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Harvinainen pronssikauden löytö Perniöstä.

Kuten »Suomen M useon» lukijat tietävät, jakautui Suomi pronssi* 
kaudella kahteen sivistysalueeseen, läntiseen ja itäiseen. Niistä oli 
läntinen  rikkaampi ja kehittyneempi, mutta epäitsenäisempi ja yleiseltä 
kannalta katsoen ehkä vähemmän mielenkiintoinen kuin  itäinen. Edel* 
lisen sekä haudat että muinaiskalusto osoittavat näet sen pelkäksi 
haarautumaksi Itämeren länsi* ja  lounaisrannikon n.s. skandinaavisesta 
pronssikaudesta. Sen alue käsitti Suomen saaristot ja kapean ran* 
tavyöhykkeen Kyröjoen suulta itäiselle Uudellemaalle asti. Perim* 
mäisenä keskuksena oli ranta*alue Kokemäeltä Länsi*Uudellemaalle, 
voisimme sanoa vanha Varsinais*Suomi.

Itäisen  pronssikautemme löytöjä vuorostaan on harvakseen tavattu 
laajalta alueelta, etenkin Pohjois*Pohjanmaan jokilaaksoista, pohjoisen 
Keski*Suomen järvialueelta ja Karjalan kannakselta. Tähän asti ei 
sen muistoja kuitenkaan ollut tunnettu  Varsinais*Suomesta. Kun län* 
tisen pronssikautemme löydöt melkoisessa määrin ovat hautalöy* 
töjä, ovat itäisen sen sijaan kaikki joko asutus* tai hajalöytöjä. Kaikki 
itäisen pronssikautemme metallinkäyttöön viittaavat muistot ovat ol* 
leet työkirveitä tai niiden valimia. Vaikka metalli ja sen mukana 
esinemuodot ovat ulkomaisia, Uralilta ja Kamajoelta kulkeutuneita, 
on näitten muinaislöytöjemme joukossa sellaisiakin, jotka osoittavat 
kotimaista, paikallista metallikulttuuria, jonkinlaista suhteellista itse* 
näisyyttä maamme itäosan (lappalaisessa?) väestössä ensimäisen esikris* 
tillisen vuosituhannen keskivaiheilla.

Täm än kirjoituksen aiheuttanut löytö tuo hieman uutta  itäisen 
pronssikautemme kalustoon, tuskin kuitenkaan m uuttaen kuvaa, joka 
tuosta kulttuurista voidaan toistaiseksi antaa. Tarkoittamani löytö on 
pronssitikari eli «keihäs, kuva 1, saatu Perniön pitäjästä.

Kyseellinen esine (Esihist. Os. 9138:2) lunastettiin Kansallismuseoon 
tammikuussa 1930. Toht. S. Pälsi, joka kohta sen jälkeen kävi löytöpaik* 
kaa tarkastamassa, on ilmoittanut löytösuhteista seuraavaa: löytöalue, 
puuseppä K. Tuom isen pikkutila Hakala, on  äskettäin Kokkilan 
talosta itsenäistytetty. Se on pitäjän itäosassa, lähellä Kiskon rajaa, 
Torkk ilan—Kokkilan—Mussaaren viljelysaukean itäreunalla, n. 800 m
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luoteeseen M ussaaren Uudestatalosta. Itse löytöpaikka,

å
n.s. Rentselinnummen ahde, on n. y2 km etelään Hakalan 
asuinrakennuksesta. Esine löytyi tienleikkausta tehtäessä. 
M aa paikalla oli yleensä kaunista puhdasta  hiekkaa, mutta 
siinä oli huom attu  n. 40 c m n  levyinen musta nokitäplä 
ehkä V2 m:n syvyydessä, ja siitä oli pronssiesine löytynyt. 
M yös toht. Pälsi saattoi vielä todeta kyseellisen mustan 
viivan, joka tien leikkauksen kohdalla muistutti ruumis« 
hautojen poikkileikkausta. Tien itäpuolella oli maan pin« 
nalla pari painannetta. M ainittakoon vielä, että Hakalan 
pelloista on löydetty kiviesineitäkin.

Maan sulamisen jälkeen keväällä suoritti maisteri N ils  Cle« 
ve löytöpaikalla pienoisen kaivauksen, tutkimalla itse löytö« 
kohdan. Selvisi, että siinä ei ollut hautaa, vaan että noki« 
juova oli po lt tokuopan tai lieden jäännös. M ustan  noki« 
kerroksen alla ja ympärillä oli harmahtavaa maata ja pala< 

■  nutta hietaa. Suurin osa liettä oli jo  hävitetty. Jäljellä 
oli vain 10 cm leveä ja 60 cm pitkä osa. Havaintojensa 
ja löytöjen nojalla tulee hra Cleve siihen tulokseen, että 
paikalla on kivikautinen asuinpaikka, jonne  pronssikeihäs 
— sattum altako? — oli jou tunut.

Vaikka pronssikeihästä näin ollen lieneekin pidettävä yk« 
sinäislöytönä, voi se ehkä olla maahautalöytökin. Varmoja 
sellaisia ei tosin Suomesta ole tavattu, m utta pitäisin niitten 
olemassaoloa sekä itäisen että läntisenkin pronssikautemme 
alueella sangen mahdollisena. O n  huomattava, että pronssi« 
kautemme n.s. tilapäislöydöistä useat ovat esiintulleet siksi 
syvästä, että niitä voi ajatella hautakalustoksi.1

Löydetyn »keihään» m uoto  selviää kuvasta. Se on n. 
21 cm pitkä ase, josta noin puolet on putkea ja puolet terää. 
Terä on jokseenkin lattea, toinen lape kuitenkin hieman harja« 
van kupera; reunat ovat terävät. Kärki lienee ollut hieman 
pyöristetty. Pronssihome on sitä — kuten muitakin reunoja 

has (9138:2). _  hieman pilannut. Esineen varsipää on alkuaan ollut 
ka1a'ÖRent se^*n latteana levynä; reunat on takomalla taivutettu vas« 
selinnum» takkain ylöspäin puoliavoimeksi putkeksi, jonka läpileik« 

mi. «/s. kaus on lattean pyöreä. — O rnam entteja ei ole.
Esine on keihäänkärki tai tikari. Edellinen vaihtoehto 

on todennäköisempi, koska vartta olisi hankalaa pitää kädessä sen 
ohuuden , ehkäpä myös lyhyyden vuoksi.

Kuva 1. 
Pronssikei*

1 Esim. Perniön Paarskylän varsikeltti.
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Kyseellinen esine on lajiaan ensimäinen meidän maastamme niin» 
kuin yleensäkin Itämeren maista. Se kuu luu  tyyppiin, joka on koto» 
peräinen Itä»Euroopassa, nim. sekä Itä*Venäjällä että Ukrainassa. 
T yypin  omituisuuksia on lattea tai latteahko, melkein veitsimäinen 
terä ja puoliavoin putki, tehty samalla tavalla kuin Perniön kappa» 
leessa. Useimmat näistä esineistä ovat varmasti keihäitä, lyhyitä ja 
lyhytteräisiä (kuva 3), mutta jokunen  niistä voi olla tikarikin (kuva 3 8). 
Olen kerran aiemmin selostanut tätä ryhmää Suomen Museossa.' 
Tiedossani on 12 sellaista vaski» tai pronssikeihästä Venäjältä. N iillä

Kuva 2. Perniö. H akalan Rentselinnum m en löytöpaikka. Valok. N . Cleve.

on myös selvät vastineet rautaisinakin, nim. n.s. Ananjino»ajan rautai» 
set keihäänkärje t2, vieläpä läheisiä sukulaisia luisinakin.3 Levenemis» 
keskus oli alisella Kamalla, toinen saareke Ukrainassa.4 Kasanista 
länteen ja luoteeseen ei niitä tunneta, ei myös Kievistä pohjoiseen. 
Perniön keihäs on siis kaukomatkainen tulokas, varmaankin Itä*Venä= 
jältä, josta m uutkin  itäiset pronssimme ovat.

Löytöesineen tekotapa on huomattava. Skandinaavisen pronssikau» 
den kulttuurissa ovat pronssiesineet säännöllisesti tehdyt valamalla,

1 Eräs keihäänteräryhm ä Itävenäjän loppuvalta pronssikaudelta. SM 1913, s. 9.
3 SMY A XXXI, s. 129.
3 Vrt. viimem. teos, s. 71, kuv. 68 ylärivi, to inen  oikealta
4 Eurasia Septentrionalis A ntiqua ( =  ESA) II, s. 196.
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ei takoen. M yöskin Itä*Euroopassa on valaminen yleinen tekotapa, 
mutta siellä näyttää taonta ja viilaus olleen tärkeämpänä tekijänä esi* 
neen muodostelemisessa kuin vain tavanmukaisessa jälkivalmistelussa. 
Eritoten pistää silmään taonnan merkitys putkiosien teossa, vieläpä 
pronssikauden loppujaksollakin. Yleensähän putkelliset esineet ovat 
luonteenomaisia kehittyneelle pronssikaudelle, jolloin aikaisemmat, kivi* 
esineitä jäljittelevät m uodo t ovat saaneet väistyä pronssitekniikkaan 
sopivien muotojen tieltä. Putki tehtiin alkuaikoina monasti, eritoten

Kuva 3. Putkellisia aseita. M uut ItäsVenäjältä, sirppi Siperiasta. M uut vaskea,
to inen keihäs oikealta rautaa.

vanhoilla itämaitten kulttuurialueilla, jälkitaonnan avulla, mutta pian 
siirryttiin siellä ja Euroopassa suoranaiseen valantaan. Tietenkin saa« 
vutti valanta Itä*Venäjälläkin ratkaisevan merkityksen, m utta tosiasia 
on, että vanha putken valmistustapa eli siellä moninaisissa esineissä 
suhteellisesti kauemmin ja suuremmassa määrässä kuin missään muualla. 
N iin on laita kuokkien, talttojen, keihästen, sirppien.1 Ohellinen

1 Vrt. C ollection Zaoussai'lov I. — Tällaiset s i r p i t  ovat tosin oikeastaan Turkess 
tanin m uotoia, ei Venäjän. Vrt. ku itenkin  luuesineitä Samarasta, FinnischsUgr. 
Forsch. XX, s. 22.
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kuvasarja antaa elävän esimerkin niistä. Niitten putket on  tehty ta* 
komalla metallilevyn syrjät puoliavoimeksi torveksi.

Täm än yhteydessä on syytä muistaa että Itä*Euroopasta on toisen* 
laisiakin avoputkisia pronssikeihäitä.1 N iitten  lehti on harjava ja 
putkikin on sellaisenaan muotissa valettu. Vastineita on m.m. Kau» 
kaasiasta ja Balkanilta. Varmaankaan ne eivät ole sen ryhm än suku* 
laisia, josta nyt on puhe; ne ovat vierasta kulttuurilainaa, joka on val* 
miina omaksuttu.

Ei voida varmasti sanoa, mikä aiheutti sen menetelmän säilymi* 
sen Itä*Venäjän pronssikaudessa, josta kuvien 1 ja 3 putket ovat näyt* 
teenä. Mahdollisesti se, että pehmeä vaski — ei luja pronssi — säilyi 
siellä ajanjakson loppuun  asti raaka*aineena. Toisena syynä voisi — 
joskin epäillen — pitää luuesineitten yleisyyttä Itä*Venäjän pronssi* 
kaudessa. Tunnetaanhan  sieltä melkoisesti luuesineitä, joista ydin on 
poistettu ja joitten yläpäänä oli puoliavoin torvi: kuokkia, teräaseita, 
nahkanvalmistusvälineitä2 y.m. Kun olen näitä kysymyksiä käsitellyt 
toisessa yhteydessä, voinen enemmän pohdinnan  tässä jättää.

Kuten sanottu, pu tken m uodostam inen osaksi takomalla esiintyy 
pronssiesineissä jo  varhain, ainakin toisella vuosituhannella e. Kr., 
mutta tapa säilyi Venäjällä pronssikauden loppuun  asti. N y t  ky* 
seessä oleva keihäsryhmäkin on — ainakin pääasiassa — myöhäinen. 
Rinnakkaismuotojen esiintyminen vaskessa ja raudassa ja niitten 
esiytyminen umpilöydöissä, esim. A nanjinon  kalmistosta, todistavat 
että nämä esineet ovat vasta v:n 500 vaiheilta e.Kr. Samalta ajalta 
ovat enimmät Suomen itäisen pronssikauden esineet, jos kohta niitä 
alkaa esiintyä maassamme jo jo takuta sataa vuotta varhemminkin. 
Itä*Venäjän tärkeä pronssikauden kulttuuri oli siihen aikaan kukois* 
tavimmillaan, ja sen yhtenä taloudellisena tekijänä oli pohjoisten ja 
luoteisten alueitten turkisten myynti ja hankinta etelää varten. Se on 
tausta, jo ta  vastaan näitten löytöjen — myös Perniön uuden  löydön — 
leveneminen Suomessa lienee ymmärrettävä.

Toinen perusta oli ehkä etnograafinen. M aamm e vanha kanta* 
väestö oli saanut kulttuurinsa lähinnä Itä*Euroopan metsäseutujen vas* 
taavista ilmiöistä. N äm ä pohjoiset ja koilliset ku lttuurit  ovat monessa 
suhteessa kehittyneet rinnakkain. Voi olla, että syynä siihen on ollut 
yhteinen etnograafinen pohja. Ero Skandinaavian kulttuureihin verraten 
on joka tapauksessa tuntuva. Ei olisi aivan mahdotonta, että pronssi* 
kauden lopulla oli Suomeen siirtymässä väestöä, joka sitten roomalai* 
sena rautakautena on varmasti määriteltävissä suomalaisena siirtolais*

1 ESA II, s. 195.
2 MaTepiajiti no apxeoji. bocto«mmxt> ry6. I, II, III.
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ja uutisviljelijäväestönä. M utta  varmoihin johtopäätöksiin  aineisto ei 
vielä riitä.

T odettakoon  lopuksi, että Varsinais*Suomestakin on nyt itäisen 
pronssikauden esinelöytö. Jääkö  se siellä poikkeukseksi vai ennus* 
taako se lisälöytöjä, ku lttuurin  kah ta la isuu tta : rannikon kivivareita 
rakentaneitten skandinaavisten merenkävijäin ohessa »maarahvasta», 
hautoina m aahaudat?  Probleemi on olemassa.

Perniöstä tunnetaan ennestään jo  3 pronssikauden esinelöytöä. Vie* 
reisestä Kiskon pitäjästä, josta kivivarehautoja ei enää ole, on  niitä 
yksi, ja U skelan ja Perniön rajoilta on 4 pronssikauden löytöä. Suo* 
men pronssikautisten löytöjen kokonaisluku ei ylitä kahdeksaakym* 
mentä.

A .  M . Tallgren.



Padasjoen aikaisempien kirkkojen muistoja.

Sunnuntaina, huh tikuun  6 p:nä 1924 syttyi Padasjoen 1600* 
luvulla rakennetun puisen kirkon vesikatto tuleen eteläisen ja itäisen 
ristin välillä olevasta lämmityslaitteen savutorvesta, ja lyhyen ajan ku* 
luessa paloi k irkko perustuksiaan myöten poroksi. Allekirjoittanut 
saapui Muinaistieteellisen Toim ikunnan  lähettämänä paikalle huhti* 
kuun 12 p:nä palon jätteitä tarkastamaan. Kirkosta oli jäljellä ainoas* 
taan tulen pahoin turmelema kivijalka, mutta samalla olivat myös 
paljastuneet näkyville k irkon vanhat, lattianalaiset haudat, joista suurin 
osa päällä olevan multakerroksen suojaamana oli säilynyt verraten 
hy vin tulen tuholta. Hauto jen  tarkastaminen olikin lähin tehtävä, sillä 
tarkoituksena oli siirtää näiden suojattomiksi jääneiden hautojen arkut 
mahdollisimman pian uuteen yhteishautaan kirkkomaan itäiselle rin* 
teelle. Sen sijaan ei epäedullisen vuodenajan takia voitu silloin 
ryhtyä muihin tutkimuksiin, ja niinpä toimitti allekirjoittanut kirkon 
perustusten tutkimisen vasta vuotta myöhemmin (7/ b—13/ b 1925), jol* 
loin paikalle hankkiuduttiin  rakentamaan uutta kirkkoa palaneen 
tilalle.

Rakennusjätteet. U uden , erikoisesti rakennusjätteisiin kohdistetun 
tu tkim uksen aiheutti se seikka, että ensimäisellä käynnillä tehdyt pika* 
havainnot antoivat selviä viitteitä siihen, että paikalla olisi o llut pala* 
nutta kirkkoa vanhempi kirkkorakennus. Eteläisen ristin juuren  poikki 
kulki näet yhtämittainen kivilatomus, jolla ei näyttänyt olevan tekemistä 
palaneen kirkon kanssa (kuva 1). Pohjoisen ristin sisältä ja sen lähei* 
syydestä tuli esille tiilenpalasia ja rappausta .ja  niiden selitykseksi eivät 
riittäneet palaneen kirkon kamiinien suojamuuraukset, joiden paikka* 
kin oli aivan toinen. Vielä löytyi pohjoispuolelta keskiaikainen brak* 
teaatti, joka luonnollisesti saattoi uskomaan, että paikalla on mahdolli* 
sesti sijainnut keskiaikainen kirkko. Tarkempi tutkim us myöhemmin 
selvitti asian.

Palaneen kirkon kivijalka oli tietenkin hyvin selvä. Täm än lisäksi 
oli kuitenkin useassa paikassa epäilyttäviä jätteitä, ja niistä huomiota* 
herättävin oli jo  mainittu kivilatomus, joka kulki palaneen kirkon 
eteläristin poikki sisäkulmasta toiseen. Latomus oli kokoonpan tu  kook*
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kaista luonnonkivistä, ja varsinkin päällimmäisen kerroksen kivet oli« 
vat soikeita ja latteita sekä asetetut poikittain alempien päälle. N ä in  
m uodostunu t  latomus oli keskimäärin 70—90 cm leveä syvyyden vaih« 
dellessa 60—85 cm. Muurauslaastia ei oltu käytetty. Täm än latomuk« 
sen itäinen pää näytti olleen juuri ristikirkon kaakkoisen sisäkulman 
kohdalla. Siinä näet sen suunta jyrkästi poikkesi, jääden huomattavasti 
ulommaksi, siitä eteenpäin jatkuvasta itäristin eteläseinän perustuksesta, 
joka  sekä vahvuutensa että latomistapansa puolesta siitä täydellisesti 
erosi. Päätekivenä on nähtävästi ollut juuri mainitun nurkan kohdalla 
oleva suurikokoinen, soikea kivi, joka huomattavasti työntyi kivijalan 
sisäpuolelle saaden välittömästi jatkokseen toisen suuren kiven. Tästä 
siis kaikesta päättäen on kääntynyt aikaisemman itäpäädyn kivijalka, 
jota oletusta tukee vielä se, että samassa suunnassa oli kauempana 
kaksi suurehkoa kiveä, todennäköisesti vanhan kivijalan kiviä, jo tka 
olivat saaneet jäädä myöhemmän kirkon lattiahirsien kannattimiksi.

Länsipuolella puheenaoleva kivilatomus yhtyi taas aivan saman« 
suuntaisesti jatkuvaan länsiristin eteläseinän perustukseen ja sen päät» 
tyminen täällä oli epäselvempi. Asian kuitenkin ratkaisi kivien aset« 
telu, mikä — kuten jo  on tullut mainituksi — on kivilatomuksessa 
soikeista, suurista kivistä tehtyä poikittaista ladontaa, palaneen kirkon 
kivijalassa taas pitkittäistä. Poikittaista ladontaa saattoi seurata noin 
pari metriä sisäkulmasta eteenpäin, ja se päättyi jälleen suureen, kivi« 
jalan sisäpuolelle työntyvään kiveen, missä siis nähtävästi kulmaus oli 
ollut ja läntisen seinän perustus alkanut. Pohjoispuolella alkoi van» 
hempi ladonta juuri  vastaavalta kohdalta. M uu ten  ei aikaisemman 
länsipäädyn perustuksesta ollut mitään jäljellä.

Pohjoispuolisesta vanhemmasta kivijalasta oli vain osia jäljellä. 
Länsipäässä oli kolme suurta pohjakerroksen kiveä palaneen kirkon 
kivijalan sisäpuolella, kolmen metrin päässä samassa suunnassa kaksi 
kiveä ja aivan itäisessä päässä jälleen kaksi kiveä; muu osa oli hävi« 
tetty ja käytetty muihin tarpeisiin.

Edellä esitetyn perustalla voi mielestäni varmuudella määritellä 
vanhemman k irkon aseman. Kirkko on ollut suorakaiteenmuotoinen, 
n. 12 m pitkä ja n. 8.5 m leveä. Kiviperustuksessa ei ole käytetty 
muurauslaastia eikä sen laatu edellytä suurta painoa, s.o. kiviseinää, 
joten itse kirkko on varmasti ollut puusta rakennettu.

Sen sijaan k irkkoon välittömästi liittynyt, sen pohjoispuolella 
ollut sakaristo, on ollut kivinen keskiaikainen rakennus.

Runsas tiili« ja kalkkisora, joka tuli esille pohjoispuolista kivi» 
jalkaa esiin kaivettaessa, viittasi selvästi m uurattuun  rakennukseen. 
Siitä löytyivätkin selvät jätteet. Pohjoisen ristin itäseinän perustuk» 
sessa oli vielä jäljellä vanhan sakariston itäistä seinää perustuksineen
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ulottuen ristikirkon koillisesta sisäkulmasta lähtien suunnilleen 6,5 

m:n päähän. Se ulottui n. l , i  m maan sisälle, oli keskimäärin 135 
cm paksu ja perustettu n. 50 cm:n korkuiselle kivijalalle, joka  oli n. 
15 cm itse seinää paksumpi. Se oli tyypillistä keskiaikaista valumuu« 
ria, sisus täytetty kalkkilaastilla ja pienillä kivillä. Säilyneessä seinä« 
osassa oli u lkopuoli sileää ja huolellisesti saumattua, sisäpuoli taas 
epätasaisempaa, mutta se onkin kuu lunu t  sakariston lattianalaiseen 
osaan. Kalkkilaastia on käytetty kaikkialla.

M ainittu  seinämuuri päättyi suureen luonnonkiveen, jonka sekä 
pituus että leveys oli n. 150 cm. Kivi oli selvästi muualta tuotu, 
toisten kivien avulla paikoilleen tuettu ja m uodosti siis mahtavan 
nurkkakiven. Sen pohjoispuolisesta laidasta oli osa lohkaistu pois, 
luultavasti m yöhempää kivijalkaa tehtäessä.

M u u t  sakariston seinien perustukset eivät olleet saaneet yhtä 
hyvin säilyä. Pohjoisseinän perustuksesta oli jäljellä muutamia siihen 
kuuluneita pohjakiviä, läntisestä seinästä m uurattu  katkelma sen poh» 
joispäässä, missä oli säilynyt osa valumuurin sisäkuorta. Eteläisestä
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perustuksesta ei ollut enää jälkeäkään. Jätteiden perustalla on saka« 
riston asema kuitenkin selvä. Se on liittynyt k irkkoon sen pohjois« 
puolelta, aivan sen itäpäähän. P ituus on  ollut 5,5 m ja leveys n. 3 m.

M utta  yksityiskohtaisemminkin voi sakaristosta päätellä.
Sen seinät ovat olleet harmaasta kivestä, mutta tiiltäkin on run« 

saasti käytetty. Vahva tiilimurska sekä pohjois« että eteläpuolella an« 
taa aihetta luulla, että päädyt ovat olleet tiilestä m uuratut. H olv i on 
ollut kaikesta päättäen myös tiilestä. Löytyi näet runsaasti kaikki« 
rappausta, joka on ollut tiiltä vastassa ja johon  oli pa inunut tiilien 
kapeiden sivujen jäljet vierekkäin. Rappauspaloissa oli sellaisia, jotka 
ovat olleet seinän ja holvin liitekohdassa, sillä niissä selvästi huomasi 
kaartuvan holvin alun. Ruodetiilien jäännöksiä ei löytynyt, jo ten  olet« 
taa saattaa, että holvi on ollut tynnyriholvi. Koko sakaristo on ollut 
sisästä rapattu ja rappaus on ollut koristettu kalkkimaalauksella. Löy* 
tyi näet useita rappauspaloja, joissa vielä oli jäljellä hyvin säilynyttä 
maalausta punaisella, harmaalla, keltaisella ja aivan valkoisella värillä. 
Tiilimurskan joukossa oli myös lukuisasti palasia aivan ohuesta rap« 
pauksesta, jossa oli hohtavanvalkoinen pinta, ja luultavaa on, että ne 
ovat peräisin koristekomeroiden rappauksesta. Profiilitiilen katkelmia 
löytyi pari kappaletta sakariston eteläpuolelta. N iiden  nojalla oli tii» 
len kokonaism uotoa vaikeaa arvata, mutta palasten kaarevan m uodon 
ja niiden löytöpaikan perustalla voi täydellä syyllä olettaa niiden ole« 
van peräisin sakariston k irkkoon johtavan oven pieliprofiileista. Ai« 
noatakaan ehyttä muuraustiiltä ei löytynyt, puolikkaiden korkeus« ja 
leveysmitat olivat 8—8,5X14—15 cm. Jo n k u n  palasen mitat olivat 
6,5 x  15 cm.

Suuresta nurkkakivestä päättäen on sakaristo ollut useimpien 
Hämeen kirkkojen sukulainen, ja puheenaoleva piirre viittaa verraten 
myöhäiseen keskiajan rakennuskauteen. Runsas tiilenkäyttö ja pienen 
sakariston monivärinen maalauskoristelu antavat myös aihetta pitämään 
keskiajan loppupuolta  sakariston rakennusaikana. Eri kirkkoherra« 
kuntana Padasjoki esiintyy ainakin v. 1497, ja onhan mahdollista, että 
sakaristo rakennettiin niihin aikoihin, toistaiseksi, kuten tapana oli, 
puisen kirkkohuoneen yhteyteen. Katolisen kirkon aika oli kuitenkin 
pian ohi eikä kivinen kirkko ehtinyt Padasjoelle kohota. Sellaisenaan 
k irkko pysyi kaiketi kum m inkin käytännössä, kunnes 1600«luvulla ra« 
kennettiin ristikirkko sen tilalle. Vanhan kirkon jätteet peittyivät 
silloin uuden  kirkon kätköihin, ja sen muistokin häipyi vähitellen 
jäljettömiin. „ n

H audat. Palaneen kirkon lattian alla oli sekä kammiohautoja 
että tavallisia multahautoja (kuva 2).
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K ammiohaudat ryhmittyivät kirkon keskelle sekä koillisen sisä* 
kulman viereen pohjoisristin puolella. Tämän hautojen aseman selit« 
tää se, että alttari oli kauan aikaa juuri koillisessa sisäkulmassa.1 
Kammiohautoja oli kaikkiaan yhdeksän. Rakenteeltaan ne olivat sa« 
manlaisia. N e  olivat rakennetut vahvoista, veistetyistä, erilevyisistä 
honkalankuista siten, että kulmat oli salvottu. Päällimmäiset lankut 
olivat 10—11 cm n paksuiset, alemmat aina 14 cm. Yksi haudoista (hauta

o tsm

Kuva 2. H audat.

I I I)  oli tehty sivulta veistetyistä hirsistä, jo iden vahvuus oli 17—20 cm. 
H auda t  olivat täysin itsenäisiä, toisistaan erillään. Pohjalla oli toisissa 
haudoissa arkkujen kannattimena hirret, toisissa oli pohjalla vain

1 A lttarin  paikan selitykseksi voi ajatella sitä seikkaa, että koillisen sisäkul« 
man tasolla oli ju u ri aikaisemman kirkon itäseinä ja entinen alttarinpaikka. U udessa 
kirkossa alttari tahdottiin  säilyttää m ahdollisim m an lähellä entistä paikkaa ja  se siis 
sijoitettiin koilliseen sisäkulmaan. Vasta m yöhem pänä aikana, kun  vanhan alttarin« 
paikan muisto oli hälvennyt, siirrettiin alttari luonnolliseen paikkaansa, itäristin 
päähän.
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pelkkä hieta. H auto jen  katteena oli lähinnä arkkuja tuohikerros, sen 
päällä turvekerros ja päällimmäisenä olkikerros, muutamassa (hauta V) 
olkien sijalla karkeita lastuja. Sitäpaitsi oli eri arkkukerrosten välillä 
tuohipeite. Kammiohautoja oli tuli päässyt turmelemaan, mitä enem* 
män mitä vähemmän. Kekäleet olivat tippuen arkkujen välistä päässeet 
tunkeutum aan joskus pohjakerrokseenkin asti kytien siellä ja turmel« 
len arkkuja.

H auta  n:o I. P ituus 2,45 m, leveys 2,30 m, syvyys l,io m. Ark« 
kuja oli yhteensä 17 kpl., niistä 3 pientä lasten arkkua. H audan  poh« 
jalla oli pari luurankoa ilman arkkua ja vaatteita, toisella käsissä vain 
villasormikkaat. Ylimmät arkut olivat puoleksi palaneita, alemmatkin 
melkoisesti turmeltuneita.

Paria poikkeusta lukuunottam atta  olivat arkut kömpelöitä, »laa« 
tikkomaisia». Kaikki sivut olivat joko  kohtisuorassa pohjaa vastaan 
tai hiukan kallistuen ulospäin. Päälaudat olivat paksut (3—4 cm) ja 
useimmissa arkuissa molemmat yhtäsuuret. Pohja ja sivut olivat ohuem* 
pia (1,9—2 cm), kukin  yhdestä laudasta, kansi oli aivan ohuista lau« 
doista, tavallisimmin kahdesta kappaleesta siten, että ne muodostivat 
terävän harjan tai kahdessa tapauksessa kolmesta kappaleesta, jolloin 
ylimmäisenä oli kapea harjalauta. Kansilaudat olivat kiilaamalla puusta 
erotettuja, n. s. nuijalautoja. Pari toisen, ylemmän kerroksen arkkua 
erosi muista. N e  kapenivat huomattavasti ja lkopäähän päin ja niiden 
kokonaan erillinen kansi oli profiloitu. Laudat olivat kiinnitetyt toi« 
siinsa suurilla taotuilla rautanauloilla, lasten arkuissa oli käytetty puu« 
nauloja. Puuaines oli honkaa, yksi arkku oli koivunen. A rk u t  olivat 
maalatut mustaksi, parissa oli mustan verkapäällystyksen jätteitä. Mi« 
tään nimikilpiä tai kädensijoja arkuissa ei ollut. Kahta arkkua oli ko« 
risteltu. Toista arkkua koristivat sormenpään kokoiset valkoiset täplät 
pitkin arkun reunoja ja päälaudassa oli säteettäiset täpläviivat. Toi« 
sessa arkussa oli samanlaisten pisteviivojen lisäksi kannessa kolme 
kahden ristiinasetetun tuntilasin muotoista ristikuviota ja yhden ylä« 
puolella vuosiluku, josta saattoi eroittaa vain kaksi ensimäistä nu« 
meroa 17. Y hden arkun kannen sisäpuolella oli kömpelösti liidulla 
kirjoitettu K U S T A I S IA K O E N  (Kustaa Saikkonen?) ja vuosiluku 
17?0; kym m enluku oli mahdollisesti 4.

Vainajilla oli yllään pellavainen kuolinpuku, useinkin hyvin 
karkea, päätä peitti erikoinen pääliina ja koko ruumista karkeakudok« 
sinen pellavahursti. Jalassa oli paksut villasukat ja kädessä niinikään 
villasormikkaat. Vain kaksi arkkua oli täysin säilynyt, toisessa arkussa 
oli kolme vainajata, nainen ja kaksi lasta, niistä toinen jo  isokokoi» 
nen. Naisen päässä oli silkkinen, tumma damastimyssy. Toisen arkun 
vainaja oli mies, jonka jalassa oli pellavakankaasta ommellut pitkä«



-  13 -

vartiset sukat. Ruumiin peitehurstin poimuihin oli pantu hevosen* 
jouhikiehkura.

Hauta n:o II. Mitat 3,osX 2 , i b X 1,io m. A rkkuja  oli yhteensä 19,  
niistä lasten arkkuja 7 kpl. Arkuista oli kaksi laatikkomaista ja terävä* 
harjaista, kuten edellisessä haudassa, m uut arkut erosivat sikäli, että 
kannet olivat erillisiä, joskin kannen päälaudat muodostivat saman« 
suuntaisen jatkon arkkujen päälaudoille. Päälautojen välillä oli puu« 
tapit, muualla oli taottuja rautanauloja. Paremmin säilyneitä arkkuja 
oli pohjalla kaksi naisten ja neljä miesten arkkua.

Arkkujen väri oli edelleen musta. Yksi arkku (n:o 1) oli ollut 
päällystetty veralla, jonka alla oli mustalle arkun kannelle maalattu 
suuri, valkoinen risti ja sen poikkihaaran yläpuolelle IN R I .  Toisen 
arkun (n:o 3) kannen ja arkun välisen sauman päälle oli liimattu 
pieniä, neliskulmaisia paperilappuja ja kannen harjalaudalle samoin 
paperista IN R I .  A rkun  n:o 6 (naisen arkku) kannessa oli valkoinen, 
maalattu risti ja vuosiluku 1706. Vain yhden arkun (n.o  5) harja« 
laudan reunoissa oli yksinkertainen profiili.

A rkkujen  täytteenä oli joko  höylälastuja tai pellavanriveitä, 
pään alla oleva tyyny oli täytetty humalan helpeillä, ja yhdessä arkussa 
(n:o 3) oli arkun sisälle pantu runsaasti koiruohoa (Artem isia  
absinthium ).

Vainajien puku  ja arkkujen sisustus oli huomattavasti hienompi 
kuin  edellisen haudan arkuissa. Miesvainajilla oli kaulan ympärillä 
valkoinen kaulaliina, jonka leveät päät olivat levitetyt rinnan päälle. 
Paidan hihansuut olivat koristeellisesti ommellut ja käsissä oli mie» 
hillä säämiskähansikkaat, joiden suut olivat pitkät ja avarat. Nais* 
vainaja arkussa n:o 5 oli erikoisesti puettu  ja sen ruum ispuku oli 
tavallisen puvun jäljennös. Hame oli vyötäisiltä kireä ulottuen nilk* 
koihin asti ja molemmin puolin  keskustaa leveihin (5 cm) poimui« 
hin taivutettu. Kaulassa oli leveä, hy vin tiheäpoimuinen kaulus, joka 
kääntyi alaspäin ja jonka kiinnipitimenä oli hopeasolki. Päässä oli 
kaksi myssyä, alla hienompi, pitseillä reunustettu  ja päällä yksinker* 
taisempi. Käsissä oli vainajalla valkeat pellavakudoksiset sormikkaat, 
jaloissa samalla tavalla tehdyt sukat. Päällimmäisenä oli päänpeite ja 
ruumiinpeite.

Hauta n:o III. M ita t:  2,aoX 1,69X l.so m. Päällimmäisenä haudassa 
oli yksi iso ja kuusi erikokoista lasten arkkua, toiset pahoin pala« 
neita. Kaikki olivat m uodoltaan yhtä yksinkertaisia kuin  haudan  n:o 
I arkut. Isoimman arkun kannessa oli suuri valkea risti ja vuosiluku 
1703. Y hden  arkun päällä oli niinikään valkoinen risti, liimattu pape« 
rista, ja sen alla vuosiluku 1677. Vainajien puku oli samoin hyvin 
yksinkertainen.
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Pohjimmaiset arkut, kolme isoa ja kaksi pientä, poikkesivat 
täydellisesti edellisistä. A rk u t  olivat komeita, isoja, m uodoltaan aivan 
samanlaisia, kaksi niistä vaaleaa, kolmas mustaksi maalattu. Molem* 
mista päistään ne olivat kapeat, laajeten sitten voimakkaasti sivuille, 
ollen leveimmillään arkun keskikohdan yläpuolella. Kannen vinot 
päälaudat olivat sileät, m utta sivulaudat olivat ympäriinsä profiloidut. 
Laudat oli kiinnitetty näissäkin karkeilla nauloilla; ainoastaan yhdessä 
arkussa oli lovitetut nurkat. Kantta kiinnittivät a rkkuun  kierteille 
väännetyt rautahakaset. Arkussa oli molemmin puolin kolme rautaista 
kädensijaa ja kolme paria sorvattuja jalkoja. Yksi arkuista oli naisen 
arkku ja vainaja oli hienosti varustettu. Päällä oli paita ja jalat oli 
kääritty kapealla pellavasiteellä. Jalkojen päälle oli tasoitukseksi pantu 
pellavarohdinta. Päällimmäisenä ruumiinpeitteenä oli hihallinen kaapu, 
joka peitti ruumiin vain päältäpäin ja oli neuloilla kiinnitetty arkun 
sisustusvaatteeseen. Kaapu oli poim utettu , hihat olivat väljät, niiden 
suut käännetyt ja suihin oli kiinnitetty leveät, ulosriippuvat pitsit. 
T uuheaa peruukkia peitti pitsimyssy ja kasvoja p itsikudoksinen liina. 
Käsissä oli säämiskähansikkaat. Toisen arkun vainaja oli mies. A rkun  
varustus oli samanlainen kuin edellisenkin. Päällyskaavun hihoista 
pistivät esille leveät, tiheään poim utetut paidan hihansuut. Vainajan 
vieressä oli kirjankannet ja lehtien palasia, joissa oli saksankielistä 
tekstiä. Kolmannen arkun vainajan vaatetus oli hävinnyt.

H au d an  pohjimmaiset arkut olivat selvästi myöhäisempiä kuin 
niiden päällä olevat arkut, jo tka luultavasti ovat myöhemmin hau* 
taan siirretyt.

Hauta n:o IV . M ita t:  2,22 X l,9oXl,4s m. H audassa oli kahdeksan 
isoa ja viisi pienempää arkkua. Pohjimmaiset olivat hajonneet, pääl* 
limmäiset taas puoleksi palaneet. Joukossa oli yksi yksinkertainen 
laatikkoarkku, m uut olivat taas aivan erikoismallisia ja m uodoltaan sa* 
manlaisia. A rk u t  kapenivat miltei tasaisesti pääpuolesta jalkapuoleen 
keskipaikalla hiukan ulkonevasti pyöristyen. A rk u n  laidat olivat mel* 
kein pystyt. Kannet olivat koristetut höyläysprofiilien lisäksi laitoi* 
hin kiinnitetyillä profiililistoilla, ja samanlaisilla listoilla olivat arkun 
sivut jaetut peileihin. Kädensijoja oli sivuilla kolme ja päissä yksi. 
Jalat, kolme paria, olivat sorvattuja. Parhaiten säilyneet olivat kah* 
den arkun vainajat, jo iden yläruumis oli jäljellä. N iiden  puku oli 
samanlainen kuin edellisessä haudassa olleen miesvainajan puku. 
N im iä ja vuosilukuja ei arkuissa ollut.

Hauta n:o V. M ita t:  2 , ie x l ,5 0 X l  m. Haudassa oli kolme suurta 
ja neljä pientä arkkua, kaikki pahoin särkyneitä; sen lisäksi oli hau* 
dassa arkun lautoja ja luita. Arkuista  oli suuri osa samanlaisia kuin 
edellisessä haudassa. Vaatetus oli hävinnyt. N im iä ja vuosilukuja ei ollut.
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Hauta n:o VI. M itat:  2,22X2,oiX 1,52 m. A rkuista oli neljä isoa, 
kolme keskikokoista ja kolme pientä. N e  olivat muodoltaan saman» 
laisia, yksinkertaisia, kuten haudassa n:o I. Useampien arkkujen 
koristelu oli jo  ennen mainittua täpläkoristelua. Yksi isoista arkuista 
oli täydellisesti hajonnut. Toisissa oli seuraavat merkinnät:

Isot arkut: 1) Vuosiluku 1756 ja iso tuntilasien muodostama risti.
2) Vuosiluku 1757 ja tuntilasi.
3) » 1767 ja kirjaimet A. I. S.

Keskikok. arkut: 1) » 1751.
2) » 1758.
3) » 1761 ja kirjaimet A. T. A.

Lasten arkuissa ei ollut nimeä eikä vuosilukua. Vainajien vaate» 
tus oli yksinkertainen niinkuin haudassa n:o I. Yhdellä naisvaina» 
jalla oli silkkimyssy ja nahkahansikkaat, mutta jaloissa karkeat villa» 
sukat ja ruum iin peitteenä karhea pellavahursti.

Hauta n:o VII. M ita t:  2,25X 2,5  m, syvyys haudan sortumisen täh» 
den epävarma. H auta  oli pahoin turmeltunut. Sisällä neljän palaneen 
ruum iin jätteet. Yhden käsissä nahkahansikkaiden jäännökse t .1

Hauta n:o VIII. M ita t:  2,3oX  1,58 m, syvyys epävarma. H au ta  oli 
aikaisemman alttarin alla kirkon koilliskulmassa. Se oli, kuten 
edellinenkin, pahoin palanut. Sisällä oli viiden arkun jäännökset, 
niistä yksi lapsenarkku Erään kannen päälaudassa oli peltikilpi, johon  
oli jollain teräaseella lyöty nimi ja vuosiluku. Siitä saattoi eroittaa 
M A T H I A  SV E D E  176? Toisen arkun palamatta säilyneessä kansi» 
laudan kappaleessa häämöitti valkealla maalattu vuosiluku, joka mah» 
dollisesti oli 1740. Erään naisen ruumiin vaatetuksesta oli jäljellä 
palanen molemmin puolin leveästi poimutetusta hameesta ja har» 
tioilla olleesta pellavahuivista.

Hauta n:o IX .  M ita t:  1,95 X 1,55 X 1,36 m. H audan  itäseinämällä 
työntyi esiin vanhan sakariston länsisivun kiviä. Siinä oli seitsemän 
erikokoisen arkun jätteitä, luita ja irtonaisia arkunlautoja. A rk u t  oli» 
vat m uodoltaan yksinkertaisia. Vainajien vaatetus oli miltei kokonaan 
hävinnyt. N im iä  ja  vuosilukuja ei näkynyt.

M u u  ala lattian alustaa oli käytetty multahaudoiksi, ja kaikkialta 
tulikin esiin luita. Löytyneet multahautojen arkut siirrettiin myös 
muiden joukkoon. N äiden  joukossa oli pari arkkua haudan n:o IV  
vierestä, sen länsipuolelta. Toinen näistä oli iso, mustaksi maalattu, 
reunalaudoissa valkeat kirjaimet A N ,  niiden molemmin puolin kie» 
murakoristeita. Pääpuolen päälaudassa oli pääkallo ja kaksi luuta ristissä,

1 Paikkakuntalaiset sanovat hautaa H o m ien  haudaksi, koska kirkon seinällä 
haudan yläpuolella oli ennen o llu t H o m ien  vaakuna.
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jalkapuolen päälaudassa tuntilasi. Kannessa oli iso valkoinen risti, 
sen yläpuolella IN R I  ja alapuolella A li.  Vainajan vaatetus oli täy» 
dellisesti hävinnyt. A rk u n  sisällä oli nahkakantinen latinankielinen 
kirja. Toisen arkun kansilaudoissa oli arkun suuntaan isoilla kirjai» 
milla kirjoitettu C R A S  TIBI.

M ultahaudoista  otettiin ylös ainoastaan ne arkut, jo tka olivat 
esillä tai aivan lähellä pintaa. N ä in  ollen jäi vielä iso osa lattian» 
alla olevasta mullasta tarkastamatta ja mahdollista on, että tältä alueelta 
uutta k irkkoa rakennettaessa on tu llu t esille vainajien arkkuja. Uusista 
löydöistä ei ole kuitenkaan saapunut ilmoitusta Muinaistieteelliselle 
Toimikunnalle.

likka K ronqvist .



Urajärven kartanon torppien verot ja  veron# 
maksutavat.

( S t i p e n d i a a t t i k e r t o m u s .  *)

Ennenkuin voimme ottaa puheeksi Asikkalan pitäjässä sijaitse» 
van Urajärven 1. Niemelän kartanon torppien verot viimeisen torp» 
paripolven aikana, on tehtävä selkoa alustalaisten lukumäärästä. 
Kartanon viimeisten omistajien H u g o  ja Lilly von Heidemanin loppu» 
aikoina (edellinen kuoli 1905 ja jälkimäinen 1917) torpat olivat seu» 
raavat: H uovila, Nyystelä, Suonsaari, M urto , Paukkula, M äenpää 
Torikka, Mäkelä, Suutari, Tyynelä, kaksi Ilmivaltaa, Syväsalmi, Maan» 
saari, Haavisto, Päivärinta, Pohjala, Marjamäki, Syrjälä ja Hurjakoski. 
N äm ä jakautuivat kahteen piiriin: kylä» 1. kotitorppiin  (H u o v i la— 
Tyynelä) ja n. 10 km. päässä sijaitseviin Rutalahden torppiin  (Ilmi» 
valta—H urjakoski) .  Kotitorpista olivat m uut vanhoja, paitsi Tyynelä 
ja Suutari, jo tka perustettiin 1890»luvulla. Rutalahtelaisista olivat isoja 
torppia llmivallat, Syväsalmi, Maansaari ja Haavisto, muiden ollessa 
suhteellisen myöhään syntyneitä pikku torppia.

Kotitorppia oli viime vuosisadan lopulla kuitenkin useampia 
kuin  äsken esitetyt. Vuoden 1870 manttaaliluettelossa tavataan Kor» 
keinen, Hanskala, kaksi Pyhäntaustaa ja  Siltala. Näistä olivat Pyhän» 
taustat, H anskala ja Korkeinen, kuten myös Huovila, ainakin vielä 
1860 kartanon lampuoteja, jota paitsi silloin esiintyy toinenkin Hans» 
kala niminen lampuoti. Kuten tulemme näkemään, oli entisten lam» 
puotitilojen veroissa piirteitä, jo tka yhä muistuttivat niiden alkupe» 
räistä luonnetta. V. 1880 mainitaan vain yksi Pyhäntaustan torppa, 
mutta Hanskalaa ja Korkeista ei enää tapaa. Pyhäntausta ja Siltala 
ovat kadonneet v:n 1900 manttaalikirjasta.

Sitäpaitsi asui kartanon maalla, varsinaisesti Korkeenmäessä elikkä 
hävinneiden Korkeisen ja Hanskalan paikalla, useita mökkiläisiä, joilla 
oli vähäisiä tiluksia nauti t tavana.2

1 Kirjoitus perustuu pääasiassa siihen ainehistoon, jonka Suom en Muinais» 
m uistoyhdistyksen stipendiaattina keräsin U rajärven kartanon ent. alustalaisten kes» 
kuudesta toukokuussa 1929.

2 Asikkalan pitäjän m anttaaliluettelot v. 1860, 1870, 1880, 1890, 1900.ja 1910 
Valtionarkistossa.
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M itä ensinnäkin kotitorppien suuruuteen tulee, niin mainitta* 
koon, että Torikka kylvi 3 tnr. rukiita, 3*jakoisen viljelysjärjestelmän 
ollessa torppienkin keskuudessa käytännössä, ja piti karjaa 5—6 leh* 
mää ja 3 hevosta. M u rto  kylvi 3 hehtoa rukiita ja elätti tav. 2—3 
lehmää ja yhden hevosen; Paukkulan ruiskylvö oli 1 !4 tnr. ja ko th  
eläiminä oli 2 hevosta ja 2—3 lehmää. H uovilan  ent. lampuotitilalla 
sanottiin olleen 5—6 lehmää, 2—3 hevosta ja rukiita kylvetyn 3 tnr.

7 8 9
0  1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

Mitta, I I I I I I I I I I I K
kaava 1:100.000.

Kuva 1. U rajärven kartanon to rppien  sijaitsemispaikat. 1 K orkeinen ja H anskalat, 
2 H uovila  ja  Pyhäntaustat, 3 Siltala, 4 N yystelä, 5 Suonsaari, 6 M urto, 7 Paukkula, 
8 Mäenpää, 9 Torikka, 10 Mäkelä, 11 Tyynelä, 12 Suutari, 13 Ilmivallat, 14 Poh» 
jala, 15 Marjamäki, 16 Syväsalmi, 17 Päivärinta, 18 Maansaari, 19 H aavisto, 20 Syr=

jälä, 21 H urjakoski.

Suonsaaressa pidettiin yksi hevonen ja 3—4 lehmää ja Nyystelässä, 
joka  oli tiluksiltaan vähän isompi edellistä, oli hevosia 1—2 ja leh* 
miä 4.

Rutalahden torppien suuruus eräitä vuosikymmeniä sitten ilme* 
nee seuraavasta: Ilmivallan kaksi vierekkäistä torppaa olivat suuruu*
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deltaan samanlaisia. M . m. niiden pellot olivat sarkajaossa ja  tavalli* 
sesti ne yhdessä tekivät ruis* ja  toukoviljakasken, mutta kylvivät 
pienen 3—4 lusikan nauriskasken erikseen. T orppaa kohden  kylvet* 
tiin peltoon 3 tnr. ruista ja 4—5 tnr. toukoviljaa. N iiden  ruiskas* 
ket olivat 1 — 1 14 tnr. ja toukokasket karpion suuruisia. Karjaa pi* 
dettiin torppaa kohden 2—3 hevosta ja 6—7 lypsävää. Syväsalmi kylvi 
ruista yhden  tynnyrin ja piti 3 lehmää ja yhden hevosen. Haavisto 
kylvi 1 Vi tnr. rukiita, karjaa oli 3 lehmää ja hevonen. Maansaaren 
laita oli suunnilleen samoin. Marjamäki kylvi ruista 4—5 kappaa ja 
piti pari lehmää, mutta hevosta ei tav. ollut. Syrjälä ja Päivärinta oli* 
vat samantapaisia pikkutorppia. Hurjakoskella ja Pohjalassa viljel* 
tiin vain perunaa ja pidettiin 1—2 lehmää.

Torppien  suuruus kuvastui enemmän tai vähemmän jo  niiden 
suorittamassa päivätyöverossa. Täm än veron maksamisessa erosivat 
kotitorpat jyrkästi Rutalahden torpista. Edellisten oli näet tehtävä 
tietty määrä hevos* tai miehen jalkapäiviä viikossa kautta vuoden, 
m utta kaukana asuvat rutalahtelaiset tekivät määrätyn luvun miehen 
jalkapäiviä vain kesällä. Kaikki torpparit  ja  samoin mäkitupalaiset 
tekivät päivätyöt omin ruokinsa.

Kotitorppien oli siis tehtävä viikkopäiviä joko hevosella tai jal* 
kaisin, miten kartano kulloinkin määräsi ja tarvitsi. Kuitenkin oli nuoren 
Tyynelän torpan aina tehtävä hevospäiviä ja samoin uudenpuoleisen 
Suutarin torpan vain jalkapäiviä. K un oli kyseessä hevospäivä, oli 
torpparien tultava omilla työkaluillaan ty ö h ö n ,1 s. o. torpparin  oli 
pidettävä tavalliset peltokalut: sahrat, työreki, työkärryt ja äes, joka 
aiemmin oli risuäes, mutta sittemmin rautapiikkiäes. N iin ikään oli 
jalkapäivinä tuotava omat työkalut. Viikkopäiviä kotitorpat tekivät 
v. Heideman*suvun loppuaikoina seuraavasti: Torikka 3, Mäenpää 
2, Mäkelä 2, Paukkula ly 2, Nyystelä 1 Vi, Suonsaari 1 Vi, M urto  2 Vi, 
H uovila  2, Tyynelä 1 Vi ja Suutari 1. Silloin jo  hävinneiden Korkei* 
sen, 2 Hanskalan ja 2 Pyhäntaustan torpan tiedetään tehneen 2 viikko* 
päivää. M illoin jonkin  torpan oli tehtävä 1 Vi t. 2 Vi päivää, merkitsi 
se käytännössä sitä, että joka toinen viikko tehtiin yksi ja joka toi* 
nen 2 päivää, ja samoin joka toinen viikko 2 ja  joka  toinen 3 
päivää.

Edellisestä selviää, että tässäkin kartanossa oli voimassa meidän 
muissa herraskartanoissamme enemmän tai vähemmän yleisesti esiinty* 
nyt tapa, että viikottaiset päivätyöt oli tehtävä joko  hevosin tai ja lan .2

1 Paukkulan, M urron, M äenpään ja  T yynelän kon trahd it v. 1904. Asianomai* 
sissa U rajärven kartanon ent. torpissa.

2 Ks. Waren, Torpparioloista Suomessa, s. 276.
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Rutalahtelaiset tekivät jalkapäiviään seuraavasti. Kum pikin Ilmi* 
valta teki 37, Syväsalmi 27, Maansaari 29, Haavisto 30, Syrjälä 15, 
Päivärinta 13. H urjakosken ja Pohjalan päivätyöt olivat muistitietojen 
mukaan niinikään 15:n paikkeilla. M arjamäki ei aiemmin tehnyt päivä* 
töitä, vaan suoritti erään myöhemmin mainittavan luontaisveron, mutta 
sittemmin se tämän asemesta teki 15 päivää. Siis kaikkien ruta* 
lahtelaisten veropäivät olivat kesällä maksettuja jalkapäiviä. Kuitenkin 
on mainittava, että kum m ankin Ilmivallan oli aiemmin pidettävä yksi 
hevonen viikon ajan kartanossa vetämässä talvella lantaa ja samoin 
yksi hevonen viikon ajan äestämässä, mutta vain pelkkä hevonen eikä 
miestä sen muassa. Sittemmin lopetettiin äestyshevosen lähettäminen 
ja sen tilalle määrättiin 3 jalkapäivää, jo ten  Ilmivaltojen veropäivät 
niin ollen käsittivät lopulta 40 kesäjalkapäivää.

Kun rutalahtelaiset saapuivat kartanoon työhön, he viipyivät 
matkalla useita päiviä; heidän sanottiin silloin olevan ’viikkotaks* 
värkissä’.

Torpparien  kartanoon tekemiä veropäiviä sanottiin ’läänin mies* 
ten työksi’.

Torpparien  verot niiden tilusten lisääntyessä myös samalla suu* 
renivat. N iin ikään uusi torppa maksoi alkuaikoina vähemmän veroa 
kuin  myöhemmin. N iinpä  tiedetään M äkelän ennen tehneen 1 % viik* 
kopäivää, m utta kun  se sai lisää niittyä, nousi vero 2 päivään, ja 
samoin M u rto  ennen teki 2 päivää, mutta saatuaan toisten torppien 
hävittyä enemmän maata, sen oli tehtävä 2 % päivää. K un torpalle 
annettiin lisää tiluksia, määrättiin niistä myös ylimääräisiä veropäiviä 
viikkopäivien lisäksi, kuten Mäenpäälle eräästä niitystä 5 jalkapäivää 
ja M urrolle  Pitkäsuonniitystä 10 jalkapäivää,1 jo tka  torppari teki tal* 
vella, sahaten jäitä y.m.

Esimerkkinä torpan synnystä ja sen verojen kehityksestä mainit* 
takoon Tyynelän torppa. Asukas muutti sinne v. 1893, tuoden  huo* 
neet muualta ja aidaten 2 tnr. maan tehdäkseen sitä pelloksi. Heinä* 
maaksi kartano antoi erään niityn ja lisäksi pellonpyörtänöitä. M uu ten  
mainittakoon, että hän aina niitti samoja pyörtänöitä; ainoastaan pel* 
lon ollessa kesantona alustalaisella oli oikeus niittää jostain  toisesta 
määrätystä paikasta. Vero oli alussa 16 jalkapäivää kesällä. V. 1899 
määrättiin veroksi 50 miehen jalkapäivää, joista suurin osa tehtiin 
kesällä, ja v- 1904 m uuttu i  vero yhdeksi hevospäiväksi viikossa ja 
seuraavana vuonna 1,5 hevospäiväksi.

Toisena esimerkkinä esitämme Suutarin torpan, joka  kertoman 
mukaan perustettiin 1896 »raakaan maahan», ja huoneetkin toi asu*

1 M urron kontrah ti l%  1904.
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kas muualta. A lkuaikoina ei ollut veroa ollenkaan. Sittemmin tuli 
veroksi 20 miehen jalkapäivää, joista osa tehtiin kesällä ja osa tal* 
vella tunkionajossa. Lopulta vero kohosi yhdeksi miehen jalkapäi* 
väksi viikossa kautta vuoden. Peltoa oli silloin 2 hehtaaria ja niittyä 
Selänalustanniitty, joka tuotti 10 kuormaa, jota paitsi torppari sai 
yleiseen tapaan niittää kartanon peltojen pyörtänöitä.

Tässä yhteydessä huom attakoon, että noiden kahden uudeh* 
kon torpan, Tyynelän ja Suutarin, veroon kuuluivat vain mainitut 
päivätyöt, eikä siihen sisällytetty niitä vanhoille kotitorpille ominaisia 
erilaisia luontais* ja työveroja, joista myöhemmin tulee puhe.

Ilmoitus, milloin alustalaisten oli tultava kartanoon, annettiin 
sananviennillä. Tällöin oli kaksi sanankuljetusjärjestelmää voimassa. 
Kun kotitorpparit tai osa heistä tahdottiin kutsua työhön, vietiin 
kartanosta sana H uovilaan (puhuaksem me viime vuosisadan lopulla 
olleista torpista), sieltä vietiin sana Pyhäntaustaan, sieltä Siltalaan, 
sitten Nyystelään, Suonsaareen, M urtoon , Paukkulaan, Mäenpäähän, 
Mäkelään ja Torikkaan. M utta  kun oli ilmoitettava päivätöistä Ruta* 
lahden kulmakunnalle, oli se tapa käytännössä, että kartano ja Huovi* 
lan ja Pyhäntaustan kotitorpat vuorotellen, kartano kuitenkin vuo* 
dessa useamman kerran kuin mainitut torpat, veivät sanan Haavis* 
toon, joka kuljetti sanan Maansaareen; sieltä ilmoitettiin Syväsalmeen, 
josta sana vietiin Ilmivallan torppiin, tai väliin Syväsalmesta Pohja* 
laan, josta mentiin sanomaan Ilmivaltaan. Pikkutorppareille ja mökki* 
läisille sana kulki useinkin lähimmästä suurtorpasta; heille myös kar* 
tanosta kotiin palaavat torpparit poikkesivat ilmoittamaan, milloin oli 
mentävä ’taksvärkkiin’. Sananviennistä oli v:n 1904 torpankirjoissa 
nimenomaan määrätty, että »päivätyösanaa on  viipymättä kulje* 
tettava eteenpäin«. Ennen kuin sana ehti etäisimpiin torppiin, 
oltiin jo  makuulla, mutta jonkun oli silloin noustava ylös viestiä 
viemään.

Jollei torppari sanan saatuaan tullut kartanoon työhön, hän sai 
'sakkoa’ yhden päivän lisää. M utta  jos oli laillinen este, oli siitä tul» 
tava ilmoittamaan.

Veropäivän pituus oli aikaisemmin kesällä auringon noususta 
sen laskuun. Tällöin oli suurusaika klo 8—9 ja päivällisaika klo 
l - v 2 3. Illallisen torpparit  söivät kotonaan tai pitkämatkaiset karta* 
non väentuvassa. Talvella alkoivat päivätyöt aiemmin klo 7, jolloin 
torpparit  ennen kartanoon lähtöään suurustivat. Päivällisaika oli klo 
1—2; illalla loppui työ, k un  tuli pimeä, siis eri talvikuukausien päi* 
vän pituudesta riippuen. Sittemmin muutettiin kesäveropäivät siten, 
että työ alkoi klo 5; suurusaika oli klo 8—9, päivälepo 1—7 23 ja



päivä loppui klo 8 illalla.1 Viimeisinä aikoina työpäivä kesti klo 
7:stä aamulla 7:ään illalla ja pidettiin vain päivällisaika välillä, s .o .  
torpparit  aterioivat kotonaan suuruksen ja illallisen. Hevosmiehet 
saivat viime aikoina 2 tuntia päivällisaikaa, kun  torpparit  sitä hevo* 
siaan suojellakseen olivat nimenomaan pyytäneet. M u u ten  mainitaan 
v. 1904 laadituissa torpankirjoissa, että työaika on oleva seudun tapo* 
jen mukainen.

Kun rutalahtelaiset kesällä olivat veropäiviään suorittamassa, he 
yöpyivät kartanon väentuvassa, missä myös söivät eväitään.

Elonleikkuussa olivat talkoot Itä*Hämeessä yhtä hyvin talonpoi* 
kien kuin  säätyläistilallisten keskuudessa jo vanhastaan käytännössä. 
A lkuperäistä kantaa edustanee tässä suhteessa tapa, että kartanon elo* 
talkoihin saapuivat alustalaisten lisäksi myös naapuriston talonpojat, 
nimenomaan oluen ja viinan h o uku tte lem ina .2 Ja  Urajärvelläkin oli 
aiemmin tapana, että kartanon elotalkoihin, joissa väkevänpuolta tar* 
jottiin, tulivat, paitsi alustalaiset, myös ison Urajärven kylän talolliset. 
Viime aikoina oli tapana, että kaikista isommista torpista oli lähetet* 
tävä 2 henkeä talkoihin; pienemmät torpat panivat vain yhden hen* 
gen. 3 M utta  perimätieto suorastaan kertoo, että aito talkootunnelma 
houkutteli  aiemmin koko  torpan väen kartanon elotalkoihin. Tal* 
koita pidettiin ruista, ohraa ja  kauraa leikattaessa. Sysmän Rantalan 
kartanosta, jonka  Urajärven Heidemanien sukulainen omisti, tiedetään, 
että siellä 1870—90*luvuilla leikkuutalkoot tavallisesti kestivät 2 päi* 
vää ja että talkoon loppuessa, mikä vilja sitten olikin kyseessä, pidet* 
tiin illalla ja yöllä tanssit. Ruokakestityksestä Rantalan taloissa on 
mainitulta ajalta tietoja, jo iden mukaan leipä, voi, kala ja perunat 
olivat pääosana ateriassa, johon  noin  60—80 henkeä otti osaa. N äm ä 
tiedot sopinevat pääasiassa Urajärvenkin o lo ih in .4 Kuvassa 2 näemme 
leikkuutalkooväen aterioivan Urajärven kartanon pihamaalle katetun 
pitkän pöydän ääressä. H uom io  kiintyy tässä kuvassa, joka  on vuo* 
delta 19055, varsinkin siihen, että miehet istuvat naisista tarkoin eril* 
lään. Toiseksi voi huom auttaa siitä, että aterioiminen tapahtui kartanon

1 Eräs kartanon ent. alustalaisista m ainitsi kesäpäivän ennen alkaneen klo 6
ja  loppuneen  klo 8, suurusaika oli o llu t klo 8 —9 ja  päivälepo 1— 54 3.

3 Ks. Harden, O rim attilan pitäjä (1923), s. 145; Mether, Beskr. öfver 
Padasjoki M oder Kyrcko Socken (n. 1800), s. 31— 32, jä ljennös Kansallismuseossa; 
Reinholmin kok. 69, s. 88; Niem inen, Kertom us N astolan m aanviljelyksestä (1892), 
s. 23—25, Suom. Kirj. Seuran arkistossa.

3 M äenpään, Paukkulan ja M urron  torpankirjat v. 1904 y. m.
4 Frans v. H eidemanin  alm anakkam uistiinpanot, nyk. U rajärven arkistossa. — 

Ks. myös Mether, m. k., s. 32; Tyyskä, Kert. A skolan maanvilj. (1892), s. 119, Suom.
Kirj. Seuran arkistossa; Harden, m. t., s. 145.

6 A lkuperäinen valokuva U rajärven kartanossa.
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pihamaalla, mikä seikka on muuallakin ollut säätyläispaikoissa käytän* 
nössä suhteellisen varha in .1

Ainakin  viime aikoina muistuttivat Urajärven kartanon leikkuu* 
talkoot vähän sitä, mitä talkookäsitteellä tavallisesti ym m ärre tään : 
iloinen tunnelma oli niistä poissa. Kartanon omistaja ja pehtori 
tulivat pellolle valvomaan, että torpparit leikkasivat kyllin ahkerasti. 
Ja  niin oli tässäkin työssä alustalaista kannustamassa pelko, että »herra» 
häätää hänet torpasta, jos hän hitaasti tekee talon töitä. — M uuten  
oli kartanonkin talkoissa se kansanomainen järjestys voimassa, että 
keskhikäiset leikkasivat, nuoret sitoivat ja vanhat tekivät k uh ilaa t .2

Kuva 2. E lonkorjaajat U rajärven kartanon pihalla v. 1905.

Elonleikkuuseen nähden on siis ennen kaikkea huomattava, että 
Urajärvelläkin oli sama tapa kuin muuallakin Suomessa käytännössä, 
ettei näet talkoiden muodossa toimitettua elonleikkuuta luettu varsi* 
naisiin veropäiv iin .3 Ainakin vuodesta 1904 lähtien oli Urajärvellä 
olemassa sopimus, ettei torpparin  tarvinnut tehdä kuin enintään 4 
päivää rukiin ja 5 päivää toukoviljan leikkuussa.

Tästä säännöstä oli kuitenkin poikkeuksia. N uoren  Tyynelän 
torpan ei tarvinnut käydä talkoissa. Ja  samanlaiselle Suutarin torpalle

1 Suom en Julkisia Sanomia 1860, n:o 62 (N urm ijärvi).
3 N iem inen, Kertomus N astolan maanviljelyksestä, s. 23.
3 Esim. Reinholmin kok. 69, s. 88 (Lempäälä); Sanakirjasäätiö: talkoot 34 

(Längelmäki), 44 (Artjärvi) ja  87 (Sulkava).
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luettiin elopäiväkin veropäiväksi, olipa sitten mies tai nainen leikkaa* 
massa, ja jos torpasta oli kaksi henkeä työssä, tuli suoritetuksi kaksi 
päivää. Samoin Korkeenmäen mökkiläisten leikkuupäivät laskettiin vero* 
päiviksi. Eräiden heistä, joilla oli vain muutama veropäivä, oli teh* 
tävä ne kaikki elopellolla.

Vilja leikattiin myös ’tingillä’, s. o. torpparien oli suoritettava 
tietty työmäärä päivässä ja oltava työssä omin ruokinsa. Tähänkin  
työhön piti kotitorppien ja isompien rutalahtelaisten panna kaksi, 
m utta pienempien yksi henkilö. Päivän työmäärä oli ainakin 1904 
laadittujen torpankirjojen mukaan henkeä kohden 12 kuhilasta ruista, 
joissa kussakin piti olla 22 jalallista, ja joka jalallisen piti siteen koh* 
dalta olla 6 tuumaa. M utta  toukoviljaa piti henkeä kohden  leikata 
25 kyästä, joissa kussakin täytyi olla 10 s ido in ta .1 Jos torppari sai 
nämä määrät puolelta päivin tehtyä, kuten ahkera leikkaaja ehti, hän 
sai olla lopun päivää vapaana. Tätä veromuotoa pidettiin sen vuoksi 
kevyempänä kuin talkooleikkuuta, joka kesti koko päivän. Tinki* 
leikkuussa oli tapana, että kukin torppari asetti kuhilaansa riviin pit* 
kin sarkaa. Jo tta  tuntisivat omansa, he panivat niihin kansanomai* 
seen tapaan merkiksi lehviä, kiviä y.m.s. Vouti sitten tarkasti, täytti* 
vätkö kuhilaat vaaditun suuruuden  ja varm uuden vuoksi hän niitä 
hajoittelikin.

Perunain istutus ja kylvö oli niinikään erikoinen vero, joka 
kuului sekä kotitorpille että rutalahtelaisille. Joka  torpan oli lähetet* 
tävä yksi h en k i lö ,2 kuitenkin pantiin ainakin isommista torpista pe* 
runannostoon  usein 2 henkeä.

Varsinaista heinäntekoveroa ei Urajärven torpilla näytä olleen. 
M utta  sen varalta, että kartanon vanhat pellot (Pohjoiskorpi, Välipelto, 
Laitianmäki tai Siltainmäki) joutuisivat heinälle, oli kotitorppia koske* 
vissa v. 1904 laadituissa kontrahdeissa3 määräys, että kunkin  torpan oli 
silloin pantava heinään 2 henkeä; työ ei kuitenkaan saanut kestää 
5 päivää enempää ja se käsitettiin talkoon luontoiseksi, sillä karta* 
nosta tuli ruoka. Vielä mainittakoon, että Rutalahden torppien ja

1 M äenpään, Paukkulan ja  M urron to rpankirjat v. 1904. Paikkakunnalla käy* 
tettiin  myös nim itystä 'puolitink i' =  6 kuhilasta. — R uiskuhilasten suuruus oli Hollo* 
lan pitäjässä 20—22 jalallista ja  Nastolassa 15—20 sidointa. T oukoviljakuhilaassa on 
Suom en etelä* ja  länsiosissa yleensä o llu t 10 kaksipuolista sidointa. Ruisjalallinen 
oli Lemillä 0,6 m ym pärinsä, m utta Joroisissa vähän pienem pi Gösta Grotenfelt, 
Primit. jo rdbrukets m etoder i F inland, s 372—373, 376; ks. myös Sirelius, Kansanom. 
ku lttuuria  I, s. 280. — V ertailun vuoksi m ainittakoon, että M ultian pitäjän taloissa 
vaadittiin  elopäiväläiseltä 200 jalallista m ieheltä ja  150 naiselta. Kirj. m uistiinpanoja.

2 M äenpään, Paukkulan ja  M urron torpankirjat.
3 Sama lähde.
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toisaalta itsellisten veropäivistä kului osa heinänteossa, ja että työ* 
hön kelpasi nainen yhtä hyvin kuin  mieskin.

Sitä.vastoin oli elojen ja peltoheinän korjuu  muuan viikkovero* 
päivien lisänä oleva verolaji, mikä kotitorppien oli hevosineen ja 
omin ruokinsa tehtävä, ja oli määrätty v. 1904, ettei tämä työ saanut 
kestää enempää kuin 4 päivää.

Täm än yhteydessä mainittakoon muutamia piirteitä itse veropäivä* 
töiden suorittamisesta.

K un alustalaiset niittivät kartanon nurmia, kulkivat heinämiehet 
pitkänä rintamana eteenpäin. N iin  pian kuin viimeinen niittäjä oli 
päässyt niityn laitaan, oli kaikkien taasen lähdettävä toista syrjää 
kohden.

Ajettaessa lantaa pellolle piti ajaa niin monta kuorm aa päivässä 
kuin kartanon etumies ajoi, ja mutakuopalla oli vouti valvomassa, 
etteivät torpparit laiskotelleet.

Isompia peltoja kynnettäessä olivat kaikki torpparit yhtaikaa 
työssä, mutta pienempiä peltoja kyntämään kutsuttiin  vain 3—4 torp* 
paria, nim. niistä torpista, jo tka tekivät useamman veropäivän viikossa. 
Kyntäessään torpparien oli tapana jakaa ojaton, kivinen mäkipelto 
jonkinlaisiin summittaisiin sarkoihin, siten että kukin  sai oman saran 
kynnettäväksi. Tavallisesti oli sääntönä, että torpparin piti kyntää 
päivässä yhtä paljon kuin kartanon miestenkin; kuitenkin otettiin myös 
huom ioon se, että edellisten hevoset olivat heikompia.

Viljanpuinti suoritettiin niinikään torpparien päivätöillä, joita ei 
kuitenkaan laskettu varsinaisiin viikkopäiviin 1. ’pohjaveroon’, vaan 
ne muodostivat eri verolajin. Toiseksi on huomattava, että riihitys* 
velvollisuus kuului ainoastaan vanhoille ko ti to rp il le1 (Korkeiselle, 
kahdelle Hanskalalle, Huovilalle, kahdelle Pyhäntaustalle, Siltalalle, 
Nyystelälle, Murrolle, Suonsaarelle, Paukkulalle, Mäkelälle, Mäen* 
päälle ja Torikalle). Kun kaikkia torppareita ei yhtä aikaa riihellä 
tarvittu, olivat he jakaantuneet kahteen puintikuntaan, joista toisen 
m uodostivat likempänä kartanoa sijainneet torpat ja toisen kauem* 
pana olevat (Nyystelä, Suonsaari, M urto , Paukkula, Mäenpää, Mäkelä 
ja Torikka). Kun asianomaisen puintijoukkueen vuoro oli mennä 
riihelle, oli kunkin  siihen kuuluvan torpan pantava yksi henkilö työ* 
hön. Riihivuoro käsitti kerralla yhden riihiparin puimisen ja ahta* 
misen toista riihitystä varten. H uom attava on, että kartanon riihi oli 
hämäläiseen tapaan tyyppiä riihi +  luva +  riihi. 2 Ja  kerralla puitiin

1 K uitenkin on huom attava, että kun T yynelän torppa aiem min teki vuo- 
sittain 50 veropäivää, kuten edeltä tiedetään, se myös suoritti niistä osan riihityksessä.

2 M ain, riihityypistä ks. Sirelius, Kansanomaista kulttuuria  II, s. 280.
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riihipari, mikä vilja sitten olikin kyseessä. Riihen luokse aumattuja 
eloja kesti pu ida syksystä kevääseen saakka; n. 3 0 n  paikkeille kerrot* 
tiin kartanossa puitujen riihiparien vuosittain nousseen. A inakin  v:sta 
1904 lähtien oli se sopimus olemassa, että torppari oli velvollinen 
riihitykseen, s. o. puintiin, ahtamiseen ja lyhteiden ajamiseen riiheltä, 
tekemään enintään 70 päivää puintikaudessa.

Torpparien  riihenpuintiveron valaisemiseksi mainittakoon myös 
itse riihitystavoista. Rukiit puitiin ’häkillä’ ja toukovilja varsto illa .1 
Ruisriihellä meni kaksi päivää, yksi päivä puimiseen ja toinen päivä 
uuden  riihiparin ahtamiseen. K un puitiin häkillä, tarvittiin 8 henkeä, 
nim. riihessä 3 elikkä 2 ’pudistelijaa’ ja yksi ’päästelijä’, sitten luvassa 
4 henkeä, s. o. yksi ’räppänälle ( =  puintihäkille) laittaja’, 2 ’räpöttä* 
jää’ eli kepakoilla tappajaa, yksi henkilö oli ravistamassa olkia ja 
heittämässä ne ulos lavasta ja lopuksi oli ulkona yksi sitomassa olkia 
lyhteiksi. Häkillä puitaessa oli riihitysväkenä m uuten miehiä, paitsi 
että ’päästelijänä’, joka katkoi jalallisten siteet ja heitti ’pud is te tu t’ 
elot riiheen, tuli toimeen nainenkin, samoin kuin myös elojen puinti* 
häkille asettajana. Naisia lähettivät samaan puintikuntaan kuuluvat 
vuorotellen riihelle, kahdesta torpasta kerralla; siten pääsivät kaikki 
torpat tästä pienestä verohelpotuksesta osalliseksi.

K un puitiin varstoilla, tarvittiin samoin 8 henkeä. Puinti tapah* 
tui silloin riihessä, jossa elot pantiin permannolle neljään ’seitoon’, 
s. o. jalalliset asetettiin kahteen riviin siten, että tähkät tulivat vas* 
takkain. Kutakin ’seitoa’ oli 2 henkeä puimassa. Naisia oli varsta* 
riihellä vain satunnaisesti. Paitsi edellä mainittuja, oli riihellä aina 
tarpeen yhdeksäs henkilö elikkä hevosmies, joka siirsi oljet navetan 
parveen ja viljan aittaan. Olkienvetäjä pantiin vuorotellen,ja se torppa, 
jolla tämä vuoro  oli, vapautui sinä päivänä varsinaisen riihitysmiehen 
lähettämisestä.2 — U udem paan aikaan viittaa sellainen järjestely, että 
kylätorpparien tuli joka toisella toukoriihellä pitää yksi hevonen 
kiertämässä pu im akonetta .3

Riihivuorolla meni siis toinen tai kolmas päivä riihiparin täyttä* 
miseen. Kerrottiin, että kum pikin  puintikunta ahtoi riihet aivan täy* 
teen, jottei toinen olisi päässyt vähemmällä kuin toinen. Kun riihitys* 
vuoro  niin ollen kesti 2—3 päivää, eivät kauempana asuvat puinti* 
miehet menneet yöksi kotiin, vaan makasivat kartanon väentuvassa. 
Kartanon herralla oli tapana käydä katsomassa, miten ahkerasti torp* 
parit riihellä häärivät, ja kun huom attiin  hänen tuievan, alettiin vars* 
toilla kuuluvam m in kolkkia.

1 Puintihäkin  esiintymisalueesta Sirelius, m.t. II, s. 284.
2 V uoden 1904 torpankirjat (M äenpää, M urto, Paukkula).
3 Sama lähde.
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Torpparien riihitysvelvollisuudessa esiintyi vielä m uuan yhteis* 
kunnallinen tapa. O li näet kartanon tapana maksaa kullekin riihtä 
puivalle torpparille määrätty erä rukiita joka  riihiparilta. Kuvaa* 
vasti kylläkin näyttää tämä korvaus kiteytyneen 3 litraksi, m utta  aina* 
kin pienenpuoleinen Paukkula, jolle riihitysvelvollisuus siis oli taval* 
lista raskaampi, sai hyvitystä 9 ltr. joka riihiparilta. Samanlaisen pie* 
nen korvauksen Urajärven kylätorpparit saivat siitä, että heidän oli 
hevosillaan vietävä kartanon elot ja peltoheinät korjuun. Se näkyy 
yleensä olleen 3 ltr. rukiita torppaa ja päivää k o h d e n .1 Äsken  esi* 
tettyjen sosiaalisten tapojen valaisemiseksi voi mainita, että ainakin 
paikoitellen Hämeessä (H auholla )  oli talon naispalkollisten tehtävä 
pari luutaa joka riihtä kohden, mistä he kaikkiaan saivat useita kap* 
poja viljaa palkkioksi, ja että Lounais*Suomessa oli eräillä seuduilla 
tapana antaa rengille mitta viinaa jokaiselta ylimääräiseltä riihipäivältä.2

Vanhojen kylätorppien vuotuisiin veroihin kuului edelleen 2 
kirkkokyytiä kustakin torpasta, toinen kyyti talvella, toinen kesällä. 
Vero tarkoitti kartanon palkollisten kyyditsemistä Asikkalan kirkkoon. 
Kyytejä torpparit  tekivät vuorotellen ja vuorokierto oli: Huovila, 
Pyhäntausta, Siltala, Nyystelä, Suonsaari, M urto , Paukkula, Mäen* 
pää, Mäkelä ja Torikka. Vielä 1904 laadituissa torpankirjoissa tämä 
vero määrättiin pysytettäväksi.

Sitten oli myllytysvero käytännössä, joka koski vanhoja koti* 
torppia ja Rutalahden kulmalla kahta suurta Ilmivallan torppaa. Oli 
näet kunkin  kotitorpan kerran vuodessa käytävä vuoronsa jälkeen 
jauhattamassa kartanon viljaa Urajärven kylän ja kartanon yhteisessä 
myllyssä, joka sijaitsi Säynätjärven ja Keskistenjärven välissä. Myllytys* 
m atkavuorot kulkivat viime aikoina järjestyksessä: kartano, Huovila, 
Nyystelä, Suonsaari, M urto , Paukkula, Mäenpää, Mäkelä ja Torikka. 
Tähän otti kartano näet sikäli osaa, että se teki vuodessa 2 mylly* 
matkaa, kun kukin  torppa teki yhden. Talvella torpparit kävivät 
myllyssä omalla hevosellaan, mutta sulan aikana kartanon veneellä. 
Usein  meni matkalla kaksi päivää. Ilmivallan torppien, joiden veroi* 
hin kuuluivat myöhemmin mainittavat ’riälrukiit’, oli käytävä Paason 
sihtimyllyssä H einolan ja M äntyharjun  pitäjien rajoilla tekemässä 
’riäljauhoja’.

Kotitorpparit olivat ennen velvolliset tekemään hevosillaan yhden 
matkan vuosittain Loviisan kaupunkiin. H e veivät sinne kartanosta 
lankkuja ja toivat suoloja ja rautaa. Kun nämä rahtimatkat loppuivat, 
määrättiin torpparit  näiden n. s. ’matkopäivien’ asemesta tekemään 8

1 Paukkulan, M urron  ja  M äenpään torpankirjat v. 1904.
2 K irjoittajan m uistiinpanot H auho lta  v. 1925, K ansallism useossa; K otiseutu 

1929, s. 88.
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’apupäivää’ kesällä joko  jalkaisin tai hevosella, miten kartano kulloin* 
kin katsoi tarpeen vaativan. Jälkimäisessä m uodossa tämä vero esiin* 
tyy v:n 1904 torpankirjoissa. N äm ä 8 ’apupäivää’ suoritettiin säännön 
mukaan heinänteossa. V. 1904 oli nimenomaan määrätty, että jos 
torpparia vaaditaan tekemään hevosapupäiviä muussa työssä kuin 
luonnonniitty jen  heinän korjuussa, lasketaan hänelle 1,5 hevospäivää 
elikkä kahdelta tällaiselta päivältä 3 apupäivää.

Kartanossa poltettiin viinaa, ja kun siitä koetettiin saada hyvä 
hinta, kuljetettiin sitä kauas, T u rkuun , jopa Kokkolaan asti. Viinan 
kuljettaminen oli kaikkien kotitorpparien ja isompien Rutalahden 
torppien velvollisuutena. Ja  kunkin  torpan oli pantava matkaan hevo» 
nen ja mies. Sääntönä oli vielä se, että rutalahtelaisten oli lähdettävä 
pitemmille matkoille kuin  kylätorppareiden. Viinan kuljetusverosta 
kuitenkin vähennettiin torppaa kohden 12 jalkapäivää kesällä. — Täl* 
laisilla retkillä kerrottiin torppareista m uodostuneen puolen kolmatta» 
kymmentä hevosta käsittäviä matkueita.

A
«k.«

Kuva 3. Päivätyölasta. U rajärven kartano.

M olemmilla Ilmivallan torpilla oli aikaisemmin myös se vero, 
että kum m ankin  oli pantava yksi hevonen vetämään kartanon herras» 
väen vaunuja, kun  he lähtivät matkoille, esim. Helsinkiin, Hämeen» 
linnaan, Tampereelle tai T urkuun . Tämmöisiä matkoja, jo tka  kesti* 
vät viikon päivät, sattui kesän mittaan yksi tai pari. Sanottiin hevos- 
ten niillä kovin rasittuneen.

Torppien  oli niinikään otettava osaa kartanolle kuuluvan maan* 
tien kunnostam iseen .1 Eri torpille oli siitä annettu oma kappaleensa, 
esim. Ilmivallan torpalla oli n. 40 syltä tietä hoidettavana.

Torppien  veropäivät merkittiin tilitystä varten pirkkaan 1. ’päi< 
vätyölastaan’. O n  kuitenkin huomattava, että tämä koski ainoas» 
taan vanhoja kylätorppia (Korkeenm äen—H uovilan  ja N yyste län— 
Torikan  torppakulmaa), ja toiseksi, että pirkkaan merkittiin vain näi» 
den torppien viikkopäivätyöt 1. ’pohjavero’ 1. ’ornaalivero’ sekä edellä 
mainitut ’m atkopäivät’. Tällöin oli kullakin torpalla oma pirkkansa, 
johon  oli kirjoitettu asianomaisen torpan nimi. Torpparin  puumer» 
killä varustetuista pirkoista ei tiedetty kertoa. Urajärvenkin torppa* 
rien pirkat olivat yleiseen tapaan kaksiosaisia, joista toinen puolisko oli

1 V:n 1904 torpankirjat.
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kartanossa ja toinen torpparin hallussa.1 Ainakin viime aikoina ne oli* 
vat sikäli kehittynyttä muotoa, että niissä oli sinkkaus, joka liitti puo* 
liskot tukevasti yhteen, ja että koko pirkka oli höyläämällä sieväksi 
tehty. Tässä kuvattu  urajärveläinen pirkka (kuva 3) on muistitietojen 
mukaan tehty n äy te ,2 jonka pituus molempien puoliskojen ollessa yh* 
dessä on 46,5, leveys 4,5 ja  paksuus 1,5 sm. Urajärven torppien pir* 
kat olivat jossain määrin eri suuruisia: torpalla, joka  teki paljon päi* 
vätöitä, oli pitempi pirkka kuin pienemmällä torpalla. Alkuperäinen 
tapa, jo ta  muualla Suomessa tiedetään noudatetun, oli se, että kunkin 
veropäivän iltana suoritettu työpäivä merkittiin talossa molempiin pir*

Kuva 4. v. H eidem anssuvun vaakunalla varustettuja päivätyökuitteja; pienet 
yhden päivän, iso viiden päivän verokuitti.

kan puo lisko ih in .3 Urajärvellä esiintyi viimeisen torpparipolven aikana 
tässä kohden  eräitä uudenaikaisempia lisäpiirteitä. Kun näet veropäivä 
loppui, antoi vouti joka torpparille 8*kulmaisen puisen lapun 1. 'po* 
lakan’, joka oli leimattu v. Heideman*suvun vaakunalla. Niinikään

1 U rajärvellä oli kartanossa säilytetyn pirkan puoliskon nim itys ’koiras’ ja 
torpparin  hallussa olevan ’naaras’. Ks. esim. Sirelius, Kansanom. kulttuuria  II, s. 519— 
520; K otiseutu 1911, s. 39; K ansallism useo: F 1963, F 2717, F 2161-65, 7204 (Kirk*
konum m i—Helsingin pit.).

2 Kansallismuseo 7225. — M ainittakoon, että Kansallismuseon kokoelmissa 
K irkkonum m elta ja  H elsingin pit. olevien päivätyöpirkkojen p ituus vaihtelee n. 24— 
34 sm. Kansat. os. n:ot F 1963, F 2117, F 2161—65. Ks. myös Sirelius, m. t. II, s.521.

2 Esim. K otiseutu 1911, s. 39, 1916, s. 23; Kansallism useo: F 2117.
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käytettiin isoja 5 veropäivää osoittavia kuitteja, jolloin tultiin vähem* 
mällä kuittimäärällä toimeen (kuva 4). Jokaisen kuukauden  perästä, 
säännöllisesti sunnuntaiaam una klo 10 aikaan, pidettiin kartanossa 
’likviiti’. Siihen kokoontuivat kaikki kylätorpparit yhtaikaa samalla 
tunnilla. Ja  kukin  toi kuukauden  aikana kertyneet verokuittinsa sekä 
pirkkansa kartanoon. ’Polakoita’ torppari tällöin kantoi tavan mukaan 
nyytissä ja pirkkaa hän piti saapasvarressa. Vuoronperään vouti nyt 
teki tiliä joka  torpparin kanssa. N iin  m onta ’polakkaa’ kuin torppa* 
rilla oli kuukauden  kuluessa veropäivistä kertynyt, niin monta piirua 
vouti teki asianomaisen pirkkaan. Piirujen teko tapahtui siten, että 
vouti pienellä, tähän tarkoitukseen vakituisesti käytetyllä jännesahalla 
sahasi piirut vastakkain pantuihin  pirkan puoliskoihin; sahattaessa 
piti torppari pirkan toisesta päästä kiinni. ’Polakat’ jäivät tilityksen 
jälkeen voudille. Kuukausittain pidettiin tilitys sen vuoksi, ettei täl* 
laisia verokuitteja ollut niin paljon, että niitä olisi riittänyt antaa koko 
vuodeksi. Päätilitys tapahtui kerran vuodessa, nim. marraskuun 1 päi* 
vänä. Sen jälkeen höylättiin pois kaikki vuoden  aikana tehdyt piirut, 
jo ita  oli kertynyt pirkan molemmille sivuille. Samaa pirkkaa käytet* 
tiin niin kauan kunnes se höyläten kului sinkkaukseen asti, jolloin 
oli tehtävä uusi päivätyökapula. Joka  kuukauden  kulu ttua  oli voudin 
tapana vetää pirkkaan kynällä viiva osoittamaan asianomaisen kuu* 
kauden veropäivämerkkien loppua. Ainoastaan yksinkertaisia merk* 
kiviivoja käytettiin urajärveläisissä pirkoissa veropäivien m erkke inä .1 
Edelleen sopii mainita, ettei näissä pirkoissa osoitettu erilaisin mer= 
kein hevos* ja toisaalta ja lkapä iv iä .2

Pirkka oli siis vain kotitorppareilla. Kaikkien Rutalahden torp* 
pareiden kesällä tekemät veropäivät tarkistettiin myöhemmin siten, 
että heistä kukin  tällaisen päivän loputtua  sai edellä mainitun 8*kul* 
maisen kuitin. Syksyllä he veivät ne kartanoon, jolloin tilitys tapah* 
tui. Kun rutalahtelaiset talvella tekivät veropäiviä, ei heille annettu 
mitään kuittia päivätöistä, koska niitä oli siksi vähän, että niiden 
suorittamista voitiin m uutenkin tarkata.

M yöhem pinä aikoina kylätorpparit saivat kuitteja muistakin kuin 
viikko* ja matkapäivistä. N iinpä  oli tapana antaa kustakin riihipäi* 
västä kartanonomistajan vaakunalla varustettu, kirjavasta pahvista 
tehty ’r i ih ilappu’ 1. ’ah to lappu’. N e  annettiin kulloinkin viimeisenä 
riihityspäivänä, s. o. riihiä ahdettaessa. N äm ä kuitit tilitettiin vasta 
kevätpuolella, kun kaikki riihet oli puitu. N ä iden  kuittien mukaan

1 Samoin K otiseutu 1911, s. 33 (LänsisSuomi); ks.m yös K otiseutu 1929, s. 87. 
— Eriävästä tavasta esim. Kansallism useon kokoelm at: F 2117, F 2161—65 (Kirkko* 
num m i).

2 Tavasta esim. K ansallism useo: F 1963 (H elsingin pit.).
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myös maksettiin torppareille tuleva riihityspalkkio ruisviljassa. — 
M urron  torppari, jonka edeltä tiedetään tehneen talvella 10 ylimää» 
räistä veropäivää eräästä niitystä, sai joka päivästä kartanonomistajan 
vaakunalla merkityn pahvilapun; kun torppari oli tehnyt kaikki päi* 
vät, hän palautti kuitit kartanoon.

Edellä mainitut v. Heideman*suvun vaakunalla varustetut vero* 
kuitit ovat myöhäinen ilmiö. Kertoman mukaan ne tulivatkin 
käytäntöön vasta nykypolven aikana; ne tuotiin Sysmästä v. Heide* 
manien sukulaisten omistamasta Rantalan kartanosta. Sitä ennen oli 
veropäivien tilityksessä käytetty pirkkaa.

Rahaveroa ei Urajärven alustalaisilla tavan m ukaan ollut. Kui* 
tenkin kerrottiin H uovilan  entisen lampuotitilan veroihin kuuluneen 
myös määräsumman rahaa vuodessa.

Viljavero oli niillä kotitorpilla, jo tka  aiemmin olivat olleet lam= 
puotitiloja, viime aikoina Huovilalla ja Pyhäntaustalla, sekä isom* 
milla Rutalahden torpilla, kahdella Ilmivallalla, Haavistolla, Maan* 
saarella ja  Syväsalmella. H uovila  ja Pyhäntausta maksoivat kum pikin  
3 tnr. rukiita ja 3 tnr. ohria vuodessa. M olem m at Ilmivallat maksoi* 
vat 3 tnr. rukiita, joista 2 tynnyriä oli myllytettävä ’riäljauhoiksi’ 
( =  sihtijauhoiksi). Haaviston viljavero oli 2 tnr., Maansaaren ja Sy* 
väsalmen kum m ankin  1 V2 tnr. rukiita. Vilja tuotiin kartanoon syk* 
syllä. Mikäli sekä rukiita että ohria kuulu i veroon, maksettiin ne sa- 
malla kertaa.

Voiveroa piti maksaa kotitorpparien joukosta ent. lampuotitilo* 
jen sekä toisaalta kaikkien isompien Rutalahden torppien. H uovilan  
ja Pyhäntaustan voivero oli 1 V2 leiv. vuodessa, m utta kum m ankin 
Ilmivallan, Syväsalmen, Haaviston ja Maansaaren kunkin  1 leiviskä. 
Rutalahtelaisten kerrottiin vieneen voinsa ennen juhannusta, m utta 
Huovila  ja sen naapuri maksoivat sitä pitkin kesää sitä mukaa kuin 
voita kertyi. N . s. kevätvoita, jonka laatu oli huonom paa kuin kesä* 
voin, ei kartanossa otettu vastaan,

Molempien Ilmivallan torppien oli maksettava myös sulatettua 
( ’kiirattua’) talia puoli leiviskää ( =  10 naulaa). Sen maksuaika oli 
marraskuussa.

Pellava* ja ham ppuvero näkyy olleen ent. lampuotitiloista muo* 
dostuneilla torpilla. N imenomaisia tietoja siitä on H uovilan  ja Pyhän* 
taustan torpista, jo tka kum m atkin suorittivat vuodessa 1 V2 leiv. pel» 
lavia ja yhtä paljon hamppuja. N e maksettiin syksyllä. — Samaan 
aikaan nämä torpat maksoivat kum m atkin 8 naulaa humaloita.

V anhojen kotitorppien ja isompien Rutalahden torppien veroihin 
kuuluivat myös marjat: puolukat, vatut ja mansikat. A iemmin oli 
kukin  yllämainittu torppa velvollinen viemään marja*aikana kartanoon
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3 kappaa puolukoita , kannun vattuja ja kannun mansikoita. V. 1904 
laadituissa torpankirjoissa tämä vero määrättiin 16 litraksi puhtaita puo» 
lukoita ja 2,5 litraksi sekä mansikoita että vattuja. Marjaverosta oli 
vielä se määräys olemassa, että jos torppari ei voinut hankkia mansi* 
koita ja vattuja, hänen oli niiden sijasta tehtävä yksi hevospäivä 
kesällä.

Yleinen oli Urajärven torppariläänissä kehruuvero, koskien van= 
hoja kotitorppia ja Rutalahdella molempia Ilmivaltoja, Maansaarta, 
Syväsalmea ja  Haavistoa. Aiemmin oli torpparien vuosittain kehrät» 
tävä kartanosta tuoduista  pellavista 5 naulaa aivinalankaa tai ’tappu* 
roita’ 10 naulaa. Jos  torppari halusi kehrätä omista aineistaan, olivat 
määrät puolet edellämainituista. Kuitenkin oli Maansaareri, Syväsal* 
men ja Haaviston kehruuvero ainoastaan 2 V2 naulaa aivinalankaa 
talon pellavista ja omista puolta vähemmän. Ja  olipa ainakin Ilmi* 
vallan torppien suhteen tämä vero viime aikoina m uutettu  siten, että 
niiden oli kehrättävä omista pellavistaan 2 y2 naulaa torppaa kohden. 
V:n 1904 torpankirjoissa tämä vero on saanut sen m uodon, että tor» 
pan oli kehrättävä kilo liinaisia lankoja tai 2 kiloa rohtimisia karta* 
non  aineista, mutta omista puolta  vähemmän.

Kolmen kotitorpan, nim. M äenpään, M urron  ja Torikan, oli 
kudottava kartanoon nuotan havasta. Kuitenkin kuului torpparille 
ainoastaan itse työ, sillä ham pun antoi kartano. Veron suuruuden 
ymmärtämiseksi mainittakoon, että pelkkä kutominen vei noin kuu» 
kauden  päivät. Tätä veroa ei kuitenkaan tarvinnut suorittaa useammin 
kuin  joka kolmas vuosi; ja edelleen oli tapana, että nämä torpat 
kutomisessa siten vuorottelivat, että torppa, joka  viime kerralla 
oli ku to n u t  nuotan perän, jou tu i seuraavalla kerralla tekemään ’sii* 
ven’ tai päinvastoin. — N u o tan  kohojen 1. ’kalkkujen’ teko kuului 
Rutala'nden M aansaaren veroparseleihin. N iitä  oli valmistettava 
tietty määrä joka vuosi.

Itse kalastukseen ei torpparien tarvinnut ottaa osaa; siihen pan* 
tiin renkimiehiä.

U seiden kotitorppien.n im ittä in  ainakin M äenpään, Torikan, Pauk* 
kulan, M urron ,  Nyystelän, H uovilan  ja kahden P y h än tau s tan 1, oli 
käytävä vaatteenpesussa kartanossa. Vanhemmiten oli tapana vaatia 
kaksi pyykkiä, yksi keväällä ja toinen kesällä, m utta v. 1904 vahvis* 
tettiin vero yhdeksi vaatteenpesuksi vuodessa. M u u ten  kesti pesu 
kulloinkin viikon päivät, mutta silloin sai kartanosta ruuan. Työhön  
oli lähetettävä yksi nainen torppaa kohden.

1 Tämä vero ei kertom an m ukaan koskenut M äkelän torppaa.
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Veroina tehtävistä puutöistä mainittakoon ensinnä lehmänkyt* 
kyimet, joita kaikki vanhat k o t i to rp a t1 vuosittain M ikkelin  aikaan 
maksoivat 2 kpl. Ja  vero pysytettiin vielä v. 1904 tehdyissä kon« 
trahdeissa.

Kuvaavia olivat kaikenlaiset puutyöverot Rutalahden metsäkul* 
man torpille. Ensinnäkin oli Syväsalmen ja Maansaaren tehtävä kar* 
tanoon vuosittain vesisaavi, korvo ja kiulu ja Haaviston sitäpaitsi yksi 
työreki aisoineen2, »liisteineen» (pohjineen) ja kuuden sylen pituisine 
ham ppuköysineen ; reen nimitys oli ’veroreki’. Maansaaren nuotan* 
kohoverosta on jo  äsken mainittu. H urjakosken  p ikkutorpan oli teh* 
tävä vuosittain 4 risuäestä. Veron synnyn selittämiseksi on mainit* 
tava, että aiemmin oli kaikkien kotitorppareiden, jo tka omine työka* 
luineen suorittivat hevospäiväverojaan, tehtävä vuosittain yksi risuäes. 
M utta  kun kartanon omistajan mielestä he tällöin haaskasivat metsää, 
määrättiin H urjakosken  torppa tekemään risuäkeitä, jolloin kotitorp» 
parit siis saivat käyttää kartanon äkeitä.

M oninaisia puutyöveroja  oli Ilmivallan isoilla torpilla. N iinpä 
oli kum m ankin torpan vuosittain tehtävä 40 syltä 2*säikeellistä niini* 
köyttä, mutta sittemmin 30 syltä 3*säikeellistä köyttä. Tämä vero 
maksettiin talvella. Samaan aikaan vietiin Ilmivalloista pärekoppia, 
peruna* ja pesuvaatekopan suuruisia. N iitä  oli tehtävä sen mukaan 
kuin  kartano tarvitsi; kum pikin  torppa jou tu i tav. tekemään 5—6 kop* 
paa vuodessa. Talvikelillä Ilmivallan torpat veivät kartanoon niinikään 
halkoja. Kummankin oli vietävä 4 vanhanaikaista syltä (6 korttelia) 
koivuhalkoja. Sitten oli heidän haettava metsästä aidanvitsaksia niin 
paljon kuin määrättiin ja tuotava ne kartanoon. Oli kuitenkin toisi= 
naan tapana laskea tämä työ veropäiväksi, m utta välistä kartanon herra 
katsoi sen erikoiseksi verolajiksi. Kun vero luettiin veropäiväksi, oli 
määrätty, että torpan piti päivässä ottaa 200 kuusenkarahkaa. N äm ä 
tarvikkeet maksettiin aikaisin keväällä järvien auetessa.

Rungittomanvuoren itsellispahasen oli tehtävä puulusikoita puoli 
tusinaa vuosittain. Niitä kerrottiin käytetyn silloin, kun torppareille 
annettiin kartanossa ateria.

Kartanon puuastioiden vuotuinen vannehtiminen oli yhtenä To* 
rikan kotitorpan verolajina. T yö  suoritettiin kartanossa ja kuului 
torpparin  velvollisuuksiin tuoda myös vannepuut mukanaan. Van*

1 M ahdollisesti jo tku t R utalahdenkin torpat m aksoivat tätä veroa, muistitieto* 
jen  m ukaan eivät kuitenkaan Ilmivallan torpat.

2 Y lläm ainittua veroa sopii verrata sellaiseen kansantapaan, että talon rengin 
oli vuodessa tehtävä isännilleen yksi työreki, vesisaavi, kiulu ja  puuäm päri ja  sitä* 
paitsi päreitä tarpeen m ukaan (H auho). Kirj. m uistiinpanot H auholta  v. 1925, Kan* 
sallismuseossa.

3
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nehtiminen toimitettiin ainakin kerran vuodessa, toisten tietojen mu* 
kaan kaksi kertaa, nim. keväällä ja syksyllä. Kerralla työ kesti 1—2 
päivää.

Hiilivero oli molemmilla Ilmivallan torpilla. Heidän piti toi* 
mittaa vuosittain pajahiiliä niin paljon kuin kartanossa tarvittiin. 
Sanottiin heidän yhteensä vieneen ainakin 24 kopallista vuodessa. 
M uu ten  oli kumpaisellakin torpalla tapana tehdä oma iso hiilihau» 
tansa, ja oli miilua kohden  tu llu t n. 20 ’tynnyrin ’ kopallista hiiliä. 
Hiiliä oli näet tapana mitata 1 V2—2 hehtoa vetävillä kopilla eli ’tynny* 
reillä’. Verohiilet maksettiin useammassa erässä pitkin talvea; samalla 
jäivät hiilikopat taloon.

Veroihin kuuluivat edelleen terva ja pihka. Tervaa oli Rutalah* 
den H urjakosken  torpan poltettava. M äärä oli 24 k a n n u a 1 vuodessa, 
m utta  piti enemmänkin tuoda, jos tarvittiin, mutta siitä maksettiin 
eri korvaus. Vero suoritettiin juhannuksen  aikaan. Pihkaa kartanossa 
käytettiin saippuaa keitettäessä, sillä se teki saippuan kuohuvaksi ja 
hyvänhajuiseksi. P ihkan hankkiminen kuului rutalahtelaiselle Marja* 
mäen torpalle, jonka oli vuosittain tuotava 1—2 leiviskää, kulloinkin 
sen mukaan, miten kartanosta ilmoitettiin. Veron torppari maksoi 
kevätmaarian aikaan. Kun hanki kantoi, hän hiihteli pihkaa kerää* 
mässä raaputtaen sitä veitsellä tuohialustalle.

Erinäiset pienet taloustyöt toimitettiin siten, että samat kartanon 
alustalaiset kävivät ne vakituisesti suorittamassa, jolloin ei kuitenkaan 
ollut kyseessä veronmaksu, vaan palkkatyö. N iinpä  m uuan lähellä 
asuva alustalainen teki teurastuksen ja muuan torpan emäntä oli 
hänellä apuna. Ja  ainakin teurastaja oli kansanomaiseen tapaan saa* 
nut ison kimpaleen lihaa palkkiokseen. Sitten tiedetään viimeisten 
v. Heidemanien aikana parin kotitorpan emännän käyneen vakituisesti 
keritsemässä lampaat, saaden silloin ruoan ja naulan villoja päivältä. 
O lipa kartanon omistajatar itse vienyt heille kahvia navettaan, jossa 
keritseminen tapahtui. Erään itsellisnaisen Korkeenmäestä tiedetään 
toimittaneen kaikenlaisia taitoa kysyviä askareita kartanossa, keittä* 
neen saippuaa, valmistaneen kaljaa j. n. e. H änen pieni veronsakin 
lienee tullut täten suoritettua.

M itä nimenomaan mökkiläisten veroihin tulee, saattaa niissä 
huomata sen seikan, että vanhemmilla itsellisillä oli pienempi vero 
kuin  myöhemmin kartanon maalle tulleilla. N iinpä  eräällä Korkeen* 
mäessä asuneella itsellisellä, jolla oli tontti, vähän perunamaata ja 
jolla oli oikeus niittää heinää lehmälleen pellonpyörtänöiltä, oli veroa 
vain 5 jalkapäivää vuodessa. M utta  eräälle toiselle, joka myöhemmin

1 Erään tiedon m ukaan 25 kannua.
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m uutti  samaan mäkeen, oli määrätty 6 päivää tontista ja peruna» 
maasta 1, 3 päivää lehmän laitumesta, 5 päivää polttopuista, joita 
mökkiläiset kokosivat Tervolankankaalta kaatuneina tai pystykuivina, 
5 päivää kahden kuorm an niitystä sekä vielä päällekaupan 4 päi» 
vää, jo ten  koko vero nousi 24 jalkapäivään vuodessa. Ja  kahdella 
muulla Korkeenmäen itsellisellä, joilla oli vain mökki ja jokunen 
kapanala perunamaata, oli 6 jalkapäivää vuodessa, siis niinikään suh» 
teellisesti enemmän kuin tuolla ensinmainitulla vanhemmalla asuk» 
kaalla. — Toisinaan näyttää kartanon maalle pyrkivän huono  talou» 
dellinen tila vapauttaneen hänet miltei kokonaan veroista, niin 
ainakin erään Rutalahden Rungittom anvuoren asukkaan, jolta vaa* 
dittiin ainoastaan joku  puulusikka vuodessa.

Esimerkkinä tapauksesta, että vanha, viikkopäiviä hevosin tai 
jalkaisin suorittanut torppa m uuttu i mökkiläisasumuksen luontoi» 
seksi, silti vielä kylväen jo nkun  verran peltoa, pitäen kolmekin leh» 
mää ja tehden 5 kuorm aa heiniä, mainittakoon Korkeenmäen Hans» 
kala, joka noista eduista teki 17 jalkapäivää kesällä (elossa, heinässä 
ja lannanhajoituksessa).

Mikäli kartanon maalla asui käsityöläisiä, niin oli ainakin viime 
aikoina tapana, että he saivat rahassa päiväpalkan, milloin olivat karta» 
nossa neulomassa tai suutaroimassa. Käsityöläisten kohtelu oli karta» 
nossa virallisempaa kuin kylän taloissa, ei näet annettu  ’lämpimäi» 
siäkään’ kuten jälkimäisissä. Räätäli ja suutari kuitenkin aterioivat 
piikainkamarissa eivätkä palkollisten kanssa samassa pöydässä.

Erikoisasemassa oli kuitenkin seppä, joka kartanolla, eräillä sen 
torpilla ja määrätyillä Urajärven kylän tiloilla oli yhteinen, kun taa» 
sen toisilla torpilla ja taloilla oli oma seppänsä. Ja  juuri yhteissepän 
käyttöön onkin nimenomaan hämäläisellä pohjalla liittynyt joukko  
yhteiskunnallisia tap o ja .2 Urajärvellä seppä sai varsinaisesta työstään 
eli n. s. kinkeritakomisesta palkkaa, joka kengittävästä hevosesta oli 3 
kappaa rukiita ja yksi kappa kauroja vuodessa. Tällä palkalla sepän 
oli kunk in  seppäpiirin 1. ’sepänläänin’ osakkaalle tehtävä hevosen» 
kengät nauloineen, teroitettava kirveet, sahranraudat ja sirpit. Muista 
töistä, kuten lukosta ja reen raudoittamisesta, suoritettiin eri korvaus, 
joka maksettiin heti työn valmistuttua eli kuten sanottiin: »maksettiin 
alasimelta». Varsinaisen palkkansa Urajärvenkin sepät kokosivat

1 V errattakoon tähän, että N ousiaisten pitäjässä oli tapana tontista ja  nelikon 
perunam aasta määrätä 3—4 veropäivää. Sanakirjasäätiö : talkoot 1.

2 Yhteissepästä H äm eessä: Mether, Beskr. öfver Padasjoki, jä ljennös Kansallis» 
museossa; kirjoittajan muistiinp. H auhon seuduilta v. 1925, ibidem; Oksanen, Pah 
velusväen ja  kylän yhteisten ammattimiesten töistä ja  palkkauksista Iitissä, Hämeen» 
maa I, s. 170— 172.
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keskitalvella, alottaen keruun joulunpyhinä, mutta kun  sepänpiiri 
oli iso ja seppää kunkin  maksajan luona runsaasti kestittiin m. m. vii» 
nalla, niin että hän taloa ja torppaa kohden  viipyi puolen päivää, 
kesti koontia viikon pari. Tällöin oli sepällä, vartavasten kutsuttuna, 
mukanaan vaimonsa. Ja  hän oli k iinnittänyt reenaisaan ison kellon, 
josta tiedettiin millä asioilla hän silloin ajeli. Sepän palkankoontia 
sanottiin »kinkerikalaasiksi» ja ’kinkerin juom iseksi’ ja hänelle tar» 
jottua väkevänpuolta kutsuttiin  k inkerijuomaksi’. Juu ri  palkankoonti» 
matkalla annettuun viina» y. m. kestityksen runsauteen seppä pani 
painoa: jos se oli runsas, sai heti pajavuoron, m utta päinvastaisessa 
tapauksessa seppä siinä vitkasteli. Kun seppä siis keskitalvella kävi 
viljapalkkaansa keräämässä, annettiin hänelle eräitä m uitakin suora» 
naiseksi palkaksi m uodostuneita  parseleja. A nnettiin  lyhde olkia, 
usein 2—3:kin, pärekimppu, yksi kynttilä, pellavia pari kolme naulaa, 
sitten villoja ja ham ppuja. N iin ikään  annettiin lihanpuolta, lampaan 
molemmat takapaistit, jopa kokonainen sianselkä isommista paikoista. 
Seppä puolestaan kinkerillä lahjoitti emännille pieniä veitsiä päineen, 
jo tka oli ’lääninpajassa’ takonut. — M uuten  oli kartanon maalla asu» 
valla sepällä sitäpaitsi viljelysmaita nautittavanaan.1

Sekä torpparien että mäkitupalaisten karjat kävivät laitumella 
kartanon metsissä, mutta kartanon yksityisiin aitauksiin he eivät saa= 
neet elikoitaan laskea. Että kartano olisi sikäli rajoittanut alustalais» 
tensa syöttöoikeutta, että se olisi määrännyt, m ontako elikkoa torp» 
pari tai itsellinen sai metsälaitumilla p i tä ä ,2 ei ole tiedossa; muuten 
olivatkin nuo laitumet varsin laajat. N iin ikään ei ole tietoa torppa» 
rien yhteisestä paim enesta ,3 minkä käyttö  siihen katsoen, että he, m.m. 
kylätorpparit, asuivat enemmän tai vähemmän hajallaan, olisikin ollut 
hankalaa.

Karjankäynnistään oli torpparien ja itsellisten suoritettava se kor» 
vaus, että kaikkien lehmänomistajien piti joka kevät lähettää yksi 
henkilö, mies tai nainen, korjaamaan aitoja Vesivehmaan ja Pyhän» 
taustan kylien rajalle. T yö  vaati tavallisesti yhden  päivän, mutta milloin 
aidat olivat päässeet enemmän rappeutumaan, tarvittiin kaksikin päi» 
vää. A itojen korjauksessa ei noudatettu  mitään vakinaista aikamäärää 
1. kalenteripäivää, vaan tehtiin se kulloinkin kartanon määräämänä

1 T yynelän torpan  kontrahti.
2 Tavasta esim. Y lim aulan H iiriniem en torpan  vuokrakirja 10/8 1885, H auhon

pit. M iehoilan kylä. Jäljennös Kansallismuseossa.
* M uuten m ainittakoon, että Hämeessä niin  y leinen kotipaim enlaitos (ks. esim.

H ollo lan  kihlak m anttaaliluetteloja 1800>luvulta) on aiemmin o llu t käytännössä Ura»
järven  isossa ryhmäkylässä. Siellä oli näet m iehinen karjapaim en, jo lle  kukin talo
vuorotellen pani »apulaisen» paim ennukseen.
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päivänä, jo lloin edellisenä päivänä sana: »huomenna raja*aidalle» pan* 
tiin kiertämään torpasta ja mökistä toiseen. Joka  vuosi oli korjattava 
aidat Pyhäntaustan ja Vesivehmaan rajoilla. Tällöin oli käynyt va* 
kiintuneeksi tavaksi, että Pyhäntaustan kylän suunnalla asuvat torp* 
parit (Torikka, Mäenpää, Mäkelä, Tyynelä) vakituisesti korjasivat aidat 
sillä taholla, ja että Vesivehmaan rajalle mentiin sillä puolella sijaitse* 
vista torpista ja mäkituvista (Paukkula, M urto , Korkeenmäen torppa* 
ja mäkituparyhmä y.m.). Kuitenkin myös vaihdettiin väkeä aitaosalta 
toiselle, nimenomaan kun kartano katsoi työn sitä vaativan. ’Jouko lla ’ 
tehty aita oli kertoman mukaan yleensä huonoa. Tätä verotyötä siis 
tehtiin arttelissa, eikä ollut tapana jakaa aitaosia eri karjanomistajien 
kunnossa pidettäviksi. Kuitenkin oli kartanon omistaja kerran ilmoit* 
tanut antavansa kaikille aitausvelvollisille tehtäväksi 50 seiväsparia1 
uutta aitaa Pyhäntaustan rajalla, jolloin se, joka teki osuutensa kun* 
nollisesti, sai joka vuosi korjatakseen tekemänsä kappaleen. Saatettiin 
myös jollekin määrätylle torpalle, jonka veroa pidettiin liian pienenä, 
antaa jokin kertakaikkinen aitaustyö jokavuotisen raja*aidan korjaami* 
sen lisäksi. N iinpä  Hanskalan torpalle, jonka veroa toiset torpparit 
moittivat vähäiseksi, kerrottiin annetun 50 seiväsparia uutta raja*aitaa 
Pyhäntaustaa vasten. — Rutalahden alustalaisten ei tarvinnut käydä 
raja*aidalla; heidän karjansakin muuten kulkivat aivan eri suunnalla. 
Kesällä ’viikkotaksvärkissä’ he kylläkin korjailivat kartanon viljelyksiä 
ympäröiviä aitoja sen mukaan kuin kulloinkin määrättiin.

Kartanon torpparit ja itselliset eivät syöttöoikeudestansa niin 
ollen maksaneet muuta veroa, kuin että kerrottuun tapaan korjasivat 
raja*aitoja. Kuitenkin on myöhemmältä ajalta ainakin yksi esimerkki, 
jolloin mäkitupa*asumusta perustettaessa kartanon herra itselliselle 
luetteli, m ontako veropäivää tämän mistäkin edusta, m .m . karjan* 
käynnistä, oli suoritettava. Mainitussa tapauksessa määrättiin yhden 
lehmän laitumesta 3 jalkapäivää kesällä. — M uuten  on meillä toisilla* 
kin seuduilla vaadittu yhden lehmän laitumesta juuri 3 veropäivää.2

Torpparien  m etsänkäyttöoikeudesta oli v. 1904 tehdyissä kont* 
rahdeissa useitakin määräyksiä. Polttopuiksi sai ottaa vain lehtipuita 
ja aidaksiksi oli käytettävä m äntypuuta;  muihin tarpeisiin ei mänty* 
eikä kuusipuuta saanut käyttää. Sitten piti ilmoittaa kartanoon, jos 
huomasi jo nkun  haaskanneen metsää. Sitä paitsi oli Marjamäen torp* 
pari kartanon metsien vartijana Rutalahden kulmalla, hoitaen tointa

1 M ainittakoon tässä, että H auhon pitäjässä miespolvi sitten vaadittiin täydeltä 
mieheltä (rengiltä, torpparilta, päiväläiseltä) 60 seiväsparia aitaa päivässä, jo llo in  sitä 
paitsi vitsakset oli otettava m etsästä; kartanoissa oli määrä o llu t 70 seiväsparia. Kir* 
jo ittajan  m uistiinp. Idauholta 1925 (Kansallismuseossa).

2 Sanakirjasäätiö: talkoot 1 (N ousiainen).
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torpan verojen jo u k k o o n  kuuluvana rasituksena. M uu ten  tiedetään 
U rajärven viimeisen omistajan häätäneen Pyhäntaustan torpparin  siitä 
syystä, että tämä haaskasi metsää. M utta  toisaalta kerrottiin, että torp» 
parit saivat tehdä lehtikerppuja mistä halusivat, vaikkapa heidän haa» 
siansa, kun  koko torpan väki yh t’aikaa meni metsään ja vikkelä hen» 
kilö teki päivässä satakunta kerppua, käsittivät 300—500 kimppua. Ja  
aidaksia ja polttopuitakin sai aikaisemmin ottaa tarpeen mukaan. Vain 
rakennuspuista oli kysyttävä erikseen lupa (M ä en p ää ) .1

V:n 1904 torpankirjoissa kiellettiin torpparia kaskeamasta ja polt» 
tamasta suota, jollei kartano antanut siihen vakituista oikeutta. M utta  
aiemmin oli Urajärvenkin torppariläänissä kaskenpoltto  eli ’metsien 
syöm inen’ enemmän tai vähemmän yleistä. Mitään eri veroa torppien 
ei muistettu kaskistaan m aksaneen ; aina kartano ei näyttänyt paikkaa» 
kaan, mihin kasken sai tehdä. Torikalla oli ennen nimenomainen 
oikeus kasketa Saarenmaassa lähellä torppaa.

T orppien  rakennuksiin  nähden lienee aiemmin ollut sääntönä, 
että rakennuspuut otettiin kartanon metsästä, mutta että torppari suo» 
ritti rakennustyön, ja tällöin rakennukset luettiin kartanolle kuuluviksi 
(M äenpää, Paukkula, Torikka, Mäkelä). M utta  ainakin parissa myö» 
hään perustetussa torpassa (Tyynelä, Suutari) oli torppari, kuten jo 
edellä tiedetään, tuonut huoneet muualta, mutta tällöinkin saattoi tor» 
passa olla kartanon omistama niittylato, joka oli siirretty sinne josta» 
kin hävinneestä torpasta, jolloin vain ladon katon teko oli jäänyt 
torpparin toimeksi. 2 V. 1904 määrättiin, että torpparin muuttaessa 
isäntä oli oikeutettu lunastamaan, syynimiesten arvion mukaan, torp» 
parin omista aineistaan tekemät rakennukset;  muussa tapauksessa 
torpparilla oli oikeus kuljettaa ne pois. Toinen pykälä oli se, että 
uusia rakennuksia tehtäessä piti noudattaa isännän määräämää raken» 
nusjärjestystä. Ja  m uutenkin  oli rakennuksia hoidettava ja säästettävä.

Torpparilla oli oikeus laajentaa viljelyksiä torpan piirissä, perata 
peltoa ja niittyä. V. 1904 tehtyjen torpankirjojen mukaan hänellä sitä 
paitsi oli oikeus viljellä suota ja rämettä, m utta tuli hänen kulloinkin 
hankkia isäntänsä suostumus, jolloin myös määrättiin, miten viljele» 
minen oli toimitettava. Viljelyksiä ja niiden ympärillä olevia aitoja 
hänen oli pidettävä kunnossa. Ja  muuttaessaan torpasta hänen oli 
jätettävä kolmasosa pelloista rukiille kylvettynä ja hyvin lannoitettuna,

1 M itä eritoten kerppujen tekoon tulee, niin  m ainittakoon vertailun vuoksi, 
että H auholla  M iehoilan kylässä sai A liarvelan Sydänm aan torppa v. 1871 tehdä 
kerppuja vain isännän määräämästä paikasta ja Y lim aulan H iiriniem en torppa v. 1868 
ja 1885 ainoastaan omasta niittypiiristänsä. M ain, to rpankirjat jäljennöksinä Kansal* 
lismuseossa.

2 T yynelän torpan  kontrah ti **/» 1904.
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yksi kolmannes kynnettynä ja yksi kyntämättömänä eli kesantona. 
Torppari ei saanut myydä karjanruokaa, lantaa, suomultaa eikä toi» 
saalta metsäntuotteita. Tekemistään uutisviljelyksistä hänellä oli pois» 
muuttaessaan oikeus saada korvausta, jollei sitä vielä sadossa ollut 
saanut.

Kartanon omistajan ja torpparin  keskisistä oikeudellisista suh» 
teista oli ainakin v:sta 1904 lähtien olemassa joukko  erinäisiä säädök» 
siä sinä vuonna laadituissa torpankirjoissa, jo tka muuten on tehty 10 
vuotta käsittäväksi vuokra»ajaksi. Tässä yhteydessä mainittakoon niistä 
seuraavat. Jos  torppari kuoli ennen vuokrakauden päättymistä, oli 
perikunnalla oikeus asua torpassa vuokra*ajan loppuun, mikäli kyke» 
nivät sitä hoitamaan kontrahdin  mukaisesti. Torpparin  muuttaessa 
torppaan tai siitä pois oli pidettävä taloudellinen katselmus, jo ta  toi» 
mittamaan isäntä kutsui kaksi yleistä luottamusta nauttivaa henkilöä, 
jota paitsi torpparilla oli oikeus kutsua puolestaan yksi syynim ies; 
kuitenkin oli syyni pätevä, vaikka torpparin edustaja ei ollutkaan 
läsnä. Vuokrasopimus katsottiin rikotuksi, jos torppari ei suorittanut 
veroa, jos hän rikkoi kontrahdin  määräyksiä tai jos hän joutui niin 
huonoon  taloudelliseen asemaan, ettei vo inut torppaa hoitaa. Jos 
isäntä katsoi torpparin rikkoneen vuokrasopimuksen, hänen oli kut» 
suttava tulo» ja lähtökatselmuksen tapainen ’välisyyni’, jossa ratkais» 
tiin, oliko sopimus rikottu  vai eikö. Jos taasen torppari tässä syynissä 
tuomittiin muuttamaan torpasta, hänellä oli laissa määrätty muutto» 
aika, mutta hänen oli muutettava 14 päivän kuluessa, jos hänet tuo» 
mittiin vaille kansalaisluottamusta tai tuomittiin huonosta  ja siveettö* 
mästä elämästä tai »mallas» tai väkiviina»asetuksen» rikkomisesta tai 
jonkin  m uun syynimiesten raskauttavaksi katsoman asian takia. 
Edelleen oli kielletty pitämästä asukkeina huonomaineisia henki» 
löitä.

Urajärven kartanon torppien verot ja niiden maksutavat viime 
vuosisadan loppupuolella ja tämän vuosisadan alussa kuvastavat tosin 
meillä muuallakin esiintyneitä tapoja, jopa  yksityiskohtaisimpia työ» 
ja  luontaisveroja myöten, mutta sen torppari» ja mäkitupalaitos he» 
rättänee silti mielenkiintoa. Ja  mielenkiinto kohd is tuu  ennen muuta 
urajärveläisiin vero tusp iire ih in : kotitorppareihin, joiden työvoimalla 
maanviljelystyöt pääasiassa suoritettiin, ja Rutalahden metsäkulman 
alustalaisiin, jotka kaukana asuvina vain kesällä tekivät jalkapäiviä 
kartanoon, mutta jo tka sen sijaan maksoivat metsätalous», karjan» ja 
pellontuotteita. Sitten oli ent. lampuotitiloista m uodostuneilla torpilla 
muiden kotitorppien veroista eroavia rasituksia. Viimeisenä ryhmänä 
olivat suuremman tai pienemmän luvun jalkapäiviä vuodessa suorittavat 
mäkitupalaiset.
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Joka tapauksessa näyttää Urajärven kartanon torpparilaitos sopu» 
suhtaiselta yhteiskunnalliselta kokonaisuudelta. Se oli tarpeeksi iso 
synnyttääkseen moninaisia sosiaalisia tapoja ja järjestelyitä, m utta toi» 
saalta kartanon syrjäinen asema ja vielä tuolloin suhteellisen vaati» 
maton kartanoelämä antoivat sen torpparilaitokselle tietyn kansan» 
omaisen sävyn.

1 Haaren, m. t., passim; Apala, T orpan vuokrasta Kalvoilan kunnassa v. 1912, 
Kaikuja Hämeestä VIII, passim; Rinne, Piirteitä tammelaisesta kyläyhteiskunnasta 
viime vuosisadan keskivaiheilla, Lounais»Hämeen kotiseutu» ja m useoyhdistyksen 
vuosikirja V, s. 130— 132; torpankirjoja H auholta  1800»luvulta, jäljennökset Kan» 
sallismuseossa.

E. A .  Virtanen.



Hämäläinen häätupa.

Järven Mattilassa Längelmäellä, noin 20 km O riveden asemalta 
koilliseen, on säilynyt meillä ilmeisesti harvinainen rakennus, häätupa. 
Se sijaitsee mainitun talon pihan lännenpuoleisella sivustalla ja sitä 
nimitetään talossa »ylärakennukseksi» eli »ylätuvaksi», mutta paikka* 
kunnalla se on tunnettu  »häätuvan» nimellä.

Kuva 1. H äätupa M attilan talon kartanolla. Kirj. valok.

Rakennuksella, kuten sen pohjapiirroksesta selviää, on tavalli* 
sista kansanrakennuksista poikkeava m uoto  varsinkin siinä suhteessa, 
että sen toinen pää on kuusikulmainen (kuva 1). Se on kolmehuonei* 
nen, kuistilla varustettu rakennus, jonka pituus on 11,5 m ; kuusi* 
kulmaisen osan suurin leveys on (kulmista mitattuna) 7 m (ks. kuvaa 2). 
Kuusikulmaisen osan katto on kutakin seinäosaa vastaavasti kuusi* 
lappeinen suippokatto, ja katon harjaristeyksellä nousee patsasmainen 
koriste, jonka päässä on apilanlehden muotoiset leikkaukset. Patsaa* 
seen on kiinnitetty koristeelliseksi leikattu rautainen levy viiritankoineen
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(kuva 3). Rakennus seisoo korkealla kivijalalla (kuva 4) ja siihen 
kuuluu  pihan puolella patsaallinen ja katoksellinen kuisti, josta kak» 
soisovien kautta päästään porstuaan ja siitä molempiin huoneisiin 
(kuva 5). Sisältä molemmat huoneet ovat tasaisella välikatolla varus» 
tettuja. Kuusikulmaisessa huoneessa on porstuan puoleisessa nurkassa

Kuva 2. Kuva 3. H äätuvan  katon
H äätuvan pohjakaava. harjakoriste ja  viiri.

nelikulmainen pystyuuni (kuva 6), neliseinäisessä huoneessa samaten 
porstuanpuoleisessa takanurkassa etuosastaan alhaalta kolmisivuinen, 
ylhäältä pyöreä uuni.

Rakennuksen tekovuosi on 1840. Se rakennettiin nykyisin naa» 
puritalossa Hasassa asuvan, v. 1850 syntyneen H enriika Vilhelmiina

Kuva 4. H äätupa pellon  puolelta nähtynä. Kirj. valok.
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Heikintyttären äidin, Järven Mattilasta olleen Henriika Vilhelmiinan 
häitä varten. Vihkiminen tapahtui kesäk. 5 p. 1840.

Rakennus kuului siis yksityiselle talolle ja tehtiin määrättyä tar* 
koitusta varten. Se sai paikkakunnalla kuitenkin laveamman käytän* 
nön ja yleisemmän merkityksen. Siinä alettiin vihkiä ei ainoastaan 
oraan talon pariskuntia, vaan myös naapurien, yleensä koko sen pii* 
rin, jotka kävivät toistensa pidoissa. Paitsi talollisten pitoja, häätuvassa 
pidettiin myös renkien ja piikojen häitä. Joskus vihittiin kaksikin 
pariskuntaa yhtaikaa.

Kuva 5. H äätupa kuisteineen pihan puolelta. Kirj. valok.

Rakennuksessa pidettiin tätä paitsi muitakin pitoja ja juhlia kuin 
häitä, esim. omien ja naapurien lasten ristiäisiä. Sivulliset käyttivät 
häätupaa maksuttomasti ja toivat mukanaan taloon pitoja varten 
ruokatarpeet y. m. niissä tarvittavat esineet. Kuten sanottiin, raken* 
nusta käyttivät pitohuoneena sellaiset perheet ja henkilöt, jo tka yleensä 
kävivät toistensa pidoissa; kauempana pitäjällä asuvalla vieraalla 
väestöllä ei ollut sen kanssa tekemistä.

N ykyisin  rakennus on samanlaisessa käytännössä kuin  m o n e tn .  s. 
»pihanpäärakennukset»: siinä nukutaan  varsinkin kesäisin, säilytetään 
vaatteita y.m. tavaraa.

Tiedossani ei maastamme ole muita tämän tapaisia häätupia. Sen 
sijaan niitä tunnetaan Ruotsista. Sigurd  E rixon  kuvaa kirjoitukses* 
saan »Samlingsplatser och bröllopstugor, hos den svenska allmogen»
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niitä ja niiden käyttöä. Längelmäkeläisestä häätuvasta ruotsalaiset 
eroavat siinä, että ne ovat kyläkuntalaisten yhteisesti rakentamia. Ku» 
kin ruokakunta  hankki rakennushirsiä, lautoja, lankkuja sekä teki 
päivätöitä, kunnes kaikki oli valmiina. Erikoiseen päivätyösauvaan 
merkittiin, kuinka monta työpäivää kukin  oli tehnyt. Tällaisia ylei» 
siä häätupia oli esim. Siljansnäsissä joka kylässä.1 Paitsi varsinaisia 
häätupia, Ruotsissa on ollut erikoisia »juhla»» eli »vierastupia» sekä 
»kellaritupia» häiden pitoa varten, jota paitsi häiden aikana on va* 
rustettu nukkum ispaikkoja »sänky* eli »makuutupiin» sekä »yötupiin».

Kuva 6. H äätuvan sisustaa ja  uuni. Kirj. valok.

Yksityisluontoisten tupien käyttämisestä vieraat maksoivat vuokraa, 
ja siitä oli kirjoittajan mukaan vain askel sellaiseen järjestykseen, 
jonka mukaan »pitokunta» (laget) itse valmisti häätuvan ja ylläpiti 
sitä.2

Erixon ei sano tuntevansa häätupia muualta Skandinaviasta, ja 
kuten sanottu, Suomestakaan ei niitä tähän saakka ole löydetty.

Längelmäkeläinen häätupa on kuu lunu t  ja kuuluu  vieläkin yksi» 
tyiselle talolle, mutta sen käyttämisessä on seikkoja, joita voidaan ver» 
rata ruotsalaisten häätupien käytäntöön. Sekin on ollut ei ainoastaan 
oman talon vaan »pitokunnan» käytännössä, vaikkakaan sen käyttä* 
rnisestä — kuten ilmoitetaan — ei ole suoritettu vuokraa. — Vanhat

1 Rig 1920, s. 41.
2 Erixon, Rig 1920, s. 42—45.
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häätavat kuvastavat kuitenkin sellaista kantaa, jonka mukaan häillä 
oli jossakin määrin määrätyn yhteisön keskeisen juhlan luonne: häi» 
hin saapujat toivat m uinoin tälläkin paikkakunnalla pitoihin muka» 
naan rieskaleipää, »kyläkakkoa», ja häiden y. m. perhejuhlien viettä* 
minen tässä samassa, joskin yksityiselle talolle kuuluvassa häätuvassa 
yhdisti määrätyn piirin samaksi »pitokunnaksi».

Rakennuksena Järven Mattilan häätupa on erikoinen siinä suh» 
teessa, että rakennuksen toinen puolisko on pohja»alaltaan kuusikul» 
mainen. Tämä jo  sellaisenaan viittaa rakennuksen erikoiseen »sakraa» 
liseen» luonteeseen. Sen esikuvana onkin  ilmeisesti ollut jok in  kirkko» 
rakennus. Lähinnä tullee kysymykseen naapuriseurakunnan Juupa» 
joen kirkko, joka on rakennettu v- 18361 ja on pohja»alaltaan kah* 
deksankulmainen.

Toistaiseksi, ennenkuin on saatu tietoja muista meillä mahdolli» 
sesti säilyneistä saman luontoisista rakennuksista, on ennenaikaista ryh» 
tyä määrittelemään längelmäkeläisen häätuvan etnologista merkitystä 
laveampaa vertausmittaa käyttämällä. Joka  tapauksessa sitä voidaan 
vertailla ruotsalaisiin häätupiin, mutta koko häätupalaitosta saatetaan 
mahdollisesti tarkastella sen tapaisten suvun ja määrättyjen sosiologis» 
ten yhteisöjen käyttämien yhteisluontoisten rakennusten ja niiden 
käytännön valossa, kuin esim. ostjakkien sankarilauluissa mainitut 
sotilaitten ja kosijoiden kodat sekä votjakkien palvontamenoissa käy» 
tetyt suku< ja alue>kualat (kodat)  ovat.

1 Ks. Colliander, Suomen kirkon paim enm uisto I, s- 186.

A lb ert Hämäläinen.



Maarian Kärsämäen roomalaisaikainen kalmisto.

Kärsämäen esihistoriallinen asuin* ja kalmistopaikka sijaitsee 
Maarian pitäjässä, 4 km:n päässä T urusta  koilliseen, Ruskolle vievän 
maantien varressa, lähellä Kärsämäen pysäkkiä T u ru n —Toijalan radan 
varressa. M aa löytöpaikan kohdalla viettää itään ja hieman eteläänkin, 
nousten huomattavimmin länteen, missä on Kärsämäen kansakoulu, 
ja luoteeseen H iiden taloon päin. N o in  parisataa m löytöpaikalta itään 
virtaa köyhävetinen Vähäjoki, joka Koroisten kohdalla yhtyy Aura* 
jokeen.

J o  ennen nyt puheena olevan asuin* ja kalmistopaikan keksimistä 
oli Kärsämäen kylästä tuo tu  Kansallismuseoon muutamia kivikauden 
esineitä. V uonna 1907 saatiin sieltä kourutaltta (4964:238), joka oli 
löydetty »Kärsämäen kylän hietakuopan luoteisreunalta»; tällä kuopalla 
epäilemättä tarkoitetaan suurta valtion hietakuoppaa. Saman hiedan* 
ottopaikan yläosasta on peräisin v. 1921 museoon ostettu veneen* 
m uotoinen vasarakirves (7866).1

Rautakautisista joko  hukkaan joutuneista tai säilyneistä löydöistä 
on useita mainintoja. N iinpä  on Kärsämäen kylästä n. s. Siggen eli 
Siikin torpan pihamaata raivatessa löydetty pienen kiven syrjästä pari* 
kymmentä solkea, veitsi, »sapeli» ( tikari? ) ja noin kyynärän verran 
ketjua; esineet oli myyty rautakauppiaalle T u rk u u n .2 Aivan nykyisen 
rautatiepysäkin rakennuksen yläpuolella, siis valtion hietakuopan pai* 
kalla, kerrotaan olleen kaksi nelikulmaisista kivistä ladottua »alttaria»; 
näistä oli useita kymmeniä vuosia sitten löydetty veitsi, »jolla ne 
mahtoivat uhri*elukoitansa teurastaa». Veitsi on jo u tu n u t  hukkaan ja 
»alttarit» oli hävitetty rautatietä tehtäessä.3 Paikan lähellä oleva H iisi* 
niminen talo, jonka vierestä sanotaan löydetyn rautaisia esineitä, ja se 
seikka, että koko  seudun nimenä on R istinpalta , ovat ilmeisiä todis* 
tuksia siitä, että kylällä on  ollut pakanuuden  aikana suuri merkitys. 
Ensiksi mainittu löytö samoinkuin läheisen »Puustellin» maalta tavattu

1 Aarne Europaeuksen kertom us »Lisiä M aarian kivikauden asuinpaikkain sel* 
vittelyyn» Kansallism useon esihist. osaston top. arkistossa.

2 A . AL Tallgren, A urajoen suun esihistorialliset m uistot, s. 33—34.
3 A . M . Tallgren, m. t., s. 34.
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rahakätkö 1 ovat nuoremmalta rautakaudelta ja osoittavat näillä seu« 
duin olleen kiinteää asutusta ennen historiallista aikaa.

M utta  Kärsämäen harjun itäistä rinnettä on jo  asuttu varhaisem* 
mallakin rautakaudella. K un valtion hietakuopan T u ru n  puoleisesta 
alareunasta oli vv. 1921—22 löydetty kivikautisia saviastianpaloja ja 
muita saman ajan asuinpaikan merkkejä (7884:1—3, 8050:1—4), ryh* 
dyttiin rinnettä tutkimaan. V. 1922 suorittivat tohtori Juhan i R inne  
ja maisteri E. A .  Virtanen  siellä kaivauksia, jolloin paitsi kivikautisia 
asutusjätteitä ilmaantui huomattavia vanhemman rautakaudenkin  löy<= 
töjä (8068:1—153, 157—167; 8076:1—68). Sittemmin on löytöpaikalla 
asuva palstatilallinen Kalle Jokela ottanut paikalta talteen joukon

Kuva 1. Maaria, Kärsämäki. N äköala v:n 1927 kaivausalueelta itään, V ähäjoen 
laaksoon. Etualalla hiedanotossa tuho ttua  aluetta.

kivikauden esineitä (8593:1—8, 8596). Vv. 1926 ja 1927 löysi Jokela 
edelleen esineitä äskettäin käytäntöön otetusta hietakuopasta, viimeksi* 
mainitusta kohdasta n. 50 m lounaaseen (8765; 8772:1—36). Keväällä 
1927 suoritettiin paikalla uudelleen tutkimuksia tohtori 6’. Pälsin ja 
tämän kirjoittajan johdolla. Täm än esityksen perustana oleva aineisto 
on saatu pääasiassa viimeksimainittuna vuonna suoritetuista kaivauk* 
sista (8773:1—916). Seuraavan vuoden  aikana saapui vielä Kansallis» 
m useoon eräitä hiedanajossa talteenkorjattuja esineitä (8868:1—9; 8880: 
1—3). Tähänastiset löydöt ovat pääasiassa rautatien ja maantien väli» 
seltä alueelta, mikä nykyään kuu luu  osaksi H iiden taloon, osaksi 
Marttilan tilasta lohkaistuihin Jokelan pikkutilaan sekä Kutomo* ja 
Punomotehtaan maihin. — T u tk ittu  ala rajoittuu Jokelan tontin poh* 
joispuolitse pysäkille vievän tien ja saman tontin eteläpuolitse kulke* 
van peltotien väliselle maakaistaleelle. Lounasta kohti ei löytöalue

1 Wilh. Lagus, N umismatiska anteckningar II, s. 54—55.
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ole saattanut enää jatkua kovinkaan pitkälle, korkeintaan noin pari* 
senkymmentä metriä kaivauksen ulkopuolelle. M aa alkoi nimittäin 
tu tk itun  alueen lounais* ja eteläosassa vähitellen m uuttua  savimaiseksi 
ja löydöt alkoivat loppua. Keväällä 1928 tuhottiin  tällä taholla tutki* 
maton reunakaistale kokonaan hiedanajossa. — Kaakossa, alempana 
rinteellä, sekä irtonaiset että kiinteät muistomerkit päättyivät luontai* 
seen kiviriviin, joka alkoi kaivausalueen etelänurkkauksesta (liite* 
kartta, alue II, oja C, I —II:g, h) ja oli ja tkunut siitä pohjoiskoil* 
lista kohti. Yleensä vähenivät löydöt m uutenkin alaspäin tultaessa.

Runsaimmin on paikalta k i v i k a u d e n  löytöjä, joista alimmat 
sijaitsivat noin 21 m meren pinnan yläpuolella. M onipuolinen  löytö* 
kalusto osoittaa rinteen olleen tärkeänä asuinpaikkana kivikaudella. 
Sekä korkeusasemansa että saviastiapalojensa mukaan Kärsämäen asuin* 
paikka on aivan kivikautemme lopulta.1

Kivikautiset esineet sekä r a u t a k a u d e n  polttohaudat ja myös 
m uut kiviasetelmat sijaitsivat samassa kerroksessa. H au d a t  olivat, kun  
sopivan syvyinen kuoppa  oli kaivettu rovion jätteitä varten, joutuneet 
parhaiksi kivikautiseen kulttuurikerrokseen.

Vaikka tämän esityksen tarkoituksena onkin  seikkaperäisemmin 
kuvailla vain rautakauden aikaista kalmistoa, niin teen selkoa siitä 
huolimatta kaikista kivilatomuksista ja muista kiinteistä jätteistä, koska 
monesti on vaikeata ratkaista, kuu luuko  kysymyksessä oleva jäännös kivi* 
vaiko rau takauteen; näin on ennen kaikkea useimpien kiveysten laita.2

1 A . Europaeus, SM 1925, s. 17 ja seur., ja  SMYA XXXVI:1, s. 64 ja seur.
2 Runsas kivikautinen asujamisto on epäilem ättä jä ttäny t jälkeensä kiinteitä» 

kin muistomerkkejä. M utta, kuten jo  m ainittiin, tuottaa kivilatom usten aikamäärit» 
tely monessa tapauksessa voittam attom ia vaikeuksia. Ihm ettelyä herättää, että mui» 
naisjäännöksiin on käytetty runsaim m in p u n a i s t a  h i e k k a k i v e ä ,  jo ta  paikka» 
kunnalla  esiintyy vain siirtolohkareina. Koska rautakauden haudoissa esiintyy tätä 
kiveä, niin on sitä varmasti käytetty  tällä ajalla. Norjassa on kansainvaellusajalla 
käytetty  punaisenruskeata kiveä vastaavaan tarkoitukseen (Th. Petersen, N orske 
O ldfund  IV, s. 30). A ivan ehdo ton ta  todistusta ei meillä sitävastoin ole kivikau* 
delta täm än kivilajin käytöstä latom uksiin. Useim pia täällä tavattavia kiveyksiä, 
joista ainakin m uutam at ovat liedensijoja, on  totunnaisesti p idetty  k iv ikau tisina; 
mikään ei kuitenkaan estä pitämästä niitä rautakautisina. Kysymyksenalaiseksi jäisi 
tällöin, m ihin ovat jou tunee t kivikauden k iinteät jätteet, jo ita  täm än ajan asuin* 
paikkalöydöt edellyttävät. Sama ilmiö esiintyy Alvastran esihistoriallisella löytö* 
paikalla Itä*Göötanmaalla Ruotsissa; kalm isto on kaikissa suhteissa, kuten myöhem* 
min tulemm e huom aam aan, Kärsämäen kalm iston kaltainen. Siitä on talteensaatu 
esineitä kivikaudelta nykyaikaan saakka. N o in  5—30 cm syvässä olleita kiviladel» 
mia ei sikäläinen tutkim uksien suorittaja ole myöskään vo inu t ajallisesti määritellä, 
vaan on ainoastaan todennu t niiden sisältäneen hiiliä ja m uutenkin osoittaneen 
tu lenkäytön m erkkejä; yksityiskohtaista selostusta ei ladelmista ole ju lk a is tu ; Med» 
delanden från Ö stergötlands Fornm innesförening 1903, s. 2, ja  Svenska Fornmin» 
nesför. Tidskr. (SFT) 12, s. 280.
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Koko kaivausalue oli tutkimuksiin  ryhdyttäessä myöhemmän 
viljelyksen osittain turmelema. Esihistoriallisen kulttuurikerroksen 
päällä oli paksu peltomultakerros. Jokelan rakennuksien pohjoispuo« 
lella se vaihteli 6:sta 40 cm:iin, eteläpuolella taas, jonne paikkakunta« 
laiset kertoivat ajetun kaupungista kaikenlaisia jätteitä, oli multamaata 
n. 20:stä 30 cra:iin. Todennäköisesti oli edellisellekin alueelle, sen huo« 
mattavasta paksuudesta päättäen, tuotu  muualta täytemaata. M yös 
esihistoriallisen kulttuurikerroksen vahvuus vaihteli huomattavasti: 
aikaisemmin tutkitussa kohdassa se oli 15—45 cm, myöhemmin tut« 
kitussa n. 30—60 cm. Paksuinta se oli ku lttuurim aakuoppien sekä 
kiveyksien ja muitten kiinteitten muinaisjäännösten kohdilla. Pelto« 
mullasta ja maanpinnalta tavatut kivikauden esineet osoittivat, että 
esihistoriallinenkin kulttuurimaa oli jossain määrin myöhemmin liiku« 
teltua. O sa esineistä oli saattanut nousta ylös ojia kaivettaessa. M utta  
hautakiveyksien yläpinnalla olevista naarmuista päättäen on aurakin 
kyntänyt syvälle.

Jokelan tontin pohjoispuolella tutkitulla alueella oli kulttuuri« 
maa ollut kaivauksen suorittajan mukaan isorakeista ja punertavan« 
ruskeata; paikoitellen oli ollut tummempia kohtia. Eteläpuolella oli 
maa hienojyväistä »rapparihietaa». Aivan maantien vieressä oli kapea 
kaistale savimaista maata, joka oli syntynyt paikalle johdetun  veden 
vaikutuksesta. Kaikki palo« ja mätänemisjätteet olivat siinä tyystin 
hävinneet.

Luonnonkiviä oli ainoastaan kaivausalueen kaakkoisreunassa, 
sillä kohtaa, missä rinne alkoi taittua jyrkänlaiseksi törmäksi. Tässä kulki, 
kuten jo  mainittiin, vallimainen luontainen kivirivi, joka Jokelan havain« 
tojen mukaan oli ja tkunu t pitkin törmän yläreunaa pohjoiskoilliseen. 
Kaikki m uut kivet tutkitulla alueella olivat ihmiskäden asettamia. 
N e  olivat enimmäkseen punaista hietakiveä ja useimmiten teräväsär« 
mäisiksi lohottu ja  (vrt. nootti 2 siv. 48). Palo« ja mätänemisjätteitä 
oli vain vähän. Löyhä hiekka ei säilytä niitä yhtä hyvin kuin  savi* 
pitoinen maa. Syvyyssuuntaan ei voinut aivan tarkkaan määritellä 
kulttuurimaan rajaa, sillä vettä helposti läpäisevä hieta oli tum m unut 
huomattavasti syvemmälle kuin mitä se oli ollut liikuteltu. Tummaa 
maata jatkui tavallisesti hyvän jo u k o n  kivikautista löytökerrosta syvem« 
mälle.

Kaivaus suoritettiin siten, että samalla kerralla paljastettiin mah« 
dollisimman laaja alue, aina 150 m 2. Viiltämällä lapioin parin cm:n 
paksuisia kerroksia edettiin koko kaivauksen alaisen kaistaleen levey« 
dellä. Kaikki kivet jätettiin paikoilleen, yksinäisetkin, hietapatsaan 
varaan aina siksi, että kulttuurimaa koko syvyydeltään oli näin tar« 
kastettu. Kiveykset ja haudat tutkittiin  erikseen pienillä lastoilla 
4
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samoin kaikki tummaa maata sisältävat alat ja kehät. Paitsi yleistä 
karttaa kaivausalueista, tehtiin kustakin kiveyksestä ja haudasta oma 
erikoiskarttansa.

Seuraavassa tarkastamme kutakin Kärsämäessä paljastettua kiin<= 
teätä asuins ja kalmistojäännöstä erikseen.

V. 1 9 2 2  s u o r i t e t u i s s a  k a i v a u k s i s s a  Jokelan palstan poh* 
joispuolella tavattiin useita kiveyksiä,1 joidenka tarkoitus on monessa 
tapauksessa aivan epäselvä. — Ensimäisen kaivausalueen ruuduissa 
1:2 ja 11:1—2 oli sekä suurista että pienistä kivistä laadittu pitkänomainen 
kiveys. Kulttuurimaa sillä kohdalla oli vahvasti hiilensekainen ja  pala* 
nut. Itse kivissä ei näkynyt tulenkäytön merkkejä.

T oinen  asutusjäte paljastui saman kaivausalueen ruuduissa 1:3—4 
ja 11:3—4. Se käsitti 8 pienikokoista kiveä, jo tka  eivät olleet palaneita; 
länsipuolella oli vähäinen nokitäplä. Kivien luoteispuolella, niistä n. 
20 cm:n päässä, oli isohko laakamainen kivi ja toinen samanlainen oli 
itä* sekä 2 pienempää pohjoispuolella. — Selvä liedensija oli ruudussa 
IV:4. Sen läpimitta oli n. 60 cm. Itä«, kaakkois* ja eteläpuolella olivat 
liesikivet latteita, muualla pyöreitä; ensiksimainitut olivat asetetut syr«< 
jälleen pystyyn pitkin kiveyksen reunaa. Lieden etelä* ja kaakkois* 
reunassa oli kiviä kahdessa kerroksessa. T ulen merkkejä oli runsaasti. 
Kivet olivat mustuneita ja hiiltä oli vahvasti kivien päällä ja jou* 
kossa sekä ympärilläkin. Lieden luoteispuolella, siitä 20 cm:n päässä, 
oli pieni kivi; sen ympärillä ja sen ja lieden välissä oli vahvasti pala* 
nutta, hiilensekaista maata.

Kiveys ruudussa  IV: 1 voitiin vain osittain paljastaa. Se oli muo* 
dostettu 6—10 cm n läpimittaisista pyöreistä kivistä. Arviolta oli kiveyk* 
sen alkuperäinen suuruus ollut ainakin 1 m 2 ja m uodoltaan  se oli 
pyöreä. Ladelma muistutti tasaista kotakiveystä. Jälkiä tulenpidosta 
ei näkynyt. Jokela kertoi tavanneensa samanlaisen laajan kiveyksen 
viereisestä hiekkakuopasta.

Toisesta vuoden 1922 kaivauksesta saatiin esiin kolme kiinteätä 
asutusjätettä. Ruuduissa I L l —2 ja 111:1 sijaitsi yhtenäinen pyöreä 
kiveys; sen suuruus oli 1,25 X 1,20 m. Kivet olivat yleensä pieniä, jou* 
kossa oli kuitenkin joitakuita aina 40 cm pitkiä. Tulenkäytön  suora* 
naisia jälkiä ei ollut. Sensijaan oli kahdessa kohdassa punaruskeita 
täpliä, kooltaan l,oXO,5 ja 0,8 X 0,4 m. Molemmissa kohdissa punertava 
maa alkoi kiveyksen tasalta ja jatkui koskemattomaan maahan saakka.

Verraten iso liesi tuli esiin ruuduista  11—111:2—4. Se oli läpi* 
mitaltaan l,75Xl,oo m ja  ku takuinkin  pyöreä. Kivet olivat yleensä 
suuria ja niitä oli vain yhdessä kerroksessa. Etelä*, kaakkois* ja  itä*

1 Ks. karttoja esihist. osaston top. arkistossa.
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sivujen reunakivet olivat latteita ja  syrjälleen pystytettyjä, kuten ensi» 
mäisen alueen liedessäkin. Tulenkäytöstä näkyi merkkejä vain lieden 
pohjois» ja länsiosissa, joissa oli hiiltä ja palanutta maata.

Kolmas asutusjäte, ruudussa 111:4, oli myös liesi. Se oli muodol» 
taan pyöreä, läpimitaltaan 75 cm ja  tehty l l :s tä  n. 15—25 cm pitkästä 
kivestä. N e  eivät olleet kiinni toisissaan, ja liesi näytti senvuoksi haja» 
naiselta. Kivet olivat tulenkäytöstä mustuneet ja niiden välissä ja ym» 
pärillä oli runsaasti hiiltä.

Edellisten lisäksi paljastettiin Jokelan tontin pohjoispuolella 
useita tummaa maata sisältäviä kivettömiä pyöreitä aloja, jo idenka 
tarkoituksesta kaivausten suorittaja ei päässyt selville.

V u o d e n  1 9 2 7  k a i v a u k s i s s a  löydettiin myös useita kivi* 
ladelmia.

K iveys 1 (ks. liitekarttaa) oli n. 1 m:n pituinen ja levyinen. 
Kiviä oli kolmessa kerroksessa, ylimmässä 12, joista paksuin, n. 32 
cm, oli keskellä. Alimmassa kerroksessa oli vain kolme huomatta» 
vampaa kiveä. Ylimmät kivet olivat n. 20 cm maanpinnan alla. Maa 
kivien välissä oli aivan tummaa, mutta ei hiilipitoista. Likaista maata 
jatkui vielä kivien alapuolellekin. Kivien seasta ja niiden ympäriltä 
löytyi kolme saviastianpalaa, 4 kivilaji»iskosta, 1 piiliuskare ja vähän 
luumuruja. Kivissä ja ympäröivässä maassa ei ollut palamisen merk» 
kejä. M uinaisjäännös ei näyttänyt olevan minkäänlaisessa yhteydessä 
heti sen kaakkoispuolella sijainneen rautakautisen polttohaudan kanssa.

K iveys 2  oli n. l.eo m pitkä, 0,6o m leveä, lukuunottam atta  kahta 
sen koillispuolella olevaa kiveä. Kivet olivat keskimäärin 10 cm pak» 
suja ja aivan pieniä. N iiden  peittä» 
mä tum ma ala oli vajaa 1 m pitkä 
ja ladelman levyinen. M aa tässä 
oli huomattavasti tummempaa kuin 
edellisessä kiveyksessä, muistuttaen 
nokea; myös kivet olivat tummu» 
neita. M uotonsa  ja mittojensa puo» 
lesta sopii asetelma paremmin hau» 
daksi kuin liedeksi (kuv. 2 ja 4).

K iveys  3  oli 1,55 m pitkä ja 0,so 
m leveä; kivien paksuus vaihteli 
4:stä 24 cm:iin. Asetelman suunta 
oli kaakkois»luoteinen, muoto pit» 
kähkö nelikulmio. Neljä kiveä oli 
varsinaisen kiveyksen ulkopuolella.
Kiveyksen pohjoispuolella ja osit»
tain sen alueellakin oli tumma p y ö »  Kuva 2. Kiveys 2 lounaasta päin.
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reä ala, joka alkoi heti kivien alta ja jatkui n. 30 cm niitä syvem« 
mälle. Kiveyksestä ja sen ympäriltä löydettiin käsihioimen kappale, 
7 kivilaji<iskosta, 1 kvartsi«liuskare sekä 1 koristamaton saviastian« 
pala. M uotonsa  ja kokonsa puolesta saattaa tätäkin asetelmaa pitää 
hautana; siinä tapauksessa se olisi ollut ruumishauta.

K iveys 4  oli kokonaan tum man maakerroksen ympäröimä. Tum« 
m u n u t maa alkoi heti kivien ylärajasta ja jatkui 35—40 cm niiden 
alapuolelle; leveys oli 1,20 ja pituus 2,50 m. Itse kiveyksen suunta 
oli etelä»pohjoinen; sen pituus oli 1,90 m ja leveys pohjoispuolelta 
n. 0,60 m. Päällimmäistä kivikerrosta syvemmällä ja jo n k u n  verran ase« 
telman sivulla oli neljä kiveä. Ladelman vaiheilta löydettiin  3 kivi« 
ja 2 kvartsi«iskosta. Yhtään muinaisjäännöksen tarkoitusta määrittele« 
vää löytöä ei saatu.

Tavallista pienemmistä kivistä tehtyjä olivat kiveykse t 5, 6  ja  7. 
Kivet olivat punaista hiekkakiveä. N iiden  ohuudesta  (2—10 cm) päät« 
täen niitä on tuskin voitu käyttää liesikivinä; paremminkin ne sopisi« 
vat katekiviksi. Ladelmat 5 ja 6 saattavat m uodostaa oman kokonai* 
suutensa, esim. kodan pohjakivityksen. N iiden  keskivälillä sijaitsevaa 
pyöreätä, tummaa kohtaa, jossa oli tavallista mustempaa maata ja josta 
löytyi kivikautisia saviastianpaloja, on voitu käyttää tulisijana. Ki« 
vissä itsessään ei ollut pienintäkään palamisen merkkiä. M aa oli taval« 
lista tummempaa kautta koko kivetyn alan, mutta ennenkaikkea ensi« 
mäisen kiveyksen ympärillä. Kiviladelman 7 koillispuolta rajoitti n. 
60 cm leveä ja useita kymmeniä cm syvä tum ma juova. Missä suh« 
teessa se on ollut kiveykseen tai onko se ensinkään k u u lu n u t  siihen, 
ei voitu todeta. Toistakymmentä cm ladelman kiviä syvemmällä oli 
kehässä muutamia ohuita yksinäisiä kiviä. Viimeksi selostetuista kiveyk« 
sistä ja niiden ympäriltä löytyi hioinkiven ja poikkikirveen kappa« 
leita, 10 vuorilaji« ja 8 kvartsi»iskosta ja  5 saviastianpalaa; näistä oli 
yksi astian pohjapala, joka tuli esiin ladelmien 5 ja 6 välillä tavatusta 
oletetusta tulisijasta. Vähän matkaa kiveysten u lkopuolelta tavattiin 
muitakin kiviesineitä, jo ten  kiveyksien ympärillä oli ilmeisiä kivikau» 
tisen asutuksen merkkejä.

K iveykse t 8  ja 10 tulevat puheeksi m yöhem m in selostettavan ke« 
hän yhteydessä (s. 54).

Aivan ohuista laatoista tehty oli myös kiveys 9 (ks. kuv. 5). Ym« 
päristöstä eroava tumma maa alkoi heti kivien alta ja ja tkui n. 25 cm 
syvälle; eri puolilla kiveystä oli 6 samanpaksuista kiveä. Ladelmasta 
ja sen ympäriltä löytyi hioin ja sellaisen kappale, suuri kivi«iskos, 2 
kvartsi«iskosta, savenmöhkäle ja saviastianpala sekä kivien seasta 
m uutam a luum uru. Toista metriä kiveyksestä luoteeseen oli säännölli» 
sen pyöreä, tummaa maata sisältävä ympyrä, joka alkoi n. 45 cm
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syvällä ja ja tkui siitä n. 40 cm alaspäin. Pyörylän tienoilta saatiin 13 
kvartsi« ja 16 kivilaji«iskosta sekä 52 saviastianpalaa. Löytöjen run« 
saus on suuri m uuhun  ympäristöön verraten, ja siitä päättäen on 
kysymyksessä olevaa kohtaa käytetty asuntotarkoituksiin.

V uoden  1927 kaivauksissa oli ainoastaan yksi selvästi todettava 
liedensija, kiveys 11 (kuva 3). Sitä ympäröi 8 yli 10 cm paksua kiveä; 
niiden epäsäännöllisen aseman vuoksi on vaikeata ratkaista, mikä niiden 
tarkoitus on ollut. N e  sijaitsivat samassa tasossa kuin varsinaiset liesi« 
kivet. Tulisijassa, jonka laajuus oli n. 60 cm, oli kiviä useassa ker« 
roksessa. Kivien välissä ja alla oli runsaasti hiiltä ja muita palamisen 
jätteitä n. 30 cm paksuna kerroksena.

Kuva 3. Kiveys 11, jonka  takareunassa on tulisija (vrt liitekarttaan),
idästä päin.

Mielenkiintoisimmat Kärsämäen löytöpaikan kiinteiden muinais* 
jäännösten joukossa ovat kaksi v n 1927 kaivauksissa paljastettua pyö« 
reähköä kehää. Toinen  näistä oli säilynyt melkein kokonaisuudessaan, 
toinen sitävastoin oli suurimmaksi osaksi hävitetty hiedanajossa (säästy« 
nyt kehän katkelma näkyy liitekartassa lähellä sen vasemman puoleista 
alanurkkaa sekä kuvassa 4).

Ensinmainittu kehä (kuva 5) sijaitsi kaivausalueen keski«osassa (liite« 
kartassa keskeisenä kuviona). Sen maantienpuoleinen reuna oli sattunut 
sille kohtaa, mihin, kuten edellä mainitsimme, oli aikanaan johdettu  
vettä, joka oli siellä tuhonnut kaikki orgaaniset jätteet ja tu lenpidon 
jäljet. Itäreuna raukesi osittain kaivauksia suoritettaessa, kun tahdot- 
tiin ottaa selville kuopan  leikkauksessa näkyvän tum man kerroksen, 
kehän, luonne; sitä ennen oli kuitenkin todettu  kehän yhtäjaksoisuus. 
Ympyrän halkasija oli ulkoreunasta lukien n. 9,5 m. Itse kehäjuova 
oli keskimäärin n. 40 cm n levyinen ja syvyinen. Todennäköisesti ei 
syvyys alkujaan ole ollut näin suuri, vaan helposti vettä läpäisevä 
maa on tum m unut kehän alkuperäistä alarajaa syvemmälle. Kehä ei 
ole ollut yhtenäisen pyöreä; alueen I ruuduissa I I I—IV: 17 oli aukko, 
jonka reunoista jatkui sisäänpäin kaksi toisiinsa yhtyvää varsinaisen 
kehän levyistä tummaa juovaa. Toinen  näistä jatkui kehän ulkopuo«
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lellekin ja päättyi siellä kivettömään pyöreään hiilialaan. Hiiliä oli 
siksi runsaasti, että paikalla on selvästi ollut tulisija. Kehän koillis* 
reunassa oli samaten tummaa maata sisältävä pyörylä, jossa ei ollut 
hiiliä eikä muutakaan varmaa tulenkäytön merkkiä.

Enemmän kuin missään muualla koko kaivausalueella oli tämän 
kehän puitteissa kiviä, sekä itse kehäjuovassa että sen sisäpuolella. 
Piirin sulkeman alueen pohjois*koillisen osan täytti suureksi osaksi 
laaja kiviladelma, joka useimpien kaivausalueen kiveysten tavoin oli 
tehty ohuista hietakivilaatoista; joukossa oli jokunen  suurempikin

Kuva 4. Maaria, Kärsämäki. V:n 1927 kaivausalueen eteläosa, eteläkaakosta päin. 
Etualalla kiveys 2. Taaem pana oikealla soikean tum m an kehän katkelma ja  sen 
sisäpuolella kiveyksen 1 pohjakivet ym päröivine tum m ine kulttuurim aineen sekä 

etäämmällä kiveys 3. Paljastetun alan keskellä haudan 16 katekivi.
(Vrt. liitekarttaan.)

lohkare. Kehän koillisosassa kiveys näyttää m uodostaneen nelikulmai* 
sen alan; itäosassa se oli hajanaisempi. Kivetyllä alueella ei maa ollut 
erikoisen tummaa, lukuunottam atta  pientä kahden kiven kattamaa 
kohtaa kiveyksen keskivaiheilla.

Tum m an kehän m uodostam an ympyrän keskipisteessä oli poltto* 
hauta 19 (kuva 11). Sen rakenteesta tehdään myöhemmin (s. 59) 
muitten hautojen yhteydessä selkoa.

Tärkeän kiinteiden muinaisjäännösten ryhmän m uodostavat kal* 
miston erilaiset h a u d a t .  N e  jakautuvat kahteen pääryhmään: poltto* 
ja  ruum ishautoihin. Ensinmainitut voidaan rakenteensa mukaan jakaa 
kiviasetelmahautoihin, kivipeitteisiin hautoihin, astiahautoihin ja luu* 
kasahautoihin. Kaikissa on saattanut olla orgaanisesta aineesta val*
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mistettu astia, vaikka se on jäljettömiin hävinnyt. H au d a t  sijaitsivat 
n. 15—30 cm syvässä eli sillä tasolla kulttuurikerroksessa, mistä kivi* 
kauden esineitä tavattiin runsaimmin. Yksi ruumishauta (n:o 20) 
ulottui kuitenkin kulttuurim aan alarajaa syvemmälle.

Selostan ensin p o l t t o h a u d a t  ryhmittäin.
K i v i a s e t e l m a h a u d a t .  Ensimäinen kiviasetelmahauta, hauta 

12 (kuva 6), sattui osittain viereiseen ojaan, m utta ei ollut kuiten» 
kaan millään tavalla vahingoittunut. Siinä oli 3 2 x 2 7  cm:n mittainen

Kuva 5. Maaria, Kärsämäki. V:n 1927 kaivausalue pohjoiskoillisesta päin. Etualalla 
lähinnä kiveys 9 ja  oikealla vähän kauem pana hauta 21. Taaem pana pyöreä tum ma 

kehä kiveyksineen ja  keskushautoineen (kuva 11).

ja 3 cm paksu pohjakivi sekä kaksi tätä vastaan viistoon asetettua 
suunnilleen samanpaksuista kiveä, jo tka vain osittain kattoivat pohja* 
kiven, kaikki punaista hiekkakiveä. Avonainen puoli antoi koilliseen. 
Palaneet luusirut, säilyneistä hampaista päättäen nuoren ihmisen, 
sijaitsivat pohjakivellä ;^ainoatakaan ei tavattu sen ulkopuolelta. Luit* 
ten seassa oli vähäsen roviolta mukaan pantua noen sekaista jätettä 
sekä yksi solki (kuva 18). Kivien välistä löytyi kividskoksia ja pieni 
koristeeton saviastianpala, jo tka todennäköisesti ovat jou tuneet hau» 
taan sitä rakennettaessa. Pohjakivien alta alkoi koskematon maa. 
H audan  laajuus oli n. 45 cm.

H auta 13  oli hiedanotossa rauennut alkuperäisestä asemastaan. 
Paitsi pohjakiviä niille asetettuine polttojätteineen oli samankaltaisia 
laattoja sortunut pohjakiviä alemmas. N e  ovat saattaneet m uodostaa
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haudan katteen joko  juuri 
edellä tai seuraavassa selosta* 
mallamme tavalla. Luita oli 
tässäkin yksinomaan pohja* 
kivillä, ja niiden seassa oli kei 
häänkärki (kuva 32). H audan  
vierestä oli Jokela löytänyt 
aikaisemmin toisenkin kei* 
häänkärjen (kuva 39). Pohja* 
kivien alla oli m uutam a savi* 
astianpala, epätyypillisen laa* 
tunsa puolesta yhtähyvin 
rauta* kuin  myöhäiskivikau* 

tinen. Kivien peittämä ala oli noin 60 cm laaja.
Rakenteeltaan erikoinen oli hauta 14 (kuva 7). Kaksi päällimmäistä 

kiveä oli asetettu viistoon pohjakiven suojaksi. H autaan kuului lisäksi 
kaksi erillistä kiveä, jo tka oli pantu lappeelleen jätteiden päälle. Luumu* 
ruja oli vain m uutam a kappale, mutta ne eivät sijainneet, kuten aikaisem* 
min mainituissa haudoissa, pohjakivellä, vaan varsinaisen kiviasetelman 
ympärillä. Katekivien alla sekä koko ladelman ympärillä oli palanutta, 
karkeaa, ympäristön maanlaadusta huomattavasti poikkeavaa hietaa. 
H audasta  ei tavattu ainoatakaan esinettä. Syynä tähän, samoinkuin 
luitten vähälukuisuuteen, on voinut olla, säilyneistä jätteistä päättäen, 
perusteellinen palaminen. H au d an  laajuus oli n. 40 cm.

H audan 15 kiviasetelma oli tehty kauniisti ja huolellisesti (kuva 8). 
Pohja oli neljästä limittäin asetetusta punaisesta hiekkakivestä, jo iden 
muodostamalle alustalle luu t ja niiden seasta tavattu solki (kuva 19)
oli pantu. Pohjakivien ympärille oli asetettu viisi kiveä niin, että
koillispuolella sijaitseva oli pystytetty  syrjälleen, m uut viistosti lap*
peelleen ulospäin kallistuen; kaakkoispuoleiseen reunaan oli jätetty 
pieni välipaikka. Lappeellaan 
olevien kivien yläreuna oli n.
20 cm, pystykiven 22 cm maan* 
pinnan alapuolella. H audan  
koko oli n. 6 5 x 5 5  cm.

K i v i l l ä  p e i t e t t y j ä  
h a u t o j a paljastettiin koko
kaivausalueelta kaksi. Toisessa, 
hauta 16  (kuva 4), olevaa luu* 
kasaa peitti ohu t punainen kivi* 
laatta. Luut olivat säännöllisen
pyöreällä alalla ja peittyivät ko* Kuva 7. H auta 14 kaakosta päin.

Kuva 6. H auta  12 itäkoillisesta päin. Pohja* 
kivellä palaneet lu u t ja  oikealla reunalla hau* 

dasta löydetty  solki (kuva 18).
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konaan kiven alle.
Luukasan pohja 
oli aivan tasainen, 
jo ten  näytti siitä, 
että luut oli pantu 
maahan pyöreä* 
pohjaisessa astias* 
sa ja senjälkeen 
peitetty kivellä.
Itseastiasta ei ollut 
mitään jätettä. Sen 
läpimittaolisi ollut 
sama kuin  myöhemmin puheeksi tulevan astiahaudan eli n. 30 cm. 
Luita oli n. 10 cm paksulti ja niiden seasta tavattiin heti kivien alta 
vyösolki, kuva 29, ja tätä hieman syvempää yksinkertainen pronssinen 
kierresormus(?), kuva 30. — Edellisen laajuinen oli myös hauta 17 
(kuva  9), luukasa, jonka ala oli kulmikas; astiasta ei tavattu minkään* 
laista merkkiä. Luitten peitteenä oli kolme pyöreätä mukulakiveä, joi* 
den kattama ala oli n. 50 cm. H audassa  ei ollut esineitä.

A s t i a h a u t a ,  ensi kerran meillä todettu , oli hauta 18. Tämä 
hautam uoto  on varsin yleinen Skandinaavian niemimaan eteläosissa 
ja Itämeren saarilla. Varsinaisesta astiasta ei milloinkaan ole säilynyt 
m uuta kuin tiivisteenä käytettyä hartsia, jossa on astian neulomiseen 
käytetyn langan painamia jälkiä. Kärsämäestä tavattu hartsirengas oli 
löydettäessä vielä aivan eheä; se sattui kahden kaivausalueen rajalle, 
ja hiiliksi luu ltuna osittain tuhoutu i (kuva 10). Vasta kun luita tuli näky* 
viin, havaittiin hartsikehän oikea laatu. Sen läpimitta oli n. 25 cm. 
Ympärillä olleesta tummasta maasta päättäen astia oli pantu n. 50 cm 
laajaan kuoppaan. Luita oli vain hartsikehän sisäpuolella. N iiden  
seassa oli kolme palanutta savenpalasta (8773:905) ja jotain mustu* 
nutta  jätettä. Tätä en pitäisi kuiten* 
kaan minään roviojätteenä siinä mie* 
lessä kuin sana »bålmörja» edellyttää.
Luitten joukossa oli kyllä nokeen 
vivahtavaa karstaa, m utta mikäli saat* 
toi ymmärtää, se oli m uodostunu t 
luitten murenemisesta. Tähän verrat* 
tavia ovat muittenkin hautojen luu* 
jätteet, paitsi kehän keskellä sijain* 
neen haudan 19, jossa oli runsaasti 
nokea ja palanutta maata. Edellis*
ten lisäksi löytyi haudasta 18 prons* Kuva 9. H auta 17 kaakosta päin.

Kuva 8. H auta 15 kaakosta päin. A inoastaan neljä ylintä 
reunakiveä näkyvissä.
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sinen rannerengas (kuva 27) ja 
rautainen astian reunahelan kap* 
pale (kuva 28). Päällimmäiset luut 
olivat 39 cm syvässä.

Hartsitiivistettä oli niinikään 
eräässä Kärsämäeltä keväällä 1928 
hiedanotossa esiintulleessa hau* 
dassa, edellisenä vuonna tu tkitun 
alueen eteläreunassa. H au ta  oli 
museoon tuotaessa kokonaisuu* 
dessaan pantu  laatikkoon, jolloin 
sen sisältö oli jo u tu n u t  aivan 
sekaisin. Luitten seassa oli 11 
hartsinpalasta (8868:6), jotka eivät 
yhteen liitettyinä m uodostaneet
täyttä kehää. O n  luultavaa, että

osa hartsista on joko  jäänyt maahan tai muuten jo u tu n u t  hukkaan. 
Haudassa oli 7 enemmän tai vähemmän särkynyttä esinettä ja 1 saven* 
pala (kuv. 20—24).

Toisen samalla kertaa m useoon lähetetyn haudan luitten (8868:8) 
seasta ei tavattu hartsin paloja eikä mitään muutakaan esinettä. H au ta
on saattanut olla rakenteeltaan samanlainen kuin  edellä selostetut astia*
haudoiksi oletetut 1 u u k a s a t.

M yöhem m in v. 1928 paljastui vielä kolmas polttohauta v. 1927 
tu tk itun  alueen itäpuolelta. Palaneita luusiruja oli n. 40 cm n läpi* 
mittaisella ja 20 cm paksulla alalla. Allekirjoittaneen saapuessa pai* 
kalle oli luu t jo  ehditty kokonaan paljastaa, eikä voinut enää nähdä 
haudan  alkuperäistä asua. Esineitä siinä ei ollut.

V:n 1922 tutkimuksista laaditussa kertomuksessa mainitaan löyde* 
tyn »iso määrä palaneita luita» kai* 
vausalueen II ruudusta  11:4. Ilmei» 
sesti on tässäkin tapauksessa kysy* 
mys haudasta. Luut eivät ole voi* 
neet kuulua, kuten kaivausten suo* 
rittaja on olettanut, vieressä olevaan 
lieteen. Luettelossa (8068:54) maini* 
taan niiden olleen yhdessä 9 cm:n 
paksuisessa koossa.

Tarkemmin ei myöskään ole 
kaivauskertomuksessa kuvailtu tois* 
ta samana vuonna paljastettua
polttohautaa, josta löytyi 1,3 k g  Kuva 11. H auta 19 (vrt. kuv. 5).

Kuva 10. H audan  18 hartsirengas, mu* 
seossa uudelleen kokoon sovitettuna.

(8773:904).
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luita, yksinkertaisia helmiä, hiiliä, kuonaa, sulanutta lasia y.m. pikku* 
tavaraa (8076:57—60, 62—66).

Viimeksi kuvailtuun luukasahautojen ryhmään veisin mieluiten 
myös tumman kehän keskellä sijainneen haudan 19 (kuva 11). Palaneita 
luusiruja ja rovion jätteitä oli siinä 40 cm:n läpimittaisessa ja n. 13 cm 
syvässä säännöllisessä kuopassa. Luitten ympärillä oli n. 60 cm laaja 
tummempi ala, ilmeisesti luita varten kaivettu hauta. Kun kuoppa, 
jossa luut oli, oli ympäröivää tummempaa alaa pienempi ja säännöl* 
linen, on luu t mielestäni pantu maahan jostain orgaanisesta aineesta 
tehdyssä astiassa. Esineitä saatiin palasiksi särkynyt luukam pa (kuva 
31) ja 3 rautavartaan (neulan?) katkelmaa (8773:889).

R u u m i s h a u t o j a  on Kärsämäen kalmistosta kaikkiaan pal« 
jastettu 2 varmaa ja 1 epävarma, kun  ei oteta lukuun  ylempänä kiveys*

Kuva 12. V. 1922 tu tk itun  ruum ishaudan kiveys, jokseenkin 
lännestä päin.

ten yhteydessä selostettuja, ruumishaudoiksi sopivia kiviladelmia. 
V. 1922 tutkitusta ruumishaudasta löytyi useampia roomalaisen rauta* 
kauden esineitä,1 kun taas allekirjoittaneen vuonna 1927 tutkimista ei 
tavattu ainoatakaan esinettä. Epäilemättä ne ovat kuitenkin saman* 
aikaisia.

V. 1922 avattu hauta sijaitsi samassa kulttuurikerroksessa kuin kivi* 
kauden löydöt. Se oli 183 cm pitkä arkunm uotoinen kiveys (kuva 12), 
suunta pohjois*eteläinen. Leveys vaihteli huomattavasti. Kiveyksen 
korkeus oli suurin pohjoispäässä, jossa se vahvimmissa kohdissa oli 
30—40 cm, mutta mataloitui paikoitellen pariinkymmeneen cm:iin. 
Päällimmäiset kivet olivat peltomullassa, joten osa niistä oli voinut 
siirtyä pois paikoiltaan viljelystöissä. Keskellä oli kivikerroksen pak* 
suus vain 5—12 cm; olipa hauta eräässä kohdassa kokonaan vailla 
kivipeitettä. Eteläpäässä oli korkein kohta 27 cm ja matalin 18 cm. 
Kivet olivat yleensä suuria mukulakiviä, isoimmat 40 cm pitkiä. Länsi*

1 FM 1925, s. 27-28, kuv. 7 -8 .
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reunalle oli laitakiveksi asetettu suuri laakakivi pystyyn. Pohjoispäässä, 
jossa kiveys paikoin oli kaksikerroksista, oli alimmaisena iso laaka 
latteellaan. Suurten kivien liitekohtiin ja  väliin oli sovitettu kiiloiksi 
pienempiä latteita kiviä. Koillissivulla kiveys oli vaillinainen. H audan  
ulkopuolelta, sen vierestä, löytyi kaksi keihästä: sen eteläpäässä, vii* 
meisen päätykiven lounaispuolella ja sen pohjan tasalla, oli rautainen 
keihäs (kuva 33 vas.), kärki pohjoiseen; itäsivulta, niinikään kiveyksen 
pohjatasolta, tavattiin pistimen m uotoinen keihäänkärki (kuva 33 oik.), 
kärki koillista kohti. M olem pien keihäänkärkien putkiin  oli tart tunut 
neliniitistä villakangasta (8068:158—159). Samaan hautaan lienevät myös 
kuuluneet kiveyksen lähistöltä löytyneet kaksi pronssirenkaan katkel* 
maa (8068:166—167) sekä kolme pientä rautakiskoa (8068:165). — 
Itse kiveyksestä löytyi sen eteläisen päätekiven alta rautainen
kilven kupura  ja kädensija (kuva 33). Kupura oli ylösalaisin
käännettynä, kädensija oli sen alla. Edelleen tuli esiin n. 3 0 —40 cm:n 
päässä kiveyksen eteläpäästä »heti kiven alta» yhdestä paikasta 12 
rautakiskon palasta, jo tka  ovat olleet niittausnauloilla p u u h u n  kiin* 
nitettyjä (kuva 33). Kolmisenkymmentä cm kiveyksen pohjois* 
päästä löytyi päällimmäisten kivien ja niiden alla olevan laakakiven 
välistä 5 ihmisen hammasta ja laakakiven alta yhdestä paikasta useam* 
pia hampaita (8068:162). Läheltä hampaita tavattiin puuastian pronssi* 
sen reunahelan kappale (kuva 33). Jonk in  matkaa viimeksimainituista 
esineistä etelään päin näkyi maassa tumma, n. 40 cm pitkä ja 4 cm

leveä juova, ehkä ruosteen hävit»
tämä rautaesine; sen suunta oli
kaakkoisduoteinen. M aa kiveyk* 
sessä ja sen ympärillä oli vahvasti 
noen sekaista, ja haudan  tutkija
sanoo kiveyksen ainakin paikoitel» 
len olleen tumman maan peitossa.

V. 1927 paljastettu hauta 20  
oli kaakosta luoteeseen suunnattu  
säännöllisen soikea kivilatomus 
(kuva 13). Se oli polttohautoja 
huomattavasti syvempänä, ulot* 
tuen tällä kohden  40—45 cm vah* 
van kulttuurikerroksen alapuo* 
lelle. P ituus oli 180 cm, leveys 
110 cm. Yhdessä kohdassa oli

Kuva 13. R uum ishauta n:o 20 eteläkaa* kiviä 3;SSa kerroksessa. Ylinnä
kosta. Y linnä keskellä o llu t iso kivi pois* 8 0 x 5 0  cm:n läpimittainen

te ttu  ennen valokuvausta. kivi, tämän alla yhtenäisen, var*
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sinaisen hautakatteen m uodostavat 
kivet. Alinna oli haudan itäosassa 
kolme kiveä. Kivien paksuus vaihteli 
20—30 cm:iin. Ylin kivi oli n. 20 cm, 
keskimäiset n. 50 cm maanpinnan 
alla. M uodoltaan  kivet olivat mukula* 
kiviä, jokunen  punainen hiekkakiven 
kappale oli pantu  suurempien väliin.
Kiveyksen alla oli sitä vastaava tumma 
maa*ala, jossa ei kuitenkaan ollut has 
vaittavissa erikoisempaa mainittavaa.
H audasta  ei löytynyt ainoatakaan 
esinettä. Luurangosta oli säilynyt ala* ja yläleuan osia hampaineen, 
jo tka saatiin talteen alkuperäisessä asemassaan (kuva 14); ne olivat 
n. 20 cm:n päässä kiveyksen luoteispäästä. H am paat ovat tohtori P. 
von B onsdorjfin  mukaan nuorukaisen, koska viisaudenhammas ei vielä 
ole täysin puh jennu t;  muuten ne ovat vahvasti kuluneet, v. Bons* 
dorffin mukaan paljosta lihan syömisestä.

H autana  on mielestäni pidettävä myös kiviladelmaa 21 (ks. 
kuv. 5 );  siinä on edellisen haudan tapaan kiviä kolmessa kerroksessa. 
Päällimmäiset kivet olivat ilman järjestystä; keskimäiset sitävastoin oli 
asetettu arkun tavoin, niin että sivut olivat suorat ja molemmissa 
päissä oli yksi kivi poikittain. A rkun  pituus oli 160 cm, leveys n. 
80 cm, suunta itädäntinen. Siinä suhteessa se poikkesi edellisistä, 
mutta muuallakin Pohjois*Euroopassa ruum ishautojen suunnat saatta* 
vat vaihdella samassa kalmistossa. Pohjimmaiset 7 kiveä sijaitsivat 
ladelman keskivaiheilla ja sen länsipäässä. Yhtään esinettä ei tavattu, 
ei myöskään luusiruja. Kiveyksen maa oli huomattavasti ympäröivää 
kulttuurimaata tummempi, mutta nokea tai m uuta palamisen jätettä 
ei siinä ollut erotettavissa.

« «
*

Pohjois*Euroopan roomalaisen rautakauden vanhemmalle jaksolle 
ominaiseen tapaan oli Kärsämäenkin h a u t o j e n  k a l u s t o  niukka. 
Useimmissa haudoissa oli vain yksi esine. Poikkeuksen tekivät v. 1922 
tu tk ittu  ruumis* ja keväällä 1928 museoon lähetetty polttohauta. 
M oni hauta oli aivan kalustoa vailla.

O tan  ensin tarkastettavaksi tärkeimmän esineryhmän, s o 1 j e t.
Runsaimmin edustettuina ovat silmäsoljet, kaikkiaan 3 kpl. (kuv. 

15—17,). N e  on löydettv hietaa ajaessa, joten meillä ei ole mitään tietoa 
niiden löytösuhteista. Ehein saattaa olla ruum ishaudasta; toiset kaksi

Kuva 14. H audassa 20 säilyneet ala= 
leuan ham paat alkuperäisessä asemas» 

saan (8773:907).
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ovat pahasti vahingoittuneet ja
ilmeisesti olleet tulessa. N e  kuu*
luvat silmäsolkien nuorimpaan
ryhmään, n.s. preussilaiseen haa*
raan.1 Tekotavaltaan ne ovat huo*
noja. Solkien »jalka» on koris«
tettu kolmella kaksoisympyrä«
parilla; paraiten säilyneessä Kär«
sämäen soljessa (kuva Yl) pyöry*
lät ovat yksikehäisiä, mikä on
ominaista ryhmän myöhäisille
muodoille. Kaaren keskellä kul«
kee yhdensuuntaisesti sen reu»

15 16 17 nojen kanssa helminauhakoriste,
K uvat 15—17. M aarian Kärsämäestä löyde* . , , , . ,

ty t silmäsoljet (8772: 22. 23; 8765). »/, J° ka kahdessa solJessa on  ku lu n u t
melkein näkymättömäksi. Kun*

kin soljen jalka on lievästi harjava. Jalan ja kaaren välinen poikki*
harja on matala; särkyneimmässä kappaleessa (kuva 16) se on leveä.
Spiraali ja sen koukku  ovat nauhamaisia. Soljen kuv. 16 spiraali on
katkennut, ja siihen on ollut kiinnitettynä uusi siten, että kaaren yläpää*
hän on kairattu  reikä.

Pronssinen solki kuva 18, joka on saatu haudasta 12, kuuluu
Almgrenin ryhmään IV.2 Se on toistaiseksi ainutlaatuinen löydöis*
sämme. Täm ä solki, jolle olen tavannut lähimmän vastineen Länsi*
Preussista,3 on kokoonpantu  neljästä eri kappaleesta: varsinaisesta
rungosta, spiraalista, joka ja tkuu  neulana, akselista ja neulakodasta.
Viimeksimainittu on varmaankin särkynyt ja myöhemmin korjattu
taittamalla pronssilevy kaaren alapään ympäri ja liittämällä päät toi«
siinsa niittausnaulalla; löydettäessä särkyi neulakota jo n k u n  verran.
Poikkiharja kaaren keskellä on kapea ja korkea ja ilman uurretta.
Kaaren alapään nupin  on pronssihome hävittänyt. Jännekoukku , jonka
loveen akseli spiraaleineen ja tältä kohdalta  litteäksi taottu  jänne ovat
sijoitetut, on kaaren yläpään jatkos. Koukku on kulmikas, spiraali ja
neula pyöreät. Jänne kulkee kaaren päällitse. Soljen pituus on 40 mm.
Tekotavaltaan se vaikuttaa kömpelöltä ja kaikin puolin degeneroitu*
neelta.

Harvinainen maassamme on niinikään haudan 15 solki (kuva 19). 
Tarkemmin määriteltynä se kuu luu  Almgrenin V n  ryhmän 8. sarjaan.4

1 Vrt. O. A lm gren , S tudien über nordeuropäische Fibelform en, s. 21—33.
3 Solkim uodon kehityksestä ks. Almgren, m. t., s. 34—47.
3 Almgren, m. t. IV: 84.
1 Solkim uodon kehityksestä ks. Almgren, m. t., s. 48—70.
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Se on sirotekoinen. Kaari on sivulta katsoen S:n muotoinen, tasa« 
leveä ja «paksu. Yläpinta on päällystetty ohuella pronssilevyllä, 
jossa on altavasaroidut koristeet: neliön halkaisijoiden muodos» 
tamia kolmioita keskipisteineen. Kaaren alapäähän on liitetty 
ohuem pi spiraalimainen päätekappale, yläpäässä on puoliympyriäinen, 
alta tasainen harja, joka osittain ja tkuu  kaaren alapuolelle. Harjan 
yläpinnassa on kaksi uurretta, joissa ollut koriste on hävinnyt. Neula« 
kota on kapea ja korkea. Solki on  pronssia, paitsi akselia ja neulaa, 
jo tka  ovat rautaa. Viimemainittu on tuskin alkuperäinen, se kun on 
kömpelösti kolme kertaa kierretty spiraalin ja jänteen ympäri. Alkuaan 
lienee neulana ollut spiraalikierteen jatkos, m utta se on katkennut ja 
korvattu rautaisella. Jänne kulkee kaaren yläpuolitse. Soljen pituus on 
36 mm.

18 19

Kuvat 18—19. 18  Pronssisolki haudasta 12 (8773:888). 19 S:n m uotoinen 
pronssisolki haudasta 15 (8773:910). Maaria, Kärsämäki. 4/5.

Edelliseen solkiryhmään kuu luu  myös keväällä 1928 hiedan« 
ajossa löydetty  n. s. oksasolki (kuva 21), mikä sekin on maastamme 
toistaiseksi uniikki kappale. Se on tulen pahasti turmelema, niin ettei 
sen kaikista yksityiskohdista voi päästä selville. Lähinnä se on ver« 
rattavissa Elbingin N eustäd ter  Feld’in solkeen,1 joka  osittain poikkeaa 
tyypin muista m uodoista .2 Kärsämäen kappale on tehty ohuesta prons« 
silevystä, yläpinnaltaan kolmiharjaiseksi. M inkäänlaista koristelua ei 
siinä näy olleen. Spiraali akseleineen ja neula puu ttuvat;  neulakota 
on korkea.

Kuten roomalaisen rautakautemme löytöjen yleensä ovat Kärsä« 
mäenkin r a n n e r e n k a a t  yksinkertaisia ja vaatimattomia. A jan määrit« 
telyssä ja kulttuurisuhteitten selvittelyssä niistä ei senvuoksi ole pal« 
jonkaan apua. O n  todennäköistä, että useimmat niistä on valmistettu 
maassamme. — Sirotekoisin ja samalla mielenkiintoisin on paksupäi* 
nen, monisärmäinen rannerengas (kuva 24), joka oli samassa haudassa

1 Alm gren, m. t., k. 97.
1 Almgren, m. t., k. 94—96. Solkityypin kehityksestä ks. m. t., s. 50—51.
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kuin solki kuv. 21. Se on katkaistu viiteen kappaleeseen; muuta« 
mat palat ovat tulessa sulaneet. Läpileikkaukseltaan rannerengas on 
8*kulmainen; päät ovat tasaiset. Minkäänlaista koristusta ei ole. — 
Hiedanajossa keväällä 1927 löydetyistä pronssisista rannerenkaista on 
toinen (kuva 25) läpileikkaukseltaan melkein nelikulmainen. Sisä« ja 
ulkopuolelta se on aivan tasainen, kyljistä lievästi 2«särmäinen ja

K uvat 20—24. 20  R autainen vyösolki, 21 pronssinen oksasolki, 22 pronssisen ranne« 
renkaan (?) palasia, 23 kolm e pronssineulaa, 24 särjetty pronssinen rannerengas.

Maaria, Kärsämäki, kaikki samasta v. 1928 hiedanotossa löydetystä haudasta.
(8868:1-5.) «/.-

kokonaan koristamaton. — T oinen  samaan aikaan löydetyistä ranne« 
renkaista (kuva 26) on läpileikkaukseltaan 8*kulmainen ja kapenee 
eheänä säilyneeseen päähän päin. Toinen pää on katkennut. Minkään* 
laista ornamentiikkaa ei ole. — M uodoltaan  mahdollisimman yksin« 
kertainen on niinikään haudan 18 rannerengas (kuva 27). Sen läpi« 
leikkaus on nelikulmainen, u lkopinta lievästi kupera ja koristeeton. 
Rannerenkaan valmistaminen ei ole vaatinut suurtakaan teknillistä 
taitoa.

Edellisten lisäksi on Kärsämäen kalmistosta löydetty useita 
pronssivartaan palasia (8772:24—28 ja 8868 4), joista ei voida varmasti
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sanoa, ovatko ne kuuluneet rannerenkaisiin tai muihin renkaanmuo* 
toisiin esineisiin. Yksi neljään palaan taittunut varras (kuva 22) on, 
toisesta säilyneestä tasaisesta päästään päättäen, ollut rannerengas; se 
on samasta haudasta kuin edellä kuvattu  oksasolki ja ensin mainittu 
rannerengas. — M u u t  renkaan kappaleet on löydetty hiedanajossa syk* 
syllä 1926 ja keväällä 1927.

K uvat 25—31. Maaria, Kärsämäki. 25—2 6  Pronssisten rannerenkaiden katkelmia, 
hiedanajossa löydettyjä (8772: 30, 29). 2/s, — 27 Pronssinen rannerengas ja  28  rautai* 
nen astian reunahelan  kappale, haudasta 18 (8773:903). — 29 R autainen vyösolki
ja 30  pronssirengas, haudasta 16 (8773:897—898). 4/5. — 31 Luukampa haudasta 19

(8773:889). */5.

H audan  16 pieni, yksinkertainen pyöreävartainen rengas (kuva 30) 
on s o r m u k s e n  kaltainen, mutta sitä on yhtä hyvin voitu käyttää 
ripustusrenkaana.

Keväällä 1928 museoon tuodussa polttohaudassa oli kolme kes* 
kenään aivan samanlaista silmällistä p r o n s s i n e u 1 a a (kuva 23). N e 
ovat pyöreävartaisia; paksuin kohta on keskustaa hieman ylempänä; 
pituus on keskimäärin 6 cm. Kaikki ovat koristamattomia. Kunkin  
silmukassa on riippunut avonainen rengas, johon  kahta tällaista neu* 
laa yhdistävät ketjut on ripustettu ;1 neuloja on varmaan myös käy*

1 Vrt. A arbager 1880, s. 95, k. 2.
5
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tetty vaatteiden kiinnittiminä. — N eulana on ehkä pidettävä haudasta 
19 saatua kolmeen palaan taittunutta  ja toiseen päähän päin kapene* 
vaa koristamatonta rautapuikkoa (8773:889).

Viimemainitun haudan l u u  k a m p a  (kuva 31) on löydöissäm* 
me harvinainen ennenkaikkea tekotapansa v u o k s i : se on valmistettu 
yhdestä kappaleesta. Kantapuoli on huomattavasti alaosaa paksumpi, 
sivut ovat lievästi kaarevat. Piit ovat kaikki katkenneet. Lappeissa 
on koristuksena pistekeskeisiä ympyröitä neljässä ryhmässä ja viivoja. 
K unkin rvhmän ympyrät ovat viivoin toisiinsa yhdistetyt.

PohjoissEuroopan varhaisemman roomalaisen rautakauden löy* 
döissä on vähän a s e i t a.1 H uom attav im pana ryhmänä näiden jou* 

kossa ovat putkelliset k e i h ä ä n k ä r j e t j a  kilven rau taosa t ; 
ruodollisia keihäänkärkiä ei vielä esiinny. Kaikkiaan on 
Kärsämäestä talteensaatu 8 keihäänkärkeä, joista 5 on löy* 
detty ennen kaivauksia (kuv. 35—39), jo ten  niiden ijän 
selvittely jää kokonaan itse aseen m uodon  varaan. Yksi 
keihäänkärki on löydetty yksinään haudasta 13 (kuva 32), 
kaksi (kuva 33) yhdessä k ilvenkupuran ja eräitten vähem* 
män merkityksellisten esineitten kera; k ilvenkupuran avulla 
on hautakaluston tarkka aikamääräys mahdollinen.2 Kei* 

K dhäänkärk i häänkärjetkin ovat suhteellisen harvinaisia maamme var* 
haudasta 13 hemman roomalaisen rautakauden löydöissä. M uitten  

8̂77‘/«89^  maitten kirjallisuudessa ei niitä myöskään ole sanottavam* 
min kuvattu.

Kärsämäen molemmat v y ö s o l j e t  (kuv. 20, 29) ovat raudasta 
ja m uodoltaan yksinkertaisia. Jälkimäinen on samasta haudasta kuin 
oksasolki, edellinen haudasta 16.

H autakalusto  ja koko kalmiston luonne osoittavat, että Kärsä* 
mäen rinnettä on käytetty hautuupaikkana yksinomaan roomalaisella 
rautakaudella. T u tk i tu t  h a u d a t  on enimmäkseen sijoitettava, kuten 
myöhemmin tarkemmin osoitetaan, lOOduvulle j. Kr. H au d a t  ovat 
poikkeuksetta yhden hengen hautoja; kertaakaan ei poltto* tai ruu* 
mishautaan ole pantu useampaa vainajaa yh t’aikaa, mikä tapa muualla 
Pohjois*Euroopassa ei tänä aikana ole vallan tuntematon, jos kohta 
oli yleisempää haudata vainaja yksin.

Edellä näimme, että hautaus on tapah tunu t sekä polttamalla että 
polttamatta. Edellinen tapa on ollut yleisempi maassamme, samoin* 
kuin  koko  Itämeren alueella roomalaisaikana. Ruum ishautoja ei Suo*

1 Esim. A lvastran p o lt to h a u d o is s a  ei o llu t ensinkään aseita. 
8 H autakalusto lueteltu  edellä s. 60.
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mesta ole tältä ajalta aikaisemmin aivan varmasti tunnettu  muualta 
kuin N akkilan Penttalasta.1

Pieniä yhdenhengen polttohautoja ei maastamme ennestään ole 
tunnettu  monta. Vain Franttilannummesta M ynäm äen pitäjästä on seL 
vempiä merkkejä astiahaudasta, nim. 55 har ts inpalaa2 (8911:179).

Kuva 33. Maaria, Kärsämäki. V. 1922 tu tk itun  ruum ishaudan (kuva 12) esineitä: 
pronssinen astian reunahela, pronssirenkaan katkelma, 8 rautahelaa, kilven käden* 

sija ja  kupura sekä kaksi keihäänkärkeä (8068:157—161, 166). */a.

N äm ä olivat punaisella hiekkakivilaatalla pyöreänä renkaana, jonka 
sisäpuolella oli palaneita luusiruja ja luukamman palasia (8911:178). 
Luitten päällä kertoi haudan löytäjä olleen kivilaatan. Luukamman

1 A . Hackman, SM 1912, s. 54. Erästä Porvoon pitäjän Koitössä v. 1928 tut* 
kimaansa room alaisen rautakauden hautaa arvelee prof. H ackman  myös ruumis» 
haudaksi.

2 Prof. AppelgremKivalon  Laitilan K ansakoulunm äeltä v. 1886 löytäm ien 
esineitten joukossa on myös muutam ia hartsin paloja (H ackm an , Eisenzeit, s. 50), 
m utta ne sijaitsivat kiviröykkiöhaudassa, jo h o n  astia on jo u tu n u t ilmeisesti hauta* 
antim ena; luita ei siitä näet tavattu.

n  |«9
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nojalla ei voi tarkasti määrätä haudan  ikää. Kalmistosta on esineitä 
roomalaisesta rautakaudesta viikinkiaikaa myöten.

N .  4 km Kärsämäestä pohjoiseen sijaitsevasta Saramäen kalmis* 
tosta 1 tavattiin v n  1917 kaivausten yhteydessä myös yksinäinen poltto* 
hauta roomalaisajalta.2 M aahan oli alkujaan kaivettu nykyisestä maan* 
pinnasta lukien 60 cm syvä kuoppa, joka ulottui ympäröivää kult* 
tuurimaata n. 20 cm syvemmälle. K uoppaan oli pantu saviruukku pys* 
tyyn hautauurnaksi ja tuettu se kivillä. Astiasta oli jäljellä vain pohja ja 
sen päällä oli sangen paljon palanutta, osaksi jauhoksi m urennutta 
luuta. Luitten päällä oli puolikuunm uoto inen  rau taveits i3 ja  n. 10 cm 
tätä ylempänä keihäänkärki 4 ja edelleen 10 cm ylempänä rautaveitsi 
palaneitten luitten seassa.5 Peitteenä oli kerros kiviä, joitten päällä oli 
myöhempää kalmistokerrosta.

Kärsämäen haudoilla on siis lähimmät kotimaiset vastineensa 
Varsinais*Suomen luoteisosissa, A urajoen pohjoispuolella. M utta  
kalmistolla on  myös erikoispiirteitä, joista huomattavimmat ovat t u m*  
m a t  k e h ä j u o v a t .

Tietoja vastaavanlaisista joko pyöreistä tai soikeista kehistä olen 
toistaiseksi tavannut vain A lankom aiden ja M ainzin seudun  esihisto* 
riaa käsittelevässä kirjallisuudessa. Hollantilainen tohtori / .  H . H o b  
werda, hänen maamiehensä A . E. Rem oucham ps  y. m. ovat aikakaus* 
kirjassa »O udhe idkundige  Mededeelingen» useampaan otteeseen käsitel* 
leet Hollannissa tutkittuja kehäkenttiä.6 M useonjohtaja  A . E . van G iffen

' J. Rinne, SM 1905, s. 1 ja  seur
* A . M. Tallgren, FM 1918, s. 7.
3 FM 1918, s. 3, kuv. 17.
4 FM 1918, s. 3, kuv. 22.
3 FM 1918, s. 3, kuv. 23.
6 Holwerda selostaa m.m. main aikakauskirjassa VI:1—2 (1925), s. 81 ja seur.

(»Germaansche G rafplaatsen en templa»), tutkim uksiaan Ryssenin ja  Rijsbergen’in 
lu o n a ; jälkim äisen alueen tutkim uksista hän tekee myös selkoa julkaisussa »Stu* 
dien zur vorgesch. A rchäologie A lfred G ötze dargebracht» (1925), s. 181 seur. 
(»Germanische ’templa'»). Edelleen ensinmain. sarjan niteessä V II2 (1926): »Een 
G rafveld bij Putten», niteessä IX2 (1928): »H et G rafveld van W ageningen», sekä 
Praehist. Zeitschriftissä 1910 ja  1912. Remouchamps kuvaa näitä kehiä m.m. ensin* 
main. aikakauskirjassa IV:1 ja :2 (1923): »De cultuur der koepelgrafheuvels. Opgra* 
vingen nabij Ermelo»; niteessä V2 (1924): »O pgraving van een urnenveld  te U den 
(N . Br.)»; niteessä V II2 (1926): »O pgraving van een urnenveld  te G oirle (N . Br.)» 
ja  IX 1 (1928): »G rafheuvelsonderzoekingen». Praehist. Zeitschrift’issä 1924, s. 52 ja 
seur., kuvailee A . E. van Giffen vastaavanlaista kehähautaa nuorem m alta kivi« 
kaudelta: »Ein neolithischer G rabhügel mit H olzkonstruk tion  in  H arenderm olen, 
Gem. H aren, Prov. G roningen, N iederlande». U usim pana lisänä m ainittakoon 
E. Sprockhoff, N eue G rabungen in  der G rafschaft H oya, N iedersächs. Jah rbuch  
V, s. 16 ss.
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on julkaissut tämäntapaisia alankomaalaisia hautoja teoksessaan »Die 
Bauart der Einzelgräber».1

Kaikki Reinin alajuoksun varrella tutkitut kehähaudat ovat olleet 
kum pujen alla. Kärsämäen kehästä emme voi tässä suhteessa sanoa 
mitään varmaa, koska tutkittu  alue oli aikoinaan tasoitettu pelloksi 
ja säilynyttä esihistoriallista kulttuurikerrosta peitti paksu, myöhemmin 
m uodostunu t peltomultakerros. N uorem m at hollantilaiset kum m ut 
ovat olleet matalia, tuskin maasta erotettavia.2 N iiden  käyttö Reinin 
alajuoksun varsilla alkaa jo  kivikauden lopulla ja ja tkuu  aina sikä* 
läiseen historialliseen aikaan saakka. Kivikaudella tapahtui hautaami* 
nen niihin H olw erdan  mukaan samalla tavalla kuin  kuuluisissa Myke* 
nen kupoolihaudoissa; rakenteensa puolesta pitää samainen tutkija 
niitä myös vastaavanlaisina, joskin rakennusaineksena on käytetty 
puuta.

Tutkielmassaan »Das alteuropäische Kuppelgrab»3 H olw erda on 
rekonstruoinut tekemiensä kaivausten nojalla tällaisen alankomaalaisen 
kupoolihaudan. Vaassenin luona Gelderlandissa suoritetuissa tutki* 
muksissa hän näet totesi, että kupoolihaudan katteena oli ollut hirsi* 
ladelma, joka ilmeisesti on m uodostanut sentapaisen kammion, kuin 
taulu XLIV:3 hänen juuri mainitussa kirjoituksessaan osoittaa. Hol* 
werdan uusintoluonnos vaikuttaa, mikäli säilyneestä todistusaineistosta 
ja myöhemmin suoritetuista tutkimuksista voi päätellä, sangen onnis* 
tuneelta ja totuudenmukaiselta, perustuen monien vuosien aikana teh* 
tyihin havaintoihin. Sitävastoin van Giffenin laatima hautaluonnos on 
monimutkainen hirsi* ja pystypaalukehineen;4 mutta tämänkaltainen* 
kin hautarakennus näyttää olleen sangen yleinen Alankomaissa.5

H ilversum ’issa, Hollannissa, Remouchamps tutki erään kum m un, 
jossa tumman kehän sisäpuolella oli leveä kivipiiri ja tämän sisäpuo* 
lella taasen paalunreikiä kehässä.6 Tässä tapauksessa kupooli oli tehty 
pystypaaluista ja niitä vastaan nojautuneista hirsistä, joidenka toista 
päätä tukivat kehälle pannu t kivet.

N iinku in  liitekartastamme näkyy, ei Kärsämäenkään tumma kehä 
ole aivan säännöllisen pyöreä, vaan kuten H olw erdan kuvaamat (kuva 
34) jossain määrin monikulmainen, mikä ei kuitenkaan ole seurauksena 
summittaisesta kartoituksesta. Kaikeksi onneksi suoritettiin kehän mit* 
taus mahdollisimman tarkasti, noin puolenmetrin välimatkoin. Toiselta

1 M annus Bibliothek, osat 44—45.
2 O udheidkundige M ededeelingen V 2 (1924), s. 69 ja seur.
2 Praehist. Zeitschr. I, 1910, s. 374 ja seur.
4 Praehist. Zeitschr. 1924, s. 52 ja  seur.
5 M annus B ibliothek 44—45.
6 O udheidkundige M ededeelingen IX 1 (1928), s. 64 ja seur.
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puolen on valitettavaa, ettei allekirjoit* 
taneella tutkimuksia suorittaessaan ollut 
minkäänlaista aavistusta kehän oletet* 
tavasta alkuperäisestä rakenteesta, joten 
en tullut kyllin tarkkaan tutkineeksi 
tummaa osaa. Kartasta voi erottaa 6 
taitekohtaa kehässä, jo tka siis, jos ajat* 
telemme kehän olleen hollantilaisten 
kupoolihautojen  kaltaisen, vastaisivat 
alimman hirsikehän kulm auksia; hirsien 
päät olisivat olleet aivan kiinni toisis* 
saan. M utta  näin ei kuitenkaan mieles* 
täni tarvitse olla asianlaita, vaan vastaa* 
vanlaisia kulmauksia voi myös syntyä 
arktisessa kodassa kehystepuiden kiins 
nityskohtiin.

Varsin selvä piirre, joka yhdistää Kärsämäen kehän hollantilai* 
siin, on sen länsipuolella oleva aukko.1 Remouchamps arvelee U den in  
luona tutkimiensa kehähautojen aukkoja oviksi. N e  olivat säännölli» 
sesti jo k o  kehän kaakkois* tai eteläpuolella; yhdessäkään tapauksessa 
hän ei mainitse aukon sijainneen länsipuolella. Kärsämäen kehässä aukko 
on todennäköisesti ra jo ittunut poikittaisiin tummiin juoviin , jo tka 
yhtyvät kehän sisäpuolella. A u k o n  toista reunaa ei maan savimaiseksi 
m uuttum isen vuoksi kuitenkaan voida ehdottom an tarkkaan määrätä, 
mutta on luultavaa, että toinenkin poikittaisista juovista on 
yhtynyt kehään. Vaikeata on niinikään ratkaista, ovatko mai* 
nitu t poikkijuovat m uodostuneet siten, että paikalla sijainneen hirsi* 
kam m ion osat ovat maatuneet alkuperäisille asemilleen, vai siten, että 
ne ovat jotenkin sortuneet tällaiseen asentoon. Udenissa Remouchamps 
sanoo tavanneensa useampia kehiä päällekkäin, joista alemmat olivat 
aukollisia ja vanhempia; ylemmissä ei sensijaan ollut minkäänlaista 
aukkoa havaittavissa. Kärsämäen kehän hiilipyörylästä sisäänpäin läh* 
tevä poikkijuova on aivan suora, eikä n iinm uodoin  voi olla osa toi* 
sesta kehästä; toinen poikkijuova sitävastoin on hieman kaareva. Sama* 
ten on tulenpolttopaikalta  kaakkoa kohti erkaneva juovan pätkä epä* 
säännöllisen kaareva. Ehkä ovat aukon molemmilla puolilla sijaitsevat 
jätteet kuuluneet oviaukon laitteisiin. H olw erda on mainitsemassamme 
artikkelissaan Praehist. Zeitschriftissä (1910) selostanut minkälaisen 
hän ajattelee oviaukon kupoolihaudassa olleen. H änen  oletuksensa 
voimme, pääasiassa mielikuvitukseen perustuvana, tässä syrjäyttää. Että

Kuva 34. K upoolihaudan  pohjakehä 
Vaassenista H ollannissa. Holwerdan  
m ukaan. (Praehist. Zeitschr. I, s 375). 

1:375.

1 O udheidk. Med. V2 (1924), s. 76; Praehist. Zeitschr. I, 1910, taul. 44:2.
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Kärsämäen kehän aukkokohta on ollut ovi, sitä todistaa mielestäni 
parhaiten aukon edessä sijainnut tulenpolttopaikka. Paksu hiilikerros 
edellyttää, että siinä on pitemmän ajan pidetty tulta ja että paikka 
on siis ennen hautausta palvellut asuinpaikkana. Hollantilaisten ku« 
poolihautojen tulenpolttopaikat ovat tietääkseni sijainneet kehän sisä* 
puolella.1 Erään Ryssenin luona paljastetun kehän reunassa oleva pyö* 
reä läikkä on kenties kuitenkin tulensija.2

Kehän sisäpuolella sijaitsevalle kiviladelmalle allekirjoittanut ei 
ole voinut keksiä selvitystä. Kiviä on liian harvassa, jo tta  ne saattah 
sivat muodostaa asunnon pohjapeitteen, ja painokiviksi ne ovat taasen 
liian kevyitä.

Mitä edellä on esitetty sekä Kärsämäessä esiin kaivetusta että 
hollantilaisista kehistä todistaa mielestäni riittävästi, että ne ovat asun* 
non jätteitä, olkoonpa sitten, että niiden seinät ovat m uodoste tu t 
päällekkäisistä hirsikehistä H olw erdan  olettamalla tavalla tai pysty* 
paaluista. Vainajan jätteet on  kätketty Kärsämäessä keskelle majaa. 
Hollantilaisissa kupoolihaudoissa ei aina ole menetelty näin, vaan 
joskus sijaitsee hauta aivan kehän reunassa. H au ta  13 on saattanut 
kuulua toiseen, soikeaan, osittain säilyneeseen kehäämme, jossa tapauk* 
sessa se olisi sijainnut kehän sisustan reunalla. Valitettavasti oli eh* 
ditty ottaa hietaa siksi paljon, ettei kehän muoto  ja koko enää ollut 
tarkoin määrättävissä. Itse hauta oli myös rauennut. Hollannista on 
myös tavattu soikeita kupoolihautakehiä.

Vaikka Kärsämäen tummille kehille tavataankin lähimmät vasti* 
neet Reinin alajuoksun varrelta, niin on  tuskin voinut olla s u o r a *  
n a i s t a  yhteyttä näiden etäisten alueitten ja maamme kesken. Välh 
mailla on saattanut esiintyä vastaavanlaisia kehiä, vaikka ne ovatkin 
jääneet syystä tai toisesta huomaamatta. Tällaisten kehien esille saa* 
minen on mielestäni riippuvainen kaivausmenetelmästä. Se edellyttää, 
että kerrallaan paljastetaan laajempia aloja. Koko kulttuurikerroksen 
syvyydellä etenemällä voi suurempi kehä helposti jäädä huomaamatta.

A sun toonhau taam inen  on esihistoriallisissa tutkimuksissa usein to« 
dettu  ilmiö.3 Itä*Euroopasta on viittauksia siitä myöhemmältäkin ajalta.4 
K. F. Karjalainen  mainitsee kirjassaan »Jugralaisten uskonto», s. 40, 
toisessa alaviittauksessa m.m.: »N iinpä esim. arabialainen Ihn  Fadhlan 
(n. v. 920) kertoo ’russeista’, joita on arveltu luoteis*Venäjälle asettu* 
neiksi ja mahdollisesti suomalaiskansojen tapoja omistaneiksi pohjois* 
maalaisiksi (ruotsalaisiksi), että he sairastuneelle tekivät syrjään tel«

1 Praehist. Zeitschrift 1912, s. 368, kuv. 1, ja  taul. 32:1.
2 O udheidkundige M ededeelingen V I1-2 (1925), k. 78.
3 Esim. Ebert, Reallexikon der Vorgesch. V, s. 215—16 (Hausgrab).
4 Tästä on  toht. I. Manninen  ystävällisesti huom auttanut allekirjoittaneelle.
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tan, veivät hänet sinne, panivat viereen leipää ja vettä eivätkä sitten 
käyneet häntä katsomassa eivätkä puhutelleet, varsinkin jos sairas oli 
köyhä tai orja. Eskimoista myös kerrotaan, että he kuolemaisillaan 
olevalle tekevät erityisen kuolinkodan». Samantapaisesti menetellyn 
tietää V. N alim ov  syrjäänien keskuudessa.1 Vanhat ihmiset olivat hä« 
nelle kertoneet heidän vanhempiensa puhuneen, että vainaja haudat« 
tiin huoneen lattian alle.

Edelläesitetystä päättäen on siis Itä«Euroopan kansain keskuu« 
dessa ollut tapana viedä vainaja kuolemaan erikoiseen kotaan tai 
taloon; mutta ei ole mainittu, jätettiinkö vainaja siihen kuolemansa jäl« 
keen vai haudattiinko hänet muualle. A inakin  syrjäänien keskuudessa 
näyttää talo palvelleen myös hautana, koska uusi asuinrakennus koe« 
tettiin rakentaa entisen paikalle.2 Vaikkei nyt käsittelemällemme ilmiölle 
olekaan tavattu aivan varmaa vertauskohtaa Pohjois«Euroopasta, viit« 
taavat merkit kuitenkin siihen, että se täällä, kuten muuallakin Euroo« 
passa, on ollut verraten yleistä. Varjaagit olivat ehkä tuoneet tavan 
itään Skandinaaviasta. Reinin alajuoksun varrella se on pysynyt 
kauan perintötapana.

Kärsämäen pienille y h d e n  h e n g e n  p o l t t o h a u d o i l l e  
voidaan esittää myös ulkomaisia vastineita, kuitenkin vain Skandi» 
naavian niemimaalta, edellämainitusta Alvastran kalmistosta Itä*Göö» 
tanmaalta Ruotsista ja Vahaugenista Meldalenista Norjasta .3

Alvastran 94 polttohaudan  joukossa ovat kaikki ylempänä kuva« 
tu t  hau tam uodot edustettuina. Kahdessakymmenessäneljässä haudassa 
luu t oli kätketty maahan saviastiassa tai olivat ne samassa kuopassa 
saviastianpalasten kanssa.4 Aivan samanlaista hautaa ei ole Kärsä« 
mäestä, mutta läheisen Saramäen selostettu hauta k uu luu  tähän ryh« 
mään. Kahdeksassatoista haudassa luu t olivat olleet puuastiassa, josta 
tavallisesti tiivisteenä käytetty hartsi oli vain jälellä. Neljässä tapauk« 
sessa luu t oli pantu saviastiaan ja tämä maahan joko  puuastiassa tai 
siten, että puuastia oli pantu  kumolleen luitten päälle. Yhden haudan 
m uodosti seitsemän kivilaattaa; samanlaisia latomuksia saattoi olla 
saviastioiden ja parissa tapauksessa hartsirenkaidenkin ympärillä.5 
Lopuksi oli neljässäkymmenessäneljässä tapauksessa luu t pantu yksin« 
kertaisesti kuoppaan  yhdessä muiden polttojätteiden k e r a ; toisinaan 
oli kasan katteeksi asetettu pieni kivilaatta tai oli luut sijoitettu laa«

1 V■ Nalimov, Z agrobny mir po verovanijam  Zyrjan LXXII—III, 1907, s. 4—5.
2 V. Nalimov, m. t., s. 5.
3 A lvastrasta tunnetaan  m yös pienistä kivistä tehtyjä ladelmia, M eddelanden 

från Ö stergötlands Fornm innesför. 1903, s. 2—3.
4 SFT (Svenska Fornm innesför. Tidskr.) 12, s. 270.
8 M eddel. från Ö stergötlands Fornm innesför. 1903, s. 4, kuv. 1—2.
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tan päälle; eräässä tapauksessa peitti luita aivan pieni röykkiö, jom* 
moisena myös on pidettävä Kärsämäen haudan 17 kolmen kiven muo* 
dostamaa katetta (kuva 9).

Samanlaisia pieniä polttohautoja oli myös Th. Petersenin  Va« 
haugenissa tutkimassa kalmistossa. H a u d a t  olivat joko  pieniä kivi* 
asetelmia tai kivilaatalla peitettyjä tai oli luu t ilman mitään kiveystä 
ja suojaa pantu maahan.1 Hautaladelmissa oli Kärsämäen hautojen 
tavalla aukkoja, jotka 13 tapauksessa antoivat jo k o  etelään tai itään, 
6 pohjoiseen. Hartsitiivistettä ei tavattu; puuastiasta oli kuitenkin 
säilynyt jätteitä. Kalmistoon on haudattu  pääasiassa 400duvulla j .K r.2

Norjalainen O. R y g h  on ensimäisenä kiinnittänyt huom iota 
haudoista löytyviin hartsirenkaisiin.3 N orjasta  ja Ruotsin mantereelta 
oli jo  aikaisemmin useampaan otteeseen löydetty  niitä, m utta pidetty 
niitä puun  jätteinä, jonka vuoksi ne eivät jou tuneet tarkemman tutki» 
muksen esineiksi. Gotlannista on tavattu hartsijätteitä varhemman 
roomalaisen rautakauden h a u d o is ta ;4 samalta ajalta niitä on myös 
ö lann is ta .  R ygh’in mukaan hartsitiivisteastiat ovat olleet Norjassa 
hautauurnia, ja niin on ollut laita Ruotsissakin.5 Tanskasta on hartsi« 
jätteitä vain Vimosen suolöydöissä.6 Pohjois»Saksan arkeologisessa 
kirjallisuudessa mainitaan usein »Räucherharz» roomalaisajan uurna* 
hautojen yhteydessä, m utta se ei näy olleen astian tiivistettä.7

Viimeksi on G. Sarauw  perinpohjaisesti tu tk inut hartsijätteitä 8 
ja tullut siihen tulokseen, että suurin osa Skandinaavian niemimaalta 
tavatuista hartsirenkaista on kuu lunu t nahka»astioihin; vain Länsi» 
N orjasta  tavatut olisivat puuastioista. Tällaisiin johtopäätöksiin  hän 
on tullut siitä, että hartsitiivisteen ulkosyrjissä, s. o. astian laitoja 
ja pohjaa vastassa olleilla puolilla näkyvät rypyt eivät olisi voineet 
m uodostua puuastiassa. N ahka  sitävastoin vanhana aina kutistuu 
ja tulee ryppyiseksi. Lisäksi Sarauw arvelee, ettei puuastioiden reu» 
noja olisi voitu neuloa ennenkaikkea puun paksuuden vuoksi. Kärsä* 
mäen hartsitiivistepalat osoittavat, että astian laitojen tiivisteeseen jät» 
tämät uurteet kulkevat vaakasuorasti eli yhdensuuntaisesti pohjan 
kanssa. Pohjauurteet ovat suurempia ja näyttävät mielestäni ainakin

1 N orske O ldfund  IV, s. 29—33.
2 M. t„ s. 46.
3 Föreningen til norske Fortidsm indesm erkers Beväring, A arsberetning 1874, 

s. 183 seur.
4 SFT 7, s. 111.
5 M ånadsbladet 1900, s. 107, hauta 22.
6 Engelhardt, Vimose, s. 27.
7 Esim. B onner Jah rbücher LXXXVI, s. 135.
8 D et femte nordiske arkeologm ote Bergen 1927, s. 72—97: »Forntida kärl av 

trä eller läder, tätade med kitt (hartstätning)».
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ne puun  painamilta, ehkäpä siihen tasoitettaessa syntyneiden uurtei» 
den jäljiltä. Varmuudella en uskalla päättää, onko Kärsämäen astian 
laita ollut puuta. M ikään ei estä meitä olettamasta, että se olisi val« 
mistettu tästä aineesta, sillä onhan Suomessa tehty ja tehdään edel« 
leenkin puuastioita neulomalla.

R u u m i s h a u d a t  ovat roomalaisajalla harvinaisia Pohjois« 
Euroopassa. Poikkeuksen tekevät eräät Skandinaavian pienemmät 
alueet.1 Ruotsin  mannermaalla on Alvastrassa runsaimmin myös ruu« 
mishautoja tältä ajalta, ja ne tarjoavat sangen mielenkiintoisia vertaus» 
kohtia Kärsämäen vastaavanlaisille haudoille. Alvastran ruum ishaudat 
poikkeavat Kärsämäen haudoista varsinaisesti vain jossain määrin 
suuntansa puolesta, joka on joko  etelä«pohjoinen tai lounais«koillinen. 
N e  ovat tässä suhteessa lähinnä verrattavissa Bornholmin hautoihin. 
Jos  toinen v. 1927 tutk ittu  Kärsämäen kivilatomus, n:o 21, todella 
oli hauta, niin eroaa sen ilmansuunta, itä—länsi, huomattavasti kal» 
miston kahdesta muusta etelä«pohjois»suuntaisesta ruumishaudasta. 
Vastaava ilmiö esiintyy Alvastran kalmistossa. Esim. v:na 1900 tut« 
kittujen hautojen joukossa oli kaksi itä—länsi«suuntaista; yhdessä taas 
oli pää vastoin sääntöä etelään päin.2 Mielenkiintoista on, että ruumis» 
haudat täällä kuten Kärsämäessäkin olivat polttohautoja syvemmällä.3

Vuoteen 1905 mennessä oli Alvastrassa tu tk ittu  kaikkiaan 80 
ruum ishautaa; niihin ruumis oli tavallisesti asetettu selälleen ja noin 
1 m syvälle eli siis varsinaista kulttuurikerrosta syvemmälle. Joskus  
on hauta tehty haudan kuva 13 kaltaiseksi.4 Säännöllinen kivikehä 
ympäröi useimmiten ruumista, joka myös on enemmän tai vähem» 
män kivillä peitetty. Alvastrasta on myös Kärsämäen ruum ishaudan 
kuv. 12 kaltainen hauta.5 Toisinaan vain osa ruumiista, kuten pää ja 
jalat, on kivillä ympäröity. O n p a  haudattu  vallan ilman kiveystäkin.6

N iukasta  hautakalustosta joh tuu ,  ettei kaikkien Kärsämäen hau» 
tojen i k ä ä  voida erikseen tarkalleen määrätä, ei edes aina esineitä 
sisältävien hautojen, sillä eräät täällä esiintyvät esinemuodot eivät ole 
ajalleen yksityiskohtaisesti määriteltävissä. Soljista päättäen useat haudat 
ovat kuitenkin peräisin 100«luvulta, kernaimmin sen loppupuolelta.

Luomme seuraavassa lyhyen katsauksen Kärsämäen rautakautis» 
ten eri esinemuotojen levinneisyyteen ja ikään. M itä  solkien levene»

1 Ks- esim. Shetelig, Vestlandske graver, s. 63—69.
2 SFT 12, s. 270.
3 M eddelanden från öste rgö tl. Fornm innesför. 1903, s. 2.
4 M ånadsbladet 1900, s. 104.
6 Viimemain. teos, s. 101.
4 SFT 12, s. 270.
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miseen maamme ulkopuolella tulee, rajoitun tässä pääasiassa viittaa* 
maan O. A lm gren in  tu tkimukseen »Studien über nordeuropäische 
Fibelformen» (vrt. myös s. 61—63 edellä).

O tan  ensin tarkastettavaksemme soljet. — Silmäsolkia on Suo* 
mesta, Kärsämäen kappaleita lukuunottamatta , löydetty 10, jo tka  kaikki 
kuuluvat preussilaiseen sivuhaaraan, nimittäin Nakkilan  pitäjän Pent* 
talasta 8 kpl. (5577:2, 9, 19, 47; 5851:73, 77, 88; 6093:26), Laitilan 
pitäjän Untamalasta 1 (6109:42) ja 1 M ynämäen pitäjän Tursunperän 
kylän Franttilannummesta (5269:6)d Näistä kuuluvat kolme N akkilan  
solkea (5577:2, 19; 5851:77) ja mahdollisesti myös Tursunperän solki 
vanhempiin preussilaisen haaran yksilöihin, kuten niiden päissä ole* 
vat ulkonevat haarakkeet ja »silmäparien» rajoittuminen kahteen 
osoittaa. Tursunperän  solki on pahasti turmeltunut, mutta siinä näyt* 
tää olevan vastaavanlaiset haarakkeet. Untamalan ja eräässä N akkilan  
soljessa (5851:88) on niinikään vain 2 paria silmiä, m utta niistä puut* 
tuvat mainitunlaiset ulkonemat. — Silmäsolkien elinaika käsittää 2 
ensimäistä vuosisataa j. Kr. s. eli roomalaisen rautakauden vanhim* 
man jakson. M yöhäiset m uodot,  joita Kärsämäen yksilöt edustavat, 
esiintyvät pääasiassa lOOduvun löydöissä; samalle vuosisadalle on 
m uutk in  maastamme löydetyt silmäsoljet sijoitettava.

Soljen kuva 18 a lkum uodot todistavat läntistä vaikutusta; myö* 
häisemmät m uodot ovat taas ominaisia Keski*Euroopan itäosille. 
Maastamme on kappaleemme ainoa. Täm än solkityypin kehityksessä 
on siis havaittavissa silmäsolkia vastaava ilmiö: m uoto  elää loisto* 
kautensa Länsi*Euroopassa, degeneroituu ja kuolee idempänä. Koko 
kehitykseen on tarvittu parisataa vuotta, roomalaisen rautakauden 
vanhempi jakso. Kehityssarjan viimeistä astetta edustavana lankeaa 
Kärsämäen soljen elinaika lOOduvun loppupuolelle. — Harvinaisuus 
Suomessa on niinikään solki kuva 19. Se on  ollut käytännössä roo* 
malaisen rautakauden vanhemmalla jaksolla, sen nuoremmalta jaksolta 
ei tyyppiä tunneta. Kärsämäen solki on lOOduvulta j. Kr. s. Läheinen 
solkimuoto on tavattu Laitilan pitäjän Kansakoulumäeltä.2 — Oksa* 
solki (kuva 21), joka myös on ainokainen löydöissämme ja muuallakin 
tämänmuotoisena sangen harvinainen (ks. s. 62—63), kuuluu  Almgrenin 
mukaan roomalaisen rautakauden vanhemman jakson loppu* ja nuo* 
remman alkupuolelle.

Rannerenkaista kuu luu  särmikäs, paksupäinen kappale (kuva 24) 
ilmeisesti samaan päätyyppiin kuin läpileikkaukseltaan pyöreät ja usein 
kullasta tehdyt nuijapäiset rannerenkaat. M u o to  on levinnyt melkein

1 A . Hackman, SM 1912, s. 49 seur.
! A . Hackman, Die ältere Eisenzeit, taul. 1: 3.
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koko germaaniseen maailmaan ja elää loistokauttaan varsinaisesti kan» 
sainvaellusajalla. Keski»Euroopan itäosissa on, mikäli kuva»aineistosta 
voi päättää, särmikäs m uoto  yleinen, varsinkin Baltian maissa. Kärsä» 
mäen rannerengasta lähinnä olevan m uodon  olen tavannut Kuurin» 
maalta.1 Samantapainen spiraalisormus tunnetaan Tanskasta .2 — Läpi» 
leikkaukseltaan melkein nelikulmaiselle rannerenkaalle (kuva 25), on 
useita vastineita maassamme. N iinpä on Maarian Saramäestä kaksi 
sellaista (7603:54, 7274:34), toinen koristamaton ja toinen koristettu 
poikkiviivoilla ja pitkin ulkoreunaa kulkevalla helmiviivalla;
näiden kanssa ei tiedetä löydetyn muita esineitä. Samanlainen ranne» 
rengas on Porvoon pitäjän Koitöstä; sen kummassakin päässä on koris» 
teena poikittainen rivi ympyröitä ja niiden molemmin puolin  pari 
uurretta.3 Edelleen mainittakoon koristeeton rannerengas, joka  on löy» 
detty yksinään rauniosta 13 V ähänkyrön Pajunperkiönmäestä.4 Lai» 
tilan Untamalasta eräästä kiviröykkiöstä talteensaatu samanlai»
nen rannerengas (7887) on myös hautansa ainoa esine. Sen molem» 
mat u lkoreunat ovat koristetut pisteviivaparilla ja toisessa päässä on 
7, toisessa 8 syvennettyä poikkiviivaa. — Kärsämäestä edellisen 
kanssa samanaikaisesti löydetylle rannerenkaalle (kuva 26) on verraten 
läheinen vastine U udenk irkon  T. 1. Kallelan Vainionmäeltä (3143:4). 
Yksinään löydettyinä ei kummankaan viimemainitun Kärsämäen 
rannerenkaan ikää voida tarkasti määrätä; m uoto  ja tekotapa 
viittaavat roomalaisaikaan, m uu kalmiston kalusto sen vanhem» 
paan jaksoon ja korkeintaan keskivaiheille. — Suomen ulko»
puolelta en ole tavannut myös ainoatakaan haudan 18 ranneren» 
kaaseen verrattavaa kappaletta. V uoden  1929 lopulla saatiin Kansallis» 
m useoon kuusi samankaltaista rannerengasta (9120:2—4, 9 —11), jotka 
oli löydetty kiviröykkiöstä Pälkäneen Laitikkalan kylän Rönnin  talon 
maalta. Kolme (9—11) oli ollut yhdessä kimpussa, m uut olivat eril» 
lään. N e  ovat koristamattomia ja tekotavaltaan Kärsämäen ranneren» 
gasta kömpelömpiä. Kärsämäen rengas on yksinäislöytö. Pälkä» 
neen renkaiden kera on talteensaatu kaksi muunlaista ranneren» 
gasta, nuolenkärki ja veitsenterän osia. Kesällä 1930 kävi prof. H a c k » 
man paikalla suorittamassa kaivauksia ja sai ostaa m. m. samasta röyk» 
kiöstä löydetyn yksinkertaisen kierteissäppisen soljen, jonka hän 
sijoittaa mieluimmin 300»luvulle (9221:1). Eräs Laitikkalan ranneren»

1 Aspelin, M uinaisjäännöksiä, k. 1865.
2 Sophus Müller, O rdn ing  III, k. 575.
3 SM 1927, s. 37. Prof. A . Hackmanin  Koitöstä m yöhem m in kaivam ia löytöjä 

ovat 8891:1—23 (Tischlerin pcriodilta C); sitä hautaa, josta rannerengas oli löydetty, 
arvelee Hackm an kaivauskertomuksessaan ruum ishaudaksi.

4 H ackman, Eisenzeit, tau lu  10: 6.
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kaista (9120:1) on muotonsa puolesta myös verrattavissa kahteen Us» 
kelan Isonkylän Puonnista 1 ja Kokemäen Forsbynniemestä 2 löydet» 
tyyn rannerenkaaseen. Tämä yksinkertainen rannerengastyyppi on, 
ottaen huom ioon muiden Kärsämäen löytöjen iän, ollut arvatenkin 
käytännössä myös jo  suhteellisen varhain roomalaisella rautakaudella.

Pronssineuloille kuv. 23 olen tavannut kirjallisuutta tarkasta» 
malla vastineita sekä Keski«Euroopasta että Skandinaavian niemi» 
maalta, nimittäin Luggewiesestä Lauenburgin piiristä Pommerista,3 
Ringerikestä N o r ja s ta 4 ja Alvastrasta Ruotsista.* Läheinen m uoto  tun» 
netaan myös G otlannista.6 Pommerilainen neula on löydetty kaivauk» 
sissa ja on roomalaiselta rautakaudelta.7 Ringeriken hautakum pu on 
samalta kaudelta.8 Alvastran neula on ruumishaudasta, josta ei tavattu 
muunlaisia esineitä.9 G otlannista löydetyn neulan sijoittaa Almgren 
200»luvulle. Kärsämäen neulat ovat oksasoljen mukaan nähtävästi jo 
vähän varhemmalta ajalta kuin viimemainittu.

Kalmiston ainoalle luukammalle olen tavannut sekä m uodoltaan 
että tekotavaltaan parhaimman vastineen Alvastrasta,10 m utta  se on, 
päinvastoin kuin Kärsämäen kampa, koristeeton. Oderin  ja Passargen 
välialueelta on yhdestä kappaleesta valmistettuja sekä koristamatto» 
mia että viivoin ja ympyröin koristettuja kam poja11, mitkä niiden 
ohella löydetyistä soljista päättäen kuuluvat roomalaisen rautakauden 
vanhemman jakson loppu» ja sen nuoremman alkupuolelle. — Yhdestä 
luukappaleesta valmistettuja kampoja ei Suomesta ole muita kuin  tämä 
ainoa Kärsämäeltä. H au tam uodon  ja yleensä kalmiston luonteen perus» 
teella voi päätellä sen olevan viimeistään 200 luvulta.

Aseista otamme vertailtavaksemme ensin yksikseen löydetyt kei* 
häänkärjet. Suurimmalle (kuva 35) olen tavannut Latviasta, Jékabpilsin 
piiristä Slatesta, parhaimman v as t in een ;12 sen kanssa ei tavattu mitään 
varmasti ikää määräävää esinettä, mutta tyypin kuulum ista roomalai» 
seen aikaan ei saata epäillä. Kärsämäen keihäs on löydetty kahden

I H ackm an, Eisenzeit, taul. 10: 2—3.
* Viimemain. t., taul. 10; 5.
* M annus, Ergänzungs*Bd. V, taul. XVII 1:5.
* A arboger 1880, s. 95, k. 2.
6 Fornvännen 1911, s. 252, k. 69.
'  Almgren, Die ältere Eisenzeit G otlands, k. 348.
7 M annus, Ergänzungs»Bd. V, s. 125—6.
8 A arboger 1880, s. 96.
8 Fornvännen 1911, s. 251.

10 F ornvännen 1911, s. 252, k 68.
II E. Blume, Die germ anischen Stämme, s. 104—5.
12 H . Moora, A usgrabungen ältereisenzeitlichen H ügelgräber im Kreise Jékab» 

pils, s. 9, taul. 1X:7.
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roomalaiskauteen luettavan keihäänkärjen läheltä. Melkein harjaton 
lehtimuoto viittaa roomalaisen rautakauden vanhempaan ja k s o o n ; sen 
nuoremmalla jaksolla on keihäänkärjissä aina korkea harja.1 — Keihään* 
kärki kuva 37 on verrattavissa W ackernista Eylaun piiristä Itä*Preus* 
sista löydettyyn kappaleeseen,2 joka on täydellisesti Kärsämäen kärjen 
kaltainen, eroten siitä vain suuremman kokonsa puolesta. Keihään 
löytösuhteista en ole päässyt yksityiskohtaisemmin selville. M uu t 
W ackern in  kalmiston esineet ovat roomalaisajalta. — Kolmannelle 
kahden edellisen Kärsämäen keihään lähettyviltä talteensaadulle särky* 
neelle kärjelle (kuva 38) en ole keksinyt muualta vastinetta.

Yleisgermaanilaisena m uotona voidaan pitää keihäänkärkeä kuv. 
36. Tyyppi on levinnyt sekä Keski*Euroopan pohjoisosiin että Poh* 
jois*Eurooppaan. M u u n  muassa se on tunnettu  G otlannista  3 ja Itä* 
P reussis ta ;4 edelleen on varsin läheinen m uoto  M ünchebergistä Bran* 
denburgista ,5 samoin Kalinowitzista Schlesiasta.6 M aarian Saramäen 
astiahautaan kuu luu  vastaavanlainen k e ih ä s7 yhdessä roomalaisajan 
esineitten kanssa (7275:194); löytö on sijoitettava mieluimmin rooma* 
laisajan vanhemmalle jaksolle, ja samoin on laita N akkilan  Penttalan 
samantapaisen keihäänkärjen (5851:37). — Suunnilleen sama levene* 
minen on ollut haudan 13 keihäänkärkityypillä (kuva 32). Bornhol* 
mista on harjallinen, mutta muuten saman tyyppinen kappale.8 M uoto  
on epäilemättä roomalaisajalle kuuluva. — Viimeinen yksinäislöytönä 
talteensaatu keihäänkärki (kuva 39) edustaa muotoa, joka on levene* 
misensä puolesta verrattavissa kahteen edelliseen. Sekä m uodoltaan 
että kooltaan hyvin läheinen keihäänkärki on löydetty Dahms* 
dorfista (M üncheberg) Brandenburgista ,9 m. m. yhdessä k ilvenkupuran 
ja riimukirjoitusta sisältävän keihäänkärjen kanssa. G ötze  on sijoitta* 
n u t  löydön  200*luvulle. Kärsämäen keihäänkärki on vähemmän harja* 
kas kuin  Dahmsdorfin  kappale ja voi senvuoksi olla tätä vähän van* 
hempi.

1 Katalog der A usstellung vorgeschichtlicher un d  an th ropologischer Funde 
D eutschlands zu Berlin 1880, s. 405.

2 Phot. A lbum  der prähist. und  anthropol. A usstellung zu Berlin 1880, Sec* 
tion I, taul. 15:710 a.

3 Alm gren, Die ältere Eisenzeit G otlands, k. 601.
4 Phot. A lbum  der A usstellung zu Berlin 1880, Sect. I, taul. 15: 714 a.
5 Samoin, Sect. IV, taul. 13—14.
‘ Schlesiens Vorzeit in Bild und  Schrift, N . F. VII, s. 105.
7 FM 1918, s. 3, k. 22.
8 Vedel, B ornholm , s. 72, k. 75.
8 Phot A lbum  der Ausst. zu Berlin 1880, Sect. IV, taul. 12, a 8; A . Götze, Die 

vor* und  frühgesch. D enkm äler der Kreise Lebus und  Stadt Frankfurt a. O., s. 13— 
16, Berlin 1920.



Kilvenkupurallemme (kuva 33) on vastineäsken mainitusta Dahms» 
dorfista Brandenburgista.1 Samaan 200duvun löytöön kuuluu  myös 
kaksi kilven kädensijaa, jo tka ovat verrattavissa Kärsämäen vastaavaan 
kappaleeseen.

-  79 -

36 37 38 39

K uvat 35—39. Rautaisia keihäänkärkiä. Maaria, Kärsämäki, 
hiedanajossa vuosina 1926 ja 1927 löydettyjä (8772:35, 34, 32, 

31, 33). N. •/.- 

35

Litteälehtiselle ja pitkäputkiselle keihäänkärjelle, kuva 33 vas., en 
ole keksinyt vastinetta muualta. N . s. pistinmäinen keihäänkärki (kuva 
33 oik.) sensijaan on yleisempi. Se esiintyy Tanskan suolöydöissä.samoin 
Norjassa, esim. Einangissa.2 Shetelig dateeraa keihäänkärjen 300duvun 
loppupuolelle. Suomesta on tällaisia keihäänkärkiä kuusi kappaletta:

1 Phot. A lbum  der Ausst. zu Berlin, Sect. 1 \ ,  taul. 12, ja Götze, m .t., s. 44, k. 32.
2 Shetelig, Arkeologiske tidsbestemmelser av s ld re  norske runeindskrifter, 

(N orges Indskrifter med de aeldre R uner III), s. 65, k. 99, ja  s. 74.
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Kokemäen Köönikänmäen haudasta X X I,1 Kokemäen Käräjämäeltä 
Lempäälästä (6705),3 Liedon Merolasta (9222:8), Nousiaisista (9009:2) 
ja Närpiöstä .4 Kaikki nämä ovat joko  roomalaisen rautakauden 
lopulta tai vasta kansainvaellusajalta. Kärsämäen keihäänkärki on 
asetettava myöhäisintään 200duvulle.

Molemmat kalmiston vyösoljet (kuv. 20, 29) ovat tekotavaltaan 
yksinkertaisia. Tällainen muoto  on saattanut helposti syntyä eri tahoilla, 
eikä näin ollen ole aikamääräyksiin käytettävissä. T oinen  vyösoljista 
on samasta haudasta kuin oksasolki, siis v:n 200 vaiheilta j. Kr.

M itä rautakauden hautoihin tulee, eivät ne ole ryhmittyneet iän 
mukaan kalmiston eri osiin, vaan erilaisia hautam uotoja esiintyy sekai» 
sin. M utta  sensijaan osoittautuivat polttohaudat varmasti iältään mää» 
rättyä ruumishautaa vanhemmiksi, aivan samoin kuin Alvastran kal» 
mistossa.5

Useampaan otteeseen on jo  mainittu, että Alvastran kalmisto 
sekä hautojensa että esinelöytöjensä puolesta on verrattavissa Kärsä» 
mäen kalmistoon. Hautakentät eroavat toisistaan vain sikäli, että 
Alvastrassa alkaa esiintyä polttohautoja jo  ennen Kr. syntymää. Samoin 
ovat Alvastran vanhimmat ruum ishaudat lähes 100 vuotta Kärsämäen 
vastaavia hautoja vanhemmat.6 M utta  kummassakin kalmistossa on 
keskenään yhdenikäisiäkin hautoja. Kalmistojen yhtäläisyys on siksi 
huomattava, että tuskin voimme esihistorian puitteissa löytää paljon 
läheisempää. Senvuoksi joh tuu  itsestään mieleen ajatus, että alueet 
ovat aikanaan olleet vuorovaikutuksessa keskenään. A sutusta  on tus» 
kin sentään silloin saapunut A ura joen  suuseuduille Itä»Göötanmaalta. 
Ruotsissakin oli kalmistomuoto vieras, ja samoinkuin Kärsämäen 
osoittavat Alvastrankin esineet vuorovaikutusta suuren Germaanian, 
Saksan kanssa. Sieltä käsin lienevät hautam uodotk in  saapuneet. Esim. 
Ala»Saksista tunnetaan vastaavanlaisia hautoja La Téne»ajalta.7 Toiselta 
puolen on myös muistettava, että Alvastrasta on myös tämänaikaisia 
kiviasetelmahautoja. Täm ä hautam uoto  ei myöskään Norjassa ole 
outo  roomalaisella rautakaudella. Valbergista Frostasta N ordstrondis ta  
on tavattu m uuan kiviasetelmahauta n. v:lta 200 j. Kr.8 Th. Petersen  
pitää hautam uotoa norjalaisena; sen alkuperää hän ei voi selittää.9

1 H ackman, Eisenzeit, s. 59, k. 65.
2 M. t., taul. 19: 1.
3 FM 1916, s. 63.
4 FM 1925, s. 29, k. 9.
6 SFT 12, s. 279.
6 Viimemain. p.
7 C. Schuchardt, Die U rnenfriedhöfe in N iedersachsen, 1911, taul. 3, 4, 17.
8 N orske O ld fund  IV, s. 52—53.
2 Viimemain. t., s. 56.
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Samantapaisia ja muunlaisiakin Kärsämäessä esiintyviä roomalaisajan 
hautam uotoja on Norjassa joskus tavattu kum m uista.1

Vain m uutam at Kärsämäen esinemuodot, ennenkaikkea aseet, 
ovat yleisgermaanisia. Selvästi ruotsalaisia esineitä ei ole löydöissä. 
Kaupallinen yhteys on ollut suunnattu  mantereelle päin, Preussiin. 
Preussista ei liene toistaiseksi tavattu Kärsämäen hautoihin  verrattavia 
hautamuotoja, jollei Veikselin seudun erilaisia uurnahauto ja  voida 
pitää sellaisina. Veikselin seudulta puu ttuvat myös hartsirengashau< 
dat, jotka, niinkuin edellä olemme huomauttaneet, ovat suhteellisen 
yleisiä Skandinaavian niemimaalla. Täm ä hautam uoto  lienee siis saa* 
punu t maahamme viimeksimainitulta alueelta tai Itämeren saarilta. 
Tässä suhteessa tärkeänä alueena on  pidettävä Itä*Göötanmaata, josta 
on  tavattu kymmeniä hartsitiivistettä sisältäneitä hautoja. Yhteinen 
hautaustapa on todistuksena elimellisemmästä ja sanoisinko sisäisem* 
mästä kulttuuriyhteydestä ku in  yksityiset esineet.

Joka tapauksessa osoittaa Kärsämäen kalmisto, että Aurajoen 
suuseutu on roomalaisaikana ollut kulttuuriyhteydessä sekä Itämeren 
eteläpuolen että Etelä*Skandinaavian kanssa. Vaikeata on ratkaista, 
merkitseekö tämä yhteys väestön siirtymistä näiltä alueilta Suomen lou* 
naisiin osiin vai onko sitä pidettävä vain samanlaisena lännestä itään 
suuntautuvana kulttuurivirtauksena, kuin  mitä vielä tänä päivänä on 
maassamme havaittavissa ja jollaisesta kansatieteemme sisältää lukemat* 
tomia esimerkkejä.

1 Aarboger 1880, s. 92—93.
H elm er Salmo.

m



Muinaissuksia ja  »jalaksia.

Viime vuosina on pohjoismaisten tutkijain kesken ollut käyn* 
nissä mielipiteiden vaihtoa suksien ja  m uidenkin ta lv ikulkuneuvojen 
alkuperästä, ja tällöin on osoittautunut, että suolöydöillä tulee ole* 
maan hyvin tärkeä, kielellisten seikkojen ohella kenties ratkaisevakin 
merkitys tämän vaikean kysymyksen selvittämisessä. Kun meikäläisten 
suolöytöjen luku näyttää nopeasti karttuvan, ja ennen julkaisematonta 
ainesta on S. Kansallismuseossa ja muissakin kokoelmissa, lienee syytä 
tarkastaa, antavatko nämä löydö t uutta valaisua puheenaolevan esine» 
ryhmän kehityshistoriaan.

Kuvan 1 A  esittämä suksi on Kokkolan museon oma ja se tilat» 
tiin Kansallismuseoon tutkittavaksi maist. Kustaa V ilkunan ilmoitettua 
sen olemassaolosta. Suksi löytyi m uutam ia vuosia takaperin Kokkolan 
kaupungin  läheltä, Linnusperä nimisestä paikasta, 80 cm:ä syvältä 
savesta pellonojaa kaivettaessa. Se on erittäin mallikas ja hyvin tehty, 
oksatonta mäntyä, luultavasti lylyä. Keulannousu ja  jalkavuus näyttä» 
vät luontaisilta, koska ne eivät ole lauenneet maassa. P ituus on koko» 
naista 301 cm, suurin leveys 11,8 cm ja paksuus vahvimmasta kohtaa, 
siis pälkäästä, 3 cm. Keulan nousu on 6,3, kannan 2, jalkavuus niin» 
ikään 2 cm (suksen ollessa tasaisella alustalla). Poikkileikkaus on hie» 
man kaareva, niin että reunat nousevat jonkinverran ylöspäin, varsin» 
kin suksen keskipaikkeilla. Päläs ei ole tarkoin rajoitettu päistään, 
vaan se ja tkuu  tasaisesti madaltuen ja m uodostuen  kummaltakin reu» 
naltaan kohoharjakkeeksi, jo tka  ulottuvat hyvän matkan sekä kärkeen 
että kantaan päin. Tällaiset harjakkeet ovat tunnettu ja  meillä jo  ennes» 
tään kahdestakin suolöydöstä, joista toinen on peräisin Limingasta, 
toinen Kiuruvedeltä.1 Appelgren=Kivalo  pitää niitä — mielestäni hyvällä 
syyllä — jätteinä n. s. kourupälkäästä, jollainen tavataan vanhimmassa, 
Riihimäen Herajoelta löytyneessä, 3500 vuotta  vanhassa suksessamme; 
samanlainen päläs oli myös Kemin pitäjästä löytyneessä, mahdollisesti 
pronssikautisessa suksiparissa, jo ta  ei saatu talteen korjatuksi.

K okkolan suksen päällypuoli m uuttuu  keula» ja takapäässä ma» 
talaksi harjaksi. Keulan kärjessä nähdään nipukka, luultavasti jäännös

1 AppelgrentKivalo, M uinaisajan suksista, SM X V III, 1911.



Kuva 1. A  suksi K okkolasta; päältäpäin, altapäin, sivulta ja keulapuoli isommassa 
koossa päältäpäin. B suksen keulapuoli Pudasjärveltä. C—E jalaksia (tai ahkion 

emäpuita), C ja  D  tuntem attom asta paikasta, E K iuruvedeltä.
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n. s. tuopinkorvasta, joka tavataan paikoin säilyneenä suomalaisissa 
y. m. suksissa meidän päivinämmekin sekä Hirvensalmen suolöydössä. 
Suksen tasapainopiste on 2 cm varpaallisen 1. mäyksen reiän taka» 
sivusta kantaan päin. Paino on 3 ,025 kg. Päällypuolen koristeina ovat 
»rikot» 1. uurtoviivat, joita kulkee yhdensuuntaisina 12 kpl., osaksi 
yksittäin, osaksi kaksittain. Täm ä koristelutapa on  vieläkin käytän» 
nössä, eritoten Torn ion , Puolangan ja Kajaanin mallisissa suksissa. 
Suolöydöissämme on tätä ennen tavattu uurrekoristeita vain yhdessä 
suksessa (Hirvensalmelta). Rikkojen lisäksi havaitaan suksen molem» 
missa pääpuolissa kaksi paria koristeita, jo tka  m uodostuvat pienestä 
kolmiosta sekä sen ympärille ryhmittyneistä viivoista ja  pisteistä. 
Kokonaisuudessaan koristelu on hyvin siro ja  runsaampi ku in  muissa 
suolöydöissämme.1 M ainittakoon, että Luulajan museossa säilytetään 
Järvträskistä löytynyttä  leveää lappalaisperäistä (?) susta, jo k a  on  1,36 
cm pitkä sekä koristettu kahdeksalla pitkittäisellä r ik o l la ; sitäpaitsi on 
keula* ja kantapuolessa kauniisti leikattu koristeryhmä suunnilleen 
samoilla kohd in  kuin  Kokkolankin  suksessa.2

Suksen alapinnassa on matala »olas» 1. kuurna , joka on tasa» 
pohjainen ja leveydeltään hieman enemmän kuin kolmannes suksen 
leveydestä. Kädestä pitäen tarkastellessa näkee selvästi, että olas ei ole 
tehty höylällä, vaan veitsellä, jolla on lykätty hyvin tun tuva uurto  
olaan molemmille sivuille. M uuallakaan suksessa ei voi huom ata  höy» 
lättyä pintaa, vaan se on siloitettu pelkästään veitsellä, joskin silti 
taitavasti ja huolellisesti. M uu ten  suksi on säilynyt harvinaisen hyvin 
savikerroksessa, jo h o n  se on jo u tu n u t  vallan käyttökelpoisena. Se on 
yhä miltei alkuperäisessä kunnossaan, ellemme ota huom ioon  kolmea 
pikku lohkeamaa vasemmassa syrjässä (keula* ja kantapuolessa sekä 
pälkäässä) ja sitä seikkaa, että puun  pihkaisuus on  maassa kokonaan 
hävinnyt. Suksi on  vetäytynyt kieroon sikäli, että sen oikea syrjä on 
n. 1 cm:n verran kovera ja vasen syrjä vastaavasti kupera. K un  suksi 
on niin iso ja painava, voidaan hyvällä syyllä otaksua, että se on 
kuu lunu t  eripituiseen suksipariin ja to im inut vasemman jalan »lylynä» 
1. liukumasuksena.

Kokkolan suksi voidaan iältään laskea vähintään m uutam ia vuo* 
sisatoja vanhaksi, m utta se saattaa hyvästi olla peräisin kaukaa keski» 
ajaltakin, päättäen pälkään harjakkeista, olaan leveydestä ja pinnan 
siloitustavasta.

1 V ertailun vuoksi voi huom auttaa, että eräissä m yöhem m än rautakautem m e 
luuesineissä on  koristeina pitkittäisiä uurto ja  ja  pisteitä, joista lähtee lyhyitä viivoja 
(ks. esim. Aspelin, M uinaisjäännöksiä, k. 1356).

! Erik Modin, En förhistorisk skida (På skidor 1928, ss. 266—75).
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Kuvan 1 B näyttämä suksen kärkipala on ollut Kansallismu* 
seossa jo  kauan aikaa (mus. n:o 3638 5) ja löytynyt Pudasjärven pitä* 
jän Hetetjärven kylän Haapaniemen talon maalta, ojar.kaivuussa ta* 
losta koilliseen päin. Suksen kappaleesta ovat molemmat reunat loh* 
jenneet pois, niin että jäljellä on tuskin enempää kuin olaan kohta, 
eipä edes sekään täydellisenä. Kuitenkin voidaan säilyneistä uurroista 
päättää, että tämänkin suksen olas on ollut leveä ja veitsellä tehty. 
Kärjessä on reikä, kuten eräissä suksissamme nykyisinkin. Paitsi tässä 
kuvattua kappaletta, on suksesta saatu talteen pari m uutak in  palaa, 
joista käy ilmi, että siinä on ollut kohopäläs. Palojen yhteenlaskettu 
pituus on 1,44 m, mutta niiden keskinäisestä suhteesta voidaan pää* 
tellä suksen olleen ainakin 2 m pitkän. O huutensa  ja lattean pintansa 
puolesta se muistuttaa nykyistä Pudasjärven ja lin  susta. Suksen ver* 
raten vanhaa ikää todistaa kenties se, että jotenkin samasta paikkaa 
löytyi omituinen, alkeellinen metsästäjän »veturin» e m ä p u u 1 sekä 
lauta, mahdollisesti vakan kansi, jonka koristeena on kaunista nauha* 
ornamentiikkaa, samanlaista kuin eräissä karjalaisissa soljissa pakanuus* 
ajan lopulta. A hkionpohjan  ja laudan välimatka oli n. 20 syltä ja 
suksi löytyi niiden väliltä.

N . s. ahkion emäpuut, kuvat 1 C  ja D , ovat jo  vuosikymmeniä 
takaperin, museon alkuaikoina, jääneet löytötiedoitta ja senjälkeen 
viruneet näihin asti pimennossa, jonka tähden niitä ei kulkuneuvo* 
jamme koskevissa tutkimuksissa ole otettu huom ioon. 1 D  on 84 cm 
pitkä, 11,5 leveä ja 3,5 paksu. Esine on sen löydyttyä lyöty kirveellä 
viistoon poikki ja  se on alkuaan ollut tietysti paljoa pitempi. Kär» 
jessä nähdään vaakasuora r ikkou tunu t reikä ja sen takana kaksi 
rinnakkaista koloa, samoinkuin toisessakin päässä; niiden välillä havai* 
taan kolme poikittaista, kapean harjakkeen läpi käyvää reikää. Rin* 
nakkaiskoloissa ovat sijainneet jonkinlaiset kaplaat 1. ketarat, jotka 
lujitettiin alalleen poikkireikien läpi kulkevilla, kaustoihin kiinnite* 
tyillä siteillä. Täm ä emäpuu on muuten rakenteeltaan aivan samanlai* 
nen kuin se Pihtiputaalta löytynyt esine, jonka  Sirelius on kuvannut 
edellä mainitussa tutkimuksessaan (s. 19, k. 24), ainoastaan sillä ero* 
tuksella, että jälkimäisen kärjessä ei ole poikittaista reikää.

Em äpuu 1 C  on lohjennut 6 palaksi, joista kaksi alinta ei välit* 
tömästi liity ylempiin; väli saattaa sentähden olla isompikin kuin 
kuva osoittaa. Palojen pituus on yhteensä 2,35 m, leveys 10—12 cm, 
paksuus 3 cm. Esine on lajiaan ainoa, vaikka se päätyypiltään liittyy* 
kin samaan ryhmään kuin 1 D. Keulassa nähdään kaksi rinnakkaista 
pystysuoraa reikää etumaisia kaplaita varten; kun  reiät tehtiin lävitse,

1 Sirelius, Ü ber einige proto type des Schlittens (SU SA  XXX, 32, s. 9, kuva 14).
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ei tarvittu erikoisia siteenreikiä. Toiset kaplaskolot ovat n. 1 m n 
päässä keulasta, sitten seuraa kaksi poikki harjakkeen käyvää siteen- 
reikää ja taas kaplaskolo (toinen on poissa). Yhteensä havaitaan esi» 
neen eri kappaleissa merkkejä — keulaa lukuunottam atta  — kolmesta 
kaplasparista; siteenreikiä on 6. Vähän tuonnem pana palaan vielä näi» 
hin kahteen em äpuuhun.

Kuvan 1 E (mus. n:o 7056) esittämä em äpuu löytyi tammikuussa 
1927 K iuruveden pitäjän Luupuveden kylän M utkalan  talon maalta 
400 m talosta kaakkoon päin 80 cm:n syvyydestä, otettaessa mutaa 
suosta, jo ta  arvellaan entisen järven pohjaksi. Esine on  kokonaista 
4,12 m pitkä, 11,8 cm leveä ja 3 cm paksu, erittäin hyvin säilynyt, 
näköjään vain vähän tai ei ensinkään käytetty; ainoastaan toisesta 
päästä on Iohjennut pala pois, vaikka sekin on suurimmalta osaltaan 
tallessa. Em äpuu on alta sileä, mutta pitkin sen yläpintaa kulkee kouru  
eli kuurna, joka  lähellä toista päätä kapenee vähitellen kaidaksi vii» 
ruksi. Yläpäässä on ensin vaakasuora leveä reikä, sitten päällä kaksi

Kuva 2. M uinainen m etsäm iehen ahkio (Sireliuksen konstruktio).

rinnakkaista kaplaskoloa ja senjälkeen leveä vaakasuora reikä kuurnan  
molemmissa syrjissä. Reikien läpi on  nähtävästi käynyt hihna, jolla 
keulakaplaat lujitettiin alalleen. N y t  seuraa pari pienempiä siteen rei» 
kiä, sitten kaksi kaplaskoloa, taas 2 paria pieniä reikiä ja jälleen 2 
kaplaskoloa j.n.e. Yhteensä on kaplaskoloja 7 paria ja siteenreikiä 12 
paria. Kolot ja reiät loppuvat n. 1 m:n etäisyydellä alapäästä, mutta 
täällä on aivan kärjessä yksi reikä keskellä ja  kolme m uuta, pienem» 
pää, epäsymmetrisesti sen ympärillä. Kärjet ovat suipot ja hieman nou» 
sevat, yläpää enemmän kuin  alapää.

Täm ä em äpuu lepäsi vielä maan povessa silloin, kun  Sirelius 
kirjoitti edellämainitun tunnetun  tutkimuksensa » Ü b e r  einige proto» 
type des Schlittens», mutta hänellä oli käytettävänään kahden saman» 
laisen em äpuun katkelma (yläpää): toinen Ylistarosta talteensaatu, vain 
50 cm pitkä pala, jossa keulakaplaskolojen ohella on säilyneenä ainoas» 
taan yksi pari muita kaplaskoloja sekä kolme siteenreikää, ja  toinen 
Rantasalmelta, 1,3 m pitkä, varustettu neljällä kaplaskoloparilla ja kah» 
deksalla siteenreikäparilla. Jälkimäinen em äpuu eroaa kahdesta edellä» 
mainitusta siinä, että kutakin kaplaskoloparia seuraa kolme siteenreikä* 
paria (muissa kaksi paria). N äiden  kahden tuntemansa katkelman ja 
nvkyaikaisen kuurnapohjaisen tseremissiläisen jääkelkan perustalla 
Sirelius konstruoi muinaisen ahkion sellaiseksi kuin  kuva 2 esittää.
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Siitä ilmenee, että etumaiset kaplaat ovat jotenkin pystyt ja kallistu* 
vat sitä enemmän sivuille, mitä taemmas tullaan. Kantapuolessa kap* 
laita korvaa kaareva puu, niinkuin tseremissiläisessä kelkassa.

Varhemmin tunnettujen katkelmain perustalla voitiinkin kaplaat 
sijoittaa viistoon, sillä noita emäpuita oli käytetty aikanaan niin pal* 
jon, että useimmat kaplaskolot olivat kuluneet loivareunaisiksi kuo* 
piksi; sitäpaitsi on lahominen jonkinverran syövyttänyt kolojen alku* 
peräistä muotoa. M utta  emäpuussa 1 E kolot ovat säilyneet vallan 
kulum attom ina ja  niiden kuurnanpuolinen sivu on aivan pystysuora, 
reunanpuolinen hiukan ulospäin viisto. Kun niihin asetettiin kokeeksi 
uudelleen kaplaat, niin näiden huomattiin seisovan joko  pystyssä tai 
vähän sivullepäin kallellaan (enintään 20°), poispäin toisistaan. Lisäksi 
osoittautui, ettei tässä ehyessä emäpuussa ole mitään merkkejä perä* 
kaaresta (ellei niiksi tulkita alapäässä olevia neljää reikää). Kun siis 
kaplaat olivat niin pystyt ja emäpuu on vain n. 12 cm leveä, tun tuu  
vaikealta ajatella, että sellaiseen »ahkioon» mahtuisi tavaraa tai että 
se edes pysyisi kunnolla pystyssä. Siksipä oletan, että kyseessä onkin  
reen tai kelkan jalas, joka on varustettu kahdella kaplasrivillä, kuten 
Sireliuksen tutkielmassa siv. 23 (k. 29) kuvattu  jalas Alavudelta, edel* 
leen tunnettu  »kivikautinen» jalas Saarijärveltä sekä nykyinen jurakki* 
samojedilainen pororeki O b in  tienoilta (m. t., s. 24, k. 30). M uista  
tu o n  vanhan jalasryhmän yksityiskohdista ei voida mitään varmaa 
sanoa; niinpä jätän avoimeksi kysymyksen, ovatko kaplasten yläpäät 
olleet kiinni yhteen 1 leveään vai kahteen 2 kapeaan kaustaan tehdyissä 
rei’issä ja ovatko siteet kulkeneet vain jalaksen ja kaustan välillä vai 
myös kiertäneet kaplaiden varsien ympäri. Kuvan 1 E esittämässä 
jalaksessa on vielä eräs selvittämätön kohta :  emme näet voi varmasti 
sanoa, kumpi pää siinä on ollut keula* ja kum pi kantapuoli. Jo s  ylä* 
päätä (kuvassa) pidetään keulana, on tämä ollut jotenkin  samanlainen 
kuin nykyisessä tseremissiläisessä kelkassa, siis aivan vähän nouseva. 
Jos  taas alapäätä pidetään keulana — tämä on m. m. S. Pälsin mieli* 
pide — on se vo inut olla alkuaan painettu ylöskaartuvaksi, sillä jalas 
on tästä päästä ohuempi kuin muualta.

Suorakeulaisellakin kelkalla voitiin tulla toimeen, jos sitä veti ihmi* 
nen, jo k o  käyden tai hiihtäen. H än  saattoi valita sellaisen maaston, 
jossa kelkka ei töksähdellyt lumikinoksiin, ja  jos ju tko  1. vetoköysi 
oli lyhyehkö, pyrki keula koholle itsestäänkin. Sama oli asianlaita, 
milloin ihminen veti kelkkaa yksin neuvoin koiransa kanssa, kuten 
esim. vogulit vielä menettelevät.3 M utta  jos vetäjänä käytettiin yksin*

Edellisessä tapauksessa olisi reessä o llu t kaksi, jälkimäisessä neljä kaustaa.
3 Kannisto, V ogulit (s. 385, Suomen suku II).
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otnaan poroa tai koiravaljakkoa, täytyi keulan olla ylöskaartuva, sillä 
näitä raisuja juhtia ei mitenkään voitu ohjata aivan tarkasti lumi* 
y.m. esteiden ohi. N y t  on meidän muistaminen, että eräs kuvan 1 E 
tyyppinen  jalaksen katkelma (Ylistarosta) on sem brapuuta ja  luultavasti 
peräisin Uralin  seuduilta. Tuntu is i vaikealta o taksua sen kulkeneen 
pitkän taipaleensa Suomeen pelkästään ihmisen vetämänä.

M yöskin  harjakkeellisia emäpuita (1 C  ja D )  on niiden kapeu* 
den vuoksi pidettävä reen tai kelkan jalaksina; kolojen asennosta ei 
voi päätellä puoleen eikä toiseen, sillä ne ovat kovin kuluneita. Kui* 
tenkin on meillä eräs kuurnapinta inen emäpuu, joka täyttää metsä* 
miehen veturille asetettavat vaatimukset. Se on kuvassa 3 nähtävä 
esine (mus. n:o 7012), jo k a  v. 1926 löytyi Laukaasta, Alasenjärven 
rannalta 300—400 m-.n päässä sijaitsevasta suosta, 1,5 m:n syvyydestä. 
Sirelius kuvaa sitä seuraavasti: »Diese Kufe, die ihre Länge fast voll* 
ständig beibehalten hat (im jetzigen Z us tand  4,5 m lang), ist ausser* 
gewöhnlich gross, im D urchschnitt  2 3 x 5 = 1 1 5  cm2. In  die 4 cm ho* 
hen Kanten der längslaufenden Rinne hat man in A bständen  von 
25 cm Löcher gemacht, die von innen schief nach unten gerichtet 
sind. A m  hinteren Ende sind zwei schief von innen nach oben ge* 
richtete Vertiefungen, in denen sicher zwei Ständer gesessen haben. 
D a  diese Ständer, nach der Richtung der Löcher zu schliessen, bei* 
nahe rechtwinklig zueinander gestanden haben, also wie im Schlitten 
Fig. 2,1 muss man zu der Schlussfolgerung kommen, dass auch der 
Korb des betreffenden Schlittens von demselben T ypus  gewesen ist; 
d. h. dass auch von dem vorderen E nde  der Kufe zwei Ständer auf* 
gestiegen sind u n d  dass die die Ständer verbindenden H ölzer mit den 
Kufenkanten durch in den da befindlichen Löchern festgemachte 
Ruten verbunden waren. Es ist auch möglich, dass die K orbw and  in 
der W eise aus dünnen  Brettern hergestellt war wie in dem Schlitten 
Fig. 3,2 wo die Kielplanke auch rinneförmig u nd  mit niedrigen durch* 
löcherten Kanten versehen ist».3 T ähän  lisättäköön, että p. o. emäpuu 
m uistuttaa tseremissiläistä kelkkaa enemmän kuin  m uut kuurnapintai* 
set jalaksemme siinä suhteessa, että se on  hyvin leveä (23 cm) ja  ettei 
siinä ole kaplaiden sijoja muualla kuin toisessa päässä yksi pari. 
(Vastakkaisessa, rikkoutuneessa päässä on jäljellä 1 reikä). Sirelius 
huom auttaa vielä, että saman Alasenjärven rannalta on löy tynyt suosta 
sembrapuinen lusikka, jota Ailio pitää kivikautisena. Täm ä seikka 
voi viitata em äpuunkin  sangen vanhaan ikään.

1 Tarkoittaa Y listaron em äpuuta, samaa tyyppiä kuin  1 E.
* T arkoittaa erästä nykyaikaista metsästäjän ahkion 1. veturin  lajia.
1 Z u r G eschichte des prähistorischen Schlittens (FestschriftsPublication d ’hom* 

mage offerte au P. W. Schmidt, 1928, ss. 949—51, k. 6).



Laukaan em äpuuhun on ehkä rinnastettava 
eräs Ruotsin Helsinglannista, D elsbon pitäjästä 
v. 1925 Iöytynyt esine, »bottenbräda tili primitiv 
släde med 2 rader utsparda fästekrampor på över* 
sidan, ornerad vid spetsen».1 Em äpuu on selityk* 
seen liittyvän kuvan alla olevan mittakaavamerkin* 
nän mukaan n. 2,38 m pitkä ja  n. 16,8 cm leveä, ylä* 
pinnaltaan varustettu kuurnalla, joka kapenee ja 
loppuu vähän matkan päässä kärjestä. Em äpuu 
hoikkenee ja kaareutuu keulaan päin, joka on 
poikki ja ollut alkuaan nähtävästi melkoista pi* 
tempi kuin nykyisessä asussaan. K uurnan molem* 
missa syrjissä on  em äpuun puolivälistä kuurnan  
keulapäähän asti 11 paria siteenreikiä, m utta mi* 
käli kuvasta voi huomata, on emäpuussa vain yksi 
kohtisuora kaplasreikä, aivan siinä, missä kuurna  
alkaa keulapuolella. Koko muu kuurna, esineen 
keskikohdasta perään asti, on vailla siteenreikiä.

Typoloogisesti Laukaan emäpuuta voidaan 
pitää myöhempien ahkioiden, vieläpä reenjalas* 
tenkin k an tam u o to n a ; D elsbon  emäpuu olisi ehkä 
seuraava aste. Ajatus kahden rinnakkaisen emä* 
puun, s. o. jalasten käyttöön, tarjoutui aivankuin 
itsestään suksien pariliisuudesta. O nhan  nykyään* 
kin joskus vedetty kuorm aa tilapäisesti siten, että 
se on asetettu kahden suksen päälle, jo tka  poikki* 
puilla kiinnitettiin toisiinsa. — N äin  päästiin 
1 E:n osoittamaan jalasmuotoon. Sirelius on 

huom auttanu t toisestakin suksien ja puheenaolevien jalasten yhtäläi* 
syydestä. N iinku in  tavataan kuurnallisia ja harjakkeellisia jalaksia, 
siten tavataan myös kouru* ja kohöpälkäällisiä suksiakin. Riihimäen 
H erajoen n. 3500 v. vanhan suksen löydön jälkeen ei ole epäilystä* 
kään siitä, että kourupäläs on varhempi kuin kohopäläs, sillä edelli* 
nen on teknillisesti helpommin aikaansaatavissa alkeellisin välinein. 
Arvelen siis, että jalaksenkin harjakkeellinen m uoto  (1 C  ja D )  on 
kuurnallista myöhempi. Vielä voisi olettaa C:tä nuoremmaksi kuin D, 
koska edellisessä on  pitkä, hoikka keulapuoli, jo ta  on  voitu paina» 
malla taivuttaa ylöskaartuvaksi. Kuitenkin näyttäisi mahdolliselta sekin, 
että C  on saman tyypin keulapuoli, D  taas kantapuoli.

1 Kungl. V itterhets H istorie och A ntikvitetsakadem iens A rsbok 1926, ss. LVI 
ja  l.XXII, k. 16-17.
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Kuva 3. A hkion  emä: 
puu, Iöytynyt Lau* 

kaasta.
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Saarijärven jalas on jo  hyvin tyypillinen, keulasta luonnonkäyrä  
reenjalas, sileäpintainen, varustettu kahdella kaplaskolorivillä, m utta 
ilman siteenreikiä, ja vihdoin eräs v. 1926 Kansallismuseoon saatu, 
Enontekiöltä löytynyt jalaksen katkelma 2 on niinikään sileäpintainen, 
varustettu vain yhdellä kaplaskolorivillä niin, että kunk in  kolon mo* 
lemmissa syrjissä on siteenreikä, samaan tapaan kuin nykyisessä 
tsuktsilaisessa (oikeammin lamuuttilaisessa) reessä, jollaisesta Pälsi on 
tu o n u t  pienoismallin Kansallismuseoon.3 M utta  jo  kuurnallisen jalak* 
sen aikana on kokeiltu yhdellä kaplasrivillä. Tällainen on kapea, mel* 
kein suorakeulainen, Rantasalmelta löytynyt jalas, jossa isot, matalat 
kaplaskolot sijaitsevat itse kuurnan  pohjalla ja siteenreiät kahden 
puolen koloja.4

1 Tätä jalasta on pidetty kivikautisena, m utta S. Pälsin mielestä se voi olla 
m etalliaseellakin tehty.

2 Ks. Sirelius, Z ur G eschichte des prähistorischen Schlittens, k. 10—11.
3 Sama, m. t., kuv. 9 ja  9 a.
4 Sama, m. t., kuv. 7—8 ; U ber einige prototype des Schlittens, s. 25, k. 32.

T. I. Itkonen.



Pienoiskorkokuvien valmistuksesta museoita varten.

Useissa museoissa, etenkin ulkomaisissa, näkee toisten esineiden 
joukossa pienoisjäljennöksiä vanhoista linnoista tai linnojen raunioista 
ja  muista kiinteistä muinaisjäännöksistä, herraskartanoista, taloista 
y. m. s. paikoista, jo ihin liittyy historiallisia muistoja. N äkeepä toi*

Kuva 1. H elsingin pitäjän Puodinkylän  linnam äen korkeuskartta, tehny t maisteri 
G . Brander. T iheään v iivoitetu t kohdat m uinaislinnan valleja, harvakseen viivoitetut 

käytävät maailm ansodan aikana kaivettuja juoksuhautoja.

sinaan kokonaisia kaupunkejakin  ja luonnon  kauneudestaan tunnet* 
tuja paikkoja pienoiskoossa (esim. vanhan Helsingin malli Helsingin 
kaupungin  museossa). Jäljennökset on  valmistettu tarkkojen mittaus* 
ten, piirustusten tai valokuvien mukaan tavallisesti puusta, pahvista, 
kipsistä tai myös jostain muusta viimeksi mainitun aineen tapaisesta 
kovettuvasta massasta ja sen jälkeen väritetty tai maalattu alkuperäi*
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sen kaltaisiksi. M ittaukset ja piirustukset suorittaa parhaiten ammatti* 
mies ja sellaiselle on edullisinta luovuttaa myös korkokuvan  lopulli* 
nen valmistelu. T yö  vaatii useissa tapauksissa paljon aikaa. T o ttuneet 
ammattimiehet ovat kehittäneet itsellensä om at menettelytapansa ja 
suoriutuvat sikäli nopeammin. Tässä esitetään muutamia kuvia, jotka 
näyttävät pääasteet korkokuvien valmistuksessa n. s. p a h v i l e v v *  
m e n e t e l m ä n  mukaan.

Aiheena on tällä kertaa Puodinkylän  (B o tbyn) esihistoriallinen 
linna \  jonka  korkokuva tehtiin Helsingin kaupungin  museota varten. 
T y ö  aloitetaan sillä, että paikasta tehdään topografikartta, jolle pai» 
kan korkeuskäyrät on merkitty esim. 2 n  metrin korkeuseroin, ja 
jonka tulee olla mahdollisimman tarkka. Paikan kartoittaminen onkin

Kuva 2. Puodinkylän  linnam äen korkokuva keskentekoisena.

päätyö ja viepi pisimmän ajan. Tässä esittää Puodinkylän  esihisto= 
riallisen linnan topografikarttaa kuva 1. Sitä valmistettaessa kiinnite« 
tään erikoisesti huom iota  siihen, että muinaismuiston oleelliset koh* 
dat tulevat oikeihin paikkoihin ja oikealle korkeudelle. N iinpä  oli 
tällä kertaa arkeoloogisesti tärkeätä, että varsinkin vanhan linnan muu> 
rit olivat kartalle oikein m erkityt; samoin otettiin erikoisesti huo* 
mioon m uurien korkeus, oletettavien tornien sijoitus y. m. strateegi* 
sesti tärkeät seikat. Vielä merkitään topografikartalle talot, tiet, polut, 
kalliot, maanlaadut, jopa  suurimmat kivetkin. Kuta tarkempi merkintä 
tehdään, sitä tarkempi korkokuva  saadaan. Tärkeimmistä ja tyypilli* 
simmistä kohdista  otetut valokuvat ovat suurena apuna. Kun topo* 
grafikartta on  täydelleen valmis, voidaan ryhtyä tekemään paikasta 
korkokuvaa. Korkeussuhteita tällä tapaa esitettäessä käytetään ainakin 
puolitoista kertaa suurempaa mittakaavaa kuin  pituussuhteista. Tämän

1 Ks. Appelgrer.tKivalo, Suom en M uinaislinnat (SMYA X ll), s. 77 ja seur.
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mukaan voidaan ostaa sopivan vahvuista pahvia, kun käytetään pahvi* 
levymenetelmää.

Aluksi pahvista leikataan kartan laajuinen kappale, joka  kiinni* 
tetään laudasta tehtyyn jalustaan ja tälle piirretään tavallisen kalkeeri* 
paperin avulla alimman korkeuskäyrän asema. Sitten piirretään toi* 
seile pahvilevylle alimman korkeuskäyrän rajoittama kuvio, joka lei* 
kataan siitä erilleen ja sovitetaan kohdallensa ensimäisen pahvilevyn 
päälle. Tälle piirretään taasen edellä esitettyyn tapaan seuraavan kor* 
keuskäyrän asema ja uudesta pahvilevystä leikataan sen muotoinen 
kappale, mikä naulataan tai liimataan toisen pahvilevyn päälle. Näin 
menetellään edelleen, kunnes saadaan päällekkäin ladottujen erimuo* 
toisten pahvilevyjen avulla kaavamaisesti alkuperäisiä korkeussuhteita

Kuva 3. Puodinkylän m uinaislinnan korkokuva valm iina (H elsingin kaupungin  
museossa). Vrt. kuv. 1—2.

esittävä kartta (kuva 2). Pahvilevyihin on alkuperäisestä kartasta mer* 
kitty kaikki siihen tehdyt muistiinpanot, jo iden mukaan ne voidaan 
sovittaa oikeille kohdille. Pahvikartta näyttää porrasmaiselta, josta 
syystä se tasotellaan ja tähän tarkoitukseen käytetään tavallisimmin 
kipsiä. Sitä ennen on pahvikartta käsiteltävä jollain impregnoivalla 
aineella, että kipsi tarttuisi siihen kiinni. Samoin päällystetään naulo* 
jen kannat vahvalla lakkakerroksella, jo tta  ne eivät levittäisi ruostetta. 
Talo t ja m uut rakennukset, jo tka  pienoismittakaavassa tulevat verra* 
ten vähäisiksi, tehdään tavallisesti puusta tai korkista ja liimataan tai 
naulataan pahvilevyihin niille merkittyihin kohtiin, ennen kuin  niitä 
ryhdytään tasoittamaan kipsillä. Samoin korkeimmat vallit ja tornit. 
Kipsi koetetaan sitten muodostella mahdollisimman tarkoin alkuperäi* 
sen maanpinnan mukaan. K un kipsi on täydelleen kovettunut ja kui* 
vunut, maalataan näin valmistunut korkokuva. Puodinkylän  esihis* 
toriallisen linnan valmista korkokarttaa esittää tässä kuva 3. Siinä on 
näkyvillä myös äskeisen maailman sodan aikuisia juoksuhautoja, mikä
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seikka näyttää nykyisten strateegien hyväksyneen esihistoriallisten 
virkaveljiensä paikanvalinnan.

Kuvassa 4 nähdään aivan samalla tapaa Kansallismuseon kokoel* 
miin valmistettu korkokuva Sääksmäen Rapolan esihistoriallisesta lin* 
nasta \  joka  ympäristöineen olisi erittäin sopiva luonnonsuojelus* 
alueeksi ja julkiseksi kansallispuistoksi.

Kuva 4. Sääksmäen R apolanharjun m uinaislinnan korkokuva 
(Kansallismuseossa).

1 Linnan korkeuskartta on kuvattuna Suom en Museossa 1920—1921, s. 31.

M . K enttäm aa (Kampman).



t
Anna Aspelin.

K uluvan vuoden  helm ikuun 9 päivänä kuoli 
prof. J .R . Aspelinsvainajan puoliso, rouva A nna Sofie 
Elisabet Aspelin. H än oli syntyisin tanskatar, s. Niels 
sen, synt. 30. X I. 1850 Kööpenhaminassa. A violiittoon 
joudu ttuaan  v. 1875 hän seurasi 33svuotista puolisoaan 
täm än kotim aahan, jo nka hän harvinaisen suuressa 
määrin inuodosti omaksikin kotimaakseen. H än otti osaa 
1870sluvun virkeihin kansallisiin kulttuuriharrastuks 
siimme, jo tka tu livat hänen  sydäm enjsiakseen: muis 
naistieteellisiin riento ih in , taides ja  teatterieläm ään, 
Suomen naisyhdistykseen, yhteiskoulujen aikaansaas 
miseen. H ienolla ja  miellyttävällä luonteellaan  hän 
voitti paljon ystäviä ja  loi onnellisen ja  läm pim än 
kodin , jossa nuore t ja  vanhat v iih ty ivät ja  saivat 
herätteitä. Suomen M uinaism uistoyhdistys, jo lle hän 
J . R. A spelinin kuoltua lahjoitti täm än tieteellisen 

kirjaston, kutsui hänet v. 1916 kunniajäsenekseen, ei vain kunnioittaakseen peruss 
tajaansa, vaan myös A nna A spelinin omaa kaunista personallisuutta ja  eläm äntyötä.

Yhdistyksen seppelettä laskettaessa lausui yhdistyksen edustaja m. m. seu= 
raavaa:

O udon  voim akkain kunnioituksen ja  rakkauden tun te in  on  Suom en Muis 
naism uistoyhdistys kokoon tunu t A nna A spelinin paarien ym pärille. Emme ole täällä 
vain saattamassa kunniajäsentäm m e tai osoittamassa kaipaustam me rikkaan ja  kaus 
n iin  elämän sam muttua. A nna Aspelinissa M uinaism uistoyhdistys on m enettänyt 
enem m än: hänessä poistui sen sopusointuisan kodin  Iuoja, jossa ajatus Suom en 
Kansallismuseosta ja  yhdistyksem m e työstä syntvi ja  sai elävän m uotonsa. H änessä 
peitämme m ultaan pitkän ajanjakson yhdistyksem me elämää, sen 60svuotisen työn, 
sen kevään, sen nuoruuden , sen 1870sluvun, sen varhaisen kylvön, m utta emme 
sen satoa. A spelinien koti ön  luonu t mielialan, joka  on  kasvanut todellisuudeksi: 
meidän muistojemme perustalle rakennetaan Suom en turvattu  tulevaisuus. »Mitä 
rakkaus on  maailmassamme kylvänyt» — A spelinien kodin  lahja — sen viljaa ei 
kansakunta tule koskaan hävittäm ään.

A . M . T.

A nna A spelin v. 1877.
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f
Fredrik Lehtinen.

Kesäkuun 19. p:nä 1930 kuoli Raum alla sikä» 
läisen m useon perustaja, kauppias F redrik  Lehtinen. 
syntynyt to u k okuun  23 p:nä 1850 Pöytyällä. Kaup» 
pias Lehtinen oli, R aum an eläessä huom attavaanousu» 
kautta 30—40 vuo tta  sitten, kaupungin  toim eliaim pia 
ja  rohkeim pia liike» ja  kunnallism iehiä. M oni kauko» 
näköinen aloite sai silloin hänestä tarm okkaan ja 
innostuneen  eteenpäin viejänsä. Erikoisesti pidetään 
hänen ansioitaan suurina R aum an ja  K auttuan rato» 
jen  rakennuspuuhissa.

O li onni, että Raum an m useohanke sai aja« 
jakseen kauppias Lehtisen kaltaisen vaikutusvaltaisen 
miehen, jossa läm min sydän yh ty i käytännölliseen 
älyyn ja  kokem ukseen. M useon perustam isajatus 
syntyi hänessä v. 1887 hänen  käydessään m atkoih 
laan Sortavalassa, jonka pieneen m useoon hän 
sattum alta osui. Entisajan esineet k iinnittivät n iin  

valtavasti hänen huom ionsa, ettei hän tah tonu t päästä niistä irtautum aan. 
Lapsuuden kuvat Pöytyältä pärevalkeineen ja iltapuhdeaskareineen joh tu iva t ken» 
ties mieleen, selventäen hänelle sillä hetkellä sen suuren  m uutoksen, joka olois« 
samme o li io hänen eläessään tapah tunu t ja  jo h o n  hän  itse ko tikaupunkinsa osalta 
oli merkittävällä tavalla vaikuttanut. Sam anlainen kokoelm a vanhaa ja  katoavaa oli 
koetettava kerätä Raum allekin. Ensim äinen yritys ei kuitenkaan saavuttanut vielä 
äkikseltään riittävästi kannatusta paikkakunnalla. Vasta kun  Emil N ervänder, joka 
v. 1891 oleskeli Raumalla luostarikirkon korjaustöitä johtam assa, tu li kauppias Leh« 
tisen avuksi, jou tu i asia päätökseen ja  Rauman museo perustettiin. Kauppias Leh» 
tisen osuus ei jääny t suinkaan vain m useon perustam isajatuksen esittämiseen. O m alla 
kusta nnuksellaan hän kierteli m aaseudulla hankkien esineitä m useoon, jo n k a  kokoel* 
mat ovat melkoiselta osaltaan hänen henkilökohtaisen  työnsä tulosta, ja  rahallisillakin 
avustuksilla hän auliisti tuki aikaansaamaansa sivistyslaitosta M useotoim ikunnan 
jäsenenä hän oli alusta alkaen kuolem aansa saakka, sen puheenjohtajana vuoteen 
1911. Viihtyisille kokoelm ille Raum an vanhan raatihuoneen  yläkerrassa riitti häneltä 
harrastusta elämänsä iltaan asti, käy tännön  alan tehtävien jäädessä vähitellen nuo* 
rem pien voim ien huollettaviksi. A . Å .

f
Antero Pelkonen,

M arraskuun 2. p:nä 1930 kuoli Helsingissä filosofian maisteri A ntti A lbin  Pel» 
konen. H än oli syntynyt K uopion m aaseurakunnassa m aaliskuun 1. p:nä 1864, tuli 
ylioppilaaksi 1884 ja  fil. kandidaatiksi 1897. Jo  ylioppilasaikoinaan A ntero  Pelkonen 
antau tu i poim im aan valtionarkistosta ja  paikallisarkistoistakin Savon ja Karjalan 
historiaa koskevia aineksia. Tämä lähteitten  kokoilu , jo ta  hän ja tko i niin kauan kuin 
voim at riittivät, tuli hänen elämänsä päätehtäväksi. N äih in  tutkim uksiin liittyivät

Fredrik Lehtinen.
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oleellisesti hänen Kuopion isänmaallisen seuran ja 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen (vv. 1891 ja 1893) 
stipendiaattina Savossa suorittamansa keräilymatkat.

Tuloksena Muinaismuistoyhdistyksen varoilla 
tehdystä matkasta ilmestyi v. 1902 hänen yli 350 sivua 
vahva teoksensa »Entisajan muistoja Rantasalmen kih« 
lakunnasta» (Suom. Muinaism.«yhd:n Aikakauskirja 
XXII), joka epäilemättä on parhaita yhdistyksen kihlas 
kuntakertomus'sarjassa. Kuvatun alueen esihistorialliset 
löydöt ja muinaisjäännökset olivat niukkoja. Mutta 
myöhemmän ajan muistoja kertyi sitä runsaammin ja 
näitä tekijä on täydentänyt arkistotutkimuksillaan.
Kiijasta on täten sukeutunut arvokas lähdeteos 
EteläsSavon historiaa varten. Ansiokkaita ovat esim. 
kihlakunnan läpi kulkeneita valtakunnan rajoja kos- 
kevat selvittelyt. — Yhdistyksen Aikakauskirjoista on 
myös osa XX, »Nimi« ja asialuettelo Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakaus» 
kirjan I—XIX osaan» (1914), Pelkosen työtä. Muinaistieteelliselle Toimikunnalle 
hän on suorittanut erilaisia tehtäviä, asiapapereiden järjestelyä, rekisteröintiä y.m., ja 
museomiehille hän on koonnut vanhoja rakennuksia ja kansanomaista kulttuuria 
koskevia tietoja valtionarkistosta.

Antero Pelkosen laajoista arkistotutkimuksista tuli muutoin itse asiassa vain 
vähäisiä rippeitä julkisuuteen. Löytöretkeily vanhojen asiapaperien palstoilla vie* 
hätti häntä eniten, ja ehkäpä hän siksi, että voisi antautua tähän mielityöhönsä 
mahdollisimmrn vapaasti, ei sitonut itseään vakinaisiin toimiin, vaan koetti hankkia 
elatuksensa tilapäisansioilla. Parissa erässä hän m.m. hoiti opettajan virkaa maaseutu« 
kaupungeissa, mutta valtionarkiston vetovoima nähtävästi palautti hänet pian takai« 
sin pääkaupunkiin. Hän oli niitä miehiä, jotka unohtavat kokonaan elämän käy« 
tännölliset vaatimukset, noudattaakseen kutsumustaan. Seurauksena oli ainainen 
taloudellinen ahdinkotila, joka esti häntä keskittämästä voimiaan julkaisutoimintaan.

Niiden lyhyiden kirjoitusten joukossa, joita Pelkonen ansiotuloja silmällä* 
pitäen julkaisi suurelle yleisölle aijotuissa aikakauslehdissä (Uusi Kuvalehti 1901— 
1903, Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1904, 1926, Savotar 1919—1922 y.m.) ja sano« 
malehdissä, on kuitenkin enin osa sellaisia, että niiden oikea paikka olisi ollut tie= 
teellisissä aikakauskirjoissa. Tärkeimpiä ovat muutamat hänen viimeisistä kirjoituks 
sistaan (»Savolaiset asuttavat vakituisesti PohjoissSavon», Talonpoika II, 1925; »Päh* 
kinäsaaren ja Täyssinän rauhain rajat ja niistä johtuneet rajankäynnit», Matkailija* 
yhdistyksen vuosik. 1926; »PohjoissSavo erämaana», Maaseudun Tulevaisuus 1925, 
n:ot 69 ja 71), ne kun ovat tavallaan synteesejä eräistä kysymyksistä, joita 
koskevaa aineistoa hän oli kerännyt vuosikymmenien aikana. Perehtyminen arkisto» 
lähteisiin on tarkan paikallistuntemuksen ohella ja kansan suusta muistiinpantujen 
tarinojen valossa johtanut niissä varsin omintakeisiin ja uusia näkökohtia esille tuo« 
viin yhdistelmiin. Suomen Museota hän on avustanut parilla pienellä kirjoituksella: 
»Rantasalmen kihlakunnan vanhimmista asutusseikoista» (SM 1896) ja »Muutama 
lisä Savonlinnan rakennusten historiaan» (SM 1904).

Antero Pelkosen tutkimustyö on, niin katkelmaiseksi kuin se jäikin, otettava 
joka tapauksessa vastaisuudessa huomioon Savoa koskevia historiallisia kysymyksiä 
ratkaistaessa. Toivottavasti hänen arkistoista poimimansa runsaat ainekset, jotka tois« 
taiseksi ovat tallessa Kansallismuseossa, ovat sellaisessa asussa, että toiset tutkijat 
voivat käyttää niitä hyväkseen. A . A .

7

Antero Pelkonen.



Kirjallisuutta.

A cta archaeologica I. Toimittanut J . Brendsted. Toimituskunta: A xel Boethius, A . W.
Brogger, K. Friis Johansen, Sune Lindqvist, C. A . Nordman, Poul Nerlund,
Haakon Shetelig, Bengt Thordeman Kööpenhamina 1930.

Otsikossa mainittu Pohjoismaiden välinen muinaistieteellinen aikakauskirja alkoi 
vuoden alussa ilmestyä Tanskassa. Sen tarkoituksena on saattaa julkisuuteen suurilla 
kulttuurikielillä pohjoismaisten arkeoloogien tutkimuksia, jotka koskettavat kansain* 
välisesti kiintoisia kysymyksiä, ja antaa yhtenäinen kuva täällä tämän tieteen alalla 
suoritetusta työstä ulospäin. Pohjoismaiden arkeologia, sekä esihistoriallinen että keski* 
aikainen, on aikakauskirjan keskeisimpänä toimikenttänä, mutta myös yleinen samoin» 
kuin klassillinen ja itämainen arkeologia kuuluvat sen harrastuspiiriin, sikäli kuin 
niillä on Pohjoismaissa edustajia, joilla on itsenäisiä ja merkittäviä tuloksia esitettäs 
vinään. Muidenkin maiden muinaistutkijoiden kirjoituksia otetaan vastaan, milloin 
ne koskettavat pohjoismaisia kysymyksiä. Yksinomaan paikallisaiheiset tutkimukset 
eivät sitävastoin sisälly sen ohjelman puitteisiin. Tätä suunnitelmaa silmälläpitäen 
op julkaisun alkuotteita tarkastettava.

Ensimäinen vuosikerta käsittää kolme nidettä, yhteensä 300 kvartoskokoista 
sivua, hyvälle paperille oivallisesti painettuina ja loistavasti kuvitettuina; kuvataus 
luja, joista osa on valopainoksia, on runsaasti. Vuosikerran hinta on 15 kruunua. 
Siinä on käsitelty m.m. babylonialaisia temppelejä, roomalaisia muotokuvaveistoksia, 
kyprolaista keramiikkaa, Palmyran hautareliefejä, seleukidilaisia n. s. savibullia, 
Belvederen torsoa y. m. s. Näiden sivujen lukijoita huvittanevat kuitenkin eniten 
pohjoismaiset aiheet. Niitä ovat Otto Rydbeckin kirjoitus Skandinaavian vanhim= 
masta asutuksesta, jossa hän kehittelee edelleen viime Suomen Museossa arvostellussa 
teoksessaan esiintuotuja näkökohtia, Aarne Europaeus*Äyräpään laaja katsaus Suo> 
men kivikauden keramiikkaan ja aikamääräyksiin vertailuineen naapurimaiden 
samanikäisten kulttuurisilmiöiden kanssa, Haakon Sheteligin uusiin mittauksiin 
perustuva tutkimus Nydamin aluksesta — tärkeä lisä pohjoismaisen laivanrakens 
nustaidon historiaan — sekä Nåndor Fettichin »Der Schildbuckel von Herpåly», 
missä osoitetaan, että sillä germaanilaisella myöhemmän roomalaisen rautakauden 
taideteollisuudella, jonka parhaita edustajia ovat tanskalaiset Vallobyn, Nordrupin 
ja Himlingojen hopeapikarit, on edellytyksensä Mustanmeren kulttuuripiireissä.

Miscellanea«osaston lyhyemmissä tiedonannoissa Sune Lindqvist käsittelee Eg t» 
vedin pronssikautista pukulöytöä ja K. Friis Johansen julkaisee erään arretiumilais 
sen keramiikkapalasen, jossa näkyvä Priamoksen käyntiä Akhilleuksen luona esittävä 
kohokuva on suoranainen jäljennös samanaiheisesta kuvasta tanskalaisen Hobyn  
löydön kuulussa hopeamaljassa. Erik Floderus luo yleiskatsauksen esihistoriallista 
Sigtunaa koskeviin tutkimuksiin ja K.sA. Gustavsson antaa tietoja muinaismuistojen 
inventoinnista Ruotsissa. Keskiaikaisia aiheita on käsitelty useissa pienemmissä kir= 
joitelmissa. Poul N orlund esittää lisäyksen suureen teokseensa Tanskan romaanilai* 
sista kullatuista alttareista. Tord 0:son  Nordberg selostaa alustavasti Riddarholmin
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kanavasta Tukholm assa tavattua, huom iota herättänyttä laivalöytöä aseistuksineen. 
Sigurd Grieg kirjoittaa N orjasta löytyneistä reininm aalaisista lasitavaroista, m.m. 
niistä tyypeistä, jo tka viittaavat 1400»luvun ja  kansainvaellusajan lasiteollisuuden 
Reinin maissa olevan jo lla in  tavoin geneettisessä yhteydessä keskenään. T hor Kiel* 
landin  tutkielm a norjalaisista keskiajan m ursunham m asveistoksista — ilmeisesti luon* 
nos isompaan teokseen — käsittelee aihetta, jo lla  myös on m ielenkiintonsa meille, 
täällä kun on nähtävästi o llu t aikaisemmin käytännössä tähän lajiin luettavia tö itä : 
siitä on todistuksena pieni Suomesta peräisin oleva lipas Valtion historiallisessa 
museossa Tukholm assa. — Aikakauskirjan käyltöä helpottaa suuresti sen loppuun 
liitetty tarkka hakemisto.

Acta archaeologican ensimäinen vuosikerta on siis sangen sisältörikas. Laajasta 
ohjelmasta jo h tu u , että se vaikuttaa ehkä jossain m äärin kirjavalta, m utta toiselta 
puolen  se on tällaisenaan om ansa edistämään yhteistyötä esihistoriallisen ja keski» 
aikaisen, klassillisen ja  itämaisen arkeologian harjoittajien kesken. Ja  ulospäin se 
osoittaa, että Pohjoismaissa ollaan tätä nykyä m uinaistutkim uksen alalla sangen mo* 
nipuolisesti aktiivisia.

Papp Låszlö: A sielés története a legrégibb kortöl a XVI. szåzad végéig (eri»
painos vuosikirjasta Testnevelés 1929). 33 siv. Budapest 1930.

Pappin kirjoitus käsittelee otsakkeensa m ukaan h iihdon  historiaa vanhim mista 
ajoista XVI vuosisadan loppuun  asti. Sen perustana ovat etupäässä pohjoism aisten 
historioitsijain ja  m uidenkin tutkijain  m aininnat suksista. V anhoista kirjoittajista hän 
tuntee Paulus D iaconuksen, Adam  Bremeniläisen, Saxo G ramm aticuksen, Olaus 
Petrin, O laus M agnuksen, H erbersteinin, A lexander G uagninin  ja  Schefferin, nykyi* 
sistä N ansenin, Sireliuksen sekä »toisarvoisen» lähteen Carl J. Lutherin. Yleensä on 
Papp esittänyt asiat oikein ja täsmällisesti, lukuunottam atta kielellisiä todisteita, 
joissa hän on o ttanu t täydestä A ndr. M. H ansenin  vanhentuneet sanavertailut 
(suksi y.m.). H auskoina lisinä hän esittää kaksi lappalaisen h iih täjän  (»skridfinnin») 
kuvaa, jo tka O laus M agnuksen teokseen perustuvina, m utta taiteellisemmin suoritet* 
tu ina tavataan Cesare Vecellion teoksessa »Degli habiti antichi et m oderni, di di* 
verse parti del M ondo» (Venetsia 1590) ja  teoksessa »B. B alduinus de calceo antiquo 
et Ju l. N igronus de caliga veterum» (Amsterdam 1667). Käyttäm iensä lähteiden mu* 
kaisesti Papp pitää skandinaavien h iih toa lainana lähinnä lappalaisilta. H äneltä on 
m uuten jäänyt huom aam atta prof. K. B. W iklundin ja  eräiden suom alaisten tutkijain 
välillä viime vuosina käyty polemiikki. Sellaisenaankin Pappin kirjoitus on m ainit5 
semisen arvoinen, koska se osoittaa, m iten suuresti Keski*Euroopankin maissa hiih* 
toa harrastetaan.

T. I. I.

Samuli Paulaharju, Suom enselän  vieriltä . 259 siv., runsaasti kuvitettu. W erner
Söderström  o.*y„ 1930.

Paulaharju on tällä kertaa valinnut kuvauksensa aineeksi Perhon syrjäiset 
perukat, sen ohella ottaen huom ioon myös lähim m ät naapuripitäjät kahden puolen 
Pohjanm aan ja  pohjois*Hämeen rajaa. K uten sopii odottaa, on kansantietoutem m e 
suurkerääjä tälläkin kertaa koonnu t runsaan ja  m onipuolisen tietovaraston. Esineel» 
linen puoli tun tu u  tosin jääneen sivummalle, m utta sitä runsaam m in on monilaa» 
tuisia kansanm uistoja. N iih in  näkyy tekijällä olevan erikoinen vetovoim a. N iiden 
kautta hän pyrkii persoonallisem paan kosketukseen, elävämpään ymmärtämykseen. 
Se onkin hänelle hyvin onnistunut. Esityksestä huokuu  läm min m yötätunto no ih in  
unohdettu ih in  korvenraatajiin , jo tka henkensä pitimiksi ikänsä ovat ahertaneet ja
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kam ppailleet ty lyn  eräm aan kanssa, m onet sortuen, toiset vihdoin, ankaralla, uupu« 
mattom alla työllä saaden vallatuksi itselleen olinsijan, joka on  heidän vaatim attom at 
tarpeensa tyydyttänyt.

Erikoisen m ielenkiinnon antavat teokselle hämäläisen ja itäsuom alaisen asu« 
tuksen historiaa valaisevat kohdat. T änne kauas pohjoiseen, vedenjakajan taaksekin, 
saapuivat vanhat hämäläiset aina Jäm sää ja  Sääkstnäkeä m yöten, veden ja  metsän 
viljaa pyytäm ään. M utta sitten tu livat savolaiset, asettuivat vakinaisesti asum aan ja 
antoivat leimansa sekä henkiselle että esineelliselle kulttuurille .

M ikään kuiva tieteellinen lähdeteos Paulaharjun kirja ei ole, siksi yksilölli« 
sesti tu nne ttu  ja  kaunokirjallisesti tu lk ittu  on sen sisältö. M utta vaikka se onkin 
etupäässä suuren yleisön kirja, kotiseutukuvaus parasta lajia, pirahtelee siitä tieteelli« 
selle tutkim uksellekin lisiä- Paikallistutkim us siitä eniten hyötyy.

Paulaharjulla on oikeaa tutkijahenkeä. O n ilahduttavaa, että hänen  työnsä 
tulokset tällä kertaa v ihdoin  ovat saaneet sellaisen painoasun kuin  ne ansaitsevat. 
K uvat eivät, kuten  edellisissä kirjoissa, enää ole pieniä ja  töheröisiä, vaan suurin 
osa syvennyspainosta päässeitä, selkeitä ja  kauniita, liitupaperilla upeilevia; näiden 
lisäksi teokseen sisältyy runsaasti tekijän piirrosten m ukaan valm istettuja fototypioita. 
Kiitos uudelle kustantajalle!

I. M.

Louis Spatre, Kalevalan kansaa katsom assa. M uistiinpanoja KaukosKarjalan ret« 
keltä v. 1892. 160 sivua, 53 piirrosta ja  kuvaa, m atkakartta. W erner Söder« 
ström  o.«y., 1930.

N eljättäkym m entävuotisen vaikenem isen jälkeen kreivi Sparren Karjalan«mat« 
kan päiväkirja on noussut kirjana eloon. Sen jokaiselta sivulta tuntee hienovaraisen, 
valpassilmäisen taiteilijan, jonka huom ioim iskyky ja todellisuustaju y llättävät Karja« 
laan h iukan perehtyneenkin lukijan. Koko kuvausta kehystää m uinaistuntoinen kir« 
kas runollisuus, ja  jokaiseen piirrokseen liittyy suuren taitavuuden ohella paljon 
hienoa m enneisyyteen kohdistuvaa tunnetta . H arvasta kirjasta ja  kuvituksesta löy« 
tää n iin  välittöm än eläytymisen kuin tästä Karjala«kirjasta. Vaikka tekijä katselee 
Karjalaa Kalevalan runojen  innoittam ana taiteilijana, ei tämä ole estänyt häntä 
näkem ästä Karjalaa myös jokapäiväisen elämän arkivalaistuksessa, mikä ju u ri tekee 
kirjan n iin  todellisuuspohjaiseksi eikä suo tilaa turhalle ihannoim iselle. Kansatie« 
teilijä on  taiteilijalle k iitollinen useista erinom aisen arvokkaista piirroksista ja  väri« 
kuvista. M yös tekijän tarkat kuvaukset m onista etnograafisista seikoista ovat huo« 
m ioonotettavia. R akennukset, puvut, koristem uodot, kalm istot ja  häät ovat kuvauk« 
sen keskeisiä aiheita. V arsinkin rakennusten alalta tekijä on esittänyt m onta tähdelle 
pantavaa huom iota ja  päätelmää. Kirja on taiteellisessa aitoudessaan ainutlaatu inen 
lisä Karjala«kirjallisuuteemme-

K. Vna.



Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 
toimivuodelta 7. 5. 1929—7. 5. 1930.

Luodessamme katsauksen kuluneen vuosikauden tärkeim piin tapahtum iin 
Yhdistyksen elämässä kääntyy ajatus ensiksi n iih in  ankariin  vaurioihin, jo ita  olemme 
saaneet kokea m onien etevien Yhdistyksemme jäsenten kuolem an johdosta. Poissa 
ovat riveistämme kunniajäsen A nna Aspelin, työjäsenet U . T. Sirelius ja  A. V. 
Koskimies, kirjeenvaihtajat A ntti H elander, Armas Lindgren ja V olm ar Svaetichin 
sekä ulkom ainen jäsen Max Ebert. Lohdutuksenam m e on tietoisuus siitä arvokkaasta 
päivätyöstä, jonka jokainen  näistä vainajista on omalla sarallaan suorittanut.

S t i p e n d i a a t i t .  Y hdistyksen ohjelm aan sisältyvän m uinaissja kansatieteellis 
sen tutkimus» ja  keräilytoim innan tukem iseen on käytetty 8,900 markkaa. Stipens 
diaateista m aisterit E. W. Drake ja C. Ramsdahl luetteloivat Sundin  ja Finström in 
pitäjien kiinteitä m uinaisjäännöksiä, kirjailija J. Tegengren suoritti muinaistutkimuk» 
sia Vöyrillä sekä Isos ja  Vahäkyrössä ja  maisteri E. A. V irtanen teki m uistiinpanoja 
U rajärven kartanon ja torpparikunnan  keskinäisistä suhteista.

Sitäpaitsi on maisteri L. W ennervirralle annettu  avustusta keskiajan taiteen 
tutkim iseen 4,000 markkaa ja toh to ri K. K. M einanderille tekeillä olevan »Finska 
porträtt»  teoksen ainestenkeruun täydennykseen 12,000 markkaa.

P a i n a t u s v a r o j e n  pääosan on m uodostanut vakinainen valtionapu, 50,000 
markkaa. Sen lisäksi on saatu 4,000 markkaa Suomalaisen M arttaliiton käsityönäyts 
telyn valokuvaukseen, Längmanin rahastosta 7,000 markkaa »H auhon  retkikunnan 
tulosten» julkaisemiseen sekä M uinaistieteelliseltä T oim ikunnalta 3,300 markkaa 
uushankintojen  julkaisemiseen. Yhdistyksen nimissä ilmestyvää Eurasia Septentrios 
nalis A ntiqua’a varten on vielä yleisistä varoista m yönnetty  35,000 markkaa.

P a i n o s t a  o n  i l m e s t y n y t :  Suomen M useo — Finskt M useum XXXVI 
(211 s.), jo h o n  ovat k irjo ittaneet N . Cleve, A. Europaeus, T. Itkonen, I. Kronqvist, 
I. M anninen, K. K. M einander, A. N ordling , C. A. N ordm an, T. O kkola, A. W. 
Rancken, J. R inne, Sigrid Rinne, M. W esterholm ja K. V ilkuna; saksankielinen 
selostus edellisestä (15 s.);

Suom en M uinaism uistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXVII (201 s.), joka sisäls 
tää seuraavat tutkim ukset: A arne Laitakari, »Die Schaftlochäxte der Steinzeit» ja 
A lbert H äm äläinen, »H ylkeenpyynti keskisen Pohjanlahden suom enpuoleisella rans 
nikolla» (selostus »Die Seehundsjagd an der finnländischen Küste längs dem mittles 
ren Teil des Bottnischen Meerbusens»);

Suomen M uinaism uistoyhdistyksen A ikakauskirja XXXVIII (279 s.), joka sisäls 
tää L. W ennervirran tutkim uksen »G oottilaista m onum entaalim aalausta LänsisSuomen 
ja  A hvenanm aan kirkoissa» (selostus »Die gotische M onum entalm alerei in den 
Kirchen von  W estfinnland und  Aland»);

U no  U llberg, A larik Tawaststjerna ja  Jalm ari K ekkonen, »Kansanomaisia ras 
kennustapoja ja  koristem uotoja Karjalasta kahden puolen  rajaa» (288 s.), ja  sen seloss 
tus »Volkstümliche G ebäude und  Zierform en aus Karelien beiderseits der Grenze» (9 s.);
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Eurasia Septentrionalis A ntiqua IV  (340 s.), om istettuna A. A. Spitsyn’ille. 
Sisältää kahdenneljättä suomalaisen, virolaisen, venäläisen, puolalaisen ja saksalaisen 
tutkijan kirjoituksia.

Y hdistyksen k o k o e l m i i n  ovat lahjoituksia an taneet: rouva A une H edly,
toh tori Tekla H ultin , prof.rouva Ilta Koskimies, palstatilallinen Vilho N urm i, ama» 
nuenssi W. R audonikas (Pietari, prof. A. M. Tallgrenin kautta), herra H annes Simo« 
lin, neiti Ida Suni, huvilanom istaja F. A. Söderholm , neiti Susanna T aittonen ja 
vapaaherratar Ida Yrjö»Koskinen.

K i r j a s t o  on  karttunu t 405 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  seuraa» 

vien laitoksien ja  yhdistyksien kanssa :
Hernösand: Föreningen för norrländsk hem bygdsforskning.
Kiel: Gesellschaft für Schleswig»Holsteinische Geschichte.
W ien: Verein für Volkskunde.
Basel: Gesellschaft für V olkskunde.
Krakow: Polska A kadem ja Umiejetnosci.
Belgrad: Etnografski Muzej.
U u s i a j ä s e n i ä  on Y hdistykseen valittu :
työjäseneksi toh to ri Ilmari M anninen ;
perustajiksi rouva A une H edly  ja professori M artti R apola;
vakinaisiksi jäseniksi m aisterit Esko A altonen, A rne A ppelgren, H elm i Hel» 

m inen, Maija Juvas, Elma M ikkola ja  A ino N issinen, palstatilallinen V ilho N urm i, 
m aaherratar A ino Pulkkinen, maisteri A strid Reponen, taiteilija Evert Roos ja maan* 
viljelijä Santeri Torppa.

K u n n i a n o s o i t u k s i a :
5. 6. 29 m anallem enneen työjäsenen, prof. A. W. Koskim iehen hautajaisissa 

laskivat Yhdistyksen seppeleen toht. J. A ilio ja  maist. A  Europaeus edellisen pi» 
täessä m uistopuheen.

24. 8. 29 poism enneen esimiehen, prof. U. T. Sireliuksen hautajaisissa laski* 
vat Y hdistyksen seppeleen maist. B C ederhvarf ja  toht. C. A. N ordm an jälkim äisen 
pitäessä m uistopuheen.

3. 10. 29 poism enneen kirjeenvaihtajan, prof. Armas Lindgrenin omaisille lä» 
hetti Yhdistys surunvalituskirjelm än.

9. 11. 29 lähetettiin  tervehdyssähkösanom a kunniajäsenelle, prof. Oscar Alm» 
grenille hänen 60»vuotispäivänään

9. 2. 30 m anallem enneen kunniajäsenen, prof.rouva A nna A spelinin hauta» 
jaisissa laskivat Y hdistyksen seppeleen prof. A. M. Tallgren, prof. A. H ackm an ja 
toht. K. K. M einander, ensinm ainitun pitäessä m uistopuheen.

24. 3. 30 tuonelle siirtyneen kirjeenvaihtajan, m aanm ittausinsinööri Volmar 
Svaetichinin hautajaisissa laskettiin Y hdistyksen puolesta seppele.

M u i t a  a s i o i t a .  Y hdistyksen edustajaksi Suomalaisen kirjallisuuden edistä» 
m israhaston toim ikuntaan vuosiksi 1930—32 on valittu  valtionarkeoloogi J. R inne, vara» 
miehenä toht. A. H äm äläinen, sekä edustajaksi v:n 1931 Suomalais»ugrilaisen kulttuuri» 
kokouksen valm istelutoim ikuntaan toht. I. M anninen, varam iehenä toh t. T. Itkonen.

K o k o u k s i a  on pidetty  7 yleistä ja 9 joh tokunnan . Edellisissä ovat esitel* 
m öineet:

3. 10. 29 toht. K. K. M einander eräistä taide*esineistä ja »kokoelmista, jotka 
ovat ku lkeutuneet Ruotsista Suom een tai päinvastoin.

3. 10. 29 toht. I. M anninen Y hdistyksen kokoelm iin Suomalaisen M arttaliiton 
käsityönäyttelystä ostetuista kintaista
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7. 11. 29 toht. W. Steinitz Saksan kotimaisesta kansatieteestä m aailm ansodan 
jälkeen, etenkin kansatieteellisen kartaston laadinnasta.

7. 11. 29 valtionark. J . R inne K eurun vanhan kirkon maalauksista.
5. 12. 29 maist. N . Cleve itäeurooppalaisista vaikutteista Suom en myöhem« 

mässä rautakaudessa.
27. 1. 30 prof. D. Z olotarjev kaukokarjalaisten antropologiasta.
6. 3. 30 prof. A. M. Tallgren Keski«Aasian uusimmista m uinaislöydöistä.
3. 4. 30 maist. Tyyni V ahter Baltianm aiden esihistoriallisista vaipoista.
7. 5. 30 valtionark. J. R inne keskiajan katolisen pyhim yspalvonnan synty« ja 

kehityshistoriasta.
Y hdistyksen v i r k a i l i j o i n a  ovat to im ineet: esimiehenä prof. U. T. Sire« 

lius (e lokuun 24 p:hän asti), varaesim iehenä (ja puheenjohtajana syksystä alkaen) 
maist. B. Cederhvarf, sihteerinä allekirjoittanut, varasihteerinä ja  kirjastonhoitajana 
maist. N . Cleve, arkistonhoitajana maist. Tyyni Vahter, rahastonhoitajana tuom . A. 
M arkkula, ta loudenneuvojina tod . valtioneuvos A. Ramsay, johtaja V. A. Lavonius 
ja  pankinjohtaja K. Basilier sekä tilintarkastajina maist. A xel Ekström ja  tuom . 
Kaarlo Kaira, toht. L. O . Th. Tudeer ja  maist. A. O. Väisänen varam iehinä.

Helsingissä toukok. 7 p:nä 1930.
T. I. Itkonen.
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Suomen M uinaism uistoyhdistyksen tilit 1929.

Tiliasema 31 p:nä joulukuuta 1929.

Sijoitukset: V a r a t :
Suomen H ypot.syhdist. 4%  % 1. 28,000: — å 98,70 % 27,637 50

4 % „ 2,000:—  „ 50 % 1,000: —
Kiinteistöpankki Oy:n 4 %  „ 53,000: — „ 4 8  % 25,440: —

4'/2 % „ 52,500:—  „ 6 8  % 35,700: —
4% % „ 24,000:— „ 87,«2 % 21,027:60
4Yt % „ 100,000 —  „ 68 % 68,000 —

Rosenlew S, C o :n 5 % „ 100,000: — „ 6 6  % 66,000: —
Tam pereen kaupungin 4)4 % „ 1,000:— „ 55 %  550: —
Suomen valtion 3)4 % „ 21,000:— „ 76 % 15,947:50
Rauman kaupungin  4 % „ 31,000 — „ 71,8:) % 22,269:10
V apauden laina v. 1918 5)4 %  „ 16,000: — „ 100 % 16,000: —
Pohjoism aiden Y hdyspankin osakkeita 75 kp l...........................  13,650:— 313,221: 70

„ „ pääom atili ......................................  197,800:70
H eisingin O sakepankin „    3,910:60
KansallissOsakesPankin „ ......................................  69,204:20
U rajärven t i l a   80,000:— 350,915:50
Kasvaneet k o r o t   4,921: 77
Juokseva tili .................................................................................................................  76,810: 30
R ahatili ..............................................................................................................   315: 69

Smk. 746,184:96

A srahasto t: V  e 1 a t :
A hlgrenin rahasto ..................................................................  20,000: —
A spelinin „............................................................................  18,233: —
U rajärven „......... ..................................................................  80,000:—  118,233: —

B=rahastot:
Perustajarahasto ....................................................................... 30,000: —
C astrénin rah as to ......................................................................  121,551: —
Sundm anin „ ......................................................................  7,140: 13
N ervanderin  „ ......................................................................  4,298: —
v. H eidem anin „   103,000 — 265,989:13

Csrahastot:
AppelgrensKivalon rintakuvarahasto ................................  1,264: 22
H eikelin rahasto ....................................................................... 20,026: 67
Paikannim irahasto ..................................................................  4.842: 79
Taidehist. r a h a s to ....................................................................  3,772: 29
Malmin ...............................................................................  10,848:39
Kajaanin „ ....................................................................  290:05
L uostaritu tk im usrahasto .......................................................  3,910: 60 44,955:01

K äyttövarojen ylijäämä ............................................................................................  169,586:02
U rajärven käyttövarojen ylijäämä ......................................................... ............... 147,421: 80

Smk. 746,184:96

Om aisuus 31 / „  1929 ......................................................  746,184:96
3V,2 1928 .....................................................   6 8 8 ,3 9 2 :-

O m aisuuden lisäys ...................................................  57,792:96
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Tulot ja  m enot v. 1929.

T u 1 o t :
Korkoja:

A hlgrenin ra h a s to ...................................................................................
A spelinin „ ............................................. ......................................
Perustaja* „...........................................................................................
C astrénin „ . . . . ............................................................................
Sundm anin „ ....................................................................................
N ervanderin  „ ................................................. ..................................
H eikelin „ ....................................................................................
Paikannimi* „...... ....................................................................................
Kajaanin „...... ....................................................................................
M almin „ ....................................................................................
Taidehist. „ ....................................................................................
Luostaritutk. „ ....................................................................................
A ppelgrensKivalon r.sk .srahasto ........................................................

Käyttövarat :
V altionapu ................................................................................................
Y lim ääräinen v a ltio n ap u ......................................................................
A vustus rahasarpajaisten v o itto v a ro is ta ..........................................
M uinaistiet. T oim ikunnalta uushankinto jen  julkaisem iseen ..
M yydystä k irja llisuudesta ....................................................................
Jä sen m ak su ja .............................................................................................
K lisheiden vuokra .................................................................................
A giovoittoa ..............................................................................................

Urajärven käyttövarat: 
v. H eidem anin rahaston korot v:lta 1929 (siirretty U rajärven

käyttövaroihin) ..........................................................................
K o rk o ja .......................................................................................................

1,000 —
868 —

1,500 —

5,788 —

340 —

205 —

972 —

231 —

14 —

517 —

ISO —

263 50
60 —

50,000
4,000 —

31,000 —

3,300 —

6,875 —

730 —

500 —

19,861 7070 116,266:70

6,250 — 
23,288: 71

Smk. 157 743:91

M e n o t:
K äyttövarat:

P a in a tu sk u lu t...........................................................................................  49,007
Tekijäpalkkiot ..........................................................................................  14,196
P a lk a t...........................................................................................................  7,000
S tip e n d it.....................................................................................................  7,400
Postis, ilmoituss ja  m uut ku lu t ..........................................................  17,552

Urajärven käyttövarat:
T aloudenhoitajan  palkka ....................................................................... 2,950
S tip e n d i ......................................................................................................  1,500
M uut m enot  ...............................................................................  344
O m aisuuden l i s ä y s ............................................................................................

60

85 95,156:45

50 4,794: 50 
57,792: 96

Smk. 157,743:91

A u li  M arkkula.



Suomen Muinaismuistoyhdistys
julkaisee vuosittain ilmestyvää aikakauslehteä Suomen Museo—F inskt Museum, jonka 
erikielisissä sarjoissa on  eri sisällys. Lehden hin ta o n : Suomen M useo II 7 50 
(Finskt M useum II loppuunm yyty), vuosikerrat III—IX m olemm at sarjat erikseen å 
Smk. 7:50, X—XVI (mol. sarjat yhdessä) å 22:50, X V II—XXVI (mol sarjat yhdessä) 
å 30 :—, X X V II-X X V III (yhteisnum ero) 30 :—, X X IX -X X X IV  å 3 0 : -  (kum pikin 
sarja erikseen å 1 5 :—), XXXV—XXXVII å 50 :— (erikseen å 25 :—).

Suomen M uinaismuistoyhdistyksen Aikakau skir jaa on  ilm es'ynyt osat 
I—XXXVIII N iiden hinta o n : I—IV å 15:— (V—VII loppuunm yydyt), VII I—IX å 
15:—, X 22:50, XI 1 5 : -  (X il loppuunm yyty), XIII  25 :— , X IV -X V I å 15: — 
(X V II-X V II1 loppuunm yydyt), XIX—XX å 15:— , XXI 35 :—, X X II-X X II1  å 22:50, 
X X IV -X X V  å 35 :—, XXVI 40 :—, XXVII 30 :— , X X V III-X X IX  å 4 0 : -  (XXX 
loppuunm yyty), XXXI 45 —, XXXII 60 — , XXX11I 20:— , XXXIV 60:— , XXXV 
7 5 :— , XXXVI 100:—, XXXVII 6 0 : - ,  XXXVIII 1 0 0 :- .

Eurasia Septentrionalis A ntiqua a on ilm estynyt osat I—III å 160:— ja  IV—V  
å 200:— .

Y hdistyksen muista julkaisuista m ainittakoon Suomen Muinaismuistoyhdistyk=  
sen Pöytäkirjat I  (1870—75) ja I I  (1876—85) å 6 :—, Finlands kyrkor I : N ykyrko och 
N ystad  50: — ja I I : Letala 60: —, Die steinzeitlichen W ohnplatzfunde in Finland  
(J. Ailio) 100: — , Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja (Y. B lom stedt 75: — , 
Die ältere Eisenzeit in Finnland (A. H ackm an) 75: —, Collection Tovostme ( \ .  M. 
Tallgren) 100: —, Suomen esihistorialliset ja ajaltaan epämääräiset kiinteät muinais* 
jäännökset (A. M. Tallgren) 12:— , Anglo=Saxon Coins found  in Finland [C. A. Nord« 
man) 75: — , Kansanomaisia rakennustapoja ja  koristemuotoja Karjalasta (J. Kekko» 
nen) 100:— .

Yhdistykseltä on myös saatavissa seuraavia teoksia: Suomalaisia pukuja myö= 
hemmältä rautakaudelta (Hj. A ppelgrensKivalo), Muinaisjäännöksiä Suomen suvun  
asumusaloilta (J. R. Aspelin) 150:—, Collection Zaoussai'lov I—II  (A. M. Tallgren) 
å 75:— .

Yhdistyksen jäsenm aksu t: lahjoittajajäseniltä vähintään 1,000:— , perustajajäse« 
niitä 500: — ja  vakinaisilta jäseniltä 100: — kerta kaikkiaan. Lahjoittaja saa, jo s hän ha» 
luaa, ilmaiseksi ensimäisestä jäsenyysvuodestaan lähtien ilm estyneet Suomen Museot, 
Finskt M useum it ynnä yhdistyksen A ikakauskirjat sekä yhdistykseltä tilatessaan sen 
m uut ju lkaisu t a lenne ttuun  hintaan. Perustaja saa niin  halutessaan ilmaiseksi vuosi» 
ju lkaisun ja a lenne ttuun  hin taan m uut julkaisut. V akinainen jäsen saa alennettuun 
hin taan  yhdistyksen julkaisut. Jäsenille tuleva h innanalennus on 25 % .

Suomen M uinaism uistoyhdistyksen osoite o n :

Helsinki, Kansallismuseo.



Referate.

Suomen Museo XXXVII.

1930.
Abkürzungen: SM =  Suomen M useo; FM =  Finskt M useum ; SMYA =  

Zeitschr. d. finnischen A ltertum sgesellschaft; Ksp =  Kirchspiel.

Ein seltener bronzezeitlicher Fund aus dem  Ksp. P ern iö  (A . M. Tallgren). 
S. 1—6. Im Ksp. Perniö, Län T urku  (Åbo), Südw eshFinnland, w urde im J. 1930 
eine bronzene (bezw. kupferne) Lanzenspitze, Abb. 1, S. 2, gefunden und  vom 
N ationalm useum  Finnlands erw orben (A bb. 2 der Fundplatz). D er G egenstand lag 
etwa % m üef in schwarzer Erde und  scheint ein Einzelfund zu sein. Es ist aber 
n icht ausgeschlossen, dass es sich hier um ein Erdgrab handelt. Bewiesen w erden 
kann das jedoch nicht, und  bronzezeitliche Erdgräber sind in F innland bis jetzt 
unbekannt. A uch kann erw ähnt werden, dass der Fundplatz Spuren einer Steins 
zeitlichen (w ohl ä lteren?) Siedelung aufweist.

D ie Lanzenspitze ist eine östliche Form, die erste ihrer A rt aus F innland. 
Ihre nächsten V erwandten stammen aus dem WolgasKamagebiete und  der U kraine: 
dem Kiewlande. Die Form ist im O sten einheimisch, und  die eigentüm liche halbs 
geöffnete Tülle hat do rt Parallelen un ter den übrigen örtlichen Bronzesachen (Abb. 3). 
D er Gegenstand dürfte durch Guss hergestellt w orden sein, die Tülle aber ist ges 
schmiedet un d  zwar in der Weise, dass die Ränder der ursprünglich flachen Klinge 
vermittels Häm m erung halbröhrenform ig gebogen sind. — D er Typus findet sich im 
O sten auch aus Eisen. Zeitstellung: etwa Mitte des 1. vorchristlichen Jahrtausends. 
— Wie bekannt sind in  F innland östliche B ronzen aus dieser Periode öfters gefun* 
den w orden. Sie stammen meistens aus den östlichen und  nördlichen Teilen des 
Landes. A us SüdwestsFinnland waren die östlichen Typen bis je tz t n icht bekannt: 
diese G egend ist ja  das eigentliche Zentrum  der skandinavischen B ronzekultur 
Finnlands.

R este ehem aliger Kirchen in  Padasjoki, Tawastland (Iikka Kronqvist). 
S. 7—16. Als die aus dem 17. Jh . stammende hölzerne Kreuzkirche in Padasjoki 
im A pril 1924 durch eine Feuersbrunst zerstört w orden war, erhielt Verf. den Auf« 
trag die Reste der abgebrannten Kirche und  die unter ih r befindlichen G räber zu 
untersuchen. H ierbei liess sich feststellen, dass an derselben Stelle eine m ittelalterliche 
Kirche gestanden hatte. N ach erhaltenen Fundam entresten zu schliessen ist diese Kir» 
che rechteckig sowie 12 m lang und  8,5 m breit gewesen. D er G rund  war aus Steinen 
ohne M örtelverband errichtet (A bb. 1), so dass das von ihm getragene G ebäude 
aus H olz gewesen sein muss. A n die N ordw and war eine Sakristei gebaut, von 
welcher das gemauerte Fundam ent freigelegt wurde. Am vollständigsten war der 
G rund  der O stw and erhalten, welcher ca 135 cm dick war. Die Sakristei ist dem« 
nach ein aus Feldsteinen gemauertes G ebäude (von 5,5 m Länge und  3 m Breite) 
gewesen. U n ter den Ecken standen grosse vorspringende Ecksteine. N ach den
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Resten zu urteilen haben die T ürpfosten eine profilierte Ziegelverkleidung gehabt 
und ist die Sakristei mit einem T onnengew ölbe überdeckt gewesen. Im Innern  ist 
sie verputzt und  mit M alereien geschmückt gewesen, von denen sich Reste erhalten 
haben. Diese H olzkirche mit ihrer steinernen Sakristei ist w ahrscheinlich am Ende 
des 15. Jh s  erbaut w orden.

U nter der Kirche befanden sich viele G räber, die zum Teil aus besonderen 
G rabkam m ern b estanden ; die letzteren beliefen sich im ganzen auf neun, die in  der 
M itte der Kirche eine G ruppe bildeten (A bb. 2). Sie waren aus dicken Bohlen 
gebaut und  mit Birkenrinde, Rasenstücken und  Stroh oder Spänen bedeckt. 
V on den G räbern  gehörten  einige sorgfältiger gebaute und  besser ausgestattete adli» 
gen Geschlechtern (z. B. H orn ) und  Pastorenfam ilien an, w ährend die G räber der 
Bauerngeschlechter äusserst einfache schwarz gemalte Särge enthielten. D er grösste 
Teil der Särge stammt aus dem 18. Jh ., n u r einige wenige aus dem Ende des 17. Jhs.

D ie Leistungen der T orpinhaber des Gutes U rajärvi und die A rt ihrer  
E ntrichtung (E. A . Virtanen). S. 17—40. Der G utshof Urajärvi im Kirchspiel Asik» 
kala, Tawastland, w urde mit Einschluss des Parkes, einiger Äcker und  einer Wald» 
parzelle von  dem letzten M itglied des G eschlechtes von H eidem an im J. 1917 der 
Finnischen Altertum sgesellschaft testam entarisch verm acht um von ih r als eine A rt 
Freilichtsmuseum im Stande erhalten zu werden. Zu dem G ute gehörten 21 Torps 
oder Kätnereien (jetzt selbstständig), von welchen nr 1—12 näher gelegene, ältere, 
13—21 entferntere Torps waren (A bb. 1). A n Areal waren sie k lein : die Roggens 
aussaat betrug 1)4—3 T onnen (etwa 2,20—4,40 hl), die A nzahl der Kühe 1—6, die 
der Pferde 1—2.

Die dem G utshofe zu bezahlende Pacht wechselte nach der Grösse der Torps. 
A n Tagwerken w urden mit oder ohne Pferd 1—3 in der W oche verrichtet. D er Ars 
beitstag dauerte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. A n der Erntearbeit nahm en 
die T orp inhaber (d.h. Teilpächter, K ötner) gegen freie Bewirtung Teil (das TalkoosSyss 
tem), ein Brauch, der auch a t f  B auerngütern bestand (A bb. 2 zeigt das Talkoovolk, teils 
aus Bauern, teils aus K ötnern des Gutes zusammengesetzt, bei dem gemeinsamen 
Frühstück). Grosse Äcker w urden von  allen K ötnern gleichzeitig gepflügt, das Dres 
sehen lag dagegen n u r den Inhabern  der näher gelegenen Kätnereien o b ; fü r jeden  
D rusch erhielten die D rescher etwas Roggen zur A blohnung. A ndere D ienstleistuns 
gen, zu welchen die K ötner verpflichtet waren, bestanden in  der B eförderung des 
G utsgetreides zur M ühle, in einer Fahrt nach Lovisa einm al im Jahre um die 
Erzeugnisse des Gutes zu verkaufen, in dem T ransport des auf dem G ute gebrann» 
ten Brandweines nach T urku (Å bo) und  K okkola (Gamla Karleby). Einige Kätne» 
reien lieferten auch als A bgaben kleinere Q uantitä ten  Getreide, Butter, U nschlitt, 
Flachs, H anf, H opfen, Beeren, Holzgefässe, B rennholz, Z aunruten , Kohle, Teer, Pech. 
Das G ut und  ein Teil der Torps hatten einen gemeinsam en Schmied, der mit Nah» 
rungsm ittein und  Bedarfsartikeln bezahlt wurde.

D ie Tagwerke der Torps w urden zwecks A brechnung auf einem K erbholz 
(A bb. 3) verzeichnet, dessen eine H älfte auf dem G ute verw ahrt, die andere dem 
K ötner gegeben w urde. Später w urden hierzu mit dem von H eidem anschen Wap» 
pen gestempelte hölzerne Q uittungstafeln  benutzt (A bb. 4).

V on den Rechten der K ötner seien ausser dem B odenbenutzungsrechte fol» 
gende erw ähnt: der K ötner durfte sein Vieh in den G utsw äldern weiden lassen, 
ebenso von dort sein Brenn» und  Bauholz holen  sowie N eurodungen  vornehm en. 
Solche Pachtverträge sind auch an anderen O rten  in F innland zwischen G ütern  und 
Torps sowie, wenn auch in weniger entw ickelten Form en, zwischen gew öhnlichen 
B auernhöfen und  deren Torps in G ebrauch gewesen.
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Ein H ochzeitshaus in  Taw astland (Albert Hämäläinen). S. 41—45. Im Ksp. 
Längelmäki in  Tawastland hat sich ein sonst in F innland seltenes G ebäude, ein 
H ochzeitshaus erhalten (A bb. 1—6). D as H aus hat eine von finnischen volkstüm« 
liehen G ebäuden besonders darin  abweichende Form, dass sein eines Ende sechs« 
eckig ist (A bb. 1 u. 2). Es ist im J. 1840 fü r die H ochzeit der M utter der noch 
je tz t im N achbarhause lebenden alten Bäuerin gebaut w orden. Das G ebäude war 
dem nach Privateigentum  und  ist für eine bestimmte G elegenheit erbau t w o rd e n ; es 
erhielt aber in  der G egend eine allgemeinere V erwendung, denn  es w urden in ihm 
T rauungen n icht nu r der eigenen Familie sondern  auch die der N achbarhöfe und 
überhaup t des ganzen Umgangskreises vorgenom m en. Ausser den Hochzeitsfesten 
der Bauern w urden auch die der Knechte und  Mägde hier abgehalten. A uch die 
K indertaufen des eigenen und  der N achbarhöfe w urden hier gefeiert. D er sechs« 
eckige Teil des Hauses ist offenbar nach dem V orbild  einer Kirche gebaut w orden. 
A ls solches kom m t am nächsten in Betracht die Kirche des N achbarkirchspieles Juu« 
pajoki, deren G rundplan  achteckig ist.

Das H ochzeitshaus in  Längelmäki lässt sich am nächsten mit schwedischen 
H ochzeitshäusern vergleichen; die letzteren unterscheiden sich jedoch von ihm 
dadurch, dass sie von  den D orfbew ohnern  gemeinsam errichtet w urden und  dass 
A ussenstehende für ihre Benutzung eine Bezahlung erlegen mussten.

D as röm erzeitliche G räberfeld bei K ärsäm äki im  Ksp. M aaria (Helmer 
Salmö). S. 46—81. Das G räberfeld liegt auf einer sanften, sandigen B öschung bei 
dem zum Ksp. M aaria gehörenden D orfe Kärsämäki 4 km N O  von T urku  (Åbo) 
in der N ähe der E isenbahnhaltestelle Kärsämäki (A bb. 1). N achdem  hier beim 
Sandgraben w iederholt stein« und  eisenzeitliche Funde zum Vorschein gekommen 
waren, w urden vom N ationalm useum  in den Jah ren  1922 und  1927 an den Fund« 
stellen A usgrabungen vorgenom m en. D ie steinzeitlichen Funde haben W ohnplatz« 
charakter und  stammen, da ihre untere G renze ungef. 21 m über dem Meeresspiegel 
(etwa 40 % der Litorinagrenze) lag, ganz aus dem Ende der Steinzeit (vgl. SM 1925, 
S. 17 ff. Abb. 1). Die eisenzeitlichen G räber und  die anderen Steinsetzungen lagen 
in dem steinzeitlichen Kulturlager.

Solche Steinpackungen wie A bb. 2 w urden an 10 Stellen aufgedeckt. Da 
keine von ihnen datierbare Funde enthielt, ist es schwer zu entscheiden, ob sie aus 
der Steinzeit stammen oder eisenzeitliche G rabanlagen, an welche ihre Form öfters 
erinnert, sind. Ein U m stand, der an solche G räber denken lässt, ist, dass zu ihren 
Bau hauptsächlich Scheiben von rotem  Sandstein benutzt w orden sind. — V on deut» 
liehen H erdsteinsetzungen sind nur 4 angetroffen w orden (A bb. 3).

V on besonderem  Interesse waren zwei im J. 1927 aufgedeckte kreisförmige 
Streifen dunkler Erde, die sich gegen den helleren Sandboden abhoben. D er eine 
dieser Kreise war zum grössten Teil durch Sandgraben zerstört (A bb. 4; auf dem 
Lageplan links un ten); er ist vielleicht oval gewesen und  das Brandgrab 13 g e h ö rte - 
w ahrscheinlich zu ihm. Der andere war beinahe vollständig erhalten (A bb. 5; auf 
dem Lageplan in  der Mitte oben). — Ä hnliche runde oder ovale Erdstreifen kennt 
man vom unteren  Rhein, vo r allem aus H olland , wo sie G räber umgeben. Alle 
dortigen Kreise sind von einem H ügel bedeckt gewesen. U ber die Kreise von 
Kärsämäki lässt sich in dieser Beziehung nichts aussagen, da das ausgegrabene Gebiet 
früher A ckerland gewesen ist. J . H . Holwerda hat auf G rund  seiner in H o lland  vor« 
genom m enen A usgrabungen ein solches K upolgrab rekonstruiert (A bb. 34 u. Praehist. 
Zeitschr. I, 1910, S. 374 ff.). Verf. hält diese R ekonstruktion fü r glaubw ürdig. D er 
Lageplan zeigt, dass auch der Kreis von Kärsämäki in  gewissem Masse eckig war. In ihm 
lassen sich 6 schwach w ahrnehm bare Ecken unterscheiden, welche demnach, voraus«
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gesetzt dass unser Kreis in derselben Weise wie die holländischen entstanden ist, den 
von  der untersten Balkenlage gebildeten Ecken entsprochen haben müssen. Ahn» 
liehe Ecken entstehen aber auch an den Befestigungsstellen der unteren  Balken» 
schicht in  dem arktischen Zelt (kota). Ein weiteres für die holländischen Kreise 
u n d  den von Kärsämäki gemeinsames D etail ist eine hier wie do rt vorkom m ende 
Ö ffnung. A . E. Remouchamps hält die Ö ffnungen der von ihm  bei U den  untersuchten 
R undgräber, die sich regelmässig an der Südost» und  Südseite des Kreises befinden, 
für T ü re n ; bei keinem einzigen G rabe führt er eine Ö ffnung an der Westseite an, 
wie bei dem Kreise von Kärsämäki. Bei dem letzteren wird die Ö ffnung durch 
dunkle Q uerstreifen, die im Innern  des Kreises zusammenstossen, begrenzt. Der 
andere R and der Ö ffnung war zerstört. Bei der A usgrabung konnte  n ich t festgestellt 
werden, w elchen Zweck die dunklen  Q uerstreifen gehabt h a b e n ; vielleicht haben 
sie zu dem Türgerüst gehört. Dass wir es mit einer T ür zu tun  haben, beweist 
nach der A nsicht des Verf. die vor der Ö ffnung liegende dicke Kohlenschicht, 
welche voraussetzt, dass do rt eine längere Zeit ein Feuer unterhalten  w orden ist 
und  dass som it die A nlage vor der Bestattung als W ohnung gedient hat. Im Mittel» 
p unk t des Kreises befand sich nämlich ein B randgrab (A bb. 11 u. 31).

Die angeführten V ergleichspunkte brauchen n icht eine direkte V erbindung 
zwischen H olland  und  Finnland zu beweisen. In den zwischenliegenden Ländern 
können  ähnliche Kreise entdeckt werden, die aus diesem oder jenem  G runde bisher 
unbeachtet geblieben sind. Ihre Z utageförderung kann von der A usgrabungsm ethode 
abhängen, welche in diesem Falle eine horizontale Schichtenabtragung und  die 
gleichzeitige Blosslegung einer möglichst grossen Fläche verlangt.

Bestattung in  einem H ause ist von der Vorgeschichtsforschung oft nach» 
gewiesen w orden. Aus O steuropa und  den arktischen G ebieten liegen auch aus 
späteren Zeiten Belege h ierfür vo r (vgl. K. F. Karjalainen, D ie Religion der Jugra» 
V ölker I, F F C om m unications n:o 41, S. 109 ff., und  V. Nalimov, Z agrobny mir po 
verovanijam Zyrjan LXXII—III, 1907, S. 4 f.).

D ie eisenzeitlichen Gräber von  Kärsämäki sind teils Brand», teils Skelettgräber. 
U n ter den ersteren — zumeist kleine, durchschnittlich 50 cm im D urchm esser hal» 
tende A nlagen — lassen sich nach ihrem  Bau folgende Form en un te rsche iden : 
B randgräber mit unvollständigem  kistenartigem Steinbau (A bb. 6—8), im ganzen 
5 G räber, von Steinen bedeckte K nochenhäufchen ohne B odenstein, 2 St. (A bb. 9), 
Holzgefässgräber, 2 St. (das Gefäss war mit H arz gedichtet, A bb. 10), und  Knochen» 
häufchengräber ohne Steinschutz, 3 sichere und  2 unsichere (A bb. 11). V on diesen 
G rabform en ist das B randgrab mit kistenartigem  Steinbau in F inn land  bisher nu r 
aus dem G räberfeld von Saramäki in  demselben Kirchspiel bekann t gewesen. Mit 
H arz gedichtete Grabgefässe sind früher in M ynäm äki in der Landschaft Eigent» 
liches F innland und  neulich auf der Insel Lavansaari im F innischen M eerbusen 
festgestellt w orden.

V on Skelettgräbern, die in  Finnland aus dieser Periode bisher mit Sicherheit 
n u r in dem G räberfelde von Penttala im Ksp. N akkila (Satakunta) angetroffen wor» 
den sind, enth ielt Kärsämäki ein unsicheres und  zwei sichere G räber, w enn wir 
von  den oben erw ähnten Steinpackungen wie A bb. 2 absehen. In  dem Steinkisten» 
förmigen Skelettgrabe A bb. 12 w urden m ehr G egenstände als in  irgend einem 
anderen G rabe von Kärsämäki gefunden (A bb. 33), w ährend das andere ovale G rab 
(A bb. 13) keine Beigaben, w ohl aber Bruchstücke von einem m enschlichen Unter» 
kiefer m it Z ähnen enthielt (Abb. 14).

D ie kleinen, offenbar die Reste nu r einer Leiche en thaltenden Brandgräber 
von Kärsämäki haben in Skandinavien nahe E ntsprechungen in  dem G räberfelde
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von Alvastra, Ö stergötland, und  dem von Vahaugen im Tale M eldalen, Sörtröndelag, 
N orwegen. U nter den 94 Brandgräbern von A lvastra sind alle oben erw ähnten 
G rabform en vertreten und  zum Teil gleichzeitig mit den von Kärsämäki. ln  Vahaugen 
dagegen sind die meisten G räber ein paar Jah rhunderte  jünger. — Skelettgräber 
derselben A rt wie die von Kärsämäki finden sich ebenfalls in A lvastra (80 St.).

Wie die nordeuropäischen G räber der älteren röm ischen Eisenzeit im all« 
gemeinen sind auch die G räber von Kärsämäki arm an Beigaben. Viele von ihnen 
enthielten nur einen Gegenstand, einige waren ganz leer. Eine A usnahm e bildeten 
das eine der obenerw ähnten Skelettgräber und  ein nach Abschluss der Ausgrabun» 
gen beim Sandholen angetroffenes Brandgrab, in welchem die G egenstände A bb. 
20—24 gefunden wurden.

Die wichtigste G ruppe un ter den Funden aus Kärsämäki b ilden  die Fibeln. 
Von A ugenfibeln sind drei Stück — alle beim Sandholen — gefunden (A bb. 15—17). Aus 
Finnland lagen vorher im ganzen 10 Stück vor. Die übrigen Fibeln aus dem Gräber» 
felde sind dagegen in  genau denselben Form en hier noch nicht vertreten gewesen. 
In dem G rabe A bb. 6 w urde eine kräftig profilierte Fibel ohne Stützplatte (Abb. 18) 
gefunden. Das G rab A bb. 8 lieferte eine Fibel »mit Kamm n u r am Kopf» (A bb. 19). 
Die stark beschädigte Sprossenfibel (A bb. 21) ist in dem bereits erw ähnten Brand* 
grabe mit den G egenständen A bb. 20, 22—24 gefunden w orden. — Die Arm ringe 
sind alle aus Bronze und  von einfachen Form en. Interessant ist ein im Durch* 
schnitt vieleckiger A rm ring mit verdickten Enden (A bb. 24) von  einem T ypus der
u. a. in K urland vorkom m t. A rm ringe wie die Exemplare A bb. 25 u. 26 sind oft 
in F innland gefunden w orden, ebenso solche wie der in  dem einen mit H arz 
gedichteten Gefässe (A bb. 10) gefundene Ring A bb. 27. Bruchstücke von Arm» 
ringen sind vielleicht auch die runden  Bronzestäbchen A bb. 22. — Gegenstücke zu 
den Bronzenadeln Abb. 23 können  aus Pommern, N orw egen und  Schweden, u. a. 
aus Alvastra, angeführt werden. — D er aus einem Stück verfertigte Knochenkamm  
(A bb. 31) ist bisher U nicum  in F inn land ; am nächsten steht ihm ein Kamm aus 
Alvastra. — Die beiden einfachen eisernen Riemenschnallen (A bb. 20, 29) sind typisch 
für ihre Zeit.

Die meisten W affen  des G räberfeldes sind beim Sandholen gefunden w orden, 
nu r die Lanzenspitze A bb. 32 und  die in A bb. 33 dargestellten Waffen sind aus 
sachkundig untersuchten G räbern gehoben w orden. M it A usnahm e der Lanzen* 
spitze A bb. 35 dürfen sie nach ihrem V erbreitungsgebiet zu schliessen als gemein* 
germanische Form en bezeichnet werden. Lanzenspitzen wie Abb. 33 rechts, 36 und  
39 sind auch früher in  F innland gefunden w orden. Zu dem grossen Exemplar 
A bb. 35 kennt Verfasser Seitenstücke aus Lettland. Sehr ähnlich dem Schildbuckel 
Abb. 33 ist u. a. einer aus D ahm sdorf in  der M ark Brandenburg.

M it A usnahm e des Skelettgrabes mit den G egenständen Abb. 33, der in das 
dritte Jahrh . gehört, dürfte das G räberfeld aus dem zweiten Jahrh . stammen. Die 
B randgräber wären demnach älter als die Skelettgräber.

Das G räberfeld von A lvastra bietet sow ohl in Bezug auf die Bauart der 
G räber als auch hinsichtlich der Beigaben viele Vergleichspunkte mit Kärsämäki' 
A ber auch an A bw eichungen fehlt es n icht: in A lvastra zeigen sich die ersten 
Brandgräber bereits vor C hr Geb. und  die ältesten Skelettgräber sind an 100 Jahre 
älter als die entsprechenden G räber in Kärsämäki. G leichaltrige G räber komm en 
jedoch in beiden G räberfeldern vor. A uch für Schweden sind die G rabform en von 
Alvastra sonst fremdartige Erscheinungen und  die do rt gefundenen A ltsachen be» 
zeugen, wie die aus Kärsämäki, V erbindungen mit G erm ania magna, dem freien 
Germanien. Von dort sind wohl auch die G rabform en übernom m en w orden. Aus
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N iedersachsen kennt man ähnliche G räber aus der La Ténezeit. A uch in  A lvastra 
kom m en schon in  dieser Periode B randgräber m it kistenartigem Steinbau vor. In 
Valberg, Frosta, N ordströnd  (N orw egen), ist ein solches G rab aus der Zeit um 
200 n. Chr. gefunden w orden.

N u r einige A ltsachtypen aus Kärsämäki, vor allem Waffen sind gemeinger« 
manisch. Ausgeprägt schwedische G egenstände komm en un ter den Funden  nicht 
vor. Die H andelsverbindungen sind nach dem Festlande, Preussen gerichtet ge« 
wesen. A llerdings dürften G rabform en wie die von Kärsämäki bisher n ich t in 
Preussen gefunden w orden sein, w enn nicht gewisse U rnengräber der Weichselge» 
gend als solche angesehen w erden dürfen. D ort fehlen auch G räber mit harzge« 
dichteten Holzgefässen, die in  Skandinavien verhältnismässig zahlreich sind. Diese 
G rabform  scheint dem nach aus dem skandinavischen Festland oder den grossen 
Ostseeinseln nach F innland gelangt zu sein, ln  dieser Beziehung kom m t vielleicht 
in  erster Linie Ö stergötland in Betracht, wo solche harzgedichtete Gefässe zu 
D utzenden gefunden w orden sind. Ü bereinstim m ung in  der B estattungsart ist ja 
ein organischeres und  so zu sagen innerlicheres Zeugnis für K ulturverbindungen als 
einzelne A ltsachtypen es abgeben können.

A ltertü m lich e Schneeschuhe und Schlittenkufen (T . Itkonen). S. 82—90. 
In den M ooren F innlands sind bisher 18 vorgeschichtliche Schneeschuhe gefunden 
w orden, von denen 15 in M useen gelangt sind. Einige derselben sind von  H j. 
Appelgren=Kivalo (SM 1911) und  U. T. Sirelius (SM 1928) veröffentlicht w orden. 
Zu den neuesten Funden gehört der gut erhaltene aus K iefernholz verfertigte 
Schneeschuh A bb. 1 A  (S. 83) von K okkola (Gamla Karleby, Ö sterbotten), 3,01 
m lang, 11,8 cm breit. N ach den O rnam entm otiven zu schliessen und  da der 
Schneeschuh n u r mit A xt und  Messer gearbeitet ist und  die R andleisten an der 
Fusstelle an das prim itive Stadium  der Schneeschuhe mit ausgehöhlter Bindungs« 
stelle erinnern, ist dieser Ski sicher mehrere Jah rhunderte  alt und  geht vielleicht 
bis nahe an das 11. Jah rh u n d ert zurück. Er hat zu der G ruppe der ungleich langen 
Schneeschuhe gehört und  als Gleitski (am linken Fuss) gedient; mit dem kürzeren 
Schneeschuh des rechten Fusses stiess m an sich vorwärts. A bb. 1 B stellt den vorderen 
Teil eines Schneeschuhes aus Pudasjärvi, nordöstlich von  O ulu  (U leåborg, österbot« 
ten), dar. A uch dieser Ski ist ohne H obel hergestellt und  wie der Schneeschuh 
von K okkola auf der U nterseite mit einer breiten, flachen Rille versehen.

A bb. 1 C, D, E, zeigen prim itive Schlittenkufen, C u. D von  unbekannten  
Fundorten, E aus K iuruvesi (N ordsavolaks). Als G rundform  ist der in  A bb. 3 (S. 
89) dargestellte Kiel eines Jägerschlittens (405 x 23 cm) zu betrachten, von welchem 
auf S. 88 Sirelius’ deutschsprachliche Beschreibung w iedergegeben ist. D ie nächste 
Stufe w ird von einer bei D elsbo in H elsingland, Schweden, gefundenen Kufe ge« 
b ildet (veröffentlicht in  Kungl. V itterhets H istorie o. A ntikvitets A kadem iens Å rsbok 
1926, Stockholm S. LVI und  LXXII, A bb. 16—17). Ihnen  schliesst sich als dritte 
Stufe die Kufe A bb. 1 E an, in welcher die mit den Ziffern 1—7 bezeichneten Punkte 
die Löcher der Ständer, die übrigen Punkte die Löcher für die Schnüre angeben. 
Längs der M itte der Kufe läuft von dem einen Ende zu dem anderen eine Rille. A uf 
G rund  früher gefundener gleichartiger Bruchstücke hat Sirelius dieses Beförderungs« 
mittel in der Weise rekonstruiert, wie A bb. 2 (S. 86) es darstellt (Ü ber einige proto« 
type des Schlittens, Jou rnal de la Societé Finno=Ougrienne XXX). Aus einer Be« 
trachtung der später gefundenen besonders gut erhaltenen Kufe A bb. 1 E (Grösse 
412x11,8  cm) geht jedoch hervor, dass die Ständer n icht schräg, sondern  gerade 
gestanden haben müssen und  dass diese Kufen paarweise am Schlitten angebracht 
w aren ; gewisse samojedische Schlitten (natta) haben noch je tz t zwei R eihen Ständer
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auf jeder der beiden Kufen. Die in A bb. 1 C u. D. dargestellten Kufen stammen 
ebenfalls von zweikufigen Schlitten her; die Ziffern 1—4 und  1—2 bezeichnen die 
Löcher für die Ständer, die übrigen die für die Schnüre. A nstatt einer Rille haben 
diese Kufen längs der M itte einen Grat, durch welchen die Löcher fü r die Schnüre 
gebohrt sind. V on den Kufen scheint der mit Rille versehene T ypus älter als der 
mit G rat zu sein, genau so wie an den Schneeschuhen die ausgehöhlte Bindestelle 
älter als die erhöhte ist.

Ü ber die H erstellung von M iniaturreliefs fü r  M useen (Af. Kenttämaa). 
S. 91—94. Verf. beschreibt die H erstellungstechnik einiger im N ationalm useum  ver« 
vertigter M odelle von vorgeschichtlichen Burgen. Als U nterlage d ient eine genaue 
H öhenkarte der Burg: A bb. 1 zeigt den Burgwall von B otby (Puodinkylä) im Ksp. 
Helsinge in der N ähe von H elsinki (die schwarzen Streifen bezeichnen vorgeschicht« 
liehe W älle, die quergestreiften B änder Laufgräben aus dem W eltkriege), ln  Abb. 
2 ist das M odell des Burgwalles in  halbfertigem  Z ustand zu sehen, wie es aus auf« 
einander geleimten nach den H öhenkurven  der Karte A bb. 1 geschnittenen Papp« 
scheiben zusammengesetzt ist. Abb. 3 stellt es fertig mit G ips ausgefüllt und  geeb« 
net dar. Abb. 4 veranschaulicht die Reliefkarte des grossen Burgwalles bei Rapola 
im Ksp. Sääksmäki in Tawastland (vgl. SM 1920—21, S. 31).

Anna A spelin -j-. (A. M. Tallgren). S. 95. N achruf auf die W itwe Professor 
J R. Aspelins.

Fredrik Lehtinen f .  (A. Äyräpää). S. 96. N achruf auf den G ründer des 
Museums der Stadt Rauma, Kaufm ann Fr. Lehtinen.

A ntero Pelkonen f .  (A . Äyräpää). S. 96—97. N ekrolog des Geschichtsforschers 
Magister A ntero  Pelkonen, von welchem u. a. A rbeiten in  der Zeitschr. der Finn. 
Altertumsges. Bd. XX und  XXII veröffentlicht sind.

L itera tu r:
A cta archaelogica I. S. 98—99.
Papp L åszlö, A  sielés története a legrégibb kortöl a XVI. szåzad végéig.

(T. I. Itkonen). S. 99. Ein ungarischer A rtikel über die Geschichte des Skilaufens.
Sam u li Paulaharju, Suom enselän  vieriltä . (/. Manninen). S. 99—100. Folk« 

lore, Lokaltraditionen und  Ethnographisches aus Zentralfinnland.
Louis Sparre, Kalevalan kansaa katsom assa. (K. Vilkuna). S. 100. M it eigenen 

Zeichnungen ausgestattete, auch w ertvolles ethnographisches Material enthaltende 
Schilderung einer vom Verfasser vor 40 Jahren unternom m enen Reise nach Ostka« 
relien.

B erichte der F innischen A ltertum sgesellschaft für das Jah r 1929—30. S.
101-105.

Schriften der F innischen A ltertum sgesellschaft. S. 106.
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t
J. J. Tikkanen.

D en 20 jun i 1930 avled professorn i konsthistoria vid Helsing« 
fors universitet Johan  Jak o b  T ikkanen. H ans hälsa hade under de 
två senaste åren varit vacklande på g rund  av ett olycksfall, men han 
befann sig ännu  i full vetenskaplig verksam het och hade nyss åter« 
vänt från en studieresa för fu llbordandet av ett större arbete om fär« 
gerna i den m edeltida m iniatyrkonsten.

T ikkanen  föddes i H elsingfors den 7 decem ber 1857 och var 
son till den kände finske skriftställaren och tidningsm annen Paavo 
T ikkanen och H elena M aria Tengström . H an  var sålunda av både 
finsk och svensk härkom st och tillhörde genom  m odern den stora 
R unebergska släktkretsen. M en det föreföll som om fram förallt främ« 
m ande b lod  skulle flu tit i hans åd ro r; den m örka, livliga gestalten 
m ed den starka och klangfulla rösten hade över sig något av en ita« 
lienare. T ikkanen blev också en av de kosm opolitisk t orienterade 
forskare, vilka m ot slu tet av 1800«talet förskaffade den finländska ve« 
tenskapen anseende i utlandet. H ans fack blev konsth istorien , och här 
blev han en banbrytare inom  den akadem iska världen, i det han ej
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b lo tt blev den förste innehavaren av en h ithörande lärarplats vid vårt 
universitet, u tan också hade ett långt försprång fram för t. ex. den 
sedan så blom strande svenska konstforskningen. H ans egna forsknin» 
gar ägnades till en början  den italienska renässansen, och som dok» 
torsavhandling  utgav han 1884 D er malerische S ty l Giottos. M en 
snart nog fördes han till stud iet av de m edeltida m iniatyrhandskrif» 
terna och alla de problem  som äro fö rbundna m ed dem, O rienten 
eller Rom , m iniatyrernas betydelse för u tbredningen  av de konstnärliga 
m otiven och ideerna o. s .v . H ans huvudarbete på om rådet blev D ie  
Psalter illustration im M ittelalter, publicerat i flere avsnitt 1895—1900 
men icke fu llbordat; han torde senare ha känt sig distanserad av den 
intensiva forskning, som nu på olika håll ägnades åt detta ämne. 
H ans intresse behöll det dock alltid; han upprä tthö ll förbindelser med 
utländske lärde och tillhörde bl. a. styrelsen för det internationella 
ikonografiska sällskapet. Besläktade om råden, för vilka han sam lat 
ett om fattande material, beträdde han i pub likationerna D ie Bein= 
Stellungen in der K unstgeschichte  och Z w ei G ebärden mit dem Z e ig e» 
finger  (1912 och 1913). H ans sista arbete om den m edeltida kolo* 
riten, vilket han hann fu llborda före sin död, hörde även hit. E tt 
större popu lärt arbete utgav T ikkanen  1916 vid sidan av otaliga 
m indre uppsatser: M adonnabildens historia och den kristna konstupp= 
fa ttn ingen;  1910 hade han dessutom  publicerat Kuvaam ataiteet uudem * 
malla ajalla (Svensk upplaga 1925).

T ikkanens ställning som akadem isk lärare och hög t ansedd for» 
skare ledde honom  även till m ånga andra uppgifter. D en  mest be» 
tydande var sekreterarskapet i Finska K onstföreningen 1891—1920; 
därefter var han två år o rd förande sam t 1922—24 vice ord förande i 
F inlands K onstakadem i. D etta bragte honom  i ständig  beröring med 
den levande finländska konsten, och u tlöste även en författarverksam» 
het, b land  vars alster böra näm nas den utförliga historiken 1896 över 
Finska K onstföreningen  1846—1896  sam t texten till det stora plansch» 
verket 1906 över A lb er t E delfelt. Å r 1911 skötte han intendentbefattnin» 
gen för K onstföreningens sam lingar och utgav då en katalog över dem.

O ckså för kännedom en om  F inlands äldre konsthistoria , som 
tidigare legat något på sidan om hans intressen, blev T ikkanen  i till» 
fälle att verka. H an  var 1902—17 ledam ot av A rkeologiska Kommis* 
sionen och 1901 - 02 vice ordförande i Finska Fornm innesföreningen; 
1923 tog  han en livlig del i det betydelsefulla arbetet M edeltida kyrko * 
konst i Finland. I F inskt M useum  och Suom en M useo 1897—98 offent* 
liggjorde han ett antal uppsatser om m edeltida m iniatyrer och ikonografi.

K . K . M einander.



t
Volmar Svaetichin.

D en 24 mars 1930 avled i Karis en av Finska Fornminnes* 
föreningens mest nitiska korresponderande ledam öter, lantmäteriinge* 
niören V olm ar Svaetichin. I honom  förlorade vårt land en på olika 
om råden verksam, högt förtjän t m edborgare och den finska fornforsk* 
ningen en hängiven vän.

Svaetichin föddes 6 februari 1875 i Salmis och u tb ildade sig, 
sedan han genom gått V iborgs finska klassiska lyceum, vid Tekniska 
högskolan för lantm äterikallet. N ågra år efter det han avslutat sina 
stud ier m ed lantm äteriauskultantexam en (1899), bosatte han sig i Ka* 
ris (1902), som för hans återstående liv blev hans nya, varm t omhul* 
dade hem bygd.

På sina förrättn ingsfärder genom  de västnyländska bygderna 
lärde han sig känna detta landskaps talrika förhistoriska och histo* 
riska fornläm ningar, för vilka den vakna, intelligenta för historisk 
forskning nitälskande m annen fattade ett livligt intresse. Förrättnings* 
resorna blevo för honom  sam tidigt arkeologiska inventeringsresor; 
på lantm äterikartorna fixerades av honom  noggrannt alla fornlämnin* 
gar, varvid icke heller de i Karis och Lojobäckenet förekom m ande 
ofta rä tt så o tydliga stensättningarna från den äldre järnåldern  und* 
gingo hans av intresset skärpta ögon. Svaetichin har på detta sätt 
gjort ett värdefullt förarbete till förtecknandet av Västra N ylands 
fornläm ningar. En annan uppgift, som han hade ställt för sig och 
på sina förrättn ingsresor ständigt höll för ögonen, var den topogra* 
fisk*antikvariska undersökningen av den forna, av fyndställen och
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fornborgar från järnåldern  och m edeltiden kantade farleden från ha* 
vet till Läppträsket i Karis socken. I en uppsats » N åg o t om gam* 
mal farled och forntida kustförsvar i Karis», som ingick i »N yländska 
skyddskåristen» (1926), publicerade han resultaten av sina studier. D å 
Karis kom m un år 1926 — helt säkert på Svaetichins initiativ  — firade 
sitt 600*årsjubileum, höll S. ett in tressant föredrag om Karis trak* 
tens utvecklingshistoria från stenåldern till slu tet av 1700*talet, varvid 
han ingående skildrade även den gamla kyrkans öden. Föredraget är 
publicerat i tidn ingen  »Västra N y land»  1. o. 3. ju n i 1926. En upp* 
sats, »Karis kyrka. E tt sexhundraårsm inne», ingår i tidskriften »Svenskt 
kyrkoliv  i F inland. Å rsbok  för de svenska försam lingarna 1926». 
A ndra  av S. hållna föredrag behandla D om argårds i Karis historia, 
indelningsverket, ortnam nen i K arisbygden, landsvägarnas och skjuts» 
väsendets h istoria i Västra N yland , m. m.

Svaetichin, som hade ett vinnande, m edryckande väsen och ge* 
nom  sitt yrke levde i ständig  beröring  med traktens almoge, förstod 
på ett ypperlig t sätt att sprida intresse för hem bygdsforskning  och 
andra ideella strävanden bland  sin om givning och snart sagt hela 
ortsbefolkningen. E tt livligt intryck av Svaetichins b rinnande intresse 
och väckande verksam het erhöllo  de arkeologer, som under de sista 
20 åren på sina förrättningsresor besökte Karis. D e kunde vara säkra 
på att finna det mest gästfria m ottagande i Svaetichins älskvärda hem 
och det effektivaste understöd  och ofta nog frivillig arbetskraft, ställd 
av traktens ungdom  och även äldre allm ogem än, för sina undersök* 
ningar och utgrävningar. I tacksam erkänsla för Svaetichins värde* 
fulla antikvariska verksam het hade Finska Fornm innesföreningen på 
sin 50*års fest kallat honom  till sin korresponderande ledam ot.

A . H ackm an.



»Eric von der Lindes sorgfana.» 

E tt  t i l l ä g g .

D å jag i F inskt M useum  1929 införde en rekonstruk tionsbild  
av landshövdingen Eric von der Lindes sorgfana, som år 1927 hittats 
i Pargas kyrka, utgick jag  från antagandet, att det funna tygstycket 
med den jäm förelsevis väl bevarade texten och ett ännu  skönjbart 
kantornam ent längs ena sidan utg jorde det huvudsakliga av den ur* 
sprungliga sorgfanan. D im ensionerna slogo rätt väl in liksom  den 
ornam entala kom positionen såsom anslutning till texten. Emedan jag 
genom  jäm förelsem aterial likväl num era kom m it till insikt om, att 
denna, i vårt land den enda till våra dagar bevarade, sorgfana med 
största sannolikhet ursprungligen utg jort ett begravningsbanér av större 
dim ensioner och m ed rikare utsm yckning, avser jag  med detta tillägg 
att kunna skänka en mera helgjuten bild  av sorgfanans ursprungliga 
utseende.

D et tygstycke, som under reparationen av Pargas kyrka fram* 
dragits från ett tom rum  i golvet, är avbildat och beskrivet i den 
tidigare relationen. N edanstående måste därem ot alltid bibehålla 
karaktären av ett antagande, då man num era tyvärr icke kan utforska, 
huruv ida ytterligare b itar av stoffet hade kunnat framletas ur golv* 
fyllningen, och sålunda alla d irekta bevis äro om öjliga att framdraga. 
För att giva stöd åt min nyvunna övertygelse, att Eric von der Lindes 
sorgfana u tg jort ett prydligt, troligen vapenprytt begravningsbanér, 
har jag  här infört en bild  av ett banér från Strängnäs dom kyrka.

Friherre C arl C arlsson G yllenhielm , en naturlig  son till C arl IX, 
dog  den 17 mars 1650 och blev m ed alla tidens cerem onier begravd 
i eget kor i den gamla dom en, där de till våra dagar bevarade res* 
terna av hans vackra banér, uppfodrade och konserverade, b liv it upp* 
hängda. D en övre delen av detta banér är även här bevarad, så att 
nästan hela texten är synlig. O m  också denna text i m ycket påmin* 
ner om texten på v. d. Lindes fana, säger detta ännu intet, ty sådana 
texter voro oftast avfattade efter tidens b ruk , och ortografin är icke 
fullt överensstäm m ande. B etraktar man därem ot den ornam entala ut*



Carl Carlsson G yllenhielm s ( f  1650) begravningsbanér 
i Strängnäs dom kyrka.
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Eric von der Lindes ( f  1666) begravningsbanér 
i Pargas kyrka.
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sm yckningen, kan man ej underlåta att observera likheterna mellan 
kantornam enten samt de sidofälten utfyllande granaterna m ed deras 
kluvna eld tungor. D et finnes in tet h inder för att kan torneringen på 
v. d. Lindes fana lö p t u tm ed båda sidorna, då anordningen  i övrigt 
fram visar full sym m etri. M an kan även väl föreställa sig, att de 
fragm entariskt synliga ekkvistarna m ed sin röda rosett u tgöra resterna 
av en krans, inom  vilken fam iljevapnet varit fram ställt. Vi böra i 
sådant fall kunna betrakta den bevarade delen av v. d. Lindes sorg* 
fana såsom de sista resterna av ett större begravningsbanér, i nära 
överensstäm m else m ed det 16 år äldre G yllenhielm ska banéret, ut* 
sm yckat m ed barocktidens pom pösa Ornamentik och vapengrannlåt.

O m  man, såsom önsklig t vore, en gång kunde få till stånd  en 
restaurering och nöd ig  konservering av detta, hos oss i sin art ena* 
stående fynd, borde allt, som kan skänka rik tlin jer vid ett sådant 
arbete noga beaktas, så att bl. a. den ursprungliga totalform en och 
de bevarade bitarnas läge och om fång i förhållande till denna total* 
form  m åtte kunna bidraga till en klarare uppfa ttn ing  om banéret. 
En om sorgsfull tvättn ing  och konservering sam t uppfodring  på en 
duk  av svart crepelin, så stor, att hela det ursprungliga banerets form 
härav fram träder, to rde u tgöra de nödvändigaste åtgärderna för det 
gamla m innets bevarande till en eftervärld.

A . W . R ancken .



Något om konservering av gamla byggnader.

I gamla träbyggnader som läm nats utan vård  visar sig på stoc* 
karnas yta en sm åväxtlighet av olika slag, från en del små svam par 
ända till lavar och t. o. m. mossor. D e bero på träets m urknande 
isynnerhet i fuktig  om givning. Ib land  ser m an på äldre byggnader 
stockar, som till det yttre förefalla rätt hållbara, men nästan omedel* 
bart under ytan eller m itt inne äro ansenligt ru ttna. H är härja under 
träets yttre talrika små insekter (t. ex. träm asken och m yran), kanske 
också olika slags m ikrober, vilkas utforskande varit m ycket m ödosam t 
för fackm ännen. M ikrofloran förekom m er i synnerhet på stockarnas 
yta och m ikrofaunan främst i det inre, liksom  också de vanligaste 
skadeinsekterna. Talrika desinfektionsäm nen och m etoder ha prövats 
för stävjande av förruttnelseprocessen på byggnader, viktiga ur musei* 
synpunkt. Bland m edel använda av allm ogen to rde de viktigaste 
vara tjära, tjärvatten, samt rödm ylla, gulockra, järnockra och oljemål* 
ning. D essa m etoder ha vetenskapligt sett den nackdelen, att träet 
förlorar sin naturliga färg. Ifall byggnaderna redan från början  be* 
handlats m ed något av dessa äm nen, kunde deras användning möjli* 
gen försvaras. O ckså rökning, som isynnerhet under m edeltiden 
användes såsom verksam m ot röta, har visat sig vara ett effektivt kon* 
serveringsm edel hos oss, något som ådagalägges av de från äldre tider 
bevarade rökpörtena och basturna.

I en skrivelse av m useidirektör H ans A all till N ationalm useet 
i H e ls in g fo rs1 framhålles, att t. ex. enligt prof. Bolie gamla byggnader 
konserveras stock för stock eller ett par i gången i läm pliga trälådor 
med användande av koldisulfid  (kolsvavla) som desinfektionsäm ne. 
D etta ämne ha funn it rik användning  också för några andra desin* 
fektionsändam ål.2 K oldisulfid förgasas visserligen jäm förelsevis lätt 
och i vanlig värme, men effekten är i högre värme kraftigare isynner* 
het om desinficeringen verkställes i vacuum. Tem peraturen får då 
stiga till c. 30° C . För detta ändam ål ha några m useer anskaffat

1 Ark. Komm. n:o 148/278 1922.
2 Jfr. Friedrich Rathgen, Die Konservierung von A ltertum sfunden, II. u. III 

Teil S. 142 o. följ.
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stora cylinderform iga pannor, som kunna tillslutas m ed lock så tätt, 
att de kunna evakueras m ed luftpum p. D ärefter införes desinfektions* 
äm net, också i detta fall lättförgasande koldisulfid . På bilden ses 
H elsingfors N ationalm useum s lufttäta ugn e. s. k. »häkäpirtti»  och 
på den andra bilden en del av de för evakuationen behövliga luft* 
pum parna. U gnarna göras vanligen så stora, att de utom  stockar av 
vanlig storlek inrym m a också bord , soffor, kistor och hela m öblem ang. 
Ä ven textilier kunna bekväm t desinficeras m ot mal i dessa ugnar, 
och likaså andra föremål av organiska äm nen, t. ex. träförem ål m ot 
förstöring  av träm ask o. a. d. Procedyren måste också i detta fall vid

D esinfektionsugn i N ationalm useet.

behov upprepas. I friluftsm useer blir det svårt, t. o. m. om öjligt att 
på ny tt riva redan uppförda byggnader, isynnerhet om stockarna äro 
ru ttna. A nvändandet av denna i andra avseenden m ycket läm pliga 
m etod blir då svårt.

N äst efter denna m etod kom m a kanske i fråga de flytande des» 
infektionsäm nena och saltlösningarna. A v de sistnäm nda äro de mest 
använda väl järnvitrio l, kopparvitrio l, alun och sublim at i vattenlös* 
ning ,1 åtm instone m ot träm ask. För samma ändam ål rekom m enderas 
terpentin  och paraffinolja.2 I läm plig b landning  rekom m endera Le* 
ro y 3 och H ans A all även flytande desinfektionsäm nen, den sistnäm nde 
isynnerhet karbolineum .4 V ätskor ha fördelen av att vara bekväm are

1 Jrf. R athgen II s. 142.
2 Jo h n  G irdw ood, W orms in  furniture and  structural tim ber s. 10 o. följ.
3 Jfr. Society of A ntiquaries 1926: The deathswatch beetle, H . M. Lefroy.
4 H ans Aall, A rbeide og ordning  i kulturhistoriske museer s. 83.
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att handskas m ed och lättare att anbringa på behövliga ställen, och 
i många fall äro de också billigare. Å  andra sidan kan man ej fullt 
säkert avgöra, om flytande äm nen intränga tillräckligt d ju p t i träet 
och stocken sålunda b lir g rundlig t desinficerad. M ycket ofta är ju st 
det inre av stocken i behov härav. M o t träm ask ha flytande desin* 
fektionsinedel i många fall visat sig m ycket effektiva. D essutom  bör 
uppm ärksam m as, att flere av dem åtm instone för nå£on tid  färga om 
träets yta. U tom  tjära och kar* 
bolineum  förbyter även petro* 
leum  t. ex. hasselns yta till grå,1 
om det användes till u tro tande 
av träm ask. Y tterligare måste 
beaktas, att de flytande desin* 
fektionsm edlen ej sprida sig så 
kraftigt till den närm aste omgiv* 
ningen.

S tundom  finner man det 
dock oundgänglig t att använda 
gasform iga konserveringsm edel, 
isynnerhet för en del friluftsmu* 
seibyggnader. Kolsvavla förgasas 
lätt och har visat sig jämförelse* 
vis effektiv. M en då byggnaden 
borde vara flere dagar under dess 
påverkan,2 är saken i alla avseen* 
den svår att o rdna i praktiken.
D essutom  sprider sig gasen lätt 
i om givningen och är till sina 
verkningar synnerligen motbju* 
dande. N ärm ast efter den torde kom m a i fråga svaveldioxid eller 
svavelsyrlighet. G enom  försök har man funnit, a tt svaveldioxid verkar 
desinficerande redan vid en förekom st av c. 5 % i luft.3 V id för* 
bränn ing  av svavel inom hus bör observeras, att en stor del därav 
tränger ut genom  stockspringorna, fönster* och dörrposterna. M ed 
hänsyn härtill användes t. ex. vid konserveringen av Paikkari to rp  2 
gånger det teoretiska beloppet svavel. V olym en av torpets bostadsrum  
var 96,71 m 3. Svavlet brändes i en järnkittel. Svavlets förbrännig  
måste följas redan för eldfarans skull, men sam tidigt måste man göra

Luftpum p vid desinfektionsugnen.

1 Fr. Rathgen, a. a. II, s. 141.
2 Fr. Rathgen, a. a. III, s- 142.
3 Samm lung G öschen, D r M. C hristian, D esinfektion, s. 87.
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Desinficering av Paikkari torp.

förbränningen jäm n. U tan  gasmask kan m an ej gå in i ett rum , där 
svavelkitteln tänts. V id konserveringen av N iem elä torp  på Fölisön 
m ed svaveldioxidgas m ärktes tydlig t, att gasen trängde ut åtmin* 
stone genom  fogarna m ellan stockarna, och medels fuk tig t lackmus* 
papper kunde flerstädes på stockytorna konstateras att det reagerade 
su rt; stockarnas färg syntes ej förändras. Ä n n u  har det ej närm are 
undersökts, h u ru  ofta denna m etod b ö r upprepas. Jag  skulle tro  att 
desinficeringen borde förnyas strax då m ögelsvam p eller någon annan 
växtlighet börjar visa sig på stockarnas yta om ock b lo tt ställvis. 
D etta  är vanligen svårt att se m ed blo tta  ögat, men m an kan mikro* 
skopiskt undersöka små prov isynnerhet från fuktiga ställen. Jag  anser 
sannolikt, a tt en sådan m etod i gynnsam t fall verkar 2—4 år.

M . Kenttäm aa.



Finländska runda »ormspännen», funna i 
Sverige,

I svenska vikingatidsfynd förekom m a stundom  runda spännen 
av en u tpräglat finländsk typ, vilka av H jalm ar Appelgren*Kivalo 
bliv it kallade orm spännen till skillnad från andra runda spännen m ed 
d jurm otiv . I sin avhandling i F inskt M useum  1897 (D e runda djur* 
spännena i Finland. I. O rm spännena.) har författaren fram hållit att 
dessa spännen låta inordna sig i en utvecklingsserie, liksom  även de 
om ständigheter, varunder de hittats, visat, a tt de tillhöra olika tider. 
Appelgren*Kivalo urskiljer sex olika typer, vilka erhållit betecknin* 
garna A , B, C, D , E och F. A v dessa typer äro de äldsta, A  och B, 
ej alls representerade i Sverige, under det a tt de spännen, som jag 
känner från svenska fynd, tillsam m ans 19 stycken, ganska väl fördela 
sig på de återstående typerna.

T idigare ha de i Sverige funna finländska runda spännena 
behandlats av T . J . A rne i hans avhandling La Suéde et 1’O rien t 
(U ppsa la  1914). H an  anför 12 spännen, av vilka tre sakna fyndort 
och tre äro av en typ, som ej kan inräknas under orm spännena, ehuru 
de stamma från F inland. E tt av dessa spännen, som står ormspän* 
nena ganska nära, skall här nedan behandlas.

A v typ  C  finnas sju spännen i svenska fynd, ett från Ö land  
(?), tre från G otland , två från U p p lan d  och ett från V ästm anland. 
D et öländska spännet tillhör K ulturhistoriska m useet i L und där det 
bär inv. n r 24537. D e t är enligt benäget m eddelanda av fil. dr. Rag* 
nar B lom qvist, inköp t från en antikvitetsjude, som uppgav, att det 
funnits på Ö land . Spännet bär svaga spår av förgyllning. A v de 
gotländska spännena är ett från Buskevik i V ästerhejde socken, när* 
mare fynduppgifter saknas (S H M  5731)1; et annat är från D uss i

1 A rne, anf. arb. sid. 99, fig. 55.

För värdefulla upplysningar och hjälp med anskaffande av b ilder stannar jag
i tacksam hetsskuld till in tendenten  fru Ella H ellgren, Visby, fil. dr. R. Blomqvist, 
Lund, mag. N ils Cleve, H elsingfors och fil. lic. J . E. Forssander, Lund.

SH M  =  Statens historiska museum, Stockholm.
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Bro socken (fig. 1: 2), där det anträffades löst i en åker (S H M  11137).1 
D et tredje gotländska spännet saknar närmare ursprungsbeteckning 
(fig. 1 :1 , S H M  7571: 394).2

E tt spänne av typ C  anträffades av H jalm ar Stolpe år 1875 i 
grav 104 på B jörkön i M älaren (fig. 1: 3).2 G raven var en brand* 
grav. M itt i högen stod en urna i en för denna avpassad grop, och 
i urnan låg utom  spännet även delar av en b ronsbeklädd  järnkedja, 
en b rodd , ett par bältehakar och delar till ett lås m.m. På brand* 
lagret om kring urnan anträffades två små silverringar, vars ändar snotts 
om  varandra, ett hopru llat bronsbleck, tydligen ett fragm entariskt 
nålhus, pärlor sam t ett om böjt järnsvärd. V id spännet, som är ska* 
dat, sitter alltjäm t en länk i en kedja, vilket visar, att den lösa ked* 
jan, som anträffades i graven, hört samman med spännet. K edjan,

3. 4.

Fig. 1. Spännen av typ C. 1. G otland. 2. Duss, Bro sn, G otl. 3. 
G rav 104, Björkö. 4. Kaknäs, Stockholm omkr. 3/<.

1 A rne, anf. arb. sid. 99, fig. 55.
2 » » » » 100.
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■Iuän

O
Fig. 2. Fynd från svarta jo rden  i Sigtuna. 1. Spänne av typ 

C. 2. A rm ring av brons. 2/3.

som är om spunnen med bronstråd , har ytterst en ring, i vilken tyd» 
ligen något föremål, förm odligen nålhuset, hängt. G raven synes till» 
höra de yngsta B jörkögravarna och har sålunda anlagts under 900» 
talet, antagligen dess senare hälft.

D et andra uppländska spännet av typ C  anträffades 1929 vid en 
av am annens H olger A rbm an kontrollerad grundgrävning  i Stadskvar» 
teret 12 i S igtuna (fig. 2: 1). D et hittades av några arbetare på 1.5 m:s 
d jup  i de understa kulturlagren, enligt uppgift tillsam m ans m ed en öp* 
pen, snodd  arm ring av brons (fig. 2: 2), g jord  av två tenar. En annan 
dylik ring är funnen i offerfyndet från Unna«Saivva i Lappland, i 
samma lager som de två orm spännen, som jag här nedan om talar. 
I detta lager anträffades även m ynt från slutet av 900*talet och bör* 
jan av 1000*talet. För övrigt känner jag  icke några ringar av denna 
typ, som synes vara östlig, i svenska fynd. D en förekom m er emel* 
lertid  i Estland, och en liknande ring har avbildats av H . M oora i 
W otische A ltertüm er aus Estland, sid. 278, fig. 3: 3 (Eurasia 1929). 
M oora daterar dessa ringar till 1200* och 1300*talen. D et lager, i 
vilket de båda S igtunafynden anträffades, tillhörde 1000*talet, vilket 
framgick av de övriga där anträffade fynden.

Å r 1918 undersökte T . J. A rne ett jo rd b lan d a t röse på ett grav* 
fält vid M alm berg, nära K ungsör i K ung Karls socken, V ästm anland. 
I graven (S H M  16194) anträffades bl. a. ett orm spänne av C*typ, två 
ovala spännbucklor sam t två hängsm ycken av brons (fig. 3). Spänn* 
bucklorna, som äro starkt nötta, äro båda av en typ , som närm ast 
m otsvarar M ontelius, Svenska fornsaker 551. O rneringen består av 
huvuden och lösryckta lemmar i karolingisk gripdjursornam entik . 
Dessa spännen torde tillhöra förra hälften av 900*talet. D ylika spän* 
nen äro näm ligen funna på B jörkö med m ynt från förra delen av 
detta århundrade. D e hava därför sannolikt nedlagts tidigast vid
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m itten av århundradet. (J f r  Sune L indqvist, B irkam ynten, Fornvän« 
nen 1926, sid. 324.) D et större, genom bru tna hängsm ycket är av 
typen M ontelius, Sv. F. 607. Inom  en oregelbunden ram är ett med 
fyra ben försett g ripd ju r i karolingisk stil inpassat. Ä ven detta smycke, 
som är starkt nött, to rde tillhöra förra delen av 900«talet. D et andra, 
m indre hängsm ycket av typen M ontelius, Sv. F. 596, visar innanför 
en pärlrand ett tillbakaseende d ju r i Jellingestil. D et b ö r alltså vara 
yngre än 900«talets mitt. D etta  smycke är liksom  orm spännet betyd« 
ligt m indre n ö tt än de övriga. G raven torde kunna dateras till 900« 
talets senare hälft.

Big. 3. G ravfynd från Malmberg, K ung Karls socken, V ästm anland.

På övergången mellan typ  C  och typ  D  står ett spänne från 
Kaknäs, strax norr om Stockholm , funnet löst »vid skansarbete» 
(fig. 1: 4, S H M  7571: 395).1

G otland  har två spännen av typ  D  att uppvisa, det ena från 
K räklingbo socken utan  närm are fynduppgifter (fig. 4: 1, S H M  10365)1, 
det andra utan närm are fyndort (G otl. Fornsal D ep. C . 471).

I det stora offerfyndet från Unna«Saivva i L appland, som 1915 
undersöktes av G u staf H allström , men tyvärr ej offentliggjorts, finnas

1 A rne, anf. arb., sid. 100.
Ett spänne mycket likt detta är anträffat i en svensk grav vid N ovgorod  och 

befinner sig n u  i N ovgorods m useum. G raven innehöll dessutom två ovala spänn« 
bucklor av i det närm aste samma typ  som det ovan om talade K ungsörsfyndet; tre 
öppna arm ringar av brons, två ringspännen, av vilka det ena är försett m ed två 
från varandra vända d ju rhuvuden  och av en typ, som förekom m er på B jörkö och 
G otland. Enligt m eddelande av dr. T. J. A rne är fyndet med säkerhet slutet.
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Fig. 4. Spännen av typ  D. I. K räklingben sn, G otland. 
2. U nnasSaivva, Lappland.

två orm spännen, det ena av typ  D  (fig. 4: 2, SH M  15721: II: 34). 
A v de övriga fynden i samma lager att döm a torde det ha nedlagts 
under 1000*talet.

A v typ  E  finnes ett spänne av starkt degenererad form från 
G otland , funnet på Fole kyrkogård  vid gravöppning  (G otl. Fornsal 
C . 6307).1 T roligen är det att hänföra till sådana gotländska kyrko» 
gårdsfynd, som A lfred W estholm  beskrivit i Fornvännen 1926 (Got» 
ländska kyrkogårdsfynd  från b ry tn ingstiden  mellan hedendom  och 
k ristendom ). Dessa fynd synas företrädesvis tillhöra gravar, som an* 
lagts under 1000«talets senare del och början av 1100*talet.

D et andra i svensk jo rd  funna spännet av typ E är även starkt 
degenererat. D e t är anträffat vid B orggården i H ö k h u v u d s socken, 
U pp land , och tillhör en privat samlare i Ö stham m ar.

T yp  F  är ganska väl representerad i Sverige. Från G o tland  
känner jag  tre exemplar. Å r 1874 inkom  et spänne av denna typ 
till Statens historiska m useum  från G ervide i Sjonhem s socken

Fig. 5. Spännen av typ  E. 1. Fole kyrkogård, G otland  */>• 2. Borg 
gården H ökhuvudssocken, U ppland, '/i-

1 G otlands fornsals handkataloger III, Pl. 22, fig. 6.
2



Fig. 6. Spännen av typ F. 1. G ervide, Sjehem s socken. G otland. 2. Västman* 
and? 3. U nna Saivva, Lappland. Omkr. */,.

(fig. 6: 1, S H M  5265), m öjligen et g rav fynd .1 E tt annat anträffades 
i en åker vid Siffride i F ide socken (S H M  15297), och ett tredje är 
funnet vid Bopparve i Hem se socken u tan  att närm are fyndomstän* 
digheter blivit angivna (G o tl. Fornsal 1617).2

E tt spänne av typ  F anträffades av Bengt T hordem an 1919 i
en grav vid A ddarsnäs i Länna socken, U pp lan d  (S H M  16311).
G raven har beskrivits av Å ke Stavenow  i U pplands fornm innesför:s
tidskr. V II, sid. 226 ff. (Från uppländska gravfält. V. U ndersöknin* 
gar vid A ddarsnäs, Länna socken, F rö tuna och Länna skeppslag), där

han orik tig t hänför sp än n e t3 till typ  E i
stället för F. Spännet låg i en lerurna med 
brända ben. I b randlagret om kring  urnan 
anträfades endast n itar och spikar. På 
samma gravfält undersöktes ävenen skepps* 
sättning, som innehöll några hjärtform iga 
beslag av rysk typ, tillhörande tiden om* 
kring år 1000.

Fig 7. Kumla, Boglösa socken. J  \  det ovan ° “ talade Unna*Saivvafyn* 
U ppland. O m kr V». °  * samma lager som de föru t omta*

lade föremålen anträffade H allström  även 
ett orm spänne av typ F (fig. 6: 3, S H M  15721: II: 37). E tt i Sta* 
tens historiska m useum  förvarat osignerat spänne av samma typ  kom* 
mer m öjligen från V ästm anland (fig. 6: 2).

A rne har i samma grupp som orm spännena även m edtagit ett
spänne från Kum la i Boglösa socken, U pp lan d  (fig. 7, S H M  7742: 3).4 
D e t är ett ru n t spänne utan k noppar av samma typ som det, vilket

1 A rne, ovan anf. arb., sid. 100, fig. 56.
2 G otl. fornsals handkat. III, Pl. 22, Hg. 3.
2 Anf. arb., fig. 5.
4 Anf. arb , sid. 100.
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A ppelgrervK ivalo i sin ovan anförda avhandling avbildar som fig. 11. 
E tt annat m ycket liknande spänne är funnet vid Letala, Å b o  län, och 
avbildas i Vorgeschichtliche A ltertüm er aus F innland, Taf. 42, Fig. 16. 
D et i Sverige funna spännet är m öjligen ett gravfynd, då det enligt 
en osäker uppgift skall ha hittats tillsam m ans med två ovala spänn» 
bucklor, ett dubbelv ik t svärd, en spjutspets och delar av ett betsel.

I L unds universitets historiska m useum  förvaras ytterligare två 
spännen av denna typ. Enligt m eddelande av am anuensen J . E. Fors» 
sander är det ena (2953) inköp t vid m itten av 1800»talet tillsam m ans 
med en m ängd godländska saker, det andra (14084) är enligt uppgift 
av säljaren, »en tillförlitlig  jude», funnet i närheten av Sundsvall.

#

O m  man närm are ger akt på de ovan behandlade spännenas 
fyndorter, skall man finna, att de kunna hänföras till tre eller fyra 
olika fyndgrupper. Främ st kom m er G o tland  med 9, (1 0 ? ) stycken, 
därefter U pp lands kusttrak ter (3 stycken) samt M älardalen m ed 5 
(6 ? ) stycken), av vilka de sistnäm nda kunna anses b ilda en g rupp 
tillsammans. Slutligen ha vi de två spännena från L appland samt 
de m ycket osäkra fynden från M edelpad och Ö land  m ed vardera ett 
spänne. D enna gruppering  är ju  även helt naturlig , då den på ett 
ganska slående sätt visar, varifrån handelsvägarna under vikingatiden 
utgingo från Sverige till F inland.

A v dessa fynd äro tyvärr alltför få daterbara genom  fyndkom» 
binationer. A v C»typens spännen kunna de gotländska sålunda ej 
alls dateras på denna väg. A v de uppländska är spännet från B jörkön 
funnet i en hednisk grav, troligen från senare hälften av 900»talet, 
under det att de från Sigtuna synes ha kom m it i jo rden  i början  av 
1000»talet. Spännet från V ästm anland synes ha nedlagts under senare 
delen av 900>talet.

A d D»typens spännen kunna ej heller här de gotländska ge 
några dateringar, under det att det från Unna»Saivva synes vara ned» 
lagt under 1000»talet.

A v E»typens spännen an tyder m öjligen det från Fole, att det 
nedlagts i slutet av 1000»talet eller början av 1100»talet.

A v F»typens spännen är det från Länna socken nedlagt i en 
grav, som väl måste tillhöra den sista hednatiden i U pp land , 1000» 
talet. D et m indre spännet från Unna»Saivva torde väl vara ungefär 
sam tidigt nedlagt m ed det större, alltså under 1000»talet. På g rund 
av de starkt degenererade former, i vilka spännen av typ E upp träda 
bland de svenska fynden, synas mig dessa böra dateras till en senare 
tid p u n k t än de av typ  F.

E rik Floderus.



Till frågan om Fennoskandiaskidornas uppkomst.

D en vetenskapliga  »skidtävlingen» fortsattes.

M in uppsats i F inskt M useum  1929 har nyligen uppkallat pro* 
fessor K. B. W ik lu n d  till ett vidlyftigt svar under rubriken  »D en 
nordiska skidan, den södra och den arktiska» (P å sk idor 1931), där 
han granskar min artikel m ening för m ening nästan m ed samma om sorg 
som N ipperdey  analyserade C ornelius N epos. D å professor W ik lu n d s 
skrivsätt präglas av strävan efter noggrannhet, hade jag hoppats att 
han skulle tilläm pat den även i sina citat. Sidan 7 uppger han att 
jag  kallat hans i polem iken använda vapen »ovärdiga den väster* 
ländska kulturen». I själva verket ljödo  mina o r d : »jag vill nöja mig 
med den i västerländsk ku ltu r vanliga tonen i polem ik». Jag  med* 
ger, a tt tonen i hans senaste uppsats är rä tt hygglig ; det är ej m ycket 
däri som »luktar bränt».

Jag  finner m ed tillfredsställelse, att m in m otståndare num era 
uppgett en av sina huvudteser, näm ligen att skidan m ed urgröp t 
fotställ vore en för de finsk*ugriska folken egendom lig form, upp* 
kom m en sålunda, att de skulle »försäm rat den arktiska skidan». F ynd 
g jorda under ett par av de senaste åren ha näm ligen visat, att dylika 
sk idor äro eller varit i b ruk  i m ellersta och södra Sverige, såsom i 
D alsland, Väster* och Ö stergötland , Sm åland och Skåne. P rofessor 
W ik lu n d  visar sålunda förm åga av utveckling, men i ännu högre 
grad av accom m odation, ty  också m ed denna fron tfö rändring  får han 
slutligen fram till stöd för sina funderingar: »D en vidsträckta utbred* 
ningen av denna skid typ  i södra och efter vad det vill synas även 
m ellersta Sverige samt kanske även södra och västra N orge har näm* 
ligen i ett enda tag slagit benen undan  varje vidare försök att från* 
skriva no rd b o rn a  kännedom  om sk idor och sk id löpn ing  i forntiden». 
H ärtill må genmälas, att det beror på huru  långt tillbaka »forntiden» 
utsträckes. Längre fram återkom m er jag till denna fråga.

Prof. W ik lu n d  gör sig stor m öda att m inska betydelsen av Pro* 
copius’ och Paulus D iaconus’ u ttalanden om lapparna, men i alla fall 
måste också de beaktas. D essutom  höra de ingalunda till de viktigaste



-  21 -

av de bevis, på vilka jag  stö tt m in uppgift om att lapparnas skidning 
vore äldre än skandinavernas. Slutligen påstår han, att den forn» 
svenska benäm ningen på lapparna, »skridfinnar», innebär en antydan 
om, att »lapparna till skillnad från finnarna  voro utm ärkta skidlöpare». 
N å  ja, finnarna må ha skidat bra eller illa, så hade de i sitt språk 
ordet suksi för skida, av m ycket äldre ursprung  än m otsvarande be» 
näm ningar i de skandinaviska språken.

O m  professor Sirelius’ i tiden fram ställda teori om rännan på 
skidans undersida säger professor W ik lu n d : »Jag påvisade där (På 
skida 1928, s. 43 o. följ.), a tt denna teori innebar ett alltför m ekaniskt 
handhavande av den typologiska m etoden, vilket förde till orim liga 
konsekvenser, och dét är väl att märka, att prof. Sirelius blev mig 
svaret skyldig och att icke ens d :r Itkonen vågat sig på en diskussion 
av denna punkt»  etc. T ill professor Sirelius’ försvar är det nog  att 
säga, a tt han säkerligen förr eller senare hade svarat, om honom  
unnats flere levnadsår. För min del to rde jag  ej vara ansvarig för 
vad andra sagt. Jag  har för övrigt fram ställt m in egen teori i frågan 
(Q vigstadsfestskrift 1928 s. 82) på ett sätt, varom professor W ik lu n d  
y ttrade : »Från alla hårdragna och onödiga negativa delar av d:r Itko» 
nens artikel vänder m an sig med tillfredsställelse till det positiva 
bidrag  till skidans utvecklingshistoria han läm nar på s. 82 — —. 
D enna iakttagelse är tydligen alldeles riktig  och m ycket välkom m en 
för oss — —». Ä r ej m in ära alltså räd d ad ?

På tal om sk idrännan säger professor W ik lu n d  ytterligare, att 
dess finska nam n kuurna  betyder också »fåra» och speciellt »rännfor» 
m igt kärl vid brygd, m altrost». I betydelsen »skidränna» bör detta 
ord  således vara sent och sekundärt och talar snarare m ot än för 
teorien om  skidrännans finska ursprung». M en detsam m a kan sägas 
också om den skandinaviska benäm ningen på sk idrännan: sv. ål, ela, 
ölja, ölje, som betyder också »bindsel på skidan» (i formen åla, ola, 
ölja, ö lje),1 isl. åll» d jup  ränna i älv, sund  eller fjo rd ; d jup  dal eller 
insänkning mellan fjäll eller hö jdsträckningar; rand längs ett djurs 
rygg» m. m. (På skidor 1926, s. 17—18). D et må framhållas, att 
m ångenstädes i vårt land, från södra Ö sterbotten  till Tavastland, N yland  
och ända till Karelen, kallas skidrännan kuurto  (H ärm ä, Kauhava, 
Pihlajavesi, Ruovesi, Kuorehvesi, M uuram e, K orpilahti, Jou tsa, Hol» 
lola, Sysmä, Itis, Jaala, Kymmene, S. Johannes). D å L önnrots ord» 
bok  känner till kuurto  b lo tt i betydelserna 1) stöd, underlag, 2) spinn» 
redskap (gåt.), så är där tydligen fråga om ett alldeles annat ord. 
A tt kuurto  användes i F inland i betydelsen av skidränna redan vid

1 Eller vore här fråga om ett annat o rd ?
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övergången från 1500* till 1600*talet, ådagalägger den finska dialekten 
i V ärm lands N yskoga, där kuurto  ännu förekom m er i denna bemär* 
kelse (nogare sagt den vänstra sk idans ränna, enligt m eddelande av 
mag. A strid  R eponen). En släkting till detta o rd  anträffas i norsk* 
lapskan: gurddet, »1) laborare instrum ento  ob tuso , fodere, rodere; 
arbeide m ed et slov R edskab, grave i noget hard t, gnave; 2) excavare, 
aperturam  d ilatare ; udhule, gjore en A abning , et H u l storre». D et 
finska ordets u tb redn ing  söderu t gör det osannolik t, att det vore ett 
lån från lapskan; verbet känner L önnro t ej, men jag  m innes mig ha 
hö rt det i folkspråket i form en kuurtaa. M en jag  fram håller ej ordet 
kuurto  i m ening att bevisa skidrännans höga ålder. Jag  upprepar, 
att efter vad jag  finner inga bevis förebragts på att rännan ens tusen 
år varit känd hos oss eller i Skandinavien. D et äldsta daterbara av 
våra h ithörande m ossfynd är från tiden  m ellan 1100 och 1500 e. Kr. 
I detta sam m anhang må om näm nas att år 1929 hittades i en mosse 
i södra N orge  fram delen av en skida u tan ränna (m eddelat av d r 
N ils Lid).

Jag  hade påvisat, a tt professor W ik lu n d s  teori om det u rgröpta 
fotstället som en egendom lighet för de egentliga finsk*ugriska folken 
är om öjlig redan på den grund, att det upphö jda fotstället utom  hos 
finnar och fjärrkarelare anträffas även hos votjaker och tjeremisser, 
och påpekade, att en fyllig utvecklingsserie från det urgröpta fot* 
stället ända till den nu brukliga form en kan iakttagas i F inlands moss* 
fynd. Professor W ik lu n d  ber mig nu bevisa, a tt dessa m ossfynd 
uttryckligen äro finska. M ed  samma rätt kan han uppm anas bevisa, 
a tt de äro lapska eller t. o. m. svenska (!). D et må framhållas, att en 
sto r del av dessa m ossfynd synes vara yngre än hednatiden, så att
finnarna väl kunna ha varit med om deras tillkom st, em edan de då
redan trängt fram långt in i landet. D en 3,500 år gam la skidan m ed 
u rg röp t fotställ från Riihim äki hänför professor W ik lu n d  själv till 
förlapparna, likväl m ed den reservation, att »den tyder väl i så fall 
på inflytelser från finskt håll, alltså från sydost eller eventuellt öster»
(1929). V ad reservationen beträffar, kan han bevisa den b lo tt på för
andra okänd metafysisk väg. Själv har jag  alltid  m edgett möjlig* 
heten av att lapparne kunna ha haft en viktig del i skidans utvecklings* 
h isto ria ; så skrev jag . »Frågan om, vilken del finnarna ha i skidans 
utveckling och vilken lapparna, är åter på forskningens nuvarande 
stån d p u n k t om öjlig att besvara och b lir det troligen för alltid.» Pro* 
fessor W ik lu n d  anser »denna pessimism onödig». Jag ber honom  då 
yppa skälen för sin optim ism .

Jag  har förklarat den oliklånga skid typens uppkom st ur den 
liklånga på följande sä tt: »O m  vi antaga, att sk idlöparen har två
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liklånga sk idor och i handen en stav, och önskar utveckla högsta 
m öjliga snabbhet, har han sannerligen ingen annan utväg än att sparka 
med den foten på vars sida han skuffar med staven. — — — D et 
var då en fullt naturlig  utveckling, att sparkskidan gjordes lättare och 
kortare än glidskidan och skinnbekläddes 1 för att ej ge efter på 
snöytan. Följande denna tankegång kunna vi ytterligare kom m a till, 
att man från oliklånga sk idor övergick till liklånga m ed slät under» 
sida 2, då man begynte använda två stavar, d. v. s. trygga sig lika 
mycket till händernas kraft som fotternas».

H ärtill genm äler prof. W ik lu n d  m yndig t: »D :r Itkonen bör då 
likväl också redogöra för oss, varest och huru  länge två stavar begag» 
nats vid sk id löpning  bland allmogen, vare sig finnar eller lappar eller 
andra. Jag  har näm ligen alltid  tagit för givet, att användandet av 
två stavar är en ganska ny uppfinning, som först i sen tid  blivit 
mera spridd  b land själva folket, särskilt genom inflytande från sports» 
m ännen. — — — Jag  m isstänker sålunda, att d :r Itkonen  här givit 
sig en ödesdiger b lo tta  vid sitt teoretiserande, men då hans framställ» 
ning är dunkel, gör jag  honom  kanske orätt. I alla händelser måste 
dock stavproblem et, vilket h ittills icke alls berörts under diskussionen, 
upptagas till o rdentlig  u tredning, innan man kan draga slutledningar 
av den art d:r Itkonen  gjort. D et vore sålunda tacknäm ligt, om han 
snart ville ge oss en såvitt m öjligt u ttöm m ande fram ställning av de 
skid löpande folkens stavanvändning, g rundad  både på litteraturen och 
på m useimaterialet».

Skall ske. Jag  ansåg användningen av två stavar bland allmogen 
i själva verket så självfallen och känd, att det icke föll m ig in att 
anföra exempel härpå. Professor W ik lu n d  säger sig själv ha funnit 
om näm nande av två stavar i några varianter från finska Karelen av 
Kalevalas Lemm inkäinen»runo. D en åldrige baron W rede från Parkano, 
som i sin ungdom  var forstm ästare i K ajanatrakten, berättade mig, 
att han med egna ögon sett, huru  man skidade med oliklånga sk idor 
med tillhjälp av två stavar. Sirelius skriver (Suom en kansanom aista 
ku lttuuria  I, s. 376): »Skidningen försiggick med en eller två stavar.
Vid de oliklånga torde ofta använts b lo tt en s t a v  .» På den för»
frågan om skidning, som för dialektordboksm aterialet gjorts över hela 
landet, ha svar ingått om bruket av skidstavar på c. 100 olika orter. 
I norra Ö sterbo tten  hade man två stavar i 21, en i 6 socknar, i södra 
Ö sterbotten  äro m otsvarande tal 8 och 5, i Tavastland 8 och 4, i

1 N yttan  av skinnet hade observerats redan å de beklädda liklånga skidorna. 
För övrigt är den »nordiska» skidtypens beklädda högreskida av alldeles samma 
slag som den »arktiska» skidans andra slag.

2 N ogare sagt: oklädda skidor med bottenränna.
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Satakunta 6 och 4, i Egentliga F inland och N y lan d  1 och 1, i Savo* 
lax 9 och 10 och i Karelen 3 och 16. Vi finna alltså att b ruket av 
två stavar är förhärskande i norra Finland, men avtager m ot söder 
och öster. F lerstädes hade m an två stavar på långfärder, en på kor* 
tare, och vid rörelse i skog bössan eller yxan i andra handen. D å 
m eddelandena stöda sig på hågkom sten av gam m alt folk, åskådlig* 
göra de förhållandena förrän sportsk idningen  blev känd. T yvärr 
tillåter mig det till b uds stående utrym m et ej en närm are redogörelse 
för svaren.

O ckså om b ruket av två stavar hos lapparna finnas uppgifter. 
Jo h an n  G erhard  Schellern, som 1705—08 vistades i Sverige, därav ett 
par år i T orneå, skriver i sin bok »R eisebeschreibung von Lappland 
u nd  B othnien (1727), s. 74—75: »H ölzerne Fahrschuhe sind  nichts 
anders / als lange Breter von 3 biss 4. Ellen lang /  aber schmal etwa 
eines halben Fusses breit. Forne gehen sie spitzig zu. D iese Fahr* 
schuhe fügen sie /  m it H ülffe eines Reiffes /  von zähen R uthen 
gem acht /  an die Füsse. In  der M itte v ird  die Q u er durch ein Loch 
gebohret / in  welches der Reiff gem acht w ird  / dam it die G lätte  am 
un tern  T heile der Breter nicht verhindert /  oder der Reiff selbsten 
durch vielen G ebrauch  abgenutzet werde. In  solchen Reiff setzen sie 
die Füsse. In beyden H änden  haben sie Stöcke /  so unten  m it Rädlein 
versehen sind /  dam it sie m it denen Stöcken den Schnee nicht durch* 
stossen». A tt Schellern m ed egna ögon sett lapparna, fram går av hans 
m eddelande s. 73: »Ich bin  A n n o  1708 zw eym ahl ex in stitu to  mit 
R ennthieren zu Lapp*Gezelten gefahren — daselbst habe ich der 
Lappen eigentlichen Z ustand  recht gesehen». H ans beskrivning tyder 
kanske på, att de ifrågavarande skidorna voro släta, oklädda. T ill 
texten är fogad bilden av en skidare, i m otsättn ing m ot beskrivningen 
m ed b lo tt en stav och oliklånga skidor. M en orsaken framgår genast: 
denna b ild  och även andra i boken äro rätt dåliga rep roduk tioner 
av m otsvarande b ilder i Scheffers bok, bl. a. m ed den egenheten att 
om figurens ställning hos Scheffer är från höger åt vänster, är den 
hos Schellern tvärtom .

H u ru  b ruket av två stavar m åhända uppkom m it, det få vi veta 
hos Tornaeus: »O ch är till att m ärkia, at när Lappen iagar effter dhe 
undanslupna Renar, b rukar han handbogan  j sin vänstra handh för 
en Staaf, m ädan han renner hafw andes Pijlkoger på ryggen, äfven
som Spiutet i den h ö g r a . ------------ På nedre ändan  af bogen och Spiu*
tet är ett ru n d t tingest af trä m edh Skinrem ar fästat i kors, at dhe 
u ti rennandet icke skola gå förlångt neder i Snön och farten förhindra». 
D ärpå följer en beskrivning av skidorna, som äro oliklånga.

D e t är för övrigt egendom ligt, att dessa uppgifter om de svenska
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lapparna blivit förbisedda av den skarpsynte forskare, som önskar 
mig ett par rättvisande glasögon. O m  åter skandinaverna ej före 
sportskidningens upp trädande använt två stavar — så påstår prof. 
W ik lu n d  — så bevisar det b lo tt, a tt de här åter gått i lära hos lap» 
par eller finnar.

Jag  konstaterar vidare oförenligheten av prof. W ik lu n d s  och mina 
åsikter om uppkom sten av sådana oliklånga skidpar, som b lo tt obe» 
tyd lig t (högst 15 cm.) skilja sig till sin längd, och som rik lig t äro 
företrädda i m useerna i F inland och Sverige. M in åsikt är, att om 
ock prof. W ik lu n d s teori om »bristande m aterial» i enskilda fall kan 
vara nog som förklaring, så äro dock i regeln dylika sk idor reminis» 
censer av äldre oliklånga. Prof. W ik lu n d  går så långt, att han till» 
läm par sin teori på de skidor, som en holländsk m ission 1615—16 
såg befolkningen på karelska näset använda, och av vilka den vänstra 
var »vanligen en fot kortare än den högra.» H an  saknar uppgift 
därom , att den kortare skidan också skulle varit sk innklädd . Jag  vet 
ej om m an kan begära dy lik t av främ lingar, som på tre ställen i för» 
bigående, på sam m antaget 14 rader, tala om skidlöparne. M en det 
synes vara obekant för prof. W ik lu n d , att man i oliklånga par an» 
vänt korta sk idor utan sk innbeklädnad  på undersidan. Sirelius skri
ver (a. a. I, s. 375): »V anligast var, att den längre skidan hölls på
vänstra och den kortare på högra foten. A v olikheten i storlek och 
form följde, a tt de benäm ndes med skilda n a m n : vänstra fotens skida 
suksi eller lyly, högra fotens potasma, kalhu, sivakka, kattava  eller 
talas. I ryska Karelen betydde, a tt döm a av en berättelse från 1840, 
potasma  en ok lädd  skida utan ränna, kalhu  en med benlingar av ren 
beklädd. Beklädnaden var c. 1663 ej längre alltid  ens på kalhu  full» 
ständig, utan inskränkte sig ofta till halvannan aln på m itten». O m  
K uusam o kvinnornas sk idor säger han (s. 376): »D en längre eller 
suksi har skidränna, sivakka  är ok lädd  och slät.» V idare: D en  sista 
m odellen av opara sk idor företrädes av Kem ijärviskidorna, vilkas 
suksi och sivakka  rätteligen skilja sig från varandra b lo tt till längden.» 
A v S. D rakes bok »V ästerbottenlapparna under förra hälften av 1800» 
talet» (s. 69—70) framgår, att högerskidan (annare) var av två slag: 
den oklädda petsek, »annare av tall eller gran, brukas att spara sm åkts, 
som isynnerhet nötes av skare.» »S m å kk ts , vaddannare; därtill brukas 
fyra renfotbellingar (benhudar)» , »Sm åkkts, luden  (fod rad ) annare». 
D uga de gamla skidorna på Karelska näset åtm instone nu  b land  de 
riktiga o lik långa?

Jag  hade påpekat, att i F inlands m ossar bevarats ett s to rt antal 
sk idor från forntiden (f. n. 15 st. h ittade) samt bo ttnar av ackjor och 
slädm edar (10 st.), varav m an kan sluta, a tt vårt land icke i fråga om
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fortskaffningsm edel om vintern stått efter för grannländernas, utan 
gått i spetsen. D etta har avlockat prof. W ik lu n d  följande utgjutelse: 
»A lltså verkligen en prestigefråga, en tävlingsfråga m ed rekord och 
pokal och föregångsland och »ut m ed dom aren» o. s. v. — N ej, vi 
stanna nog hellre kvar vid vetenskapen och nöja oss m ed att söka 
efter sanningen.» Sanning var likväl också det som jag  sade. Eller 
kan prof. W ik lu n d  förneka, att m ossfynden äro en lika god g rund  
för vetenskapen som t. ex. de i språket bevarade erinringarna om 
fornförem ål, och att ju  flere de äro desto bättre går vetenskapen 
fram åt? M en vad kan m änniskan åt sin natur.

Prof. W ik lu n d  har ett par gånger (1929 och 1931) efterlyst m itt 
deltagande i tydningen  av de tillägg till folkpoesin, i vilka det talas 
om sk id löpning  och skidor. Redan 1928 skrev jag : »Jag er for ovrig 
av den m ening at de dunkle m ytiske kilder ikke kan kasta noget 
nevneverdig lys over skienes historie» etc., och jag finner att det fort* 
farande håller streck även efter att ha tagit kännedom  om hans nyaste 
runoforskning , om Lem m inkäinens skidtävlan i Kalevala och Lallis 
skidfärd i biskop H enriks dödsruno. H an konstaterar enligt K. K rohn, 
att förebilden för Lem m inkäinens skidfärd  är balladen om en got* 
ländsk eller tysk köpm an »Vincent Lydeken»,1 vilken ballad uppstått 
i K um o älvdal under senare m edeltiden och tidigast på 1100*talet. 
D å prof. W ik lu n d  säger om balladens hjälte, att han »gör sig ett par 
sk idor av  n o r d i s k  t y p  och ger sig ut att skida m ed dem,» så kunde 
en i saken okunnig  läsare få uppfattn ingen, att dessa ovan spärrade 
ord  skulle förekom m a i själva ru n o n ; i verkligheten talas där b lo tt 
om vänster* (lyly) och högerskida (ka lhu), ty andra sk id typer kände 
folkskalden ej till. Prof. W ik lu n d  berör ej köpm annens yttrande om 
sina sk idor: »Dessa Kaleva*sonens snabba andrar». Icke kallade väl 
köpm annen sig själv Kalevason, ty denne var ju  en till den finsk* 
estniska forn trons krets hörande jätte. D et draget åter, att köpman* 
nen fångade älgen m ed lasso och drev den inom  ett stängsel, syftar 
tydligen på lapparnas renskötsel. R unovarianter, som upptecknats 
u nder de sista hundra  åren eller något längre tid , kunna nog giva en 
föreställning om runons grundform  under senare tid, m en vilken ur* 
sprungsform  en runo  haft t. ex. för tusen år sen, det veta b lo tt äng* 
larna i him melen. Jag  begriper därför icke, varför hansaköpm annens 
skidfärd skall bevisa, att de olik långa sk idorna vore av skandinaviskt 
u rsprung. D å prof. W ik lu n d  förm odar (s. 42), a tt de vore impor*

1 Dessa namn äro på fri hand  gjorda rekonstruktioner av varianterna V intti 
och Lyylikki, Lyylityinen, Lyyrätyinen, enligt tendensen att personnam nen i folk» 
poesin och fo rn tron  i görligaste m åtto må förklaras u r den kristna kalenderns nam n.
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terade till F inland m åhända över K varken eller Å land  (!), kan jag ej 
undgå att i hans m otiv se en förvantskap m ed de »m oderna natio» 
nella spekulationer», »nationella aspirationer» och »finska pretentio» 
ner», för vilka han ideligen beskyller m ig.1

På tal om biskop H enriks dödsruno  synes prof. W ik lu n d  tro att 
jag ej kände till om näm nandet av sk idor där. Jag  har dock fram» 
hållit det i en artikel om skidor, »Suom en ja Skandinaavian suksien 
ikäsuhde», i U usi Suomi 31 m ars 1929, men uteslöt det ur min upp» 
sats i F inskt M useum  1929, enär jag väntade att min opponen t skulle 
påstå, a tt om näm nandet av oliklånga sk idor kunnat inkom m a i balla» 
den först under de senaste århundradena. Jag  finner likväl, a tt han 
anser detta runoställe visa, a tt den nordiska sk id typen redan på 1100» 
talet begagnades i Raum o trakten, där m ordet på H enrik  förövades. 
Saken finge för mig gärna stanna därvid , desto hällre som  jag tror 
att den oliklånga skidtypen i sydvästra F inland är t. o. m. mycket 
äldre, men det är skäl att anföra vad H . O jansuu  säger om balladen 
i sin undersökning  »Piispa H enrik in  surm avirren historiaa» (Suom i, 
4. ser. 19 b d , 1917). H an  konstaterar, att balladen i sig upptagit 
ett för densam m a ursprungligen främ m ande runom otiv, den under me» 
deltiden så vanliga våldgästningen (denna egenm äktighet förb jöds av 
M agnus Ladulås 1279). Lalli bragte i verkställighet ett straff, som 
var konungens sak. O jansuu  skriver: »R unon kan näppeligen ha upp» 
kom m it förrän på 1400»talet, H enriksdyrkans tid  och vår kyrkliga 
konsts första stora b lom stringsperiod» (s. 56).

För övrigt äro hansaköpm annens och Lallis sk idor ingalunda 
de enda i den finska fo lkpoesin; det finnes m ånga andra ställen där 
de om talas. Jag  skall dock ej i detta sam m anhang analysera dem, 
ty deras bevisvärde är b lo tt relativt. M en m ängden av dem  ådaga» 
lägger, huru  svagt g rundat professor W ik lu n d s y ttrande (1928) är, 
att avsaknaden av en egentlig sk idgud  i finnarnas forn tro  »väl bäst 
visar, vilken föga fram skjuten plats skidan i äldre tider in tog i fin» 
narnas föreställningsvärld». Som avslutn ing på denna min runoun» 
dersökning vågar jag  fram ställa förslaget, att vi båda läm na forsknin» 
gen om folkpoesin åt specialisterna; det bleve till m indre fördärv 
både för oss och poesin.

Vi återkom m a slutligen till huvudfrågan, de olika skidtyperna 
och härm ed de i m ellersta och södra Sverige använda sk idorna m ed

1 O ch är det skäl att tillskriva ett helt folk dessa syften, b lo tt em edan ett 
par av dess medlemmar u ttalat åsikter, som ej sam manfalla med prof. W iklunds 
ståndpunkt ?
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u rgröp t fotställ, vilka enligt prof. W ik lu n d  bevisa skidornas uråld* 
righet hos skandinaverna. Å r 1926 skrev han om den oliklånga ty* 
pens skandinaviska nam n: »D et är högst påfallande, a tt dessa ord
äro så lätta att översätta och fö rk la ra ; det tyder säkerligen på, a tt de 
äro uppkom na i relativt sen tid, enär urgam la tekniska term er vanli* 
gen äro m ycket dunkla till sin upprinnelse och ej kunna uppvisas 
vara härledda ur o rd  m ed mera om fattande, vidare betydelse». »N är 
m an åter från dessa benäm ningar går till det finska suksi, v ilket från 
början  nog avsett den östra sk idtypen, finner man, att detta o rd  ej
betyder något annat än ju s t ‘sk ida’. ----------- D e t är en urgam m al tek*
nisk term m ed ej b lo tt finsk*ugriska, utan t. o. m. uraliska anor och 
förekom m er i den ena eller andra form en i flera både finsk*ugriska 
och sam ojediska språk.» »D essa språkliga m om ent göra det således 
tro lig t, a tt den västra sk id typen  är av senare u rsp rung  än den östra. 
Jag kan likväl av ovan anförda skäl icke tro , att den västra typen 
uppkom m it ur den östra, u tan måste hålla före, att den är av skan* 
dinavisk u rsp rung  och uppkom m it oberoende av den östra typen». 
(1929:) »H ela situationen synes mig tala för att skidans östra typ 
kom m it till någonstädes inom  G am la världens östligare subarktiska 
trakter, alltså i norra R yssland eller Sibirien» etc. 1931 heter det: 
»— — — inför den utveckling kännedom en om  den södra (=  tidigare 
östra) typen nu tagit b lir m an benägen att tillskriva den oliklånga 
typen en m inst lika hög ålder som denna».

A vser sistnäm nda »minst», att de oliklånga sk idorna slutligen 
ändå äro äldre än de lik långa? H u ru  går detta ihop  m ed den skan» 
dinaviska sena skid term inologin? O ch om skandinaverna i en av* 
lägsen fo rn tid  kände bägge sk id typerna sam tidigt, h u ru  kunde dessa 
uppstå oberoende av varandra? M ig  synes, a tt prof. W ik lu n d  råkat 
i en belägenhet, som bäst kan karaktäriseras m ed det finska ordspråket 
»sotkeusi ku in  Sopasen poika kontin  viilekkeisiin» (snärjde sig som 
Sopanens son mellan näverrenselns hängslen).

Efter vad jag  kan finna är den enda m öjligheten att antaga att 
alla sk id typer återgå på en gemensam grundform . U tvecklingen skulle 
försiggått i korthet på följande sätt, m ed frånseende av alla speku» 
lationer om de på vattendränk t jo rd  använda kärrskidorna. N orra  
Eurasiens snöregion b ildar som känt ett sam m anhängande skidom råde 
från A tlan ten  till Stilla havet. M ed beaktande av skidornas höga 
ålder — redan det finsk*ugrisk*samojediska o rdet suksi tyder på en 
m ycket högre ålder än Riihim äki*skidans — antar jag  liksom  prof. 
W ik lu n d  att skidan uppkom m it på ett bestäm t om råde, låt oss säga 
norra Ryssland, och därifrån under loppet av årtusenden u tb re tt sig 
både åt väster och öster. D et vore svårt att tänka sig att den upp*
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kom m it i snöregionens yttersta och blidaste del, Skandinavien. D en 
typologisk t ursprungligaste skidtypen, utan fotställ och m ed lodräta 
hål för bindslena, påträffas ännu t. ex. hos nordostjakerna, giljakerna 
och lam uterna; m ed m ossfynd kan dess uråldrighet visserligen icke 
bevisas. Följande steg är det urgröpta fotstället, vars äldsta repre» 
sentant — Riihim äki skidan — antagligen tillhör urlapparna; på dessas 
räkning bö r m öjligen ställas också ett annat tyd lig t skidpar, funnet 
invid Kemi. O m  de liklånga skidorna m ed u rgröp t fotställ icke ut» 
vecklats i Skandinavien — tillsvidare känner jag  ej där några hithö» 
rande m ossfynd — ha de kom m it h it annorstädes ifrån. D å inga upp» 
gifter finnas att de någonsin varit i b ruk  i norra T yskland  och Dan» 
mark, kunna de b lo tt ha kom m it från Finland, kring eller över Bott» 
niska viken, kanske upptagna från lapparna och sm åningom  u tb redda 
m ot söder. Skidan m ed urgröpt fotställ fortlever ända till nu tiden  i 
trakter där användning  av sk idor var m indre viktig, såsom mellersta 
och södra Sverige, E stland, Ingerm anland, b land  nordryssar och syr» 
jäner.1 D et upphö jda fotstället utvecklade sig synbarligen självstän» 
d ig t i flere olika landsändar; dess västligaste g rupp  är det finsk»lap» 
ska(»skandinaviska) fotstället, östligare äro de tjeremissisk»votjakiska 
och ostjakisk»vogulisk»samojediska. H os lapparna var behovet av 
snabblöpande sk idor större än hos skandinaverna, för renskötseln, som 
av allt a tt döm a var av betydelse åtm instone i västra L appland redan 
i m itten av första årtusendet. G o d a  sk idor tarvades vid jak t på vilda 
och förrym da tama renar samt isynnerhet h jordens farligaste fiende, 
vargen, och därför använde lapparna opara sk idor sannolik t förrän 
skandinaverna, som i norra delen av halvön upp togo  den av lapparna.2 
O m  det är lapparna eller finnarna som u tb ilda t det oliklånga typen 
är om öjligt att säga; hos bägge finnas den för denna typ karakteris» 
tiska term inologin, vilken ej lånats från det andra språket, och typen 
har i F in land varit i b ruk  ända till södra delen.3 O m  finnarnas an» 
kom st till F in land — enligt prof. W ik lu n d s teori — kan räknas redan 
från m itten av första årtusendet f. Kr., och de ej kände andra skid* 
typer än den »södra», hade de flere h undra  år, kanske nära tusen 
— på sig att utveckla sina sk idor till ly ly  och kalhu. S tundom  ha

1 Syrjänernas skida med urgröpt fotställ bär det från sam ojederna lånade 
nam net lampa; tyder detta på, att sam ojederna också tidigare kän t d en ?

2 N är detta skedde, kan ej sägas säk ert; det är möjligt, att den gamla skan» 
dinaviska källornas öndurr ( =  andra, annare) ursprungligen bety tt skidor i allmän» 
het, både lik» och oliklånga.

3 T ill fullständigande av min uppsats senaste år må framhållas, att typen 
tidigare anträffats i södra Finland, t. ex. Valkeala, att sluta av ett där använt ord» 
språk, som upptar lyly  och potasma.
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ännu m ärkligare uppfinn ingar gjorts under så lång tid . Ej heller i 
skidrännans namn kan enligt min uppfattn ing  skandinaviskt inflytande 
spåras, och det är då svårt att antaga att själva saken lånats.

Jag  är dock beredd att justera min ståndpunkt, om den pågående 
undersökningen av svenska m ossfynd av sk idor samt den vetenskap* 
liga behandlingen av den under senaste år i Sveriges dialekter upp* 
sam lade tydligen rika skidterm inologin  giva sakliga g runder härtill.

T. I. Itkonen.



Ett par arbeten av Johan Petter Berg.

I G ustaf U pm arks stora arbete M öbler i a f  delningen fö r  de 
högre stånden  i N ord iska m useet finnas sid. 95—96 några uppgifter 
om Johan  Petter Berg samt pl. LXXX IV , 183 en avbildn ing  av en ståt* 
lig sekretär. En med blyerts g jord  skrivelse från år 1811 på bo ttnet 
av en av dennas lådor synes ge vid handen, att Berg gjort sekretären. 
U pm ark  är dock ej säker på saken, ty i skrivelsen talas om en hov* 
schatullm akare, och enligt U pm ark  var Berg veterligen ej utnäm nd 
härtill. D en ende som 1811 förde denna titel uppgives ha varit Gott* 
lieb Iw ersson (J* 1813). Berg blev mästare i Stockholm  1802 och 
läm nade staden 1814.

M ed hänsyn härtill kan det vara av intresse att m eddela här 
bilagda b ild  av ett litet sybord  tillhörig t fru Sigrid Schaum an i Hel* 
singfors. D et har i lådan ett fastklistrat adresskort, där Berg kallar 
sig Kongl. Hof*Schatoullm akare. E tt så offentligt tryck kan naturligt* 
vis icke ha u tförts utan att han verkligen var berättigad till denna 
titel.

Bordet är i m ahogny med smala lister av ljusare färgslag; skivan 
är insänkt och har s toppningar i hö rnen ; i sargen finnes en låda. D et
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vanliga krysset mellan benen saknas, och inga spår av ett avlägsnat 
dy lik t finnas. B ordet påm inner om ett annat dy lik t, avbildat i Bu* 
kow skis katalog 278 pl. 14, n:o 131, och där tillskrivet Berg. Karak* 
täristiska äro de knopp liknande ansvällningarna nere på benen.

D å detta m eddelande skall gå i präss, nås jag  av upplysningen 
om ett annat arbete av Berg, en p rak tfu llt u p pbyggd  sekretär av samma 
slag som de hos U pm ark  pl. L X X X IV  och LX X X V  avbildade pjä* 
serna; karakteristiska äro isynnerhet de höga elfenbenspilastrarna med 
hermer. Sekretären är av m ahogny m ed in läggningar av ljusare trä 
sam t ornering av mässing, m arm or och elfenben. En avbildn ing  med* 
delas här å sid 62.

Ä ven denna sekretär har Bergs adresskort, på två ställen. D en 
tillhör d r C laudius Thesleff 1 H elsingfors; hans far köpte den i tiden 
i V iborg.

K . K . M einander.



De första germanerna.
E tt genmäle av

T. E. Karsten.

M itt år 1928 hos W alte r de G ru y te r i Berlin och Leipzig ut= 
givna arbete »D ie G erm anen. Eine E in führung  in die G eschichte ih* 
rer Sprache und  K ultur» hade på förslag av m ig bl. a. även tillställts 
den i H elsingfors utkom m ande tidskriften »F inskt M useum » för att 
bekantgöras b land  F inlands arkeologer och arkeologiskt intresserade 
allm änhet. D r A . N o rd lin g  hade av tidskriftens R edaktion fått 
i uppdrag  att läm na en »kort anm älan» av arbetet. D enna »anmä* 
lan» inläm nades sederm era den sista ok tober 1929 och utkom  i april 
1930 från trycket. M en den hade ej ens form en av en anm älan. 
D en ger sina läsare ej ens en antydan om arbetets innehåll som hel* 
het utan sysselsätter sig i huvudsak  med ett enskilt avsnitt i arbetet: 
en som in ledning  till kap. IV  (»D ie germ anische U rsprache und  un* 
sere Q uellen  ihrer E rkenntnis») in förd  kortare behandling  av frågan 
om grundbetingelserna för den s. k. germ anska ljudskridningen  (vissa 
indoeuropeiska konsonantseriers förändringar i urgerm anskan: jmf. 
t. ex. lat. pater: sv. fader, lat. vide re ’se’: sv. veta), en av de före* 
teelser, som mer än andra påtryckt de germ anska språken deras sär* 
prägel.

I m ina »G erm anen» gav jag först en kortfa ttad  översik t av frå* 
gans tid igare sk e d e : av de tvenne förk laringsprinciper som här kom m a 
i betraktande. En del forskare se i företeelsen en ren t intern*ger* 
m ansk fråga och förklara den ur de germ anska språkens egen karaktär. 
A ndra  tro  sig kunna lösa densam m a b lo tt så, a tt de låta den interna 
utvecklingen y tterst vara fram kallad av s. k. språkblandning . D e an* 
taga att något främ m ande urinbyggarfolk  assim ilerat sig m ed de sanno* 
lik t söderifrån invandrande indoeuropeerna och bl. a. övertagit deras 
språk, dock så, att det vid  sin användning och fram förallt sitt uttal 
av detta b ibehållit en del av sina förra språkegenheter. T ill ingen* 
dera av dessa förklaringsgrunder har jag helt kunnat ansluta mig. 
A ngående den enbart intern*germ anska förklaringen fram håller jag
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(»G erm anen» sid. 124), att det b land  den germ anska ljudskridnin* 
gens processer funnes särskilt en; försk ju tn ingen  av m edior (fe, d, g )  
till tenues (p, t, k ), som svårligen läte förklara sig på intern*germ ansk 
grund. Jag  hänvisar till det slående fallet lat. vide re ’se’ =  got. vitan, 
sv. veta, däri således ett m ellan tonande ljud  (vokaler) stående d, i 
strid  m ot all regelrätt fonetisk  utveckling, b liv it ett (ton löst) t. O m  
språkblandningsförk laringen  (den  s. k. substratteorien) y ttrar jag  sid. 
124 som m itt slutom döm e, att det av särskilda författare föru tsa tta 
främ m ande infly tandet vid  den germ anska ljudskridn ingen  starkt över* 
driv its och att det tillsvidare ej ens kunde bli fråga om  verkliga bevis. 
M en indicier för språkförändringar fram kallade av sp råkb landning  
funnes. Särskilt i de öster om  Ö stersjön  talade nysvenska allmoge* 
dialekterna läte sådana påvisa sig i ett avsevärt antal fall. M an  
kunde därför ej undgå att allvarligt överväga m öjligheten av språk* 
b landn ing  även i fråga om urgerm anskan.

Jag  övergår till N ord lings kritik  av m ina uttalanden . »N ågra  
språkforskare fram hålla — säger han — nästan som en bevisad san* 
ning att urgerm anerna voro infödings*stam m ar som  n ö d to rftig t hade 
lärt sig ett ieur. språk.» Som företrädare för denna uppfa ttn ing  åbe* 
ropar han till en början  fransm annen A . M eillet och uppställer så 
frå g a n : »Vilken var då den allm änna karaktären hos det äldsta in*
doeuropeiska germ anspråket, och vilka voro dessa för indo*europeiskan 
främ m ande drag som  särskilt s tark t i germ anskan rö ja  ur*förfädernas 
icke*ieur. språk. Jag  m eddelar här — fortsä tte r han — några an* 
m ärkningar till fram ställningen i dessa p u n k te r i e tt av de senaste 
arbetena, prof. T . E. K arstens b o k  »D ie G erm anen». Jag  ansluter 
ett par anm ärkningar till hans paralleller från F in land  och Baltikum  
och hans u ttalanden om  dessa länders ä ldsta  germ an*stam m ar sam t 
ytterligare ett par u ttalanden  av allm ännare art. Siffrorna i parentes 
hänvisa till sida och rad hos Karsten».

N o rd lin g  utgår således från m itt arbete och föreger sig vilja 
kritisera detta, och en läsare, som  ej har m itt arbete uppslaget och 
punk t för p u n k t kontro llerar hans kritik , kan ej tro  annat än att 
hans referat gäller m in s tån d p u n k t och är korrekt. Referatet är emel* 
lertid  så föga korrekt, att jag  m åste fråga mig, h u ru  det kan ha ut* 
gått från en vetenskaplig t sko lad  författare. H an  citerar mig, men 
vad han kritiserar är den s. k. substratteorien  i dess extrem aste form, 
sådan den fram lagts hos en M eillet och Feist. D en  icke oväsentliga 
skillnaden mellan deras (även sinsem ellan rä tt stark t avvikande) utta* 
landen  och mitt, som  egentligen skulle kritiseras, antydes ej ens. A tt 
en skillnad i uppfa ttn ing  existerar — i en arkeologisk  tidskrift är det 
ej läm plig t att ingå på detaljer — fram går även av den kritik , som
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M eillet och norrm annen A . Somm erfelt (som  ansluter sig till M eillet) 
i sina rescensioner av min G erm anen*bok 1 rik tat m ot vissa mina utta* 
landen i substrat*frågan. E nlig t min fram ställning voro urgerm anerna 
visst inga »infödings*stam m ar som nöd torftig t lärt sig ett ieur. språk». 
S. 53 i »D ie G erm anen» läser m an att de fram tida germ anerna väl 
k n ap p t ännu u nder perioden för sina närm are geografiska förbindel* 
ser m ed de språkbesläktade grannstam m arna utvecklat någon utpräg* 
lad egenart: de b ildade då väl b lo tt ett antal öm sesidigt besläktade 
sm åstam m ar inom den indoeuropeiska språkgruppen  [här kursiverat]. 
En särskild  germ ansk fo lk ind iv idualite t kan knappast ha uppkom m it 
förrän  indoeuropeerna fram skjutit sina nordliga gränslinjer så långt 
att de u p p n ått sina h istoriska boplatsers centra vid Ö stersjön och 
N ordsjön . H är stötte de, som  man kan förm oda (»wie m an mutmas* 
sen darf») 2, på en au tok ton  urbefolkning, som de m ed tiden i sig 
upp togo , och så uppstår här en kom plex av stam m ar, vilka vi senare 
tillägga det germ anska kollektivnam net och vilkas språk, u tan  att taga 
skada av all nyb ildn ing  och all påverkan från de inföddas sida, vä* 
sentligen b lir indoeuropeiskt. E nligt min uppfattn ing  äro germ anerna 
således till sina norm givande huvudbeståndsdelar indoeuropeer, ej 
b lo tt till språket u tan  sannolik t även till rasen. Rasfrågan är dock 
oklar — detta medges. D e t är m öjligt a tt de infödda elem enten varit 
talrikare än jag  fö ru tsa tt3. M en steget från ett sådant m edgivande

1 Bulletin de la Soc. de Lingu. de Paris, tom  29, s. 163— 166 resp. Maal og 
m inne 1929, (Oslo), s. 62—64.

2 Jag  u ttalar detta alltså b lo tt som en förm odan, icke — som det hos Nord* 
ling heter — »nästan som en bevisad sanning».

3 1 denna punkt hänvisar jag till H ellquist, D et svenska ordförrådets ålder 
och ursprung I, s. 133. H är åberopas am erikanaren H em pls (redan år 1898 uttalade) 
k lander av H irt därför att denne utgått från att de indoeuropeiska erövrarna utgjort 
en jäm förelsevis ringa skara, m edan å andra sidan deras språkliga inverkan på de 
underkuvade enligt H irt skulle ha blivit lika djupgående som om de upp trä tt i 
betydande massor. H ärtill må rättvisligen anmärkas att H irt i sin allra nyaste be* 
handling av frågan (Indogerm anische Grammatik, I, s. 62 f¥.) icke alls u ttalar sig 
om num erären vare sig hos erövrarna eller den underkuvade befolkningen. För egen 
del ville jag härtill hava sagt att man i vår tid  dock kan iakttaga, hu ru  en till nu* 
merären alldeles obetydlig, men kultu rellt och socialt inflytelserik överklass med 
tiden väsentligen även överför sitt språk på de lägre folklagren: våra svenska all* 
m ogedialekter äro såväl i F in land som i Sverge i u tdöende och ersättas av en 
b landning  m ellan dialekt och b ildat högsvenskt talspråk Som huvudfak torer vid 
denna process tjäna kyrkan, folkskolan och den lägre adm inistrationen, som träder 
i om edelbar kontakt med allmogen. Skriftspråket kom m er i andra rummet, ty  detta 
talas av ingen. M an jäm före härtill även en mig nyss tillsänd skrift: B. Collin* 
der, Småbidrag till den sociologiska lingvistiken (Nysvenska studier 1930). De 
segrande indoeuropeerna kunna m. a. o. även som m inoritet under längre tidrym d 
tänkas hava påtvungit de underkuvade sitt språk, om också b lo tt i något förändrad form.
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till det tvärsäkra och stark t överdrivande postu lat, som N o rd lin g  till* 
skriver m ig och där germ anerna identifieras m ed ickedndoeuropeiska 
infödingsstam m ar, är m ycket långt.

N o rd lin g  övergår så i detalj till de för indoeuropeiskan  främ* 
m ande drag, som särskilt starkt i germ anskan skulle röja »ur*förfäder* 
nas icke*ieur. språk». H an m enar att jag  och andra skulle lägga stor 
vikt på en del i germ anskan genom förda konsonan tfö rändringar ('den 
s. k. ljudskridn ingen), men att vi skulle förbise eller underskatta  t. ex. 
den m ärkliga ålderdom lighet, som  de germ anska språken förete i rot* 
vokalens växling (det s. k. av ljudet). Så långt k landret gäller mig, 
bevisar det b lo tt a tt N o rd lin g  ej känner den forskning  han kritiserar. 
Såväl i m ina »G erm anen» (se s. 186 ff.) som redan i m itt år 1915 
u tgivna arbete »Germ anisch*finnische L ehnw ortstudien» (se s. 193) 
fram håller jag på grundval av de äldsta germ anska lånorden  hos fin 
narna, i rak m otsats till vad N o rd lin g  tillv itar mig, a tt östersjö*ger* 
m anerna bevarat viktiga drag av det indoeuropeiska språkstadiet oför* 
ändrade ända inem ot den kristna tid räkningens början , alltså b e ty d 
ligt längre än m an fö rr varit benägen antaga. F örändringarna av de 
ieur. b*, c/*, g d ju d en  till germ anska p*, f*, k*ljud och av de ieur. 
p*, (*, kd juden  till germ anska /* , fh*. h*ljud visa sig genom  dessa 
lånord  vara definitivt genom förda först i särspråklig  tid: sedan den 
germ anska expansionen redan nått Ö stersjöns östra kusttrak ter \  icke 
redan — såsom m an förr lärde — i ett d im dunkelt fö rh istorisk t urhem , 
som de germ anska stam m arna skulle innehaft någon gång före sin 
sp littring  åt skilda håll. O ch  om denna länge jäm förelsevis väl kon* 
serverade indoeuropeiska språkform  ha de östersjögerm anska språken 
enligt min fram ställning (se »D ie G erm anen» s. 188) kvarläm nat goda

1 D etta är en av huvudteserna i m itt arbete »Germanischsfinnische Lehnwort* 
studien», och den å tn ju ter i huvudsak rätt allm än tilltro. D et nyaste utländska fack= 
m annauttalandet i frågan göres av österrikaren Ernst Schwarz i arbetet »Die Frage 
der slawischen Landnahm ezeit in  Ostgerm anien. Ein kritischer Ü berblick  des der* 
zeitigen Forschungsstandes» (Sonderabdruck aus den M itteilungen des österreichi* 
sehen Instituts fü r G eschichtsforschung, B and XLIII, Insbruck, Universitäts*Verlag 
W agner 1929), s. 237, 240. Schwarz stöder m itt på de finska lånorden  grundade an* 
tagande av en jäm förelsevis sent (kort före Krist, föd.) genom förd germ ansk ljud* 
skridning medels en del intressanta, delvis redan av andra författare så tydda tysk-, 
slaviska ortnam nsform er: D anzig (pol. Gdansk< *Gudaniska), G dingen (pol G dynia), 
G raudenz (pol G rudziadz) (  got. folknam net *Greudungös (Greutungi). De två 
förstnäm nda nam nen innehålla det gotiska folknam net *Gudans ()G ufans) i en form 
som ligger före m ediaförskjutningen. Samma icke* förskjutna form  av detta urgamla 
stam nam n ha vi i det lit. Gudai = got. Gutös. H erm ann Jacobsohns försök (Zs. f. d. 
A ltert, bd 66 , 229) att förklara den litauiska form en ur ett finskt paradigm: nom. 
sg. *gudas, p lur. *gutaat är hopplöst ohållbart: den finska form en skulle ly tt *kudas 
plur. *kutaat och skulle givit ett lit. *kudai.
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v ittnesbörd  även i sin vokalism . D etta  fram går åter av de finska 
lånorden. O ch vad det av N o rd lin g  alldeles särskilt understrukna 
indoeuropeiska av ljudet beträffar, har jag  m ed stöd av ännäm nda finska 
lånord  fram hållit även detta som  synnerligen väl konserverat hos 
östersjögerm anerna (se mina »Germ anisch*finnische L ehnw ortstudien» 
s. 195). N ord lings åberopande av dessa ålderdom ligheter äro, för 
så v itt de skola m otbevisa mig, ett slag i luften. Jag  har b lo tt icke 
förnekat utan tvärtom  själv fram hävt dem.

M en tro ts dessa och andra påtagliga arkaism er har urgerman* 
skan dock om sider (sannolik t först något århundrade före K ristus) 
genom fört den ovan näm nda radikala om välvningen av nästan hela 
det ieur. konsonantsystem et, och då denna hittills — tro ts ivriga för= 
sök — på enbart intern väg icke k unnat tillfredsställande förklaras, 
har jag, m ed hänvisning till tidigare u ttalanden  i frågan, d iskuterat 
m öjligheten av att lösa gåtan på g rund  av något främ m ande språk* 
inflytande. O ch m ärkas må att jag, i m otsats till vad m an av Nord* 
lings kritik  måste sluta, härvid icke fram trätt m ed bestäm da påståen* 
den. M en talrika ur nu tida  språk häm tade paralleller stöda antagan* 
det av sp råkblandning  även för urgerm anskan och jag  har tillåtit 
m ig att öka dessa paralleller m ed ett antal exem pel från ett nu tida  
germ anskt språkom råde: de öster om Ö stersjön talade svenska all* 
m ogem ålen, vilkas ljudförhållanden  jag i sådant avseende särskilt 
iakttagit.

Såsom jag  i m ina »G erm anen» och även här redan fram hållit, anser 
jag  substratteorien  för urgerm anskans vidkom m ande ej ens m ed de 
nya fakta jag  m eddelat från östsvenskt språkom råde b rag t till veten* 
skaplig evidens. M en den är en förk laringsgrund , som  m ed hänsyn 
till de ovan om talade parallellerna ligger synnerligen nära, och alla 
försök att b lank t avföra den från diskussionen äro — i likhet m ed 
det sista av N o rd lin g  — döm da att m isslyckas, ty  alla de raser och 
stam m ar, vilka i h istorisk  tid  under längre tid rym der samman* 
levat, ha — där de vetenskaplig t iakttagits — i olika avseenden, till 
rasförhållanden, k u ltu r och språk, bevisligen påverkat varandra. I 
fråga om urgerm anskan ligger osäkerhetsm om entet däri, a tt rasförhål* 
landena i det äldsta N o rd eu ro p a  än så länge äro m ycket dunkla, och 
främ st däri, att vi in te t veta om  språket hos det av arkeologerna 
förutsatta urfolk, som här skulle b landat sig m ed indoeuropeerna.

M en tro ts all den osäkerhet, som ännu v idlåder den indoeuro* 
peiska och urgerm anska substratteorien, hör en god del av sam tidens 
främ sta språkforskare till dess m er eller m indre övertygade anhängare. 
D å  N o rd lin g  m ed sådan iver särskilt angriper fransm annen M eillet 
— såsom  känt e tt nam n av rang i vår nu tida  språkforskning — och
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då m an å tysk sida helt nyligen in s in u e ra t1 att dennes u ttalanden i 
den germ anska substratfrågan varit påverkade av världskriget och av* 
sedda att nedsätta den germ anska rasen, saknar det ej sitt intresse 
att undersöka, hu ru  auktoritativa tyska  språkforskare förr och nu för* 
hålla sig till problem et. En jäm förande tysk  språkforskare i ungefär 
sam m a ledande ställning och av sam m a auk to rite t som  M eillet i Paris 
var den år 1919 avlidne Leipziger*professorn Karl Brugm ann. I den* 
nes stora verk »G rundriss der vergleichenden G ram m atik  der indo* 
germ anischen Sprachen» Band I, 2. uppl. (S trassburg 1897) finner 
m an sida 26 följande u ttalande i substratfrågan:

»Bei der B etrachtung der D ifferenzierung der idg. U rsprache haben wir 
bisher n u r von  N euerungen gesprochen, die die Indogerm anen im V erkehr mit 
Indogerm anen vorgenom m en haben. Das Problem  w ird aber verw ickelter und  
schwieriger durch Folgendes. Es ist, w enn auch n ich t streng beweisbar, doch 
w ahrscheinlich, dass die Indogerm anen, wie in  jüngeren Zeiten, so auch schon bei 
ih rer ersten A usbreitung über Mittel* und  O steuropa un d  V orderasien in  einigen 
Gebieten [här kursiverat] eine U rbevölkerung vorfanden, die sie n ich t einfach 
ausrotteten sondern  sich n u r unterw arfen und  die die Sprache des Siegers annahm . 
Bei dieser Sprachm ischung w ird nu n  die idg. Sprechweise n icht in takt geblieben 
sein. Für Laute, die der Sprache der U nterw orfenen abgingen, w urden von  diesen 
die nächstverw andten ihres eignen Idioms substituiert, u n d  diese Laute gingen auf 
die Indogerm anen selbst über. So können  z. B. die östlichen Völker, die die 
foLaute in  Zischlaute verw andelten, die sogen. safem*Stämme, diese Spiranten von 
Stämmen frem der Rasse überkom m en haben, in deren G ebieten sie eine Zeit lang 
hausten und  die sie sich assimilierten. Ebenso die U rarier ihre a*Vocale statt der 
ursprünglichen e* und  o*Vokale. N ahe liegt auch die V erm utung, dass den Arme* 
n iern  u n d  den meisten europäischen Stämmen ihre gebundene B etonung durch 
Sprachm ischung von U reinw ohnern  zugekomm en ist in  ähnlicher Weise, wie später 
z. B. die Cechen ihre A nfangsbetonung von den G erm anen en tle h n te n »

Jag  har in extenso återgivit B rugm anns fram ställning, em edan den 
i m in german*bok företrädda ståndpunk ten  till sin principiella del 
närm ast sam m anfaller m ed denna. Som vi se, u tgår även B. från att 
det b lo tt var å vissa av sina del* eller gränsom råden, å vilka indo* 
germ anerna stötte i hop m ed en au tok ton  befolkning, och i likhet 
m ed B rugm ann ifråga om cecherna antar jag  att det främ m ande språk* 
infly tandet på germ anernas urförfäder kanske främ st g jo rt sig gällande 
inom  aksentuationen och bl. a. fram kallat den germ anska starktonen. 
A ndra  tyska språkforskare ha ännu  bestäm dare u tta la t sig i denna 
rik tn ing, därtill m ed särskild hänsyn till germ anerna och m ed ingå* 
ende m otivering. Så Friedrich K auffm ann i det stora och förtjänst*

1 G. Neckel i sin skrift »G erm anen und  Kelten» s. 130 ff. Om denne som 
textkritiker samt litteratur* och kulturhistoriker förtjänte författare må dock an* 
märkas att han i jäm förande språkforskning befinner sig å någorlunda främ m ande 
botten  samt att han  senare (i Volk und  Rasse 1930, h. 3, s. 185 f.) väsentligen 
återtagit sin m ot M eillet framkastade beskyllning.
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fulla verket »D eutsche A ltertum skunde» I —II (1913—23) och nu se» 
nast H erm ann H irt i arbetet »Indogerm anische G ram m atik», del 
I (1927), särskilt sid. 28 f., 62 ff., 68 ff., 144. D en  H ir t’ska fram» 
ställningen av språkblandningsteorien  är utan tvivel den bästa och 
självständigaste vi för närvarande ha. D en g rundar sig på d jupa och 
långvariga och vidsträckta jäm förande iakttagelser på det ieur. språk» 
om rådet och på m ig verkar den i sto rt sett övertygande, om  jag också 
icke kan följa honom  i allt (se »D ie G erm anen s. 136 f.) Särskilt ha 
de m ånga parallellerna på sp råkblandning  från icke»germanska språk, 
som man finner sam m anställda hos H irt, sin stora betydelse för ett 
rik tig t bedöm ande av germ anska förhållanden. O ch det förvånar mig 
att N o rd lin g  b land  de »goda uttalanden om språklåneteorien» han 
uppräknar sid. 62, n o t 1 i sin anm älan ej ens om näm ner det H ir t’ska. 
U tta lan d e t går em ot honom , m en b lo tt den kritik  är opartisk, som 
bem ödar sig att låta de stridiga m eningarna i en fråga kom m a till 
sin rätt.

H irt fram håller (sid . 28) — i stort sett detsam m a som  jag  i 
i m ina »G erm anen» sida 121, m en utförligare — att germ anskan utom» 
orden tlig t stark t (»ausserordentlich stark») avviker från indoeuropei» 
skan. D e väldiga förändringar, som germ anskan genom fört och del» 
vis har gem ensam ma m ed keltiskan, äro — säger H irt — förklarliga 
b lo tt om m an antar följande: A ntingen m åste det indoeuropeiska
grundsp råket självt ha uppvisat dessa egenheter, fram för allt den 
expiratoriska aksenten (stark tonen) och avsaknad av flexion (»Fle» 
xionslosigkeit») eller också beror germ anskan på en blandning  
mellan indoeuropeiskan  och ett västeuropeiskt språk, där dessa egen» 
heter voro förhanden. D å  det förra alternativet m ed säkerhet måste 
avskrivas, återstår b lo tt det senare.

»D ie Sprachmischung, die Ü bertragung einer Sprache auf ein anderes Volk 
ist — heter det s. 144 — zweifellos in  vielen Fällen die U rsache fü r eine grosse 
A nzahl von Lautveränderungen, Lautgesetzen, und  m it Sprachm ischung haben wir 
es zweifellos bei allen idg. Sprachen zu tun . Die Sprachentwicklung bekom m t in  
solchem Fall leicht eine ganz andere Richtung. In welch hohem  Masse ist die 
ganze germanische und  keltische Sprachentwicklung mit allen ihren  Lautgesetzen 
von dem A ufkom m en des neuen  N achdrucksakzentes abhängig.»

O ch han skiljer mellan tvenne arter av ljudövergångar: Sådana 
som bero  på principen av sparat arbete (»E rsparung  an A rbeit») och 
tillåta en enkel förklaring: på g rund  av assim ilation o. s. v., sam t så» 
dana som  bero  av språkets hela karaktär och ofta nog synas återgå 
på språkblandning. Till denna sistnäm nda kategori av ljudövergån» 
gar höra enligt H irt bl.a. de germ anska Ijudskridningsprocesserna: ej 
b lo tt den urgerm anska utan även den s. k. andra eller specifikt tyska.

*
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Efter dessa allm änna anm ärkningar övergår jag  till N o rd lin g s 
detaljer, m en b lo tt fö r så v itt de gälla m itt eget arbete. A ngående 
hans ur icke»germanska språks utveckling häm tade argum ent för sin 
stån d p u n k t i den germ anska substratfrågan anm ärker jag  b lo tt, a tt en 
forskare av H erm ann H irts  anseende under en livslång, trägen forsk» 
ning inom  jäm förande, klassisk och germ ansk lingvistik  även i de icke» 
germ anska problem en b ildat sig en ståndpunkt, som  är kon trärt mot» 
satt den N o rd lin g ’ska och väsentligen sam m anfaller m ed den Brug» 
m ann’ska, som  jag  refererade här ovan.

S. 69. D e germ anska språken b ilda ett självständigt led inom  
den indoeuropeiska språkgruppen  och deras egenart fram träder ej 
b lo tt i ljudsystem , ljudutveckling  och flexion utan i viss m ån ock i 
o rdskatten: en icke alldeles obetydande del av det germ anska ord» 
förrådet har hittills icke k unnat återfinnas i något enda av de andra 
indoeuropeiska språken. Förhållandet har tid ig t uppm ärksam m ats 
och gjorts till förem ål för olika m er eller m indre lyckade, eller kan» 
ske hellre m isslyckade, to lkningsförsök. D r Feist har i sitt arbete 
»Indogerm anen und  G erm anen» 1914, 3. uppl. 1924, beräknat det 
icke»etym ologiserbara tyska ordförrådet uppgå till en tredje del av 
hela den tyska ordskatten . V ärdelösheten av Feists uppskattn ing  
fram ginge enligt N o rd lin g  redan av hans exempel, och nu påstås ja g  
hava avtryckt Feists gång på gång upprepade orik tiga u tta lande »som  
om det vore vetenskapens sista ord» (av m ig kursiverat). D en  av 
m ig redan inledningsvis påpekade förvånansvärda oförm ågan hos 
N o rd lin g  att korrek t referera mig träder i detta  avsnitt i än bjärtare 
belysning. I fö ro rdet till »D ie G erm anen» p. IX  heter det hos m ig: 
»Sonst beschränke ich mich im allgem einen nicht auf ein blosses Re» 
ferieren, suche vielm ehr überall, zu den H auptfragen  wie zu den ein» 
zelnen, S tellung zu nehm en». N o rd lin g  påstår em ellertid att jag 
här k ritik löst avtryckt en Feist och betrak tat hans u ttalande som  ve» 
tenskapens sista o rd  i frågan. D enna grova beskylln ing är dess bättre 
grundlös. D en  kan i allra m ildaste form  tydas så, a tt N o rd lin g  av 
hela det långa avsnitt (§ 35), däri jag behandlar det Feist’ska utta» 
landet, ej läst m er än första sidan, gått genast till angrepp på denna 
och av p u r d istrak tion  läm nat de tre följande sidorna (136, 137, 138) 
olästa. H ade han kom m it hela paragrafen till ända, är hans referat 
en avsiktlig  förfalskning. I verkligheten har jag  i denna § egnat 
frågan om  den germ anska och den indoeuropeiska ordskattens för» 
hållande till varandra en rä tt utförlig  kritisk  granskning. Sedan jag 
uppräknat de o rd  Feist särskilt åberopar: en del germ anska uttryck 
från sjöväsendets om råde, säger jag  att sådana etym ologiskt dunkla 
o rd  faktisk t äro anträffbara i varje nyare etym ologisk o rd b o k  (och
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var skulle sådana ej anträffas? frågar jag här). Jag  hänvisar i samma 
§ 35, för att belysa detta, ytterligare till F riedrich Kauffm ann — en 
allm änt och väl känd germ anist —, som m eddelar en annan, till ej 
m indre än 35 fall uppgående lista på etym ologiskt dunkla samger* 
m anska o rd  av andra betydelseklasser. D ärpå »avtrycker» jag  åter 
— för att icke läm na någon  synpunk t obeaktad  — in extenso ett 
m ot Kauffm ann i denna fråga rik tat rä tt skarp t polem iskt inlägg 
av den kände wiener*germanisten R. M uch, kritiserar såväl detta ut* 
talande av M uch som ett par andra författares i samma ämne och 
m eddelar slutligen m in egen uppfattn ing  av de av Feist och Kauff* 
m ann givna listorna på »icke*etymologiserbara» germ anska ord. Alltså: 
jag  har avtryckt listorna för att kritisera dem . Läsaren m åste få veta 
vad det är fråga om. M ed åberopande av de rä tt talrika finska lån* 
orden  i östsvenska dialekter sam t av östersjöfinska och syrjänska lån* 
ord  i ryskan fram håller jag  att m öjligheten av att icke*indoeuropeiska 
ord  upptagits i urgerm anskan icke kan a priori tillbakavisas, men jag 
varnar för deras överskattning. M öjlig t och till och m ed sannolik t 
vore, säger jag, att b land de »etym ologiskt dunkla» orden m ånget ännu 
kom m e att visa sig vara indoeuropeisk t och jag  stöder m itt u ttalande 
m ed en hänvisning till de av H irt kort förut publicerade nyaste ety* 
m ologiska sam m anställningarna. En stor del av dessa dunkla ord 
finge, m enar jag  vidare, betraktas som germ anska nybildningar: även 
om  de icke äro påvisbara som  färdiga o rd  (»fertige W ö rte r» ) i kret* 
sen av de besläktade språken, kunna de i m ånget fall vara b ildade 
m ed indoeuropeiska språkm edel. U n d er den m ycket långa för* och 
urgerm anska period, då ö ste rs jö län d ern as  förgerm aner redan levde 
isolerade från sina indoeuropeiska grannstam m ar, bildades, säger jag, 
m ed all sannolikhet även germ anska g ru n d o rd  (icke b lo tt derivata) 
på basen av indoeuropeisk t språkm aterial. En avsevärd, icke etymo* 
logiserbar rest av den germ anska ordstocken bleve em ellertid väl även 
i detta fall över, och vid  dennas förklaring  kunde det postu lerade 
u rinfödingsspråket tagas i betraktande. — Jag  anm ärker här, a tt jag 
m ed detta (år 1928 publicerade) försiktiga u ttalande i fråga intagit 
en ståndpunkt, som väsentligen sam m anfaller m ed den av prof. Hell* 
qu ist företrädda i det 1930 utkom na verket »D et svenska ordförrådets 
ålder och ursprung» (se s. 132). O ch tilläggas må ännu : A tt jag 
ej kunnat b lin t underkasta m ig Feist's om döm e i frågan om  de icke* 
etym ologiserbara elem enten i den germ anska ordskatten  hade för 
N o rd lin g  (om  han studerat m in bok m ed den om sorg, vartill hans 
tvärsäkra u ttalanden skulle förplik tigat honom ) b o rt vara k lart även 
på g rund  av att jag i övrigt så bestäm t tagit avstånd från den Feist’ska 
indogerm aniseringsteorien. I «D ie G erm anen» s. 124 heter d e t: »Auch
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die Feistsche H ypothese von einer verhältnism ässig späten, erst in 
der ersten H älfte  des letzten vorchristlichen Jahrtausends stattgefun» 
denen Indogerm anisierung  N ordeuropas ist kaum  ernst zu nehm en. 
In diesem  Falle m üssten die skandinavischen O rtsnam en Reste der 
prägerm anischen U rsprache bew ahren». J fr  även m itt redan år 1915 
utgivna arbete »Germ anisch»finnische Lehnw ortsstudien» s. 70: Feists 
hypotes betecknas här som »ganz unm öglich».

S. 72. »D et finnes alltså överhuvud  inga positiva bevis för att i de tidigaste 
kända germ. bosättningsom rådena funnits en befolkning före indoseuropeerna. 
Man kan go tt antaga att indoeuropeerna icke voro  de första, men man kan icke 
fram draga något v ittnesbörd  om att den tidigare befolkning, som m öjligen funnits, 
på något sätt gjort sig gällande över indoeuropeerna — utom  i fråga om uttals» 
vanorna.»

Som så ofta hos N o rd lin g  saknar m an även här en uppgift på 
den författare eller det u ttalande, m ot v ilket hans kritik  rik tar sig. 
Såvitt jag  vet har ingen  talat om  »positiva bevis», icke jag  åt» 
m instone: se m itt y ttrande s. 3 (» H är stö tte de, som man kan fö r= 
moda, på en au tok ton  urbefolkning»). O ch vem har påstått a tt den 
tidigare befolkningen »på något sätt g jo rt sig gällande över indoeu» 
ropeerna»? Enligt substratteorien  ha de tvärtom  g jo rt sig så litet 
»gällande», att de lånat de överlägsne segrarnas språk, och de inlärde 
detta ej ens fullständigt, utan b ibehöllo  en del av sitt förra ordför» 
råd  och en del av sina förra uttalsvanor. A tt det i h istorisk  tid  ej 
sällan gått till ju s t så, t. ex. då en p u r finne söker tala svenska, detta 
kan verkligen positiv t bevisas.

S. 75. »D en stränga gränsskillnaden mellan serierna (ljudskridningens) talar 
för inre utveckling och förskjutning i etapper.»

M en vem  har förnekat »den inre utvecklingen» och ljudskrid» 
ningens »etapper»? För egen del har jag u ttalat a tt det främ m ande 
språk infly tandet m öjligen b lo tt kom m e till synes i den germ anska 
betoningen, som  i sin tu r givit upphov  åt ljudutvecklingen; denna 
senare vore således intern. I »D ie G erm anen» s. 131 heter det hos 
mig: »D ie E inw irkung [der frem den Sprache] kann sich aber we»
sentlich darauf beschränkt haben, dass sie die urgerm anische Anfangs» 
b etonung  hervorrief», och s. 133 säger jag: » N ich t nu r die germa»
nische Tenuis», sondern  w ohl auch die M edienverschiebung hängt 
sonach m it der B etonung, m it der U m w and lung  der hauptsächlich 
m usikalischen indogerm anischen B etonung in die energisch expirato» 
rische des G erm anischen u nd  dessen starken A nfangston  irgendw ie 
zusam m en, denn  dieser A kzent w ar das w esentlich N eue  in der 
germ anischen Sprachentw icklung. D iese neue B etonungsw eise verlangt 
aber ihre Erklärung, und  vom  G erm anischen aus ist sie nicht gefun» 
den, üb erh au p t w ohl nicht zu finden». Som ett positiv t stöd  för
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detta  antagande anförde jag  (s. 132), att det estlandssvenska (N u ck ö ) 
gårdnam net Galgårds ( =  G am m algårds) nu  uttalas k a rg u s j: d. ä. 
m ed k  för g  b lo tt i den starktoniga första stavelsen, icke i den sva* 
gare betonade andra, i god överensstäm m else m ed t. ex. det estniska 
adj kor ge =  fi. korkea  h ög ’: den estlandssvenska m ediaförskjutnin* 
gen g  > k  beror här uppenbart av den estniska begynnelsebetoningen, 
m edan å andra sidan det estniska korge  uppvisar m edia för tenuis 
fram för den relativt svagt betonade andra stavelsen. D etta  överens* 
stäm m er även m ed tankegången hos H irt (Indogerm . G ram m . I, 
s. 29): D en  expiratoriska aksenten i germ anskan är en fö ljd  av
språkblandning  och den har givit heia den interna germ anska språk* 
utvecklingen en egendom lig riktning.

S. 7 8 . »I nu tida danska ha alla explosionsljud b, d, g  b liv it tonlösa, i nu* 
tida isländska äro de tonlösa under största delen av sin uttalstid och stundom  i 
vissa ställningar t. o. m. helt tonlösa. I danskan ha uppkom m it mycket starkt aspi* 
rerade p, t, k, och särskilt fram för vissa vokaler har sådant t  utvecklats till en ljud* 
förbindelse som kan återges med fs».

D etta  skulle enligt N o rd lin g  tala mot antagandet (N o rd lin g  an* 
vänder åter här det alldeles inkorrek ta ordet »påståendet») att kon* 
sonantförsk ju tn ingarna i urgerm anskan och fornhögtyskan  icke kunna  
förklaras som  »inre utveckling.» Ingen to rde dock ha sagt mer, än 
att en tillfredställande, enbart intern*germansk förklaring  av förhål* 
landet hittills icke presterats. O ch presteras den nu av N o rd lin g ?  N ej! 
H an  b lo tt påstår a tt den danska och isländska ljudutvecklingen »efter all 
sannolikhet måste ha sitt upphov  i inre utveckling» och då kunde den 
urgerm anska och fornhögtyska företeelsen även förklaras så. Visser* 
ligen funnes det författare som  också i dessa sena förändringar se 
efterverkningar som  ägt rum  för årtusenden sedan, m en N o rd lin g  tar 
avstånd. D äri har han rätt. M en liksom  den fornhögtyska förskjutnin* 
gen på grunder som förtjäna att beaktas antages bero av en annan  
språkb landn ing  än den urgerm anska, kan ju  i och för sig även den 
danska och den isländska tänkas återgå på något yngre språklig t in* 
flytande. Ä r D anm ark kanske ej sedan två årtusenden och fram för 
allt sedan hansans dagar ett typ isk t genom fartsland till N o rd e n ?  Lan* 
dets rasförhållanden bära rä tt otvetydiga v ittnesbörd  härom . I Dan* 
m arks centrala delar är den nord iska rasen avsevärt m indre utpräglat 
nord isk  än t. ex. i de inre delarna av Sverige. Kan det verkligen 
antagas att den ytterst livliga sam färdsel, som under århundraden  
pågått inom  detta geografiskt stark t begränsade språkom råde, icke 
på något sätt skulle färgat av sig i sp råket?  D e främ m ande språk 
resp. dialekter, m ed vilka b landn ing  ägt rum  eller rättare: från vilka 
en påverkan utgått, behöva ju  icke här ha varit desam m a som t. ex.



-  44 -

i södra T ysk land , där den fornhögtyska ljudskridn ingen  är m est ut» 
präglad. L judförändringarna äro icke desam m a: i danskan kan m an 
på sin h ö jd  tala om svagare ansatser till en likartad  utveckling.
D enna fråga kan jag dock ej här d iskutera: den kräver nya under»
sökningar angående de danska företeelsernas både in tensite t och ut» 
bredning. O ch lika litet postu lerar jag  något angående isländskan. 
M en den isländska bosättn ingens u tgångspunkter äro veterligen sådana, 
a tt språk» eller d ialek tb landning , h u ru  man nu än m å benäm na den, 
här knappast k unnat undgås. Folktypen talar icke heller här för en 
enhetlig sam m ansättning av rasen. D e isländska rasförhållandena äro 
ej slu tg iltig t u tredda, m en de fakta som redan föreligga (se prof. H j. 
L indro th , Island, m otsatsernas ö, s. 12—17) tala snarare för än m ot 
m in tanke. I ingen händelse kunna de danska och isländska fallen 
i frågans nuvarande skede m ed N o rd lin g  användas som  m otargum ent 
m ot antagandet av språkb landn ing  som  faktor vid de urgerm anska 
och fornhögtyska ljudskridn ingarna. Ä ven »översinnliga» ljud lagar
strävar m an ju  i vår tid  m ed rätta att så långt ske kan förklara på
naturlig  väg. D etta  må förtydligas m ed ett exem pel: M an har lagt 
m ärke till ett starkt affekterat uttal av u d d ljudande  t i Köpenhamn» 
danskan, isynnerhet fram för höga vokaler (i, y, u). Tivoli i K öpenham n 
uppfattas s tundom  av främ lingar nästan som ett Zivoli. D etta  uttal 
har av en del språkforskare (Boer, Jespersen o. a.) jäm förts m ed 
den s. k. andra ljudskridn ingen . Jäm förelsen kan, ehuru  haltande, 
kanske försvaras (jfr svenska tid  =  ty. Z eit), m en m an är knappast 
berättigad att här utan vidare tala om en intern dansk ljudutveckling 
av sam m a art som  den fornhögtyska. För det första är den danska 
företeelsen stark t begränsad och kanske m er eller m indre individuell. 
O ch för det andra kan ju  även den tänkas bero  på infly tandet av 
någon främ m ande uttalstendens. D et är bekant att även nord tyskan  
känner stark t aspirerade u d d lju d an d e  p, t, k»ljud, om  icke kanske 
fu llt iden tiska m ed de danska. V idare vet man att den fornsydtyska 
ljudskridn ingen  vandrat no rru t sam t att den något yngre sydtyska 
ljudövergången th ) d  om sider brett ut sig även över N o rd tysk land . 
O m öjlig t synes ej att den danska företeelsen enklast förklarar sig på 
språkgeografisk v ä g .1 En helsingforsare t. ex. vet även utan  sär» 
skilda sp råkstudier att till F inland inflyttade tyskar här i decennier 
(ja i hela första generationen) tala en svenska m ed ren t tyska uttals» 
vanor (en  s. k. b ru ten  svenska).

1 I uppsatsen »Om Islandsken og dens Indflydelse paa Dansken» (2S/i 1930) 
yttrar dr. G udm und Schütte s. 125: »Men de skal vide, at dette vo rt »gode danske 
Maal» er mere tysk end d a n s k ---------- ».
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S. 79. »Förlusten av stäm tonen hos tonande explosionsljud är fullt lika in* 
hemsk i den historiska germ anskan som övergången i yngre forndanska av de nya 
germanska p, t, k  till b, d, g  efter vokaler».

N o rd lin g  lösrycker m itt (i anslu tning till N oreen , G eschichte 
der nordischen Sprachen 3 §§ 180—182 gjorda) uttalande: »D ie Nei* 
gung zu tönenden  Lauten tritt im allgem einen stark hervor auf nord* 
germ anischem  Boden» ur dess sam m anhang och fram håller a tt Norre* 
gård i en lärobok i danska fäster uppm ärksam heten på den rak t mot* 
satta företeelsen: »I da. är överhuvud tendensen hos tonande kon*
sonanter a tt förlora rösttonen helt eller delvis i förbindelse m ed ton* 
lös konsonant och i abso lu t slu tljud  m ycket u tbredd . Uppenbarligen  
sker den ena förändringen lika oberoende av främ m ande inflytande  
som den andra»  (kursiverat av m ig). N o rd lin g  insinuerar således 
att jag  skulle förklarat utvecklingen av p, t, k  till b, d, g  i ovan 
angivna fall u r ett främ m ande inflytande. Å ter ren vantolkning. O m  
ett »främ m ande inflytande» näm nes hos mig ej ett o rd : D å  jag  talar 
om  att »intervokaliska tenues» övergå till m ediae, t. ex. i sv. äta: 
da. aede, kan jag  rim ligtvis ej avse annat än att t i tonande omgiv* 
ning bliv it d, liksom  i nydanskan en tonande konsonant i förbin* 
delse m ed tonlös konsonant (enl. N orregård ) tenderar att b li tonlös.

S. 81. »Vid den tid  då den urgerm. kons.*förskjutningen försiggick uppvisar 
germ. ännu  de ieur. rörliga accentlägena. Skall man då anta a tt de icke=ieur. urin* 
vånare, som icke kunnat uttala oaspirerade ieur. p, t  och feljud, riktigt hade lärt 
sig ieur. accentdägen? Eller skall man anta att redan i deras tidigare språk före* 
kom m o olika slags accentslägen liksom i ieur., kanske t. o. m som väsentligt karak* 
teristikum  för olika böjningsform er av samma o rd ?  1 första fallet förutsätter man 
stillatigande att de förgermanska urinvånarna tillägnat sig ett n y tt uttal i en annan 
ordning  än den som efter all erfarenhet är den närm ast väntade, i senare fallet ett 
egendom ligt sam manträffande b land  olika tänkbara m öjligheter. Ä r någotdera av 
dessa godtyckliga postulat nödvändig t?»

N ord lings »godtyckliga postulat» äro uppkonstruerade. H os 
mig söker m an dem  förgäves. N ord lings m ig tillskrivna grundför* 
u tsä ttn ing : att de icke*indoeuropeiska urinvånarna skulle inlärt de 
indoeuropeiska aksentlägena är grundfalsk. E nligt min fram ställning 
(se redan s. 3 ovan) voro urgerm anerna till sina norm givande huvud* 
beståndsdelar indoeuropeer (även om  de ieur. elem enten till sin nu* 
m erär skulle varit urinfödingarna underlägsna). D et var dessa indoeu* 
ropeiska folkelem ent som  förm edlade det ieur. aksentsystem et till ur* 
germ anerna. Efter den vernerska lagens genom förande fick den in* 
doeuropeiska betoningen em ellertid så sm åningom  vika för de inföd* 
das begynnelsebetoning, som redan vid  vår tideräknings början  var 
genom förd b land  alla germ anstam m ar, om vilkas dåtida språk vi ha 
någon kännedom . N o rd lin g  citerar åter här m ig och polem iserar m ot 
teser, som  jag  aldrig  uttalat. Fu llständig t vilseledande är även re*
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feratet: »de icke»ieur. urinvånare, som  icke k unnat u ttala oaspirerade 
ieur. p, t  och k=ljud». Å  de av N o rd lin g  citerade ställena i m in bok  
talas om  in tet sådant. I »D ie G erm anen» s. 132 f. fö rm odar jag 
tvärtom  att den urgerm anska försk ju tn ingen  av p, t, kd juden  till ton» 
lösa väsljud i och för sig var en intern germ ansk process, fram kallad 
av den germ anska starktonen, som  i sin tu r skulle fram kallats av 
b landn ing  m ed ett främ m ande idiom .

5 . 8 3 . * då det säkert betygade i den äldsta urgerm. accenten med visshet
är ett arv från indoeuropeiskan, är det sannolikt att M judsystemet även i övrigt av 
underkuvade stammar inlärts i det skick det hade hos samma trakters indoeuropeer» 
(kursiveringen av mig).

D enna slutsats är av alla h isto risk t kända jäm förbara fall att 
döm a bestäm t oriktig. M ina stöd  för denna uppfa ttn ing  har jag  från 
de s. k. östsvenska dialekterna i F inland och Baltikum , till vilka jag 
nu övergår:

V ad för intresse för språklåne»teorien ha — frågar N o rd lin g  — 
de exempel jag  anfört från finländsk dialekt på enstaka låno rd  som 
i finskan ha erhållit den ljudform  de sedan i svenskan ha behållit?  
Jag  »uppger»  m ig ha anfört exempel på att »eine heutige germ anische 
O stseem undart»  (d. ä. den fin ländska och estländska svenskan) skulle 
ha »in einer beträchtlichen A nzahl von Fällen ihre M ediae gegen 
T enues vertauscht». V ad jag  enligt N o rd lin g  faktiskt skulle »gjort» 
är att jag från Vasa»traktens svenska allm ogedialekter anfört tvenne 
germ anska lånord  i finskan: vata ’liten d rag n o t’ och duoto  ’k lippa’, 
som  återlånats till svenskan m ed närm ast lika (m en icke identiska) 
#»ljud: under form erna vata  resp. =/of. »Å terlånet av ord  m ed ger» 
m ansk m edia (flod, vada)  har icke kunnat ha och icke haft någon 
verkan på andra o rd  m ed germ ansk m edia», säger N o rd lin g . En (för 
att citera N o rd lin g ) underbart »luftig» frihandsteckning även detta. 
N o rd lin g  läser även här b lo tt delar av m ina u ttalanden och grundar 
sin kritik  av m ig på dem. D å jag  säger att en nuvarande germ ansk 
östersjö»m unart (det finlands» och estlandssvenska fo lkspråket) i e tt av» 
sevärt antal fall u tb y tt sina m edior m ot tenues, så är detta fu llt korrekt, 
b lo tt m itt u ttalande rik tig t återges. D e åberopade fallen äro: sv.»österb. 
vata ’d rag n o t’ « ’fi. vata < sv. dial. N yl. vada  dets.), d o t  i sv.»österb. 
skärgårdsnam n «  fi. luoto < urnord . *flöböt fno. flüS  ’undervattensk lippa’), 
sv.»österb. ku tu l 'sm åfisk’ < fi. k u tu l i ( ? ags. cudele), i E stland gård» 
nam nen Priggja (B rygga), K argusj (G algårds), T iku sj (D ykers), Tävets 
(D av ids), Pleesi (B les), Prus (B rus) H akasj (F laggars) o. s. v. D etta  
u tbyte av ett d  m ot t i sv. vata etc. har icke tillgått så, som  Nord» 
ling uppger m ig ha sag t: att det svenska o rde t vada  u tan  vidare 
ersatt sitt d  m ed t på g rund  av ett (i luften svävande allm änt)
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finskt inflytande, u tan så, som jag  å de två föregående sidorna i 
m itt arbete u ttryckligen fram hållit, att de finska lånorden åferlå« 
nats av svenskarna: s. 126 uppräknas sv. vata b land  ett antal ny« 
svenska lånord  ur finskan och s. 127 betecknas såväl detta  som  sv. 
Aot i sam m ansatta skärnam n som återlånat (»zurückentlehnt») från 
finskan. Sådana lån och återlån hänvisa på en 2«språkig, svensk« 
finsk skärgårdsbefolkning och en sådan har här förekom m it ännu 
enligt u rkunder från 1700«talet. En del av dessa finnar försven« 
skades — det intyga ej b lo tt u rkunderna och ortnam nen utan bl. a. 
de nyligen i Sydösterbotten  utförda b lodgruppsundersökn ingarna — 
och genom  förm edling av dessa f. d. finskspråkiga befolkningsele« 
m ent vunno enstaka finska appellativer och synnerligen talrika fin« 
ska skärgårdsnam n m ed tiden burskap i ortens svenska folkspråk, 
varvid bl. a. ett vada blev vata, ett *kudul blev ku tu l o. s. v. Vi 
ha här goda exempel därpå, h u ru  m an vid språkskifte u ttalar det 
ny in lärda språket med b ibehållande av enskilda ord  o. a. egenheter 
hos det gamla språket (jm f. ovan s. 6). A tt de f. d. finska folkelemen« 
ten ej kom m o att u ttala alla sina m ed b, d, g  försedda svenska ord  
m ed p, t, k, beror helt enkelt av den m otverkan det förfinskade ut« 
talssättet rön te från håll, där m an talade en ob landad  svenska, d. ä. 
från finländska fastlandssvenskars och rikssvenskars sida. H ade denna 
m otverkan ej funnits, hade man lätt kunnat kom m a till en svensk 
m unart, däri varje b, d, g d ju d  varit ersatt av ett p, t, k -ljud . Ju s t 
så kan fallet tänkas ha varit i det indoeuropeiska språk, som m ed 
tiden utvecklades till ett urgerm anskt och som ersatte sina ieur. b, 
d, g*\]uå m ed germ anska p, t, k«ljud d. ä. genom förde en del av den 
s. k. germ anska ljudskridningen . H äri ligger alltså de ifrågavarande 
finsk«svenska lånordens av N o rd lin g  icke fattade betydelse fö r den 
allm änna språklåneteorien.

N o rd lin g  förvånar sig vidare även över att jag ej låter »exemp« 
let -lot =  u rnord . *flödö tillika bevisa att österbottn iska dialekter ha 
k unnat förenkla kons.«förbindelse i uddljud» , ehuru jag i m itt eget 
österbottn iska material funne en parallell härtill: i efterleden «kar 
(i svenska österbottn iska skärgårdsnam n), som  återger det finska kari 
och ytterst det u rnord iska *skari. För denna frestelse föll jag  dock 
ej, »det hade förefallit alltför barockt». M en enligt m in »m etod» 
kunde man, säger N ord ling , i alla fall bevisa t. ex. att germ. v« i 
u d d lju d  stundom  har övergått till g=, såsom i sv. garde: isl. varda 
’vakta’. »D et rätta sam m anhanget» får jag  veta av N o rd lin g : germ. verbet 
“V ardön har från en frankisk dialekt inkom m it i franskan och fort« 
lever här som fra. garder  ’bevaka’; till detta har i franskan bildats 
subst. garde, som  sedan inlånats i germ anska språk. T ill den upp«
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lysning N o rd lin g  här m eddelar mig ur sina handböcker m å b lo tt 
sägas att den i detta sam m anhang förefaller rä tt opåkallad. H an  hade 
ö verhuvud  besparat sig m ödan även med detta kapitel, om han först 
m ed eftertanke genom läst vad han företagit sig a tt kritisera. D et 
är som sagt hos m ig ej fråga ens om lån av enskilda finska ljud , utan 
av hela ord: dessa upptogos och bibehöllos av svenskarna m ed vissa 
av de egenheter de hade i finskan. D å  finnarna i Sydösterbotten  
ställvis säga flikka, skaappi (skåp), trenki (dräng) i stället för regel» 
rä tt finskt likka, kaappi, renki, kan det väl ej falla någon in att de 
härvid  på g rund  av någotslags »svenskt inflytande» själva tillfogat 
ett f»resp. s= eller f=ljud i ordens u d d lju d : de ha b i b e h å l l i t  or» 
dens svenska uttalsform  liksom  svenskarna vid sina lån b ibehållit den 
finska. M en vid  en jäm förelse av det äktsvenska vada m ed det in» 
lånade vata, av det urnord iska *fiödö m ed det nysvenska lånordet 
dot, kan m an m ycket väl tala om ett u tby te av d  m ot t och ingen 
m issuppfattn ing är m öjlig b lo tt man genom läser m in text.

S. 84. V ad jag  vid  m itt år 1925 gjorda besök hos estlands» 
svenskarna iakttagit vore enligt N o rd lin g  icke att estniskan påverkat 
det estlandssvenska ljudbeståndet, u tan att svenskarna i några fall 
upp tag it de vanligaste nam nform erna. B lott så kunde m an förklara 
t. ex. Pleesi i st. f. Bless. D e t b o rde vara klart fö r en uppm ärksam  
läsare att jag  icke heller här avsett en abstrak t estnisk påverkan av 
det estlandssvenska ljudbeståndet. Jag  talar här åter om  orter, »wo 
Schw eden und  Esten seit Jah rh u n d erten  Zusam m enleben» (s. 128). 
H är är det ester, som återge de svenska gårdnam nen m ed estnisk bryt» 
ning» (bl. a. m ed u d d lju d an d e  p för b). N ä r  dessa ester sedan för= 
svenskas, b lir deras estnisk»svenska uttal av nam nen och av andra 
ord  sm åningom  det allm änt svenska å orten. En estnisk påverkan 
av det estlandssvenska ljudbeståndet är icke b lo tt vad m an på g rund  
av landets etnografiska förhållanden 1 a priori väntar sig: den är även 
bevislig. Så fastslår fil. mag. E rik Lagus på g rund  av de undersök» 
ningar han m ed tillh jälp  av kym ografion som m aren 1929 utförde å 
D agö, att k lusilerna (p, t, k )  i den där ännu  talade svenska dialekten 
äro tonlösa m edior — ett påtagligt in fly tande av det estniska huvud» 
språket. A tt döm a av de estlandssvenska ortnam n m ed u d d lju d an d e  
p, t, k  fö r b, d, g  och in ljudande k  för g g  jag  sam m anställt i m itt 
arbete »D ie G erm anen» s. 128 (jm f. här ovan s. 14) äro de tonlösa me» 
diorna åtm instone i u d d lju d  betecknande även för andra estlandssvenska

1 Rikssvenske språkforskaren G. D anell, den främste kännaren av de estlands» 
svenska dialekterna, talar i sin N uckösljudlära s. 29 om en estniskssvensk bland» 
ku ltu r som karakteristisk för de baltiska svenskarna (citerat i m itt arbete »Die Ger» 
manen» s. 118).
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dialekter. En närm are undersökn ing  (m ed kym ografion) vore lönande. 
I F inland uppvisa i vår tid  de svenska dialekterna, jäm förda m ed hög« 
svenskan, genom gående oaspirerade och till sin kvantitet m ycket korta 
klusiler. Beviset härför läm na oss de av finnarna upptagna nordiska 
lånorden, såsom  av mina i »Germ anisch«finnische L ehnw ortstudien» 
(1915) givna sam m anställningar fram går: vi iakttaga å ena sidan en 
urnord isk  lånordstyp  m ed gem inerade klusiler: fi. lattia golv’ (ur« 
nord. *flatja), fi. kauppa  ’k ö p ’ (u rnord . *kaupa), å andra sidan en 
yngre finlandssvensk m ed ogem inerade klusiler: fi. katu gata’ (sv.«dial. 
gätu), fi. vati ’fa t’ (sv.«dial. fä te). Förhållandet styrkes av de å vårtfone« 
tiska institu t m ed kym ografion någon tid  senare u tförda kvantitets« 
m ätn in g arn a :1 D e nutida finlandssvenska klusilerna äro icke b lo tt aspi« 
rationsfria som  de finska utan stå även i fråga om kvantiteten  de 
finska synnerligen nära. E tt finskt infly tande är här påtagligt, liksom  
ju  ett sådant även fram träder i det finlandssvenska och baltiska folk« 
språkets förenklade aksentuering (»D ie G erm anen» s. 127). Ingen 
som närm are orienterat sig i äm net förnekar detta. O ch här är det 
ej m er fråga om enstaka o r d : förändringarna äro geografiskt sett myc« 
ket u tb redda , känneteckna i sto rt sett hela det stora s. k. östsvenska 
dialektom rådet. D en  ind irek ta betydelsen av sådana paralleller för 
den indoeuropeiska substrathypotesen  to rde ligga i öppen dag.

M en därm ed är denna substratfråga icke löst: jag  upprepar detta. 
O ch att den vore löst har veterligen ingen heller påstått, ehuru  man 
av N ord lings tal om »lättv indiga påståenden» (s. 88) kunde förledas 
att så tro. A lla uttrycka sig här — det må i rättvisans nam n erkän« 
nas — tillbörligen reserverat: B rugm ann s. 26: »wenn auch nicht 
streng beveisbar, doch w ahrscheinlich», H irt, Indog. G ram m atik  I, 
s. 70: »Alle diese Fragen w erden sich jedenfalls nicht ganz einfach
lösen lassen, schon aus dem  G ru n d e  nicht, weil uns die Sprachsub« 
strate nur selten zur V erfügung stehen. A ber der A ufm erksam keit 
sind sie wert. — —». M eillet fram håller i »B ulletin de la Soc. de 
Lingu.» 1930, s. 65 i sin anm älan av m in german«bok att m an vid 
förklaringen av den germ anska aksenten och ljudskridn ingen  m ed 
tillhjälp av substrater icke kan åberopa något positiv t faktum , men 
icke heller har a tt befara någon positiv  invändning  (»on procéde 
purem ent å priori, et l ’on ne s’appuie sur aucun fait positif, pas plus 
q u ’on n ’a å redou ter d ’objection positive»). Själv betonar jag vid 
min behand ling  av frågan i »D ie G erm anen» s. 134 (som  ovan redan

1 Se T. E. Karsten, Z ur K enntnis der ältesten germ. Lehnw örter des Ostsee« 
finnischen (Acta Phil. Scand. 1926—27, s. 267 ff.). Resultaten av de av mag. Lagus 
senare verkställda m ätningarna m eddelar jag enligt en handskriven avhandling: »Ger« 
manska klusiler i finsk återgivning» av min elev stud. Börje M årtenson.
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sagts) a tt det här ej ens b lir fråga om verkliga bevis, och även den 
nu så förkättrade tysk«juden Sigm und Feist betecknar i »Indogerm a« 
nen u nd  G erm anen», 3. uppl. s. 70 sin bekanta indoeuropeiserings« 
teori b lo tt som en arbetshypotes, som han gärna uppoffrar till för« 
m ån för en högre insikt, b lo tt en sådan presteras.

M en å andra sidan förnekar knapp t någon teoriens m öjlighet. 
Prof. H ellqu ist egnar i verket »D et svenska ordförrådets ålder och 
ursprung» I s. 124—135 frågan en u tförlig  kritisk  översikt och slu tar 
efter en lång rad  invändn ingar m ed ett: »M öjligheten av att den
detta oaktat kan vara rik tig  skall dock icke förnekas.» I den re« 
dan citerade skriften »Sm åbidrag till den sociologiska lingvistiken» 
(i N ysvenska studier 1930) av doc. B. C ollinder heter det s. 6 likaså: 
»D enna (substra t)teori, som uppenbarligen inte får utan vidare av« 
visas . . .». M en om  teorien i alla fall icke kan bevisas, frågar nå« 
gon sig kanske, varför den då alls skall diskuteras. H ärtill kan m an 
svara m ed doc. A. Som m arfelt i »M aal og m inne» 1930, s. 62: »D et 
[ljudskridningens förklaring m ed tillhjälp av substrater] er såv id t jag  
kan se den eneste m ulige förklaring av det som  fonetisk funnet sted 
og det sier sig selv at d e 11 e må förklares; sprogvidenskaben kan  
ikke  noie sig  m ed en m ekanisk kronologering av fa k ta  (kursiverin» 
gen av m ig). O ch även om  denna hypotes aldrig  b lir annat än en 
hypotes, har den sin p o s i t i v a  betydelse däri, a tt den upprätthållit 
och stim ulerat vårt intresse för de talrika språkinfly tanden, som  m öta 
oss vid stud iet av de språkliga förhållandena i h i s t o r i s k  tid  och 
ej m inst i vår egen. Från denna sy n punk t har jag  behand la t frågan i 
»D ie G erm anen». O ch frågan kan m ed så m ycket större skäl allt« 
jäm t tagas till tals, som ifrågavarande företeelse icke synes möjlig« 
göra en fonetisk förklaring. N o rd lin g  tro r sig visserligen som  slut« 
om döm e kunna uttala att vad som vid  första anblicken syntes kunna 
förklaras av en revolu tionerande beröring m ed ett annat språk  av 
o rdn ingsfö ljd  och innebörd  att döm a snarast vore fö rändringar av 
intern art och att vad som förefölle som  den m est genom gripande 
utvecklingen från indoeuropeiska till urgerm anska (ljudsk ridn ingen) 
sam tidigt »med säkerhet» skulle v ittna om  oavbru ten  trad ition . M en 
dessa u tta landen  ha ovan visats vara ohållbara. D en  »interna ut« 
vecklingen» uteslu ter icke an tagandet av ett främ m ande infly tande och 
de från danskan och isländskan åberopade beläggen för en »oav« 
b ru ten  trad ition»  i ljudskridn ingen  sakna all beviskraft.

T ill de övriga kapitlen  av m itt arbete fram ställer N o rd lin g  b lo tt 
s trödda detaljanm ärkningar:
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S. 85. I »D ie G erm anen» s. 153 anför jag  från Ö sterbotten  
e tt dialektalt kandvo  i betydelsen 'gås’. N o rd lin g  fram håller att var* 
ken Vendell eller W essm an upptager något sådant ord  i sina resp. 
ordböcker, ej heller jag  själv i arbetet »Svensk bygd i Ö sterbo tten
I s. 427, där jag behandlar det. Jag  vill då upplysa N o rd lin g  om 
vad jag  i sagda arbete flerstädes fram hållit, att jag b land  m ina där 
sam m anställda skärgårds* o. a. o rtnam n icke alldeles sällan uppdagat 
ord, som num era äro u td ö d a  eller i u tdöende i det talade svensk* 
österbottn iska folkspråket. Exx.: G ingergrund  (fsv. gengaerdh), Vre= 
ken, utt. vräitjen (got. wraiqs), A m perträsk (*almt =  estsv. ölmt, fno. 
aelptr ’svan’). M in uppfa ttn ing  av o rdet kandra  m åste jag  i huvud* 
sak vidhålla, m en beklagar dock att jag  av förbiseende icke citerat 
m itt eget arbete »Svensk bygd i Ö sterbotten»  I s. 427, II s. 92. 
A v citatet hade fram gått a tt även detta ord  b lo tt kan påvisas i namn* 
b ildn ingar (icke i »ortnam n», som N o rd lin g  uttrycker sig). D e t är 
av v ik t a tt det ena belägget: skärgårdsnam net kändron  betecknar 
en skötgrynna, ty  en lång rad svenskösterbottn iska benäm ningar på 
m indre skär, g rund  och g rynnor innehålla fågelnamn. U r m itt ar* 
bete »Svensk bygd i Ö sterbotten»  I hänvisar jag  till följande osam* 
m ansatta skärnam n av denna art: A lken, G jusan , Jöusan , Knipan, 
K yllran, Röjan, Svärtan, U gglan sam t — vad som  ur betydelsens 
synpunk t här är av särskilt intresse — till talrika sam m ansatta skär* 
nam n m ed ordet gås* som förra led: G åsbergen, G åsgrund, Gås* 
holm*, G åshällan, G åsskär, G åsören etc. Inom  denna skärnam nsgrupp 
tillåter kandra  en enkel etym ologisk tydn ing . O m  det återföres på 
en grundform  *gandra, kan det förklaras som lån av ett lågtyskt o rd  
gandr, vilket hos Kluge, Et. W b .10 s. 164 om näm nes som biform  till 
det lågtyska gante  'gås'. D etta  lågtyska gandr  ställer sig närm ast 
vid sidan av ags. gan(d)ra , eng. gander  sam t det m edellågtyska 
ganre  'gåskarl’ (ty . G änserich), som enligt Torp*Falk, W ortschatz 
der germ. Spracheinheit s. 125 även föreligger som lån i lit. gandras 
’s to rk ’. M ed  kännedom  av det starka lågtyska inslaget i Ö sterbot* 
tens m edeltidskultur förvånar det knappast om  m an här kan m öta 
ett och annat i Sverges m edeltidslitteratur icke anträffbart m edellågtyskt 
appellativum . Gård* och personnam n av m edellågtysk härkom st äro 
som bekant icke ovanliga i Ö sterbotten . H ärom  utförlig t i m ina 
uppsatser om det äldre tyska kulturinfly tandet i F inland i Indo* 
germanische Forschungen bd  26,236 ff. och S tudier i nord isk  filologi 
II, 2, 19 ff., fram för allt i m itt arbete Svensk bygd  i Ö sterbo tten
II s. 288 ff. D e t andra österbottn iska belägget för detta ord: det 
lokala gårdnam net K andros i K arperö by (M ustasaari—K orsholm s 
socken) är icke något ortnam n, som N o rd lin g  m enar, utan en kvinlig
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personbeteckning: kandron, bestäm d form  av ett fem. kandra, här 
uppenbarligen använt som ett sm ädenam n, av sam m a art som  det i 
denna bem ärkelse av Rietz s. 187 anförda svenska gås  'dum , långhalsad 
karl’. G ården  »K andros» skall enligt m ig m eddelad  uppg ift tidigare 
ägts av en m ansperson kallad kandrin  (best. form ), och sam m a nam n 
har jag antecknat från grannbyn Singsby. B land de anteckningar i 
äm net jag äger från 1900«talets början , då jag  personligen insam lade 
m aterialet till m itt österbottn iska ortnam nsarbete, finner jag uppgiften  
a tt o rdet kandra  i dessa nam n skulle betyda 'liten gås’. E tt sådant 
o rd  har jag  visserligen här ej m er k unnat verifiera. M en att det en« 
gång använts i sagda skärgårdsbygd lider knappast någo t tvivel — 
redan av de näm nda tre nam nbeläggen att döm a. E nda tvivelsm ålet 
kunde gälla det u d d lju d an d e  k.et (fö r gam m alt g). Jag  har själv, 
såsom  N o rd lin g  refererar mig, närm ast fö rb u n d it o rde t m ed ortsdia« 
lektens kana (k ä n )’gapa’, även ’stoltsera, gå m ed upplyft h u v u d ’. 
I M ustasaari (n u  K orsholm ) m ed om nejd — m in gamla hem bygd — 
har det gamla gana  =  ’gapa’ helt enkelt undan träng ts av form en 
kana  (kän ), och då ett visst betydelsesam m anhang m ellan sub« 
stantiven kandrin, kandran  ( ’stoltserande m an, kv inna’ resp. 'liten 
gås’) sam t verbet kana  engång to rde existerat, är det icke osanno« 
lik t att det gamla *gandär m., *gandra f. här om bildats till *kandär, 
*kandra efter vb. kana. En annan sak är om  detta  kana i sin tu r b lo tt 
är om bildat av gana  eller — som  N o rd lin g  m enar — en gam m al indo« 
europeisk o rdb ildn ing . D en  förra verbform en är uppvisad  b lo tt från 
nynordiska dialekter, icke även från något no rd isk t eller annat ger« 
m anskt fornspråk. kana är därför, tro ts sin u tb redn ing , m ed stor 
sannolikhet av nyare, specifikt nord isk t ursprung, icke ett indoeuro« 
peiskt arvord, vartill N o rd lin g  vill göra det. O m bildn ingen  har 
sannolik t försiggått i analogisk anslu tn ing  till något nu  i F inland 
förlorat substantiv , m otsvarande det hos V endell, O rd b o k  s. 419 an« 
förda nisl. kani m. ’snude ( =  no s)’. I sitt tyska referat säger 
N o rd lin g  att det finlandssvenska kana enligt min fram ställning vore 
»eine vom  Finn. beinflusste Form  des nordischen V erbum s gana  
’gaffen’». D etta  är eget tillägg av N o rd lin g : jag  y ttrar vare sig 
i »Svensk bygd» »I s. 427 eller i »D ie G erm anen» s. 153 icke ett o rd  
om  finskt infly tande i fråga om detta ord.

N o rd lin g  ger m ig slutligen en lektion  i nord isk  ljudh isto ria : jag 
hade jäm fört det österbottn iska kandra  m ed fornengelska gan(d)ra , 
eng. gander 'gåskarl’. O m  det finländska o rdet vore identisk t m ed 
det engelska, skulle m an — m enar N o rd lin g  — väntat ett nord . gflr«, 
sv. går=, liksom  det no rd iska  porr  'guden  T o r’ svarar m ot ett forn« 
engelskt punor, gen. punres. H ade  N o rd lin g  tillbörligen  läst mig,
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förrän han gått till sin kritik  av mig, hade han i m itt arbete »Svensk 
bygd  i Ö sterbo tten  II s. 360 funn it den härledning  av det nordiska 
]>6rr, som han här upplyser m ig om  och åberopar. N o rd lin g  torde 
nu inse att det österbottn iska o rdet icke alls behöver vara inhem skt 
och grundat på nord isk  ljudutveckling, men det oaktat kan vara be* 
släktat m ed det engelska. D e t är ett lånord . D å  jag behandlade 
o rde t i Svensk bygd I s. 427 var denna tanke ännu icke m ognad hos 
mig: därför u ttalade jag där ingen bestäm d m ening om härledningen.

S. 8 6 . »Förf. kallar de äldsta germ anerna i F in land och Baltikum östgerma* 
ner, därför att de bodde längst i öster. D etta vore oskyldigt om benäm ningen b lo tt
avsåg dess geografiska l ä g e -------------- . M en förf. m enar att dessa germ aner i Fin*
land och Baltikum också till sin härstam ning voro  olika nordgerm anerna i Skandi* 
navien och att deras språk tillhörde en annan  grupp  av de germ. språken. Inga 
språkliga f a k t a  föreligga em ellertid som bevisa annat än ursprung. De enda 
fakta m an har att hålla sig till äro de nu tida folkm ålen och de visa fram för allt 
genom  sitt o rdförråd  avgjort på härstam ning från övre Sverige.»

M in  faktiska indeln ing  av de germ anska fornspråken är den 
gamla trad itio n e lla : A. östgerm anska språk, B. nordgerm anska (skan* 
dinaviska språk) och C. västgerm anska språk (se »D ie G erm anen» 
s. 215). M en jag  fram håller att den sedan 1800*talets m itt b rukliga 
begränsningen av term en »östgerm aner» till de kontinentala stam* 
m arna goter, bu rg u n d er och vandaler är från forskningens nuva* 
rande stån d p u n k t godtycklig. E nlig t ännu i vår tid  allm änt omfat* 
tad  m ening äro dessa kontinental*östgerm anska språk närm ast besläk* 
tade m ed urnord iskan  och ha talats av stam m ar som dels utflyttat från 
Skandinavien (goterna), dels b o tt invid det skandinaviska språk* 
om rådets sydgräns (vandalerna och burgunderna). M an sam m anfattar 
ännu i vår tid  ofta skandinaver och goter etc. under benäm ningen 
östgerm aner. T ysken R. Loewe talar om  »goto*nordgerm aner», jag  i 
m ina »G erm anen» i anslu tn ing till H irt om  »nord*östgermaner». 
D et finnes ju  faktiskt språkliga egenheter karakteristiska b lo tt för 
gotiskan och nord iska språk. Å r det under dessa prem isser då något 
oberättigat i om  jag  betecknat de baltiska och västfinländska german* 
stam m arna från århundradena närm ast före och närm ast efter Kr. 
som östgerm aner. D e äro den nord*östgerm anska germ an*gruppens 
längst åt öster u tsk ju tna förpost och hava enligt såväl arkeologiens 
som  språkforskningens v ittnesbörd  engång verkligen existerat. D e 
upptäcktes först om kring år 1870 (V. Thom sen, J. R. A spelin) och 
kunde följaktligen ej tagas i betrak tande av 1850* och 1860*talens 
språkforskning. O m  deras härstam ning veta vi in tet m ed visshet. 
Thom sen och våra äldre arkeologer kalla dem  goter. A ndra  for* 
skare (O . M ontelius och K. B. W ik lu n d ) n o rd b o r d. ä. svenskar, 
men enligt allt vad m an kan sluta ha de själve icke kallat sig vare
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sig goter eller svear och enligt rom aren Tacitus (c. 100 e. K r.) ha 
de snarast gått under andra nam n. Ä ven enligt den nyaste arkeolo* 
gien voro ju  förbindelserna m ellan Sverige och F inland ända fram 
till fo lkvandringstiden  föga livliga. O m  dessa äldsta baltiska och 
finländska germaners härkom st veta vi faktiskt in tet m ed full säker* 
het, b lo tt att de existerat — m ed denna osäkerhet ha vi att räkna 
vid  vår etnografiska och språkliga behand ling  av frågan. Ä n d a  sedan 
1870, då T hom sens tyska lånordsbok  utkom  under titeln »Einfluss 
der germ anischen Sprachen auf die finnischen*lappischen» har det i 
själva verket varit trad ition  att kalla dessa stam m ar helt enkelt »ger* 
m aner», och om  jag  då ur geografisk synpunk t specificerat nam net 
till »östgerm aner» b o rde  ingen kunna taga anstö t härav.

Inga språkliga fakta föreligga em ellertid, säger N o rd lin g , som 
bevisa annat än u rsprung  och dessa fakta vore de nu tida  folkm ålen, 
som avgjort skulle hänvisa på övre Sverge. D e tta  påstående är svårt 
att begripa. För den äldsta tiden — från århundradena närm ast 
före K ristus till ungefär m edlet av första årtusendet, varom  här är 
fråga, ligga de språkliga v ittnesbörden  i all rim lighets nam n väl ej i 
de nu tida  folkm ålen utan i lånorden. A tt de nu tida  folkm ålen och 
talrika förfinskade ortnam n (liksom  talrika fo rn fynd) peka på m ellersta 
och norra Sverige har jag  i »Die G erm anen» §§ 27—28 själv betonat, 
m en lånorden , våra enda in tyg  om den allra äldsta tiden, säga oss 
in tet bestäm t om  ursprunget. En del i och för sig icke beviskraftiga 
an tydn ingar är det enda de giva oss: i och m ed den germ anska ord* 
skatt de företrädda. D essa an tydn ingar har jag  sam m anställt i m itt 
arbete »Fragen aus dem  G ebiete der germanisch*finnischen Berüh* 
rungen» s. 92 ff., m en de tala i ett flertal fall åtm instone skenbart icke 
för Sverge som den äldsta bosättn ingens u tgångspunkt (jäm för t. ex. 
fi. kuningas ’k o n u n g ’: got. p iu d a vs: västgerm. *kuningaz : u rnord . 
*kunungaz (m ed suff. =ung=) sam t talrika lånord, vilkas original* 
o rd  saknas i nord iska språk.) Varifrån de äldsta baltiska och fin* 
ländska germ anstam m arna nu än m ånde ha invandrat, fram stå de 
redan på g rund  av sin geografiska isolering som  m er eller m indre 
självständiga stam m ar, om de ock äro närm ast besläktade m ed svear 
och goter. Så har jag  sk ildrat dem  och åtm instone i h u vudsak  måste 
jag  ha rätt.

N o rd lin g  saknar hos m ig en hänvisning till O . F. H u ltm an  i 
F insk T idskrift, banden  88, 91, där denne granskat m itt »påstående» 
om  det »östgerm anska» ursprunget. M en diskussionen m ed Hult* 
m an rö r sig ju  k ring  yngre svenska gård* och ortnam n, överhuvud 
yngre språkliga företeelser, vilka jag  själv aldrig  betecknat som  »öst* 
germanska» utan som svenska. D etta  fram går ju  redan av tite ln  på
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m itt vid tiden för denna diskussion utgivna arbete »Svensk bygd i 
Ö sterbotten»  I—II (1921—23). H uvudkon troversen  m ed H ultm an  
gällde ju  den svenska bosättn ingens k rono log i: enligt m in m ening 
förefinnes ställvis ett, om än jäm förelsevis svagt, etn iskt sam band 
m ellan korstågstiden och den urnordiska, som upp h ö r vidpass 800 
m ed den s. k. vik ingatidens inträde. Bebyggelsen var y tterst gles, 
m en under den långa perioden 800—1157 kan V ästra F inland icke 
helt ha varit b lo tta t på svenskar. D etta  resultat av vår nyare ort* 
nam nsforskning är ofrånkom ligt. H ultm an  låter den svenska bosätt* 
ningen v i d t a g a  efter 1100. H ultm ans specialforskning i all ära, 
men här kan jag  icke följa honom . H ans tvenne uppsatser i frågan 
kunna — säger H . P ipp ing  i sitt m innestal över H ultm an  vid Finska 
V etenskapssocietetens sam m anträde den 14 april 1930 (Societas Sei* 
entiarum  Fennica, Å rsbok  V III B n:o 6, s. 16) — i huvudsak  be* 
tecknas som  ett försvar för den uppfattn ing  av den svenska koloni* 
sationen i F inland, som  H ultm an  b ildat sig vid  u tarbe tandet av ’D e 
östsvenska dialekterna’. Ja , besvarar m an frågan enbart på g rund  av 
de nu tida d ialekterna, kan H ultm an  ha rätt, liksom  historikernas 
korstågsteori kan fram stå som  riktig, om frågan enbart bedöm es ur 
u rkundh isto risk  synpunkt. H ultm an  var klarsynt nog att inse omöjlig* 
heten av denna senare näm nda teori. I sin nekrolog över A . O . Freuden* 
thal (A rkiv  för nord. fil. 1913, s. 101) tillbakavisar han denna bestäm t. 
M en icke heller hans egen är hållbar. D en nu tida  bebyggelsehisto* 
rien söker hos oss som annanstädes — jmf. t. ex. Reallexikon der ger* 
manischen A ltertum skunde I 404 — sig hållpunkter även i andra forsk* 
ningsgrenar än dialektologi och historiska u rkunder. Jag  näm ner här 
b lo tt ortsnam nsforskningen och • vad därm ed sam m anhänger. O m  
H ultm an  skulle v idhållit sin m ening även efter erhållen kännedom  
om  resultaten av m ina landhö jn ingsstud ier i Ö sterbo tten  sam t om 
de senare hos oss på m edicinskt håll u tförda blodgruppsundersök* 
ningarna är m ig icke bekant. O ch slutligen. D e på g rund  av ny 
läsning fullt säkerställda fyra svenska ortnam nen: Finmark, A boa, 
Ragvalda, K alm ar  (läs K a lan d ?) och dessutom  Estlanda  i araben 
Idrisis på Sicilien tillkom na nordiska kartverk av år 11541: äro de 
alls tänkbara under antagande av en först efter 1100 begynnande 
svensk bosättn ing  i F in lan d ?  En svensk kolonisation , som skulle 
v id tagit först m ed Erik den helige (1157), synes ej längre kunna dis* 
kuteras. O ch från perioden 1100—1154 känner m an intet, som  kunde 
ha föranlett en sådan folkrörelse.

1 Se prof. O. J. Tallgren i finska tidskriften Valvoja*Aika’s februari*nummer
av år 1930.
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S. 87. N o rd lin g  citerar m in anm ärkning att den på M eillet och 
L idén återgående sam m anställningen lit. Perkünas  (å sk g u d ): ved. 
parjånyas ’regn, regngud’ på ljudhistoriska g runder b ö r avvisas, men 
han låter sina läsare icke veta m in g rundm otivering  härav: den att lit. 
Perkünas, lett. percunis närm ast sam m anhänga m ed det fornvästnor* 
diska gudaparet F jgrgynn—Fjgrgyn. D en  kvinnliga F jorgyn betecknas 
i ett par Eddasånger (V pluspå o. H årbardsljod) som  T ors m oder. H o n  
är identisk  m ed gud innan  Jo rd  och förekom m er ofta hos skalderna 
som ett appellativum  för ’jo rd ’. På g rund  av denna betydelse kan 
det fornvästnordiska gudanam nparet icke skiljas från det gotiska 
fa irguni berg’, fornengelska fiergen* ’berg*’, fornsvenska sjönam net 
Faerghinsgyl (nu  Färgegöl), D agö 1781 fa rg en ,  fornhögtyska Fergunna  
'bergs* och skogsträcka’. Jag  utgår således från g rundbetydelsen  
'berg, det personifierade berget, berggud .’ H ärifrån kom  m an lätt 
till 'å sk g u d ’, ty  såsom ett antal bergnam n av typen  fornty . Thuneres* 
berg  a. 1100 1 anger, härledde den prim itive germ anen åskfenom enet 
gärna från bergen. På denna g rund  ligger det synnerligen nära att 
betrakta det litauiska Perkünas som germ anskt lån, närm ast från go* 
terna, deras forna grannar, av vilka de upp tag it även andra ord. Både 
form  och betydelse talar för sam band m ellan nord . Fjgrgynn  och 
lit. Perkünas. A tt fö rb inda härm ed även den fornindiske regnguden 
Parjånyas är rä tt godtyckligt. O rd e t betyder egentligen ’regn, regn* 
m oln’, avviker således redan härigenom . M en fram för allt: dess 
stam  utgår på ett g-*ljud, det litauiska ordets på ett k*ljud. D å  jag 
y ttrar att sam m anställningen redan på g rund härav b ö r avvisas, säger 
N o rd lin g  i sitt tyska referat, i sin för honom  så betecknande doce* 
rande ton , att jag  icke förstå tt varom  fråga är. Jag  hänvisar Nord* 
ling till det arbete, där jag fö rst behand la t o rd g ru p p en : Fragen aus 
dem  G ebiete der germanisch*finnischen B erührungen (1922), s. 77 
no t 2. H ä r om näm nas de bägge ro tvarianter m an uppställt fö r orden 
Parjånyas och Perkünas. M en etym ologier, som  grunda sig på rot* 
variation, ha alltid  ansetts mer eller m indre osäkra och man tillgriper 
denna utväg b lo tt i nödfall. För att kunna upprätthålla sam bandet 
m ellan det indiska, slaviska, baltiska och germ anska gudanam net 
måste m an återföra detsam m a till den indoeuropeiska urtiden , men 
vid uppställandet av så gam la personlig t tänkta gudaväsen är den 
nu tida  religionsvetenskapen m ycket försiktig. D e t enda nam n som 
här kom m er i betrak tande är det germ anska Tyr, sanskrit dyäus, 
grek. Z eu s, lat. Diespiter, Jupiter, m en även här föreligger sannolik t

1 H ärom  närm are i mina arbeten »G erm anischdinnische L ehnw ortsstudien s. 114 
och »Fragen aus dem G ebiete der Germanisch=finnisschen B erührungen» s. 79 f. och 
där. cit. lit.
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en senare särspråklig  personifiering av begreppet 'him m el, dag’ (jm f. 
R. K arsten, In ledning  till religionsvetenskapen s. 158 ff., H ellquist, 
det sv. ordförrådets ålder etc. I s. 89). M an ökar ej u tan tvingande 
skäl antalet av dessa indoeuropeiska gudabeteckningar. D e t h ittills 
gällande sam bandet m ellan den germ anske T o r och den keltiske Ta* 
narus (läs T aran u s!) har visat sig ohållbart (E. W ind isch  1912). 
Liksom  nam net T o r sålunda är en rent germ ansk b ildn ing , är Par= 
jånyas snarast en specifikt fornindisk  (enlig t den M eillet*Lidén’ska 
etym ologien), Perunu en slavisk, Fjyrgynn ( )  Perktinas) en germansk. 
M ärkas må även att det h ithörande germ anska ordm aterialet i dess 
helhet icke ännu var känt vid  den tid p u n k t (1903), då lit. Perktinas 
och fornind. Parjånyas först sam m anställdes.

S. 87. A ntalet indier, som tala indo*ariska språk, uppgavs av 
mig vara om kring 209 m illioner. N o rd lin g  säger dem  vara åtskilliga 
m illioner flere. M in uppgift var tagen ur A . N oreen , V årt språk 
I, 57. I N o rd isk  Fam iljebok 1929, sp. 513 anges »om kr. 250 mill.», 
men siffran om fattar m öjligen blandspråk , som förr icke m edräknats.

O m  jag  frånser anm ärkningen om gård* resp. skärnam net Kan= 
dra, i fråga om vilket jag av förbiseende underlå tit att citera det 
av m ig själv u tgivna källarbetet, sam t den något färåldrade, ur No* 
reens »V årt språk» häm tade upgiften om  de 209 m illionerna indoeu* 
ropeiska indier, är den av N o rd lin g  m ot mig rik tade kritiken, som 
han givit en v idsträckt sp ridn ing  i in* och utlandet, av starkt vilse* 
ledande art. B lott under noggrann kontro ll av uppgifterna läses den 
utan betänklig  skada för m itt arbete.

Die ersten Germanen (Entgegnung).

R e f e r a t .

Von der Red. der Zeitschrift »Finskt Museum» übernahm  D r. A. N ord ling  
den Auftrag, mein Buch »Die Germanen» kurz zu besprechen. Er beschränkt sich 
aber in seiner Anzeige wesentlich auf einen einzelnen A bschnitt, der bei mir eine 
recht nebensächliche Rolle spielt: meine B ehandlung der sog. Substratfrage. Der 
von  ihm referierte un d  kritisierte S tandpunkt ist aber n icht der meinige, den er 
doch in dem V orw orte zu behandeln  verspricht, sondern  die Substrathypothese 
in ih rer extremsten Gestalt, wie sie besonders von A. M eillet und  S Feist darge* 
legt w orden ist. Er vergleicht die altertüm lichkeit des Germ, mit derjenigen ande* 
rer idgerm. Sprachen, deren litterarische T radition  etwa gleich jung  sei und  kom m t 
zu dem Ergebnis, dass die idg. Sprachform im U rgerm . in  m ehreren H insichten 
verhältnissmässig gut erhalten geblieben sei. Diese K ritik ist überflüssig, w enn sie 
sich gegen mich richten soll. Schon in  m einen 1915 herausgegebenen »Germanisch*
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finnischen L ehnw ortstudien» S. 193 ff., wie dann  auch in den »G erm anen» § 51—52 
glaube ich auf G rund  der ältesten finnischen Lehnw örter nachgew iesen zu haben, 
dass sow ohl die alte idg. Betonungsweise als auch der idg. A b lau t im U rgerm . 
länger als im allg. angenom m en wird in tak t blieb.

D ie von  Feist veröffentlichten, nach N ord ling  ganz wertlosen Verzeichn 
nisse der n ich t etym ologisierbaren W örter der deutschen Sprache w ären von 
mir als »das lezte W ort der W issenschaft» kritiklos abgedruckt w orden. Ich habe 
aber die A nsichten  und  Listen Feists und  anderer Fachleute, auch eines scharfen 
Gegners wie R. Muchs, abgedruckt oder referiert nur um sie kritisieren oder wider* 
legen zu k ö n n e n : der Leser musste doch zu wissen bekomm en, w ovon die Rede ist. 
Die V erzeichnisse behalten ihren  W ert, w enn sie richtig beurteilt werden. Es han* 
delt sich nach m einer D arstellung (§ 35) hier, zum grössten Teil wenigstens, n icht 
um Substratw örter, wie Feist u. a. viel zu voreilig zu schliessen scheinen : »M öglich 
und  sogar wahrscheinlich ist, sage ich S. 137, dass sich un ter den etym ologisch 
dunklen W örtern  manches noch als indogerm anisch erweisen w ird — darauf deutet
die von  H i r t ------------gegebene neue Liste der h ierhergehörigen Zusam m enstellungen
----------------- . Bei einem grossen Teil von  diesen W örtern handelt es sich w ohl um
speziell germ anische N e u sc h ö p fu n g -------------------auf der Basis indogerm anischen
Sprachm aterials — — . Ein beträchtlicher, n icht etym ologisierbarer Rest des Wort* 
Schatzes w ird aber übrig bleiben, und  hier kan die postulierte U reinw ohnersprache 
in Betracht kommen.»

N ord ling  referiert mich so, als ob ich die in terne Entw icklung der germani* 
sehen Lautverschiebung vernein t hätte : ich verm ute (S. 126 ff.) tatsächlich n u r (wie 
B rugm ann un d  H irt), dass den Frägerm anen — wie »den A rm eniern und  den meisten 
europäischen Stämmen ihre gebundene B etonung durch Sprachm ischung von Urein* 
w ohnern  zugekomm en ist» (B rugm ann S. 26). D ie neue Betonungsweise hat vielleicht 
die germ. Lautverschiebung in Bewegung gesetzt. A uf phonetischem  Wege ist dieser 
V organg keinesfalls restlos erklärbar.

Das im D änischen und  im Isländischen stattgefundene Stim m loswerden der 
germ. M edien un d  die dän. A ffrizierung des germ. t seien N ord ling  zufolge Vor* 
gänge ganz derselben A rt wie die der urgerm. und  der ahd. Lautverschiebung und  
daraus ergäbe sich, dass auch jene älteren V eränderungen sich ohne frem de Ein« 
flüsse hätten  vollziehen können. D azu sage ich: Im D än. und  Isl. handelt es sich 
erstens n u r um äusserst schwache A nsätze zu einer Entw icklung, die mit den be* 
treffenden urgerm. und  ahd. vergleichbar wäre. U nd  zweitens muss erst bewiesen 
werden, dass n icht auch die dänischen und  isländischen Vorgänge schliesslich doch 
auf ethnologischem  oder sprachgeographischem  Wege erklärbar sind. In  D änem ark 
wie in  Island hat eine n icht unbedeutende Rassenm ischung stattgefunden.

Es ist kaum wahrscheinlich, sagt N ord ling , dass eine frem dsprachige Bevöl* 
kerung, welche es n ich t vertig brachte, die idgerm. K onsonanten richtig auszusprechen, 
sich die idgerm. A kzentlagen hätte aneignen können. In m einer D arstellung (D ie 
G erm anen S. 132 ff.) hat die fremde U rbevölkerung  — w enn sie nun  vorausge* 
setzt w erden darf — sich die idg. A kzentlagen überhaup t n ich t angeeignet. Im 
G egenteil: sie übertrug bei ihrer Indogerm anisierung vielm ehr ihre B etonung (den 
starken A nfangston) auf die Indogerm anen. Dieser neue Starkton könnte  den Pro* 
zess der germ. Lautverschiebung, wie die germ. Auslautgesetze, in Fluss gebracht 
haben.

ln  schwedischen G renzdialekten findet sich eine Reihe von  Rückentlehnun* 
gen aus dem Finnischen und  Estnischen. D ie schwed. stim m haften M edien w urden 
von  den F innen und  Esten durch die einheim ischen unaspirierten Tenues oder
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stimmlosen M edien ersetzt und  diese Tenues»Mediae bei der R ückentlehnung in 
schwed. G renzdialekte w iederum durch die schwed. Tenues. Dies ist der wahre, 
von  mir in  den G erm anen S. 125 ff. richtig geschilderte V erlauf dieser Entlehnungs» 
prozesse. N ord ling  referiert mich aber so, dass die stim m haften M edien der be» 
treffenden schwed. G renzdialekte auf schwedischem Gebiete zu Tenues gew orden seien 
u n d  bem erkt dass in  analogen Fällen von R ückentlehnung n u r der W ortbestand, 
n icht aber der Lautbestand verändert w orden wäre, weshalb der V organg kein Ge» 
genstück zum W andel von idgerm. M edien in urgerm. Tenues sein könnte. Eine 
vollständige Entstellung m einer W orte. In einer zweisprachigen U m gebung nehm en 
die F innen — sage ich — ein schwedisches vada ‘Z ugnetz’ in  ihre Sprache und 
verändern es in  vata mit finnischer Lautgebung. Sie w erden schliesslich svecisiert, 
behalten aber W örter von  dem T ypus des finnisch-gefärbten vata (für vada) in  ihrer 
Sprache. So vollzog sich vielleicht auch die urgermanische M edienverschiebung. Die 
B etonung scheint aber mitgewirkt zu haben. Für die A nnahm e, dass sich die Ver» 
Schiebung zunächst un ter dem Einfluss des urgerm anischen S tarktons entwickelte, 
spricht der estnisch»schwed. H ofnam e Kärgusj aus schwed. Gålgårds.

N ord ling  behaupte t dass das finland»schwed. katxa ‘gaffen’ in meiner Dar» 
Stellung »eine vom  Finn. beeinflusste Form» des schwedischen Verbums gana ‘gaffen’ 
sei. Bei mir (S. 153) findet m an kein W ort darüber.

Die ostrobottnischen lokalen N am enbildungen Kandron u nd  Kandros enthal» 
ten nach m einen »G erm anen» S. 153 ein schwedisches A ppellativum , das ich mit 
altengl. gan(d)ra ‘G änserich’ vergleiche. D er Vergleich ist richtig. D ie mir von 
N ord ling  zugeschriebene H erleitung des schwed.»ostrobottn. Kandra aus germ. 
*ganra auf G rund  nordischer Lautentwicklung findet sich aber nirgends bei mir. 
Es handelt sich w ohl um eine m ittelniederdeutsche E ntlehnung (ostrobottn. *kan» 
där (. n iederd. gandr ‘G änserich’ ist um gebildet nach dem Verbum kana — gana). 
In  den »G erm anen» S. 153 fehlt ein Verweis auf meine eigene A rbeit »Svensk 
bygd i Ö sterbotten» I 427, II 92, wo ich diese N am en zuerst behandelte.

N ach N ordlings Referat hätten  die ältesten G erm anen F innlands und  des 
Baltikums bei mir »eine andere germ. A bstam m ung als d ie  Skandinavier gehabt 
u nd  seien sprachlich un d  w ohl auch sonst n icht wirkliche Suionen (Svear) gewesen.» 
In dieser Frage habe ich in meinem G erm anen-Buch S. 229 tatsächlich n u r den 
heutigen Stand der archäologischen Forschung anzugeben versucht. V on der Ab» 
stam m ung der ältesten G erm anen F innlands wissen w ir nichts bestimmtes, n u r dass 
es sich um östlich der Ostsee sesshafte von  den Skandinaviern isolierte Stämme 
handelt H ierm it hat auch die N am engebung zu rechnen. Die heutigen Finnland» 
u nd  Estland»schwed. M undarten beweisen natürlich nichts fü r diese älteste Zeit, 
wie N ord ling  meint, höchstens noch für die jüngere Eisenzeit, vor allem aber für 
die historischen Perioden. Vgl. die »Germanen» §§ 28—33.

Bei meiner Kritik der alten Zusam m enstellung aind. Parjånyas =  lit Perkünas 
hätte ich nach N ord ling  n ich t »verstanden, w ovon die Rede ist». Ich erinnere 
N ord ling  an meine ausführliche B ehandlung der Frage in  der A rbeit »Fragen aus 
dem Geb. der germ.»finn. Berührungen» (1922) S. 77 u. N o te 2.

Die Sprachgeschichte liefert — resolviert N ord ling  — keine Beweise fü r eine 
um stürzende vor»idgerm. E inw irkung auf die germ. Sprachen. W er hat aber 
das W ort »Beweise» angew andt? Vgl. meine Zitate S. 17 f. oben über Brugm ann, 
H irt, M eillet, Feist und  mich selber.

So gibt N ordlings Referat von meiner A rbeit ein in den meisten Punkten 
ganz irreführendes Bild.
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S v a r

till prof. T . E. Karsten.

M in artikel »D e första germ anerna» i F inskt M useum  1929 är 
i c k e  en anm älan utan (som  jag  tyd lig t säger ifrån) en diskussion av 
substratteorien  m ed u tgångspunkt i prof. Karstens arbete »D ie Ger* 
m anen» som var aktuellt, utkom m et 1928. M en jag  har i den slut* 
liga u tform ningen inryckt två detaljer som  icke höra till äm net: sid. 
87 (om  forn ind . Par/=a'nya*s, lit. perk=iina=s o. s. v.) därför att jag  var 
överraskad av författarens lediga sätt att röra vid  h ö g t förtjän ta for* 
skares arbete och jag  icke såg något annat tillfälle att inom  en nära 
fram tid ge u ttryck åt m in förvåning, och sid. 87 f. (om  antalet in* 
dier som tala indo*ariska språk) för att ge den rätta bakgrunden  till 
kritiken av dessa forskare — en bakgrund  så vald att den var skönj* 
bar för envar u tan språkhistoriska kom m entarer.

D ärför att m in artikel icke var någon anm älan hade jag ingen 
s k y l d i g h e t  att säga att prof. Karsten också anför u ttalanden  m o t  
substratteorien. Jag  hade heller ingen a n 1 e d  n i n g att göra det, efter* 
som jag ansåg att jag  kom  m ed bättre grundade tvivel på att den 
utveckling som  ligger m ellan det indoeur. u rspråket och den äldsta 
germ anskan skulle kunna förklaras enligt substratteorien .

H änsyn  till redaktion  och läsekrets fö rb juda m ig a tt i enskild* 
heter bem öta prof. Karstens genmäle. M en ett exem pel b ö r jag  ge. 
Jag  sade i m in skrift bl. a.: »Förlusten av stäm tonen hos tonande 
explosionsljud är fullt lika inhem sk i den historiska germ anskan som 
övergången i yngre fornda. av de nya germ. p, t, k  till b, g, d  efter 
vokaler.» Prof. Karsten har näm ligen fram hållit (i sitt arbete »D ie 
G erm anen», sid. 124) det senare slaget av övergång som en inhem sk 
h istorisk  företeelse, m en jag påm inner om  (på ifrågavarande ställe i 
min skrift, sid. 79 f.) att o c k s å  det förra slaget av övergång i his* 
torisk  tid  förekom m er som  en fullt inhem sk företeelse. Prof. Karsten 
(i sitt genm äle, sid. 45) u tlägger dessa ord  på fö ljande sä tt: »N ord* 
ling insinuerar således att jag skulle förklarat utvecklingen av p, t, k 
till b, d, g  i ovan angivna fall ur e tt främ m ande inflytande.» Exem plet 
to rde ange värdet och karaktären av prof. K arstens genmäle.

A rn o ld  N ordling .



-  61 -

Antwort an Prof. T. E. Karsten.

Re f e r a t .

In  meinem A rtikel »Die ersten G erm anen» diskutiere ich die Frage, inwiefern 
die Substrattheorie die Stellung der germ. Sprachen innerhalb  der indogerm  Sprach» 
gruppe erklären kann. U m  dabei zu zeigen, was zu erläutern ist, gehe ich von 
der D arstellung Prof. Karstens in  seinem Buche »Die G erm anen» aus. Ich hatte 
die erw ähnte Erklärung fü r unbew eisbar, ja  höchst unw ahrscheinlich u n d  wende 
mich deshalb n u r gegen diejenigen Stellen in  dem Buche Prof. Karstens, wo er sich 
fü r  die Theorie ausspricht. — D er sachliche W ert der polem ischen M ethode, von 
der sich Prof. Karsten in seiner Entgegnung bedient, w ird durch ein Beispiel be» 
leuchtet.

Replik till doc. A . Nordling.

D r. N o rd lin g  söker fritaga sig från ansvaret för att av R edaktionen 
hava övertagit m in bok  till anm älan. M en själva faktum  kvarstår: 
även m ed den nu valda rubriken  rik tar sig hans kritik  främ st m ot 
m ig: m ot inalles 21 m ina u ttalanden, för vilka han anger både sida 
och rad. En enda av sina »anm ärkningar» upp tar han till försvar. 
H an  refererade mig em ellertid även i denna p u n k t i så stark stymp* 
ning, att en läsare, som icke jäm för originalet, om öjligen får klart 
för sig, varom det hos mig är fråga. M itt genm äle visar, till vilket 
m issförstånd hans referat kan leda. E tt korrekt återgivande av den 
kritiserades stån d p u n k t och g runder är det m insta m an m ed rätta 
fordrar av en kritiker. O ch klarhet i fram ställningen hade särskilt 
här varit påkallad: spörsm ålen höra till de svåraste i språkvetenskapen, 
m en tidskriften, där de behandlas, läses främ st av arkeologer och 
historiker. O ch ännu i sak: vår tids vetenskap vet icke av rena 
raser i Europa. M ed  vilken rä tt opererar m an då alltjäm t m ed rena 
europeiska sp råk ?  En främ m ande påverkan inom  vissa förnuftiga 
gränser är även här det apriori sannolika.

T. E. Karsten.



Sekretär av P. J. Berg.
T illhör d r C laudius Thesleff, H elsingfors 

(Se texten s. 31—32).



Jordfynd i Åbo  slott.

Å r 1900 verkställdes under arkitekt Jac. A hrenbergs ledning 
utgrävningsarbeten i Å b o  slott, och därvid  to rde även sållning i 
viss mån ha förekom m it. R esultatet av undersökningen m eddelar 
sagda arkitekt i Finsk T idskrift av årgången 1901.1 En mera systema* 
tiskt bedriven sållning utfördes under åren 1901—1904 under då* 
varande m agister J. Rinnes uppsikt. I tidskriften F inskt M useum  
av år 1902 beskriver han de d ittills h ittade förem ålen.2 Nedan* 
stående uppsats kom m er främ st att beröra de fynd, som bragtes i 
dagen vid sållningen i septem ber och ok tober senast förflutna år. 
Som ett kom plem ent till J. R innes näm nda artikel ha här m edtagits 
avbildningar och närmare beskrivningar av en del fynd från åren 
1901—1902 samt dessutom  de viktigare förem ålen b land  1903 och 
1904 års fynd.

Å ren 1903 och 1904 sållades det både i norra och södra flyg* 
larna av gamla slottet samt därjäm te i västra tornet. H östen  1930 
gällde undersökningen fyra rum  i norra flygeln, räknat från »Nunne* 
kyrkan» åt väster, samt det jordlager, som avlägsnades från inre borg* 
gården. E tt litet antal fynd gjordes dessutom  väster om  slo ttet samt 
söder om fånggården, där provgrävningar företogos.

M ynten äro de fynd m an kanske ivrigast letar efter i sållet, re* 
dan för den relativt noggranna tidsbestäm ningens skull. Senaste års 
skörd  uppgick till 72 stycken, åren 1903—1904 inbragte nära nog lika 
många eller 64. D e t äldsta är en E*brakteat från konung  M agnus 
Ladulås’ tid. D ärnäst följa i ålder två för Birger M agnusson slagna 
brakteater med ett E inom  en strålring. Till M agnus Erikssons period 
får man räkna tre brakteater, två m ed ett E inom  en slät ring, den 
tredje m ed ett strålkransat L. Samma konungs regeringstid före år 
1354 tillhör ett tvåsidigt präglat m ynt med Folkungaättens lejon på 
den ena och en krona på den andra sidan. A lla dessa m ynt hitta* 
des i norra flygeln av gam la slottet, den äldsta brakteaten i det s. k.

1 Finsk tidskrift 1901, s. 32—43.
* F. M. 1902, s. 49-53 .
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H ålto rne t i dess östligaste ända, de flesta andra m ynten i Nunne* 
kyrkan. I den m edeltida m yntsam lingen är A lb rek t av M ecklenburg 
oftast representerad. Sju av hans brakteater sam t 25 »vita penningar» 
äro h ittade i olika delar av norra flygeln, i västra to rne t sam t väster 
om slottet. A nm ärkningsvärt är, a tt de »vita penningarna» tillsam* 
m ans m ed två sam tida Visby*gotar alla befunno sig i källaren M akalös 
i västtornet och där i samma del av rum m et, ehuru de plockades 
upp  ur sållet en och en. Erik av Pom m ern och Karl K nutsson före« 
trädas av var sin örtug, och från Sten Sture d. ä:s tid  härstam m a två 
m ynt, av vilka det ena är en ö rtug  präglad i Å bo . Å boörtugen  
hittades i N unnekyrkan . Till konu n g  H an s’ fö r D anm ark präglade 
m ynt hör en M almö*hvid. Från Reval ha u tgått tre skillingar, som 
präglats av ordensm ästaren Cysse von R utenberg  (1424—1433). En 
annan skilling är preussisk och präglad för T yska O rdens högmäs* 
tare Paul Belenzer von R ussdorf (1423—1440).

A v klippingarna är en slagen av K ristian II, tre av G ustav  Vasa. 
Sistnäm nda konung  är även representerad genom  trenne fyrkar. Bland 
1500*tals m ynten förekom m a dessutom  en Visby*gote, präglad  av 
Fredrik I av D anm ark efter 1525, en D orpat*skilling från tiden 1528— 
1542 sam t därjäm te några m ynt från Johan  III:s  regeringstid.

Från och m ed Karl IX  till och m ed A d o lf F redrik  äro alla 
svenska regenter företrädda, m en talrikast äro m ynten från d ro ttn ing  
Kristinas tid.

En kollektion på 16 små, ovala ryska silverm ynt sam lades i käl* 
laren M akalös. O m  dessa säger J. R inne i sin katalog  över fynden, 
att de m öjligen tillhöra Peter den stores regering, något som vore 
m ycket antagligt, då ryssar u nder vintern 1714 troligen hade sin bo« 
stad på slo tte t.1 O ckså senaste höst h ittades några ryska m ynt från 
Peter den stores tid.

D e m ynt, som ej b liv it näm nda, härstam m a delvis från nyaste 
tid, dels äro de så anfrätta av tiden, att ingen to lkn ing  mera är möjlig.

V apen sam t delar av sådana hittades ej till så stort antal, som 
m an hade kunnat vänta. E ndast tre pilspetsar kom m o i dagen se* 
naste höst. En av dem  är bladform ig och försedd m ed tånge för 
skaftet (flg. 1). En liknande typ förekom m er b land fynden från 
Vanhalinna, vilka om fatta senare hälften av 1100*talet och förra delen 
av 1200*talet, men typen fortlever senare under m edeltiden .2 D e två 
övriga p ilspetsarna hava en rom bform ig genom skärning sam t en holk 
för skaftets fästande (fig. 2 och 3). D essa typer äga sina motsvarig*

1 Jac. A hrenberg. U r Å bo slotts byggnadshistoria, s. 162.
2 ]. Rinne, Suom en keskiaikaiset m äkilinnat I, fig. 69 sam t s. 117—118 och s. 128.



Fig. 1—9. Pilspetsar.
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heter b land pilspetsarna från borgen i H akois, vilka tillhöra 1200«
talets senare hälft samt de första årtiondena av lSOO^talet.1 N ågra pil«
spetsar, funna åren 1901—1902, ha avbildats i fig. 4 —9. D en  typolo« 
giskt yngsta b land  dem  är fig. 9.2

B lott en fotangel finnes b land  fynden. Fotanglarna bestå av
fyra m ed hulling försedda skarpa spetsar, vilka utgå från en gemen« 
sam utgångspunkt, och av vilka en alltid  är uppåtrik tad . V id ett 
fiendeanfall b rukade man under m edeltiden beströ m arken med så« 
dana, för att spetsarna skulle intränga i de fram storm andes fötter och 
h indra dem .3

Bilden n:o 12 visar ett föremål, som använts vid rengöring av 
kanonrör. D e t är av trä sam t om gives av en tygpåse.

E tt stort antal patroner äro hittade. T vå typer kunna särskiljas, 
fig. 10 och 11. H ylsorna äro av trä, och i m ånga sitter k ru tet kvar. 
Fig. 13 visar en trästicka, som torde ha använts vid laddn ing  av 
patronerna.4

G evärskulorna av bly äro 106 stycken, och kanonkulorna av 
järn  uppgå till ett antal av 47. A v de senare hittades 12 stycken 
i källaren M akalös i en kanal under östra m uren invid dörröppnin« 
gens södra post. T ill de näm nda kom m a dessutom  ett par fragm ent 
från kanonkulor av sten.

Från flintlåsbössor härstam m a en del tillslagna b itar av flinta.
B land arbetsredskapen förekom m er en fragm entarisk kultång (fig. 

14), använd vid stöpning  av gevärskulor av diam etern 11 m m .6
E tt antal av de bättre bevarade knivarna äro avbildade i fig. 

15—22. Fig. 15 visar likhet m ed en kniv från borgen i H akois, en 
m edeltida, men ej särdeles vanlig typ .6 M edeltida äro sannolikt också 
knivarna fig. 16—19. Som jäm förelsem aterial kunna anföras liknande 
form er från V anhalinna och H akois slo tt,7 från H äm eenlahti borgberg  
i K urk ijok i,8 från Raseborg, Ju n k arsb o rg 9 m. fl. fyndorter. Kniven 
fig. 19 har en längd av 30 cm. D e övriga (fig. 20—22) kunna vara 
från 1500«talet, då knivar av proportionsvis längre och smalare form

1 J. R inne, a. a., fig. 165 och 166, fig. 162 samt s. 170—174.
2 J . Rinne, a. a., s. 170 samt fig. 167.
3 F inlands N ationalm useum , Vägledning, s. 54, fynden från Raseborgs slott, 

u tställda i rum m et n o 5,
4 Fyndkatalogen, N ationalm useet i Helsingfors.
5 W. Berg, H ornborg , s. 332—333, G öteborgs och B ohusläns fornmin« 

nen VIII.
8 J . Rinne, a. a., fig. 177 samt s. 174—175.
7 J . R inne, a. a., fig. 79, s. 114 samt fig. 181, s. 173.
8 J . Rinne, a. a., s. 169.
9 Fynden förvaras i N ationalm useet i H elsingfors.
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Fig. 10—11. Patroner. 12. Laddsticka. 13. Krats.
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voro i b ru k .1 Kniven fig. 22, som ännu har ett fem kantigt benskaft 
i behåll, har en närstående m otsvarighet b land  fynden från Kastei« 
holm s slo tt.2 På fig. 20 ser m an vid knivryggen nedtill några små 
treuddiga m ärken, som sannolik t få anses som sm edens signatur.

Fragm ent av två saxar äro avbildade i fig. 23 och 24. D en  förra 
är av äldre typ .3

A v  okänd  användning  är ett tvågrenigt, gaffelformat förem ål av 
järn  m ed holk  för skaftet sam t av längden 6 cm. Ej heller har det 
lyckats mig att finna någon funktion  för den i fig. 26 avbildade järn« 
gaffeln.

Ö vriga arbetsredskap äro borrar, en mejsel (fig. 25), en båts« 
hake, en hovtång, en pryl sam t flere slipstenar.

Föremål, som hört till dräkten, äro söljor, häk to r och knappar. 
Söljorna äro dels av järn , dels av brons. N ågra prov  på de olika 
typerna ha läm nats i fig. 34—40. Fig. 37, 38, 39 och 40 förekom m a 
allm änt redan under m edeltiden.4 Söljan fig. 36 har en m otsvarighet 
i ett spänne från grävningsplatsen vid  Stora Tavastg. 17 i Å bo , 
u tställt i N ationalm useet i H elsingfors, rum 5.

D e i fig. 41 och 42 avbildade fragm entariska häktorna äro båda 
av en b ly liknande metall. D et ena fragm entet har form en av ett 
go tisk t blad. D et andra står rätt nära en silverhäkta m ed ett mitt« 
hjärta från K arlsborgs fäste i B ohuslän i Sverige. K arlsborg var be« 
b o tt under åren 1455—1531.5 H järta t förekom m er ofta som ornerings* 
m otiv på m edeltida ringar, i synnerhet på 1400«talet, och häk to r voro 
under m edeltiden m ycket om tyckta prydnader.6

K napparna, till antalet c. 80 stycken, äro för det mesta runda 
och släta m ed kup ig  översida sam t av en mässingslegering. En del 
har fått en rikare utsm yckning, och några av dessa äro avbildade i 
fig. 27—33. K nappen fig. 30 är av bly, de övriga äro av mässing. Vid 
den lilla söndriga knappen i fig. 33 är en fragm entarisk kedjelänk 
fäst. Liksom söljorna äro knapparna svåra att datera. På en norsk gjut« 
form från tiden 1350—1450 förekom m er en knapp typ , som är lik

1 Racinet, Le Costum e historique, XIV. J fr  även W. Berg, Karlsborgs fäste, 
s. 546, fig. 30—31, G öteborgs och Bohusläns fornm innen VI.

2 N ationalm useets samlingar, 2863,1
* W. Berg, D et m edeltida A ugustinerklostret i K onungahälla, Pl. 8,2 och 8,].

Ingår i G öteborgs och Bohusläns fornm innen  V.
* Hefner«Alteneck, Trachten, K unstwerke und  G erätschaften II—VI. W. Berg, 

A ugustinerklostret, s. 101 och pl. 6 ,2. N ationalm useets fynd från Kustö och Rase« 
borg.

6 W. Berg, Karlsborg, s. 542, fig. 26 samt s. 550.
'  H . H ildebrand, Sveriges m edeltid II, s. 338—339, fig. 262—266 samt s. 415 

och 386.



Fig. 14. Kultång. 15—22. Knivar. 23, 24. Saxar. 25. Mejsel. 26. Gaffel.
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fig. 31.1 B lyknappens form återfinnes på ett örhänge från 1591.2 I 
övrig t kan jag  b lo tt hänvisa till Troels*Lunds påstående, att 1500*talet 
isynnerhet om huldade knapparna.3

V id sållningen år 1903 hittades b itar av ett bronssm ycke, av 
vilket man ej mera kan få någon to talb ild . Förem ålet har varit p ry tt 
m ed rom bform iga, b ladlika hängprydnader. D å m edeltiden var syn* 
nerligen svag för dylika hängen på både bälten, smycken och andra 
föremål, kan m an kanske antaga, att sm ycket härstam m ar från denna tid.

Fig. 43 föreställer en em aljerad bronsskiva, som kanske h ö rt till 
ett halsbandsspänne eller en häkta. Enligt J. R in n e4 påm inner vap* 
net — en tvärbjälke i gu ld  på grön botten  — om den svenska ätten 
Krabbes av Krageholm  vapensköld. Sköldens form tillhör senare 
hälften av 1300*talet och början  av 1400*talet.6 Fältet som om ger vap* 
net, är b lått m ed ett förgyllt b lad  upptill och nedtill. D e t yttersta 
fältet är hållet i c innoberrött, och längs kanten löper en förgylld  rand.

Som halssm ycken ha två ryska kors använts. D et ena är frag* 
m entariskt, av brons sam t p ry tt m ed reliefornering, det andra likaså 
av b rons samt sm yckat m ed förgyllningar och em aljinläggningar i vitt, 
ljusblått, g rön t och svart. N ågra pärlor av ben och glas härstam m a 
sannolik t från halsband.

En d ju rtand  med genom borrat hål har tjänstg jo rt som am ulett, 
och samma funk tion  får man väl också tillskriva en ryggkota med 
hål för kedja eller band.

T vå klackringar äro hittade, den ena av någon gul m etallegering 
och m ed u tp lånade ornam ent, den andra av silver och avbildad  i fig. 
44. O rneringen är graverad. D jure t i m itten får kanske betraktas 
som  ett m issuppfattat lejon. En klackring av guld  m ed ett lejon, 
daterad till 1500*talet, finnes i British M useum  i L ondon .6 Jämförelse* 
p unk ter kan man kanske också finna hos en m edeltida häkta med 
lejon i sexpassform iga ram ar.7

Bitar av k ritp ipo r ha påträffats till stort antal, en av dem  m ärkt 
m ed ett k rön t M  och W , en annan med en heraldisk lilja. D essutom  
förekom m a fragm ent av glaserade p ipor av bränd  lera. E tt sådant

1 Festskrift till J. G um m erus och M. R uuth  1930, J. Rinne, Keskiaikainen 
kultasepän m uottilaatta Turusta, s. 59, fig. 5.

2 Troels*Lund, Dagligt liv i N o rden  IV, s. 173.
3 Troels«Lund, a. a. IV, s. 34.
4 F. M. 1902, s. 52.
5 Hefner*Alteneck, a. a. III och IV. H . H ildebrand , a. a. II, s. 529, fig. 427, 

s. 531, fig. 425.
* G. F. Kunz, Rings, planschen mel. s. 136 och 137.
7 H . H ildebrand , a. a. II, s. 388, fig. 256.
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p iphuvud , avbildat i fig. 46, är glaserat i gu lt och p ry tt med m ålade 
svarta ornam ent. E tt söndrig t piplock m ed vidhängande fragmenta* 
risk kedja är g jort av flätad m ässingstråd.

A v de två funna fingerborgarna är den ena avb ildad  i fig. 45. 
N ågra spelm arker av m etallplåt förekom m a, en del av dem  försedda 
med bokstäver och andra tecken.

Fig. 47 är ett hakform igt föremål av mässing, vars användning 
jag  ej kunnat bestäm m a. U tom  detta finnas tre liknande av järn , en 
av dem avslutad av en spetsig krok.

Bilderna 48 och 49 visa två blyförem ål, av vilka åtm instone det 
förra är en tullstäm pel.1

T vå pitschaft, båda av brons, äro avbildade i fig. 50 och 51. 
I vapenskölden har en bokstav snett nedanom  W  utplånats.

In tressanta fynd, som belysa gamla slottets in redn ing  ända från 
1500*talet, äro bitarna av kakel. D e flesta äro h ittade i »N unne* 
kyrkan». Relieforneringen på en m ängd av dem sam t i sam band där* 
med den oftast gröna eller svarta glasyren äro vanliga under 1500* 
och 1600<talen.2 Bilderna 52, 53 och 54 visa fragm ent från tre ugnar, 
vilka ännu ge en någorlunda klar uppfattn ing  om m önstret. På fig. 
52 synes en person m ed korslagda händer och en rätt u rringad dräkt, 
som läm nar ett rynkat linne synligt ovanför. D etta  m od vad gängse 
på 1500*talet, i synnerhet under århundradets förra hälft.3 K anhända 
får man i dessa fragm ent se en kvarleva av Å b o  slotts första kakel* 
ugnar. E nligt A hrenberg  skulle de tidigaste vara från år 1562, men 
redan slottsräkenskaperna av år 1543 om tala en »påttm akare», som 
»giorde 1 kakelugne I står bo rg r stugu».4 K akelbiten fig. 53 har ett 
m önster, som man påträffar under senare delen av 1500» eller början 
av 1600*talet.6 D e beskrivna b itarna äro grönglaserade. Svart glasyr 
visa de kakelfragm ent, som legat till g rund  för rekonstruk tionen  på fig. 
54. Bitarna härstam m ade från en m ängd olika kakel och voro om* 
kring  60 till antalet. Form en är kvadratisk och dim ensionerna 1 9 x 2 0  
cm. D e rätt m ånga b itarna av kakelrum pet visa, att detta b lo tt varit 
en låg kant av hö jden  5 cm, och därför kan den bakre åldersgrän* 
sen ej föras bortom  1500»talets slut.6 O rnam entalt kan man jäm föra

1 W. Berg, A ugustinerklostret, s. 102—104.
* Fr. Jännicke, G rundriss der Keramik, s. 398, samt S. Erixon—S. W allin, 

Svenska kultu rb ilder I, s. 122—124.
3 TroelssLund, a. a , IV, s. 46 samt även s. 148, fig. 139. Jfr också ett kakel 

från 1510—1550 i Hefner=Alteneck, a. a. V III, pl. 505.
4 Jac. A hrenberg, a. a., s. 101—102, samt Finlands Statsarkiv, 492,56.
5 Fr. Jännicke, a. a., s. 426, fig. 245.
6 N . Lithberg, De medeltida kakelfynden i slottet Hallw il, Rig 1927, s. 117.
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Fig. 41—43. H äktor. 44. Ring. 45. Fingerborg. 46. P iphuvud. 47. ?. 

48—51. Stämplar.





Fig. 54. Kakel.

kaklen m ed en svartglaserad ugn i A ugsburgs rådhus, u tfö rd  år 1626 
av A dam  V ogt.1

I N unnekyrkan  hittades också några b itar av ett rokokokakel 
med en bukett blom m or, om knuten av ett band, m ålad på vit glasyr. 
Färgerna äro b lågrönt, v iolett och gult och konturerna violetta samt 
bruna. B itarna äro alldeles plana och härstam m a sannolik t från en 
fyrkantig  ugn. M önstret återfinner man på en ru n d  kakelugn i Å bo  
M useum . Sistnäm nda kakelugn är från stadsarkitekten P. J. G yllichs 
år 1900 raserade gård i Å b o  i hörnet av Strand* och K ristinegatorna 
och har uppgetts vara av M ariebergs fabrikat.2

N u  återstå att näm na en del m indre föremål, som behövts i det 
dagliga livet på slottet.

Belysningsredskap äro två cylindriska blosshållare av järn , den 
ena (fig. 55) m ed rakt, den andra m ed v inkelböjt skaft. D ylika före*

1 Fr. Jännicke, a. a., s. 401.
8 Enligt m eddelande av in tendenten  vid Å bo museum, mag W. von Konow.
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kom m a ofta på m edeltida fyndplatser.1 E tt eldstål av den form, 
som fig. 56 visar, har en m otsvarighet b land fynden från K arlsborgs 
fäste.2 Från någon järn ljusstake härstam m ar kanske ett b ladform igt 
hänge av järn.

En m ässingskran har ett handtag  i form av tre förenade runda 
öglor, hos en annan av samma metall är hand taget en tupp . D en 
förra återfinner m an på 1500*talet, den senare typen har en motsva« 
righet b land fynden från K astelholm s slo tt.3

A v nycklarna äro några avbildade i fig. 57, 58 och 59. D e äro 
av järn . N yckeln  på fig. 57 påm inner om  två m edeltida nycklar, den 
ena från A lsnö hus, den andra från A ugustinerk lostret i Konunga* 
hälla.4

En söndrig  tennsked m ed avbru tet skaft (fig. 60) får sannolikt 
föras till 1400*talet eller 1500*talet.5 O m  en sked med söndrat blad 
påm inner också järnförem ålet på fig. 61.

Bland b itarna av glaskärl finnas rester av två tunna, venezianska 
filigranglas, det ena m ed lodräta ränder och av en svag, blågrön färg* 
ton, det andra ofärgat och p ry tt med vertikala, m jölkvita ränder, som 
om växla med nätliknande band . D et blågröna kärlet har haft en 
ru n d  botten  av diam etern 6 cm sam t en fot av sannolik t den form, 
som man återfinner hos ett dansk t dricksglas från Fredrik II:s tid .6 
M öjligen har kärlet i sin helhet varit lik t detta glas. Filigranglasets 
hem stad är Venedig, där det m ed antikens glas som  förebilder åter* 
uppstår m ed högrenässansen och når en hög  b lom string. Redan på 
1500*talet började tillverkningen sprida sig n o rr om  A lperna.7 M an 
vet, att Erik X IV  till sitt hov inkallade venezianska glasblåsare för 
att därigenom  få dricksglas för billigare pris.8

D elar ha hittats av åtm instone fem särskilda träkärl av den form, 
som fig. 62 visar. B ottnen är rund  och m ycket liten, sidorna slutta 
kraftigt, och m ynningen är jäm förelsevis vid. Sidoväggarna ha varit 
sam m ansatta av nästan triangulära bitar, som sam m anhållits av ett 
par eller tre band.

1 W. Berg, A ugustinerklostret, pl. 8,4, samt B. Thordem an, A lsnö hus, s. 57, 
fig. 27,3. Fynden från A lsnö hus äro från c. 1250—1300*talets slut (s. 55—61).

2 W. Berg, Karlsborg, s. 552, fig. 38.
3 H . H ildebrand, a. a. I, s. 467, fig. 213, en badstuguscen, samt N ationalm useets 

sam lingar n:o 2863,4.
4 B. T hordem an, a. a., s. 57, fig- 27,5, samt W. Berg, A ugustinerklostret, pl. 2,4.
5 H. H ildebrand , a. a. I, s. 439, fig. 191 och 192, samt M ånadsbladet 1882, 

s. 161, och Hefner»Alteneck, a. a. IX, pl. 612.
“ TroelssLund, a. a. V, s. 216, fig. 132.
7 R. Schmidt, Das Glas, s. 102 och 114.
8 TroelssLund, a. a. V, s. 216.



Fig. 55. Blosshållare. 56. Eldstål. 57—59 N ycklar. 
60—61. Fragm ent av skedar.
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A v m etallgrytor eller *kärl äro funna flere b itar från sidoväggarna, 
ett handtag  eller öra av brons sam t några fö tter av sam m a metall.

Bland fragm enten av stengodskärl kan man särskilja m inst 16 
olika kärl, men säkert får man räkna m ed m ånga flera. D essa sten* 
godskrus äro im porterade från trakterna kring  nedre Rhen, varifrån de 
under m edeltiden och långt in i nya tiden infördes till N o rd en .1 
D en mest representerade kärltypen b land  våra fynd är det höga och 
smala kruset m ed cylindrisk  hals, vid vilken örat är fäst, veckad, låg 
fot sam t tvärfåror som ornam ent (fig. 66 och 67) D et är den under 
m edeltidens senare del vanliga typen ,2 som redan förekom m er bland 
fynden från R agnhildsholm en, vilka tillhöra ungefär tiden 1256— 
1319.3 E tt av kärlen har utom  fåror haft ett ornam entalt band  av 
insänkta trianglar m ed uppåtrik tade spetsar. Krusen ha en b run , röd* 
brun, rödgu l eller gul glasyr, som än är flammig och fläckvis u tb redd  
(fig. 66), än täcker större y to r (fig. 67).

En annan kärltyp är en bredare fla tbottnad , som antingen sak* 
nar en m arkerad fot, eller också har en låg sådan. S idoväggarna äro 
slu ttande eller nästan lodräta. Ä ven har tillvaratagits en kärlm ynning 
av nästan en flaskhals utseende, m ed diam etern 3,9 cm samt en b run  
glasyr både på inre och yttre sidan.

A ro  stengodskrusens fragm ent många, så finns det dock långt 
flere b itar av de i hem landet g jorda rödbrända  lerkärlen. M an kan 
särskilja stekpannor och fat sam t kärl, som förm odligen delvis varit 
krus, delvis grytor, men som oftast äro svåra att inpassa i någondera 
kategorien. På inre, stundom  också på yttre sidan äro kärlen glase* 
rade, mest i brunt, men också i b run g rö n t och gult. S tekpannorna 
ha varit försedda m ed lerfötter sam t ett handtag  (fig. 64).4 A v faten 
äro många p rydda m ed målade växt* eller lin jeornam ent i för det 
mesta ljusgult på b run  botten. E tt av faten har i d iam eter m ätt 44 
cm samt haft underlag  i form  av valkar. G ry to rna  eller krusen ha 
upptill avslutats ungefär som fig. 65 visar, näm ligen av en låg, utåt» 
b ö jd  kant. G ry to rna  ha sannolik t stått på fötter och varit försedda 
m ed ett öra.6 Från krus härstam m a två bo ttenbitar, den ena flat* 
bottnad, den andra liksom  stengodskrusen m ed veckad fot.

U tom  de näm nda förekom m a b itar av glaserade kärl av ljust,

1 W. Berg, Karlsborg, s. 546.
3 B. T hordem an a. a., s. 61.
3 W. Berg, S lottsruinen på Ragnhildsholm en, pl. I och s. 8—27. Ingår i Göte* 

borgs och Bohusläns fornm innen II.
1 W. Berg, A ugustinerklostret, pl. 13,1 och 4.
5 H . H ildebrand , a. a. I, s. 152—153 samt bilden på s. 151. G. Karlin, Me

deltida keram ik i N orden , N ordiska arkeologm ötet 1922, s. 155, fig. 12 b.
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Fig. 62. Träkärl. 63—65. Fragm ent av lerkärl.
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poröst gods. N ågra sådana ha hö rt till ett kärl m ed gul glasyr på 
inre sidan sam t glaserade fö tter som underlag. I fig. 63 se vi några 
sidob itar från ett annat kärl, ett krus m ed låg, veckad fot sam t av 
hög, smal form . På yttre sidan är det glaserat i gröngult. O rneringen 
är i låg relief m ed insänkta, avlånga figurer sam t fyrbladiga, blomlik* 
nande, förd jupade ornam ent. D en m örka skuggningen på teckningen 
m arkerar fläckar av svart färg, som i kanterna ljusna till rödbrun t.

Fig. 66—67. Fragm ent av lerkärl.

Slutligen må näm nas en sam ling b itar av fajanskärl m ed målade 
blå ornam ent på vit botten.

Vill m an till tiden avgränsa hela denna fyndsam ling, så måste 
man strax uppgiva försöket att draga en främ re tidsgräns, ty b land  
fynden finnas sådana, som sträcka sig ända in i vårt århundrade, vilket 
är naturligt, då ju  Å b o  slott aldrig  har stått helt övergivet. En unge* 
färlig bakre gräns får man därem ot genom  m ynten, b land vilka ett 
från M agnus L adulås’ tid  är det äldsta, och denna gräns överskrides 
ej heller av de övriga fynden. Sålunda bekräfta de den tid igare da* 
teringen av Å b o  slotts äldsta byggnadsperiod  till 1200*talets två sista 
å rtionden .1 T ill sin huvuddel härstam m a fynden från m edeltiden 
eller det följande århundradet, den tid, då slottets betydelse var som 
störst.

Sigrid  R inne.

1 J. R inne, a. a., s. 266.



Referate.

Finsk t  Museum XXXVII.

1930.

J. J. Tikkanen. f .  (K. K. Meinander). S. 1—2. D en 20 Ju n i 1930 verschied 
der Professor der Kunstgeschichte an der U niversität H elsingfors, J. J. Tikkanen. 
Seine Forschungen umfassen vor allem die M iniaturm alerei des älteren M ittelalters. 
Ausserdem veröffentlichte er einige wertvolle kunstgeschichtliche Spezialuntersuchun* 
gen und  A rbeiten über die neuere finnländische Kunst, für welche er auch als 
Schriftführer des Finnischen Kunstvereins und als M useum sdirektor w irkte.

V olm ar Svaetich in  (A . Hackman). S. 3—4. S. war ein eifriger Förderer 
der antiquarischen H eim atsforschung in  W estnyland.

D ie  Trauerfahne Eric von der Lindes. (A . W. Rancken). S. 5 -8 . D urch 
Vergleich mit einem B egräbnisbanner in dem Dom von  Strängnäs in Schweden ist 
Verf. zu der Ü berzeugung gelangt, dass die im F M 1929 abgebildete fragmentarische 
Fahne ursprünglich die in Abb. S. 7 dargestellte Form gehabt hat.

E iniges über K onservierung a lter G ebäude. (AL Kenttämaa). S. 9—12. Z ur 
K onservierung von H olzhäusern in  Freiluftsm useen eignen sich nach der A nsicht 
des Verfassers weder flüssige D esinfektionsm ittel noch Salzlösungen, da sie in den 
meisten Fällen die ursprünglichen Farben der G ebäude verändern und  die Balken 
nicht bis zum Kern durchdringen, wo der Verfaulungsprozess oft am schnellsten 
vorsichgeht. In vielen Fällen ist B rennen von Schwefel besonders wirksam, wenn 
das zu bildende Schwefeloxydgas mit wenigstens 5 % in die Luft gelangt.

In Schweden gefundene finn ländische runde »Schlangenfibeln» (Erik Flot 
derus.) S. 13—19. In Schweden sind mehrere finnländische runde wikingerzeitliche 
Fibeln gefunden w orden, welche der von  Hj. A ppelgrensKivalo in  FM 1897 behan* 
delten G ruppe der so genannten Schlangenfibeln angehören. V on den sechs Typen, 
die A.*K. unterscheidet, sind n u r die vier letzten Entwicklungsstufen C—F in schwe
dischen Funden vertreten.

Vom Typus C liegen aus Schweden 7 Stück vor, näm lich 1 aus Ö land (?), 
3 aus G otland, 2 aus U ppland  und  1 aus V ästm anland. Die eine uppländische 
Fibel (A bb. 1: 3) stammt aus G rab 104 au f der Insel Björkö und  gehört wahrschein* 
lieh in das 10. Jah rh . Die andere (A bb 2: 1) w urde 1929 in  Sigtuna 1,5 m tief ge* 
funden, angeblich mit einem gew undenen A rm ring aus Bronze (Abb. 2: 2). Die 
Schicht, in welcher die beiden G egenstände lagen, gehörte nach den übrigen dort 
gemachten Funden zu schliessen dem 11. Jahrh . an. A bb. 3 zeigt einen Fund aus 
V ästm anland, der u. a. eine Fibel vom  Typus C enthält; das G rab stamm t aus der 
zweiten H älfte des 10. Jahrh . Eine Ü bergangsform  zwischen T ypus C und  Typus D 
stellt eine bei Kaknäs, unm ittelbar nördlich  von  Stockholm gefundene Fibel dar.

Der Typus D tritt in zwei Funden aus G otland und  in einem grossen Opfer* 
fund bei U nnasaivva in Lappland auf. Vom Typus E rüh rt 1 Exemplar aus dem 
Friedhof von Fole auf G otland  und  1 Ex. aus U ppland  her. Das erstere ist offenbar 
ein s. g. »Friedhofsfund» aus der zweiten H älfte des 11. und  dem A nfang des 12. 
Jah rhunderts , der Ü bergangszeit zwischen H eidentum  und  C hristentum . D er Typus
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F ist in  Schweden recht gut v e rtre ten : 3 Stück aus G otland, 1 aus einem G rabe im 
Kirchspiel Ksp Länna in  U ppland , 1 aus dem O pferfunde von  U n n a—Saivva, 1 
w ahrscheinlich aus V ästm anland.

Die G ruppierung  der Fundorte deutet die A usgangspunkte der H andelsw ege 
aus Schweden nach F innland an. D ie grösste A nzahl — 9 Fibeln — kom m t auf G otland, 
3 Stück sind in den Küstenstrichen von U pp land  und  5 im M älartal gefunden. Einen 
anderen kulturhistorischen H in terg rund  bieten die zwei in Lappland gefundenen Fi* 
beln  dar. Die in  Schweden gefundenen datierbaren finnländischen Schlangenfibeln um* 
fassen som it die Zeit von  der zweiten H älfte des 10. bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.

Zu der Frage nach d em  U rsprung des Skis in  Fennoskandia. (T . I. Itko* 
nen). S. 20—30. Fortgesetzte Polem ik gegen Prof. K. B. W iklund. (Vrgl. Finskt Mu* 
seum 1929. S. 94-100.

Zwei A rbeiten  P etter Johan B ergs. (K ■ K. Meinander). S. 31—32, u. S. 62. 
Berg war als M öbeltischler in Stockholm 1802—14. tätig).

D ie ersten G erm anen. (F. E. Karsten). S. 33—57. Ein deutscher A uszug findet 
sich S. 57—59. S. 60—61 Abschliessende W orte D r N ordlings und  Prof. Karstens.

E inzelfunde in  dem  Schloss von Å bo. (Sigrid Rinne). S. 6 3 -80 . D ie hier 
beschriebenen Funde sind in  den J . 1903 u. 1904 u n d  im H erbst 1930 bei Durch* 
siebung von  Schuttmassen in  dem Nord* und  dem Südflügel des alten Schlosses, 
in  dem W estturm  u n d  in  dem inneren B urghof gemacht w orden. — V on den 
M ünzen ist die älteste ein Brakteat aus der Regierungszeit M agnus Ladulås’ 
(1275—1290). V on anderen m ittelalterlichen M ünzen sind die A brechts von 
M ecklenburg (1363—1389) am meisten vertreten. V on neueren M ünzen stammen 
recht viele aus der Zeit der K önigin K ristina (1632—1654). Ausserdem kom m en einige 
russische M ünzen Peters des Grossen vor. — Erinnerungen an  Belagerungen, die 
das Schloss durchgem acht hat, sind eine A nzahl m ittelalterlicher Pfeilspitzen aus 
der Zeit nach der M itte des 13. Jhs. (A bb. 1—9), eine Fussangel, einige Patronen* 
hülsen aus H olz (A bb. 10—11) sowie eiserne, bleierne u n d  steinerne Kugeln.

Von den Messern sind die in  A bb. 15—19 dargestellten mittelalterlich. A ndere 
W erkzeuge sind eine Gusszange fü r G ew ehrkugeln, einige Bohrer, ein Meissei (Abb. 
25), ein Bootshaken, eine H ufzange u. a. m. — Schnallen und  K nöpfe (A bb. 34—40 
u. 27—33) sind schwer datierbar. Ein Paar H eftel, A bb. 41 u. 42, stammen aus dem 
M ittelalter, die letztere w ahrscheinlich aus dem 15. Jh . Aus der zweiten H älfte des 
14. Jh s  oder dem A nfang des 15. ist die emaillierte Scheibe A bb. 43, die verm ut
lich zu einer H eftel oder einem H alsband gehört hat. V on sonstigen kleineren 
G egenständen sind zu nennen  ein paar russische H alskreuze, F ingerhüte (Abb. 45), 
Ringe (Abb. 44), zwei Petschafte (A bb. 50 u. 51), Bruchstücke von Kreidepfeifen 
und  glasierten Tonpfeifen (Abb. 46) u. s. w. — Interessant sind die Bruchstücke 
von Kacheln. Die ältesten (A bb. 52) gehören in die Mitte des 16. Jhs, das Stück 
A bb. 53 darf w ahrscheinlich um 1600 datiert werden, die in A bb. 54 wiedergege* 
bene Kachel reicht etwas w eiter in das 17. Jh . hinein. Ausserdem liegen einige Bruch* 
stücke von Rokokokacheln mit Bem alung auf G lasur vor. — Zum H ausgerät des 
Schlosses haben einige Fackelhalter (Abb. 55), ein Feuerstahl (A bb. 56), ein paar 
Messingskrähne, einige Schlüssel (Abb. 57—59) und  ein Z innlöffel aus dem 15. oder 
16. Jh . gehört. H ierzu  kom m en Scherben von d ü nnen  venezianischen Fadengläsern, 
einfacheren Gläsern, Fayencetellern mit blauem  O rnam ent, Holzgefässen (Abb 62), 
metallenen Kochtöpfen, niederrheinischem  Steingut und  einheim ischen ro tgebrannten  
und  glasierten Tongefässen. — Die Funde umfassen die Zeit vom Ende des 13. Jhs 
bis zur Gegenwart, jedoch  stamm t die M ehrzahl aus der Blütezeit des Schlosses, 
dem M ittelalter und  dem 16. Jh .
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