkensa mukaan on luettava tähän ja k so o n .2

Voimme siis todeta löytöjen suuresti hajaantuneen, jop a taka* 
maillekin. Täm ä on sitäkin mielenkiintoisempaa, kun roomalaisen 
rautakauden loppujaksoon varmasti luettavia löytöjä ei ole tavattu 
Karjaa, Etelä*Häm een lounaisosaa ja  Etelä*Pohjanm aan rannikkoseutua3 
idempää. 4 N äin  ollen on luultavaa, että huomattavin osa rautakau* 
temme alkupuolelle kuuluvista mutta ijältään tarkemmin määrää* 
mättömistä varsinaisen asutusalueen ulkopuolelle levinneistä irtolöy* 
döistä johtuu juuri tältä levenemiskaudelta. N äitä ovat tuluskivet, 
jotka hajakappaleina ovat levinneet ympäri maamme ja  jo ita on ver* 
raten runsaasti juuri Viitasaaren seuduilta ja  Uudeltam aalta, samoin 
rautaiset putkikirveet, jo ita edellämainitun Kivijärveltä löydetyn kappa* 
leen lisäksi on Keski*Suom esta muitakin (m. m. Konneveden, Rauta* 
lammin ja  Pielaveden pitäjistä). Lisäksi mainittakoon Säräisniemen 
Nim isjärveltä löydetty kaularenkaan katkelm a5 sekä Viitasaaren H il* 
mon keihään kärki (kuv. 10), joka ainakin on todennäköisimmin 
juuri puheenalaiselta ajalta.

Vielä on ryhmä hajalöytöjä, joka m elkoisella varm uudella on 
sijoitettava tämän levenemiskauden alkupuolelle. Tarkoitan rooma* 
laisia rahojamme. N iitä on tosin vain 8 kappaletta, joista kuusi 
pronssirahoja ja  kaksi hopeadenaria, molemmat viimemainitut huk* 
kaanjoutuneita. Löytöpaikat ovat seuraavat6: Perniö (Lucius Veruk* 
sen denari), Tam m ela (Sabinan denari), Lem päälä (M arcus Aureliuk* 
sen pronssiraha), Helsinki (Aleksanteri Severuksen pronssiraha), Per* 
naja (N eron pronssiraha), Sääminki (T ituksen pronssiraha), Saarijärvi 
(Trajanuksen pronssiraha), U usikaarlepyy (H adrianuksen pronssiraha).

1 Hackman, Eisenzeit, s. 94, hauta n:o 84. U udenkaarlepyyn pitäjästä on 
myös roomalaisesta (Hadrianuksen) rahastaan (FM 1918, s. 36 ja  seur.; 8214) 
päättäen todennäköisimmin 3. vuosisadalle sijoitettava hautarauniolöytö.

2 Erland Hjärne, Bronsfyndet från Storkåge, Fornvännen 1917, s. 147 ja  seur. 
ja  s. 203 ja  seur.

3 EteläsPohjanmaan löydöistä puuttuvat toistaiseksi vyötekoristeiset kierteis* 
säppisoljet, muutamaa aivan myöhäistä kappaletta (Hackman, Eisenzeit, s. 151, kuv. 
118) lukuunottamatta.

4 Muuan uusi aselöytö (Kragehulin tyyppejä) Virroilta, Hämeen asutusalueen 
ja  EteläsPohjanmaan välisen kulkuväylän varrelta on kuitenkin muistettava (8597: 
1- 6).

5 FM 1920—21, s. 38.
6 Hackman, Eisenzeit, s. 96 ja  seur.; FM 1918, s. 36 ja  seur. ja  H. M. 1. 8214; 

FM 1920—21, s. 37 ja  seur, ja  1925, s. 28 ja  seur.
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Levenemisalue on merkillinen. Vain Per*
niön, Lempäälän ja  Uudenkaarlepyyn
rahat ovat rautakautemme varsinaiselta
asutusalueelta, jälkimäinen vielä sen poh*
joisim m asta kärjestä. Tammelan denari
on lähimmästä ulkopiiristä, muut ovat
hajalöytöjä etäisemmiltä takamailta, m issä
kuitenkin, kuten Siuntion, Porvoon ja
Viitasaaren hautalöydöistä selviää, oli
näihin aikoihin tilapäisasutusta. N äiden
rahojen suhteellisen itäisestä levenemi*

. . . .  , i - , Kuva 21. Pronssinen ranneren*sesta ia myos laadusta -  useimmat ovat „  ....
. . . . . . . .  . . . . . . . .  gas. Porvoon pitaja, io lk is, Koito
Itäbaltikum issa jokseenkin yleisiä mutta (8693) a/3.
Ruotsissa harvinaisia pronssirahoja -
voidaan päätellä, että ne ovat tulleet Suomeen etelästä päin 
Viron k au tta1 ja  joutuneet maahan luultavasti vasta 3. vuosisa* 
dalla. Vasta tällä vuosisadalla lyötetty on H elsingistä löydetty 
Aleksanteri Severuksen raha, löytö, jota kuitenkin on pidetty 
epäilyttävänä.2 M uut rahat ovat m ahdollisesti tulleet Itämeren kaak* 
koispohjukkaan päävirtauksen mukana 2. vuosisadan lopulla, mutta 
kesti kait jonkun vuosikymmenen ennenkuin ne välikäsien kautta 
olivat saapuneet Viron kautta maahamme ja  hajaantuneet täällä löytö* 
paikoilleen.3 N äistä rahoista ja  muistakin mainituista irtolöydöistä 
voi osa olla esim. lappalaisille vaihtoesineinä joutunutta tavaraa4, 
mutta semmoisinakin ne ovat todistuksia siitä, että takamaamme oli* 
vat room alaisella rautakaudella -  ja  voimakkaimmin nähtävästi juuri 
sen keskijakson aikana -  Sucm en ja  Itäbaltikumin asutus* 
keskusten vilkkaan harrastuksen alaisina.

Erland Hjärne pitää kirjoituksessaan Länsipohjan Storkågen 
löydöstä turkiskauppaa, jo lla oli keskuksensa Itämeren itäosia varten 
Pohjois*V irossa, etenkin N arvan seudulla, sinä kulttuuritekijänä, josta 
m. m. Storkågen löydön osoittam a yhteys Viron ja etäisen Länsi*Poh*

1 Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte III, s 336 (Hackman).
2 Pernajan rahalöydön sekä edellä mainittujen Siuntion ja  Porvoon pitäjän 

hautalöytöjen valossa tuntuu tämä löytö entistä uskottavammalta. Aleksanteri Seve* 
ruksen lyöttämiä rahoja on Gotlannista (1 kappale, ks. Almgren—Nerman, Die ältere 
Eisenzeit Gotlands, s. 59), Virosta ja  Itä*Preussista; viimemainituista maista on useam* 
pia vielä nuorempiakin roomalaisia rahoja (Tallgren, Zur Archäologie Eestis I, s. 116 
ja  seur., Hollack ja Peiser, Das Gräberfeld von Moythienen, s. 21 ja  seur.).

3 Hackman, Eisenzeit, s. 283 ja  seur. Vrt. Almgren—Nerman, main. teos., s. 
57 ja  seur.

4 Vrt. Kalevalaseuran vuosikirja 1925, s. 152 ja  seur.
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jan  välillä saa selvityksensä.1 Tacitushan kertoo, miten mannermaa* 
germ aanit suosivat pukujensa koristeina petoeläinten nahkoja, joita 
tuotiin tuntemattoman meren, s. o. juuri ilmeisesti Itämeren tak aa2, ja  
Jordaneksen goottilaishistoriasta selviää pohjoisten turkistavarain si t* 
temmin tulleen käytäntöön yleisemminkin vanhan Room an valtakun* 
nan alueilla.3 Täm ä turkiskauppahypoteesi tuntuu kaikin puolin 
hyväksyttävältä ja  m yös Suomen varhaisempiin rautakauden ilmiöihin 
sovellutettavalta. N ähdäänhän roomalaisen rautakauden itäbaltilaisen 
kulttuurin V irossa keskittyvän voim akkaana ja  ehkä vauraim pana juuri 
maan p o h j  ois*rannikolle, joka oli sopivana lähtökohtana turkisten 
hankinnalle Suomesta, näyttääpä tämä asutuskeskus olleen suoranai* 
sessa vuorovaikutuksessa ohi Etelä*Viron ja  Latvian Veikselin suu* 
seudun ja  Itä*Preussin kanssa.4 Tälle pohjoiseenpäin kääntyneelle 
kulttuuririntamalle on vaikeata keksiä sen luontevam paa selvitystä.5 
M ahdollisesti Suomenkin rautakautisen kulttuurin äkillinen nousu 
miltei tyhjästä 2. vuosisadalla j. Kr. on selvitettävä siten, että etelästä 
päin meren yli saapuvat turkisten hankkijat perustivat tänne siirtoloi* 
tansa. J a  jo s  Hackmanin kanssa oletamme, että tämän ajan löydöt 
merkitsevät suom alaisten alkavaa siirtymistä maahamme, voidaan otak* 
sua, että goottilaiset käyttivät turkistenhankinnassa apunaan Virossa 
asuvia suom alaisia, jo tka kehityskantansa m ukaisesti varmaankin olivat 
m etsäläisavuissa heitä etevämpiä. Suom alaiset heimothan ovat myöhem* 
minkin kunnostautuneet pohjoisten takamaiden eränkävijöinä ja  uutis* 
raivaajina. N äin  olisi Suomen suom alaisasutuksen ajateltava alka* 
neen jonkunlaisena keskiaikaiseen pirkkalaisliikkeeseen verrattavana 
ilmiönä.

Vastaisuudessa voidaan kenties tarkemmin osoittaa, miltä seuduin 
itäbaltilaiselta alueelta Suomen 100*luvun siirtokunnat ovat lähtöisin. 
N iiden levenemisalueessa herättää erikoista huom iota se, että ne ovat 
yksipuolisesti ryhmittyneet maamme länsirannikolle Turun seuduilta 
alkaen Etelä*Pohjanmaalle saakka, eivätkä Suomenlahden pohjoispuo* 
lelle vastapäätä Pohjois*Viron rikkaita asutuskeskuksia. Täm ä voisi 
johtua siitä, että osa etelärannikkoamme ja  sieltä sisämaahan

1 Fornvännen 1917, s. 218 ja  seur.
2 »Pellibus beluarum, quas exteriör Oceanus et ignotum mare gignit.» Hjärne,

main. p. -  3 Hjärne, main. p.
4 Tallgren, Zur Archäologie Eestis I, s. 95, 128 ja  seur.; H . Moora, Ober die 

Augenfibel in Est* und Lettland, ja  Martha Schmiedehelm, Beiträge zu der sogenann* 
ten gotischen Frage im Baltikum (molemmat painetut Sitzungsber. d. Gelehrten Estn. 
Gesellschaft 1922).

5 Ehkä voisi ajatella suo* ja  järvimalmeillamme olleen myös vetovoimansa.
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vievät vesiväylät ehkä kuuluivat länsisuom alaista aikaisem m an1 
pohjoisvirolaisen asutuksen takamaihin. O lisiko tässä alkusyy 
siihen, että Suomenlahden pohjoisranta jäi pääosaltaan asum atto* 
maksi koko rautakauden a jak si?  Historiastammehan tiedämme, 
miten suuresti eri heimojen erämaavaltaukset vaikuttivat sekä 
asutuksen levenemiseen että valtiollisten rajainkin m uodostumiseen 
maassamme. Voisihan ajatella esim. room alaisia rahojamme, joi* 
den leveneminen on suhteellisen itäinen, osaksi tämän oletetun viro* 
laisen eränkäynnin mukana tänne tulleiksi, ja  Siuntion hautalöytöä 
itäbaltilaisine kolmirypäleisine lunuloineen voisi myös pitää saman 
liikkeen muistona. Varovammin on suhtauduttava Porvoon löytöön, 
jon ka keihäänkärki on m uodoltaan läntinen joskin  Pohjois*Virostakin 
tunnettu.2 Länsi*Suom esta Suomenlahden rantaa ja  vesiväyliä myöten 
itäänpäin etenevä asutus oli tietenkin vilkkaissa kosketuksissa poh* 
joisvirolaisen kanssa, kuten sikäläiset m uodot löydöissäm m e todistavat.3 
J a  Storkågen löytö parine pohjoisvirolaisine erikoistyyppeineen ja  muu* 
tamine Suom estakin tuntemattomine itäbaltilaisine koristeineen osoit* 
taa, että Suomenlahden etelärannan kauppiaat pyrkivät ohi Länsi* 
Suomen siirtoloiden suoranaiseen yhteyteen Pohjanlahden perukan 
kanssa, samoin kuin pirkkalaiset myöhemmmin suuntasivat ret* 
kensä karjalaisille kuuluvan Oulun seudun rannikon ohi Peräpohjaan.

Room alaisen rautakautemme keskijakso sattuu ajankohdalle, jo l* 
loin Itämeren maiden löytökalustossa voi huomata voimakkaita 
jälk iä kaakosta päin Etelä*Venäjältä tulleista kulttuurivaikutteista. 
M .m. ovat kierteissäppiset soljet, lunulariipukset ja  emaljikoristelu näiden 
uusien virtausten tuloksia. Selvityksenä tälle ilmiölle pidetään gootti* 
laisten vaellusta Itämeren kaakkoispohjukasta M ustanmeren pohjois* 
puolelle, mistä käsin he ylläpitivät yhteyttä pohjoiseen jäljelle jää* 
neiden heimolaistensa kanssa. Voimme arvata että tämä siirtyminen 
eteläisille aroille ja  sitä seurannut goottilaiskulttuurin nousukausi 
lisäsi m yös kysyntää turkismarkkinoilla. J a  seurauksia tästä oli kait 
m yös asutuksemme leviäminen ja  hajaantuminen aina takamaihin asti. 
Täm än aikuisten turkisten hankkijain jälkeenjättäm inä lienee myös Viita*

1 Al. Schmiedehelm, Ein Grabfeld der vorrömischen Eisenzeit in Luganuse 
(Sitzungsber. d. Gelehrten Estn. Gesellschaft 1925. s. 119 ja  seur.)

1 Hackman, Eisenzeit, s. 264 ja  seur.; Friedenthal, Das Gräberfeld Cournal, 
taul. II : 171-173 ja  s. 34.

3 Esim. kaksijänteiset soljet Kokemäeltä ja  Uskelasta (Hackman, Eisenzeit, 
taul. 1: 8, ja  FM 1914, s. 34 ja  seur.) ja  Tiirsamäen tyyppinen solki Uskelasta (FM 
1916, s. 57, kuv. 17, vrt. myös kuv. 18, 19, 23), ehkä myös emaljikoristeiset Uskelan 
(FM 1917, s. 60) ja  Pälkäneen Värilän soljet, joiden lähtöpaikkaa ei kuitenkaan voine 
toistaiseksi varmasti rajoittaa Pohjois*Viroon. Muuan polveikas veitsi Laitilasta 
Tiirpsalin tyyppiä tulkoon myös mainituksi (FM 1925, s. 28).



-  40 -

saaren Rantalan hautarauniolöytöjä pidettävä. -  Room alaisen rauta* 
kauden lopulla tapahtuva asutuksen supistum inen, josta edellä oli puhe, 
saattaa johtua ainoastaan m ukautum isesta maamme luontaisiin edelly* 
tyksiin, kokeilukauden jälkeen tapahtuvasta keskittym isestä edullisim* 
mille m aanviljelysseuduillemme ja  parhaitten kulkuväylien varteen. 
M utta se saattaa johtua myös huonontuneesta menekistä turkismark* 
kinoilla, johon syynä olisi 300*luvulla tapahtunut eteläisten goottien 
ja  Itämeren piirin välisen yhteyden heikontuminen ja  katkeaminen. 
M uuallakin voi samaan aikaan huomata osittain sam asta syystä aiheu* 
tuvia m uutoksia kulttuurisuhteissa.1

Suom essa jatkui eränkäynti ylämaihin yhä edelleen läpi rauta* 
kauden ja  keskiajan aina uuden ajan alkupuolelle asti ja  turkisten* 
hankinta oli siinä jatkuvasti varmaankin tärkeänä tekijänä. Satunnai* 
sia hautalöytöjäkin on takamailta tavattu: kansainvaellusajalta, 600* 
luvulta, Pylkönm äeltä2, ja  ristiretkien ajalta kaksikin, nimittäin Kon* 
ginkankaalta3 ja  T öysästä.4 Ensinmainittua voidaan pitää ehkä 
muistona eräretkistä Etelä*Pohjanm aalta käsin, jonka kansainvaellusai* 
kana tapahtuneessa kulttuurinousussa turkiskauppa lienee ollut tär* 
keänä tekijänä 5, molemmat jälkim äiset taas edustavat karjalaista kult* 
tuuria aikana, jolloin sillä oli ensi sijassa ilmeisesti edullisiin turkis* 
markkinoihin perustuva loistokautensa.6 Turkiskaupan suuresta mer* 
kityksestä Pohjoism aiden pohjoisosien m yöhemmässä esihistoriassa 
löytyy viittauksia myös historiallisista lähteistä.7

*

Viitasaaren Rantalan löydöt ovat peräisin n.s. lapinrauniosta.
L a p i n r a u n i o t  -  muita kansanom aisia nimiä ovat »munkkilaisten
muurit», »jättiläisrauniot» ja  idem pänä josku s »m etelinrauniot» -  ovat 
isohkoja, 5—12 m:n mittaisia kiviroukkioita, jo ita  on varsinkin suu* 
rimpien sisäjärviemme rannoilla ja  saarilla, usein kallioperustalla, enim* 
mäkseen verraten lähellä vesirajaa, mutta m yös korkeillakin vuoren* 
kukkuloilla. M uoto vaihtelee lähes neliskulm aisista pyöreisiin ja  soi*

1 Tallgren, Zur Archäologie Eestis I, s. 123 ja  seur., ja  II, s. 27 ja  seur. 
Almgren—Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 142 ja  seur.

2 SM Y A  X V II, s. 31 ja  seur.; Hj. Appelgren=Kivalon kertomus löytöpaikasta 
museon topogr. arkistossa.

3 FM 1916, s. 69 ja  seur.
1 FM 1909, s. 16 ja  seur.
5 A. Europaeus, Etelä*Pohjanmaan asutuskysymyksiä (Kalevalaseuran vuosi* 

kirja 1925).
6 C. A. Nordman, SM YA  X X X IV : 3, s. 188 ja  seur.
7 V. Voionmaa, Karjalaisen heimon historia, s. 74 ja  seur.; Aspelin, Asuk* 

kaat, s. 80 ja  seur.; Hjärne, Fornvännen 1917, s. 219 ja  seur.
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keisiin. Kivien välissä ei ole maatäytettä, joten rauniot ovat jokseen* 
kin samanlaisia, kuin pronssikautiset hiidenkiukaamme ja  eteläpohja* 
laiset rautakautiset hautaroukkiot, joihin ne ovat verrattavissa myös 
kallioilla ja  syrjässä viljelysm aista sijaitsevan asemansa puolesta. 
Useim m at ovat paikkakuntalaisten aikojen kuluessa pahoin penkomia. 
Erikoisen runsaasti on lapinraunioita N äsijärven -  Ruoveden — Vir* 
tain vesistön alueella.1 Oikeastaan on joitakin niihin verrattavia kivi* 
roukkioita jo  Tampereen Pyhäjärven saarissa.2 N iihin voidaan, ase* 
mansa vuoksi pienellä saarella, lukea tavallaan myös muuan tarkasta* 
maton kiviraunio Pirkkalan Kirkkosaaressa, josta on löydetty rooma* 
laisen rautakauden aikainen rannerengas.3 Edelleen tapaamme sam oja 
m uinaisjäännöksiä keskisen ja  pohjoisen Päijänteen saarilla4 (kuv.
22), Laukaassa, Kinnulan pitäjässä Kivijärven po h jo ispäässä5 sekä 
verraten useita Keiteleen rannoilla.6 Keiteleen raunioihin kuuluu 
m yös, ottaen huomioon mitä edellä sanottiin seudun oletettavista 
vesistöm uutoksista, Rantalan raunio, joka ei asemansa, asunsa eikä 
kansanomaisen nimensäkään puolesta mitenkään eroa muista lapin* 
raunioista.7 Idempänä on näitä m uinaisjäännöksiä pohjoisen Konne* 
veden rannoilla 8 -  m.m. näin viime kesänä niitä Rautalammin Karhun* 
niemessä ja  Vesannon Närhinsaaren Itäsaaressa -  ja  Saimaan vesis* 
tön pohjoisosista tunnetaan samanlaisia, M aaningan pitäjästä esim. 
useam piakin.9 Ja  ehkäpä on Pohjois*K arjalassakin vielä jokunen 
tähän ryhmään luettava raunio.10 Vielä on M ikkelin läänin lounais* 
osissa, sekä Päijänteen vesistöön laskevien järvien rannoilla että Sai* 
maan luoteiskolkassa, yhdenlaisia kiviroukkioita.11

1 Ylöjärven, Teiskon, Kurun, Ruoveden, Virtain ja  Ähtärin pitäjissä; ks- 
selostuksia näiden pitäjien muinaismuistoista teoksessa Suomenmaa (IV, V II); SM 
1895, s. 81 ja  seur.

2 A. O. tleikel, Kertomus Pirkkalan kihlakunnan muinaisjäännöksistä, Tiede*
seuran Bidrag;sarjassa X X X V III, s. 22 ja  seur. -  3 FM 1925, s. 29.

4 Sysmä, Jäm sä, Korpilahti, Jyväskylän pitäjä (Suomenmaa IV, VI).
5 Suomenmaa VII (Laukaa, Kinnula).
6 Suomenmaa VII (Viitasaari, Konginkangas) ja  VIII (Rautalampi).
7 Muuruejärven rannalla lähellä Rantalaa näytettiin minulle muitakin »lapin* 

raunioita», jotka —  Jänisniemen kahta raunionpohjaa ehkä lukuunottamatta — olivat 
kuitenkin kaikki luontaisia tahi myöhäisiä viljelysraunioita (kertomus museon topogr. 
arkistossa).

8 Suomenmaa VIII (Rautalampi).
9 Suomenmaa VII I  (Maaninka, Kuopion pitäjä, Leppävirta); Tallgren, Maa* 

ningan muistoja (Kotiseutu 1911); A. Europaeus, Savon esihistoriaa, Matkailijayhdis* 
tyksen vuosikirja 1926, s. 77.

10 Suomenmaa VIII (Rääkkylä, Pielisjärvi).
11 Suomenmaa VI (Heinola, Sysmä, Mäntyharju, Kangasniemi, Mikkelin pitäjä, 

Ristiina, Sääminki). Matkailijayhd. vuosikirja 1926, s. 80.
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Kuva 22. Hautaraunio (?) Päijänteen Ison Poron saaressa Jyväskylän pitäjässä.
Valok. J . Ailio.

Jo  vanhastaan on lapinraunioita epäilty hautaroukkioiksi, mutta 
niitä on m uotoyhtäläisyyden perustalla hiidenkiukaiden kanssa arveltu 
lähinnä pronssikautisiksi. Luultavaa onkin, että ryhmä ei kokonai* 
suudessaan ole samanaikainen, vaan että jou k ossa  on m yös rauta* 
kautta vanhempia. Siitä on suoranaisem pia viittauksiakin. Virroilta 
on Alahavangan kylästä »järven rannalla olevasta jättiläisen kiukaasta 
sitä hajoitettaessa» löydetty skandinavinen n.s. rombinmuotoinen kivi* 
k irves1 (»rom byxa»). Kun kyseessä on pitäjä, m issä lapinraunioita 
on runsaasti, on luultavaa, että tarkoitetaan juuri tällaista muinaisjään* 
nöstä. Rombikirveet ovat, päättäen useammista kivikauden löytöjen 
alarajaa alempaa tavatuista kappaleista2, varsinaista kivikauttamme 
nuorempia eli siis pronssikautisia, onpa tällaisen kirveen katkelma 
löydetty hiidenkiukaastakin Kiukaisten Panelian kylästä.3 Samaan 
tulokseen aletaan johtua m yös Skandinavian m aissa.4 Toiseksi on 
joissakin lapinraunioissa havaittu paasiarkkujen jäännöksiä. M . m. 
olin huomaavinani niitä, joskaan ei ehdottoman varm oja, äskenmainb

1 3078 :8 . Vrt. SM Y A  X X V : 2, kuv. 17.
3 Esim. 2196: 1, 2902 :7 .
3 2994 :7 .
1 Sophus Muller, Aarboger 1919, s. 85 ja  seur.; Ebert, Reallexikon d. Vorge» 

schichte VIII, s. 394 (Ekholm). -  Sen sijaan ei toistaiseksi, niin kauan kun meillä ei 
ole varmempia todisteita kiviaseiden yleisemmästä käytöstä pronssikaudella, epä» 
määräisiin tietoihin lapinraunioista löydetyistä muista kiviaseista voida kiinnittää sen 
vakavampaa huomiota, kuin esim. tietoihin salaman pilstomien puiden juurilta muka 
löytyneistä kiviaseista.
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tussa Vesannon Itäsaaren rauniossa.1 M eillä ei rautakautisiksi tode* 
tuista hautaraunioista tunneta vielä tällaisia rakennelmia, mutta kylläs 
kin PohjoissVirosta, vieläpä room alaiselta rautakaudelta.2

N äitä arvoituksellisia järviseutujem m e raunioita ei ole monta* 
kaan tutkittu, ja  yritykset ovat antaneet kielteisen tuloksen.3 Vain 
kerran aikaisemmin, kun Aspelin v. 1886 tarkasti erään raunion Ris* 
tiinan H aukkavuorella Etelä*Savossa, on löydetty poltettuja luum uruja 4 
-  siis hautaraunio, joskin  sen ikä muiden löytöjen puutteessa jäi 
määräämättä. Vanhat kertomukset lapinraunioista tavatuista saviruu* 
k u ista5, h opeaso ljista6 ja  ruostuneista rautaesineistä7 eivät, niin 
uskottavia kuin ne ovatkin, auta meitä sen pitemmälle. Viitasaaren 
Rantalan lapinrauniodöytö on toistaiseksi varmin kiinnekohta tätä kysy= 
mystä ratkaistaessa. J a  vaikka se toistaiseksi onkin ainoa sellainen, 
on edelläesitetyn valossa todennäköistä, että osa muistakin lapinrau* 
nioista on samanikäisiä, turkisten hankkijain m uistoja room alaiselta 
rautakaudelta.

Lapinraunioiden asema kalaisten sisäjärviemme niemillä ja  saa* 
rilla on muuten samanlainen, kuin K eski*Suom essa tavattavien pienten 
kiuasraunioiden eli »hämäläisten pirtinkiukaiden.» Kuten nimikin 
osoittaa, pitää kansa viimemainittuja m uistoina hämäläisten eränkäym 
nistä niiltä ajoin, jolloin  seudulla ei ollut vielä vakinaista asutusta, 
siis lähinnä keskiajalta ja  uuden ajan alulta. M uistitietoa ei ole syytä 
epäillä, kun itse paikannimet sitovat nämä kiuaspaikat usein hämä* 
läisiin ja  kun historiallisissa lähteissä on tarkkoja tietoja hämäläisten 
vanhoista takam aaom istuksista juuri niillä seuduin, m issä näitä rau= 
nioita on.8 Täm ä viittaa siihen, että lapinraunioiden rakentajat olivat 
m yös eränkävijöitä, jo tka valitsivat oleskelupaikkansa pyyntinäkökohs 
tien mukaan. Etelämpänä maanviljelysseuduillammehan sijaitsevat 
rautakautiset kalm istot taas mäkikunnailla viljavainioiden keskessä osoit* 
taen, että vainajien leposijat valittiin heidän m aallisia elinkeinojaan 
silmälläpitäen. .

' Ks. kertomustani museon topogr arkistossa; vrt myös A. O. Heikel, main. 
teos Tiedeseuran Bidrag=sarjassa X X X V III, s. 22 ja  seur.

2 Tallgren, Zur Archäologie Eestis I, s. 89. Schmiedehelm, Sjtzungsber. d. Gel. 
Estn. Ges. 1925, s. 133 ja  seur.

3 Esim. SM YA  V, s. 206, ja  Ailion kertomus v ita 1912 Jyväskylän kotelossa 
museon topogr. arkistossa.

4 Museon topogr. arkisto ja  2482.
5 A O. Heikel, main. teos, s. 48 (Ylöjärvi).
6 SM YA  III, s. 134 (Maaninka).
7 Esim. SM YA V, s. 205 (Viitasaari, Keitaansaari); SM 1895, s. 81 (Ruovesi).
8 A. Europaeuksen kertomus muinaismuistoista Laukaan kihlakunnassa, käsikirj. 

SM Y:n arkistossa, s. 80 ja seur.
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Kun kirjoituksemme lähtökohtana on viitasaarelainen lapinraunio, 
jäljennettäköön tähän lopuksi muuan lähes 200 vuotta vanha tieto 
näistä m uinaisjäännöksistä. Se sisältyy erääseen 1700*luvun keski* 
vaiheilla, n. 1747—50 laadittuun lyhyeen kertomukseen Viitasaaren 
pitäjästä.1

»H är i församlingen finnes på åtskilliga ställen af invånarena såkallade 
L a p i n  R a u n i o t e l .  Stenhopar, belägna vid Keitele stranden uppå uddar och berg, 
äro eliest rundformiga 4 el. 5 famb:r ungefähr i omkrätzen vijda el:r vidare, men 
mitt uti något gropiga. Inbyggiarena berätta at de äro Lappars gamla monumenter 
som de här lemnat, fördenskul de också kallas Lapin Rauniot. En del hålla före, 
at bemälte Lappar skulle sina Lijk under dem begrafvit, hvarföre ock invånarene 
hafva fasa och rädhåga nu för tijden at dem förstöra el. rubba till någon del, af 
fruchtan för något ondt, som dem deraf vidkomma kunde.2 Och hafva invånarena 
det till grund, at berörde Lapin Rauniot måtte vara et qvarlåtenskap af Lapparnes 
härlefnad, efftersom, då inga vahrachtiga inbyggare varit vid desse Keitele stränder 
el. i hela Församlingen, utan Tavastlänningarne rest hijt til sommaren at fijska och 
til vinteren farit tilbaka på sina hemorter, hafva de bemälte Tavastlänningar med 
våld fördrifit vilda Lappar härifrån som uti gamla tijder här bodt hafva.»

Kertom us osoittaa että muistitieto pakanuuden aikuisesta raunio* 
hautauksesta on ollut vielä elossa asutuksen siirtyessä 1500*luvulla 
seudulle. Lappalaisten hautuupaikoiksi ovat rauniot kansan suussa 
joutuneet sen kertom uksesta selviävän K eski*Suom essa yleisen käsi* 
tyksen mukaisesti, että lappalaiset ovat seudun alkuasukkaita ja  kaikki 
alkuperältään tuntemattomat m uinaisjäännökset heidän käsialaansa. Vir* 
rcilla ja  Ruovedellä pidetään näitä raunioita m yös hautaraunioina, 
mutta taruperäisten »m unkkilaisten» jälkeen jättäm inä.3

1 A dolf Neovius, U r Finlands historia, publikationer ur de A lopxiska pappren 
II, s. 602 ja  seur. Kertomuksen laatijaksi sopii epäillä H . G. Porthanin isää Sigfrid  
Porthania, joka silloin oli Viitasaaren kirkkoherrana. Tästä selviäisi, miksi kirkko-- 
herran nimi on kertomuksessa jätetty »vaatimattomasti» mainitsematta, vaikka saman* 
aikaisen kappalaisen nimi on mainittu.

2 Vrt. edellä s. 29, huom. 2.
3 SM YA  XV, s. 55.

Aarne Europaeus.

Kuva 23. Tituksen lyöttämä roomalainen pronssiraha, takasivu Colosseumin kuvineen. 
Sääminki, Varparanta, Jaakonaho (4653) Vi-



Piirteitä asuinrakennuksen kehityksestä pohjoisessa  
Keski*Suomessa.

Alkeellisim pana rakennuksena, joka on palvellut asuntotarkoi* 
tuksia KeskhSuom essa, on pidettävä m a a s a u n a a ,  puoliksi maahan 
kaivettua ja  muutamalla hirsikerralla varustettua rakennusta. Vielä 
viimeksi kuluneina aikoina KeskLSuom essa on nimitetty saunoiksi 
( m e t s ä s a u n a ,  k a l a s a u n a )  niitä tilapäisrakennuksia, jo ita  metsä* 
miehet ja  kalastajat pyyntiretkillään kyhäsivät satunnaisiksi asunnoik? 
sensa. M utta tämän ohella m aasaunoja on rakennettu suorastaan 
asuntotarkoituksiin, asetuttaessa asumaan jollekin uudispaikalle, ja  
asuttu sellaisissa verrattain pitkät ajat, kunnes on kyetty rakentamaan 
parempi asunto.

Tällainen asuntosauna oli esim. seppä Jo osep p i Liimataisen v. 1891 
kruunun maalle, 5 *2 km:n päähän Konginkankaan kirkolta Viitasaarelle 
vievän maantien varteen rakentama t u p a. Sen koko oli 2 syltä ja  1 
kyynärä pituutta ja  leveyttä. Sisällä oli maakuopan seinänä paljas 
maa ja  maan päälle oli salvottu neljä hirsikertaa. Lattia oli yksijat* 
koinen, ovelta perälle ulottuvista palkeista. K iuas sijaitsi oikeassa 
ovinurkassa, suu toiselle sivuseinälle päin. Ovesta vasemmanpuoliä 
sessa sivuseinässä oli pieni neliruutuinen ikkuna. T ässä  tuvassa asui 
perhe vuoteen 1901, jolloin  torpan nykyinen riihitupa valmistui.

U udispaikkaan muutettaessa rakennettiin tavallisesti ensin s a u n a ,  
joka oli sekä asuinhuoneena että riihenä.1 N äiden maanpäällisten, 
kokonaan hirsistä salvottujen asuinrakennusten nykyisenä yksinkertai* 
simpana m uotona on pidettävä eteisettömiä yksinäistupia, jotka pie* 
nissä torpissa ja  m äkitupalaisilla vielä ovat yleisiä. Tällaiset yksinäis* 
tuvat ovat Konginkankaalla, Sum iaisissa, Konnevedellä ja  Äänekos* 
kella usein vielä savutupia, mutta useimmiten kuitenkin savujohtoi* 
sella uunilla varustettuja ('kuva 1). Jo sk u s tällaisessa savutuvassa 
kylvetäänkin, jolloin  sen kiuas on löylykivillä tehty k u p u k i u k a a k s i  
(K ivenpelto, Konginkankaan kirkonkylä). T upaa saatetaan myöst

1 Vrt. F . H. B. Lagus, Kertomus asuinrakennuksista Sumiaisissa. Kansatiet. 
kertomuksia I, Helsinki 1893, s. 4.
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käyttää riihenä, jolloin se on varustettu parsistolla (Pykäläm äki, Kon» 
ginkangas; kuva 2).

Kun tällaisen yksinäistuvan oven eteen alettiin kaivata suojaa, 
rakennettiin sen eteen n. s. p i s  t e p o r s  t u a  asettamalla irtonaisia pyö* 
reitä puita vinosti pystyyn oviseinää vastaan.

Tästä alkum uodosta lähtien pohjoiskeskisuom alaisen asuinra* 
kennuksen kehitys on käynyt kolmeen suuntaan. Yhdeksi niistä 
merkitsemme sen, jonka m ukaisesti asuinrakennus kasvaa siten, että 
sen oven eteen syntyy välittömästi neliseinäinen lisä, porstua.

Kuva 1. Salmon Plathanin savutupa. Konginkangas, Pyyrinlahti. Kirj. valok.

Porstua saattaa neliseinäisenäkin tupaan verrattuna olla tilapäisempi 
ja  jälkeenpäin rakennettu, mutta tämän ohella se m yös voi olla sal* 
vottu sam anaikaisesti ja  yhteen tuvan kanssa (kuva 3). Edellisessä 
tapauksessa se voi olla laudoista kyhätty. Täm ä eteisrakennus saattaa 
m yös jakautua kahtia, niin että sen kupeelle syntyy säilytyshuone 
ruokatavaroita varten ( m a i t o m ö k k i ,  k o n t t o r i ) .  N äin  on asuin* 
rakennuksen kehitys tapahtunut köyhissä oloissa, m issä ei ole kyetty 
ryhtymään perinpohjaisem paan asunto*olojen uudistukseen. Tämän 
tyyppiset asunnot ovatkin pieniä torppia ja  mäkitupia.

Toinen kehityssuunta on se, jonka mukaan alkuperäistä asuin* 
tupaa vastapäätä syntyy uusi asuinhuone. A lkuperäistä asuinhuonetta 
on voitu käyttää samalla jok o  riihenä tai sau n an a; uuden asunto* 
pirtin syntyessä edellinen jää  esim. saunaksi ja  jälkimäinen palvelee 
yksinomaan asuntotarkoituksia. Tällaisen kehityksen pohjana ovat 
jonkun verran vauraammat taloudelliset edellytykset. Sitä voidaan
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seurata uudistaloissa, jo issa  vaurastuttaessa voitiin ajatella asunto* 
olojen parantamista uusia lisärakennuksia tekemällä. Täm än suuntai* 
sesti on kehitys käynyt esim. konginkankaalaisessa, Seurasaaren ulko* 
museoon siirretyssä Niem elän torpassa, jonka sauna on rakennettu 
1780duvulla, mutta sitä vastapäätä oleva savutupa 1841.

U uden ja  vanhan rakennuksen väli sai katon ja  seinät, ja  näin 
syntyi huoneyhtymä tupa -  eteinen -  sauna. Täm än tyyppinen 
asuinrakennus ei nykyisinkään ole tuntematon pohjoisessa K eski*Suo* 
messa. Sellainen on esim. Sahamäen torpan asuinrakennus Kongin* 
kankaan Kajam an kylässä. Siihen kuuluu tupa, porstua ja  sauna.

Kuva 2. Pykälämäen riihituvan poikittaisleikkaus. Konginkangas.

Porstuasta on myöhemmin lautaseinällä eroitettu osa ruokakom eroksi. 
Saunan ovi sijaitsee tässä rakennuksessa kuitenkin rakennuksen päässä 
eikä tuvan oven kanssa vastakkain.

Kolm as ja  yleisin täkäläisen asuinrakennuksen kehityssuunta 
on se, jonka mukaan alkuperäisen asuinhuoneen eteen syntyy yksi 
tahi kaksi lisähuonetta edellisen jäädessä edelleen vanhaan käytän* 
töönsä. Täm ä rakennuslisä palvelee eräissä tapauksissa suoranaisesti 
asuntotarkoituksia; toisissa tapauksissa asuntotuvan eteen syntyvällä 
rakennuksella on säilytyshuoneen, aitan luonne. Jälkim äisessä tapauk<= 
sessa asuinrakennuksen kehitys noudattaa sitä tendenssiä, mikä on 
yleinen Pohjois^Euroopan havumetsäalueella, nimittäin että pirtin eteen 
syntyy aitta.

Pohjoisessa Keski*Suom essa ovat viime vuosikymmeniin olleet 
ja  ovat vieläkin jokseenkin yleisiä asuinrakennnukset, jo issa  on kaksi 
tupaa vastakkain. N äm ä tuvat tehdään luonnollisesti eri aikoina,
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sikäli kuin asuntotarve on siihen pakoittanut ja  varallisuus on anta* 
nut m ahdollisuuden tällaiseen asunnon laajentamiseen. Ensiksi raken* 
nettuun nähden myöhemmin rakennettu tupa on uudempi; siitä johtuu 
jälkim äiselle yleinen nimitys »uusi tupa» vanhan vastakohtana. N e 
ovat aikaisemmin olleet molemmat savutupia. N äin oli vielä pari 
vuotta sitten Sumiaisten Sum iaiskylän Ypykkäm äellä kaksi savu* 
tupaa vastakkain. M yöhemmin uusi tupa yleensä on ollut savujoh* 
toisella uunilla varustettu. Tällainen asuinrakennus on vielä olemassa 
Konneveden Särkisalon Kivikankaan talossa.

Suuruudeltaan nämä kaksoistuvat olivat yleensä toistensa kokoi* 
sia. M yöhemminkin, kun savutupia ei enää rakennettu, tehtiin kaksi

Kuva 3. Vuorimäen torpan tuparakennus yhteensalvottuine eteisrakennuksineen.
Viitasaari.

tupaa vastakkain. Tällaisia tuparakennuksia ovat nykyisin esim. Kau* 
tian ja  H arjun asuinrakennukset Viitasaaren Niinilahden kylässä.

Toisinaan varsinaisen asuintuvan vastapäätä syntynyt toinen tupa 
on edelliseen verrattuna pienempi ja  varustettu takkauunilla, josta 
sillä on nimitys t a k k a t u p a  eli r a a s u t u p a .

Kaksitupainen rakennusjärjestelmä on tavallinen taloissa ja  va* 
rakkaimm issa torpissa. Kum m assakin tuvassa asutaan, usein toisessa 
pidetään pitoja ja  on se jonkunlainen varatupa. Jo s  taloon kuuluu 
kaksi veljestä, niin toinen perheineen asuu toisessa, toinen toisessa 
tuvassa h Kun asuintupaan ilmestyy liiaksi torakoita, se pannaan 
»kylm ille» ja  siirrytään kovimpien pakkasten ajaksi »uuteen tupaan» 
asumaan.

1 Vrt. O. A . Joutsen, Rakennustyyppejä Keski=Suomen pohjoisosasta. Geo* 
grafiska Föreningens Tidskrift 1900, N :o 3, s. 119.
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M onasti varsinaisen asuintuvan eteen syntynyt uusi tupa, jo s se 
on edellistä pienempi n. s. takkatupa, toimittaa aittahuoneen virkaa. 
Siinä säilytetään m aitoja ja  yleensä ruokatavaroita sekä aterioidaankin 
kesän aikana. M yöhemmin, kun porstuan yhteyteen syntyy kamari, 
kamareita tahi n. s. pientupa, jotka olivat ruoka* y. m. taloustavaroi* 
den säilytyspaikkoja, takkatupa eli eteistupa alkaa kehittyä vierashuo* 
neeksi, kunnes siitä myöhäisimmässä asteessaan tulee varsinainen vie* 
rashuone, s a l  i. Eteistupa jakautuu usein kahdeksi huoneeksi, jolloinka 
toinen on v i e r a s k a m a r i ,  toinen m a i t o *  eli r u o k a k a m a r i ,  s. o. 
maidon ja  yleensä ruokatavaroiden säilytyshuone (kuva 4).

lässä. A  tupa, B porstua, C porstuanpohjakamari, D  vieraskamari, E maitokamari.

Yksinäistupa, kuten edellä on nähty, on useimmiten eteisetön, 
mutta saattaa jo sku s saada ovensa eteen jonkunm oisen suojan, n. s. 
pisteporstuan, jopa neliseinäisenkin tuvan kanssa yhtaikaa salvotun 
eteisrakennuksen. Kasvaneessa asuinrakennuksessa, jo ssa  alkuperäisen 
asuinhuoneen eteen rakennettiin toinen, osoittautui tietenkin edulli* 
seksi suojata rakennusten väliin jäänyt ala. Se tapahtui siten, että 
tämä väli katettiin ja  varustettiin ulkoseinillä. Kun tähän rakennuksen 
täydennyspuuhaan ryhdyttiin myöhemmin, sen jälkeen kun vastapäi» 
nen lisärakennus jo  oli valmiina, ei eteisen seinien rakentamiseen voitu 
sovelluttaa tavallista salvontatekniikkaa. Tavallisinta oli, että porstuan 
seinät rakennettiin varhopatsaiden varaan (kuva 5). Tällöin saatettiin 
4
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eteisen seinä salvoa hirsistä, varaamalla, kuten asuinrakennuksen seinä 
yleensä, mutta seinähirsien päät tuettiin kummankin rakennuksen nur* 
kalle pystytettyjen patsaiden varhoihin ( k a m a t t o ,  k a a l o ) .

Porstuan seinän rakentam isessa käytetyt puut saattoivat m yös olla 
tavallisia veistettyjä seinähirsiä ohempia, halaistuja tahi pälhittyjä laik* 
kareita; voitiinpa muutaman hirsikerroksen väliin etuseinän keski* 
osaan sovelluttaa pystypuitakin, kuten on menetelty esim. konginkan* 
kaalaisen Niem elän torpan porstuan etuseinää rakennettaessa.

Kuva 5. Venteelän asuinrakennus Viitasaaren Ilmolahdella. Porstuan etuseinä 
rakennettu varhopatsaiden varaan. Kirj. valok.

Pienemmissä torpissa rakennusten väliin syntyvä porstua voitiin 
tehdä m yös pystylaudoista, naulaamalla lom alaudat rakojen peitteeksi. 
Täm ä rakennustapa on kuitenkin verrattain myöhäinen ja  tullut käy* 
täntöön sen jälkeen, kun sahattuja lautoja on ruvettu käyttämään ra* 
kennustarkoituksiin.

Talon vaurausasteesta sekä siitä johtuvasta talouden kehittymi* 
sestä riippuen piham uoto saattaa olla jok o  yksinkertainen tahi upeampi* 
jakoinen. Pihamuoto taasen vaikuttaa porstuan rakenteeseen sillä ta* 
voin, että se m uodostuu joko takaseinältään um pinaiseksi tahi läpi* 
kuljettavaksi. Edellisen tapainen on porstua pienissä torpissa ja  mäki* 
tuvissa, jo issa  taloustoim et ja rakennukset eivät ole hajaantuneet 
kahden puolen asuinrakennusta. Jälkim äisen luonteinen on porstua 
vaurastuneempiin oloihin perustuvissa asuinrakennuksissa.
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Asuinrakennukset, joissa molempia rakennuksen puolikkaita 
yhdisti läpikäytävä porstua, johon ei yhtynyt muuta rakennuslisää, 
eivät olleet harvinaisia vielä viime vuosisadan 90*luvulla eräillä poh* 
joisen KeskhSuom en paikkakun nilla \ Porstuan ovet olivat vastakkain. 
Eräässä tällaisessa porstuarakennuksessa oli karjakujan puolisen oven 
eteen rakennettu hirsistä salvom alla ovea vähän leveämpi, pari askelta 
seinästä ulospäin ulottuva, noin 80 cm:n korkuinen aitaus, joka esti 
elukat pääsemästä ovesta sisään. O vet olivat useimmiten korkeus* 
suuntaan nähden kaksoisovia, jakautuen ylä* ja  alaosaan.

Kuva 6. Jussilan  talon pohjapiirros. Sumiaisten kirkonkylä. Porstuanpohja* 
kamarit tuparakennuksesta erillään.

U seissa tapauksissa porstuan takaseinä oli karja* eli takapihalle 
tahi kujalle päin. Se oli aikaisemmin nähtävästi tehty aitaustekniik* 
kaa sovelluttamalla tahi ainakin siinä oleva ovi oli veräjän tapaan 
suljettava. Tästä puhuvat vielä nykyisinkin Keski*Suom essa yleiset 
tämän puolisen porstuan oven nimitys v e r ä y s o v i  ja  porstuan poh* 
jaan rakennetun lisähuoneen kautta syntyvän solan nimitys v e r ä y s »  
s o l a .

Olemme pohjoiskeskisuom alaisten asuinrakennusten kehityksessä 
päässeet tyyppeih in : sauna - '  eteinen -  tupa sekä tupa -  eteinen -  
tupa ( e t e i s t u p a ,  t a k k a t u p a ,  u u s i  t u p a ) .  Jälkim äisen tyyppisessä

1 Tällaisia olivat esim. Viitasaaren Suovanlahden Lepistön, Kemppaalan ja 
Tarvaalan talojen tuparakennukset.
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asuinrakennuksessa »uuden tuvan» puoli saattaa jakautua kahtia, jopa 
kolmiakin (vieraskam ariksi, maito* eli ruokakam ariksi j. n. e.). Tästä 
asuinrakennuksen kehitys jatkuu siihen suuntaan, että porstuan kartano* 
pihan ovea vastapäätä tulee lisärakennus. Täm ä rakennuslisä sijaitsee 
aluksi kokonaan tuparakennuksen seinälinjan ulkopuolella, jo p a  niin* 
kin, että sen etuseinä on vähän matkan päässä tuparakennuksen taka* 
seinän linjasta (kuva 6 ).1 M yöhem m issä kehitysasteissaan se pyrkii 
yhtymään tuparakennukseen ja tunkeutuu yhä syvemmälle porstuaan, 
kunnes sen takaseinä on samalla viivalla tuparakennuksen takaseinän

ytKÄrtovi

Kuva 7. Kivikankaan tuparakennus ja  »pihanpää». 
Konnevesi, Särkisalo.

kanssa (kuvat 7 ja  8). Siinä tapauksessa, että asuinrakennuksen eri osat 
ovat syntyneet edellä kuvatussa järjestyksessä eivätkä ole salvotut 
yhtäaikaisesti, se viim eisessä asteessaankin säilyttää m uotonsa itsenäi* 
senä neliseinäisenä hirsihuoneena.

N äin  syntyy alkuasteessaan n. s. a p i l a n l e h d e n  m u o t o i n e n  
a s u i n r a k e n n u s ,  joka on levinnyt kautta koko maan ja  jonka yksin* 
kertainen tyyppi on täysin kehittynyt jo  1600*luvulla Länsi*Suom en 
sotilasvirkataloissa.2

Tällaisella porstuan pohjaan syntyvällä huoneella on pohjoisessa 
K eski*Suom essa aikaisem m assa asteessaan aitan luonne. Siinä säily* 
tetään ja  käsitellään m aitoja ja  muitakin ruokatavaroita. Täm än ta* 
paisen käytännön saa tämä huone etenkin niissä asuinrakennuksissa,

' Vrt. myös kuv. 4.
2 U. T. Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria II, s. 212.
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jo issa  on tupa ja  sauna tahi kaksi tupaa vastakkain.1 Siitä sen nimi* 
tys m a i t o m ö k k i ,  m a i t o k a m a r i .  N iissä  asuinrakennuksissa, jo issa 
varsinaista asuintupaa vastapäätä on jo  kaksihuoneinen rakennus (tak* 
katupa ja kamari), jonka huoneista toista käytetään maito* tahi

Kuva 8. Kautian tuparakennuksen pohjapiirros. Viitasaari, N iinilahden kyla.

ruokakamarina, porstuan pohjassa oleva huone saa etupäässä vieras* 
huoneen tahi isännän ja  emännän huoneen leiman ( p o h j u s t u p a ,  
p i e n t u p a ,  p o h j a k a m a r i ,  p o r s t u a n p o h j  a k a m a r i ,  k a m a r i *  
p ö n kä).

M yöhem m ässä asteessaan porstuanpohjahuone jakaantuu kahtia, 
jopa kolmiakin, jolloin yksi huoneista saattaa olla keittiönä (kuva 9).

Kuten edellisestä on selvinnyt, porstuanpohjahuone tahi *huoneet 
alkujaan tehtiin myöhemmin kuin asuinrakennuksen muut osat. Vasta 
myöhempinä aikoina, kun kehittyneemmät olot ovat tehneet mahdol*

Kuva 9. Harjun talon asuinrakennus. Viitasaari, Niinilahti. Porstuan po hjaraken= 
nus tuparakennuksen ulkopuolella, mutta jakautunut jo  kahtia.

1 Näin on asianlaita esim. konginkankaalaisessa, Seurasaaren ulkomuseoon 
siirretyssä Niemelän torpassa.
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liseksi rakentaa samalla kertaa suurempiakin asuinrakennuksia, pors* 
tuanpohjahuoneet on salvottu yhtäaikaisesti rakennuksen muiden 
osien kanssa. Porstuan katto on tavallisesti rakennuksen molempien 
puolikkaiden vesikaton kanssa yhteinen, mutta kuitenkin niin, että 
eteisen katto lepää omien vuoliaisten varassa. Siinä tapauksessa, ettei» 
vät asuinrakennuksen puolikkaat ole saman korkuisia, eteisen katto 
on yhteinen ainoastaan matalamman rakennuksen puolikkaan katon 
kanssa.

Asuinrakennukseen myöhemmin syntyneistä lisistä on mainittava 
kartanopihan puolelle, porstuan varsinaisen käyntioven eteen syntyvä 
oveneteisrakennus, m il  la  eli v is  k i. Se on useim m issa tapauksissa

Kuva 10. Kautian tuparakennus milloineen. Viitasaari, Niinilahti. Kirj. valok.

päätyharjallinen, etuosastaan patsaiden varaan rakennettu porraskatos, 
jonka sivujen alaosat ovat pitkittäislaudoista, jotka käyvät etupatsaista 
oviseinään tahi seinään kiinnitettyihin patsaisiin. Kannatinpatsaat 
ovat tavallisesti profiloiden veistetyt, ja  kehittyneimmissä millaraken* 
nuksissa otsikko* ja  räystäslaudat ovat koristeellisiksi leikatut. Täl» 
lainen pääsisäänkäytävän suojarakennus (kuva 10) on täkäläisissä ra» 
kennuksissa kuitenkin verrattain myöhäissyntyinen. Se puuttuu sään* 
nöllisesti pienempien torppien asuinrakennuksista, ja  usein ovat suu» 
rempien torppien ja  talojenkin asuinrakennukset sitä vailla (ks. kuv. 5). 
Rakenteeltaan ja  m uodoltaan millarakennukset vastaavat lähinnä keski» 
pohjalaisia.

Tähän päättyy pohjoiskeskisuom alaisen asuinrakennuksen kehitys 
rakennuksena eli huoneyhtymänä, joka pyrkii keskittymään saman ka* 
ton alle yhtenäiseksi huonekom pleksiksi. Kehitys käy tästä siihen suun* 
taan, että taloon varsinaisen asuinrakennuksen lisäksi tehdään erilli*
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nen lisärakennus. Tällaista rakennusta nimitetään p i h a n p ä ä t u v a k s i ,  
p i h a n p ä ä k s i ,  p i h a n p e r ä k s i ,  t a k k a t u v a k s i ,  u u d e k s i  tu< 
v a k s i  sekä viimeisessä kehitysasteessaan p y t i n g i k s i .

Asuinrakennuksen laajentuminen tämänsuuntaisesti on tapahtu* 
nut myöhäisempinä a ik o in a ; sen perustana on kasvanut varallisuus 
ja sen mukanansa tuomat m ahdollisuudet ja  suuremmat vaatimukset. 
Tällaisia erikoisrakennuksia tavataankin varsinaisesti vain varakkaam* 
m issa taloissa. Kuten nimikin osoittaa, on tähän lisärakennukseen 
alkujaan ennen kaikkea kuulunut tupa. Täm än ohella siihen miltei 
säännöllisesti kuuluu porstua ja porstuanpohjakam ari1 (kuva 11). »Pi* 
hanpää» jäljitteleekin yleensä varsinaista asuinrakennusta, mutta huo* 
neiden koko on jälkimäiseen verrattuna pienempi. N äin  tällaisessa 
rakennuksessa saattaa olla vastakkain kaksi tupaa, joista toinen »pie*

nempi», toinen »suurem pi» (ks. kuv. 7). Kuten varsinainen tuparaken* 
nuskin pihanpäärakennus voi kehittyä yhä useam pihuoneiseksi ja  vers 
rattain suureksi rakennukseksi (pytingiksi). Tällaisen kehitysasteen 
pihanpäärakennus saavuttaa vain varakkaimmissa taloissa, jo issa  esim. 
metsäkaupoista saaduilla rahoilla pyritään suurempaan arvokkuuteen 
ja mukavuuteen (kuva 12).

Tuparakennukseen nähden pihanpäärakennus sijaitsee tavallisesti 
suorakulm aisesti ja  vähintäin niin kaukana, että jokin portti voidaan 
sijoittaa rakennusten väliin. M uutam issa sijoitteluissa pihanpääraken* 
nus on taasen melko loitolla tuparakennuksesta.

A lkujaan pihanpäärakennuskin merkitsi varsinaisen asuinraken- 
nuksen laajentumista ja  palveli käytännöllisiä taloustarkoituksia. Ku* 
ten ruotsalaisen pohjanmaan l i l l s t u g a a n ,  saattoivat siihen asettua 
asumaan talon vanhukset, naim isissa oleva isännän veli tahi joku  
sukulainen yleensä. M issä näin ei ollut laita, pihanpäärakennukseen

1 Vrt. Lagus, m. t., s. 25.

Kuva 11. Majaamäen »pihanpää». Konnevesi, Hytölä.
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kuuluva tupa voi olla suurimman osan vuotta asumattomana, ja  siihen 
siirryttiin asumaan vain talvella, kun vanhasta asuintuvasta tapettiin 
torakoita. Pihanpäärakennukseen kuuluvaa kamaria voitiin käyttää 
maitokamarina, ja joskus siitä syntyykin jonkunlainen »m aitopuoli». 
M utta milloin tarve ei vaadi sen huoneitten käyttämistä välttämättö* 
miin käytännöllisiin tarkoituksiin, siitä m uodostuu v i e r a s p u o l i  eli 
p y t i n k i .

Pytingin huonejärjestys vaihtelee talon suuruuden ja  varallisuu* 
den mukaan. Tavallista on, että siihen kuuluu toisessa päässä sali, 
porstua ja  porstuanpohjakam ari sekä vastakkaisessa päässä kaksi 
kamaria (ks. kuv. 6).

Kuva 12. Kautian »pytinkirakennus». Viitasaari, Niinilahti. Kirj. valok.

Pihanpäärakennuksen (tuvan) seinät pidettiin sisältä valkoisina 
niin kauan kun ne sellaisina pysyivät. Viime vuosisadan 70—80du« 
vulla vierastupien seiniä käsiteltiin kalkista, savesta ja  silpuista teh* 
dyllä rappausaineella, jo lla  varsinkin seinän raot täytettiin. Samalla 
koko seinät valkaistiin kalkkirappauksella ja  maalattiin josku s kirja* 
v ik s i.1

Edellä on esitetty pohjoiskeskisuom alaisen asuinrakennuksen 
kehityksen pääpiirteet. Täm ä kehitys on näyttänyt kulkevan sitä 
suuntaa, jonka mukaan eteisetön yksinäistupa, jona on saattanut olla 
puoleksi maahan kaivettu rakennus ja  joka maanpäällisenä on sa^ 
malla kertaa voinut olla riihenä ja  saunanakin, on saanut eteensä toi*

1 Vrt. Lagus, m. teos, s. 25. — Kirjaviksi maalatut »pihanpään» seinät ovat 
säilyneet vielä Sumiaisten Rantalan talossa.
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sen rakennuksen, minkä jälkeen rakennusten väli on varustettu katolla 
ja  seinillä, jolloin  on syntynyt eteinen. Seuraava rakennusneliö syn* 
tyy eteisen eli porstuan kohdalle, sen taakse, erillisenä huoneena, mikä 
vähitellen tunkeutuu porstuaan, ollen viimeisessä asteessaan sen si* 
sässä, joskin silloinkin erillisenä, itsenäisesti salvottuna rakennuksena. 
Tämän kehityksen ohella on niin hyvin alkuperäistä asum usta vasta» 
päätä kuin eteisen pohjaan syntynyt lisärakennus jakautunut useam* 
maksi huoneeksi. Kehittyneimmissä oloissa on tällaisen asuinraken* 
nuksen lisäksi rakennettu erillinen pihanpäärakennus.

Tarkastelumm e perustuu siihen aineistoon, minkä viime vuosi» 
sadan jälkipuoliskolla sekä nykyisin vielä tällä alueella tavattavat ra* 
kennukset tarjoavat. Samalla on rajoituttu seuraamaan asuinraken* 
nuksen kehitystä etupäässä huonetyyppien sekä rakennuksiin kuulu* 
vien eri huoneitten synnyn kannalta. Rakennusten yksityiskohdat 
on jätetty esityksemme ulkopuolelle. Kuitenkin juuri nämä yksityis» 
kohdat tarjoaisivat aineistoa maakunnallisten ja eri kulttuuripiireihin 
kuuluvien ilmiöitten selvittelylle. Kysym yksessä oleva alue on ni* 
mittäin mielenkiintoinen siinä suhteessa, että siinä itäinen ja läntinen 
kansatieteellinen kulttuuripiirimme suuressa määrin ovat sulautuneet 
yhteen. Etupäässä idästä ja  koillisesta tulleina pohjoisen Keski*Suo» 
men eli Pohjois»Häm een asukkaat näitä entisiä Etelä*Hämeen erä» eli 
takamaita asuttaessaan toivat mukanaan näille tienoille itäiset kansa* 
tieteelliset erikoisominaisuudet. Pohjoisessa ja  lännessä alue rajoittuu 
läntiseen, nimenomattain keskipohjalaiseen kansatieteelliseen alueeseen; 
tämä naapuruus sekä pohjoisen Keski»Suomen aikoinaan vilkas liike* 
yhteys Pohjanmaan rannikolle ovat tuoneet mukanaan täällä tavattavat 
läntiset ainekset. U seissa yksityiskohdissaan alueen asuinrakennukset 
osoittavat savo»karjalaisia piirteitä, samalla kun varsinkin kehittyneim* 
missä on havaittavissa lukuisia läntisiä om inaisuuksia. Keskisuom alainen 
savutupa ja  sen jälkeläinen, aikaisempi savujohtoisella uunilla varus* 
tettu asuintupa, ovat pohjaltaan itäsuomalaisia. Tästä puhuvat esim. nii» 
den alkuperäinen uunirakenne ja  orsien sijoitus, joka säännöllisesti on 
poikki pirtin käypä. Samoin ovat lukuisat asuinrakennuksen osien 
nimet itäsuom alaisia.1 M utta jo  eräissä asuinrakennuksen huoneitten 
yhdistelm issä havaitaan keskipohjalaista vaikutusta. Tällaisena on pidet* 
tävä esim. n. s. eteistuvan eli takkatuvan syntymistä alkuperäisen asuin* 
tuvan vastapäätä. Jo  nimeltäänkin tämä tupa vastaa pohjalaista » e r u s *  
t u p a a » ,  ja  se seikka, että se on ollut takkauunillinen, viittaa myös 
läntiseen vaikutukseen. M yös se, että useissa pohjoisen Keski*Suo*

1 Esim. tuvan k a r s i n a  sekä v e r ä y s o v i ,  joka jälkimäinen, samaten kuin 
v e r ä y s t f o l a  (veräjänsola), ovat tunnetut myös Savossa.
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men taloissa itäsuom alaistyyppisen pankollisen tuvan uunin tilalle on 
tullut suurellisia, usein holviotsikollisia yhdistettyjä takka* ja  leivin* 
uuneja, puhuu pohjalaisesta vaikutuksesta. Tällaisten uunien syntymi* 
nen sattuu nähtävästi samaan aikaan (1860* ja  1870*luvulle), jolloin 
pohjoiskeskisuom alaisten yhteys Keski*Pohjanm aan rantakaupunkei* 
hin, ennen kaikkea Kokkolaan, oli vilkkaimmillaan.

Albert Hämäläinen.



M uutamia tietoja purupihkan käytöstä Suom essa.
Eri lähteiden mukaan Sirelius kertoo O bim ugrilaisten, tseremis* 

sien ja lappalaisten pihkanpureskelusta,1 jolla näyttää m. m. olevan 
sekä nautinnollinen että lääkkeellinen merkitys.

T apa ei ole tuntematon Suom essakaan. V. 1761 David Alopaeus 
kirjoittaa Leppävirroilta, että rahvas tapasi ennen ajoittain koota pih* 
kaa, jo sta  osa valmistettiin »h artsik si.»2 Hän ei kuitenkaan selvitä 
tarkemmin tämän hartsin käyttöä. Värikkään kuvauksen Skandina* 
vian metsäsuomalaisten pihkanpureskelusta antaa Gottlund eräässä 
kirjeessään,3 jossa  hän kuvailee kokemuksiaan Svärdsjön seurakun* 
nassa kesällä v. 1817. Hän oli mennyt kirkkoon ja  näki ihmeekseen 
jum alanpalveluksen aikana koko naisväen yhtenään jotakin syövän 
tai pureksivan. Kaipaamansa selvityksen hän sai seurakunnan papilta. 
N aiset purivat pihkaa, etteivät saarnan aikana torkahtaisi uneen.
Lisäksi pappi oli kertonut, että seudun paimenet kesäisin kokosivat
kuusenpihkaa ja  valmistivat sen esipureskelulla kelvollisiksi puru*
pihkam öykyiksi, jotka he sitten myivät tai antoivat lahjoina ystävilleen.4

Näihin asti ovat vanhat vaimot ja  varttuneemmat lapset Keski* 
Pohjanmaalla -  erikoisesti Siika*, Pyhä* ja  Kalajoen varrella -  pures* 
kelleet pihkaa.5 Parhaastaan on purtu ja  vieläkin purraan juuri kuiu 
senpihkaa, jota kyhmyihin kuivettuneena jungella tai puukolla irroite? 
taan koskuen rososta. Suuhun pistetään muutamia kokkareita ja 
aletaan hiljalleen pureksia; ensin pihka hajoaa pieniksi sikkareiksi 
ympäri suuta ja erityttää runsaasti sylkeä sekä maistuu karvaalta.

1 Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria, 11, s. 50.
2 David Alopaeus, Berättelse om Leppävirta församling (Lcinberg, Bidrag till 

kännedom af vårt land 1, s. 39).
3 Kirje ju laistuna: Petrus Nordmann, »Finnarne i mellersta Sverige», s. 162 ja

se ur.
4 Herra Startsevin tiedonannon mukaan myös syrjääniläismiehet metsältä palas 

tessaan tuovat tuliaislahjana vaimoilleen ja  lapsilleen kokoamaansa lehtikuusenpihs 
kaa, jo ta nämä mielellään pureksivat.

5 Vrt. Itkonen, Lappalaisten ruokatalous, s. 77. Esitettävät tiedot on allekirj. 
kerännyt etupäässä Nivalasta, Kalajoelta, Haapavedeltä ja  Piippolasta
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Pureksija syleksii hammastensa raosta ja kokoilee sikkareita kielels 
lään, kunnes ne tarttuvat yhteen ja  pihkasta m uodostuu sitkeä, puner* 
tava m öykky, jota on hauska pureksia karvaan maun kadottua ja  
hyvän tultua sijalle. Väliin, jo s kuusen pinnalla on enemmälti pihs 
kaa, pistetään siihen tuli, jolloin palava pihka alkaa valua alas tums 
mana nesteenä, joka kuitenkin pian jähmettyy ja  on heti kelvollista 
suuhun pantavaksi. Poltetussa pihkassa ei tunnu esipureskelun kats 
keraa makua, mutta muuten sen aromia ei pidetä yhtä hyvänä kuin 
polttamattoman, ja  lisäksi poltettu pihka pian haprastuu suussa. Mauls 
taan parhaana pidetään kuitenkin m uurahaispesistä koottua »tiasens 
ravia» eli männynpihkaa. Pureskelua varten ei männyistä milloins 
kaan suorastaan oteta pihkaa, koska sitä pidetään pahanmakuisena 
ja  suuhun tarttuvana; mutta kun muurahaiset kuljettavat sitä pieninä, 
kuivina paloina kekoihinsa ja  höystävät vielä hapollaan, on sen arvo 
-  erikoisesti happamen sivumaun takia -  aivan toinen.

Paitsi arominsa takia purraan pihkaa hampaidenkin takia, jotka 
sen sanotaan pitävän raikkaina ja  terveinä. M äärätyissä tapauksissa 
arvellaan myös n.s. rinnankorvennuksen parantuvan pihkan pureskelulla.

K. Vilkuna.



Huom ioita suomalaisten talvisikataloudesta.
Sikapahnassa alkoi talvikausi varsinaisesti sen jälkeen kun syk* 

syllä toimitettava vuotuinen teurastus oli suoritettu.1 Talven yli elä* 
tettäviksi jätettyjä sikoja nimitettiin Kajaanin puolessa »talvisioiksi», 
Ruovedellä »ylöntalvisiksi sioiksi» ja  Parikkalassa »eläkkisioiksi» sekä 
Harjavallan tienoilla »elatussioiksi».2 Vielä miespolvi sitten oli monin 
paikoin talvisikojen lukua määräämässä muuan nähtävästi vanha sika* 
talousjärjestelm ä. Rautalammin kihlakunnassa 3 oli näet taloissa tapana 
pitää 2 talvisikaa, jo ista usein toinen oli emisä ja  toinen karju. Talvi* 
siat tapettiin seuraavana syksynä, mutta taloon jäi seuraavaksikin 
talveksi taasen 2 sikaa, jotka oli kasvatettu kevätpuolella syntyneistä 
porsaista. J a  nämä vuorostaan tapettiin seuraavan vuoden syksynä. 
Samanlainen tapa tunnetaan samoilta ajoilta O ulaisista, Kärsämäeltä, 
Kajaanista sekä edelleen Anjalasta, M uurlasta ja  Eurajoelta. 4 M utta 
toisin paikoin oli talvisikojen pito runsaampaa. Kerrotaan Ikaalisten 
tienoilta 1800*luvun loppupuolelta, että siellä oli taloja, jo issa  siko* 
pahnassa oli talvella toistakymmentä päätä. 5

Suom alaiselle sikataloudelle talvella oli eritoten kuvaavaa se, 
että siat aamulla päästettiin, mikäli sääsuhteet myönsivät, läätistä 
ulkosalle, missä ne päivän ajan kuljeskelivat pihoilla ja  teillä hakien 
ravintoa. Ulan tullessa ne jälleen suljettiin sikopahnaan. Talojen 
naisten huudot, kun he hämärän edellä kutsuivat sikansa takaisin,

1 Sikojen teurastusajasta esim- Gadd , Satacunda häraders norra del, s. 94 (loka* 
kuussa); Warelius, Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853, s. 57 (joulun edellä); Häyhä, 
Talvitoimet, s. 13 (myöhemmin syksyllä).

2 Fr. Tikkanen, Karjanhoidosta Kajaanissa, s. 17; Ivan Martinoff (Martini), 
Karjanhoidosta Ruovedellä, s. 19; M. Pajari, Karjanhoidosta Parikkalassa, s. 42 ; 
N ikolaus Ruusunen, Karjanhoidosta H arjavallassa ja  sen naapuripitäjissä Nakkilassa 
ja  Kokemäellä, s. 441—442. SK SA  ( =  Suom. Kirj. Seuran arkisto).

3 Emil Makkonen, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 11. SK SA .
4 Antti Tikkanen, Karjanhoidosta Oulaisissa ja  Kärsämäellä, s. 22; Fr. Tikka» 

nen, Karjanhoidosta Kajaanissa, s. 16; J . Multala, Karjanhoidosta Anjalassa, s. 16; 
Ju h o  Fr. Isopere, Karjanhoidosta Eurajoella, s. 13; SK SA . -  Vilho Saariluoma, 
Kansan elämäntavoista Muurlassa, s. 85. KM ( =  Kansallismuseo).

5 Taavi Enne, Karjanhoidosta Ikaalisten tienoilla, s. 43. KM.
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olivat tuolloin luonteenomaisia ilmiöitä suom alaisissa kyläkunnissa. 
Sikojen kotiin kutsum ista nimitettiin ainakin Lohjalla »siankellon 
soim iseksi.» 1 T ietoja näiden kotieläinten pidosta talvella ulkona on 
1800*luvulta seuraavilta paikkakunnilta: Räisälästä, Sotkam osta, Rauta* 
lammin kihlakunnasta, Laihialta, Kurikasta, Ruovedeltä, Längelmäeltä, 
Ikaalisten tienoilta ja  samoin Tyrväästä, H arjavallan seuduilta, Pöy* 
tyältä, Perniöstä sekä, kuten äsken mainittiin, L o h ja lta .2 T apa oli 
niin m uodoin vallalla sekä itä* että länsisuom alaisilla alueilla. Kuiten* 
kin oli meillä viime vuosisadan loppupuolella paikkakuntia, missä 
siat talvella pidettiin läätissä. Huom attavaa on, että tapa esiintyi seu* 
duilla, m issä sikatalous oli vähäistä, kuten Oulaisten ja  Kärsämäen 
p u o le ssa .8

Itse asiassa ei talventulo paljoakaan muuttanut suom alaisen sika* 
talouden m uotoja. Se vain toi, niin sanoaksemme, siat lähemmäksi 
kotia. Oli näet m. m. Rautalammin kihlakunnassa m iespolvi sitten 
tapana, että siat saivat käydä takam etsissä syöm ässä m arjoja ja  kas* 
veja aina lumen tuloon saakka. J a  samaa tiedetäan Lohjalta, m issä 
useat vielä 1800*luvun loppupuolella veivät keväällä sikansa metsiin, 
jossa ne oleskelivat niin kauan kuin maa jäätyi, jolloin taas tulivat 
kyläkuntiin. 4

M uuten oli kansan mielestä ulkosalla pitäminen sioille edullista 
senkin vuoksi, että niiden jalat tällöin pysyivät suorina, jota vastoin 
ne ahtaassa läätissä pitemmältä oltaessa painuivat väärään, ja sika tuli 
»jalattom aksi» (Kurikka). 5

Epäilemättä oli sikojen talvella ulkona käyttäminen täällä iki* 
vanha tapa niinkuin sekin, että vuohet, jotka samaten olivat vähällä

1 Matilda ÖsterbergsGrönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 21. KM.
2 Eero Väkiparta, Karjanhoidosta Räisälässä, s. 82; H. Härmä, Karjanhoidosta 

Sotkamossa, s. 49; K. Vesala, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 11; Hers 
man Brandt, Karjanhoidosta Laihialla, s. 43; Samuli Paulaharju, Karjanhoidosta 
Kurikassa, s. 74; Ivan Martinoff, Karjanhoidosta Ruovedellä, s. 18; E. A . Ekman 
(Tunkelo), Karjanhoidosta Längelmäellä, s. 35; N ikolaus Ruusunen, Karjanhoidosta 
Harjavallassa ja  sen naapuripitäjissä Nakkilassa ja  Kokemäellä, s  443. SK SA . Taavi 
Enne, Karjanhoidosta Ikaalisten tienoilla, s. 43, 48; T. Lehtisalo, Karjanhoidosta 
Pöytyällä, s. 14; Matilda ÖsterbergsGrönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 21. KM. 
Valma Suvanto, Sanakokoelma Perniöstä. Sanakirjasäätiön arkisto. -  Wareliust 
Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853, s. 57; ks. myös Sirelius, Suomen kansanomaista 
kulttuuria 1, s. 221.

3 Antti Tikkanen, Karjanhoidosta Oulaisissa ja  Kärsämäellä, s. 21. SKSA. 
Samasta lähteestä selviää myös se vanhemmasta kansanomaisesta sikataloudesta 
poikkeava asianlaita, että siat main. paikkakunnilla pidettiin kesälläkin pahnassa.

4 Emil Makkonen, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 12. SKSA. 
Matilda ÖsterbergsGrönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 21. KM.

5 Samuli Paulaharju, Karjanhoidosta Kurikassa, s. 74—75. SK SA .
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ravinnolla toimeentulevia ja kylmää kestäviä, niinikään saivat talvella 
etsiä ulkosalta ruoan lis iä .1

M onin paikoin oli meillä viime vuosisadalla tapana, että sikoja 
talvisaikaan ruokittiin varsinaisesti kerran päivässä. Tämä tapahtui 
säännönmukaisesti illalla, sen jälkeen kun siat oli ulkosalta saatu 
yöksi läättiin (Puum ala, Rautalammin tienoo, Längelmäki, P ö y ty ä ).2 
Kuitenkin oli toisin paikoin tapana antaa sioille, jotka tällöinkin oli* 
vat päivisin ulkona, 2 kertaa ruokaa, nim. aamulla ja  illalla. Jälk i* 
mäinen tapa esiintyi tuolloin ainakin Ruovedellä ja  L oh jalla .3 M utta 
paikoitellen syötettiin kansan parissa ainakin jo  1800*luvun lopulla 
sikoja 3:kin kertaa. N iin  oli laita Jaalassa, jo ssa  ne saivat ensi* 
mäisen ateriansa aamulla ennen pahnasta laskemista, toisen keskipäi* 
vällä ja  kolmannen illalla läättiin sulkemisen jälkeen. M ainittakoon, 
että sikojen keskipäiväruoka Jaalassa kaadettiin pihalla sijaitsevaan 
kaukaloon. 4

Vanhoihin suomalaisiin sikojen ruokintamenetelmiin talvella 
kuului n. s. pantiosta tehty ruoka. Hauhon pitäjän kuvaaja kertoo 
tästä v. 1756: »S ik o ja  ruokitaan myös pantiolla (Pandio), joka val* 
mistetaan nauriin lehdistä siten, että syksyllä nauriita nostettaessa 
kootaan naurismaalle iso joukko kuumennettuja kiviä. N äiden päälle 
kasataan nauriin naatit hautumaan ja  pehmenemään. Sen jälkeen 
hautuneet lehdet pannaan paalujen väliin, jotka lyödään pystyyn siten, 
että ne m uodostavat piirin, jonka halkaisija on 3 kyynärää. Lehdet 
jäätyvät painossa kasaan, ja  ensimmäisellä talvikelillä kuljetetaan pantio 
kotiin. Ennenkuin sitä sioille annetaan, on sitä lämmitettävä. Täm ä 
ruoka on varsin ravitsevaa.» 5 T ässä kohden on huomattava, että 
samoin pantioituja nauriinlehtiä käyttivät täällä asukkaat vanhastaan 
itsekin talviruoakseen. V. 1751 kerrotaan tästä Ylä*Satakunnassa ja  
mainitaan, että hyvinä vuosina nauriinlehti*pantioita tehtiin vain siko* 
jen talviruokintaa varten. 6

U seat 17C0*luvun lähteet mainitsevat meikäläisen sian talviruo* 
kana nauriit. Kertom uksessa M ouhijärveltä 1776 sanotaan, että niillä

1 Vuohien talvella päivittäin ulkosalla pidosta ks. esim. Matilda Österberg* 
Grönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 19. KM. -  Ks. myös Fred. Joh . Fonseen, 
Beskrifning öfwer Helsinge Sochn (1751), s. 33. Kopiona KM.

2 K. W. Reponen, Karjanhoidosta Puumalassa, s. 4 ;  Emil Makkonen, Karjan* 
hoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s 11; E. A. Ekman, Karjanhoidosta Längel* 
mäellä, s. 38. SK SA . — T. Lehtisalo, Karjanhoidosta Pöytyällä, s. 14. KM.

3 Ivan Martinoff, Karjanhoidosta Ruovedellä, s. 18. SK SA . — Matilda Öster*
bergsGrönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 21. KM. -  4 Yksit. tiedonanto.

3 Kalm—Herkepaeus, Beskrifning öfwer Hauho socken, s. 38. Ennen mainittu 
Sirelius, Kansanomaista kulttuuria I, s. 222.

6 Gadd, Satacunda häraders norra del, s. 95, 113.
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ruokkivat useimmat sikansa, ja  Sysm ästä esitetään 1792 keitetyt nau* 
riit ensimmäisinä sikojen ruok inn assa; ja  niinikään mainitaan sian nau* 
riit Rautalammilta 1800*luvun alkupuolelta .1 -  M yöhem m ältä ajalta 
tiedetään, että Längelmäellä talvisin usein syötettiin räätiköitä näille 
kotieläim ille.2

Kansanom aisessa sikojen ruokinnassa näyttää meillä vehkalla 
(C alla palustris) aiemmin olleen huomattava merkitys. N iinpä sitä 
v. 1571 kerrotaan käytettävän Y lä*Satakunnassa ja  v. 1759 se maini* 
taan H uittisista sekä samana vuosikymmenenä m yös Hämeestä, H au* 
holta. N äm ä lähteet eivät kuitenkaan tiedä vehkan käytöstä sikata* 
loudessa sen tarkem paa.3 Sensijaan on Keski*Pohjanm aalta säilynyt 
yksityiskohtaisem pi kuvaus tämän kasvin syötöstä sioille. V. 1754 näet 
kerrotaan Kokkolan tienoilta: »M issä  sitä (vehkaa) kasvaa talojen 
lähellä, syövät siat kesällä sitä mielellään ja  tulevat siitä niin hyvin* 
voiviksi, että tuskin ovat laihempia, kuin jo s  niitä olisi läävässä 
vartavasten lihoitettu. N äitä kotieläimiä, jotka tarvitsevat talviruoak* 
seen viljaa ja  muuta sellaista, mikä sikojen pitäjälle tulee kalliiksi, 
ruokkivat täällä eräät ainoastaan vehkalla, jota onkin helppo saada, 
kun sitä runsaasti kasvaa. Syksyllä kootaan vehkaa soista (slås det 
af) ja  pannaan märkänä 2 >/2 kyynärää korkeiden paalujen väliin. 
N äm ä paalut lyödään maahan niin, että ne m uodostavat 2 kyynärää 
läpimitaten olevan kehän. Vehka jäätyy siellä suuriksi möhkäleiksi, 
ja  talvella se kuljetetaan kotiin ja annetaan sioille. Eivätkä siat, 
jotka tästä käyvät lihaviksi, silloin kaipaa muunlaista talviruokintaa». 4 
Tätä kuvausta täydentänee Laihian pitäjänkertom us samalta ajalta, 
jo ssa  mainitaan, että talveksi koottu vehka, ennenkuin se annettiin 
sioille, pehmitettiin kuumalla vedellä. 5

Edelläesitettykin vehkan säilytysmenetelmä oli etnografisesti 
katsoen n. s. pantio; ja  tämän pantio*m uodon esikuvana voisi pitää 
ennemmin puheenaolleita naurispantioita.

Vehka oli niin m uodoin äsken m ainitussa tapauksessa sikojen 
talviruokaa, mutta huom autettakoon samalla, että sitä toisilla seuduilla 
on käytetty niiden kesäruokinnassa. Jälkim äinen tapa tunnetaan 
1800*luvulta Perniöstä ja  sen naapurista M uurlasta sekä edelleen Pöy*

1 Å bo Tidningar 1776, n : o 5 ;  Gadd—Ticcandev, A fhandling om Sysmä socken, 
s. 22. Thomas Grönlund, Beskrifning öfwer Rautalampi socken, s. 28. Kopiona KM.

2 E. A. Ekman, Karjanhoidosta Längelmäellä, s. 37. SK SA .
3 Gadd, Satacunda häraders norra del, s. 113; ks. myös Hall, Beskrifning 

öfwer Birckala socken, ilman pagineerausta; Gadd-Cairenius, Beskrifning öfwer 
Hwittis socken, s. 38 ; Kalm—Herkepaeus, Beskrifning öfwer H auho socken, s. 38, 
mikä jälkim äinen mainitaan myös Sirelius, m. t. I, s. 221.

4 Chydenius—Fabrell, Om Gamle Carleby II, s. 42—43.
5 C. F. Stierwald, Beskrifning öfver Laihela Sochen (1755), s. 142. Kopiona KM.
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tyältä. N äillä paikkakunnilla valmistettiin vehka sikojen ruoaksi 
keittämällä. J a  näin saatuun puuromaiseen ruokaan (M uurlassa: 
kaali) oli Pöytyällä tapana lisätä vähän jauhoja, jotta maku paranisi. 
M yöskin mainittakoon, että vehkaa Perniössä käytettiin nimenomaan 
porsasten k e itok si.1

Varmaankin havainto, että siat vesiperäisistä maista hakivat 
syötäviä juuria, opetti meillä kokoamaan vehkaa niiden ravinnoksi. 
Sitäpaitsi on muistettava, että vehkasta on sen ravintopitoisuuden 
vuoksi yleisesti valmistettu täällä hätäajan le ipää.2 M uuten näyttää, 
mikäli asianomaisten lähteiden seikkaperäisyyteen saa luottaa, vehkan 
käyttö sioille esiintyneen erikoisesti Suomen läntisillä alueilla.

Alkukantaisiin sian talviruokintamenetelmiin kuului edelleen 
männynkuoren käyttö. V. 1751 mainitaan tämä Ylä»Satakunnan 
pitäjistä -  v. 1775 kerrotaan M ouhijärvellä useimpien käyttävän 
sikojensa ruokinnassa pääasiassa männynkuorta -  sekä edelleen samalla 
vuosisadalla H uittisista ja  Hauholta. Vähän myöhemmin luetellaan 
männynkuori Pirkkalasta ensimmäisenä sioille annettavana ru ok an a.3 
Valitettavasti eivät nämä lähteet kerro tavasta tarkemmin. M utta 
luultavaa sen sijaan on, että sikojen perinnäinen mieltymys mänty» 
puun kuoreen oli johdattam assa varsinaiseen männynkuoren syöttöön 
näille kotieläimille. J a  etenkin oli sioilla tilaisuus kalvaa kuorta tar» 
hassa, jonne nuoria mäntyjä oli tuotu havulannan tekoa varten .4 
Siitä ei enää ollut pitkälti sikojen läävässä männynkuorella ruokki» 
miseen. Täm än yhteydessä mainittakoon A skolan pitäjästä muis» 
tiinmerkitty tieto, että huonoina heinävuosina syötettiin lampaille 
hienokuorisia mäntyjä, jotka silloin rankoina tuotiin navettaan. 8

N äihin suomalaisiin tapoihin liittyy Viron ruotsalaisten tapa ruok» 
kia sikojaan talvella, nähtävästi pääasiassa, pienennetyllä männynha» 
vulla, jonka päälle kaadettiin kuumaa vettä ja  ripotettiin vähän jauhoja.6

1 Valma Suvanto, Sanakokoeltna Perniöstä, Sanakirjasäätiön arkisto. Vilho 
Saariluoma, Kansan elämäntavoista Muurlassa, s. 86 ja  T. Lehtisalo, Karjanhoidosta 
Pöytyällä, s. 15. KM. — 2 Sirelius, m. t. I, s. 317.

3 Gadd, Satacunda häraders norra del, s. 113; Beskrifning öfwer Mouhijärvi 
socken i Å bo län, Å bo Tidningar 1776, n:o 5; Gadd—Cairenius, Beskrifning öfwer 
Hwittis, s. 38; Kalm—Herkepaeus, Beskrifning öfwer Hauho, s. 38; ks. myös Sirelius 
m. t. I, s- 221; Hall, Beskrifning öfwer Birckala, ilman pagineerausta.

4 T. Lehtisalo, main. kert., s. 15; Taavi Enne, main. kert., s. 43. KM. Folk» 
minnen från Kyrkslätt, antecknade vid hembygdskurserna år 1915, s. 21. -  E. A. 
Ekman, Kertomus karjanhoidosta Längelmäellä, s. 35. SK SA .

5 Ju h o  Tyyskä, Karjanhoidosta Askolassa, s. 54—55. SK SA . -  Nuoria, pehmeä= 
kuorisia männynr nkoja tuotiin LänsisUudenmaan raotsalaistenkin parissa talvella 
lammaskarsir.aan. Folkminnen från Kyrkslätt, s. 20.

6 Russwurm, Eibofolke oder die Schweden a. d. Kusten Ehstlands und auf 
Runö II, s. 22.
5
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M ännynkuoren syöttö sioille oli kuitenkin vain yksi puoli koko* 
naisesta kotieläinten puunkuorella syöttäm isjärjestelmästä, joka ainakin 
paikoitellen tuntuu suomalaisten parissa vanhastaan olleen käytännössä 
ja  jok a kaiketi perustui eri kotieläinten elintapoihin. Ylä*Satakun* 
nasta tiedetään tästä järjestelmästä v. 1751 seuraavaa: lehmille ja  lam* 
paille syötettiin haavankuorta, hevosille pihlajankuorta, jota myös 
annettiin lehmille, sekä männynkuorta vuohille ja  sio ille .1 Tyypilli* 
sim pänä voitaneen kuoriruoan käyttöä pitää juuri kahdelle viimemai* 
nitulle kotieläinlajille.

Sikojen talviruokaa olivat luultavasti jo  vanhastaan niinikään 
akanat. N iinpä tiedetään Laihian pitäjästä v. 1755, että sikoja tal* 
vella elätettiin suureksi osaksi akanoilla. J a  parhaastaan käytettiin 
niitä Perniössäkin m iespolvi sitten. Tarkemmin sanottuna tehtiin ruoka 
rukiin «kulkuakanoista», joiden päälle kaadettiin kuum aa vettä, ja  seosta 
vahvistettiin jonkun verran ruis* tahi kaurajauhoilla. Ravinnon heik* 
kous käy selville verrattaessa sitä kesäruokaan, joka käsitti kuum assa 
vedessä haudottuja perunanvarsia, nokkosia, jauhosavikoita (Cheno* 
podium ) ja  vesiheiniä sekä vähän jau h o ja .2 Jaa lassa  taas oli samaan 
aikaan sikojen talviruokana heinänteristä ja  kauranhelpeistä sekä jau* 
hoista (toisinaan m yös naateista) valmistettu »sakka». 3 J a  Ikaalisten 
seuduilla elätettiin sikoja talvisin herneenvarsista ja  huonom m ista jau* 
hoista (kertajauhoista) tehdyllä k eito lla .4 Toisaalta mainittakoon, 
että samoin Ruotsissa olivat akanat aiemmin sikojen pääasiallinen 
talv iruoka; niitä annettiin sielläkin kuum assa vedessä haudottuina ja  
m äskillä tahi lesejauhoilla lisättyinä aamulla ja  illalla.

Kansanom aiselle sikojen talviruokinnalle om inaista oli hevoslan* 
nalla ravitseminen. V. 1753 kuvataan tätä tapaa Sauvon pitäjässä 
Varsinais*Suomen rannikolla n ä in : »M uutam at elättävät täällä siko* 
jaan  yli talven siten, että puuastiaan kootun hevoslannan päälle kaa* 
detaan kuumaa vettä ja  pannaan vähän jauhoja sekaan. Sitten anne* 
taan seoksen jonkun aikaa valmistua, ennenkuin se viedään sioille, 
jotka syövät sitä mielellään ja  tulevat hyvin ravittua.» Samanlaisesta 
ruokintamenetelmästä kerrotaan v. 1756 H auholla H äm eessä. Ja  Itä*

1 Gadd, Satacunda häraders norra del, s. 110, 112—114, jo sta edelleen käy 
selville, että hevonen ja  lehmä olivat myös sikäli samassa asemassa, että molem* 
mille syötettiin niinikään kuusenhakoa. Vrt. kutenkin eriäviä piirteitä hauholaisissa 
kuoriruokintatavoissa: Kalm—Herkepaeus, Beskrifning öfwer H auho sokn, s. 37.

2 C. F. Stietwald, Beskrifning öfwer Laihela socken, s. 142. Kop. KM. -  
Valma Suvanto, Sanakokoelma Perniöstä. Sanakirjasäätiön arkisto.

3 Yksit. tiedonanto.
4 Taavi Enne, Karjanhoidosta Ikaalisten seuduilla, s. 43. KM.
5 Broocman, Swensk H us*H ålds*Bok (1736) I, 3, kap. 17.
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Suom esta mainitaan v. 1833, että sikojen ruokintaan käytetään hevos* 
lan taa .1

Yllämainittu tapa oli kansan parissa monin paikoin vallalla vielä 
m iespolvi sitten. Se tunnetaan siltä ajalta ainakin Pöytyältä, Tamme* 
lasta, Sahalahdelta, Elimäeltä, A njalasta ja  Ruotsinpyhtäältä sekä 
Rautalammin tienoilta, Iisalmen seuduilta ja  samoin Parikkalasta, 
Räisälästä ja  Kajaanin ympäristöltä, missä viimemain. seudussa sioille 
syötettiin m yös lehmänlantaa. Sam assa yhteydessä mainittakoon H ai* 
luoto, jo ssa  sian ruokaan sekoitettiin ihmisen ulostusta. Yleisesti 
valmistettiin noilla paikkakunnilla tämä ravinto vanhaan tapaan lan* 
nasta ja  lämpimästä vedestä, minkä sekaan maun parantamiseksi pan* 
tiin vähän jauhoja. Viimeinen aines oli tavallisesti kaurajauhoa (Pa* 
rikkala, Rautalampi, Pöytyä) ja  harvemmin ruista (Parikkala). Kajaa* 
nin puolessa käytettiin jauhojen asemasta m yös perunoita. -  Edelleen 
huomattakoon, että sikojen karsina Räisälässä toisinaan sijaitsi tallissa.

Lantaruokaa annettiin sioille talvella ja  ainakin paikoitellen oli 
se talvisaikaan ainoa ravinto, jonka nämä ruokkijoiltaan saivat. N iinpä 
Rautalammin kihlakunnassa siat, jotka talvella olivat yleiseen tapaan 
päivisin ulkosalla, saivat illalla pahnaan panon aikaan ihmiseltä ai* 
noan ateriansa, joka silloin käsitti hevoslantaa, lämmintä vettä ja  
kaurajauhoa. Yleisim pänä sikojen talviruokana oli tämä m yös Räi* 
sälässä ja  samaa tiedetään Kajaanin tienoilta. Taasen Iisalmen puo* 
lessa sikoja talvisin ruokittiin ihmisten ruokien lopuilla ja  lisäksi 
hevoslannalla.2

Järjestelm ällisen hevoslannalla ruokinnan alkum uotona voimme 
pitää ennen kaikkea Sotkamon pitäjästä esiteltyä asianlaitaa, että köy* 
hempien talollisten siat olivat talvella miltei sen ravinnon varassa, 
minkä ne ulkona kuljeskellessaan »nurkantakusista» löysivät ja  että 
siat pihalla kaivautuivat palavaan lantatunkioon hakien ravintoa ja  
lämmitellen. Yhtä alkeellinen oli vielä hiljattain sikojen talvihoito 
Räisälässä, jo ssa  kylän talot koettivat aamuisin päästää sikansa mah*

1 Kalm—Cavander, Beskrifning öfwer Sagu sochn, s. 15; Kalm-Herkepaeus\ 
Beskrifning öfwer H auho sokn, s. 38 (sekoituksena käytettiin myös jyvänkuoria ja  
ruoanloppuja); ks. myös Sirelius m. t. I, s. 222; v. Knorring, Gamla Finland eller 
det fordna wiborgska gouvernementet, s. 88.

2 T. Lehtisalo, Karjanhoidosta Pöytyällä, s. 14— 15. KM. A. Lindqvist, Kar= 
janhoidosta Tammelassa, s. 8 ; Signe Sirén, Karjanhoidosta Sahalahdella, s. 10; 
Antti Pekkola, Karjanhoidosta Elimäen, Anjalan ja  Ruotsinpyhtään pitäjissä, s. 11; 
Emil Makkonen, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 11; J .  A . Härkönen, 
Karjanhoidosta Iisalmen kihlakunnassa, s. 15; M. Pajari, Karjanhoidosta Parikka* 
lassa, s. 42 ; Eero Vakiparta, Karjanhoidosta Räisälässä, s. 85; Fr. Tikkanen, Karjan* 
hoidosta Kajaanissa, s. 17; S. Paulaharju, Karjanhoidosta H ailuodossa, s. 13. SKSA.
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dollisen aikaisin pahnasta, jotta ennättäisivät käydä naapuritalojenkin 
tu n k io illa .1

H evoslantaa on tosin käytetty nautakarjankin ruokinnassa sekä 
itä* että länsisuom alaisilla alueilla, mutta vähem m ässä m äärässä kuin 
sio ille .2 Sitäpaitsi annettiin hevoslanta lehmille muiden ravintoai» 
neiden seassa. N iin  Rovaniemellä 1800»luvun alkupuolella lehmien 
n. s. m oska (m åska) käsitti akanoita, poronjäkälää sekä tallista koottua 
lantaa ja  rehujen tähteitä. Saman sataluvun lopulla oli H ailuodossa 
tapana keittää lehmille padassa sekaisin hevoslantaa ja  poronjäkälää 
Taasen Ikaalisten pitäjässä oli asianlaita samaan aikaan se, että hevos» 
lantaa käytettiin vain lypsäm ättöm ille lehmille ja  muulle joutokarjalle. 
N äitä ruokittiin talvisin pääasiassa siten, että tallista koottiin lantaa 
ja  muita jätteitä navetassa olevaan ammeeseen. Sekaan pantiin silp» 
puja, kanervia ja  jäkäliä ja  kaadettiin kuumaa vettä päälle. T ätä sit* 
ten syötettiin mainitun lajiselle karjalle. 3

Lähinnä näihin suom alaisiin lehmän ruokintatapoihin on verrat* 
tavissa Viron ruotsalaisten sikojen ruokintamenetelmä, josta  v. 1855 
kerrotaan, että se käsitti pienennettyä m ännynhakoa, minkä päälle 
kaadettiin kuumaa vettä ja  pantiin jonkun verran hevoslantaa. Kui» 
tenkin oli lannankäyttö siellä vähäistä. 4

Edelleen ruokittiin sikoja talvella ihmisten ruokatalouden täh* 
teillä. Päättäen siitä järjestyksestä, m issä eräät 1700»luvun lähteet 
tämän ravinnon mainitsevat, oli sillä kansan sikataloudessa jo  tuol* 
loin merkittävä osuus. 5 Ruokien loppuja ja  talousastiain pesuvesiä 
oli ainakin Rautalam m illa 1800»luvun alkupuolella tapana sioille 
annettaessa vahvistaa jau h o illa .6 M yöhem m ältä ajalta mainittakoon 
esimerkkinä M uurla, jo ssa  vanhan polven aikana tuvan nurkassa 
vakituisesti oli iso puuastia (holkk), mihin naisväki kaatoi ruoan* 
tähteet ja  astiavedet ja  mitkä ennen sioille syöttäm istä vähäisellä jau»

1 H. Härma, Karjanhoidosta Sotkamossa, s. 49—50; ks. myös N ikolaus Ruusu» 
nen, Karjanhoidosta Pyhäjärven ympäristöllä Säkylässä, Honkilahdella ja  Yläneellä, 
s. 282 ; Eero Väkiparta, Karjanhoidosta Räisälässä, s. 86. SK SA .

2 Esim. v. Knorring, Gamla Finland, s. 88; Warelius, Kertomus Tyrvään pitä» 
jästä 1853, s. 55.

3 Jacob  Fellman, Rovaniemi socken. Kopiona KM. -  S. Paulaharju, Karjan» 
hoidosta Hailuodossa, s. 9. SK SA . Taavi Enne, Karjanhoidosta Ikaalisten pitäjässä, 
s. 42. KM. -  Pääasiassa edellisen tapaan tehtiin Pöytyälläkin lehmille haudetta. Se 
näet valmistettiin ruumenista, silpuista, pavunvarsista ja  hevoslannasta ja  päälle kaa» 
dettiin kuumaa vettä ja  ripoteltiin suolaa Viimeiseksi siihen, haudetta lehmille 
annettaessa, lisättiin vähän jauhoja. T. Lehtisalo, Karjanhoidosta Pöytyällä, s. 2. KM.

1 Russwurm, Eibofolke II, s 21.
5 Gadd, Satacunda häraders norra del, s. 113; Gadd—Cairenius, Hwittis sokn, 

s. 38; Kalm—Herkepaeus, H auho sokn, s 38
6 Thomas Grönlund, Rautalampi socken, s. 28. Kopiona KM.
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homäärällä parannettiin. 1 Toisaalta mainitaan Vöyristäkin v. 1825, 
että kaikenlaiset ruokien loput kerättiin erikoiseen sikojen korvoon.2 
J a  paikoitellen (Sotkam o) oli patojen ja  astiain pesuvesi varsinaisesti 
sikojen juom aa muun annetun ruoan painikkeena. 3

Vielä vanhan polven aikana käytettiin paikoitellen sikojen talvi* 
ruokana viinansakkaa, mäskiä, ja  samoin kaljansakkaa. 4 T ässä yhtey* 
dessä esitettäköön sekin, että ainakin Ruovedellä tehtiin viime vuosi* 
sadalla sioille kantamisen jälkeen ruisviljasta n.s. imellystä. 5 Rankin 
ja  mäskin käytöstä sikojen talviruokana on meiltä eräitä vanhempia* 
kin tietoja. T apa näet mainitaan v. 1751 Ylä*Satakunnasta, v. 1756 
H auholta, v. 1792 Sysm ästä ja  v. 1801 Ilmajoelta sekä 1800*luvun 
alkupuolelta Rautalammilta. 6 Samoin tiedetään Suomen ruotsalais* 
alueelta Vöyristä v. 1825, että sielläkin rankkia ja  m äskiä viljeltiin 
näiden kotieläinten talvisessa ruokinn assa .7 -  Ruotsin puolella näkyy 
m äski ja  rankki jo  aikaisin olleen käytännössä sikataloudessa.8

Toisaalta annettiin viinansakkaa ja  mäskiä niiden ravitsevaisuu* 
den vuoksi kotieläimille yleensäkin. Rankkia mainitaan v. 1775 
kaadettavan hevossilpun joukkoon Viitasaarella; ja  Ilmajoelta on v:lta 
1801 tieto, että varakkaimmissa taloissa, jotta hevosten ape olisi mie* 
luisam paa syödä ja  enemmän ravitsevaa, sekoitetaan siihen viinan* 
sakkaa. Samaa kerrotaan Tyrvään pitäjästä v. 1853.9 J a  lehmäkar* 
jan laita oli samoin. Ensinnäkin mainitaan H auholta v. 1756, että 
vastapoikineen lehmän hauteeseen kaadetaan rankkia. Yhtäläinen tieto 
on vähän myöhemmin Pirkkalasta ja  Ilm ajoelta.10 Lehmän hauteeseen 
sisältyi viinansakka 1800*luvulla m yös Tyrväässä ja  Loh jalla.11 Tähän

1 Vilho Saariluoma, Kansan elämäntavoista Muurlassa, s. 86. KM.
2 Henrik Wegelius, Wörå socken, s. 44. Kopiona KM.
2 H. Härmä, Karjanhoidosta Sotkamossa, s. 49. SK SA .
I E. A . Ekman, Karjanhoidosta Längelmäellä, s. 37; Eero Järvinen -- Fredrik

Lindgren, Karjanhoidosta Noormarkussa, s. 17. SK SA .
6 Ivan Martinoff, Karjanhoidosta Ruovedellä, s. 17. SKSA.
6 Gadd, Satacunda häraders norra del, s. 113; Kalm—Herkepaeus, Beskrifning 

öfwer Hauho sokn, s 38 ; ks. myös Sirelius, m. t. 1, s. 221 ; Gadd—Ticcander, Om 
Sysmä socken, s 2 2 ; Sal- Hanelles, Beskrifning öfwer Ilmola sokn; Thomas Grön» 
lund, Beskrifning öfwer Rautalampi socken, s. 28. KM, jälk. kopiona.

7 Henrik Wegelius, Beskrifning öfwer Wörå socken, s. 44. Kop. KM.
8 Broocman, Swensk Hus*H ålds*Bok I, 3, kap. 17; Norlind, Svenska allmo* 

gens lif i folksed etc., s. 68.
0 Å bo Tidningar 1777, nro 13; Sal Hanelles main. kertomus; Warelius, Ker* 

tomus Tyrvään pitäjästä 1853, s. 55.
10 Kalm—Herkepaeus, m. t., s. 36; Hall, Beskrifning öfwer Birckala socken ; 

Hanelles, main. kert. KM.
II Warelius, m. t., s. 55; ks. myös Sirelius, m. t. I, s. 218; Matilda Österberg* 

Grönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 9. KM.
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on edelleen yhdistettävä se kansantapa, että eritoten äskenkantaneen 
lehmän juom an joukkoon pantiin m allasjauhoja (Ikaalinen, Pöytyä, 
Kirkkonummi) tahi että pikkuvasikan maitojuom aan sekoitettiin kaljaa 
(K irkkonum m i).1

Voidaan niinm uodoin todeta, että mallasjätteitä määrätyllä aika* 
kaudella huomattavasti käytettiin täällä m. m. sikojen talviruoaksi.

Suomalainen maatiaissika porsi aiemmin kevättalvella tahi jo 
keskitalvesta. 2 N iinpä kerrotaan Anjalasta, että pikkutalolliset, jotka 
eivät pitäneet talvisikoja, hakivat ostoporsaan tahi parikin jo  laskiai* 
sen aikaan, jotta ne ehtisivät kasvaa suuriksi, ennenkuin ne syksyllä 
teurastettiin. 3 Tapana oli, että astutettu sika sai kuljeskella toisten 
kanssa ulkosalla, kunnes se noin 1—2 viikkoa, väliin vain muutamia 
öitä ennen porsim ista pantiin läättiin. Täm ä tehtiin ainakin paikoi* 
teilen siksi, etteivät porsaat vatsassa kylm ettyisi.4 Tällöin  emisää 
m yös runsaammin syötettiin, mikä oli tarpeen senkin vuoksi, 
että nälkäinen sika oli porsailleen »vihainen» ja  söi monasti koko 
pahnueensa, elleivät talojen naiset vahtia pitämällä olisi sitä estäneet. 5 
M uuten näyttäytyi jo  jälkim äisessä tapauksessa sikojen mieltymys 
liharavintoon, ja  niille olikin meillä paikoitellen tapana syöttää teu* 
rastusjätteet.6 J a  mainittakoon, että kehittyneemmässä m uodossa oli 
sikojen liharavinnolla syöttäminen käytännössä Viron ruotsalaisten 
saarelaisten parissa, jotka ruokkivat sikansa keitetyillä hylkeen sisäh 
m yksillä talvella ja  keväällä, jolloin pyyntiaika oli käsillä.7 Poiki* 
nutta sikaa, joka porsaineen oli tav. eri karsinassa ja  harvemmin eri 
läätissä, oli ymmärrettävästi jo  senkin vuoksi paremmin ruokittava, 
että se jaksaisi porsaansa elättää.8 N iin  Ruovedellä 1800duvulla 
tällaiselle sialle annettiin ruisviljasta tehtyä »im ellystä», kauroja, her=

1 T. Lehtisalo, Karjanhoidosta Pöytyällä, s. 3 ;  Taavi Enne, Karjanhoidosta 
Ikaalisissa, s. 42. KM. Folkminnen från Kyrkslätt, s. 19.

2 Sikojen poikimisajoista esim. Fr. Tikkanen, Karjanhoidosta Kajaanissa, s. 17, 
ja  Emil Makkonen, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 11. SK SA .

3 J . Multala, Karjanhoidosta Anjalassa, s. 17. SK SA .
4 E. A. Ekman, Karjanhoidosta Längelmäellä, s. 36; N ikolaus Ruusunen, 

Karjanhoidosta Harjavallassa ja  sen naapuripitäjissä Nakkilassa ja  Kokemäellä, s. 
448—449; sama, Karjanhoidosta Pyhäjärven ympäristöllä Säkylässä, Honkilahdella ja  
Yläneellä, s. 280. SK SA .

5 N ikolaus Ruusunen, Karjanhoidosta Harjavallassa j.n.e., s. 450—451; Juh o 
Er. Isopere, Karjanhoidosta Eurajoella, s. 14. SK SA .

6 Pöytyällä, yksit. tiedonanto.
7 Russwurm, Eibofolke oder die Schweden an den Kusten Ehstlands und auf 

Runö II s. 22; Ekman, Beskrifning om Runö i Liffland, s. 48.
8 E. A . Ekman, Karjanhoidosta Längelmäellä, s. 36; Ivan Martinoff, Karjan» 

hoidosta Ruovedellä, s. 17; Eero Väkiparta, Karjanhoidosta Räisälässä, s. 82—83. SK SA
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neenvarsia, keitettyjä perunoita ja  maitoa sekä piimää. Sitävastoin 
muut siat saivat perunan ja  räätikän kuoria, joita maustettiin her» 
neenvarsi», kaura= tahi ruisjauhoilla. Lohjan pitäjässä taasen oli asian» 
laita samaan aikaan se, että tavallisia yli talven ruokittavia sikoja eli 
»pakkosikoja» elätettiin heinänteristä ja  välpätyistä (määrätynlaisella 
seulalla erotetuista) akanoista ja  niiden päälle kaadetusta kuumasta 
vedestä valmistetulla sikojen hauteella, johon kuitenkin pantiin vä» 
hän jauhoja sekaan. Porsassiatkin saivat samaa ruokaa, tosin rääti» 
kän, nauriin ja  perunan kuorilla vahvistettuna; mutta suurin ero oli 
siinä, että edellisiä ruokittiin kahdesti ja  jälkim äisiä 3 tahi 4 kertaa 
päivässä.1 Vuorostaan Rautalammin puolessa annettiin porsassioille 
päivässä kahdesti, mutta muille yhden kerran ru o k aa .2 Suomen 
ruotsalaisalueilta on Vöyristä v:lta 1825 tieto, että poikinutta emisää 
ruokittiin m. m. maitojuomalla, kun muille sioille, mikäli maidon 
puolta saivat, annettiin p iim ää.3

M itä sioille annettavaan keittoruokaan muuten tuli, oli suoma» 
laisten talonpoikien parissa ainakin Satakunnan ja  Hämeen puolessa 
vallalla käsitys, että sika suolaisesta ja  liian läthpimästä ruoasta sai 
»siem eniä», s. o. lihaan ilmaantui rakeiden kokoisia valkeita pilkkuja, 
jotka lopulta aiheuttivat kuolem an.4 Miten kansan keskuudessa 
määrättyihin kotieläimiin nähden noudatettiin tiettyjä ruokintasään» 
töjä, mainittakoon vertailuna satakuntalainen käsitys 1700»luvulta, 
ettei lampaille saanut antaa ruisjauhoja, koska ne muka takertuivat 
kiinni suolistoon ja  siten tappoivat elikon. 5

Emä hoiti itse porsaansa eikä kansanom aisissa oloissa ihminen 
niiden hoitoon säännönmukaisesti puuttunut.6 Kuvaava tieto on 
Rautalammilta, vaikka se nähtävästi esittää lämpimämmän vuoden» 
ajan tapahtumia, miten siat vielä 1800»luvulla saattoivat talonväen 
tietämättä porsia metsiin, ulkosalla kun näet kuljeskelivat, ja  vasta 
aikojen kuluttua ilmaantuivat porsaineen ihmisten ilmoille. Eikä 
talolliselle tällöin jäänyt muuta vaivaksi, kuin että tappoi liiat por»

1 Ivan Martinoff, Karjanhoidosta Ruovedellä, s. 18. SK SA . -  Matilda Öster» 
bergsGrönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 21. KM

2 Emil Makkonen, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 11. SK SA .
3 Henrik Wegelius, Beskrifning öfwer Wörå, s. 44. KM, jäljennös.
4 K. A. Pajunen. Karjanhoidosta Noormarkussa, s. 38 ; Eero Järvinen ja 

Fredrik Lindgren, Karjanhoidosta Noormarkussa, s. 17; A. Lindqvist, Karjanhoi» 
dosta Tammelassa, s. 8. SK SA .

5 Gadd, Satacunda häraders norra del, s. 112.
6 E. A. Ekman, Karjanhoidosta Längelmäellä, s. 38; Eero Väkiparta, Karian» 

hoidosta Räisälässä, s. 83 ; Henr. Kouvo, Karjanhoidosta Klemillä, s. 16; A. Tikka» 
nen, Karjanhoidosta Pielavedellä, s. 17; Nikolaus Ruusunen, Karjanhoidosta Pyhä» 
järven tienoilla Säkylässä, Honkilahdella ja  Yläneellä, s. 281. SK SA .
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saat.1 Eräissä tapauksissa oli kuitenkin hoitoa annettava. N iinpä 
oli Räisälässä tapana viedä pahnueen heikoin porsas, »pahnapohji* 
maine», ensialuksi tupaan hoidettavaksi ja  virvoiteltavaksi. J a  samoin 
jo s sika sai enemmän porsaita kuin jak so i elättää, otettiin liiat por* 
saat tupaan ja  ruokittiin lehmän m aidolla, kunnes vietiin emän luokse 
tahi eri karsinaan, jolloin  niitä syötettiin jonkun aikaa kuoritulla 
m aidolla ja  piimällä ja  viimein vahvemmalla ruoalla. N iinikään oli 
Rautalammin puolessa tapana, milloin läätti oli kylmä, ottaa porsaat 
tupaan, mistä ne vasta varttuneempina vietiin toisten sikojen jouk* 
koon.2 -  M uuten mainitaan Sahalahdelta, että emisä imetti porsaitaan 
4—5 viikkoa, minkä jälkeen porsaille ruvettiin viemään m aitoruokaa. 3

Kun porsaat olivat kasvaneet siksi isoiksi, että alkoivat käydä 
emänsä ruokakaukalolla katsom assa, mitä siinä oli, tehtiin H arjaval* 
lan tienoilla niille eri karsina. Porsaat ja  emän erottavaan aittaan 
jätettiin silloin niin suuri aukko, että porsaat saattoivat mennä emän 
karsinaan, mutta ei emä mahtunut kulkemaan edellisten puolelle. 
Porsaat näet saivat m aitoruokaa, jota ei emisälle raskittu antaa. 
Samalla seudulla oli edelleen tapana, että sitä mukaa kuin ilmat 
kevätpuolella lämpenivät, laskettiin sika porsaineen ulkosalle päivit* 
täin jaloittelemaan. 4

K oko pahnuetta ei tavallisesti ruvettu kasvattamaan. Ainakin 
Rautalammilla oli tapana pitää vain 2 porsasta ja  tappaa muut. 5 
Tällainen menettely johtui edellämainitusta 2*sikajärjestelm ästä.

Yleistä on toisaalta ollut, että liiat porsaat kulkeutuivat oston 
kautta naapureille.

Huom attava vielä on, ettei suomalainen kansanomainen kulttuuri 
käyttänyt ruokataloudessa pienen porsaan lihaa. 6 J a  ainakin Ruo* 
vedellä oli sääntönä, kun keväällä tuli liiaksi porsaita, että ne pidet* 
tiin seuraavaan syksyyn, jolloin  ne teurastettiin isojen sikojen 
mukana. 7

O stoporsaan hakivat ne, jo illa  ei itsellään ollut talvisikoja, siis 
pikkutilalliset ja  tilattomat, aivan pienenä. Harjavallan puolessa oli 
ennen tapana pitää porsasta vain 3 yötä emän luona ja  senjälkeen 
antaa ostajalle. Kurikassa ne taas noudettiin viimeistään viikon van*

1 K. Vesala, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 22. SK SA .
2 Eero Väkiparta, Karjanhoidosta Räisälässä, s. 83—84 ; Emil Makkonen, Kar* 

janhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 12. SK SA .
3 Signe Sirén, Karjanhoidosta Sahalahdella, s. 10. SK SA .
4 N ikolaus Ruusunen, Rarjanhoidosta Harjavallassa y.m., s. 455—458. SK S A
5 Emil Makkonen, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, s. 11. SK SA .
6 Eero Väkiparta, Karjanhoidosta Räisälässä, s. 84. SK SA .
’  Ivan Martinoff, Karjanhoidosta Ruovedellä, s. 19. SK SA .
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hoina ja  niinikään Eurajoella sam anikäisinä.1 Tällaista porsasta pidet* 
tiin säännönmukaisesti ensi aluksi asuinhuoneessa. N iinpä se Pulk* 
kilassa sai olla tuvassa 2 kuukautta, jolloin  sitä ensimmäisenä kuukau* 
tena ruokittiin täysim aidolla ja  toisen kuukauden kirnumaidolla. Pai* 
koitellen taasen niitä pidettiin sisällä vain parisen viikkoa ja  vietiin, 
kun alkoivat käydä siivottom iksi, lämpimään navettaan (Ruovesi, 
Eurajoki). M itä tässä ~kohden tuli Anjalaan, oli siellä ostoporsas 
tuvassa n. 5 viikkoa ja  sen jälkeen lehminavetassa. Ensimmäisinä viik* 
koina sitä ruokittiin lämpimällä m aidolla ja  4—5 viikkoisesta lähtien 
happam alla m aidolla. Vähitellen ruvettiin ruokaan lisäämään jauhoja 
ja  perunan kuoria, kunnes ruoka viimeksi oli paljasta vettä ja  siihen 
kaadettuja ruokien loppuja y .m .2 Pirtissä tahi tuvassa pidettiin por* 
sasta monin paikoin pärekopassa. Laihialta tiedetään, että ostoporsas 
oli viikon pari kopassa ja  ruokittiin m aidolla ja  piimällä. Sen jäl* 
keen porsas juoksenteli tuvan lattialla syöden samaa ruokaa ja  lisäksi 
velliä. Pielavedeltä kerrotaan porsaiden tavallisesti olleen asuihuoneessa 
irrallaan. J a  Puum alassa oli porsaan säilytyspaikkana sisällä paitsi 
pärekoppaa myös permannonalus ja  samoin uuninalus. 3

Edellisestä on käynyt selville, etteivät suomalaisten talonpoikien 
siat, niinkuin eivät toisaalta 1700*luvun virolaistenkaan, joiden talvista 
sianhoitoa H u p e l4 piti huonona, saaneet vuoden kylmempänä aikana 
erityisempää hoitoa ja  että ravinto niinikään oli niukka. 5 Kuitenkin 
koski jälkim äinen seikka meillä kotieläimiä yleensä. 6 N iin  odotettiin 
sikopahnankin vuoksi kesää, jolloin  laitumet antaisivat sioille run* 
saammin ruokaa. Kuvaava on vanha sanantapa Lohjalta, että »kun 
sika käy päivässä 10 seiväsparin väliä, niin kyllä suvi hänet sukii» 
(voim istuttaa). Ja  Kajaanin puolessa oli tapana leikata urossika ke*

1 N ikolaus Ruusunen, Karjanhoidosta H arjavallassa ja  sen naapuripitäjissä 
Nakkilassa ja  Kokemäellä, s 453; Samuli Paulaharju, Karjanhoidosta Kurikassa, s. 
76; Juh o  Fr. Isopere, Karjanhoidosta Eurajoella, s. 14. SK SA .

2 Fredrik Tikkanen, Karjanhoidosta Pulkkilassa, s 17; Ivan Martinoff, Kar* 
janhoidosta Ruovedellä, s. 19 ; Juh o  Fr. Isopere, Karjanhoidosta Eurajoella, s. 14 ; 
J . Multala, Karjanhoidosta Anjalassa, s. 16—17. SK SA .

3 Samuli Paulaharju, Karjanhoidosta Kurikassa, s. 76; Paul Halminen, Kar* 
janhoidosta Tyrvään kihlakunnassa, s- 23 ; Herman Brandt, Karjanhoidosta Laihialla, 
s. 41—42; A. Tikkanen, Karjanhoidosta Pielavedellä, s. 17 ; K W. Reponen, Kar* 
janhoidosta Puumalassa, s. 4 ; y.m. SK SA . -  Kotieläinten asuinhuoneessa pitämisen 
historiallisesta kehityksestä ks. Sirelius, m. t. I, s. 176—180

1 Hupel, Topographische Nachrichten von Lief* und Ehstland II, s. 225.
5 Suomalaisten talvisioille antaman hoidon yleislaadusta on aiemmin mainin» 

nut Sirelius, m. t. I, s. 221.
8 Sirelius, m. t. I, s. 217—218.
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väällä, jotta se paremmin kasvaisi, kun ravintoakin oli kesälaitumilta 
enemmän löydettäv issä .1

H eikon talvihoidon nojalla on edelleen ymmärrettävissä sekin 
vanhin sikataloudellinen kanta meillä, että siat kesällä saivat tykkänään 
itse hakea ruokansa laitumilta (esim. Parikkala, Sotkam o, Rautalampi, 
Längelm äki, T y rv ää ).2 Sikojen jättäminen huolellisem paa hoitoa
vaille talven ajaksi käy luonnollisem m aksi, jo s  huomautetaan myös 
siitä, etteivät suom alaiset syksylläkään, jolloin  elintarpeita oli run» 
saammin ja  jolloin  teurastusaika läheni, näitä kotieläimiä vielä 1800» 
luvun lopulla itse asiassa paikoitellen ruokkineet. M iten yleistä näet 
meillä olikin asettaa tapettavat siat muutamia viikkoja ennen teuras» 
tusta syötteelle, 3 oli ainakin eräillä seuduilla, jop a  vanhoissa asutus» 
k eskuksissa ,4 tapana, että sikojen annettiin kulkea metsälaitumilla 
syöm ässä juuria ja  m arjoja teurastamiseen asti, 5 mikä tapa muuten 
tunnetaan Ruotsinkin talonpoikien parista. 6 O dotettavaa siis oli, että 
kansanotnainen sianhoito talvella rajoitettiin välttämättömään ruokintaan.

1 Matilda österbergsGrönqvist, Karjanhoidosta Lohjalla, s. 21. KM. -  Fr. 
Tikkanen, Karjanhoidosta Kajaanissa, s. 16. SKSA.

2 M. Pajari, Karjanhoidosta Parikkalassa, s. 42 ; H Härmä, Karjanhoidosta 
Sotkamossa, s. 51—52; Emil Makkonen, Karjanhoidosta Rautalammin kihlakunnassa, 
s. 12; E. A. Ekman, Karjanhoidosta Längelmäellä, s. 37. SK SA . —  Warelius, 
Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853, s. 57.

3 Syötteelle läättiin t. karsinaan asettamisesta esim. Ju h o  Fr. Isopere, Karjan» 
hoidosta Eurajoella, s. 16; Antti Pekkola, Karjanhoidosta Elimäen, Anjalan ja  Ruot» 
sinpyhtään pitäjissä, s. 11— 12; Eero Väkiparta, Karjanhoidosta Räisälässä, s. 84;
H. Härmä, Karjanhoidosta Sotkamossa, s. 51—52. SK SA . — Warelius, m. t., s 57.

4 T. Lehtisalo, Karjanhoidosta Pöytyällä, s. 14. KM.
5 Carl Linnaei Skånska Resa (1749), s. 310, Lund 1874. — Broocman, Swensk 

Hus»Hålds»Bok (1736) I, 3, kap. 17.

E. A. Virtanen.



Vanhat puukirkkomme.
H eik k i K lem etti: Suomalaisia kirkonrakentajia 1600= ja l700Auvuilla.

Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1927.

Vuoden 1926 loppupuolella saatiin kuulla, että tunnettu kuoron* 
johtajam m e ja  musiikkikirjailijamme professori Heikki Klemetti oli 
monien harrastustensa lisäksi kohdistanut mielenkiintonsa myös van* 
hoihin kirkkorakennuksiimme. Tällä alalla ei ollut näennäisesti pal- 
jonkaan kosketuskohtia hänen aikaisemman satoisan toimintansa kanssa. 
M utta ken tunsi professori Klemetin tarmon, osasi aavistaa, että myön* 
teisiä tuloksia piankin tulisi julkisuuteen tästä työskentelystä. Ja  
ehkäpä ei uusi työmaa pohjaltaan ollutkaan niin vierasta. Taiteen 
harmoonisesti heläjävässä soittimessa värähtelevät kielet keveästi. Ja  
miten monesti eri taidelajit koskettavatkaan toisiaan, antaen sävelille 
lisää sointua ja  täyteläisyyttä 1 Tällä kertaa ei kuitenkaan vain kau* 
neudenkaipuu tahi tiedonhalu yleensä ollut musiikin professorilla 
päävaikuttimena hänen syventyessään arkistojen kätköihin, vaan sinä 
oli kiintymys kotiseudun, Kuortaneen historiaan ja  ensi sijassa seura* 
kunnan vanhaan kauniiseen kirkkoon.

Kuortaneen kirkon osalta tulos jäi tosin laihaksi, mutta työn 
ohella oli kertynyt niin runsaasti vanhaa kirkonrakennustaidettamme 
koskevaa aineistoa ja  vieläpä laadultaan siksi merkittävää, että se 
välttämättömyydellä houkutteli jatkam aan tutkimuksia. Kun samalla 
ilmeni seikkoja, jotka olivat omansa lisäämään aiheen huvittavaisuutta 
ja  antoivat tutkimukselle määrätyn suunnan ja määrätyn tarkoitus* 
perän, heräsi ajatus aineiston julkaisem isesta kokonaisuudessaan eri 
teoksena. Olihan koetettava selvittää sitä hämärää, jok a yhä, monilla 
tahoilla varsinkin viime aikoina virinneestä mielenkiinnosta huolimatta, 
verhosi vaippaansa aikaisemman kirkonrakennustaiteemme runsaat 
tuotteet. N äin syntyi professori Klemetin vankka teos »Suom alaisia 
kirkonrakentajia 1600* ja  1700*luvuilla», valmistuen vain noin puolen* 
toista vuoden kuluttua siitä, kun päälähteet olivat löytyneet kätköistään.

On kerrassaan hämmästyttävää, että teoksen runsas kuva*aineisto 
on saatu kootuksi näin lyhyessä ajassa, vieläpä järjestetyksi niin 
havainnollisesti, että jo  kirjaa selaillenkin voi saada melkoisen käsi*
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tyksen puukirkkojemme kehityksestä 1600*luvun alkutyypistä viime 
vuosisadan uusklassillisiin muotoihin. M utta kuva*aineistoon liittyy 
myös teksti, joka ei ole vain selostavaa lajia, vaan ilmeisesti todella 
syventyneen tutkimustyön tulosta: rakennus* ja  kehityshistoriaa. Ehkäpä 
pitempi kypsytysaika olisi voinut lisätä teoksen arvoa. M utta mei* 
dän on kiitettävä tekijää siitä mitä jo  näin olemme saaneet. Teos 
on kerta kaikkiaan hyvä ja  hyödyllinen, samalla arvokas hakemisto, 
mutta m yös paljon selvityksiä antava ja  ajatuksia herättävä, lyhyesti 
sanoen kirja, joka on tehokkaasti edistänyt vanhojen puukirkkojemme, 
kenties arvokkaimman kulttuurihistoriallisen pääomamme, tuntemusta.

Esipuheessaan tekijä kertoo, miten hän Tukholm aan saavuttuaan 
rakennushallituksessa tarkasti intendenttikonttorin 1700=luvulla laati* 
mat kirkkojen piirustukset, jo ista Rinne on kirjoittanut Suomen 
M useoon 1912 (oleva »Finskt M useum iin» 1912), tapaamatta mitään 
Kuortaneen kirkkoa koskevaa. H än jatkoi etsiskelyjään, kunnes 
lopulta selkeni, että suomalaisten kirkkojen alkuperäispiirrokset olivat 
sikäläisessä valtionarkistossa. Tekijä otaksuu niiden pysyneen tähän 
asti salassa siksi, että osa niistä oli jäänyt rakennushallitukseen, joten 
saattoi epäillä sieltä puuttuvien, jo  aikoja sitten valtionarkistoon siir* 
rettyjen kappaleiden kokonaan hukkaantuneen. Hän löysi täten alun 
toista sataa Suom essa 1765—1807 tehtyä piirustusta. Kuortaneen ja  
monen muun Etelä*Pohjanmaan kirkon piirroksia ei tosin ollut eikä 
liene koskaan ollutkaan. M utta tekijän harrastus asiaan oli kuitenkin 
saanut ratkaisevan herätyksensä. Hän saattoi todeta, että suomalai* 
set kirkonrakentajat olivat itseoppineita kansanmiehiä, ainakin 1800* 
luvun alkupuolelle asti. Täm ä tulos oli tekijälle sellainen elämys, 
että hän johtui ottamaan sen pääaiheeksi teoksessaan. Parhaina esi* 
merkkeinä esittää hän kirkkoja, joiden piirustuksia ei löytynyt Ruot* 
sin arkistoista, koskapa ne ilmeisesti eivät ensinkään liene saapuneet 
yli*intendenttivirastoon tarkastettaviksi. Täm ä olisi todistuksena siitä, 
että kyseenalaiset kirkot olisivat meikäläisten miesten rakentamia 
ilman mainitun viraston taholta tullutta vaikutusta.

Tekijä pitää teostaan pääasiallisesti rakennushistoriallisena ja  
alkaa siksi esityksensä 1600*luvusta, josta lähtien historiallisia tietoja 
rupeaa olemaan tarjolla. 1800-luku on enimmäkseen jo  hänen aihe* 
piirinsä ulkopuolella. Kirkkojemme tyylin, m uodon y. m. hän jättää 
lopullisesti muiden tutkijain pohdittavaksi, ollen kuitenkin, epäile* 
mättä aivan oikein, sitä mieltä, että näitä puolia edelleen käsiteltäessä 
on perin tärkeätä tietää, mitä miehiä kirkkojemme luojat ovat olleet. 
Tätä viimemainittua kysymystä hän sen vuoksi tahtoo erikoisesti sel* 
vittää. Täm ä on kirjaa luettaessa pidettävä muistissa. Varsin arvokas 
ja  rikas onkin luettelo 1600* ja  1700*luvun kirkonrakentajistamme.
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Tutustum m e siinä useihin uusiin nimiin ja  uusiin tietoihin näiden 
nimien omistajien toiminnasta.

Kaikesta huolimatta tekijä kuitenkin puhuu sangen laajalti juuri 
kirkkojemme tyylistä ja  m uodosta sekä niiden rakennushistoriasta 
kokonaisuudessaan, joskin hän vain poikkeustapauksissa kiinnittää 
huomiota myös niiden sisäasuun. Ja  ehtimiseen lukija saa todistuksia 
hänen terävästä havaintokyvystään, kekseliäisyydestään ja terveestä 
arvostelustaan näillä aloilla. N äin ollen on valitettavaa, että yksi» 
puolinen innostus kirkonrakentaja»aiheeseen on estänyt näitä ver» 
rattomia om inaisuuksia pääsemästä täysiin oikeuksiinsa ja  teosta koh» 
distum asta kokonaiserr.min itse kirkkorakennuksia koskeviin kysy» 
myksiin.

Vaikkakin ruotsalaisten arkistojen kuva»aineisto on osaksi jo  
aikaisemmin tutkittua, ei se ole ollut yleisemmin tunnettua eikä var» 
sinkaan näin yhteenkoottuna ja  tässä mittakaavassa tutkijain käytettä» 
väksi julaistuna. Teoksen kuvitus ei ole kuitenkaan läheskään yksin» 
omaan mainituista arkistoista saatua. Tieteellisissä ju lkaisuissa maini» 
taan tavallisesti, jo  tutkimuksen hyötyä silmällä pitäen, kaikki lähteet, 
niin hyvin lainattuja tietoja kuin valokuvia ja  muutakin kuvitusta 
koskevat. Tekijä on kuitenkin muutamin poikkeuksin jättänyt tämän 
tekemättä, ainakin kuva»aineiston kohdalta.

Keskiaikana kohosi Suomeen n. 80 kivikirkkoa, mutta noin 50 
seurakuntaa jä i vaille sellaista. Uskonpuhdistuksen jälkeen rakennettiin 
miltei yksinomaan puukirkkoja, koskapa ne tulivat halvemmiksi. Täm ä 
on historiallisesti helposti ymmärrettävissä. Kirkon mahti»aikahan oli 
ohi, eivätkä Tavastin ja  Bitzin kaltaiset suurpiispat enää olleet kirkko» 
jemme rakennussuunnitelmain johdossa. Aina säästäväiset, verojen ja  
muitten ulostekojen rasittamat seurakunnat saivat nyt itse tehdä alot» 
teet kirkkopuuhissaan.

Saadakseen käsityksen puurakennustaiteen vanhemmista juurista 
tekijä poimii esimerkkejä muista maista. H istoriikista selviää, että 
ensimmäiset kirkot pohjoisemmilla alueilla olivat puisia. Tämän 
aineen kestämättömyys on syynä siihen, että 1600dukua vanhempia 
puukirkkoja ei meillä ole säilynyt. Samoin on laita Ruotsissa mel» 
keinpä vain yhtä poikkeusta myöten. N orjalla on sitävastoin 
kuuluisat 1100»luvun »piirukirkkonsa» (tekijän suomennos sanasta 
stavkirke) ;  niitä ympäröivä solasuojus sekä runsas paanukate on teki» 
jän mukaan pelastanut ne häviöltä.

Luultavasti ovatkin nämä seikat paljon edistäneet norjalaisten 
kirkkojen säilymistä viime vuosisadalle asti. M utta ellei N orjan  
muinaismuistojen suojelusyhdistys (»Föreningen til norske fortids» 
mindesmaerkers beväring») ajoissa olisi ottanut niitä hoitoonsa, ei
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monta enää olisi jäljellä. Paljon hävitystä ehti sitä ennen jo  kuiten* 
kin tapahtua. U usia kirkkoja rakennettaessa otettiin esim. kursaile* 
matta rakennustarpeita vanhoista. Pelastuminen on siis -  ainakin 
viimeisessä kriitillisessä vaiheessaan -  muistomerkkeihin kohdistuneen 
oikean arvonannon ansiota sekä yhdennellätoista hetkellä tapahtuneen 
huolenpidon ja  valvonnan tulosta. Useim m at piirukirkot on kuiten* 
kin rappeuduttuaan tahi käytyään ahtaiksi kasvavalle seurakunnalle 
purettu uusien puu» ja  kivikirkkojen tieltä. M onta on käytetty rakennus* 
aineiksi kouluihin j. n. e. ia vielä useamman on salama sytyttänyt. 
Sama on ollut vanhimpien puukirkkojen kohtalo meilläkin. N e raken* 
nettiin pieniksi ja  alkeellisiksi ja  silloisessa hoidossaan ne harvoin 
pysyivät pystyssä sataa vuotta kauemmin. Ilm astollisia suhteita ei 
rakennustöissä otettu myöskään riittävästi huom ioon, mutta huono 
huolenpito, liika säästäväisyys ja  saamattomuus ovat aina olleet 
pääsyinä rakennusten nopeaan rappeutumiseen. Kertomus v. 1686 
rakennetusta Joroisten kirkosta, s. 20 tekijän luettelossa, olkoon kuvaa* 
vana esimerkkinä. Sama asiain menohan on tuttua meidänkin päi* 
viltämme, joskin  nuoremmat kirkot yleensä ovat olleet pitempi*ikäisiä, 
mikä osoittaa olosuhteiden paranemista.

Suom alaiset ovat, kuten merenrantamaiden asujat ainakin, van* 
hastaan olleet taitavia alustenrakentajia ja  veneentekijöitä. Sepäntaito 
on myös ollut korkealla (muinaistieteellisen aineiston mukaan ei sen* 
tään korkeammalla kuin germaaneilla, kuten tekijä sanoo). Taide* 
aisti on ilmeistä, varsinkin Pohjanmaalla. Siellähän somistettiin talous* 
kapineet ja  työkalut vielä äskettäin leikkauskoristein. Varmaankin 
oli varhaisimmissa kirkoissamme paljon puunleikkaustaidon näytteitä. 
M utta luonnollista on, että kulttuurimme sai jo  aikaisin vaikutteita 
muista maista. Eiväthän merenkyntäjämme eläneet eristettyinä naapuri* 
kansoista. Edelleen on tunnettua, että slaavilaiset heimot rakensivat 
kirkkonsa vaakasuoraan asetetuista hirsistä, »lam asalvoisesti», jotavas* 
toin germaanien kesken pystyhirsiset rakennukset olivat vallalla. Kaikki 
merkit osoittavat, että suomalainen rakennustapa alkuaan oli edellistä 
lajia, ja  siten on ymmärrettävissä, miksikä meikäläiset rakennusmuo* 
dot saivat enemmän vaikutteita idästä ja  etelästä kuin lännestä 
päin.

N äin tekijä käsittelee teemaansa eteenpäin, todistellen ja  johto* 
päätöksiä tehden, sangen luontevasti ja  kekseliäästi. Kuvaus onkin 
sangen eloisaa, vieläpä useasti huumorillakin höystettyä.

Luettelossa 1600*luvulla rakennetuista kirkoista on 59 numeroa. 
Siinä on tietoja monista jo  ammoin hävinneistä temppeleistä, mutta 
tietenkin on tällaista luetteloa vaikeata saada tyhjentäväksi. H uo* 
mautettakoon, että siitä puuttuu m. m. Sodankylän mielenkiintoinen
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vanha kirkko ja  että esim. Helsingin pieni m aaseutukaupunki 1600» 
luvun lopulla sai uuden puukirkon, sittenkuin aikaisempi tiilinen 
»Kristiinankirkko» 1654 oli tulipalossa luhistunut. Sivumennen kysyen, 
miksi maaseutukirkkojamme ei koskaan mainita niiden historiallisilla 
nimillä, kuten tapa on suuremmissa useam pikirkkoisissa yhdyskun» 
n issa?

Yksityiskohtaisem m assa 1600»luvun kirkkojen tarkastelussa tekijä 
jakaa ne kahteen pääryhmään: pitkä» ja  ristikirkkoihin. Pitkästä kir» 
kosta sakaristoineen askel ei ole pitkä jälkimäiseen lajiin. Kun kir» 
kon toiselle pitkälle sivulle rakennetaan sakaristoa vastaavasti saman» 
lainen lisärakennus ja  molemmat alkuaan toisarvoiset ulkonemat kas» 
vavat muun kirkon korkuisiksi, on ristikirkko valmis. Kivikirkkoja 
ei 1600»luvulla yleensä rakennettu. A inoa tekijän tuntema on Tammi» 
saaressa ja  se tehtiin tekijän mielestä kivestä siksi, että rakennuttajana 
oli kreivi G . A . Lejonhufvud. Lisäesimerkkeinä muistutettakoon 
tässä kuitenkin mieliin äsken mainittutiilistä n. 1650 rakennettu Helsingin 
»Kristiinankirkko», samoin 1643 harmaakivestä rakennettu M ietoisten 
kirkko, jonka uusinnasta kirjassa kylläkin on tietoja (s. 121,122), sekä 
U udenkaupungin v. 1629 valm istunutharm aakivikirkko (nykyään museo» 
na). -  Vasta siv. 45 päästään kirjan nimikko»aiheeseen, suomalaisiin kir» 
konrakentajiin. M utta tällöin kohtaamme heti sen, mikä varsinaisesti 
on ollut tekijällä innostuttajana aiheeseensa: rakennusmestari oli 
samalla arkkitehti ja  nämä rakennusmestari»arkkitehdit olivat kansan» 
lapsia, käsityöläisiä, torppareja j. n. e. 1600»luvun kirkonrakentajia on 
lueteltu 14, yleensä pohjalaisia.

Pian tekijä kuitenkin siirtyy 1700»luvun ristikirkkoihin, joista 
vanhimmassa säilyneessä, 1703 rakennetussa Houtskarin kirkossa, 
tapaamme kattoratsastajan alkum uodon. Kesken 1700»luvun kirkko» 
tyyppien sattuu silmään Pulkkilan uuden kirkon kuva (142). Siihen 
pysähtyy ihmeissään, mutta kun lukee tekstin, ymmärtää tekijän san» 
gen hyvin. Jä ä  vain miettimään: oliko Engelin tapuli rakennettu 
tosiaankin vanhaa kirkkoa silmällä pitäen ja  oliko Stenbäckin kirkko 
tosiaankin taas rakennettu Engelin tapulin huomioon ottaen. Tekijä 
on kieltämättä oikeassa nähdessään entisten kirkonrakentajien voiman 
heidän hyvässä suhdetajussaan. Tähän lisäisin kernaasti: ja  heidän 
itsetiedottomassa pyrkimyksessään rakentaa vanhalle, vakavalle perin» 
näispohjalle.

Piirustustemme tarkastus intendenttikonttorissa 1700»luvun jälki» 
puoliskolta lähtien painoi kirkkoihimme vähitellen vieraan leiman. 
U usklassillisuus alkoi versoa ja  vallata yhä enemmän alaa. Katot 
loivenivat, tornit kutistuivat vähäisemmiksi ja  viivat suorenivat. Pal» 
jon  pilattiin jo  silloin ja  paljon myöhemminkin.
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Tekijä esittää myös käsityksiään kirkoissamme noudatetuista 
uusimis» ja  korjausmenetelmistä. Ja  vaikka m uistutukset ovatkin osu» 
via, voidaan onneksi väittää, että arvostelu kohdistuu sellaiseen, mikä 
sangen laajalti tuomitaan jo  vanhentuneeksi ja  käyttökelvottomaksi. 
Valitettavasti ei kuitenkaan vielä toki kaikkialla. M utta mahdotonta 
ei liene tietoisella työllä ja  hyvällä tahdolla saada uudet näkökohdat 
kirkollisten muistomerkkiemme restauroinnissa vähitellen yleisesti tun» 
nustetuiksi. Yksinom aan virkatietä tämä ei luonnistu. Pahasta päästään 
vasta kun oikeat käsitykset ja  kauneustaju ovat jälleen niin syöpy» 
neet kansan tietoisuuteen, ettei mitään epätervettä siedetä. Tätä var* 
ten tarvitaan valistustyötä, arvostelukyvyn kehittämistä, mutta työ on 
vaikeata, sillä lähinnä edeltäneen ajan tyylittömyys, hapuilu ja  piittaa» 
mattomuus vanhasta kulttuuriperinnöstä on pilannut maaperän. Mes» 
tarimme 1600» ja  1700»luvuilla saattoivat yhtäjaksoisesti rakentaa van» 
halle pohjalle ja  siksipä juuri he loivat sellaista, mikä kautta aikojen 
kestää todistuksena ammattikuntalaitoksen verrattomasta hyödystä 
ammattitaidon edistäjänä. H eidän työnsä juurtui edeltäneen ajan maa» 
perään. Päinvastoin kuin meidän heidän ei tarvinnut pyrkiä irti sen 
epäterveestä ilmapiiristä. M utta miten on oikea ymmärtämys herätet» 
tävissä maalaisväestömme keskuudessa, miten tunne ja  tieto syven» 
nettäv issä? N ykyisenä konekauden ja  työjaon aikana on ammatti» 
taito jakautunut alkutekijöihinsä, laimentaen kiintymystä työhön, ja  
tunne»elämä on hajaantunut vallitsevien valtiollisten ja  kirkollisten 
erimielisyyksien vaikutuksesta. Papeilla olisi varmastikin siunaukselli» 
nen työala johtajina ja  alotteentekijöinä seurakuntiensa kirkonkokouk» 
sissa ja  rakennuskomiteoissa. M utta miten perehtyvät he oikeisiin 
perusteihin restaurointikysym yksissä j . m.  s. ?  R uotsissa pidetään 
jum aluusopin ylioppilaille näitä aloja käsitteleviä esitelmiä ja  tehdään 
retkeilyjä kirkkoihin. Se on hyvää kylvöä, jo sta  voi olla paljon 
hyötyä sekä heille itselleen että koko yhteiskunnalle.

Puheen ollen vanhoista kirkoista, jotka nurinkurinen korjaustyö 
on turmellut, tekijä k y sy y : missä on salaisuus, mitathan ja  m uodot 
ovat yhä sam at? Kaikenlainen epäoleellinen listoitus ja  halpahintai» 
tainen koristelu muuttaa suhteet ja  luonteen. Saman tekevät epäon» 
nistuneet v ä rit : kalsea peltikatto räikeänkeltaisella öljyvärillä maalatun 
ponttilaudoituksen yllä hävittää ulkoasun harmonian, keltaiset, »tam» 
men väriset» penkkirivit ja  valkeat paljaat pinta=alat kultakoristelui» 
neen tekevät sisustuksen jääkylm äksi. Tarvitaanko enempää salai» 
suuden selvittämiseksi ?

Keuruun kirkko, joka on kaunis esimerkki aikansa parhaasta 
kirkonrakennustaiteesta, on myös näytteenä siitä, miten suurella pie» 
teetillä kirkko voidaan restauroida meidänkin päivinämme, kunhan
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vain on hyvää tahtoa sekä vanhan säilvttämiseen että neuvojen ja 
ohjeiden -  ei kritiikittömään -  varteen ottamiseen, milloin tuntee 
itsensä epävarmaksi.

Tietenkin viranomaiset saattoivat erehtyä 1700*luvulla yhtä hyvin 
kuin kaikkina aikoina. Heille oli täysin vierasta se, mikä meillä oli 
erilaista kuin Ruotsissa, mikä oli kehittynyt täällä itsenäisesti tahi 
sellaisten sivuvaikutteiden alaisena, jotka eivät olleet päässeet valtaan 
emämaassa. M onesti intendenttikonttorin huomautukset olivat san* 
gen ymmärrettäviä, jop a  oikeutettujakin. Rakennusmestarimmehan 
olivat aluksi harjaantumattomia piirustusten teossa ja  heidän virheelli* 
set perspektiivikuvansa eivät olleet omiaan vahvistamaan luottamusta 
heidän ideoihinsa ja  taitoonsa. Varsinaisena syynä ristiriitaan oli 
kuitenkin uusi aika ja  uusi tyyli, joka teki tuloaan myös tänne poh* 
joiseen. M issään tapauksessa ei voida sanoa, että tarkastusvirasto oli 
aivan tarpeeton, ja  kuta pitemmälle aika ehti, sitä tarpeelliscmmaksi 
se itsensä teki.

Vasta vuodesta 1759 alkaen voi puhua kirkkojen piirustuksista 
varsinaisessa merkityksessä. Vanhin säilynyt täältä tarkastettavaksi 
lähetetty on M arttilan kirkon piirustus, turkulaisen kirvesmiehen Antti 
Piimäsen tekemä. Työssään  Piimänen uskalsi asettua vastustamaan 
viranomaisia, vieläpä jättää heidän huomautuksensa varteenottamatta» 
kin, mikä osoittaa hänen olleen taitavan ja  asiastaan varman miehen. 
Lienee pidettävä onnena, että hänen kaltaisensa mies sen teki. Siten 
jälkim aailm a on saanut näytteitä hänen persoonallisesta taiteestaan. 
Piimänen nojautui vielä vanhoihin traditioihin. M utta mestarit alkoi* 
vat pian harveta, kuten ainakin, milloin uusi tyylisuunta ei ole vielä 
ehtinyt vakiintua.

Selvittävimpiä esimerkkejä kansanomainen rakennustaiteemme ja 
intendenttikonttorin pyrkimysten välisestä kam ppailusta on M yrsky* 
län kirkon rakennushistoriikki. Esinäytöksenä olivat A skolan kirkon 
hieman aikaisemmat rakennusvaiheet. Toteamme, että tekijä olisi 
tässä ja  yhdessä ja  toisessa muussakin kohden saanut tärkeitä lisätie* 
toja painetusta kirjallisuudesta. T . M . A. Ilmosen kirjoituksesta : »A s* 
kolan kirkoista», Suomen M useossa 1913, s. 22 ja seur., selviää nimit* 
täin m. m., että M atti Åkergren (vrt. s. 178) rakensi lopultakin A s* 
kolan kirkon intendenttikonttorin piirustusten mukaan, mutta että 
hän myös heti sen jälkeen, v. 1800, rakensi saman seurakunnan kau* 
niin tapulin (kuv. 641) ilmeisesti oman makunsa mukaisesti.

Kotimaiset kirkkojemme piirustajat alkavat 1800*luvun alkuvuo* 
sina yhä enemmän mukautua Ruotsista käsin saneltuun uusklassisismiin. 
Asetettiin määrätyt pätevyysvaatimukset ja  levitettiin m allipiirustuksia. 
Ei ole ihmeteltävää, että kunnon käsityöläisemme tunsivat itsensä 
6
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epävarmoiksi, ja tosiasia on, että lähetettyjen piirustusten tarkastami» 
nen tällöin oli todella tarpeellista.

Kun uusi tyyli nyt joka tapauksessa pääsi voitolle, niin olihan 
onnellista, että meilläkin oli käytettävissä tämän uuden suunnan mes» 
tareja. Talonpoikaiset kirkonrakentajamme olisivat kuitenkin, kehit» 
täessään edelleen vapaasti käsityksiään, omaksuneet vaikutteita päivän 
tyylisuunnasta. Vanha olisi huonontunut ja  uusi olisi ymmärretty 
väärin, ja  mitä olisi silloin jäänyt jälkimaailmalle tältä ajalta ?  Meillä» 
hän elettiin silloin toiminnan ja  kehityksen edistysaikaa kaikilla aloilla. 
Olimme joutuneet eurooppalaisen kulttuurimyllyn pyörteisiin ja kerta 
kaikkiaan kuluttaneet loppuun korpikenkämme.

Tekijän mielestä suomalaiset muurarit olisivat murrosajan jäl» 
keenkin voineet täyttää maan rakennusvaatimukset. Saksalaiset mesta» 
rit merkitsivät kylläkin lisää, mutta ei muuta. Päinvastoin he olivat 
kotimaisen perinnäistyylin vaikutuksen alaisia. -  N äin  oli tosiaankin 
laita, eikä vain Turkuun asettuneen Schröderin, jonka tekijä ottaa esi» 
merkiksi. M yös Engel osoittautuu perehtyneensä melkoisen perus» 
teellisesti sekä keskiaikaisiin kivikirkkoihimme että m yös puuarkki» 
tehtuuriimme. Tästä johtuu, että hän rakentaessaan kirkon graniitista 
ei voi vapautua pitkälaivaisesta basilikam uodosta, jok a oli vanhojen 
harmaakivikirkkojemme perustyyppi, joskin  kattosuhteet y. m. muo» 
dostuivat ajan vaatimusten mukaisiksi. Kun Engel rakentaa tiilistä 
tahi puusta, syntyy taas risti» tai keskuskirkko.

Tekijä k irjoittaa: »K uka ei osaisi plagioida meander»aihetta ja 
korinttilaista pylvästä, lotus»aihetta, munasauvaa ja  muuta sem m oista?» 
»M uutam a suomalaisen kansanmestarin ovenpuolikas, paanuaihe, kir» 
konkukko, listoitus» ja  maalausornamentti sanoo enemmän kuin 
Engelin tapaisten jäljittelijöiden koko kreikkalainen ornamenttirekis» 
teri».

Totta on, että uusklassillisuus ei kasvanut kotoisesta maaperästä 
ja että se vaikeasti sulautui pohjoiseen luontoomme. M utta kun 
mekin historian lain pakosta jouduim ine ajan etenevään virtaan, 
saimme myös suurempia tehtäviä ratkaistavaksemme. Ei ollut enää 
kysym ys yksinäisistä Herran temppeleistä mäkikunnailla vesiemme 
partailla, mistä ikimetsä alkoi harveta, ei myöskään raatihuoneista 
pikkukaupunkiemme uinuvien torien laiteilla. O li kaunistettava suuri» 
ruhtinaskunnan kaupunkeja, joiden kaikessa oli kannettava länsimaisen 
kulttuurin leimaa, siitä huolimatta, että määräysvalta tilapäisesti oli 
idässä. J a  että sama tyyli tuli idästäkin vastaan, osoittaa, miten vas» 
tustamaton uuden suunnan voittokulku oli. Ei edes kuuluisa suo» 
malainen itsepäisyys olisi silloin voinut meitä eristää ja  säilyttää 
koskemattomana vanhaa ammattilaisarkkitehtuuriamme, niin hyviä kuin
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sen tyylilajit aikanaan olivatkin ja  niin arvokkaita kuin ne kansal» 
lemme ovat olleet ja yhä ovat.

Engel jäljitteli kreikkalaisia koristeaiheita siksi, että ajan tyyli 
sitä vaati. M utta eroa on myös siinä, miten jäljitellään. Että Engel 
on juuri detaljeihin ja  suhteisiin pannut parhaimpansa, sitä ei kukaan 
hänen taiteensa tuntija voine kieltää.

A jat vaihtuvat ja  kullakin on oma makunsa ja  tyylinsä. Paina» 
kaamme oman aikamme leima töihimme, ilman sitä ei siitä tule aitoa. 
M utta älköön se estäkö meitä samalla kunnioittamasta ja  pitämästä 
arvossa vanhoja, menneiden ajan tyylistä ja  historiasta kertovia 
muistomerkkejämme. Ei ole koskaan ollut vika tahi koitunut kehi» 
tykselle vahingoksi, jo s  työssään on ollut aikansa lapsi. Vain suvait» 
semattomuus, kaiken sen halveksiminen, mikä ei ole omaamme, ajalli» 
sesti tai paikallisesti, on arvaamattomaksi vahingoksi.

Kirkkojemme tapulit ovat saaneet osakseen oman sangen mie» 
lenkiintoisen lukunsa. Siinä johdutaan seuraaviin päätuloksiin : sana 
tapuli on germaaninen laina, mutta tapulirakennuksemme eivät ole 
samaa perua. N e ovat itsenäisiä. Tolppatapuli lienee kylläkin alku» 
juurena, mutta sen käyttöaika maassamme on niin kaukana takana» 
päin, että kehitystä siitä uudempiin muotoihin on vaikeata yksityis» 
kohtaisesti selvittää.

Kuten jo  sanottu, tekijän seuraaminen hänen kiertomatkoillaan 
kirkoltamme toiselle antaa paljon miettimisen aiheita. A rvokkainta 
on mielestäni kirjassa sen nimikko»aiheen käsittely, selonteot kirkon» 
rakentajista. Tältä osaltaan teos on varmasti oleva tutkijoille tärkeäna 
tietoaittana. M uutenkin se oleellisesti täydentää vanhaa kirkonrakennus» 
taidettamme koskevia painettuja lähteitä. Toivottavasti se kohottaa 
vanhat puukirkkomme myös yleisessä tietoisuudessa sille arvosijalle, 
joka niille kuuluu, ja  opettaa ymmärtämään, miten suuri merkitys 
traditiolla, vanhan kulttuuriperinnön vakavalla pohjalla, on taiteelli» 
sessa työssä. Parhaat kiitokset tekijä työstänsä ansaitsee.

A. W. Rancken.
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O. A . F. Lönnbohm.

Jou lukuun  17 p:nä kuoli Kuopiossa kansakouluntarkastaja, opettajakandidaatti 
Oskar Anders Ferdinand Lönnbohm. Hän oli syntynyt 2*/a  1856 Liperissä, mistä 
hän jo  lapsena siirtyi vanhempiensa mukana Paltamoon, joka tuli hänen kotiseuduk» 
seen. H än oli esikoinen sisarussarjassa, jonka nuorempia jäseniä olivat runoilijat 
Kasimir ja  Eino Leino. Isä oli komissionimaanmittari Anders Lönnbohm, pohjois»

karjalaista Mustosten sukua. Ylioppilaaksi O. A. F. 
Lönnbohm tuli 1876 ja  opettajakandidaatiksi 1882. 
Hän toimi sittemmin sanomalehdentoimittajana, opet» 
tajana ja  kansakoulujentarkastajana eri kaupungeissa, 
viimeksi, v:sta 1895 alkaen, viimemainitussa virassa 
Kuopiossa.

O. A. F. Lönnbohm, joka käytti kirjailijanimeä 
Mustonen, oli ennenkaikkea monipuolinen keräilijä, 
eri tieteellisten yhdistysten innokas avustaja. Kieli» 
tiede, paikannimistö, kansantietous ja  »tarinat sekä 
luonnontieteet olivat ne alat, jotka ennen muita kuu» 
luivat hänen harrastuspiiriinsä. Pääosa hänen hankkö 
mastaan aineistosta on kotimaista, sekä lähimmästä 
ympäristöstä että laajemmiltakin matkoilta kerättyä. 
Mutta hän on liikkunut maamme ulkopuolellakin : 
Virossa -  ensi kerran jo  1877 antaen herätteitä sikäs 
läiselle kansalliselle tutkimukselle ja  vaikuttaen ensim* 

mäisinä suhteitten solmimiseen molempien heimokansojen kesken - ,  Keski»Euroopassa 
sekä Siperiassa saakka. Eniten lienevät hänen työnsä tuloksista päässeet osallisiksi Suo» 
malaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Muinaismuistoyhdistys ja  Kuopion tieteelli» 
set yhdistykset.

Suurin osa O. A. F. Lönnbohmin laajasta toiminnasta -  m. m. hänen kieli* 
tieteelliset julkaisunsa -  on tässä sivuutettava. Suomen Museon palstoilla on tyy» 
dyttävä kiinnittämään erikoisesti huomiota hänen työhönsä Muinaismuistoyhdistyk» 
sessä ja  Kuopion tieteellisissä seuroissa.

Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjoista löydämme Lönnbohmin nimen jo  
1878, jo llo in  hän jätti yhdistykselle ensimmäiset tiedonantonsa. V. 1882 hän liittyi 
iäseneksi yhdistykseen, jonka toimeliaimpia ja  käytetyimpiä voimia hän sitten jon» 
kun aikaa oli. Samana vuonna hän sai tehtäväkseen yhdistyksen hallussa olevien 
paikannimikokoelmien painokuntoon saattamisen. Painatus alotettiinkin v. 1887, 
mutta keskeytyi, kun nimiluettelon täydentämistä pidettiin tarpeellisena. Ja  
kun Lönnbohm, voiden jatkaa työtänsä vain muitten toimiensa sivussa, sai sen val» 
miiksi, olivat tieteelliset vaatimukset ehtineet jo  siinä määrin kasvaa, että painatuk» 
seen ei enää katsottu voitavan ryhtyä. Näin syntynyttä Lönnbohmin paikannimb 
sanakirjaa, jo ta säilytetään Muinaismuistoyhdistyksen arkistossa, ovat tiedemiehet
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kuitenkin ahkerasti käyttäneet, onpa se toistaiseksi ollut yleisenä päälähteenä koti» 
maisen paikannimitutkimuksen alalla.

Toistakaan Lönnbohmin suurtyötä Muinaismuistoyhdistyksen alalla ei onni 
suosinut. V. 1884 hän sai yhdistykseltä stipendin muinaistiedustuksia varten koti» 
seudullaan Kajaanin kihlakunnassa. Sekä omien että lukkari K. Kokkosen aikaisem» 
pien keräyksien nojalla hän kirjoitti sittemmin laajan kertomuksen: »Kajaanin kihla» 
kunta, tietoja seudun muinaisuudesta», joka v. 1892 jätettiin yhdistykselle. Alku» 
lauseesta selviää, että ennen kaikkea taloushuolet olivat estäneet Lönnbohmia val» 
mistamasta kertomustaan kohta painokuntoon. Kun M uinaismuistoyhdistys v. 1917 
jälleen aikoi ryhtyä keskeytynyttä kihlakuntakertomusten painattamista jatkamaan, 
oli Lönnbohmin perusteellinen ja sisältörikas kihlakuntakuvaus ensi sijalla kyseessä. 
Painokuntoon saattaminen alotettiinkin, mutta väliin tullut vapaussota keskeytti taas 
työn ja  kohta sen jälkeen tapahtunut yhdistyksen varoihin kipeästi koskenut rahan» 
arvomme aleneminen pakoitti luopumaan suunnitelmasta. Lönnbohmin Kajaanin 
kihlakuntakertomuksessa, jo ta siis edelleenkin säilytetään käsikirjoituksena Muinais» 
muistoyhdistyksen arkistossa, jäävät seudun niukat esihistorialliset muinaislöydöt ja  
»jäännökset sivuasiaksi myöhempien muistojen rinnalla. Runsaita ovat varsinkin 
kova»osaisen Kainuun sotamuistot, etenkin jylhät tarinat »vanhan vihan» ajoilta 
kalevalamittaisine runokatkelmineen. Näillä vanhimman veljen keräyksillä oli oma 
vaikutuksensa pikkuveljen, Eino Leinon, mielikuvitukseen ja  sittemmin runouteen. 
Lönnbohm ei ole tyytynyt vain selostamaan seudun tarinastoa_ sellaisenaan, vaan 
on tehnyt sen nojalla laajoja vertailujakin. -  Kokonaan julkaisematta eivät stipendi» 
matkan tulokset ole kuitenkaan jääneet. V. 1885 painatti Lönnbohm matkalla teke» 
miensä havaintojen perustalla Hämeenlinnassa teoksen: »T ietoja Kajaanin kihlakun» 
nasta ja  etenkin Paltamon pitäjäästä» (272 siv.), joka tekijän omien sanojen mukaan 
on »taloudellismaantieteellistä laatua ja  kirjoitettu v:n 1867—1868 suuren nälkävuo» 
den surullisten muistojen johdosta, että tutustuttaisiin yleisemmin tämän maakunnan 
puutteihin ja  epäkohtiin». Toinen julkaisu »Raudanvalmistus kotiteollisuutena» 
(Suomen Museo 1894) selostaa Kainuusta koottujen kansantietojen mukaan erästä 
nykyään suuren mielenkiinnon alaista kysymystä.

Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjoista selviää edelleen, että Lönnbohm on 
saanut tehtäväkseen luettelon laatimisen yhdistyksen hallussa olevasta vanhasta 
kirjallisuudesta ja  että hän kuului yhdistyksen julkaiseman lentokirjasen: »Viittauk» 
sia Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tarkoituksesta ja  vaikutusalasta» toisen pai» 
noksen (ilmestynyt 1892, 3. painos 1901) toimituskuntaan erikoisesti kansantietou» 
den edustajana.

Kuopioon v. 1895 asetuttuaan Lönnbohm oli kuolemaansa asti sikäläisten 
tieteellisten harrastusten keskeisimpiä henkilöitä. Hän viritti uudelleen eloon jo  
v. 1881 perustetun Kuopion Isänmaallisen Seuran toiminnan, joka oli ollut jonkun 
aikaa lamassa. Hän kuului seuran johtokuntaan ja  oli vv. 1899—1905 ja  1917—19 
seuran historiallis»kansatieteellisen museon hoitajana huolehtien sen kokoelmien 
kartuttamisesta. Hänen alotteestaan perustettiin v. 1897 K uopioon Luonnonystäväin 
yhdistys, jonka johtokuntaan hän kuului rikastuttaen yhdistyksen keräelmiä ja  hoi» 
taen erikoisesti niiden kasvitieteellistä osastoa, ja  jonka kunniajäseneksi hänet oli kut» 
suttu. Kaikkinainen luonnontieteellinen keräily ja  kasvien vaihto olivatkin Kuopion 
aikoina Lönnbohmin mieliharrastuksia.

Luonteeltaan vainaja oli innostuksen miehiä. N iinpä kuuluvat vanhemmat 
virolaiset kulttuurityöntekijät vielä lämmöllä muistelevan hänen syttyvää ja  sytyttävää 
olemustaan. Hän oli tunnettu myös mehevänä humoristina, joka uhosi hyväntuuli» 
suutta seuraansa.
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Viisikymmenvuotisjuhlassaan Suomen Muinaismuistoyhdistys valitsi O. A. F. 
Lönnbohmin, kunnioittaakseen hänen ansioitaan toimialallaan, kirjeenvaihtaja» 
jäsenekseen.

Kansallismuseon kerääjäkunta
on viime vuosina menettänyt kaksi toimeliasta jäsentään. Vuoden alkupuolella saa» 
pui museoon tieto, että entinen koneenkäyttäjä K. A. L in d strö m  oli jo  v. 1925 
kuollut syntymäpitäjässään Pielrvedellä. Lindström oli syntynyt u /7 1860. Hänen 
ensimmäiset keräyksensä ovat vuodelta 1894, viimeiset vuodelta 1924. Eniten kar» 
tutti hän museon esihistoriallisia kokoelmia, arviolta lähes 700:11a esineellä. Esim. 
Virolahden Heikkilän ja  Pielaveden Virranniskan tärkeät kivikautiset asuinpaikat 
ovat hänen löytämiään. Myös museon muut osastot saivat hänen keräyksistään osansa, 
joskin  vähäisemmän.

Samoin on Kuhmoisista saapunut tieto, että F ab ian  Lindén  on siellä 9/n 1926 
siirtynyt vainajien joukkoon. Syntynyt hän oli **/i 1859 Kuhmoisissa. Ammatiltaan 
hän oli suutari, mutta itseopiskelulla hän oli hankkinut melkoiset kirjatiedot, vieläpä 
opetellut ruotsinkieltäkin ja koettanut perehtyä kotipitäjäänsä koskeviin vanhoihin 
asiakirjoihin sekä kirkon että valtionkin arkistossa. Lindén ei toiminut varsinaisesti 
muinaisesineiden keräilijänä, hänen esinelähetyksensä museoon supistuvat vähiin, 
mikä osaksi johtuu hänen kotiseutunsa suhteellisesta löytököyhyydestä. Pikemmin» 
kin hän toimi museon asiamiehenä paikkakunnallaan, tiedoittaen siellä tavatuista 
muinaislöydöistä. M. m. saatiin Kuhmoisten Papinsaaren tärkeä kansainvaellusajan 
kätkölöytö talteen hänen ilmoituksensa perustalla. Suurimman työn hän on tehnyt 
kokoamalla sekä Kuhmoisista että naapuripitäjistä tietoja kiinteistä muinaisjäännök» 
sistä ynnä kansantarinoita. Hänen keräelmänsä museossa täyttävät ison kotelon, ja 
tiedonantojaan hän valaisee kartoilla ynnä otattamillaan valokuvilla. Pääosan keräyk» 
sistään hän suoritti vuosina 1910 ja  1911 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen myön» 
tämillä apurahoilla. Mutta ainakin jo  vuodesta 1907 alkaen hän oli kirjeenvaihdossa 
museon virkamiesten kanssa lähettäen tänne hankkimiaan tietoja. Itse hän mainitsee 
valtionarkeologi Hj. Appelgren»Kivalon innostuttaneen hänet tehtävään. Viime vuo» 
sina Lindén Kuhmoisten kunnanvaltuuston myöntämillä varoilla järjesti keräelmänsä 
ja  julkaisi ne pienenä kirjasena: »Keräelmiä Kuhmoisten pitäjän historiasta» (58 siv. 
8:o, painettuTampereella 1925). »Esitystä pidettäköön ainoastaan muistitietojen hukkaan 
joutum isen estämiseksi tehtynä kokoelmana», sanoo hän vaatimattomasti alkulausees» 
saan. Lindénin tieteellinen keräily, jo ta hän harjoitti myös muillakin aloilla, tapahtui 
puhtaastaan harrastuksesta, eikä palkkion toivossa. Kuvaavaa on, että hänen ensim» 
mäinen muinaisesinelähetyksensä museoon v. 1907 saapui lahjana Muinaismuisto» 
yhdistykselle.

Molemmista manalle muuttaneista museon avustajista Tallgren on julkaissut 
luonnekuvauksen Suomen Museossa 1918 (siv. 8 ja  13—14).



Suomen M uinaism uistoyhdistyksen vuosikertom us 
toim ivuodelta 7. 5. 1926—7. 5. 1927.

Kulunut vuosikausi on Yhdistyksemme piirissä vierähtänyt ilman erikoisia 
tapahtumia; toimintamme on jatkunut vanhaan tapaan tasaisessa työnteossa. Ilah» 
duttavana enteenä työalaamme kohdistuvan arvonannon kasvusta voimme todeta, 
että valtiovallan taholta on ryhdytty entistä tehokkaammin tukemaan museoiden 
toimintaa. Tästä ovat osoituksena ne huomattavat avustukset, jo ita valtion raha»ar» 
pajaisten voittovaroista on myönnetty Suomen Museoliitolle ja  erinäisille maaseutu» 
museoille.

S t i p e n d i a a t i t .  Yhdistyksen ohjelmaan sisältyvän muinais» ja  kansatie» 
teellisen tutkimus» ja  keräilytoiminnan tukemiseen on käytetty 12,150 markkaa. 
Stipendiaateista suoritti maisteri A. Europaeus kivikaudentutkimuksia Puolassa, var» 
sinkin Vilnan museoissa, kirjailija J .  Tegengren rautakaudenkaivauksia Vöyrillä ja  
Laihialla, ylioppilas N . Cleve esihistoriallisia tutkimuksia Getassa ja  Kökarissa, yli» 
oppilas E. Drake Eckerössä, ylioppilaat K. Ekman ja  C. Ramsdahl Hammarlannissa 
sekä yliopp. H. Salonen Perniössä ; tohtori A. Hämäläisen johtama kansatieteellinen 
retkikunta harjoitti kylätutkimuksia Konginkankaalla, Viitasaarella ja Sumiaisissa. Sitä» 
paitsi on Opetusministeriö Yhdistyksen välityksellä antanut maisteri A . Pelkoselle
3.000 markkaa käytettäviksi hänen Valtionarkistosta keräilemänsä laajan historialli» 
sen aineiston järjestämiseen.

P a i n a t u s v a r o j e n  pääosana on ollut vakinainen valtionapu, 47,500 
markkaa vu odessa ; lisäksi on saatu Längmanin testamenttirahaston korkovaroista
5.000 markkaa. Sitäpaitsi on Yhdistyksen nimissä julkaistua Eurasia septentrionalis 
antiqua’a varten saatu yleisistä varoista 35,000 markkaa. Tämä valtionapu on kulu» 
vana vuonna valitettavasti supistunut noin neljänneksellä

Kansallismuseoon järjestetyssä Finlands svenska M arthaförbundm  vanhoja 
käsitöitä esittävässä näyttelyssä olleiden esineiden kuvauttamiseen on Opetusminis» 
teriö myöntänyt 5,000 markkaa. — Tuomari A. Markkula on lahjoittanut 1,500 mark» 
kaa Yhdistyksen hallussa olevaan »Luostaritutkimusrahastoon».

P a i n o s t a  o n  i l m e s t y n y t :  Suomen M useo—Finskt Museum XX X III 
(174 s.), johon  ovat kirjoittaneet N ils Cleve, Albert Hämäläinen, T. Itkonen, Aarno 
Malin, K K. Meinander, A. W. Rancken, A. M. Tallgren ja  Karin Westzynthius ;

Saksankielinen selostus edellisestä (6 s.) ;
Eurasia septentrionalis antiqua I (202 s.), joka sisältää seuraavat tutkim ukset:

I. M anninen: Zur Ethnologie des Einbaum es; A. V. Schmidt: KaCka, Beiträge zur 
Erforschung der Kulturen Ostrusslands in der Zeit der Völkerwanderung (III.—V. 
Jh .); P. Rykov: Die Chvalynsker Kultur der Bronzezeit an der unteren W olga; V. 
Smoline : La nécropole d' A bachévo; M. Chudjakov: Hockerbestattungen im Ka» 
sanschen G ebiet; A. M. Tallgren: Ausgrabungen in M aklaseevka; L. Iakounina» 
Ivanova : Une trouvaille de 1’åge de la Téne dans la Russie m éridionale; Fr. Balo» 
d is: Die archäologischen Forschungsarbeiten in Lettland 1920 — 1926; A. M. Tall»
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gren: Die Denkmalpflege in Estland; sama: Besprechende archäologische Biblio 
graphie von Östeuropa ;

Eurasia septentrionalis antiqua II (248 s.), sisältävä A. M. Tallgrenin tutkimuk» 
sen La Pontide préscythique aprés 1’introduction des métaux.

Yhdistyksen k o k o e l m i i n  ovat lahjoituksia antaneet: maisteri A. Euro» 
paeus, insinööri Ilmari Jorm a, torppari Aleksanteri Järvenpää, professori Yrjö 
Kajava, maanviljelijä M. Laine, maanviljelijä Valter Myllylahti, huvilanomistaja 
F. A . Söderholm, professori A. M. Tallgren, kirjailija Jacob Tegengren ja herra 
Martti Vallinmäki.

K i r j a s t o  on karttunut 413 niteellä.
J u l k a i s u j e n  v a i h t o o n ,  täydelliseen tai osittaiseen, on ryhdytty seu» 

raavien laitoksien ja  yhdistyksien kanssa:
Kiiv (Kiev): Ukrainska akademija nauk, arheologiényi komitet.
Moskova : Institut po izuCeniju vostoénih jazikov.
Pietari: Russkii muzei.
Solovetsk: Soloveckoe obscestvo kraevedenija.
Tsheboksary: CuvaSskoe nauönoe obséestvo.
Turun kaupungin maistraatinarkistolle on Yhdistys lahjoittanut joukon  julkai»

sujaan.
Uusia j ä s e n i ä on Yhdistykseen valittu :
Työjäseniksi: Seurasaaren Ulkomuseon intendentti, tohtori Albert Hämäläi» 

nen ja  Muinaistieteellisen Toimikunnan arkkitehti, Helsingin kaupungin historialli» 
sen museon johtaja A. W. Rancken;

perustajaksi tilanomistaja Harry D o n n er;
vakinaisiksi jä sen ik si: maaherra, vapaaherra A. von Hellens, maisteri Hissu 

Grönblom, neidit Maja Ehrnrooth ja  Marta Hirn sekä ylioppilaat N ils Gleve ja 
Kustaa Wilkuna

K u n n i a n o s o i t u k s i a :
24. 4. 26 lähetti Yhdistys tervehdysadressin kunniajäsenelleen, museonjohtaja 

Sophus Miillerille (Kööpenham ina) hänen 80»vuotispäivänään.
2. 11. 26 lähetettiin tervehdyssähkösanoma kunniajäsenelle, konsuli Eugen 

Wolffille hänen 75»vuotispäivänään.
17. 1. 27 lähetettiin tohtori J. V. Juvelius»vainajan omaisille surunvalituskirjelmä.
25. 1. 27 museonhoitaja, opettaja N . O. Jansson*Vretdalin hautajaisissa 

Kemiössä laski Yhdistyksen seppeleen johtaja Amos Andersson.
25. 1. 27 lähetettiin tervehdyssähkösanoma kunniajäsenelle, professori Wilhelm 

Thomsenille (Kööpenham ina) hänen 85»vuotispäivänään.
2. 4. 27 kunniajäsenelle, valtioneuvoksetar Ida Aspelin»Haapkylälle esitti 

hänen 75»vuotispäivänään Yhdistyksen onnentoivotukset esimies, prof. U . T. Sirelius.
T i l a p ä i s i ä  a s i o i t a .  Yhdistys on myötävaikuttanut siihen, että Emil 

Nervanderin haudalle Harjavallassa on siirretty n. s. Nervanderin kivi, joka sijaitsi 
Harjavallan kankaalla ja  jo lla  N . vanhoilla päivillään oli usein istuskellut luontoa 
ihaillen. Kiveen on jo  aijemmin eräiden N :n ystävien toimesta kaiverrettu sanat 
»K aikuu mun suloinen Suomeni maa» vastaavine sävelmerkkeineen.

K o k o u k s i a  on pidetty 7 yleistä ja  10 johtokunnan. Edellisissä ovat esi» 
telm öineet:

7. 10. 26 tohtori C. A  Nordman pohjoismaiden kivikauden kronologiasta.
4. 11. »  tohtori K. K. Meinander Suomen vanhemmista hautamuistomerkeistä.
»  » »  professori A. M. Tallgren Perniöstä löydetystä avaarilaisesta koriste»

esineestä.
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9. 12. 26 tohtori Kai Donner ostjakkien ja  vogulien poronhoitoa koskevista 
vanhimmista kirjallisista lähteistä,

» »  » ylioppilas K. Vilkuna suomalaisen hevosen koosta 1700»luvulla 
(Kansallismuseon länkikokoelmassa tehtyjen mittausten mukaan).

3. 2. 27 arkkitehti S. Maconi Leckön linnan restauroimisesta (Ruotsissa).
3. 3. » tohtori Albert Hämäläinen Keski»Suomeen kesällä 1927 tehdystä

kansatieteellisestä tutkimusretkestä.
»  »  »  arkkitehti S. Maconi Ruotsin kulttuurimuistomerkkien hoidosta.
7. 4. »  professori A. M. Tallgren skyyttalaisten kulttuurista.
»  »  » tohtori K. K. Meinander kirkkojen restauroimisesta.
7. 5. »  professori U . T. Sirelius alkukantaisesta sitomatekniikasta.
Yhdistyksen v i r k a i l i j o i n a  ovat o llee t: esimiehenä professori U . T. Si» 

relius, varaesimiehenä maisteri B. Cederhvarf, sihteerinä allekirjoittanut, varasihtee» 
rinä ja  kirjastonhoitajana ylioppilas N . Cleve, arkistonhoitajana maisteri Tyyni 
Vahter, rahastonhoitajana tuomari A. Markkula, taloudenneuvojina tod. valtioneu» 
vos A. Ramsay, johtaja W. A. Lavonius ja  pankinjohtaja K. Basilier sekä tilintarkas» 
tajina maisteri Axel Ekström ja  tuomari Kaarlo Kaira, tohtori L. O. Th. Tudeer ja 
aist eri A . O. Väisänen varamiehinä.

Helsingissä 7 p:nä toukok. 1927.
T. Itkonen.
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Suomen M uinaism uistoyhdistyksen tilit v. 1926

Tiliasema 31 p:nä joulukuuta 1926.
V a r a t :

Sijo itukset:
Hypot.=yhdistyksen 4*4 % 1. 28,000: - å 98,7 % 27,637: 50

» » 4 % » 2 ,0 0 0 :- » 50 % 1,000: -
Kiinteistöpankin 4 % » 57,000: - »  48 % 27,360: -

»  » 4% % » 52,500: - » 68 % 35,700. -
»  » 4% % » 26,000: - » 87,62 % 22,780: -
»  » 6 % » 30,000: - »  70 % 21,000: -

Rosenlew &. Co:n 5 % » 13 5 ,0 0 0 :- » 6 6  % 8 9 ,1 0 0 :-
Tampereen kaupungin 4*4  % » 1 ,0 0 0 :- » 55 % 550: -
Suomen valtion 3*4 % v 21,000: — » 76 % 15,947: 50
Rauman kaupungin 4 % » 35,000: - » 71,83 % 25,142: —
Vapauden laina v. 1918 5% % 16,000: - » 100 % 16,000: - 2 8 2 ,2 1 7 :-
Pohjoism. Yhdyspankin pääomatili 118,295:43
Helsingin Osakepankin » 3,211: 13
KansallissOsakesPankin talletustili 6,998: 85 128,505:41
Urajärven tila ............... 80,000: -
Kasvaneet korot .......... 6,681:76
Juokseva t i l i ................... 23,883:05
RahatiK ........................... 1,620: 70

Smk. 522,907: 92

A srahastot: V e l a t :
Ahlgrenin rahasto...................................... .......................  20,000 -
Aspelinin »  ...................................... .......................  15,750 -
Urajärven »  ...................................... .......................  80,000 -

Bsrahastot :
Perustajarahasto ...................................... .......................  30,000 -
Castrénin rahasto ...................................... .......................  105.000 -
Sundmanin »  ...................................... .......................  6,468 13
N ervan derin » ...................................... .......................  3,712 -
v. Heidemanin rahasto .......................... .......................  103,000 -

115,750: -

-  248,180: 13
O rah asto t:

Appelgrem Ki valon rintakuvarahasto
Heikelin rahasto ....................................
Paikannimis »  ....................................
Taidehist. » ................. ...................
Malmin » ....................................
Kajaanin »  ....................................
Luostaritutkim usrahasto.........................

Urajärven käyttövarojen ylijäämä ...............
Käyttövarojen y lijä ä m ä ....................................

1,092:22 
18,327: 67 
4,182: 79 

25,933: 29 
9,370: 39 

250: 05 
3,211: 13 62,367: 54 

46,609: 25 
50,001: -

Smk. 522,907:92

Omaisuus 3l/u  1925 .................................................  535,222:66
» 3,/ l2 1926................................................. .. 522,907: 92

Omaisuuden vähennys ........................................  12,314:74



-  91 -

Tulot ja menot v. 1926.
T u 1 o t :

Ahlgrenin rahasto, k o rk o a   1,000: —
Aspelinin »  »    750: —
Perustaja» »  »    1 ,5 0 0 :-
Castrénin » »   5,000: —
Sundmanin »  »   308: —
Nervanderin » »   177: —
Heikelin »  »   890: —
Paikannimi» »  »    199: —
Kajaanin » »   12: —
Taidehist. » »   1,235: —
Malmin »  »    446: —
Luostaritutk. » »   116:94 11,633:94

Käyttövarat:
Valtion av u stu s ............................................................................................................  47,500: —
Valtionapu Eurasiaa varten ................................................................................... 35,000: -
Jä sen m ak su ja ................................................................................................................. 2,100: —
Myydystä kirjallisuudesta .......................................................................................  3,446: 90
Muinaistiet. Toimikunnalta aksessioiden ju lkaisuapua....................................  1,425: —
Agiovoitto .....................................................................................................................  13,133:02
Korkoja   9,200: 29
L ah jo itu s  1,500: —
v. Heidemanin rahaston korot v:lta 1926 (31/Ia 1926 siirretyt Urajärven

käyttövaroih in )................................................................................................ 7,250: —
Omaisuuden vähennys ...................................................................   12,314:74

________ Smk. 144,503: 89
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Finländska fornsaksformer under järnåldern.
1. Ögleformiga spännen i Finland.

N yligen har C . A . N ordm an för Finlands folkvandringstids 
kultur lanserat attributet svensk*finsk.1 Karaktäristiken är slående. 
T ydligt träder en förändring fram inför oss i fornsaksmaterialet. 
Den tidigare »finsk*gotiska» kulturen synes plötsligt hindrad i sin 
gång; nya element tillkomma, vilka för en tid trycka sin prägel på 
kulturutvecklingen i Finland.

D et är redan vid ingången till folkvandringstiden, som denna 
nya strömning börjar förmärkas. Men m äktigast framvälla de nya 
impulserna, fornsakerna och fornsaksformerna under 6. och 7. århundra* 
dena. D e nya elementen verka befruktande åtminstone inom konst* 
hantverket. D e alster från denna tid, som  blivit bevarade intill våra 
dagar, vittna om en förträfflig smides* och gjutkonst. A tt skilja 
mellan importerat och eget gods ställer sig av naturliga skäl ytterst 
svårt; för satsens berättigande tala likväl flere omständigheter.

Redan länge har man varit förvissad om att denna förändring 
inom fornsaksmaterialet delvis betingats av större etniska förskjut* 
ningar. M an har tänkt sig något germanfolks invandring till landet; 
enligt A . Hackman 2 kan något m assanlopp dock ej påvisas. I det 
fördolda gömmes ännu denna stams eller dessa stammars tidigare 
historia. D e spår av deras materiella kultur, som  lyckliga fynd bragt 
i dagen, visa på långt ifrån varandra belägna trakter. Sydöstsvenska, 
uppsvenska, nordsvenska, norska och kontinentalgermanska former 
förenas här och blandas med den tidigare hemvana »finsk*gotiska» 
kulturen. Hackm an framhåller de stora likheterna mellan det nord* 
svensk*norska och det österbottniska 3, S. Lindqvist har förslagsvis

1 C. A. Nordman, Kultur och folk i Finlands forntid. Föredrag hållet vid 
Svenska Litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 1928. Förhandlin- 
gar och Uppsatser. N . F. 4, s. 131 ff.

2 A. Hackman, Germanerna i Finlands förhistoria, sid. 31. — Se även kap. 
Finnland, Eisenzeit i Ebert, Reallexikon der Vorg. III, s. 540, 342.

2 A. Hackman, Germanerna i Finlands förhistoria, sid. 29
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framkastat tanken om från kontinenten hemvändande germanstam* 
mars bosättning på den finska halvön.1

M en endast beträffande tvenne trakter kan man med säkerhet 
hävda förefintligheten av en bofast germ ansk befolkning, nämligen 
Vasa*trakten och Å land. H är äro de skandinaviska typerna över* 
vägande till antalet; i det senare området enarådande. I det övriga 
Finland har det finsk*östbaltiska ej spelat ut sin roll. M en även där 
påträffas föremål av utpräglat skandinaviskt kynne. T ydligast fram* 
träda de nya elementen i sydvästra Finlands kusttrakter. D e rika 
hövdingagravar som  här blivit blottade kunde tyda på en härskande 
klass av germansk extraktion.2 D e ströfynd av skandinavisk karaktär, 
som  blivit funna i det inre av landet, torde dock erfordra en något 
annan förklaring. N ordm an säger på tal om detta: »D et förefaller 
m ig nödvändigt att antaga, att den starka östliga expansionen av 
svenska fornsaker sammanhänger med en österut riktad politik, att 
de svenska fynden långt inne i Finland äro minnen av svenska, 
kanske icke nybyggare, men handelsmän och fångstmän -  farmän 
och handelsbönder från de svenska kustbygderna -  som  sökt sig  in 
till de givande markerna i Finlands hjärta.»3

D enna — enligt N ordm an -  handels*nyttjopolitiska verksamhet 
i de egentligen finska bygderna återspeglas tydligt i den inhemska 
kulturen. En del svenska smyckeformer upptagas i folkdräkten, 
om bildas och bliva nationella. Resultatet framträder i en biandkultur, 
där differensen mellan de skilda beståndsdelarna småningom avslipas.

Em ot bakgrunden av det ovan anförda bör den företeelse ses, 
som här kommer att till behandling upptagas. En främmande partikels 
inkorporering i den nationella formvärlden blir den kortaste defini* 
tionen på problemet i fråga.

I m otsats till kontinentalgermanerna synas folkvandringstidens 
skandinaver ej hyst någon större förkärlek för fristående animala 
motiv. I N orden är det kanske endast på de stora öarna ute i 
Ö stersjön, G otland, Ö land och Bornholm , som  talrikare spår av en 
dylik skulpterande dekorationskonst kunna iakttagas.

Knut Stjerna, som i arbetet B idrag till Bornholms befolknings* 
historia 4 ingående behandlat det ögleform iga spännets typologi, har 
funnit en förebild för detta i en ornamental figur, vilken dock till 
tiden ej korresponderar med fibulatypen i fråga. Härledningen

1 Sune Lindqvist, Vår folkvandringstids historia. Fornvännen 1922, s. 184—185.
* A. M. Tallgren, Ristimäki gravfält i St. Karins. FM 1915, s. 61.
a Nordman a. a. sid. 139.
4 Antikvarisk Tidskrift för Sverige (A TS) 18:1.
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verkar måhända en smula sökt. T . v. är det väl försiktigast och 
bäst att instämma med B. Nerm an, som  deklarerar: »O m edelbara 
prototyper till fibulorna av detta s l a g , ------------- känner jag  icke.»1

Stjerna har tänkt sig utvecklingen försiggången så, att djuret, 
vars kropp hos den av honom angivna prototypen bildat en enda 
ögla, försetts med ytterligare en elegant sväng. A tt det förstnäm nda 
stadiet i verkligheten förekommit som ett självständigt motiv, synes 
av ett litet spänne, fig. 1, vilket i hela sin habitus besitter en stor 
likhet med de små ögleform iga. N äm nda smycke härstammar från 
en husgrund i M angelbo by, Finström sn. på Å land.

D e fullt utvecklade ögleform iga spännena indelar Stjerna i 
tvenne stadier, hans typ e1 och e2. Den första karaktäriseras av en 
kom position bestående av endast ett djur, den andra av ett tvådjurs*

Fig. 1. Spänne från Finström sn. Fig. 2. ögleform igt spänne från
Åland. ’ °/n. Kangasala sn. Satakunta. 10/it.

motiv. Denna gruppering, vilken Nerman även följt för G otlands 
vidkom m ande (B. N erm an, Gravfynden på G otland under tiden 
550—800 e. Kr.),2 kan utan svårighet överföras på det finländska 
materialet.

I ovan anförda arbete av Stjerna hänvisar denne till ett par 
spännen funna i Finland. Sedan dess har antalet av ögleform iga 
fibulor i våra fynd ökats betydligt, så att kollektionen numera 
omfattar 18 exemplar, av dem likväl ett antal fragmentariska. Fynd* 
förteckningen får följande utseende:

Eventuell prototyp.

N . M. 4 6 2 8 :9 3 ; M angelbo, Finström sn. Å land. -  F. i en 
husgrund. (600*talet).

Stadium  I.

N .M . 2001 c: 2 ; Käräjäm äki, Eura sn. Satakunta. -  Skelettgrav. 
ö v r ig a  fynd : sax.

1 Birger Nerman, En utvandring från Gotland och öns införlivande med 
Sveaväldet. K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34:4, 
sid. 53.

* A TS 22:4.
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N .M . 5 3 5 1 :3 9 ; Hinttala, M essuby (Messukylä) sn. Satakunta.
-  Brandgrav. A v övriga fy n d : 2 kräft* 
form iga spännen. (600*talet).

»  6 3 6 9 :5 5 ; Ju ssila , T iihala by, K angasala sn. Satakunta.
»  8562: 1; G ulldynt, Vörå sn. Österbotten.

Stadium II: 
N .M . 2441:

N . M .  2496:

»  2995:

1.
3 ;

197; 

gr. 7 ;

»  8615 :2  (fragm .);

»  »
»  8811

4
: 1;

: 2 .Stadium  II 
N .M . 2548:

»  3149:88 »

»  3304:21 (halv.);

Levänluhta, Storkyro (Isokyrö) sn.
Österbotten.
Folkskolebacken, Letala (Laitila) sn. 
Egentliga Finland.
Käräjäm äki, Eura sn. Satakunta. -
Skelettgrav. ö v r ig a  fy n d : Eneggat
svärd. V id detta ha trädelar (enligt
prof. Fr. Elfvings best. lindträ) fastrostat, 
vilka synbarligen härröra från svärds* 
slidan. D essutom  förekommo: spjut* 
spets försedd med tånge och hullingar; 
d:o med holk ; spiralvriden fingerring 
av brons. (700-talet).
Hattelmala, Tavastehus lands f. Tavast* 
land. -  Heterogent depotfynd.

D :o
Pappilanm äki, Eura sn. Satakunta. -  
Tillf, gravfynd, ö v r ig a  föremål: Brons* 
arm band; kniv.

»  8339

» »
»  8615

»  »
»  8780

588 (fragm .); Folkskolebacken, Letala (Laitila) sn. 
Egentliga Finland.
Hiukkavainionm äki, Vittis (H uittinen) 
sn. Satakunta.
Päiväniemi, Lem päälä sn. — Satakunta. 
Brandgrav. Betr. övriga fynd se H . J .  H ei* 
kel, D ie Brandgräber von Päiväniemi, 
Säijoki und Kirmukarmu in Satakunta. 
Analecta Arch. IV, s. 15—16.

: 173,180 (fragm.) Kalmumäki, Kallela by, N ykyrko 
(U usikirkko) sn. Egentliga Finland. 

D :o
Hattelmala, Tavastehus l.f. Tavastland. 
-  Heterogent depotfynd.

D :o
Kalm um äki, Kallela by, N ykyrko (U usi* 
kirkko) sn. Egentliga Finland.

212
: 1;

3 (fragm.);
: 21 x.
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Finland kan sålunda ståta 
med ett ganska stort antal ögle* 
form iga spännen, 4 tillhörande 
stadium  I, 14 av stadium  II. En* 
ligt Stjerna (a. a. s. 263—264) har 
på Bornholm (Baekkegaard gr. 155) 
hittats en fibula av stad. I ;  ett 
ursprungligt exemplar av samma 
undergrupp finnes från Öland. Bir*
ger Nerm ans förteckning över fyn* „. _ _ , , _ , ,  „„, _  , ,  . t ig . 3. Ogleformigt spanne fran Messuby
den pa G otland upptager 3 av sn Satakunta. >»/„.
stad. I (Nerman a. a. fig. 69, Stjerna
a. a. fig. 68, 69) samt 1 av stad. II (Stjerna fig. 70).1 Slutsum m an 
blir sålunda 5 + 1  =  6 mot 4 +  14 =  18 från Finland.

På G otland utgöra de små ögleform iga spännena (jfr. t. ex. 
Nerm an a. a. fig. 69), vilka antagligen böra anses ursprungligare än de 
större, en ansenlig procent av samtliga där funna enheter. Denna 
om ständighet giver redan en liten fingervisning om var typen först 
vunnit fotfäste. D et kan genast framhållas, att de ögleform iga fibu* 
lorna säkerligen från de stora Ö stersjö*öarna överförts till Finland 
och ej tvärtom. D å stadium  I synes hava varit betydligt vanligare 
därstädes än stadium  II, är detta en faktor, som  bör beaktas vid 
bestämmandet av smyckeformens ursprungliga hemtrakt.

I Finland har ett spänne, fig 2, av lika tidig typ som fig. 69 hos 
Nerm an a. a. blivit funnet på Ju ssila  gårds mark, Tiihala by, av 
Kangasala socken, invid Tam m erfors stad. Likheterna mellan det 
gotländska och det finländska exemplaret äro uppenbara; skiljaktig* 
heterna bestå däri, att huvuclet på det senare är vänt åt vänster och 
har öppna käftar, medan det svenska djuret har sluten mun och ser 
åt höger.

A lla övriga i Finland funna ögleform iga spännen tillhöra den 
större fullt utvecklade typen. Främst bland de till stadium I hörande, 
står det i fig. 3 avbildade från Hinttala i M essuby sn., grannsocken 
till Kangasala. D juret är känsligt utform at; huvudets detaljer, såsom  
tänder och öga, uppvisa en anmärkningsvärt fin behandling. N ära 
detta, ehuru säkerligen framom, står fibulan fig. 69 hos Stjerna a. a.; 
smycket i fråga härstammar från G otland.

Om  nyssnämnda Kangasala*spänne måhända bör uppfattas såsom  
im portgods, så äro de övriga till samma grupp hörande exemplaren 
säkerligen inhemska konstprodukter. D et starkt slitna och en smula

1 Nerman, Gravfynden på Gotland, s. 49.
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klum pigt gjorda spännet, 
fig. 4, från G ulldynt i Vörå 
(Österbotten) är intressant 
genom det sekundära hu* 
vud, som konstnären for* 
mat av djurets stjärt. En 
viss nonchalans beträffande 
detaljer har redan gjort sig 
märkbar. Likväl bör det 
m edges, att huvudets be* 
handling ännu har bevarat 
något av dess ursprungliga

Österbotten. » / „ .  känslighet. Degenerationen
ar däremot redan tullstan* 

d ig  på det sista till denna undergrupp hörande spännet, fig. 5, från 
en skelettgrav i Käräjäm äki gravfält, Eura sn. i SW *Satakunta. H u* 
vudets form, de tre ögonen sam t djurslingans grova ornament göra 
ett nästan barbariskt intryck.

Iögonenfallande är det stora antalet fibulor av stadium  II. 
Stjerna och Nerm an omnämna endast ett exemplar från öarna ute i 
Ö stersjön. D å man ställer detta ena emot de 14 som hittats i Fin* 
land, ligger det nära till hands att benämna typen finländsk. M en 
kanske är ej mängden enbart utslaggivande; att formen uppstått på 
G otland bör väl anses vara mest antagligt, ehuru något bevis härför 
t. v. ej kan fram dragas. G otland synes under folkvandringstiden 
hava varit dcn givande, ej den m ottagande parten.

Den gotländska tvådjursfibulan är av bilden att döm a en vär* 
dig representant för sin hemö. Den överträffas måhända dock av 
det senaste sommar på Pappilanmäki gravfält i Eura socken påträffade 
spännet, fig. 6. D jurens resning tyder på en utmärkt r a s ; huvudena 
äro väl modellerade och ytbehandlingen överhuvudtaget förträfflig, 
ö g o n en  äro av röd emalj, och i mitten av varje ögla har en driven 
bronsbuckla varit fastlödd. Slingornas dekoration påminner om den 
på det gotländska. T . o. m. en så anspråkslös detalj som punktraden 
i kroppens mitt är utförd med en anmärkningsvärd känslighet.

En barbarisk replik, fig. 7, av Pappilanm äki*spännet har hittats i 
Levänluhta, Storkyro (Isokyrö) sn. (Österbotten), i en offerkälla, i vil* 
ken människor blivit nedsänkta.1 D etta exemplar har fullständigt samma 
mittdekoration på kroppen som dess sannolika förebild ; tekniken

1 Se A. Hackman, Ein Opferfund der Vöikerwanderungszeit in Finnland. 
Opuscula arch. O . M ontelio septuag. dicata, s. 299 ff.
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är dock av betydligt lägre 
klass, ö g o n en  hava gju* 
tits i relief; munnen är 
tandlös. D e drivna mitt* 
bucklorna ha ersatts av 
enkla bronsnitar. -  Föl* 
jande dekorationsgrad 
representerar det andra 
spännet från Käräjäm äki 
i Eura, fig. 8. Den in* 
punsade ögoninfattnin* 
gen påminner starkt om 
emalj ögonen på prakt* 
spännet; »konstnären» 
har därefter använt samma stämpel vid dekorerandet av slingornas 
mittlinje.

Den grupp, till vilken de två senast omtalade fibulorna jämte 
fragmenten 2496:197 (Folkskolebacken, Letala sn.), 8615 :2  och 4 
(Hattelmala, Tavastehus lands f.) kunna räknas, följde i huvudsak sina 
ursprungliga förebilder. En något mera avvikande degenerationsform, 
vilken i främsta rummet synes hava blivit nationell, är den, hos vil* 
ken bucklorna i öglornas mitt gjutits i ett med det övriga, eller där 
dessa uthamrats ur den tunna bronsplåten. A v denna typ finnes 
8 expl., två av dem avbildade i figg. 9 och 11. D et förstnämnda, 
vilket hör till depotfyndet från Hattelmala park invid Tavastehus 
stad, visar oss likväl djurfigurer, vilkas huvuden bevarat något av 
sitt ursprungliga utseende. D en undre läppen är egendom ligt kort, 
ögonen tydligt m arkerade; på bakhuvudet ha halvmånar inslagits. 
N ågon  egentlig typologisk betydelse äga dessa detaljer e j; vi böra 
minnas, att spännen av detta slag höra till den mest degenererade 
serien. H os de övriga exemplaren saknas ofta ögonen, och huvudet 
har begåvats med en långt utdragen, kraftigt markerad mule (jmf. fig. 
11). Kroppen bildas av tre långsgående parallella åsar; vanligtvis 
saknas all egentlig ytornering. I fyndförteckningen har jag  särskilt 
denna sist omtalade degenerationsform såsom  en undergrupp för sig, 
vars främsta karaktäristikum utgöres av gjutna eller drivna mittbucklor.

Vi ha härmed beskrivit de olika typerna och de enskilda före* 
målen. N ästa uppgift föreligger i bestämmandet av den absoluta 
kronologien för de grupper vi ovan funnit nödigt att särskilja.

Knut Stjerna har i sitt kronologiska schema infört ögleformiga 
spännen, stadium  I under avsnittet 600—675, och stadium  II under 
675-750 .

Fig. 5. ögleform igt spänne från Käräjämäki i Eura 
sn. Satakunta. 10/n .
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Enligt Nerm an här*
rör endast en av de på
G otland funna fibulorna
(a. a. fig. 69) ur ett tillför*
litligt gravfynd. Denna,
som  tillhör stadium  I,
har hittats i en grav till*
sammans med ett rygg*
knappsspänne av N er*
mans typ fig. 24. H ärav
drar nämnde forskare
slutsatsen, att en något ti* 

Fig. 6. ögleform igt spänne från Pappilanmäki i d a te r i  fö r
Eura sn. Satakunta. 10/n . . c . .

pen i traga an den, som
Stjerna har givit, blir nödvändig. D et ögleform iga spännets livstid
inrymmer han inom avsnittet 5 5 0 - 675.1

D et enda från Bornholm kända exemplaret härrör ur grav 155 
i Baekkegaard. Enligt Vedel 2 innehöll ifrågavarande grav utom 
det ögleform iga spännet en knappform ig fibula ornerad med inslagna 
småcirklar (B. O . fig. 336), två näbbform iga spännen m. m. D et 
runda spännet hör av bilden att döm a till Nerm ans serie figg. 54— 
58; en liknande jäm förelse har Stjerna även gjort. Enligt Nerman 
tillhöra de enklare av dessa hans skede II eller 600—675, de 
mera komplicerat ornerade 
skede III eller tidsrummet 
6 7 5 -7 5 0 .3 N äbbform iga 
fibulor tillhöra skede II 
och III.

Vad de finländska 
exemplaren beträffar, så 
stöter dessas datering på 
vissa svårigheter. T ill följd  
av att flatbrandgravfälten 
varit mest i bruk, äro de 
slutna gravfynden ytterst få* Fig. 7. Ögleformigt spänne från Storkyro, 
taliga. En del fyndkom bi* Österbotten. l0/n-

nationer kunna likväl göras, med vilkas tillhjälp ett kronologiskt 
schema kan uppbyggas.

1 B. Nerman, En forntida utvandring från Gotland, a. st.
2 E. Vedel, Bornholms Oldtidsminder og Oldsager, s. 383.
s Nerman, Gotlands järnålder, a. a. sid. 83,84.
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Vi börja med de ur- 
sprungligaste exemplaren.
Finström*spännet, fig. 1, vil* 
ket ju , såsom  vi ovan sågo, 
ej hör till de egentliga ögle* 
form iga fibulorna, men dock 
stilistiskt kan jäm föras med 
dessa, har blivit funnet i en 
husgrund. Tätt invid »drak* 
spännet» låg ett runt, genom* 
brutet skivsmycke av samma
utseende som Nerm an a. a. „. 0 » , c . , , .  ............,    „„  Fig. 8. Ogletormigt spanne rran Karajamaki i tu ra  
fig . 93, vilket denne hän* sn Satakunta. ,0/n.
fört till sitt skede II. D å
de övriga ur samma fyndkom plex härrörande föremålen ej m otsäga 
en dylik datering, kan öglespännet anses tillhöra perioden 600—675.

Den lilla fibulan, fig. 2, från Kangasala kan tyvärr ej med tillhjälp 
av fyndförhållandena dateras. Smycket hittades i ett flatbrandgravfält 
med föremål från folkvandringstiden, men någon närmare krono* 
logisk bestäm ning låter sig ej göra. Enligt Stjerna borde det anses 
tillhöra tiden 600—675; enligt Nerm ans schema 50 år tidigare.

Spännet fig. 3 från M essuby, Hinttala har blivit funnet till*
sammans med ett par kräftformiga spännen.1 Fyndets 2 datering till

slutet av 600*talet kan
försvaras.

Fig. 5 från Käräjä*
mäki i Eura sn. härstam*
mar från en komplex
av gravar med obrända
lik, till vilken även det
sena exemplaret, fig. 8,
av stad. II hörde. V issa
stilistiska drag hos dju*
ret i fråga, såsom  huvu*
dets form, de inpunsade 

Fig. 9. Ögleformigt spänne från Hattelmala i Tavaste- ö g o n e n >  v i lk a  k u n n a
hus lands f. Tavastland. 1#/n. ... r.. ,jam toras med spännets

1 A. Hackman, De kräftformiga spännena. En finländsk parallellform till 
de skandinaviska näbbformiga spännena. Rig 1919, sid. 215, 216.

2 Föremålen hittades tillsammans i en invid ett lågt stenröse befintlig grop, 
och härröra de av allt att döma från en enda grav. Röset befanns innehålla talrika 
fynd från slutet av folkvandringstiden. (Jm f. prof. A. Hackmans reseberättelse i 
N. M:s top. arkiv.)
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i grav 7 ytdekoration ', skulle 
tyda på släktskap med de 
degenererade formerna av 
stadium  II. U r samma grav 
som  fig. 5 upptogs dessutom  
en sax av äldre typ.2

M ed stadium  II befinna 
vi oss redan på fastare mark.

Praktfxbulan fig. 6, som 
av några arbetare hittades i 
en skelettgrav på Pappilan* 
mäki i Eura sn., dateras dock
ej av det med densamma
funna armbandet av tunt 
bronsbleck, emedan sist* 
nämnda typ omsluter en 
tidsrym d av måhända två* 
hundra år.3

I grav 7 på Käräjä* 
mäki i samma socken låg 
spännet fig. 8 tillsammans 
med ett stort eneggat svärd 
utan h ja lte4, en spjutspets 

Fig. 10—14. Fynd ur grav 17 i Päiväniemi, Lem* försedd med tånge och hul* 
päälä sn. Satakunta. lingar och en annan med holk.

Om  ock vapen böra anses vara tämligen osäkra kronologiska håll* 
punkter, är det likväl här av en viss betydelse, att den bredvidliggande 
graven n:o 11 innehöll en spjutspets av samma typ som  den med tånge 
försedda i grav n:o 7. Ett par kräftformiga pch lika många lik*
armade spännen datera graven till tiden före eller omkring år 800.
-  Även en annan jäm förelse står oss till buds. I det slutna fyndet

1 Vid närmare undersökning befunnos de inslagna ögonfigurerna på huvud 
och kropp hos dessa två djurframställningar vara fullkomligt lika stora.

2 A vb. hos Hackman—Heikel, Vorgeschichtliche Altertiimer aus Finnland, 
Pl. 80 :2 .

2 Ett armband av samma slag avb. t.ex. hos Hackman i Rig 1919, sid. 214, 
fig. 29. Typen dateras vanligen till 600*talet. Att den förekommit ännu under 
folkvandringstidens sista decennier visas av ett större fynd från Papinsaari i Kuh* 
mois sn-, vilket Nordman i Karelska järnåldersstudier, FFT X X X 1V :3, sid. 112— 113, 
daterat till tiden omkring år 800.

* Jm f. Jan  Petersen, De norske vikingesverd, sid. 55 ff. Enligt Petersen 
förekomma eneggade svärd utan hjalte under 7:de perioden och vikingatidens början.
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N . M. 6 7 4 6 :8 6 -9 6  
från Ristimäki grav* 
fält i S. Karins sn. fös 
rekomma spjutspets 
sar av alldeles samma 
former som i grav n:o 
7.1 D e övriga till sams 
ma kom plex hörande 
föremålen giva en 
tidsbestäm ning till 
folkvandringstidens 
sista decennier. -  A v 
vad som ovan blivit 
framhållet torde för 
ifrågavarande spänne 
en datering till senare 
hälften av 700stalet 
väl kunna försvaras.

En liknande 
tidsbestäm ning fås 
för en fibula, fig. 11, 
av stadium  II: 2 från 
Päiväniemi, Lems 
päälä sn. i östra Sas
takunta. Ett mindre , ,  „  . . . . > .. , tFig. 15. Karta utvisande de ogletormiga spannenas uts
stenröse, grav n:o 172, bredning i Finland,
innehöll ett stort an s
tal föremål, av vilka några äro avbildade i fig. 10—14. En särskild 
uppmärksamhet tilldrager sig ett par tre föremål inom denna 
fyndkom plex. D et djurhuvudform ade fragmentet fig. 10 utgör en del 
av ett stort armborstspänne med vallm oform iga knoppar. Ett dylikt 
hör bl. a. till det präktiga fyndet från Ju u ru  3 i Estland, vilket daterats 
till slutet av 700stalet eller 800stalets början. Ett hästskoform igt 
spänne av järn, fig. 12, har likaså sina motsvarigheter i Ju u ru . Om 
man härtill lägger skramasaxen fig. 14, kan gravens datering till

1 A. M. Tallgren, Ristimäki gravfält i St. Karins. FM 1915, sidan 50
fig. 6.

2 H . J . Heikel, Die Brandgräber von Päiväniemi, Säijoki und Kirmu- 
karmu in Satakunta. sid. 54 ff. Analecta Arch. IV, Helsingfors 1899.

3 A. M. Tallgren, Ett viktigt estländskt fornfynd från slutet av mellersta 
järnåldern. FM 1923, sid. 1 ff-
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slutet av 700*talet ej betvivlas.1 En liknande tidsbestäm ning för 
graven i fråga har tidigare givits bl. a. av N o rd m a n 2 och Tall* 
g ren .3

En sammanfattning av nyss givna tidsbestäm ningar erbjuder 
fö ljan de: A v stadium  I förekommer 1 (2) expl. i fynd från perioden 
600—675, 1 expl. från 700*talet; av stadium  II ett måhända från 
slutet av 600*talet, 2 expl. i fynd, vilka närmast härröra från senare 
hälften av 700*talet. -  D e stilrenaste exemplaren tillhöra väl huvud* 
sakligen 7:de århundradet; såsom  degenererade bibehålla sig de ögle* 
form iga spännena inpå 700*talet, måhända intill övergången från 
folkvandringstid till vikingatid. Typen 11:2 kan utan svårighet hän* 
föras till 700*talet.

Vi ha genom denna granskning av spännetypen i dess helhet 
och i viss grad varje enhet för sig  funnit, att det ögleform iga spän* 
net varit underkastad en, ofta ganska långt framskriden, degeneration. 
Detta måste förstås så, att smyckeformen, om ock mycket guterad, 
dock var en främmande planta i den finlänska jordm ånen.

D et ögleform iga spännets uppträdande på finländsk botten är 
en av de många m ärkliga företeelser, som vår folkvandringstid så 
ymnigt har att framvisa. Processen, vilken innebär fibulans hitkomst 
och nationalisering, återspeglar måhända i smått händelser av ingri* 
pande natur. Flerfaldiga gånger ha forskare framhållit det starka 
inflytande, som  under folkvandringstiden från de stora ö ste rs jö * 
öarna nått den finska halvön. På vilken väg och under vilka 
betingelser dessa främmande element kommit över havet, är ännu 
göm t i det fördolda. Fyndens utbredning i Finland (se kartan fig. 
15) synes giva stöd åt N ordm ans ovan anförda hypotes om en svensk 
farmanskultur. N ärm ast tänker man sig då ett slags »vikingakolonier» 
eller handelsfaktorier såsom  dessa handels* och fångstfärders utgångs* 
punkt. Den märkliga expansionen av skandinaviska fornsakstyper 
skulle då lätt finna sin förklaring. Från verkstäderna i de svenska 
eller svensk*finska trakterna ha konstslöjdsalster utbrett sig över den 
finska landsbygden, där de eftergjorts och om skapats. Fyndorternas 
läge utmärker en gammal och viktig allfartsväg, som från sydvästra 
Finland ledde långt in i hjärtat av Tavastland. Hattelm ala depot*

1 En till fyndet hörande ango skulle helst hänföras till 500—600 talen ; hin* 
der för en senare datering utgör typen dock ej. Om piskskaftet fig. 13 se A. 
Hackman, Eisenzeitliche Peitschenstiele und Leitstockbeschläge aus Finnland. Götze* 
Festschrift.

2 C. A. Nordman, Karelska järnåldersstudier. FFT X X X IV : 3, sid. 111.
2 A . M. Tallgren, senast anf. a. sid. 9.
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fyndet är ett exempel från något senare tid på denna handelsverk* 
samhet.1

D e främmande smyckeformerna och de svenska vapnen voro 
välkomna även för landets talrikare finska befolkning. D en inhemska 
kulturen bytte färg. Ett nytt skede bildades i de finländska folkens 
förhistoria, en period som N ordm an med rätta karaktäriserat såsom  
svensk*finsk.

1 Fyndet (NM 8615:1—45), vilket innehöll föremål från tiden 700—1000 e.Kr., 
är nämligen enbart sammansatt av typer, karaktäristiska för SW sFinlands kusttrakter.

Nils Cleve.



D en Arm feltska samlingen i Nationalm useet.

A v greve Carl Alex. Armfelt, som ägnade de sista decennierna 
av sitt verksamma liv åt skötseln av Åminne stora fideikommiss*egen* 
dom, vilken i nära 150 år innehafts av denna i vårt politiska liv så 
välkända ätt, fick Finlands Nationalm useum  1925 genom testamenta* 
riska dispositioner mottaga en donation, rik till sitt innehåll och 
värdefull ur flere synpunkter. Därigenom  har museets kulturhisto* 
riska avdelning tillförts en stor och trots de olikartade föremålen en* 
hetlig, för våra förhållanden enastående samling, som på ett kännbart 
sätt utvidgat museets egna rätt ofullständiga samlingar av möbler, tav* 
lor m. m. från 1700*talets slut och 1800*talets början.

Enastående är denna samling så tillvida, att allt vad den inne* 
håller förvärvats inom en och samma ätt led efter led, utan att man 
i egentlig mening kan säga att dess medlemmar -  familjeporträtten 
undantagna -  vinnlagt sig om att öka samlingarna med föremål, som 
icke haft sam band med den Arm feltska ätten. Denna omständighet 
förlänar densamma ett odefinierbart »något,» som trots den föränd* 
rade omgivningen ger den ett speciellt värde och en intimitet den 
man förgäves får söka i vida större och värdefullare konstsamlingar, 
vilka uppstått av helt andra orsaker. D et är som sagt sällan ett mu* 
seum fått emottaga samlingar lik denna, och det beslut som motiverat 
denna donation har såsom greve Armfelt skriver i sitt testamente av 
år 1925, skett »av  en livlig oem otståndlig önskan att genom uppbe* 
varande för all framtid i offentliga samlingar av föremål, som i tiden 
tillhört medlemmar av ätten Armfelt, bidraga till att hos landsmän 
uppliva minnet av vår ätt och länka deras tankar vid de skeden i vår 
historia, där Armfeltar verkat såsom krigare och statsm än.»

För denna ädla och vittsyftande föräring står landet i dess hel* 
het men framför allt Nationalmuseet i största tacksam hetsskuld till 
den förra innehavaren av Åminne, som själv på ett värdigt och pa* 
triotiskt sätt förstått att inför Rysslands självhärskare upprätthålla sin 
ätts vackra och bjudande traditioner i Finlands ojämna kamp för 
bibehållandet av sin statliga autonomi vid sekelskiftet.
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Livligt intresserad för de konstsamlingar han själv i stort sett sam« 
lat på sitt kära Åminne, utarbetade och tryckte greve Armfelt 1903 
en om sorgsfull och vidlyftig beskrivning, samt 1919 en förökad illu* 
strerad upplaga därav.

I den tryckta vägledning genom de Armfeltska samlingarna, som 
sammanställts av museets arkitekt A. V. Rancken, framhålles att man 
velat för att uppfylla donatorns uttalade önskan inreda en fil av rum 
i så trogen överensstämmelse med rummen på Åminne som m öjligt 
varit i lokaliteter, vilka icke ursprungligen varit avsedda för detta 
ändamål, men att man i en framtid har för avsikt att i museet upp* 
föra särskilda rum därför.

Om än denna princip följts i den mån det varit m öjligt, har 
man icke på grund av rummens dimensioner kunnat undvika en viss 
anhopning av föremål, främst möbler, vilka därigenom icke kommit 
till sin fulla rätt. Detta gör sig framför allt gällande i arbetsrummet, 
med dess stora och massiva möbler. I de övriga rummen framstår 
denna olägenhet icke nämnvärt.

D å det gäller att beskriva dessa tillsvidare i Nationalm useet 
deponerade samlingar, kan det göras på flere olika sätt bl. a. med 
stöd av den tryckta vägledningen medels en vandring genom de olika 
rummen. Föremålen äro uppställda i följande rum: arbetsrummet, sa* 
longen, blå förmaket, galleriet, biblioteket, runda-rummet och trapp* 
rummet. Ett annat sätt vore, att då, såsom redan påpekats, samlin* 
garna i så hög grad, som här är fallet äro förknippade med olika 
medlemmar av ätten Armfelt, gruppera föremålen kring dess förra 
ägare och på detta sätt erhålla en kronologisk följd  från äldre till 
nyare tid. Intet av dessa sätt har följts, utan ha föremålen för vin* 
nande av överskådlighet sammanställts i större enhetliga grupper. 
Så behandlas samtliga porträtt s. s. olje*, kopparsticks* och lit. porträtt 
samt miniatyrsamlingen i en stor grupp för sig. En annan är den 
stora och värdefulla glas* och porslins*samlingen, uppställd i galleriets 
glasskåp, omfattande värdefulla och m ångsidiga samlingar keramikal* 
ster från slutet av 1700*talet och början av 1800*talet. Den intres* 
santa samlingen galadräkter och pretiosa av olika slag, uppställda i runda 
rummets skåp och vittriner, ger en m ångsidig och belysande bild av 
föremål, vilka nyttjats av skilda medlemmar av den Arm feltska släk* 
ten. Den rika samlingen möbler, speglar, kandelabrar, pendyler, vapen 
och en rätt stor m edaljsamling ger det hela en prägel av förnäm herr* 
gårdsstäm ning, som sällan uppnås och numera icke heller eftersträvas 
vid uppställning i en offentlig samling, där föremålen som sådana 
mera få framhäva sitt eget konstnärliga värde.

Den av den Armfeltska ätten ihopbragda familjeporträtt kollek*

l
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tionen utgör ett intresseväckande avsnitt inom vår fattiga konsthistoria. 
Denna omständighet har även beaktats av forskare, och K. K. M ei* 
nander har beskrivit och analyserat ett stort antal därtill hörande 
1700*tals porträtt.1 Självfallet ingår även ett ringa antal av dessa i 
denna samling, om än som naturligt är det mesta såsom utgörande 
del av Åminne fideikommiss*samlingar stannat därstädes.

Bland oljeporträtt erbjuda flere målade av J .  E. Lindh ett gott 
tillfälle att studera denna konstnär. Genom  sin stora produkti* 
vitet har han å ena sidan bevisat att behovet och intresset för 
porträttmåleriet hos oss i medlet av förra århundradet var i ständigt 
stigande, men å andra sidan dokumenterat sig som en rätt anspråks* 
lös artistisk begåvning, om än hans värde som kulturhistorisk por* 
trättör med förmåga att väl återge sina modeller är obestridlig.

Johan Erik Lindh föddes 1793 i Roslagen i Sverige. Vid 24 års 
ålder flyttade han till Gam lakarleby, där han begynte sin m ångsidiga 
verksamhet som porträttmålare, utförande sam tidigt altartavlor för 
några österbottniska kyrkor s. s. O ravais 1819 och M unsala 1822. I 
Å b o  var han verksam några år, men flyttade kort efter branden 1827 
till H elsingfors, där han utan avbrott verkade till sin 1865 inträffade död.

Samlingen innehåller 7 st. av honom målade porträtt samt en 
kopia efter Thelning, utförda mellan 1828—47, då han stod på höj* 
den av sitt konstnärskap. Därom  vittna även dessa porträtt, framför 
allt ovalporträtten av A lex. Armfelt i kammarherreuniform och hans 
hustru Sigrid född Oxenstierna från år 1834 (75 X 50 cm ).2 D e äro, 
om än han icke ens här frigjort sig från den stelhet i uppställning och 
färgbehandling som kännetecknar hela hans produktion, utförda med 
en anmärkningsvärd teknisk färdighet och vad det senare porträttet 
vidkommer ovanligt val av fonddekoreringen: ett landskap. D e rikt 
skulpterade rokokoramarna avvika även väsentligt från tidens smak. 
Porträtten äro upphängda i det blåa förmaket. I arbetsrummet hän* 
ger ett senare av Lindh utfört stort porträtt (1 0 0 x 7 8  cm) av A. Armfelt 
målat efter 1847. Det är ett paradporträtt av för Lindh ovanligt stora 
dimensioner, väl lämpat efter modellen, som redan i flere år bekläder 
den högsta posten inom landets förvaltning s.s. ministerstatssekreterare. 
Efter detta porträtt har Fernlund 1850 utfört en litografi, som åter* 
finnes i den stora samling av lit. porträtt och gravyrer, vilken utgör 
den största, om ej värdefullaste delen av samlingens porträttbestånd. 
A ndra porträtt av A lex. Arm felt s.s. några tidigare miniatyrporträtt

1 Finskt Museum 1920: Några Armfelt porträtt.
1 Vib dateringen av Lindh porträtten har dräkter och ordnar varit av stor 

betydelse och dassera sig tidbestämmelsen därpå.



-  17 -

samt talrika fotografier från senare år ingå i samlingarna, likaså av 
hans första hustru.

Brodern, generalen och landshövdingen G . M agnus Armfelt, den 
första egentliga innehavaren av Åminne fideikommiss, död 1856, och 
hans hustru Louise född Cuthbert*Brooke, äro porträtterade av Lindh 
i början av 1830*talet. H an är iförd det l:sta  finska infanterire* 
gementets uniform. D e avvika på intet vis från Lindhs vanliga sätt 
att avbilda sina modeller. Porträttens dimensioner äro 58 X 65 
5 9 x 6 8  cm.

Från år 1845 finnas akvareller av dessa utförda i S. Petersburg 
av Fiedler och Kuschenreuter. Den förre har sam tidigt utfört en 
akvarell av deras dotter M athilde, gift med norska ministern i Kö» 
penhamn W edel*Jarlsberg, samt möjligen en av sonen Arthur W ilhelm.

Till samma grupp som de senast omnämnda Lindhska porträtten 
höra även det av senatorn Karl Klick (1792—1837), målat 1836, 65 
X  54 cm samt det ungefär samtida av dåvarande underlöjtnanten vid 
livgardets m oskovska regemente sedermera generalmajoren Arthur 
W ilhelm Klinckowström. Porträttets dimensioner äro 72 X 62 cm. 
Det är upphängt på första pelaren mot salen och det förra i arbets* 
rummet.

A v Klinckowström finnes även en osignerad blyertsteckning av 
år 1827. Ett intressant porträtt utgör den av Lindh utförda kopian av 
ett litet i S:t Petersburg av Emanuel Thelning målat porträtt av Henrik 
Rob. Rehbinder. T . var född i Sverige 1767, död i Petersburg 1831. 
Han bosatte sig 1798 i Helsingfors i egenskap av porträttmålare, men 
utförde sam tidigt liksom så många i Finland verksamma konstnä* 
rer altartavlor. Altartavlan i W ichtis kyrka är utförd av honom 1798. 
M est känd är han i vår konsthistoria genom sin bekanta stora Borgå 
lantdagstavla, som förskaffade honom en livtidspension. K. K. Mei» 
nander 1 karaktäriserar honom såsom en mycket medelmåttig begåv* 
ning. H ans porträtt äro stela och tunga, med mörk och grum lig 
färg. Porträttets dimensioner äro 34 X 27 cm. D et ses på kortväg* 
gen i arbetsrummet. På samma vägg hänger ett barnporträtt av A xel 
W ilhelm Falckenheim (1796—1836), som ägde Isnäs gård i Pernå 
socken. D ess dimensioner äro 43 x 28 cm. Vem som utfört det är tills* 
vidare okänt.

T ill en såväl ur historisk som konstnärlig synpunkt verkligt 
högt stående klass höra några svenska 1600*tals porträtt, vilka icke 
förr underkastats en ingående konstkritisk undersökning. A v denna 
orsak omnämnas de i litteraturen såsom gamla porträtt av okända

1 L. Wennervirta: Finlands konst. S. 117.

2
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Fältmarskalken greve Jakob  Pontusson de la J ja rd ie  (1583—-1652), 
sannolikt av D avid Beck.

konstnärer. D å de föreställa förgrundsfigurer inom den svenska hög* 
adeln äga de ett högt personhistoriskt värde och berättiga att leta 
efter dess upphovsm än bland samtidens yppersta målare.

D et större porträttet återger de välkända dragen av fältmarskalken 
greve Ja k o b  de la Gardie. På namnplåten står antecknat: »Jak ob  Pon*
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tusson D e la Gardie, Grefve Svea Rikets Råd, Riksmark och Gene* 
ral Fältherre. En af Drottning Christinas förmyndare. Född i Reval 
1583. D öd  i Skara 1652.» D ess dimensioner äro 101 X 88 cm.

Flere omständigheter tala för att vi icke såsom man ofta är böjd 
att antaga här ha att göra med en senare utförd kopia. Utan att 
fästa någon utslagsgivande betydelse vid den vackra barockramen, 
som krönes av fältmarskalkstaven och grevekronan, bör den dock 
omnämnas, men det som talar för dukens höga ålder är de talrika 
restaureringarna, den senaste utförd omkring 1890 av T . W aenerberg *. 
Detta försvagar självfallet det intryck man får av konstverket och 
försvårar en ingående analys av dess konstnärliga värde. D et säll* 
synt kraftiga, redan åldrade ansiktet har icke lämnats oberört av 
restaureringen, medan däremot den högra handen, som är mästerligt 
målad, m öjliggör en jäm förelse med närastående samtida porträtt. Vårt na* 
tionalmuseum äger ett gott porträtt av G ustav Horn, som tillskrives D a* 
vid Beck eller hans skola, och det Sinebrychoffska galleriet en replik av 
hans bekanta porträtt av drottning Kristina. En jäm förelse framför allt 
med det förstnämnda övertygar en om att dessa rent konstnärligt sett 
äga flere gemensamma drag med varandra. Detta gäller såväl färg* 
behandlingen och den rutinerade stil, som i så mycket hos Beck erinrar 
om det franska barockmåleriet, som framför allt målarens förmåga 
att framställa en fördjupad psykologisk bild av sina modeller. I dessa 
två kraftiga krigartyper är denna likhet slående. A v dessa orsaker 
har det icke förefallit mig osannolikt att vi i det de la G ardiska 
porträttet äga ett originalarbete av drottning Kristinas kända hov* 
målare D avid Beck, verksam i Stockholm 1647—1656.

För vinnande av klarhet i denna intressanta konsthistoriska fråga 
har jag  vänt mig till intendenten vid Nationalmuseum  i Stockholm 
doktor Sixten Strömbom, som godhetsfullt delgivit mig sin uppfatt* 
ning därom, samt bekräftat det här gjorda antagandet. Vi äro följ* 
aktligen berättigade att med rätt stor sannolikhet hänföra detta vackra 
porträtt av Jak o b  de la G ardie till Beck eller som dr Strömbom 
säger »till ett något förbättrat original av denna konstnär.»

Sannolikt är det detta eller något replikporträtt som legat till 
grund för Falcks beröm da kopparstick av de la G ardie. Svaret därpå 
erhålles sedan det i Nationalm useum  deponerade porträttet blivit 
restaurerat.

En pendant till detta porträtt utgör ett knästycke återgivande 
dragen av en gammal dam iförd fullständig änkedräkt med dok. De 
tärda, bleka och färglösa dragen, de sorgsna uttrycksfulla ögonen tala

1 Godhetsfullt meddelat av grevinnan N . Armfelt.
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om genom gångna lidanden, men sam tidigt om en stolt resignation. 
D e andaktsfullt sammanknäppta händerna omsluta ett par mörkbruna 
handskar. Porträttets dimensioner äro 89 X 71 cm. D et har ansetts 
föreställa Jak o b  de la G ardies hustru, Ebba M agnusdotter Brahe, 
född 1596 död 1674, och är upptaget under denna benämning i greve

Ebba Pedersdotter Brahe d.ä. (1555—1634), av okänd konstnär.

Arm felts katalog över konstsamlingarna på Åminne och i den tryckta 
vägledningen genom den Armfeltska samlingen. V issa lätt påvisbara 
konsthistoriska omständigheter av stilkritisk art, s. s. det uppenbara 
1500*tals, nästan medeltida framställningssätt som spåras i detta por* 
trätt, tala dock mot detta antagande, ty enligt inskriften, varom mera 
framdeles, föreställer det Ebba Brahe vid om kring 70 års ålder. D et 
vore alltså målat omkring 1670, men vid denna tidpunkt voro redan 
helt andra konstriktningar rådande; den Ehrenstrahlska konsten be* 
härskade porträttmåleriet i landet. Denna omständighet har i alla 
fall ej rubbat uppfattningen om porträttets identitet med G ustav



-  21 -

A dolfs ungdomskärlek; trots dess tidiga 1600*tals karaktär har det 
väl kunnat tillskrivas den Elbfaska skolan, som ännu med stor ihär* 
dighet fasthöll vid en äldre inhemsk tradition, fastrotad i 1500 ta* 
lets så harmoniska och stilrena konstuppfattning.

A v detta porträtt erhöll dr Strömbom en fotografi. Erkännande 
dess höga konstnärliga värde samt dess personhistoriska intresse, betviv* 
lade han dock att det föreställde Ebba Brahe d. y., utan uttalade som 
sin mening att vi här hade att göra med ett porträtt av hennes faster 
Ebba Pedersdotter Brahe d. ä. (född 1555 död 1634), som varit gift 
med den 1600 i Linköping halshuggne rikskanslern, konung Sigis* 
munds förtrogne Erik Larsson Sparre till Sundby. Anordningen i porträttet 
påminner, säger dr Strömbom, i hög grad om kompositionen i flere 
av hennes olyckssystrars, t. ex. G ustav Banérs änka, som ses på G rips* 
holm. Inskriften på porträttet bekräftar tillfylles detta antagande. 
Den är av följande lydelse: »Boren Grevinna av W isingsborg, Fri* 
herrinna till Soneby. Fru till Hockrum. Å lder på thet 70 åhret.» 
W isingborg var det gamla Brahe godset, Soneby antagligen en miss* 
skrivning, bör vara Sundby i Södermanland, det förra Sparre godset. 
Erik Sparre var en av Vasatidens mäktigaste stormän, en fint bildad 
man, som gjorde sitt land stora tjänster. 1583 upphöjdes han av 
konung Jacob  I av England i skottskt friherrligt stånd, men sedan 
han fallit i onåd hos konung Johan  III 1591, avfordrade denne ho* 
nom hans friherrebrev, det han sönderrev. A tt Sparre icke avstått 
från sin titel, därom vittnar inskriften på Ebba Brahe porträttet, 
då vi veta att hans söner först 1647 upphöjts i friherrligt stånd. 
Även Hockrum  (bör vara H ökerum ) innehades av Erik Sparre. In* 
skriften, som icke, på grund av att den ej varit läsbar på foto* 
grafin, åberopats av dr Strömbom, övertygar en om att porträttet 
icke såsom antagits föreställer Ebba Brahe d. y., utan hennes faster 
av samma namn.

Vem som målat detta högt stående, intressanta porträtt har icke 
kunnat avgöras, emedan identifieringen av tidiga 1600*tals porträtt 
erbjuder så gott som oöverstigliga svårigheter på grund av det ringa 
antalet fullt autentiska signerade porträtt från samma tid. Sannolikt 
är det en replik av detta ålderdomsporträtt, som på I800*talet för* 
värvats till Stora Sundby tillsammans med en helbild av Erik Sparre. 
Egendom ligt nog har även detta porträtt tidigare ansetts föreställa 
en annan person, nämligen en grevinna Stenbock1.

H uru ha dessa värdefulla porträtt införlivats med porträttsam* 
lingen på Å m inne?

1 F. U . Wrangel: Herrgårdar och deras herrar. S. 374.
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Som bekant var G . M. Armfelt gift med H edvig U lrika de la 
Gardie, vars föräldrar ägde gods i Estland, gods som redan på 1600* 
talet innehafts av ättlingar till Jak o b  de la G ardie. Genom  detta gifte 
överfördes i början av förra århundradet flere de la G ardiska por* 
trätt till Åminne, däribland även de av grevinnan Arm felts föräldrar, 
greve Carl Ju lius de la G ardie (1728—1786) och hans hustru M ag* 
dalena Kristina Stenbock (1723—1801), målade av den kända pastel* 
listen G . Lundberg. Porträttet av de la G ardie finnes upptaget i ett 
bouppteckningsinstrument av år 1815 efter G . M. Armfelt och vär* 
deras till 20 rubel silver, en summa varav framgår det värde man 
redan då tillskrev detsamma. Ö vriga porträtt variera mellan 1 och 
7 rubel och däromkring.

Samlingen inrymmer dessutom  ett annat svenskt porträtt, före* 
ställande fältmarskalken v. Platen. D ess dimensioner äro 52 X 45 cm. 
Å  namnplåten läses följande anteckning: »Philip Ju liu s Bernhard von 
Platen. Friherre. En av Rikets herrar, Fältmarskalk. G u staf d. III:s 
första General i kriget mot Ryssland. Född 1732, död 1805 på sin 
egendom U d d orf på Riigen. Skild från all befattning; sedan 3:ne år 
förlorat sitt Embete som General Guvernör i Pommern.» H an är 
iförd generalsuniform, Serafimerordens kraschan samt riddaretecknet 
av Svärdsordens storkors. Vem som målat detta förtjänstfulla karak* 
täristiska ålderdomsporträtt har tillsvidare varit okänt. På grund av 
jäm förande studier har det lyckats fastställa att det är målat av Johan 
G ustav (? )  W äström , som sannolikt varit verksam i Stralsund i slu* 
tet av 1700-talet. W äström s födelse* och dödsår äro okända, men för* 
modligen var han broder till kyrkoherden Bengt W äström  (1 7 6 4 -  
1818), vars fader varit borgare i Landskrona. Denna artist har även 
målat ett litet knästycke av v. Platen från samma tid, som ses i sam* 
lingarna på G rip sh o lm 1. von Platen var nära förbunden med G . 
M . Armfelt, och detta porträtt utgör en gåva av honom, likaså en 
gipsbyst från samma tid, som ses i det blå förmaket. Bland samlin* 
gen preciösa ses även en mahognykikare i fyra utdrag, en gåva av 
von Platen till hans vapenbroder från G ustav III:s krig.

Flere utländska porträttmålare, s. s. L. Francis A bbott och Fran* 
$ois*Xavier Fabre, Louis Gauffier, de senare verksamma i Florens, 
representeras i samlingen med några värdefulla dukar. Så även en 
okänd fransk 1700*tals målare med ett porträtt föreställande M agnus 
W ilhelm  Armfelt (1725—1795). Det är förfärdigat i M etz 1753; 
garnisonsstaden för regementet Royal Suedois, där han tjänade i egen* 
skap av kapten. Porträttets dimensioner äro 7 0 x 6 5  cm.

1 Detta antagande har även bekräftats av dr S. Strömbom.
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Den engelska målaren A bbott var på sin tid en rätt så uppskat* 
tad porträttör, verksam i London, där han dog 1803. H an föddes i 
Leicestershire 1760. Omtyckta voro hans mansporträtt, däremot lyc» 
kades han mindre väl med de kvinnliga modellerna. Porträttet av 
amiral N elson gälde länge som det bästa som målats av denna be* 
röm de sjöhjälte. A bbott fann sina modeller bland amiralitetstjänste*

Arthur Cuthbert (1744—?), av L. F. Abbott.

män, läkare och konstnärer, och flere av hans arbeten ha återgivits i 
kopparstick.

T ill den förstnämnda gruppen hör porträttet av Arthur Cuth* 
bert (född  1744), som tjänade vid amiralitetet. Porträttets dimensioner 
äro 7 5 x 6 5  cm. och det är signerat L. F. A bbott. D et återger dragen av 
en civilklädd yngre man. D et av hans äldre broder Alexander Cuth» 
bert (född 1741), påminner mycket om detta och är sannolikt även det 
målat av denne om än det är osignerat. Dimensionerna äro 7 6 x 6 5  cm. 
D essa äro upphängda i salongen på var sin sida om det stora de la 
G ardiska porträttet.

Xavier Fabre är företrädd av porträttet av furstinnorna Helene 
och Katarina Menschikoff, mor och dotter. D essa högättade, i Eu* 
ropa kringresande ryska damer hade i Tyskland anslutit sig till 
den världsvane svenske ministern, G . M . Armfelt, samt deltogo ivrigt
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i det mondäna liv, som var rådande vid de små italienska fursteho* 
ven. På porträtten äro de iförda brokiga italienska nationaldräkter, 
påminnande om det vaknande intresse som över allt, så även inom 
konsten, kännetecknade den annalkande romantiken, med dess förkär* 
lek för de skilda folkens nationella egenheter m. m. D essa porträtt 
äro inga konstverk, men fängsla ögat genom sin sm aklösa färgprakt, 
mästaren är även en så gott som fullkom ligt bortglöm d artist, trots 
sin stora omfattande produktion. Dimensionerna äro 9 4 x 7 5  cm. 
Fabre föddes i M ontpellier 1766 och dog där 1833, dit han återvänt 
från Italien efter att ha i Florens tillbragt sina bästa år. Utom porträtt 
målade han historie* och landskapsbilder. I sin hemstad grundade 
han ett museum och ett bibliotek, samt baroniserades 1826 av Karl 
X  av Frankrike.

Louis G auffier är representerad med en replik av hans kända 
porträtt av G . M. Armfelt, målad i Florens 1793. D et är en stäm* 
ningsfull helbild av Armfelt, försjunken i begrundan framför G ustav 
III:s och Caesars byster; genom en portik ses ett italienskt landskap. 
Dimensionerna äro 53 X 69 cm. A v denna tavla hade Armfelt, så 
uppger Ehrenström, beställt tre exemplar \  varav ett skulle givas åt 
hans hustru, de två övriga åt J .  Fr. Am inoff och Ehrenström, hans 
olyckskamrater från förmyndarregeringens tid. Sannolikt hade han 
dock beställt ytterligare ett, som han förärat sin vän, den engelska 
ministern lord Harwey. Detta exemplar såldes på 1880*talet hos 
Christies i London till en Philip Currie, som förärat detsamma åt 
Sveriges därvarande minister greve Edw ard Piper, Arm felts dotter* 
son. -  Gauffier var på sin tid en omtyckt målare, född i Frankrike 
1761, död i Livorno 1801. H ans lärare i Paris var H ugues Taraval. 
G auffier hade ådragit sig revolutionsmyndigheternas misshag genom 
sin nära vänskap med Lord Harwey, Englands representant i Flo* 
rens, därför avlägsnades hans stora prisbelönta tavla, den kananeiska 
kvinnan vid Frälsarens fötter, från Akadem in i Paris år 1793. Sin 
bästa tid tillbragte han i Florens. H ans förtidiga död beklagades all* 
mänt, emedan man hoppats mycket av hans konst. Så sent som 1806 
skriver Hackert till Goethe om honom »G auffier war auf der G ipfel 
seiner Kunst, und hatte sich sein Lebelang gequält ihn zu erreichen: 
da er geniessen sollte starb er.» Han tillhörde den dåvarande klas* 
siska riktningen inom måleriet och utförde landskaps* och bibliska 
tavlor, vilka jäm fördes med Poussins.

D et vackra och ofta reproducerade, av okänd konstnär i Dres* 
den 1793 utförda porträttet av G . M . Arm felt ses i en av Gunnar

1 A. Ehrenström. Hist. anteckningar II. s 444—45.
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Berndtson på 1880*talet utförd konstnärligt högtstående kopia. Denna 
avviker något från originalet, vars dämpade, matta färgskala ersatts 
med en något kraftigare kolorit, ett tillvägagångssätt, som en konst* 
när av Berndtsons rang väl kunnat tillåta sig, utan att förgripa sig 
på originalets goda egenskaper. En dylik fri bearbetning ses även 
i andra av honom utförda kopior. Dimensionerna äro 52 X 71 cm.

Litografi* och kopparstickssamlingen omfattar ett hundratal 
porträtt av regenter, krigare och statsmän från 1700* och 1800*talet. 
En del äro utförda av den flitige svenske gravören Johan Cardon 
(1803—1878) som antagligen, att döm a av de talrika porträtt han ut* 
fört av finländska statsmän, vistats någon tid i landet. A xel J . Salm* 
son (1807—1876) är företrädd av sin stora serie svenska konungar 
och deras tidevarv, och av gravören Lars Vilhelm Herlin (1806—1841) 
ses även några porträtt. H an anses ha varit en av Sveriges yppersta 
porträttlitografer, framstående såväl genom teknikens kraft och säker* 
het, som genom uppfattningens skärpa och det tekniska utförandets 
mjukhet och elegans. A v litografer kunna ytterligare följande om* 
nämnas: H . Benner, Bolinger, Bosin, Bouchardy J. Pichler (hans 
kända tryck av de tre gustavianerna utfört i W ien 1803), Jaquem ot, 
Pfeil, Schall, W endramini.

En grupp konstverk av detta slag omfattar porträtten i ar* 
betsrummet över finländska statsmän och krigare, en annan åter de i 
galleriet upphängda, dekorativa bilderna av svenska och ryska regen* 
ter m. fl.

I trapprummet ses avbildningar av ryska statsmän och krigare 
från de N apoleonska krigen, däribland: Paskewitz, von Benningsen, 
Bagration, Suchtelen, W ittgenstein, W alkonsky m. fl., och den redan 
omnämnda Salm sonska serien svenska regenter och deras samtid.

I biblioteket ovanom bokskåpen ses en serie engelska och fran* 
ska 1700*tals stora kopparstick, med bibliska och andra motiv, före* 
trädda bl. a. av J . Boydell, W eysbrod, J .  Y oung och A . A . Lefévre.

Miniatyrsamlingen omfattar 25 st. porträtt, huvudsakligen av 
medlemmar av den Armfeltska och därmed besläktade ätter, s. s. 
W ennerstedt, Oxenstierna och Piper. A v J .  A . G illberg (1769—1845) 
ses en vacker miniatyr av G ustav III, sign. 1787, där man har svårt att 
igenkänna något av de kännspaka dragen, som senare gjorde sig gäl* 
lande hos honom: den stickartade tekniken och den sparsamma tärg* 
behandlingen. Förutom denna miniatyr har han antagligen samtidigt 
utfört kopior efter de av P. A. H all målade bekanta miniatyrporträt* 
ten av G ustav II A d o lf och A xel Oxenstierna i Nationalm useum  i 
Stockholm. Om näm nas kan även det av okänd konstnär målade in* 
tressanta miniatyrporträttet av G ustav III, infattat i ett skrivfodral,
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samt den sällsynt vackra bilden av G ustav IV  A dolf, likaså av okänd 
konstnär. A v ryska målare ses ett porträtt av Paul I.

En grupp för sig utgöra porträtten av M agdalena Rudensköld, 
Lady M onck, furstinnorna M enschikoff och prinsessan av Sagan. Det 
förstnämnda är en föga känd bild av denna historiskt ryktbara dam. 
D et bleka ansiktet omramas av gyllene lockar. I tekniskt avseende

står det nära Berndes sätt att 
måla och är m öjligen utfört av 
honom. Porträttet av prinsessan 
av Sagan är en känsligt målad 
profilbild i mjuka, konstnärligt 
väl avvägda, matta färgvalörer.

D et har icke betvivlats att 
detta vackra miniatyrporträtt före* 
ställt prinsessan av Sagan, och un* 
der denna benämning upptages 
det även i redan omnämnda ka* 
taloger över konstsamlingarna på 
Åminne. Men av flere orsaker 
förefaller denna identifiering 
osannolik, emedan det här sna* 
rare är fråga om en medelålders 
dam, än en som knappt fyllt 20 
år.

D ärför är det troligt att vi 
här hava ett porträtt av hennes 

moder, hertiginnan D orothea av Kurland, född riksgrevinna av M e* 
dem, gift med den sista hertigen av Kurland, Peter av huset Biron, 
vilken 1795 sålde Kurland åt Ryssland. En jäm förelse med denna 
profilbild och A. G raffs porträtt1 av henne övertyger en om det be* 
rättigade i denna identifiering, och framgår därav att vi i det förra 
äga en bild, icke av prisessan av Sagan, så som tidigare antagits, 
utan ett porträtt av dennes moder hertiginnan D orothea av Kurland.

Den av sin samtid högt skattade målaren Jo se f G rassy (född  i 
W ien 1758 död i Dresden 1838) har flere gånger avbildat hertiginnan 
av Kurland och hennes fyra döttrar. N ågra av dessa ses på slottet 
Sagan, och ett signerat porträtt av den älsta dottern W ilhelmina äges 
av fröken W ava Armfelt i Å bo. Emellertid var G rassy lika om* 
tyckt som miniatyrmålare, och han har förmodligen även utfört dy* 
lika av den kurländska familjens medlemmar. D et förefaller därför

Konung Gustav III.

1 Se Max von Boehn. Deutschland im 18. Jahrhundert I, S . 535.
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sannolikt, att den vackra bilden av hertiginnan av Kurland är att tillskri* 
vas honom. Om G rassy säges det i Thieme*Beckers konstnärslexikon, 
att trots lätt påvisbara svagheter måste man förbehålla honom en be* 
tydelsefull plats inom den tyska porträttkonsten. Därtill är han fullt 
berättigad på grund av sin naturliga konstnärliga begåvning och det 
stora anseende han på sin tid varit i åtnjutande av.

Byst* och skulptursamlin* 
gen omfattar, utom den redan om* 
nämnda bysten av v. Platen i 
blå förmaket, följande konstverk.
På motsatta väggen i detta rum 
en marmorbyst av drottning 
M aria Karolina av Neapel, ge* 
nom vars vänskapsfulla förmed* 
ling G . M . Armfelt lyckades fly 
därifrån. A v honom själv ses i 
runda rummet en bronserad gips* 
byst, utförd 1807 av Johan  By* 
ström, som trofast följde sin 
läromästare den stora Sergels 
traditioner, och i biblioteket en 
modern kopia av Sergels kända 
m edaljong av Armfelt. G ips*
byster i naturlig storlek av Ale* , ,  ^  , j

Hertiginnan Dorothea av Kurland,
xander I och hans broder N l* sannolikt av Jo se f Grassy.
kolai I ses i salen.

A v ministerstatssekreteraren A lex. Armfelt finnas två byster, den 
ena i arbetsrummet på det stora massiva m ahognyskrivbord som i 
tiden tillhört honom och där flere för vårt land viktiga betänkanden 
nedskrivits. D et är en bronserad sittande helbild i litet format, ut* 
förd på 1850*talet. N ågot senare är den i biblioteket uppställda 
gipsbysten, utförd av R. Saleman, en i Petersburg verksam produk* 
tiv bildhuggare. Denna byst i marmor beställdes ursprungligen av 
tjänstemännen vid det finländska ministerstatssekretariatet 1866 i 
anledning av Armfelts 25 års tjänstejubileum, och bysten stod till våra 
dagar i detta ämbetes hus, tills den försvann med så mycket annat 
värdefullt lösöre ur den minnesvärda gården i Petersburg. D et yngsta 
skulpturverket är ett känsligt uppfattat och vackert utfört ålderdoms* 
porträtt av grevinnan Marianne Armfelt, uppställt i arbetsrummet av 
den i unga år avlidne begåvade skulptören Carl H . W rede, av år 1915.

A v  porträttbronser kunna omnämnas de i litet format av kejsar 
A lexander I samt två av Alexander II i biblioteket. På långväggens
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bokskåp ses bronser föreställande två romerska krigare och ett rökelse* 
kar, antagligen av franskt ursprung.

I arbetsrummet ses en i brons gjuten tjur och pointer och två i 
galleriet uppställda ridhästar av Fratin samt två ryska 1878 sign. 
bronsarbeten föreställande en jägare och falkenerare till häst. Chris* 
tophe Fratins specialitet var djur s. s. hundar och hästar m. m., vilka 
han utförde med stor färdighet. Därom  vittna hans arbeten i de 
europeiska konstsamlingarna. Större arbeten har han utfört bl. a. i 
Sanssouciparken i Potsdam. Han var född 1800 och dog 1864.

Liten sässkål ur W edgwood servisen. H. 12,5 cm.

Den icke stora, men i sitt slag enastående vapensamlingen, be* 
stående av gevär, pistoler och stickvapen av olika slag har ägnats en 
special studie, och är det därför onödigt att närmare granska den* 
samma *. A v  gevären kunna omnämnas ett flintlåsgevär förfärdigat 
av Frans M eidinger i medlet av 1700*talet, ett vackert välbibehållet 
exemplar av svensk gevärskonst. Som känt ivrade konung A do lf 
Fredrik för förbättrande av den inhemska gevärsindustrin och hade 
från Tyskland inkallat fackmän på området, däribland även M eidin* 
ger, som dog i egenskap av hovpistolsm ed 1769. Från början av 
1800*talet är ett gevär förfärdigat av A . V. Lebeda i Prag, märkt med 
n:o 1985. Bland duellpistolerna finnas flere, vilka ådraga sig  det största

1 Hakkapeliitta. Joulunum ero 1927. Armfelt suvun asekokoelma Kansallis* 
museossa.
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intresse, då de förfärdigats av Europas mest framstående vapensme* 
der. Så är fallet med två pistoler, rikt smyckade med rokokoorna* 
inent i drivet silver, sign. D avies London, från slutet av 1700*talet. 
Från samma tid är en fransk pistol, även den med ornament i silver, 
märkt I. Serain å Saumur. Framhållas kunna likaså två flintlåspistoler 
med samtliga tillbehör, förfärdigade i Versailles av den världsbe* 
römde Boutet, som utfört vapen av olika slag för N apoleon och 
hans generaler. D e äro utsirade med empirornament av guld och 
stålbeslagen graverade med klassiska motiv. D essa praktpistoler ut*

Fat ur W edgwood servisen. H. 22 cm.

göra en anonym gåva av prinsessan av Sagan åt G . M . Armfelt, gi* 
ven i Paris den 2 maj 1802. Bland stickvapnen finnes även ett vac* 
kert arbete med guldinläggningar, som förfärdigats av Boutet. Ett 
vackert arbete är även G . M . Arm felts Johanniter värja med elfen* 
bensskaft och stilrena empirornament. Dessutom  bör omnämnas 
en värja förfärdigad i W ien 1804 och en förtjänstvärja given av 
G ustav III åt en löjtnant G eorg Beckman för ådagalagd tapperhet i 
det ryska kriget. Bland övriga vapen ses ett antal orientaliska dol* 
kar av senare datum och en vacker jaktdolk från början av 1800*talet.

Samlingen porsliner, fajanser och glas består av omkring 500 
olika föremål, bland annat av tre stora, fullständiga, hundratals pjäser 
omfattande m iddagsserviser från 1700* och 1800*talets början, vilka i 
sig själva äga ett högt konstnärligt värde. Den älsta är en 244 num*
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ror omfattande praktfull m iddagsservis i nyklassisk stil av W edgw ood 
fabrikat med hand målad brun kantornering i överglasyr av vindruvs* 
löv och klasar, samt i mitten det frih. Armfeltska hjärtvapnet omgivet 
av Elefanter ordens insignier i gravyrtryck. Servisen har tillhört G . 
M . Armfelt och är utförd i slutet av 1780*talet och består av föl* 
jande föremål: 4 st. stora terriner, 6 å 8 större och mindre såsskålar, 
grönsaksfat, samtliga med lock, avlånga presenterbrickor av olika for* 
mat, stora fat och dessutom  dussintal djupa och flata tallrikar, samt 
såsslevar m. m.

D et vore självfallet intressant att här granska den engelska fa* 
janstillverkningens olika utvecklingsskeden på 1700*talet, en utveckling 
som småningom m öjliggjorde Josiah  W edgw oods (1730—1793) världs* 
om fattande industrialisering av den förr mera konstnärligt präglade 
porslins* och fajanstillverkningen. D et låter sig i alla fall icke göra, 
utan må här blott anföras en omständighet, som sannolikt kan stå i 
sam band med den här omtalade servisen.

E. Hannover berättar i sitt grundläggande arbete »Keram isk 
haandbog 1 om en stor beställning W edgw ood i början av 1770:talet 
m ottagit av Katarina II av Ryssland på en 1000 stycken omfattande taffel* 
servis. Varje pjäs skulle dekoreras med bilder från olika engelska 
slott och herrgårdar o. s. v. Denna stora och krävande beställning 
föranledde honom att samla i Chelsea en hel stab skolade porslinsmå* 
lare, vars förmåga senare tagits i anspråk för dekoreringen av an* 
språkslösare serviser med kantornering av blad, bär m. m. » I  sådana 
fordringslösa arbeten» säger Hannover »har W edgw ood ofta visat sin 
smak från dess säkraste sida.»

D et ligger nära till hands att antaga det vi i denna vackra och 
stilrena servis äro berättigade att se alster av W edgw ood fabrikens 
ökade produktion, som uppstått på grund av den ryska kejsarinnans 
stora beställning. Servisen är uppställd i runda rummets glasskåp.

I galleriets vitrinskåp äro de övriga serviserna uppställda.
Den ena är en stor M eissen m iddagsservis från första hälvten 

av 1800*talet, om fattande omkring ett 100:tal numror. Den har tillhört 
grevinnan Louise Armfelt och därefter kammarherre H j. Linder, som 
förärade den personligen åt greve C . A. Armfelt.

Den är g jord  efter M arcolini tidens slut, som betecknar en ny, 
om än kort blom stringstid för M eissen fabriken i jäm förelse med den 
föregående, som trots dennes många försök att förbättra dess pro* 
duktion, konstnärligt sett icke på långt när kan jäm föras med den 
tid, då Kändler, fabrikens »grand old man», uppbar de bästa traditio*

1 Del. I. S. 528-29.



-  31  -

nerna från den döende rokokon. Självfallet gjorde sig den franska 
smakriktningen, som mot århundradets slut behärskade kulturlivets 
alla former även gällande inom Meissen fabrikens produktion. Därom  
vittna figurkompositionerna, som i den franska skulptören Acier fått 
en framstående representant för denna smakriktning. Men även de 
stora m iddagsserviserna vittna om franskt inflytande. D ess former 
blevo utslagsgivande för lång tid framåt och spåras ännu i den Arm* 
fe lt-L inderska servisen. Så är bl. a. fallet med ett par iskylare, 
som påminna om en, som förfärdigats i W ien på 1780*talet, i Sévresstil.

Den andra servisen är en 111 pjäser omfattande frukostserv is1 
från början av 1800*talet, köpt av G . M . Armfelt- i W ien mellan åren

Skål ur den Arm felt-Linderska Meissen servisen. H . 12,5 cm.

1802—1804, där han vistades som minister. -  Porslinsfabriken i W ien 
grundlädes 1717 av D u Paquier något senare än den i M eissen, som 
1710 begynt sin verksamhet, ledd av Böttger, skaparen av den euro* 
peiska porslinskonsten. Fabriken arbetade länge under inflytande av 
den stilriktning som där gjorde sig gällande, men senare efter det 
sjuåriga kriget tillskansade sig W ien fabriken en ledande ställning 
inom den tyska porslinsindustrin. Från tiden 1744—84, dess andra 
period, ägdes fabriken av staten och från den tiden märktes dess alster 
med det österrikiska hjärtvapnet. M ot periodens slut, som slutade 
med en ekonomisk kris, gjorde sig även här den franska smakrikt* 
ningen gällande, som en följd  av M arie*Antoinettes giftermål med 
Ludvig X V I av Frankrike. Ställningen räddades dock av Konrad v. 
Sorgenthal, som blev ledare för fabriken 1784—1805. M ed honom

1 I bouppteckningsinstrumentet år 1815 uppges servisen bestå av 140 pjäser. 
Åminnesamlingen, Statsarkivet, H:fors.



-  32 -

inleddes fabrikens tredje period, som av flere forskare anses omfatta 
dess egentliga blom stringstid. Därefter sjönk dess konstnärliga an* 
seende, beroende här liksom annorstädes på smakriktningens små* 
ningom skeende förfall. Driften nedlades definitivt 1864 på grund 
av ett parlamentsbeslut.

H ög urna ur Wiener servisen. H. 42 cm.

Vid sekelskiftet spåras inflytande från klassisismen, varav spår 
återfinnas i den ovan omtalade frukostservisen, framför allt i dess soc* 
ker* och brödskålar och urnor.

Servisen omfattar 59 tallrikar, 4 karotter, 4 fruktskålar, 6 urnor, 
2 sockerskålar, 3 kaffekannor, 16 koppar och 17 tefat.

Även M arieberg fabriken i Sverige är företrädd med några för 
dess produktion typiska föremål s. s. 14 st. kräm koppar och en fa* 
jansurna från den Ehrenreichska perioden. Som känt grundade denne 
1758 porslins och fajansfabriken i M arieberg, som var verksam i 30 
års tid; han ledde densamma intill 1766. Urnan är dekorerad, såsom 
under denna period oftast var fallet, med fritt modellerade och må* 
lade blomstergrenar mot vit om ålad grund. Kräm kopparna tillhöra
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en senare tid, den Henrik Stenska perioden 1769—1788. D e äro av 
vitt halväkta porslin, polykrom t dekorerat med röda blomstermotiv. 
D ylika krämkoppar förfärdigades i M arieberg från 1766 och har mo* 
dellen hämtats från Frankrike av Pierre Berthevin, anställd vid fabri* 
ken 1766—1769. H an hade tidigare varit verksam i Mennecy, vars 
krämkoppsm odeller troget kopierats av M arieberg. Utom  dessa

Sockerskål ur Wiener servisen. H. 20 cm.

redan beskrivna föremål omfattar porslinssamlingen mindre kaffe* och 
téuppsättningar, tallrikar och fristående koppar för det mesta från 
1800*talets förra hälft, av ryskt ursprung, samt några ostindiska bålar 
och urnor. A v glasföremålen kan omnämnas en stor pokal med lock 
med inetsade jaktscener, skålar i diamantslipning, karaffer, glas m. m.

Dräktsamlingen, som är uppställd i runda rummets väggskåp, har 
att uppvisa mycket av intresse, däribland rikt utsydda kvinnodräkter från 
rokoko och empirtiden, m orgonklädningar och kjolar av stoppad stubb 
av rött sidenmoaré. Bland uniformer ses flere, vilka burits av G . M. 
Armfelt, så den stora vita serafimerdräkten, som han vid sin återkomst

3
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till Sverige köpt efter general D uvall1, så ock den lilla ordensdräkten 
av röd sammet med besättning av guldtyg och serafimerkraschan samt 
Johanniterkors. Likaså en fotsida daladräkt av vitt ylletyg, buren av 
honom i Dalarna 1789 under hans uppbådsfärd därstädes. I ett ans 
nat skåp ses hans ryska generalsuniform, behängd med de tre nor* 
diska rikenas högsta ordenskraschaner. I samma skåp äro uppställda

Fajansurna, Marieberg före 1766. H . 30 cm.

greve G . M agnus Armfelts generalsuniform, samt greve Carl A lex. 
Armfelts rikt guldbroderade hovmästaruniform. I kolonnvitrinen äro 
utställda en rik samling ryska, svenska och andra ordnar, som till* 
hört medlemmar av den Arm feltska ätten. M ycket av personhistoriskt 
intresse ses i de övriga vitrinerna, s. s. flere guldur, vapenringar, pit* 
schaft, smycken och andra värdeföremål. En rätt stor sam ling utställ* 
ningsmedaljer, finska och svenska, samt ryska medaljer över framstå* 
ende personer från nyare tid ses i tre av vitrinens avdelningar.

U r den rika samlingen möbler kan omnämnas ett stort salsm öble* 
mang av poppelträd, förfärdigat 1819 med övertåg av m örkröd siden*

1 Se Hochshilds memoarer III. S. 345.



-  35 -

damast. M öblem anget består av två soffor, 6 fåtöljer, 3 stolar, 2 ta» 
buretter och två avlånga bord och därtill 2 speglar.

I det blåa förmaket ses ett stilrent sengustavianskt mahogny* 
m öblemang från 1790*talet, försett med snickarämbetets stämpel. Till 
denna hör 1 soffa, 6 fåtöljer, 6 stolar och ett ovalt bord.

Intressanta äro även två sekretärer med påmålade figurer i 
stil Louis X V I, som tillhört greve A xel von Fersen d. ä., likaså två 
massiva fristående bronsljushållare på underlag av porfyr.

En av J .  T . D usautay signerad vacker halvrund chiffonier med 
vit marmorskiva och bronsbeslag och däröver en gustaviansk spegel 
i förgyld ram ses i det blåa förmaket. T ill samlingen, höra dessutom 
två enkla mahognychiffonierer, flere bord från olika stilepoker, ett par 
kristallkronor, en rokokoväggpendyl, några bordspendyler samt ljus* 
armstakar av brons, urnor m. m.

Bibliotekets slutna m ahognyskåp i engelsk stil från början av 
1800*talet innehålla greve C . A. Armfelts privata bibliotek, omfattande 
juridiska och historiska böcker, memoarlitteratur m. m.

Denna kulturhistoriskt intressanta och rika samling, som ut* 
förligare behandlats i denna uppsats, utgör som redan framhållits trots 
sitt omväxlande innehåll en enhetlig samling och uppfyller på ett 
värdigt sätt sitt ändamål att för all framtid utgöra ett bestående minne 
över den gren av den Armfeltska ätten, som i flere generationer be* 
suttit Åminne stora fideikommiss, på samma gång den utgör den dyr* 
baraste privatsam ling landets Nationalm useum  någonsin fått emottaga.

Harry Donrter.



Linnedamastduk med bilder ur Johannes Döparens liv. 
H olländsk, c. 1650. Nådendal.



Några linnedamastdukar.
I Finskt M useum 1924 s. 75—84 ingick en kort uppsats under 

ovanstående rubrik. N ågra tillägg av intresse kunna nu göras till 
densamma, dels tack vare nyare förvärv till Nationalm useet samt upp* 
lysningar om dylika duktyger i privat ägo, dels med stöd av arkiv* 
forskningar, främst i bouppteckningar i Å bo i slutet av 1700* och 
början av 1800*talen, men framförallt på grund av det rika material, 
som Finlands svenska M arthaförbunds utställning å Nationalmuseet 
våren 1927 bragte i dagen.

D et främsta intresset ådraga sig givetvis dukarna med figurmön* 
ster, icke minst på grund av sin ålder. A v »holländska» dukar med 
ett stort upprepnings* eller omvändningsmönster, med framställnin* 
gar ur bibeln, djur* och jägarlivet m. m., äro åtskilliga nu kända. 
Sviten ur Johannes Döparens liv representeras å Nationalm useet ge* 
nom den här avbildade duken med Kristi dop och D öparens hals* 
huggning; en annan hithörande duk äges av magister Björn Ceder* 
hvarf i H elsingfors och upptager Kristi dop samt Johannes predi* 
kande i öknen. Bården med en vågig ranka och små tuppar är den* 
samma på båda dukarna. M useets exemplar härstammar från N ådendal.

Den i Finskt M useum  1924 s. 76 avbildade servietten torde ej 
framställa Paradisets djurvärld, utan O rfeus spelande för djuren. Lik* 
nande dukar finnas på N ordiska M useet i Stockholm, samt i privat 
ägo i N orge, där den angives vara utförd i Haarlem c. 1650 (N orsk  
Folkem useum s Saerudstilling nr. 17. Gammelt dekketöi av damask og 
dreiel, nr. 35, avb. s. 47). Bården på denna senare duk är snarlik 
Johannesdukarnas.

Paradisets lustgård är däremot framställd å den här avbildade 
duken från 1704 med initialerna H M  S H T . Den har förvärvats 
till Nationalmuseet från Finström och är redan tidigare omnämnd 
(1924 s. 76).

En år 1926 till museet förvärvad stor bordduk (255 X 185 cm.) 
visar ett upprepningsmönster av jaktbilder, jakt på lejon, hjort och 
björn. Ja g  kan omnämna, att duken upptäcktes först nyligen av mig 
på m iddagsbordet hos min mor; man får vara en smula detektiv och
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ha ögonen öppna, när det gäller dessa undangöm da, diskret verkande 
konstslöjdsalster i vitt och vitt. Kostymerna å duken, som här av* 
bildats, låta oss datera den till 1700*talet. På nordisk härstamning

Linnedamastduk med bild av Paradisets lustgård, 1704. Finström.

kunde kanske bilden av en björnjakt tyda. -  Duken har ärvts inom 
släkterna Heurlin i Å bo och M einander i Borgå.

Att dylika vävnader verkligen utfördes i Sverige och troligen 
hos oss under denna tid, c. 1700, visar en serviett, med framställning 
av M arie bebådelse, vilken år 1927 förärades till museet av friherrin* 
nan Anna af Schultén; den har gått i arv inom nämnda släkt i Å bo





-  40 -

på 1700*talet. Ett par språkband upptaga här de svenska inskrifterna 
Ära vare Gud i högden och War haslsad Maria.

Den så att säga nationella svenska stilen, som åtföljde linnevä* 
veriets blom string i riket på 1700*talet, och som till en början byggde 
på nordösttyska förebilder, visade en kraftigt betonad mitt, oftast i 
tvåsidigt omvänt mönster, och en bred bård. Den äldsta daterade 
duken av detta slag i vårt land har i mitten, inom en krans av blad 
och krigiska emblem, ett adligt vapen, som ej förekommer å svenska 
Riddarhuset, men i tyska vapenböcker upptages för ätterna von Kro* 
sigk och von K öhler: tre neråtvända knivbett. En major A nders Erik 
von Köhler har visserligen levat i vårt land (1728—1800); han blev 
1743 kadett vid artilleriet. Men det är ej hans initialer, som bilda 
monogram i dukens hörn av A . V. K ., med årtalet 1743. Duken till* 
hör fru Elna Stadigh i Helsingfors.

Den i Finskt M useum  1924 s. 78 avbildade duken har väl (hjärt) 
vapnet för adliga ätten Stuart. N ågon  medlem av ätten har ej veters 
ligen varit bosatt i F inland; likvisst äro dessa dukar vitt spridda 
hos oss. Utom  de redan tidigare nämnda äger doktor Karin Spoof 
i Å b o  ett exemplar, daterat 1796, samt doktorinnan Lilly W eber i 
H elsingfors ett annat, vävt enligt uppgift av Ju lia  G ripenberg, som 
dock ej kunnat identifieras i ättartavlorna. Men själva mönstret, 
bården, lejonen på postament och t. o. m. kronan, förekommer redan 
1753 på ett par servietter med initialerna I  B  E  E  på vapenskölden. 
D e ha förärats till Å bo museum av kommerserådet Fredrik von Rettig. 
Sannolikt är hela denna grupp av rent svenskt ursprung.

Den i nämnda uppsats å s. 77 återgivna duken har också ett 
mönster, som tydligen hörde till en vävares flere gånger använda för* 
råd, en bred lambrekäng med palmkvistar samt i hörnen stora blom* 
sterpjäser. H ithörande dukar synas i allmänhet härstamma från Borgå; 
bland dem är också den 1924 å s. 80 avbildade servietten med Ehren* 
stolpe vapnet. M önstret förekommer å en serviett i Å b o  museum, 
med årtal 1758 och monogram sannolikt av H . B., samt på en annan, 
fru Jörgensen i Å b o  och tidigare ätten Pippingsköld tillhörig serviett 
från 1778 med svårläst monogram M  (P  ? )  S. O ckså en bordduk, 
tillhörig professorskan Karsten å Grankulla, samt en serviett hos fru 
W allén i H elsingfors ha samma bård som dessa dukar.

O ckså det 1924 å s. 79 återgivna enkla mönstret, varpå två exempel 
tidigare anförts, var vitt spritt. På Å b o  museum finnas två hithö* 
rande vävnader utan närmare uppgifter, den ena med initialerna B E H 
och årtalet 1786, den andra med ett svårtytt monogram (L  V  J ? )  och 
årtalet 1784. En serviett av denna typ tillhör fru Elli A nsas i Vasa 
och visar årtalet 1786 samt monogrammet C  H  G  G ; den är enligt
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uppgift vävd av Christina Hellström, gift med G ustaf Gardberg, och 
hon hade själv odlat och spunnit det härvid använda linet. M önstret 
återfinnes också på en duk från 1791 på Karsby i Tenala; den har 
tidigare tillhört grevinnan Ch. Posse och upptager i mitten 3 rosor 
i st. f. kronorna. -  H är synes mönstrets förekomst visa, att det an* 
vänts av flere olika personer.

Ett rikt bohag, nu delat på många efterkommande och represen* 
terat även å Nationalmuseet, tillhörde den i Finskt M useum  1912 s. 
25 (jfr  s. 75) avbildade servietten från 1777, i tiden tillverkad för 
handelsmannen i Borgå G ustaf Borgström (1730--95). N ågra exemplar 
av denna duk äro vävda i blått och vitt.

Företräda alla dessa dukar på sätt och vis barocken, rokokon 
och den gustavianska stilen, så ha vi ett exempel på empire eller 
kanske biedermaier i en duk från 1816 med adligt alliansvapen, för 
sedermera översten Carl Johan von Kraemer och U lrika Charlotta von 
Platen. Duken har en invävd signatur Wadstena fabrik K. I. Den 
tillhör baron A . Standertskjöld i Helsingfors. W adstena fabrik torde 
ha existerat c. 1750—1840.

I början av 1800*talet hade vårt inhemska damastväveri nått sin 
högsta blomstring och begynte redan dala. D et är möjligt, att åt* 
skilliga av de omtalade dukarna äro dräller, utförda på ett enklare 
sätt än damasterna. D essa vävdes med rikare mönster på jacquard* 
maskin, medan drällerna utfördes blott med skaft. Ja g  kan här in* 
låta m ig endast på mönstrens formutveckling, ej på det tekniska ut* 
förandet, för vars uppfattande jag  saknar insikter och praktisk erfaren* 
het. Men utan tvivel är också detta värt ett ingående studium, som 
verksamt bör kunna fullständiga historiken över dessa vävnadsalster. 
N o g  av, i början av 1800*talet står linneväveriet inför en skiljoväg. 
Det dör ut såsom yrke i våra städer, och i stället komma de »norr* 
ländska drällerna» samt, när det skall vara fint, tysk importvara. H är 
firar ju st maskinkulturen sina triumfer; bilderna visa nu ofta små tavlor 
med vyer av W enedig, Amsterdam, H am burg o. s. v.; på M artha*ut* 
ställningen fanns ett helt jaktparti. A tt på det sätt som här skett 
giva bilderna perspektiviskt djup är nog ett bevis på bristande stil* 
känsla; dessa vävnader fordra silhuettartat verkande konturer i ett 
plan. Hållbarheten hos de senare alstren är icke heller så stor som 
hos de gamla vävnaderna.

En annan riktning av linneväveriets utveckling på 1800*talet 
innebar dess förfolkligande; från städerna, där manliga yrkesutövare 
åtminstone stått i spetsen för tillverkningen, flyttade denna nu ut till 
landsbygden och allmogeväverskorna, eller ock blev den en ren hem* 
slöjd , idkad på prästgårdar, herrgårdar och i $tadshem, D et starka
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behovet gjorde, att de större herrgårdarna hade sina egna väverskor. 
D et t. ex. i N yland förekommande ortnamnet Vävars talar härom, 
alldelas liksom  på andra områden namnen Smeds, Fiskars o. s. v. I

Linneduk med bilder av »D en himmelska musiken». 1700*talet. 
Malmgård i Pernå.

fråga om formutvecklingen innebar denna förändring en förenkling, 
en geometrisering av mönstren och återgående från det illustrativa till 
det dekorativa med upprepningsm önster m. m.

Formernas stelnande och förenkling kan ses å en vävnad från 
M alm gård i Pernå, med mitten upptagen av en väldig blomsterkorg, 
hållen av två lejon. Bården utgöres av en växt* och fågelfantasi i
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hörnen samt på sidorna sittande musikanter med olika instrument; 
de upprepas i omvänd ordning på varje hälft av de fyra sidorna. 
Bilderna påminna om »den himmelska musiken» känd från många 
områden av vår folkligt betonade kyrkliga konst under 1700*talet. 
Duken tillhör agronomen Karl N eovius i Helsingfors.

Linneduk med fartygsbilder. 1780. Åbo.

En likadan uppfriskande bildglädje möter oss i en vävnad på 
Å bo museum, med mitten prydd av en fyra gånger upprepad bild 
av ett skepp för fulla segel samt inskriften Maria Augustin den äldre 
1780. Duken har alltså tillhört den ansedda köpmanssläkten med 
detta namn i Å bo. M önstret på den breda bården saknar fasthet 
och talar om degeneration. Men mittbilden är tilltalande i sin naiva 
enkelhet.

i
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Synnerligen stark är förenklingen på en duk, tillhörig friherrin* 
nan A . M unck på Erkylä i H ausjärvi och visande i mitten nämnda 
ätts vapen. Troligen har duken vävts på H yvikkälä i Janakkala i bör* 
jan av 1800*talet.

M era präglat av herrskapselegans och märkvärdigt modernt i 
kompositionen är mönstret på en uppsättning borddukar och servietter.

Linneduk med Munck vapnet. C. 1800. Erkylä i Hausjärvi.

vävda enligt uppgift på Björkboda i Kimito för landshövdingen 
Anders Johan  Ramsay och Johanna Petersen, kanske till deras bröllop 
1786, i alla händelser i bruk vid G ustav IV  A dolfs besök å godset. 
Ägarnas initialer finnas i hörnen; motiven å mönstret utgöras för 
övrigt av en rik akantusranka och en enklare trebladig ranka. Exem* 
plar av denna vävnad tillhöra fröken M arie Blåfield i H elsingfors 
samt Nationalm useet och Å bo museum.



Samma omdöme om stilen gäller de dukar, som vävdes möjligen 
på Sarvlaks i Pernå 1811 för d . v. överstlöjtnanten Samuel Fredrik 
von Bom  och Catharina Elisabeth von M orian. Deras alliansvapen 
synes i mitten, omgivet av en eklövskrans; en större eklövskrans utgör 
bård på duken. M önstret är vackert, på en gång enkelt och ståtligt.
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Linneduk. 1780»talet. Björkboda i Kimito.

Det var likväl egentligen upprepningsmönstret, som nu främst 
gjorde sig gällande på den stora massan av hemvävda dräller. Ett 
prov härpå är en duk, utförd på Billnäs i Pojo och tillhörig baron 
Fridolf Hisinger. Den breda bården har ett enkelt mönster av band, 
mitten upptages av hammare i upprepning, ett motiv hämtat ur ättens 
vapensköld. -  Ett likadant motiv, tänder för adl. ätten Tandefelt, 
finnes på dukar på Tervik i Pernå, dit de möjligen kommit från
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Gam m elgård i Lampis. överste  M agnus Johan  Ehrnrooth gifte sig 
1812 med Lovisa Fredrika Tandefelt.

D en stora mängden fick nöja sig med allmännare motiv. På 
sådana var tillgången outtöm lig, och man tyckte om om växling. 
»M an ser för sig, säger Lotten Dahlgren (N ordenfeldtarne på Björne* 
borg, 1922, s. 78), den vita drällen på sina långa streck fläktande i 
vinddraget, som sveper in från Vismen. M an urskiljer de många 
mönstren, inskrivna i de gamla herrgårdsbouppteckningarna med namn 
för alla vävkunniga fruar så välbekanta: vandringsman, dukat, käpp* 
och hallonmönster, bruten citron, brädspel, nordstjärnan, finska rosen

Linneduk med mönster av hammare (Hisinger vapnet). C. 1800.
Billnäs i Pojo.

och vad de allt heta». Den gyllne tiden för dessa vävnader var ju st 
i slutet av 1700* och början av 1800*talen; då benämnas de om sorgs* 
fullt och såsom  en egen grupp också t. ex. i bouppteckningarna i Å bo 
stad. Förut och efteråt breder man ej med samma välbehag ut sig i 
uppräknandet av dem. Uppsättningen är vanligen en eller flere 
borddukar med var sitt dussin servietter.

T ill de oftast återkommande mönstren höra citron, ros, stjärna, 
brädspel samt musch, prick eller dukat. Stjärnan kan variera mellan 
stora och lilla stjärnan, riddarstjärnan, nordstjärnan, lissabonstjärnan. 
Brädspelet kallas också dam* eller schackspel, och t.ex. på Å land bär ett 
likadant mönster ännu benämningen pärtruta eller fattigmansdräll. 
Allmänt både på Å land och annorstädes var också gåsöga* eller 
korndrällsmönstret, i bouppteckningarna i Å bo kallat tirku. D e flesta
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av dessa mönster kännas ju  lätt igen vid första anblicken. Svårare 
att identifiera äro andra, vilkas benämningar dock fortärvts, så att 
nutida väverskor kunna ange dem -  jag  bör här tillägga, att ja g  vid 
nedskrivandet av dessa anteckningar ej haft tillgång till några mön* 
sterböcker. -  T ill dessa mönster höra natt och dag, landsväg, vand* 
ringsman, rosengång (vanligen i vitt och kulört), trädgård, fönster 
m. fl., samt de sannolikt mer naturalistiska ekollon, klöver, smultron,
o. s. v. Invecklade äro munkabälte, handduksväv och framförallt den 
åländska villervallan, i västra N yland kallad krångeltyg och enligt 
uppgift använd för sjalar. Bland mönster, som  upptagits i Finland, 
må ytterligare nämnas frykdalsdräll, sjusprångdräll, gagnevkrus och 
hålkrus, de tre sista använda till löstäcken och tjocka kjortlar. Bruket 
av dessa mönster kunde naturligtvis ske även i annat material än lin, 
t. ex. bomull.

I dessa enkla former har det gam la linneväveriet fortlevat bland 
allmogen ända till våra dagar. M ånga väverskor, t. ex. »Svenskby* 
väverskan» Eva Stina D ahlqvist i Tenala, blevo vida kända och om* 
tyckta. N ågon gång vågade de sig på högre uppgifter, t. ex. en 
framställning av nattvarden på en duk från Borgåtrakten, men re* 
sultatet var ej glädjande. D är bildglädjen tog sig uttryck till om* 
växling med mera enformiga mönster, lyckades den bäst med trohjär* 
tat enkla framställningar, såsom några »skåpdukar» i vitt och kulört 
på Martha utställningen 1927. H it hörde en duk med blommor i 
rött och vitt, från Tenala, samt en duk i blått och vitt från Pargas 
med lyror, byggningar och två män bärande en fruktkorg.

K. K . Meinander.



Biskoparne G ezelius porträtt.
I sin år 1833 utgivna bok Gezelii den yngres minne s. 204 

skriver J .  J .  Tengström : »Ett allrasenast upprepadt offentligt erkän* 
nande af de begge första Gezeliernas, den äldres och den yngres, 
som de företrädesvis kallats, utmärkta förtjenster, ett vedermäle af 
uppmärksamma aflägsna efterkommandes högaktning, äro de bemö* 
danden, som i Sverige, -  med hvad fram gång kan här icke uppgifvas, 
blifvit använda, för att till det å G ripsholm s lustslott samlade histo* 
riska galleri förvärfva deras porträtt, och sålunda i den offentliga 
ärans salar förvara deras ansigtsdrag med deras rykte. -  -  D eras i 
oljefärg utförda bröstbilder, Gezelius den yngre målad af en T ysk  konst* 
när Ulich, som i sista tiotalet a f sjuttonde århundradet hade vistats på 
Finsk botten, voro uppställda både i Gezeliska gravchoret i Å bo dom* 
kyrka och, jemte alla andra Pro Cancellerernas, å Akadem iebibliotheket.»

D et försök, som  såluncla gjordes att till Sverige förvärva por* 
trätten av två av vår historias m ärkligaste män, hade tyvärr fram gång 
senare, eller 1868, två år förrän Finska Fornminnesföreningen grund* 
lades och begynte sin samlarverksamhet. Förlusten var stor, ännu 
större än de två namnen giva vid handen, ty med denna föräring gick 
kanske den enda oadliga porträttsamling förlorad, som  landet hade 
i behåll från den förgustavianska tiden, nämligen släktporträtten på 
W estankärr i Kimito, Gezeliernas gamla släktgods. D e till Gripsholm  
skänkta porträtten utgöras av alla tre biskoparne G ezelius samt de två 
yngres hustrur, H edvig Lietzen (J* 1720) och Helena Arnel (*j* 1751).

Ett av porträtten på W estankärr, av Johannes G ezelius d. y., 
som  fanns avbildad två gånger, kvarstannade dock i Finland och till* 
hör nu fru B. Calam nius i H elsingfors. D e tre övriga hade redan 
1837 kopierats för H elsingfors universitets räkning; också av fru C a* 
lamnius exemplar har universitetet en äldre kopia. D e tre biskoparna 
avbildades för övrigt flere gånger, så att vi ha uppgifter om porträtt 
både i Å bo dom kyrka och biblioteket. D e förstördes kanske delvis 
redan vid bibliotekets brand 1738 och i alla händelser vid Å b o  brand 
1827. Jäm te de bevarade exemplaren bilda de ett helt litet kapitel 
i vår porträtthistoria.
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I sin år 1778 utgivna beskrivning över gravkapellen i Å bo dom* 
kyrka uppgiver Bilmark s. 19, att Johannes G ezelius d. ä:s ( f  1690) 
porträtt var målat med livliga färger och visade biskopen i vänstra 
handen hållande en bibel, på vars uppslagna blad stod : Verbum Dei 
manet in eternum. En utförligare och karaktärsfull beskrivning fin* 
nes i J .  J .  Tengström s Johan  G ezelius d. ä:s minne (Å b o  1825, s. 
234), där det heter: »H an  hade, såsom  porträterna af honom ut* 
visa, åtminstone på sin ålderdom ett både uttrycksfullt och vördnads* 
väckande patriarkaliskt utseende, hvars på duken bibehållna drag äro 
så mycket intressantare, ju  mera civilisationen hos senare slägten ut* 
plånat den kraftiga individualiteten så i ansigtsbildning som i cha* 
rakterer. D et hängande silfverfärgade krusiga håret och rika skägget 
höja uttrycket af hans manliga anletsdrag, af de stora hvälfda ögo* 
nen, den starkt formade näsan och den friska lifliga färgen.»

Bibeln med dess inskrift återfinnes icke på W estankärrsexem * 
plaret, som  således skiljer sig från det av Bilm ark om näm nda por* 
trättet i Å bo. D et förra är en enkel målning av en gammal man 
med hårda och listiga, ej så litet självförnöjda drag och böljande 
vitt skägg, en representant för den gam la stammen prelater under den 
lutherska renlärighetens klassiska tid. Tavlan uppgives vara en ko* 
pia efter ett förlorat original av Ehrenstrahl, så både av Sjöberg, 
G öthe och Ström bom  i deras kataloger över porträttsamlingen på 
G ripsholm . A tt Ehrenstrahl är mästaren till originalet behöver man 
ej betvivla; porträttet kan jäm ställas med andra arbeten av honom, 
t. ex. ju st på G ripsholm  den ovårdade, något illmariga typen med 
Brunnskarlarne vid M edevi, eller bilden av bondeståndets talman 
Per O lsson, eller i mera värdig uppfattning porträtten av Gezelii 
föregångare Johannes Terserus ( f  1678). Dennes av Ehrenstrahl ut* 
förda porträtt finnes i två avfattningar på G ripsholm , det ena i oval 
målad omfattning och daterat 1675; en replik härav finnes å Linkö* 
pings domkapitel. Ett fjärde exempel finnes på Å b o  museum, en 
gammal kopia i oval ram. Ehrenstrahls yviga prästskäggstyp går 
här igen, särskilt de kraftigt uppstrukna knävelborna, som ge en sär* 
egen karaktär åt biskopens utseende, ö v e r  de andra porträtten vilar 
det något mer av den finhet, som låtit en bedömare i ett av Terserus’ 
porträtt se en påminnelse om själve van D yck (Se Finskt M useum  
1899 s. 74 om ett på M etsäkylä förvarat, sedan uppbrunnet por* 
trätt).

För att återkomma till Gezeliusporträtten: om Johannes d. ä. 
har över sig  en gyllne ton, så har sonen på Gripsholm sporträttet en 
avgjord silverton med sin gråbleka, med rosa svagt förhöjda teint 
och sin slickade färggivning. Emellertid är detta porträtt ej ett ori*
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ginal; det bildar ingen m otsvarighet till hustruns porträtt, vilket där* 
emot är fallet med det hos fru Calam nius i Finland kvarblivna exem* 
plaret. Detta visar Johannes G ezelius d. y. ( f  1718) som en jäm * 
förelsevis ung man, med mörkt hår, och är enligt påskrift målat 1696. 
D et är en annan tidstyp än faderns som  här träder oss till mötes, 
mildare och blidare än dennes ganska bäska konterfej. Karl X II:s 
b lodiga tid var dock i många avseenden en övergångsperiod; också 
hans krigare äro av en vekare typ än 1600*talets.

A lla omständigheter, tavlornas storlek, bildernas inställning, ut* 
förandet, tala för en sammanställning av detta porträtt, som  jag  nu 
speciellt kallar W estankärrsexemplaret, med hustruns, H edvig Liet* 
zens, på Gripsholm . Gripsholm sexem plaret tillskrives av Ström bom  
och U ggla  M . M ytens d. ä., biskopinnans av G öthe J .  H . Scheffel. 
Om  M ytens livliga konst påminner dock åtminstone Gripsholm sexem * 
plaret ej på något övertygande sätt. Scheffel åter kan, såsom  Hintze 
påpekat i sin förteckning över H elsingfors universitets porträttsam* 
ling, ej ifrågakomma, då han vid G ezelius’ död 1718 ännu icke an* 
länt till Sverige, och det livfulla och karaktäristiska uttrycket synes 
intyga, att bilden utförts efter naturen. Detsam m a gäller den 1720 
avlidna hustruns porträtt. Ja g  ser intet skäl att avvisa tanken på, att 
vi i W estankärrexemplaret och hustruns porträtt ha för oss original 
av A nders Ulich, som  ju  anges ha avbildat biskopen på 1690*talet. 
M in redan år 1911 uttalade förm odan i denna riktning avser W es* 
tankärrsexemplaret -  varav en äldre kopia finnes på universitetet 
(H intze n:o 48) -  medan Gripsholm sexem plaret (jfr  H intze n:o 49) 
vore en förvanskad kopia härav. Hintzes invändning mot min att* 
ribution beror på ett m issförstånd, en sammanblandning av de lätt 
förväxlade porträtten. O m  Gripsholm sexem plaret strax här nedan.

A nders Ulich var under de sista åren på 1600*talet den för* 
nämsta porträttmålaren i Å b o  och hade gott anseende (jfr  Finskt 
M useum  1899 s. 40—42). Tyvärr känna vi intet av hans arbeten med 
säkerhet, och måste på ett indirekt sätt lära känna hans konstnärskap. 
U tan att höra till de bästa verken under denna tid, äro de två G e* 
zeliuska porträtten dock kunnigt och levande målade, och Jochim  
N eim ans exempel från mitten av århundradet visar, att vi väl kunna 
ställa stora fordringar på en om betrodd konstnär i Å bo.

I alla händelser är det nu omtalade porträttet av Johannes G e* 
zelius d. y. ett gott arbete, kontrasterande m ot det tydligen senare, 
inpå 1700*talet utförda Gripsholm sexem plaret med grålockigt hår och 
delat skägg. D et är dock sannolikt, att detta exem plar blott är en 
fri kopia i om vänd ordning av W estankärrsexemplaret, om vilket 
dess ansiktsformer i hög grad påminna. Ännu mindre kunna vi
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Johnnes Gezelius d. ä. (1615—90), 
av Ehrenstrahl. Gripsholm.

Johannes Gezelius d. y. (1647—1718), 
av Helena Arnell. Gripsholm.

Johannes Gezelius d. y. (1647—1718), 
av Anders Ulich 1696. Fru B. Calam* 

nius, Helsingfors.

H edvig Lietzen ( f  1720). Gripsholm,
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Johannes Gezelius N epos (1686—1733), 
av J .  H . Scheffel. Gripsholm.

Helena Arnell (1697-1751), av J .  H . 
Scheffel. Gripsholm.

Jon as Laurentii Arnell. (1642— 1707), av 
Helena Arnell efter D. von K raft 1704. 

Fröken E. Wärnhjelm. Helsingfors.

Helena Adlerberg (1666—1742),
J. H . Scheffels stil. Fröken E. Wärnhjelm, 

Helsingfors.
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dock här räkna med Scheffel som mästare, uttryck och färggivning 
äro för veka och glatta. Ett par om ständigheter finna vi dock, som 
bestickande peka åt ett bestämt håll. I släkten Cronstedts ägo i Fin* 
land finnas porträtt av några medlemmar av ätten, däribland gene* 
ralen friherre Carl Cronstedt (1672—1750). På baksidan av detsamma 
står målat Helena Gezlia Arnell, namnet på den yngsta biskopinnan 
G ezelius. Hennes syster Elisabeth var gift med C . Cronstedt. A r 
nu namnet en signatur eller en ägarbeteckning? Tydligen  det förra, 
ty tavlan gick till de Cronstedtska arvingarna. Vi skulle då här ha 
ett alldeles nytt konstnärsnamn på ett arbete av i alla fall rätt god  halt, 
stående nära andra kända porträtt av Cronstedt, utförda på 1740* 
talet av J .  H . Scheffel, men ej en kopia i sträng mening, utan ett 
rätt självständigt varierat porträtt.

Ett par andra porträtt, som  här förtjäna att uppm ärksam m as, 
framställa kyrkoherden i M aria försam ling i Stockholm Jo n as Lau* 
rentii Arnell (1642— 1707), sedan superintendent i Karlstad, och hans 
hustru Helena A dlerberg (1666—1743), dotter till O lo f Svebilius. 
Porträtten ha gått i arv inom släkterna P ippingsköld och W ärnhjelm 
i Finland. D et äkta paret är H elena Arnells föräldrar, och av dem 
är modern tydligen målad vid hög ålder långt senare än fadern ; man 
behöver ej tveka att som hennes konterfejare nämna J .  H . Scheffel, 
kanske på 1730*talet. Fadern åter har ju st detta veka och söta, som 
utmärker G ripsholm sporträttet av Johannes G ezelius d. y. Bilden 
är tydligen kopierad efter ett år 1704 av D . von Kraft målat origi* 
nalporträtt på domkapitlet i Karlstad.

A llt detta tyder på, att vi i porträttparen av Helena Arnells 
föräldrar och svärföräldrar ha att göra med senare tillkomna, efter 
minnet eller andra bilder utförda porträtt. D e veka dragen i de två 
manliga porträtten äro icke enbart kännetecken på en ny tid, utan 
bilda också stilen hos en kvinnlig artist. M an kan tala om en kvinn* 
lig stil i måleriet alldeles som i skriveriet; må man blott tänka på 
skillnaden t. ex. mellan Lorenz Pasch d. y. och systern U lla  Pasch. 
-  I någon mån återfinnes samma veka karaktär hos C arl Cronstedt.

Resultatet av vår undersökning är, att bland dessa släktporträtt 
åtminstone de manliga äro utförda av Helena Arnell. Det är kan* 
ske svårt att tänka sig en biskopinna vid denna tid som  utövande 
konstnär. M en det är onödigt att taga dem så högtid ligt; biskopin* 
norna voro nog då högst m ondäna damer, med urringade klädningar, 
pösande draperier, spetsar och smycken liksom  adelsdam erna, allt 
bildande en motsats mot den föregående tidens allvarliga kvinnotyp. 
Vi behöva ej förvåna oss över att det fanns amatörer bland damerna, 
då det t. o. m. funnos sådana, som synbarligen utövade konsten
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som yrke, t. ex. vår första målarinna, M argareta Capsia, verksam ju st 
vid denna tid.

På G ripsholm  finnes också det yngsta paret, biskopen i Borgå 
Johannes G ezelius N epos (-j-1733) och H elena Arnell, den senare en 
Ulrika*Eleonoratyp i d jupt urringad blågrå klädning. Biskopen är 
åter en ny tidstyp, en belåten goddagspilt med skägglöst ansikte. 
Porträtten tillskrivas enstämmigt, av Sjöberg, Ström bom  &. U ggla  samt 
Göthe, J .  H . Scheffel, och vittna nog så tydligt om honom. A v 
biskopen finnes en gammal kopia på Tam m erfors dom kapitel, dit 
den förts från sin rätta förvaringsort Borgå dom kapitel; tavlan har 
ej de egenheter som utmärka Helena Arnells konst, utan är av någon 
annan kopist. H elsingfors universitet har också av detta porträtt en 
1837 utförd kopia.

I många avseenden, genom sin sammansättning, i fråga om de 
utövande konstnärerna och genom de kopieringar som  utförts efter 
tavlorna, ger det gamla W estankärrsgalleriet oss en god  bild av för* 
hållandena inom porträttmåleriet under gångna tider. W estankärr 
ärvdes under 1700* och 1800*talen inom släkterna Olivecreutz—G e* 
zeliernas adelsnamn — och Silfversvan. För att finna motsvarigheter 
till denna samling få vi gå till Å b o  akadem is och dom kyrkas stora 
samlingar, nu förstörda, samt den förskingrade gamla samlingen 
på Borgå domkapitel.

K. K . Meinander.
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Erik Westerby, S te n a ld e rb o p la d se r  ved K lam penborg .  N ogle Bidrag til Studiet

av den mesolitiske Periode. Köbenhavn 1927.

I en volym på 200 sidor har Erik Westerby framlagt resultaten av sina studier 
över ett fynd från en av honom med stor omsorg undersökt boplats på Bloksbjerg 
vid Klampenborg. Till materialpubliceringen knyter förf. en serie reflexioner över 
den danska äldre stenåldern, speciellt Maglemosetiden och övergångsperioden till 
kökkenmöddingtiden. Till denna övergångstid höra de äldre skikten på Bloksbjerg, 
som avlagrats före litorinatidens maximum. Fyndets betydelse ligger främst just 
däri, att det möjliggör en klarare syn på denna relativt okända period och tydligt 
visar, att ett samband funnits mellan Maglemosetidens fornsakstyper och kökkens 
möddingarnas. Detta framhålles av förf. med tillbörlig styrka. I fråga om Magles 
mosekulturens ursprung hänvisas, i polemik mot de författare som talat om en 
baltisk kultur med sydöstlig orientering, framförallt till Magdalénien och Azilien : 
från dessa båda kulturer härledas de nordiska fornsakstyperna och den nordiska 
ornamentiken. Ehuru kapitlen härom icke bringa något nämnvärt nytt, utöver 
några iakttagelser rörande vissa typer av skrapor och sticklar, är det utan tvivel 
nyttigt, att Västerns inflytande påpekas starkare än vad vanligen sker och att fransk 
och belgisk litteratur rörande mesolitikum uppmärksammas. Men själva huvudfrågan 
kvarstår lika olöst: det subjektiva omdömet ger tillsvidare utslaget. Det är givet, 
att västliga element ingå i den nordmellaneuropeiska benålderskultur, som från 
Nordsjöom rådet sträcker sig österut över Nordtyskland och in i Östeuropa -  och 
recensenten är för sin del benägen att tillmäta dem en stor betydelse - ,  men tvärs 
säkerhet är föga på sin plats, så länge de östeuropeiska fynden från mesolitisk tid 
äro praktiskt taget okända; att med Breuil låta kulturen via Ladogaskanal och Kunda 
föras till det sydbaltiska området går dock självfallet icke.

Westerby behandlar mycket noggrant de enskilda fornsaksformerna från Blokss 
bjerg, deras antal och förekomst i de olika fyndskikten, varianter o.s.v. Det är en 
hårdsmält lektyr, som inte blir roligare av att boken stilistiskt motsvarar blott ringa 
anspråk. Men överhuvudtaget bör det sägas, att stenåldersarkeologien i allmänhet 
och dansk arkeologi rörande den äldre stenåldern isynnerhet går för långt i petis 
tesser. Det som var naturligt, då de första grundläggande arbetena om kökkens 
möddingarna och Maglemosefyndet utkommo, är inte nödvändigt numera. Samvetss 
grannhet är bra, men det är ändå bättre att hålla inne med en del av sin visdom, 
och jag  tror läsarne hade varit tacksamma, om de förskonats från en del av den 
statistik m.m. om oväsentliga ting de fått till livs i de nyare arbetena om den äldre 
stenåldern i Danm ark; vill man ha med allt detta, kan man ibland med fördel gripa 
till tabeller. Westerbys arbete hade säkert vunnit genom en reducering av om fånget: 
då skulle det väsentliga och betydelsefulla, som också för författaren är väsentligt, 
ha framträtt med starkare relief. C. A. N .

H ans Reinerih, D ie jUngere S te in ze it  der Schweiz. Dr Benno Filser Verlag.
Augsburg 1926.
Dr Reinerth står sedan några år tillbaka utan tvivel i främsta räckan av tyska 

stenåldersforskare. Starkt påverkad av monteliansk typologi och kossinnaska syns
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punkter i fråga om Nordens ledande ställning under stenåldern, har han i några 
välskrivna arbeten på sydtyskt och schweiziskt material skickligt tillämpat metoder, 
som utformats på annat håll. Men man märker ytterligare en faktor av vikt, en 
av de hörnstenar på vilka Reinerth bygger: han deltog i början av sin bana i 
Tiibingerinstitutets viktiga utgrävningar i Federseemoor, som bragte i dagen ett över» 
raskande rikt material till belysande av byggnadsskicket under stenåldern och gåvo 
möjlighet att fastslå existensen av fyrsidiga hus, dels lagda direkt på mossens yta, 
dels byggda på pålar i mossen, men ej i sjöar; dessutom visade fynden kulturellt 
skiftande aspekt. Intrycken härifrån ha djupt påverkat Reinerths syn på hela den 
sydtyska och schweiziska stenåldern. De gåvo antagligen hos honom upphov till 
tanken, att ej heller pålbyarna i Schweiz voro byggda i sjöar; och med stöd av 
egna studier av fynden och av Gams’ och Nordhagens tes om den yngre stenålderns 
och bronsålderns värmeoptimum i södra Mellaneuropa kunde han med styrka hävda, 
att hela tolkningen av pålbyggnaderna måste omläggas. Vougas grävningar bestyrkte 
denna uppfattning.

Frågan om bebyggelseformen i stenålderns Schweiz intar också ett viktigt rum 
i det arbete, vars titel ovan nämnts. Härtill sluta sig kapitel om den schweiziska 
stenålderns allmänna karaktär, levnadsförhållanden, näringar, redskap och husgeråd, 
allting klart disponerat och väl framfört, om än i väsentliga drag tidigare känt genom 
andra författares arbeten. Det är i avsnittet om de olika kulturformerna Reinerths 
egna synpunkter tydligast framträda. Han har visserligen redan förut i ett par böcker 
berört samma frågor, också beträffande Schweiz, men bevisföringen här är i vissa 
avseenden fylligare och även befriad från tyngande detaljer: boken om Schweiz 
yngre stenålder förefaller mig att vara Reinerths mognaste verk.

I korthet går Reinerths uppfattning ut på, att den yngre stenålderns äldsta 
kultur hör hemma i Västschweiz, den är i sina förbindelser avgjort västligt orien» 
terad. Senare bryter en huvudsakligen nordiskt färgad kultur, kännetecknad bl. a. 
av Aichbuhlkeramik och snörkeramik och vissa yxformer, in i landet från södra 
Tyskland, närmast Neckarområdet; den dominerar i östra Schweiz, men dess infly» 
tande kan skönjas även längre västerut. Genom sammansmältningen av dessa båda 
element uppstår den egentliga pålbyggnadskulturen, som behärskar största delen av 
landet och över Alperna tränger in i Italien. Denna biandkultur tillhör sten» 
ålderns slut.

I många avseeenden förefaller denna framställning övertygande. Att den 
äldsta västschweiziska kulturen har förbindelser mot väster och sydväst torde icke 
böra betvivlas. Men då den nordiska karaktären hos den yngre kulturströmmen 
ensidigt hävdas, är det skäl att ställa sig tveksam. I annat sammanhang har jag  
velat göra gällande, att Aichbiihlkulturen i väsentlig grad är östligt betonad och 
att dess »nordiska» element icke stå i något samband med den snörkeramiska kul» 
turen; denna skulle i Schweiz beteckna ett ännu yngre och nordiskt, d.v.s. syd» 
mellantyskt, inslag, som dock icke skulle haft en så djupt ingripande betydelse för 
utformandet av den egentliga pålbyggnadskulturen, sådan den representeras t. ex. av 
fyndet från Weiher vid Thayngen.

Det är ju  egentligen meningslöst att i denna tidskrift, på svenska, deklarera 
en mening om ett sydtyskt»schweiziskt problem, då det icke samtidigt är möjligt att 
underbygga den med en verklig bevisföring. Jag  tror emellertid, att synpunkten 
har sitt berättigande; måhända kan i framtiden ett tillfälle givas att närmare utveckla 
de skäl, som tala för den.

C. A. N.
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Thor Kielland, N orsk  gu ld sm ed k u n st  i middela lderen . Steenske forlag. Oslo 1927.

Det är skäl också för finländska konsthistoriker att fästa uppmärksamheten 
vid den bok, vars titel läses här ovan : i den gives, för första gången i nordisk 
litteratur, en sammanfattande och som det tyckes uttömmande behandling av en 
viktig gren av medeltida konsthantverk i ett av de nordiska länderna. Visserligen 
blir man först smått avundsjuk av att se, huru rikt det i N orge bevarade materialet 
är -  och dock är det ringa mot Sveriges -  jäm fört med vad vi äga i Finland, både 
av importerat gods och inhemska arbeten; så ha vi t. ex. av Limogespjäser knappast 
flere än ett enda stackars fragment, med nästan all emaljen bortfallen. Vi ha blott 
ett föremål, som kan ställas vid sidan av, och kanske över, de bästa guldsmeds* 
arbeten, som bevarats i N orge: Borgåkalken, vars patén under slutet av 1700*talet 
försvann i obekanta öden, enligt Mitchell förfärdigad i Oignies i Belgien. Men 
Borgåkalken är ett enastående undantag: av våra övriga medeltida silversaker höja 
sig få över det medelmåttiga, och totalantalet är icke stort. Vi ha dock varit myc* 
ket rikare, men tiden har farit hårt fram hos oss: konungens skattkammare, krig 
och plundring ha växelsvis krävt sin tribut, förändrad ritual och nya moder ha 
gjort sina anspråk gällande; ofta möta på finländskt kyrksilver orden : »förbättrad 
och tillökt». Den nyaste förbättringen, företagen i hygienens heliga namn, består 
i att förse gamla kalkar med näbb, så att vinet lättare skall kunna slås i de små 
bägare, som nu tagits i bruk. Det är en ringa tröst att vid en jämförelse med de 
klenodieförteckningar Kielland anför finna, huru ofantligt mycket rikare även Norge 
tidigare varit, huru även där reformationen reducerade kyrkornas silverskatter och 
huru senare tider fortsatte förödelseverket.

På bakgrunden av en kulturhistorisk skildring av guldsmedshantverkets ställ* 
ning i N orge under medeltiden, en guldsmedsskråets historia försåvitt de knappa 
källorna möjliggöra en sådan, följer Kielland med ledning av de bevarade verken 
och litterära notiser de skiftande stilarna från vikingatiden ända fram till mitten av 
1500*talet. Den nordiska djurornamentiken, orientaliska och bysantinska inslag under 
vikingatiden passera revy, det nordiska elementets, enligt Kielland och andra, 
avgörande betydelse för den nordiska romanska stilens uppkomst framhålles med 
eftertryck, engelska och skotska inflytanden på unggotikens konsthantverk, förbin* 
delser med Frankrike, starkast skönjbara under höggotiken, under medeltidens slut 
dominerande impulser från Tyskland utredas klart och övertygande. För den abso* 
luta dateringen äro ofta sigillen utslaggivande. Med stor förkärlek dröjer Kielland 
vid det norska draget: många utmärkta arbeten hänföras till norska verkstäder, och 
ofta förefaller bevisningen fullt bindande.

I fråga om stilutvecklingen under vikingatiden -  den enda period om vilken 
rec. har rätt att yttra en i någon mån självständig mening -  kan Kielland egentli* 
gen icke giva något nytt: här ha norska och andra forskare redan förut gjort undan 
det grundläggande arbetet. Emellertid fäster man sig vid, att Kielland, ehuru han 
på tal om Ringerikestilen främst hänvisar till Sheteligs arbeten, dock tyckes accep* 
tera Bröndsteds uppfattning om den sydengelska Winchesterskolans betydelse för 
stilens tillblivelse; Shetelig hänvisar ju  framförallt till orientaliska förebilder. -  Om 
ett par spjutspetsar, som Kielland räknar till Ringerikestilen, säger han, att de stå 
Borrestilen nära, men Borrestilen fattas då som ett vidsträckt begrepp, inrymmande 
både egentlig Borrestil och Jellingestil. D å nu dessa båda stilskeden emellertid 
kunna särskiljas, finnes det ingen anledning att med Kielland, efter Bröggers exem* 
pel, med det gemensamma namnet utsudda stildistinktionerna: duger inte den dan* 
ska benämningen Jellingestilen för den yngre stilfasen, så går det ju  an att hitta



-  59 -

på ett norskare namn. -  Det intressantaste i kapitlet om 1000»talet är otvivelaktigt 
försöket att bestämma O lof den heliges första helgonskrin som tillhörande Ringe» 
rikestilen, vilket icke förefaller osannolikt; en annan ny och riktig iakttagelse ger 
möjlighet att till samma stil hänföra fågelbilden på en sällsynt norsk mynttyp. Bland 
beläggen för djurhuvudformade gavelnockar hade här ytterligare kunnat tilläggas 
en av »Birkamynt»»typerna och kanske även huset på Dynnastenen, det första tillika 
ett av bevisen för, att djurhuvudnockar användes i arkitekturen även utanför Norge.

För finländsk publik har Kiellands bok ett speciellt intresse, emedan ett par 
finländska altarskåp här omtalas. I samband med en bekant grupp helgonskrin 
från förra hälften av 1200»talet kommer Kielland in på frågan om Kumlinge» och 
Urdialaskåpens härstamning. Redan i Meinanders avhandling från 1908 betonades 
deras avhängighet av metallförebilder, norska och slesvigska paralleller nämndes, 
men Meinander intog ingen deciderad ståndpunkt i fråga om tillverkningsorten. 
Senare har Meinander uttalat sig för skåpens norska proveniens, och Fett har även 
omfattat denna - mening, medan af U gglas starkt hävdat, att både de finländska 
skåpen och deras norska och svenska motsvarigheter förfärdigats i slesvigska verks 
städer. Kielland upptar nu Meinanders och Fetts tanke och underbygger den ytters 
ligare, men definitivt löst är frågan knappast ännu; det kan anmärkas, att Roosval 
nyligen omtalade skåpen som nordtyskssvenska eller slesvigska, men han fogade 
dock ett frågetecken till attributionerna.

Kiellands arbete har detta speciella intresse för finländsk konsthistoria; betys 
delsefullare är dock det föredöme boken ger. Den påminner om i huru ringa grad 
forskningen i Finland riktat in sig på det medeltida konsthantverket: i fråga om 
guldsmedsarbeten ha vi icke mycket annat att uppvisa än Eliel Aspelins gamla upps 
satser om finländska kalkar, och inom andra grenar är det ej mycket bättre ställt. 
Men i själva verket står boken, som redan antytts, ensam i hela den nordiska littes 
raturen. Medan t. ex. i Sverige måleri, skulptur och arkitektur behandlats i en 
mängd ståtliga arbeten har konsthantverket stått i skym undan: enstaka monografier 
som t. ex. över bonaden från Skog finnas, därjämte spridda artiklar i utställnings» 
publikationerna, men syntetiska sammanfattningar saknas. H är är Kiellands solida 
och kunniga verk en föregångare. C. A. N .

Gerda Boethius, Stu d ie r  i den n ord iska  t im m erbyggn adskon sten  från  vikinga-
t iden  till 1800-talet. En undersökning utgående från Anders Zorns samlin»
gar i Mora. Stockholm 1927.

Bokens titel är uttömmande: på grundval av noggranna undersökningar och 
uppmätningar av det utomordentligt rika materialet i Zorns samlingar och under 
jämförelse med andra byggnader i Moratrakten försöker dr Boethius ge en timmer» 
byggnadskonstens historia för Ovan»Siljan, och de resultat som här utvunnits till» 
lämpas därefter på andra delar av det nordiska timmerbyggnadsområdet. Ett av de 
viktigaste medlen för uppkonstruerandet av en timmerbyggnadskonstens kronologi 
ger undersökningen av de växlande knutningsformerna. Från vikingatidsknuten av 
rundtäljt timmer med ensidig skåra och utan markerat halsningssnitt till 1800»talets 
vanliga skrädda åttkantknut går serien över ett dussin olika knutformer, vilka enligt 
dr Boethius låta sig datera icke blott relativt, i förhållande till de närmast äldre 
och yngre, utan även absolut, med hänvisning till bestämda årtal. I flera fall ges 
årtalen i själva verket av ristningar på byggnaderna, i några andra genom under» 
sökningar av ornamentala detaljer, men den som icke själv studerat det stora mate» 
rialet står likväl stundom tveksam inför frågan, om knuttypen i varje enskilt fall 
verkligen är ett ofelbart dateringsmedel. Åtminstone går det knappast an att utan
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vidare överflytta M orabygdens knutkronologi på andra delar av det nordiska timmer» 
byggnadsområdet. Liksom i Moratrakten Bergslagens timmerbyggnadskonst med 
den huggna »Bergslagsknuten» från medeltidens senare del omformar den äldre 
tekniken med hyvlad träbehandling, kunna ju  t. ex. i Finland utifrån kommande 
inflytanden vid någon annan tidpunkt på samma revolutionerande sätt ha gripit in, 
och omvänt kunna måhända tidiga knuttyper i perifera trakter förbli i bruk utöver 
den tid, då de härskat i centrala bygder. Vi stå här inför en fråga, som ständigt 
dyker upp och ej kan lösas med en generell tes utan måste besvaras in casu: är 
den kulturella utvecklingen samtidig och likform ig? Men alldeles oberoende av 
att den framlagda knuttypologin måhända brister i allmängiltighet, så betecknar den 
utan tvivel ett mycket värdefullt resultat, och den pekar på en forskningsuppgift 
av vikt för alla delar av det nordiska timmerbyggnadsområdet.

Bakgrunden för behandlingen av Moratraktens byggnader ges i ett kapitel 
om »Ö vre Dalarna i äldre tider», vari dr Boéthius, under hänsyntagande till Tun» 
bergs hypotes om Morabygden med omnejd som de medeltida källornas Järnbära» 
land, skildrar den relativt höga kultur, som under en tidig period här blomstrat. 
N är Bergslagens stordrift senare konkurrerar ihjäl myrmalmshanteringen i Ovan 
Siljan går landskapet tillbaka, men i de ännu bevarade byggnaderna återfinnas 
minnen om den urgamla folkkonst, som längre söderut nästan utplånats av berg» 
slagskonstens högre ståndsformer. Tack vare denna konservatism möta här i tim» 
merteknik, i konstruktionsformer och hustyper annorstädes i Sverige försvunna drag. 
Dr Boéthius ingående behandling härav är av  största intresse, icke blott i fråga om 
knutningstekniken. I vissa fall beröras problem av vikt för förståelsen av block» 
husbyggnadens första framträdande i Norden, så t. ex. på tal om eldhusets, megaron» 
typens, uppkomst. I anslutning till Sirelius och Axel Boéthius framhålles med 
nästan för stor pondus, att detta icke utvecklats ur den runda hyddan utan be» 
tecknar en egen och självständig lin je ; det har emellertid knappast under de två 
senaste decennierna funnits många yngre nordiska arkeologer, som trott på linjen 
från den runda hyddan via ovalhuset till det fyrsidiga huset, speciellt blockhuset. 
Hela denna teori bottnar i sista hand i den brist på blick för materialet, som känne» 
tecknat många äldre forskare. Men därför att blockhuset hör hemma inom den 
mellan» och nordeuropeiska skogszonen är det likväl ej säkert, som dr Boéthius i 
polemik mot Erixon tyckes mena, att det uppstått i N orden; det är möjligt, men 
det kan även ha införts till oss från söder eller öster. En definitiv lösning av 
denna fråga förefaller f.n. onåbar; här kunna framtida arkeologiska upptäckter i 
N orden eller M ellaneuropa ge det avgörande svaret.

En läsare, som icke på förhand känner Zorns samlingar, finner till sin över» 
raskning, att blockhus från den äldre medeltiden, ännu med spår av vikingatidens 
ornamentik, hus »som hedningarna krusat», ha räddats till vår tid. Analysen av 
ornamenten på eldhuset från Fåsås, på gåtarna från Fåsås och Garberg och på kyrk» 
härbret från Älvdalen hör till bokens intressantaste partier. De jämförelser med 
andra bevarade monument dr Boéthius gör träffa otvivelaktigt det rätta. På stilis» 
tiska grunder kan dateringen fastslås: det äldre Fåsåshuset tillhör 1000»talet, Alv» 
dalshärbret, som är yngst i raden, tiden omkring 1200. På ett par punkter kunde 
man dock ha lust att göra något tillägg. Så t. ex. ifråga om Älvdalshärbret. Må» 
hända hade det här lönat sig att företaga en jämförelse med den finländska, spe» 
ciellt karelska ornamentiken från korstågstiden, som i så väsentlig grad återgår på 
östsvenska im pulser; man skulle då ha funnit en motvikt till de talrika skenbart 
västskandinaviska dragen i de dalska byggnadernas ornamentik.

C. A. N.
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Fin nische  Altsachform en a u s  der  Eisenzeit .  1. Schleifen- (oder  Ö sen)  
fibeln a u s  F innland. (N . Cleve). S. 1—13. — Fur die Völkerwanderungsperiode 
(400—800 n. Chr.) in Finnland ist neuerdings von C. A . Nordm an das treffende 
Attribut »schwedisch*finnisch» im Gegensatz zu der vorhergehenden »finnisch*goti* 
schen» Periode vorgeschlagen worden. Schon am Beginn der Periode machen sich 
neue Strömungen aus Skandinavien geltend, besonders stark werden sie im 6. und 
7. Jh . Fur diese Zeit lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit eine sesshafte germa* 
nische Befölkerung auf den Ålandsinseln und in der Gegend von Wasa sowie eine 
herrschende germanische (skandinavische) Oberschicht in den Kustengebieten Siid* 
westfinnlands annehmen. Die Streufunde skandinavischen Charakters im Innern 
Finnlands diirften dagegen nicht von schwedischen Kolonisten herstammen, son* 
dem  Zeugen der Inlandsfahrten schwedischer Pelzhändler und Jäger, W aldläufer 
und Kaufleute aus den Siedelungsplätzen im Westen und Siidwesten des Landes 
sein. -  In der materiellen Kultur Finnlands kommt diese nach Osten gerichtete 
Politik der Schweden durch Obernahme skandinavischer Schmuckformen in die 
einheimische Volkstracht zum Ausdruck. Zeugen einer solchen Verschmelzung ei* 
nes fremden Schmuckteiles mit dem einheimischen Formenkreise sind auch die hier 
behandelten Schleifenfibeln. Verf. leitet diese Fibeln von einer Form wie Abb. 1 
ab und schliesst sich der von K. Stjerna gegebenen typologischen Einteilung dieser 
Fibeln in zwei Hauptgruppen a n : Stadium I -  ein 8*förmig gewundenes Tier, 
Stadium II -  zwei solche Tiere. In Finnland sind nicht weniger als 18 Schleifen* 
fibeln und Teile von solchen gefunden worden, von denen 4 (Abb. 2—5) auf Sta* 
dium I, 14 (Abb. 6—11) auf Stadium II kommen. A us Bornholm, Ö land und 
Gotland liegen 6 Exemplare (5 + 1 )  vor. Nach Finnland ist die Fibel ohne Zwei* 
fel aus den grossen Ostseeinseln gelangt. Die typologische Analyse und das Stu* 
dium der Fundumstände ergeben, dass von den Fibeln der ersten Gruppe 1 oder 2 
Exemplare der Zeitstufe 600—675, ein degeneriertes Exemplar (Abb. 5) dem 8 Jh ., 
von den Fibeln der zweiten Gruppe ein Ex. vielleicht dem Ende des 7 Jhs, 2 der 
zweiten Hälfte des 8. Jh s angehören. Die stilreinsten Ex. stammen wohl haupt* 
sächlich aus dem 7. Jh .; als Degenerationsformen halten sich die Schleifenfibeln bis 
zur Obergangszeit von der Völkerwanderungsperiode zur Wikingerzeit.

Die Sa m m lu n g  A rmfelt  im N ationa lm useum . (Harry Donner). S. 14—35. 
— G raf Carl Alexander Armfelt, der im J .  1925 ohne Leibeserben starb, vermachte 
den Teil der Zimmereinrichtungen und der Kunstsammlungen auf seinem Gute
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Åminne, der nicht zum M ajorat gehörte, dem Finnischen Nationalmuseum, wo sie 
jetzt in einigen Zimmern aufgestellt sind. Die Sammlung ist nicht in bewusster 
Sammlerabsicht geschaffen worden, sondern besteht aus Gegenständen zum tägli» 
chen Gebrauch, die sich bei mehreren Generationen des Geschlechtes Armfelt 
angesammelt haben; sie giebt ein Bild der Geschichte dieses fiir Finnland so be» 
deutungsvollen Geschlechtes und seiner hervorragendsten Mitglieder. Am wertvoll» 
sten ist die Portraitsammlung; dazu kommen eine stattliche Porzellansammlung.Mö» 
bel, Waffen, Schmucksachen, Trachten und Uniform en sowie eine kleine Bibliothek.

Einige Le in en dam asttu ch er .  (K. K. Meinander) S. 36—48. — Der Aufsatz 
enthält einige Nachträge zu dem Artikel iiber dasselbe Thema im Finskt Museum 
1924. Die Abbildungen aut S. 36 stellen ein holländisches Tuch ungef. 1650 dar, 
S. 38 ein Tuch aus d. J . 1704, S. 39 ein wahrscheinlich in Schweden oder Finn» 
land gewebtes Tuch, ungef. 1700, S. 42—45 wahrscheinlich in Finnland Ende des 
18. Jahrhunderts gewebte Tiicher, S. 46—47 Muster auf einfacheren Tiichern, die 
in grosser Anzahl von ländlichen Weberinnen in der ersten H älfte des 19. Jahr» 
hunderts gewebt wurden.

D ie P ortra its  der B isch ö fe  Gezelius.  (K. K. Meinander). S. 49—55. Die 
Bischöfe Gezelius bildeten drei Generationen, Grossvater, Vater und Sohn. Johan» 
nes (1) f  1690 und Johannes (II) f  1718 waren Bischöfe in Å bo, Johannes (III) 
f  1733 Bischof in Borgå. Zahlreiche Portraits von ihnen wurden in Å bo gemalt, 
gingen aber zum grossen Teil bei dem Brande der Stadt 1827 verloren; einige Ex» 
emplare befanden sich jedoch auf dem Familiengut Westankärr im Kirchspiel Ki» 
mito und wurden 1868 der Nationalgallerie auf Schloss Gripsholm in Schweden 
geschenkt. Unter den Malern der Portraits sind einige bekannte Meister vertreten: 
Ehrenstrahl, Ulich, Scheffel. Verf. versucht den Nachweis zu bringen, dass ein 
Teil der Portraits von Helena Arnell ( f  1751), der Gattin Johannes Gezelius III 
kopiert worden ist.

Litteratur, S. 56—60.
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