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M uinaissuksia ja  «jalaksia.
III.

Suksia.
1. Hämeenkyrön pitäjästä, Vaiviansuosta, n. 6 km Kyröskoskelta 

länteen, löytyi heinäkuussa 1934 s u k s i  (kuva 1, A) polttoturpeen 
nostossa n. 90 cm:n syvyydestä; suossa, joka on m uodostunut rahka» 
valkosammalesta, tavattiin löytökohdan tasossa verraten paljon havu» 
puun kantoja. Suksi on havupuun lylyä, kooltaan 1 8 9 x10 ,5x3 ,5  cm, 
huomattavasti takapainoinen, sivuttain hieman kieroksi vetäytynyt sekä 
päältä ja paikoin altakin rosopintaiseksi syöpynyt. Keulan nousu on 
10 cm, ja vahvanlaisen kärjen kiveryys on aikaansaatu melkoiselta 
osalta poikki syiden veistämällä. Keula suippenee pitkän matkaa 
hyvin loivasti, mutta sen jonkinverran epäsymmetrinen muoto osoit» 
taa, että keula on sivuiltaan kulumalla kavennut suksen käyttöaikana. 
Kanta on löydettäessä hakattu poikki; sen kärki suippenee jyrkästi ja 
suoraviivaisesti. Suksi on tasapohjainen, olaaton, hiukan kovera päläs 
varsin kapea, eritoten mäyksenreiän kohdalta, joka näyttää tehdyn 
metalliaseella. Suksen pinta on vähän harjava sekä keula» että kanta» 
puoleltaan. Ulkomuodoltaan suksi poikkeaa melkoisesti muista mui» 
naissuksistamme ja vaikuttaa yleisasultaan puisevalta. Sen on Kan» 
sallismuseolle lahjoittanut Hammarén & Co Aktiebolag johtajansa 
Rafael Fraserin kautta (Kansatiet. osasto, n:o 7701).

2. Vihannin pitäjän Alpuan kylän Niemen talon maalta löytyi 
kesällä 1932 s u k s e n  k e u l a k a p p a l e  (kuva 1, B) Alpuanjärven 
rantapenkerestä, n. 10 m:n päässä vanhasta ja 600—700 m:n päässä 
nykyisestä rantaviivasta — järveä on nim. laskettu useita kertoja v:sta 
1864 alkaen. Suksi tuli esiin Alpuanojan itäpuolelta n. 50 m:n päässä 
jokirannasta, mudasta n. 0,8 m:n syvyydestä, maantieojaa kaivettaessa. 
Se oli löydettäessä yhtenä kappaleena, mutta myöhemmin pääsi hevo» 
nen tallaamaan sitä niin, että se murtui kuuteen palaan. Suksen pi» 
tuus on 70,3, leveys 11,3 ja paksuus 1 cm. Se on alta ja päältä tasai» 
nen, pohja kulunut, olaaton, päällypuoü paikoin rosoisesti tehty, kärki 
hiukan nouseva (2 cm); puuaines näköjään mäntyä. Pälkään muoto
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Kuva 1. Suksia: A H äm eenkyrö, B V ihanti, C Pertunm aa, D Tyrvää.
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tuntematon. Suksi lunastettiin kesällä 1934 maanvilj. Aate Luiniaholta 
Kansallismuseoon (Kansatiet. osasto, n:o 7670: 3).

3. Kemijärven pitäjästä, Petäjäaavan nevalta, läheltä Kuusamon 
rajaa, 12 km:n päässä Kemijoen Neitikoskesta löytyi kesällä 1934 
kauniisti koristettu s u k s e n  k e u l a k a p p a l e  (kuva 2) 40 cm:n 
syvyydestä. Katkelman pituus on 60, leveys 12,9 ja paksuus kärjestä 
2,4, katkeimesta 1,3 cm. Se on männynlylyä, sisältä ja alapuolelta 
tummahkoa puuta, sirotekoinen; pohja sileä, olaaton. Kärkinipukka 
ollut alkuaan paksumpi, mutta yläpuoli lohjennut pois jo suksen 
eheänä ollessa ja lohkeinpinta vuoltu vinottain sileäksi. Kärjen nousu 
on aikaansaatu osaksi veistäen puunsyyt poikittain. Kärjen sivuilla 
on leikkauskoristeita, samoinkuin päällypinnassa, jossa nähdään kuusi

Kuva 2. Suksen keulakappale. Kemijärvi.

ryhmää yhdensuuntaisia, kärkipuolella yhtyviä viivoja — näitä on 
yhteensä 16. Keskivaiheilla on vielä muita koristeaiheita, niistä huo» 
mattavin katkeimen vieressä sijaitseva n.s. Hannunvaakuna. Lyhyt 
keskilinjassa havaittava murtoviiva<aihe on myöhäisiin aikoihin ollut 
käytännössä suomalaisten jousien sarvilyötteissä, nuuska* ja ruutisar* 
vissa sekä eräässä Kuusamosta talteensaadussa suksisauvan yläpään 
rautapiikissä samoinkuin lappalaisten sarviesineissä. — Tällä suksen* 
katkelmalla on, mielenkiintoista kylläkin, tarkat vastineensa Pohjois* 
Ruotsin suksilöydöissä. G. Berg  on julkaissut kaksi suksenkärjen 
kappaletta,1 joiden kärkinipukka on yhtäläinen kuin Kemijärven suk* 
sessa ja päällypinnankin koristelu melkoisesti samantapainen. Niiden 
löytöpaikkoina mainitaan Bysken ja Lyckselen pitäjät Vesterbottenin 
lääniä. Bysken löytö on maanäytteen perustalla määrätty ajaltaan en* 
simäisen esikristillisen vuosituhannen jälkimäiseen puoliskoon palautu* 
vaksi. Mitä Kemijärven sukseen tulee, saadaan tässä suhteessa erään* 
lainen kiinnekohta Hannunvaakunasta, tämä taikakuvio kun esiintyy

1 »Förhistoriska skidor i Sverige» (På Skidor 1933, s. 160).



-  4  -

Pohjoismaissa tiettävästi ensi kerran tanskalaisessa Nydamin suolöy* 
dössä, 4 nnellä vuosisadalla j. Kr. Kaksi Hannunvaakunaa on koris* 
teena eräässä württembergiläisessä, roomal. rautakauteen kuuluvassa 
soljessa.1 Kun ottaa huomioon, että kulttuurivirtaukset tarvitsivat 
muinoin vuosisatoja pohjan perille ehtiäkseen, täytynee olettaa Kemi* 
järven suksen palautuvan ennemmin Kristuksen syntymän jälkeiseen 
kuin etiseen aikaan. Berg  päättelee Bysken ja Lyckselen sekä muiden 
»bottnisen tyypin» suksien, joita on löytynyt varsinkin Pohjois*Ruot* 
sista, kuuluneen pirkkalaisille, mutta mielestäni ne voidaan yhtä hy* 
villä perusteilla otaksua olevan lappalaista alkuperää. — Kemijärven 
suksen löysivät Kalle Heliste ia Arvo Kemppainen ja sen toi Kan* 
sallismuseoon ylioppilas Jorma Leppäaho, joka suoritti löytöpaikalla 
kaivauksen ottaen siitä maanäytteen (Esihist. os., n:o 9908).

4. Pertunmaan pitäjän Ruorasmäen kylän Jokelan talon maalta 
löytyi helmikuussa 1932 Lylysjärven pohjoispäästä n. 250 m n päässä 
talosta 80 cm:n syvyydestä suomudan otossa aika hyvin säilynyt 
s u k s i ,  kooltaan 1 6 8 ,5 x 1 3 x 3  cm (kuva 1, C). Se on isosyistä, harvi* 
naisen vaaleana säilynyttä männynlylyä, jossa havaitaan siellä täällä 
aivan pieniä oksia. Keula, joka on katkennut löydettäessä, suippenee 
jyrkänlaisesti; kanta päättyy tylpän pyöreästi. Päällypinta on hieman 
kupera, vaikuttaen paikoin heikosti harjavaltakin, päläs kapea, etu* 
osastaan vähän kourupintainen, taaksepäin hyvin loivasti aleneva. 
Välimatka mäyksenreiästä keulaan osoittautuu 18 cm:iä pitemmäksi kuin 
samasta kohdasta kantaan. Jalkavuus on 2, keulannousu 3 cm. Pohjaa 
reunustaa molemmilla sivuilla matala kohopiena, joka kulkee kannasta 
lähes kärkeen asti. Päättäen siitä, että pienojan välinen osa pohjaa 
ei osoita juuri ensinkään kulumisen jälkiä, on se ollut aikoinaan 
karvanahalla katettu. Suksen on maanviljelijä Heikki Laukka antanut 
Mikkelissä olevalle Suur*Savon museolle.

5. Tyrvään pitäjästä löytyi v. 1934 Sammaan* 1. Illonjoen poh* 
jasta s u k s e n  k e u l a k a p p a l e  (kuva 1, D), kooltaan 76 X  13,5 X 1,8 
cm, ainekseltaan samanlaista puuta kuin Pertunmaankin suksi, vain 
väriltään vähän tummempi. Päällypinta on kuperan harjava, pohja 
niinikään kupera ja sitä reunustaa molemmin puolin aina kärkeen 
saakka ulottuva kohopiena. Pohja näyttää katkeinpäästään jonkin ver* 
ran kuluneelta, joten se ei liene ollut koko käyttöaikaansa nahalla 
katettuna. Kärki suippenee jyrkähkösti ja sen nousu on 6,3 cm. 
Tyrvään ja Pertunmaan suksia voidaan pohjanmuotonsa puolesta ver* 
rata kahteen Oulun museossa säilytettävään muinaissukseen, jotka 
ovat löytyneet Limingasta ja Säräisniemeltä (ks. SM 1931—32, s. 51,

1 B. Salin, »Die altgerm anische T hierornam entik», kuva 86.



-  5 -

kuvat D, E). Säräisniemen suksi tulee myös leveyssuhteiltaan ja kär* 
jenmuodoltaan lähelle Tyrvään ja Pertunmaan suksia. Kaukana toi* 
sistaan sijaitsevat löytöpaikat osoittavat tällä tyypillä aikanaan olleen 
laajan levinneisyyden; kenties pienapohjainen muoto on ollut meillä 
melkein yksinvallitsevana jonakin kaukaisena ajanjaksona, jonka ikää 
ei meillä, maanäytteiden jäätyä talteenottamatta, voida tarkemmin 
määritellä. Ruotsissa sijoittuu tähän kuuluva Taalainmaan Älvdalenin 
löytö aikaan 2500 v. ennen meidän päiviämme. Liminkalainen suksi 
lienee muita hyvän joukon nuorempi päättäen sen suhteellisesta ka* 
peudesta ja sekä ylä* että alapintaan uurretuista koristeviivoista, joiden 
johdosta se ei myöskään näytä olleen nahalla pohjattu. Pertunmaan 
suksessa pohjan pinta osoittautuu vähemmän kuperaksi, varsinkin 
pälkään etupuolelta, kuin p.o pohjalaisissa löydöissä, täten läheten 
jonkin verran Älvdalenin muinaissusta. — Tyrvään suksi on vaihdon 
kautta hankittu Tyrvään museosta Kansallismuseoon (Kansat. os. n:o 
7718).

6. Posion pitäjän (kuulunut ennen Kuusamoon) Kynsiperän kylän 
Heikkilän talon tnaalta löytyi v. 1933 Lammintaussuon uutisraivaus* 
alueelta 17 cm syvältä mudasta lylymäntyinen, molemmista päistään 
katkennut s u k s i 1 (kuva 3, B), kooltaan 128,5 X 15,9 X 1,8 cm. Päälly* 
pinta on suurimmalta osaltaan tasainen; taaksepäin levenevä päläs ale* 
nee jyrkästi eteen*, mutta aivan loivasti taaksepäin. Kärki ja kanta 
ovat suipenneet nähtävästi verraten jyrkästi. Pohjassa havaitaan matala, 
päitään kohti kapeneva olas, joka paikoin on tuskin nähtävissä poh* 
jan kulumisen tähden. Jalkavuus 1,9 cm. Suksi on käyttöaikanaan 
haljennut kärjestään viistoon pälkään sivussa olevaan oksaan asti sekä 
korjattu kahdella sidereikäparilla. Muodoltaan suksi lähenee melkoi* 
sesti Liperin muinaissusta (SM  1911, s. 9, k. 2), joka kuitenkin on 
tasapohjainen, olaaton. Suksi lunastettiin löytäjältään maanviljelijä 
Antti Huoviselta Kansallismuseoon (Kansat. os., n:o 7599: 2).

7. Kinnulan pitäjän Kinnulanlahden Joenniemen talon maalta 
Kivijärven rannasta n. 100 m etelään löytyi v. 1933 suosta ojankai* 
vuussa n. 40 cm syvältä saven ja mudan rajasta hyvin tehty, pieni 
s u k s i  (kuva 3, A), näköjään kuusipuinen, kooltaan 108,7 X 9,3 X 2,3 
cm. Alkuaan se on ollut hieman pitempi, sillä kannasta on palanen 
lohjennut pois, todennäköisesti löydettäessä, jolloin se on kokonai* 
suudessaankin murtunut kolmeksi kappaleeksi. Päältä jokseenkin tasai* 
sen suksen pohjaan on koverrettu leveä (5,7 cm) olas, joka on keula*

1 Löytäjä ilm oittaa m ainitusta suosta tavatun, paitsi tätä susta, myös jalak= 
senkatkelm an ja  puuluistim en (näistä tuonnem pana) 250 m:n pituisella matkalla 
17 cm:n syvyydestä. Kun kaikki 3 esinettä löyty ivät erillään toisistaan, tu n tu u  kui* 
tenk in  epäiltävältä, että ne kaikki olisivat tavatu t ju u ri yh tä  syvästä.
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puoleltaan kulunut hyvin matalaksi. Jalkavuutta ei tunnu ensinkään, 
vaan molemmat päät nousevat hiljakseen, keula 4, kanta 2 cm. Keu* 
lankärjessä on pieni nipukka (n.s. tuopinkorva) ja reikä. Kapea päläs 
loivenee eteenpäin jonkin verran jyrkemmin kuin taakse, ollen yläpin* 
naltaan huomattavan kovera. Sen sivut päättyvät kantapuoleltaan pie*

Kuva 3. Suksia: A  K innula, B Posio, C Saarijärvi.

neen poikkiviiltoon, ikäänkuin pälkään loppumakohdan todentami= 
seksi. Pälkään etuosassa nähdään veitsenkärjellä leikattu kuvio (a), joka 
palautuu nauhaornamentiikkaan; toht. C. A . Nordmanin  arvostelman 
mukaan se ei voi olla pakanuuden ajan loppua, n. vuotta 1200 van= 
hempi. Käyttöaikanaan on suksi haljennut keulastaan ja korjattu rih* 
malla, jota varten halkeimen molemmin puolin on tehty pieni reikä (b). 
Ulkomuodoltaan tämä suksi muistuttaa paljon Kinnulasta löydettyä 
toista muinaissusta (Kansat. os., n:o 7405), joka on kuvattu SM:ssa
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1931—32, s. 51, k. F. Näiden suksilöytöjen väliä on n. 1 km (Kansat. 
os., n:o 7595: 1).

8. Saarijärven pitäjän kirkonkylästä löytyi muutamia vuosia 
takaperin Yhteiskoulun maalta lylymäntyinen s u k s e n  k e u 1 a p u o-- 
l i s k o  (kuva 3, C), mitoiltaan 6 8 ,5 x 1 1 ,4 x 2 ,9  cm. Se on katkennut 
pälkäästä vähän mäyksenreiän takaa ja sitäpaitsi kärjestä. Varsin leveä 
päläs loivenee tasaisesti keulaan päin, joka nousee huomattavasti. 
Pälkään kummastakin syrjästä etenee vähän matkaa keulaa kohti matala 
kohopiena, mikä piirre tunnetaan eräistä muistakin muinaissuksistamme. 
Suksen sekä päälly« että alapinta ovat hiukan kuperat; pohjan keskitse 
käy matalahko, 3 cm leveä olas. Päällypintaa koristaa 15juovaal.rikkoa, 
jotka jakautuvat kolmeen ryhmään ja joiden kaltaisia tunnetaan useista 
muinaissuksistamme. Keskimäisen ryhmän kärkipuolessa nähdään sitä« 
paitsi kolme nuolenkärjen muotoista syvennystä. Suksi vaikuttaa siro« 
ja kevyttekoiselta.

9. Vihannin pitäjän Alpuan kylän Niemen talon maalta löytyi 
v. 1917 tai 1918 sirotekoinen s u k s e n  k e u l a k a p p a l e  (kuva 4, B) 
vanhasta Alpuanjärven rantapenkerestä, n. 5 m:n päässä entisestä ranta« 
viivasta, ns. Nuottasaaren kainalosta, mudasta 40—50 cm syvältä, 
ojankaivuussa. Katkelman pituus oli arviolta 50, leveys 10 cm. Kupe« 
rassa pohjassa oli sormenlevyinen pyöreäselkäinen olas, päällypuolessa 
muutamia koristeviivoja. Löytöpaikan läheltä tavattiin maan sisästä 
nuotionsijoja ynnä puoleksi palaneita puunkappaleita, ja suksessakin 
näytti katkeimen kohta hiiltyneeltä. Esine on myöhemmin hukkautu* 
nut. (Kertonut kesällä 1934 maanviljelijä Aate Lumiaho.)

10. Vimpelin pitäjästä M ännikön talon maalta Lappajärvestä 
lähtevän Savon« 1. Ähtävänjoen niskasta 1745 m itäkoilliseen ja Vim* 
pelin kirkosta 1860 m eteläkaakkoon löytyi n. v. 1900 viemäriojan 
kaivuussa n.s. Muurannevalla turvekerroksen alta mudasta n. 180 cm:n 
syvyydestä s u k s i  p a r i  (kuva 4 A), joka lepäsi vaakasuorassa äsen* 
nossa. Suon pinnalla oli jonkin verran rahkaa, ja sitten seurasi paksu 
saraturvekerros pohjamutaan saakka. Sukset olivat hieman jalkavat, 
180—190 cm pitkät, 15 cm leveät, siromuotoiset ja tehdyt männyn 
lylystä (»janhuksesta»); paksuus muisteltiin samaksi kuin nykyisen 
murtomaasuksen. Päällypuoli oli harjava pälkään kummallakin puo« 
lella, mutta tasainen lähempänä keulaa ja kantaa, joka jälkimäinen 
päättyi jyrkän tylppäkulmaisesti. Päällypuolta koristi molemmilla reu« 
noilla, paitsi pälkään kohdalla, kaksi rinnakkaista syvää piirtoa, ja 
pinnan keskikohdalle oli tehty »pihlajanlehden malliset» leikkaukset 
niin, että lehdykät kävivät keulapuolella eri suuntaan kuin kanta« 
puolella. Pohjassa oli verraten kapea olas. Mäyksenreiän laatua ei 
valitettavasti enää muisteta, sukset oli nim. poltettu kahvipuina
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oltuaan korjussa muutamia vuosia 
löydön jälkeen, ja löytäjä on jo kuol« 
lut. Siitä, että näinkin paljon tiede« 
tään p.o. suksista, tulee kiitos rakennus« 
mestari Eino Uusituvalle, joka niiden 
johdosta haastatteli v. 1934 »kymme« 
niä henkilöitä». Kun oli kerrottu toi« 
sen suksen puoliskon jääneen löydet« 
täessä maahan, koetti hän sitä etsiä, 
mutta tuloksetta. — Edellämainittu 
pihlajanlehtikuosi on suolöydöissämme 
ainutlaatuinen; voidaan kenties otak« 
sua sen olleen jonkinlaista reunasilmu« 
kallista nauhaornamentiikkaa ja nähtä« 
västi runsaampaa kuin tähän asti tun« 
temissamme muinaisajan hiihtimissä.

11 —12. Turtolan pitäjän Pellon ky« 
lästä, »Vanhan Kirkkotien» päältä Väy« 
län (s.o. Torniojoen) rannalta löytyi 
v:n 1915 tienoilla niityn ojaa kaivet« 
taessa kaksi s u k s e n  k e u l a k a p «  
p a l e t t a .  Toinen oli 60—70 cm:n 
pituinen, n. 6 tuuman ( =  15 cm:n) 
levyinen. Siinä nähtiin jalansija mäyk« 
sineen, »leveä jalansijan ( =  mäyksen) 
reikä» ja pohjassa kapea olas. Toi« 
nen oli n. 30 cm pitkä, n. 4 tuumaa 
( = 1 0  cm) leveä; siinäkin näkyi olas. 
Koristeita ei kummassakaan kappa« 
leessa havaittu. Suksenkatkelmat ovat 
hukkautuneet (Eelis Juuson kertoman 
mukaan kirjailija S. Paulaharju ilmoit« 
tanut S. Kirjallisuuden Seuralle v. 1934).

13. Kangasalan pitäjän Apajapoh« 
jan kylän Tuholan talon maalta Via« 
perän korvesta löytyi v:n 1928 tie« 
noilla mutaa 1. »rutaa» kaivettaessa 
työmies Matti Heikkilän Sanakirja« 

säätiölle antaman ilmoituksen mukaan, jonka kunnallisneuvos Jalmari 
Meurman on v. 1933 tarkistanut, » v u o d a l l a  p o h j a t t u  s u k s e n «  
k a p p a  le», joka sittemmin näyttää hukkautuneen. Mainittakoon,
että saman kylän Kottilan talon maalta Vialahden perukasta on

C r

Kuva 4. A  suksi, Vim peli (E. Uusi« 
tuvan  piirroksen m ukaan), B suksen 
keulakappale, V ihanti (A. Lum iahon 
piirroksen m ukaan), C puuluistin , 

Posio.



-  9 -

rutakuopasta löydetty muinaisen verkon kiveksiä (Esihist. os. n:o 
7965; 5 -1 0 ) .

14. Auran pitäjästä Kuusrahkan suosta, joka sijaitsee lähellä 
Tarvasjoen rajaa, on sikäläisen turvepehkutehtaan omistajan Oskari 
Metsolan ja toimittaja F. M. Karrakosken tiedonantojen mukaan löy« 
tynyt useita vuosia takaperin s u k s i p a r i ,  jonka silloinen tehtaan 
isännöitsijä Julius Grönlund oli ottanut haltuunsa lähettääkseen jo« 
honkin museoon. Mikäli tiedetään, ei näitä suksia kuitenkaan löydy 
mistään maamme museosta. Asiasta ei ole saatu tarkempaa selkoa 
syystä, että hra Grönlundin nykyinen olinpaikka on tuntematon. — 
Hra Metsolan ilmoituksen mukaan näkyy samassa suossa n. 1 m:n 
syvyydessä hirsistä kyhätyn lautan pää.

15. Orimattilan pitäjästä löytyi v. 1912 s u k s i  Virenojan rahka« 
suosta, 3 km:n päässä Virenojan kylästä, 80 cm syvästä ja n. 20 m:n 
etäisyydessä hiekkaharjun reunasta. Löytäjän, Lauri Ylöstalon, tiedon« 
annon mukaan suksi, joka on hukkautunut, muistutti ulkomuodoltaan 
n. 20 vuotta takaperin käytettyä kajaanilaista mallia; leveys oli n. 10 cm.

16. Ilmajoen pitäjän Peltoniemen 1. Kiikerin kylästä Ala«Hako« 
lan talon pellosta löytyi v:n 1914 paikkeilla, talosta n. 14 km etelään, 
ojankaivuussa n. 1 m-.n syvyydestä suomudan ja pohjasaven rajasta 
s u k s i ,  jonka laatua ei kuitenkaan tunneta siitä syystä, että suksi on 
hukkautunut ja sen löytäjä Valentin Latvala kuollut kolmisen vuotta 
takaperin. (Ilmoittanut v. 1934 yliopp. Veikko Peräsalo.)

17. Kuusamon pitäjästä, Rukajärven pohjasta, pari kyynärää 
syvältä, löytyi v:n 1910 seudussa toista korttelia (s.o. päälle 15 cm) 
leveä »lappalaisen s u k s i » ,  jonka pälkääseen oli neulottu »nahkalla» 
talla päälle, kun ei ollut saatu muuten mäyksenreikää; nahka oli mädän« 
nyt. Hukkautunut. (Ilm. kirjailija S. Paulaharju S. Kirj. Seuralle v. 1934.)

18. Kuusamon pitäjästä on aikoinaan löytynyt »Rokuanlammin 
takaa» suosta kahdeksi kappaleeksi taittunut »lapin s u k s i » ,  jonka le« 
veys oli n. 2 korttelia ( = 3 0  cm). Päläs oli »nahkalla» neulottu puun 
päälle. Hukkautunut. (Ilm. kirj. S. Paulaharju S. Kirj. Seuralle v. 1934.)

19. Valtimon pitäjästä Sivakankylän ja Sotkamon Kovasinvaaran 
väliltä löytyi v. 1931 suosta eripituinen suksipari, » l y l y »  ja »si« 
v a k k a» siten, että eräs henkilö vajosi rimpeen ja tunsi jalkojensa 
alla kovan esineen; hän nosti sukset pystyyn puuta vasten, mutta kun 
joku aika takaperin mentiin niitä hakemaan, ei enää löydetty. (Ilm. 
talonomistaja W äinö Hämäläinen v. 1935.)

20. Nurmeksen Palomäen kylästä, joka sijaitsee Kuopion maan« 
tien varrella, löytyi suosta ojankaivuussa 3—4 vuotta takaperin leveä, 
vitsasmäyksellä varustettu s u k s i .  Hukkautunut. (Ilm. talonomis« 
taja W äinö Hämäläinen v. 1935.)
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Jalaksia.
1. Heinolan pitäjän Viikinäisten kartanon maalta n.s. Harakka« 

lahden vesijätöltä Ala«Rievelinjärven pohjoisrannalta löytyi kesällä 
1934 mudanotossa 1,2 m syvästä lylypuinen j a l  a s  (kuva 5, A), kool* 
taan 246 X 11,5x6  cm. Se näyttää luonnostaan kaartuvan ylös molem« 
mista päistään ja on karkeasti, luultavimmin kiviaseella, koverrettu 
päältäpäin pitkin pituuttaan. Idea tähän saatiin kenties yksipuisesta 
ruuhesta; kuurnan tarkoituksena oli toisaalta keventää jalasta, toisaalta 
helpottaa kaplaiden kiinnittämiseen tarvittavien reikien kaivertamista. 
Pohjan ja laitojen ulkopuolen muodostaa melkein luontainen puun« 
pinta, ja kun puu on poikkileikaten jossain määrin epäsymmetrinen, 
päätyy kuurnakin samanmuotoiseksi. Jalas on myös hiukan sivuväärä 
joko luonnostaan tai sellaiseksi vetäytynyt suossa. Siinä havaitaan kaksi 
paria laitareikiä, niistä toinen lähellä kantaa, toinen 63 cm:n päässä 
keulankärjestä. Lisäksi on yritetty kaivertaa reikää (kohta a) vasempaan 
reunaan 75 cm:n päähän kannasta, mutta se on jäänyt keskentekoi« 
seksi. Toistaiseksi ei voida varmasti päätellä, millaisesta kulku« tai 
kuljetusneuvosta jalas on peräisin, mutta pohja ja reiät osoittavat joka 
tapauksessa niin paljon kulumisen merkkejä, että jalasta ei voi pitää 
puolivalmiina, vaan jo käytettynä esineenä. Päällyskuurnan laidat 
näyttävät sileämmiltä ja kuluneemmilta kuin kuurnan pohja, johtu« 
neeko tämä sitten tekotavasta vai jalaksen käytöstä. Voisi kyllä olettaa, 
että kyseessä on jonkinlainen ahkion 1. »veturin» emäpuu, johon olisi 
molemmille sivuille liitetty laitaliisteet, mutta esineen kapeuden vuoksi 
täytynee sitä paremmalla syyllä pitää sittenkin alkeelliseen 2«jalaksi« 
seen rekeen kuuluvana. Kysymys kaplaiden laadusta ja kiinnitys« 
tavasta jääköön avoimeksi siihen saakka kuin tämänkaltaisia löytöjä 
tehdään lisää; ehkäpä tuossa kulkuneuvossa ei ollutkaan kaplaita sa« 
nan nykyisessä merkityksessä. Tähän asti tunnetuista jalaksista sitä 
muistuttaa eniten eräs Rantasalmelta löytynyt esine, jonka U. T. Sire= 
lius on julkaissut S.«ugr. Seuran Aikakauskirjassa XXX1 ja P. W . 
Schmidtin juhlakirjassa2. Tämän jalaksen esittää kuvamme 6. Siinä« 
kin nähdään keulasta kantaan ulottuva päällyskuurna, mutta reikä« 
pareja on laidoissa useita ja niiden jokaisen kohdalla kuurnan poh« 
jassa syvennys lähes kuurnanlevyistä kaplasta varten; kaplaat sijoittui« 
vat siinä niin muodoin yhteen riviin. M uuten Rantasalmen jalas on 
lyhyempi, kapeampi ( 2 2 2 x 7 ,5 x 5  cm) ja arvattavasti paljoa myöhäi« 
senpikin kuin Heinolan. Huomautettakoon, että Heinolankin jalak«

1 »Ü ber einige pro to typen  des Schlittens» (SUSA XXX, 32, s. 25).
2 »Zur G eschichte des prähistorischen Schlittens» (Publication d ’hom m age 

offerte au  P. W. Schm idt, s. 949 ss.).
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sessa on keulimaisen reikäparin kohdalla kuurnassa syvennys, jonka 
kohdalta pohja on osaksi puhjennut. Toistaiseksi lienee kuitenkin 
varminta olla väittämättä sitä nimenomaan kaplaskoloksi.

Heinolan Viikinäisten jalaksen toimitti sen löytäjä maanviljelijä 
Juho  Virtanen Kansallismuseoon herra Pekka Kurosen asiasta ilmoi« 
tettua (Esihist. os., n:o 9882). Jalaksen iästä tekee tohtori Leo Aario  
selkoa tämän SM:n niteen sivuilla 22—27.

Kuva 6. Jalas, Rantasalm i (Sireliuksen m ukaan).

2. Rautalammen pitäjästä on löytynyt j a 1 a k s e n takapää (kuva 
5, E), joka vuosien 1917—22 välisenä aikana hankittiin Kuopion mu« 
seoon. Esine on tummanruskeaa mäntyä, kooltaan 76,5 X 8,7 X 2,3—3,5 
cm, ja sitä tyyppiä, jossa kaplaat sijoitettiin kahteen riviin keskellä 
kulkevan (tässä 3,5—4 cm leveän) kuurnan molemmin puolin. Kap« 
laskolot ja sidereiät vuorottelevat; edelliset ovat kuluneet pyöreäpoh* 
jaisiksi. Kannassa äärimäisinä nähtävät kolot ovat niin liki toisiaan, 
että niiden väliseinä on yhdestä kohtaa puhjennut. Oikeanpuolisista 
koloista suuntautuu 2 kpl. (piirroksessa merk. 2, 3) melkolailla ulko* 
viistoon; mahdollisesti kaplasten yläpäät puristettiin kaustaan liitet« 
täessä lähemmäs toisiaan niin, että niiden tyvet kiristyivät lujemmin 
kolojen sisäsyrjää vasten. Viimeinen sidereikäpari on varsin leveä, 
nähtävästi siinä tarkoituksessa, että äärimäinen kaplaspari voitiin lujasti
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hihnoittaa, ja tätä varten tehtiin kantanirkkoon vielä poikittainen reikä. 
Päällyskuurna on hieman harjava, ja siinä näkyvät selvästi (kivisen?) 
teräaseen lyhyet lastunjäljet. Pohja on vähän kupera, jalkavaksi painu« 
nut sekä sileäksi kulunut. — Tämä jalas on meillä löytyneistä jo vii« 
des tyyppiänsä, sillä samantapaisia sisältyy Kansallismuseon kokoel« 
miin 4 kpl., jotka ovat peräisin Kuortaneelta, Ylistarosta, Kiuruvedeltä 
ja Rantasalmelta (SUSA XXX, 32, s. 14-17; SM 1930, s. 83, k. 1 E, 
1931—32, s. 60, k. 2 A). Kuopion museon jalas (n:o 2776) eroaa 
edellämainituista vain siinä, että se on hoikempi ja sen sidereikien 
luku suhteellisesti vähempi. Esineen on julkaissut Kalervo Killinen 
(»Kaksi ahkion pohjapuuta», Aarni VI, 1934).

3. Jalasjärven pitäjästä Koskuen kylän Erkkilän talon maalta, 
500 m talosta länteen löytyi v. 1933 mudan otossa soistuneesta metsä« 
notkosta n. 1,5 m:n syvyydestä pohjalietteen päältä painavasta lyly« 
männystä tehty j a l a s  (kuva 5, B), kooltaan 1 6 1 x 8 ,6 x 4 ,3  cm. Jalas 
on vähän jalkava, keula katkennut ja sen nousu 4 cm; pohja hieman 
kupera, päällypinta tasainen, mutta toista sivuaan kohden kalteva. 
Siinä nähdään 9 paria kaplaskoloja — niistä keulimainen juuri kat« 
keimessa —, jotka ovat melko syviä, toiset pystysuoria, toiset hiukan 
sivulle kaltevia. Kuten halkileikkauksesta näkyy, ovat kolot sisältä 
jonkinverran laajempia kuin suustaan. Johtuneeko tämä siitä, että 
kaplaiden tyvet lyötiin väkivoimalla koloihinsa? Nykyäänkin esim. 
Keski«Pohjanmaalla isketään kaplaat vängällä työreen jalaksen liian 
ahtaiksi tehtäviin reikiin, jotta kaplaat pysyisivät tiukemmin alallaan. 
Toinen silmiinpistävä seikka on se, että jalas on kolmen keulimaisen 
kaplasvälin kohdalta ohuempi kuin muualta; tämä ei kuitenkaan näytä 
johtuvan teräaseella veistämisestä, vaan kulunnasta, mitenkä asia lie« 
neekin selitettävissä. Voisi kyllä ajatella, että ajomies piti jalkojaan 
jalaksen keulapuolen päällä, mutta hankaus tuskin saattoi muodostua 
näin tuntuvaksi kovapohjaisiakaan kenkiä käyttäen ja vielä vähemmän, 
jos jalkineet, kuten luultavaa, olivat karvanahkaiset. — Tämän tyyppisiä 
reenjalaksia tunnetaan ennestään 2 kpl. (Saarijärvi, Alavus; ks. SUSA 
XXX, 32, s. 23 -25).

P.O. jalaksen löysi maanvilj. Iisak Koskimäki, jolta se lunastet« 
tiin Kansallismuseoon (Kansat. os., n:o 7534: 3). Mainittakoon, että 
löytöpaikan läheisyydestä, Erkkilänkankaalta, on tavattu paksun sam« 
malpeitteen alta kivilatomus, »selvää ihmiskäden jälkeä».

4. Sodankylän pitäjän Unarin kylästä löytyi kesällä 1932 Maantie« 
uoma«nimisestä suosta n. 50 cm:n syvyydestä ojankaivuussa lylymän« 
tyinen j a l a s  (kuva 5, C), mitoiltaan 181 X 10 x 4  cm, toisesta päästään 
vähän katkennut, keskikohdaltaan hiukan jalkava. Sen poikkileikkaus 
osoittautuu soikeaksi; siis molemmat pinnat ovat huomattavan kupe«
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rat. Yläpinnassa nähdään kolme kaplaskoloa, jotka kaikki ovat kulu* 
neet rikki, mutta näyttävät olleen sellaisia kuin rekonstruktiot a—d 
osoittavat. Kolon molemmilla sivuilla lienee ollut sidereikä, jonka 
kautta sidehihna kulki kaplaan tyven alitse ja sitten edelleen ehkä 
kaplaan varteen tehdyn reiän lävitse. Esine palautuu sellaiseen 2* 
jalaksiseen rekeen, jonka Sirelius esittää P. W . Schmidtin juhlakirjassa 
erään enontekiöläisen jalaslöydön ja nykyisen tsuktsilaisen (oikeam* 
min: lamuttilaisen) koirareen perustalla. — Jos Sodankylän jalaksen 
eheä, suippo pää on keula, lienee se aikoinaan ollut painettu kaare* 
vammaksi. Jalaksen löysi hra Reino Riksholma, jolta se lunastettiin 
Kansallismuseoon (Kansat. os., n:o 7534: 1).

Kuva 7. Syrjääniläinen koirankelkka (Sireliuksen mukaan).

5. Sonkajärven pitäjästä, Sälevänjärvestä, löytyi v. 1933 n. 65 
cm syvältä pohjapinnan alta savensekaisesta mudasta lylymäntyinen, 
kolmeksi kappaleeksi katkennut j a l a s  (kuva 5, D), kooltaan 146 X 
5,6 X 1,5—3 cm. Sen pohja on »pullo», sikäli että molemmat päät 
vähän nousevat. Keulasta puuttuu pieni pala, kannasta luultavasti 
pitempi pätkä. Esine lähenee nykyistä jalasmuotoa siinä, että kaplaan* 
reiät käyvät lävitse. Niiden kohdalta jalas on jätetty paksummaksi 
kuin muualta. Samanlainen jalas tunnetaan vielä nykyään syrjääni* 
läisestä koirankelkasta (kuva 7). Valtion urheilu* ja voimistelulauta* 
kunnan hallussa on toinen tällainen, mutta vielä pienempi jalas, jonka 
keskivaiheilla on kaplasten välissä koloreikä sidehihnan kiinnittämi* 
seksi joko kaustaan tai kaplaihin. (Vrt. syrjääniläisen kelkan kaplaan 
tukisidettä, jonka toinen pää on kiinni jalakseen lyödyssä naulassa.) 
Pohjois*Ruotsistakin tunnetaan pari kolme tähän nuorimpaan ryhmään 
kuuluvaa muinaisjalasta. — Sonkajärven jalas on lunastettu Kansal* 
lismuseoon maanvilj. Eero Kumpulaiselta (Kansat. os., n:o 7534:2).
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6. Posion pitäjästä löytyi v. 1933, samoilta paikoin kuin suksi 
n:o 6, lylymäntyinen j a l a k s e n  (?) keulakappale (kuva 5, F), kool* 
taan 8 7 x 1 0 ,2 x 1 ,6  cm. Sen päällypinta on tasainen, pohja hieman 
kupera. Esineessä, jonka kärki on toiselta sivultaan särkynyt, havai* 
taan kaksi reikää ja keskivaiheilla kummassakin reunassa veitsellä tehty 
kolo, joiden käyttötarkoitusta käy vaikeaksi arvata. Katkelma on 
pohjasta kulunut ja puunsyistä päätellen se näyttää katkenneenkin 
siten, että keula hankautui poikki siitä kohden, missä sen nousu al* 
koi huomattavasti tuntua. Voisi ajatella esinettä sen katkettua pidetyn 
nevasuksenakin; siinä mielessä jalka olisi sidottu siihen hihnalla tai 
vitsaksella, joka kulki sitä varten tehtyjen reunalovien kautta pohjan 
alitse ja jalkaterän päällitse. Esine on saatu maanvilj. Antti Huovi* 
selta (Kansat. os. 7599: 3).

A hkion emäpuita.
1. Haapaveden pitäjän Ollalan kylän Kärjen talon uutisraiviosta 

30 m n päässä Haapalammen rannasta, 30 cm:n syvyydestä veden tuo* 
malta näyttävän hietakerroksen päältä, jota peitti muta, löytyi syk* 
syllä 1933 pahoin särkynyt havupuinen metsämiehen a h k i o n  1. 
» v e t u r i n »  e m ä p u u  (kuva 8, A), kooltaan 228 x  1 8 x 2 —3,6 cm; 
keulannousu 6,5 cm. Emäpuusta kohoaa pitkin pituutta molemmilla 
sivuilla piena, jonka ulkopalletta vastaan laitaliisteet arvatenkin 
tukeutuivat. Kiinnittiminä toimivat todennäköisesti vitsakset, jotka 
olivat kiinni kohopienoja lävistävissä rei’issä ja sitten kävivät itse 
liisteiden lävitse näiden leveyssuunnassa — samaan tapaan kuin vielä 
tuonnoin rajakarjalaisissa ahkioissa, joista kuitenkin pienat puuttuvat. 
Vitsasten reikiä nähdään kohdissa 1, 2, 3 ja luultavasti niitä on ollut 
myös kohdissa 4, 5, vaikka reiät ovat lohjenneet pois. Emäpuun kan* 
nassa havaitaan keskilinjalla lisäksi 2 erikoista reikää, joihin kenties 
on ollut kaari kiinnitettynä. Vetohihnan 1. jutkon reiästä on osa säi* 
lynyt keulankärjessä, joka lienee rikkoutunut emäpuuta suosta nos* 
tettaessa (Kansat. os., n:o 7597).

2. Åhtävän pitäjästä Nådjärven luota Avelsmåssan nimisestä 
paikasta suopellon kynnössä löytyi v. 1927 mäntyinen » v e t u r i n »  
e m ä p u u n  keulapuoli, mitoiltaan 131 X  15,5 X 2— 11 cm (kuva 8, C). 
Siinä nähdään, kuten edellisessäkin, kaksi kohopienaa ja niissä kaksi 
paria poikittaisia reikiä liisteiden kiinnittämiseksi; näiden keulapäitä 
varten on emäpuun komeasti kivertyvässä nokassa kahden puolen 
syvät varhot. N okan alaosassa on vaakasuora jutkon reikä. Keula 
nousee yhteensä 17 cm. Emäpuu on sekä päälly* että pohjapuoleltaan 
melkolailla syöpynyt maassa ja käynyt tummanväriseksi; yläpinnassa
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havaitaan hiiltymisen merkkejä. Esineen omistaa Ähtävän kotiseutu* 
museo, jolle löytäjä, hra H ugo Viklund, sen lahjoitti.

3. Taivassalon pitäjästä löytyi kesällä 1934 (?) aika hyvin säily* 
nyt lylymäntyinen metsä* tai kalamiehen » v e t u r i n »  e m ä p u u  (kuva 
8, B), kooltaan 222,5 X  13 X 4—15,5 cm. Sen myi Turun hist. museolle 
muinaistavarankauppias Olga Lehtinen, joka saattoi esineestä antaa 
vain lisätiedon, että se oli löytynyt merenpohjasta. Tässäkin emä= 
puussa, jossa keulan nousua on 18 cm ja jalkavuutta n. 1 cm, näh« 
dään kaksi kohopienaa, joista kuitenkin toinen on osaksi lohjennut 
pois. Laitaliisteiden kiinnitystä varten käy pienojen lävitse viisi paria 
reikiä (osittain poislohjenneita). Kannassa on pienojen välissä vielä 
yksi reikä (kaarta varten?) ja kauniisti kaartuvan keulan alaosassa

jutkon reikä. — O n yllättävää havaita, että tällaisia vetureita, joita 
nykyajalta tunnetaan vain Peräpohjasta ja Raja*Karjalasta (kuva 9), 
näkyy muinoin käytetyn Länsi» ja Lounais*Suomessa, jopa vallan Tu* 
run saaristossakin.

4. Sonkajärven pitäjän Marjamäestä löytyi v:n 1928 tienoilla Sonka* 
ja Vääräjärven välisen kuivion reunasta » v e t u r i n »  e m ä p u u n  
keulapää (kuva 8, D), kooltaan 7 2 ,5 x 1 2 ,4 x 1 ,8 —4,8 cm, vaaleata 
mäntyä. Keulan nousua ei ensinkään; joka puolelta sileäksi kulunut. 
Kärjessä kahden puolen varho laitaliisteiden kiinnittämiseksi; siteitä 
varten on siinä kaksi pientä vaakasuoraa reikää, joiden välinen isompi 
reikä on jutkoa varten. Taempana emäpuussa nähdään kuusi paria pysty* 
suoria tai hieman viistoja pikku läpiä. Näitä yhdistää pohjan alapuo* 
lella parittain syvä uurre. Tämäntapaista emäpuuta kuvaa Sirelius 
tutkielmassaan »Über einige prototypen des Schlittens» (SUSA XXX, 
32, s. 9 —10). Pudasjärveltä löytyi nim. aikoinaan harvinaisen pitkä 
ahkion emäpuu (280 x 12,5 cm), josta vielä puuttuu arviolta n. 20 cm 
pitkä kärkipala (kuva 10). »In abständen von 80—90 cm finden wir in 
2
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der planke löcher, die zweifellos dazu gedient haben die hölzernen 
zapfen zur befestigung der rippen aufzunehmen. Die letzteren sind 
aber auch festgenäht gewesen: an der unteren seite der planke sind 
nämlich die löcher durch eine rinne miteinander verbunden, die die 
naht vor abnutzung geschützt hat». Nähdäkseni ei kuitenkaan voida 
pitää varmana, että Pudasjärven ja Sonkajärven veturit olivat kaari» 
tetut, vaan on otettava varteen sekin mahdollisuus, että p.o. parittai» 
siin pikku reikiin ei lyöty vaarnoja, vaan niiden lävitse pujotettiin 
ohuet hihnat tai jänteet, joihin sitten laitaliisteet kiinnitettiin samalla 
tapaa kuin edellä käsitellyissä vetureissa vitsaksiin. — Sonkajärven 
emäpuu hankittiin v. 1933 Kuopion museoon (n:o 2911); sen on jul» 
kaissut Kalervo Killinen (»Kaksi ahkion pohjapuuta», Aarni VI, 1934).

5. Kankaanpään pitäjästä, Venesjärven rannasta n. 200 m länteen» 
päin, Apajalahden valtionmaalta, n. 34 km Siikaisiin menevästä maan»

Kuva 10. A hkion em äpuu, Pudasjärvi (Sireliuksen m ukaan).

tiestä pohjoiseen löytyi v. 1933 suota ojitettaessa lylymäntyinen »ve< 
t u r i n »  e m ä p u u  (kuva 11, A), jonka pituus on 197,6, leveys 16,3 ja 
paksuus kärjestä 8,6, keskeltä 2,6, perästä 0,7 cm; keulannousu 9 cm, 
pohja vähän »pullo», sillä se nousee hiukan kantapuoltaankin kohden. 
Keulapäässä nähdään molemmilla sivuilla varho liisteitä varten, jotka 
ovat olleet sidotut alalleen a:lla merkityn reiän lävitse käyneellä hih» 
nalla. Kärkilaajentuman alaosassa sijaitsee vielä toinen reikä (b) jut» 
koa varten. Perempänä ovat liisteet olleet kiinnitettyinä kahteen kaareen, 
jotka kumpikin naulattiin emäpuuhun 4:llä vaarnalla. Mahdollisesti 
oli kolmaskin kaari aivan perässä, siinä kun havaitaan lohkeaman reu» 
noissa jälkiä kahdesta reiästä. Esine lunastettiin löytäjältä, hra Niilo 
Hapmanilta Kansallismuseoon (Kansat. os., n:o 7570).

6. Alajärven pitäjän Kurejoen kylästä löytyi v. 1918 Nurmen 
talon maalta ns. Isonnevan niittyä pelloksi kuokittaessa lylymäntyi» 
nen » v e t u r i n »  e m ä p u u n keulakappale (kuva 11, D), jonka pituus 
on 101, leveys 12,5 ja paksuus kärjestä 6, kauempaa 1,6 cm. Keu» 
lannousu 18 cm; pohja edestä kuperahko, taempaa tasainen, molem» 
milla sivuilla varho laitaliisteitä varten, joiden sitomiseksi on keula»
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päässä vaakasuora, osaksi särkynyt reikä, vähän kärjempänä alaosassa 
taas jutkon läpi. Liisteitä lujittivat sisäpuoliset kaaret; niistä keuli» 
maisen vaarnojen reiät, 2 ehyttä ja 2 rikkoutunutta, nähdään lohkeama» 
kohdan alkupäässä. Jalasta on löytäjä, maanvilj. Matti Kuusisto, säi*

Kuva 11. A hkion  em äpuita : A  Kankaanpää, B Y litornio, C Inari, D Alajärvi.

lyttänyt kotonaan 15 vuotta, ja se lunastettiin Kansallismuseoon v. 
1933 (Kansat. os., n:o 7599:1).

7. Ylitornion pitäjän Lohijärven kylästä Revonpesäjänkän suosta, 
n. V2 km Majavajärvestä etelään löytyi v. 1913 ojankaivuussa 30 cm:n 
syvyydestä lylymäntyinen p o r o n a h k i o n  e m ä p u u  (kuva 11, B), 
mitoiltaan 2 0 0 x 1 5 ,7 x 2 ,7 —4 cm. Pohja on hieman jalkava ja kupe»
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rahko, keulannousu 21 cm. Reunoissa pieni uurre liisteitä varten, joita 
vahvistavien kaarien naulanreikiä on 8 paria. Halkileikkauksessa ha* 
vaitaan kohdassa a liisteiden keulasiteen lohjennut sija ja kohdassa 
b »jukkoreikä», jonka lävitse kulkevaan raksiin (»jukkohihnaan») 
ahkion vetohihna (»vuottoraippa») kiinnitettiin. Emäpuun toimitti 
Kansallismuseoon v. 1919 tullitarkastaja Eino Tamelander (Kansat. 
os., n:o 6685).

8. Inarin pitäjästä Keinojänkä nimisestä suosta, n. 7 km kirkon* 
kylästä koilliseen, löytyi v:n 1920 vaiheilla lylymäntyinen p o r o n* 
a h k i o n  e m ä p u u  (kuva 11, C), kooltaan 178 X 17 x 2 —3,5 cm. Kanta* 
osa lohjennut pois, samoin keula »jukkoreikää» myöten. Reunoissa 
pieni liisteen uurre. Yläpinnan poikki käy kolmesta kohden matala 
kaaren syvennys (a, b, c); niiden kohdalla on säilyneinä myös muu» 
tamia vaarnanreikiä. Kärjessä on yläpinnassa lisäksi kaksi viistoa rei* 
kää liisteiden sitomiseksi. Löydön jälkeen joutui emäpuu virumaan 
taivasalla 10 vuotta, jolloin se pääsi pahasti lahoamaan. Tohtori S. 
Pälsi toimitti sen Kansallismuseoon v. 1930 (Suom.»ugr. os., n:o 5111).

Luistin.
Posion pitäjästä löytyi v. 1933, samasta suosta kuin suksi n:o 6 

ja jalas n:o 6, lylymäntyinen l u i s t i n  (kuva 4, C), kooltaan 23,9 x  5 X 
3,2 cm. Kärki suippenee vähäisen, kanta on tylpän pyöreä, pohja mel» 
kein yhtä leveä kuin päällypintakin. Keskikohdalla on kaksi, nähtävästi 
metalliaseella kaiverrettua, vaakasuoraa reikää, joiden läpi kiinnitys» 
hihnat kulkivat jalanrinnan päällitse ja kannan taitse. Luistin muis» 
tuttaa paljon samaan tarkoitukseen vielä 1800*luvun alkupuoliskolla käy* 
tettyjä naudan halaistusta sääriluusta tehtyjä »lutimia», joissa kuiten» 
kin reiät sijaitsevat lähempänä molempia päitä. Sekä luu* että puu* 
luistimin voitiin liukua vain piikkipäisellä sauvalla lykkien (Kansat. 
os., n:o 7599: 4).

Muinaisia talvikulkuneuvoja tarkastellessa huomaa niiden kehi* 
tyskulussa eräitä rinnakkaisia ilmiöitä. Sekä suksen että jalaksen sa* 
moinkuin emäpuun historian alkutaipalella havaitaan päällyskourulli* 
nen muoto — suksessa pälkääseen rajoittuvana. Seuraava aste on se, 
että kouru kapenee ja sen reunat muodostuvat kohopienoiksi (emä* 
puussa; jalaksessa tätä astetta vastaa Kuortaneen, Ylistaron, Kiuru» 
veden, Rautalammen ja Rantasalmen tyyppi). Suksessa tämä esiintyy 
eräässä suolöydössä, joka äskettäin on hankittu Valtion urheilu* ja 
voimistelulautakunnan kokoelmiin; sellaisesta tyypistä lienee myöhäi*
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senä muistona vielä useiden löytöjen kapea, pinnalta hieman kovera 
päläs. Viimeinen aste on kouruton, pienaton, poikkileikaten suunni* 
kasmainen muoto, joka tavataan myöhäisemmissä ahkioissa, reenjalak* 
sissa ja eräissä kansanomaisissa suksimalleissa, kuten haapavetisen esi* 
muodossa, sekä täyteen johdonmukaisuuteen kehitettynä nykyisessä 
murtomaasuksessa; tällainen 4»pintainen tyyppi lienee lopultakin luon* 
tevin, puun ja lumen ominaisuuksia paraiten vastaava ja samalla kestävin.

Muinaisia talvikulkuneuvoja on maassamme viime vuosina löy* 
detty ilahduttavan runsaasti. Niinpä suksia on säilytettyinä eri mu< 
seoissa 35, hukkautuneita tunnetaan lisäksi 14, siis yhteensä 49 löy= 
töä. Jalaksia on museoissa 19, emäpuita 10 kpl. Täten ovat tietomme 
eri tyyppien kehityksestä suuresti karttuneet. Heikommin on laita 
absoluuttisen kronologian, koska vain yhdeksästä eri löytöpaikasta 
on saatu otetuksi tarvittava maanäyte, jonka perustalla on tehty viiden 
eri löydön iänmääräys, muiden neljän vielä jäädessä odottamaan 
vuoroansa.

T. I. Itkonen.



H einolan pitäjän Viikinäisistä löydetyn  reenjalaksen 
turvegeologinen iänmääräys.

Reen jalas, jonka ikää tässä kirjoituksessa pyritään selvittä* 
mään, tavattiin viime kesäkuun lopulla ruoppaa ajettaessa Viikinäisten 
talon maalla Ala»Rievelin pohjoisrannalta. Kun jalas oli kaikkea mah» 
dollista varovaisuutta noudattaen kaivettu esille, lopetettiin kaivaminen 
isännän määräyksestä, jotta paikka säilyisi koskemattomana mahdolli» 
sia tutkimuksia varten. Muiden tutkimuksien yhteydessä osuin sattu» 
malta paikalle heti löydön jälkeisenä päivänä ja sain siis isännän huolen» 
pidon vuoksi täysin luotettavan kerrossarjan tutkiakseni jalaksen löytö» 
kohdalta. Jalas on selostettu ja kuvattu edellä, siv. 10 ja seur., kuv. 5 A.

Paikalle saapuessani oli jalas jo viety pois, mutta sen jättämä 
painallus oli kokonaisuudessaan näkyvissä. Sen perusteella saatoin 
todeta, että jalas oli sijainnut vaakasuorassa asennossa hiekansekaisen 
saven ja liejun välissä 1 m:n syvyydessä. Jalaksen asema ja kerrostuma* 
sarjan laatu sen kohdalla osoittivat selvästi, että jalas oli todella joutu» 
nut paikalle samaan aikaan kuin sen kohdalla olevat kerrostumatkin.

Löytöpaikalla on alinna tiivis sinervä kerrallinen savi. N . 150 
cm:n syvyydessä kerrallisuus häviää ja savi muuttuu väriltään har» 
maammaksi. Harmaan saven alimmat osat ovat hiekasta jokseenkin 
vapaat, mutta hiekanpitoisuus lisääntyy nopeasti, niin että 1 m:n syvyy» 
dessä (jalaksen kohdalla) savea jo voitaisiin nimittää saven sekaiseksi 
hiekaksi. Jalaksen yläpuolella on n. 15 cm hiukan hiekansekaista, 
mutta väriltään puhdasta liejua, joka on alaosissaan vihertävää, mutta 
vaihettuu nopeasti ruskeahkoksi. N. 80 cm:n syvyydessä käy lieju 
likaisen väriseksi ja ylöspäin mentäessä siinä esiintyy yhä enemmän 
turpeenkappaleita ja hiekkaa. 30—45 cm:n syvyydessä on akkumulatio* 
turpeensekaista hiekkaa ja sen päällä puhdasta rantahiekkaa. Ylin 
hiekkakerros rajoittuu diskordanttisesti alla oleviin kerroksiin ja toden» 
näköisesti on diskordanssi myöskin puhtaan ja likaisen liejun välillä. 
Sensijaan en voinut todeta mitään diskordanssin merkkiä hiekansekai* 
sen saven ja liejun välillä, vaikkakin näiden kerroksien vaihettumis* 
vyöhyke oli ohut. Kerrostumasarjasta ilmenee siis, että paikka on 
jalaksen siihen joutumisen jälkeen kylläkin ollut koko ajan rannan
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läheisyydessä, mutta että tuona aikana on tapahtunut ainakin 1 ja 
luultavasti 2 transgressiota niitä edeltäneine (ja seuranneine) regres* 
sioneen. Ainakin ennen ylimmäisen hiekkakerroksen syntymistä on 
paikalla ollut suo, jonka transgressio on hävittänyt kasaten hiekkaa 
entisen suon tilalle. Tämän osoittaa korpiturpeen kappaleiden esiinty« 
minen akkumulatioturpeen aineksena, kun lähistöllä ei nykyisin ole 
suota. Mikäli puhtaan ja likaisen värisen liejun välillä on myös dis* 
kordanssi, merkitsee se samanlaista aikaisempaa vedenkorkeuden vaih* 
telua.

Jalaksen yläpuolella olevan kerrostumasarjan osoittama kehityk* 
sen monivaiheisuus tekee todennäköiseksi, että tuo kehitys olisi vaati* 
nut pitkän ajan, mutta mitään eksaktista iänmääräystä ei sen perus* 
teella voida kuitenkaan toimittaa. Yksityiskohtaisempaa iänmäärää* 
mistä varten otettiin löytöpaikalta 10 cm:n välimatkoilla näytesarja, 
josta on tehty siitepölymääräykset.

Osasta näytteitä on maisteri G. B randet määrännyt myös pii* 
levät. Diatomé*määräyksiä varten valittiin 90:n, 100:n (jalaksen Iöytö* 
kohta), 110:n ja 120:n cm:n syvyydestä otetut näytteet. Näistä tavat* 
tiin seuraavat piidevät:

Achnantes exigua 
Am phora ovalis 

v. libyca 
v. pediculus 

perpusilla 
Calorteis bacillum 

obtusa
Campylodiscus hibernicus 
Cocconeis placentula 
Cyclotella comta 
Cymatopleura elliptica 

v. n obilis 
solea 

Cymbella affinis 
aspera 
cistula 

v. maculata 
cuspidata 
cymbiformis 
hybrida 
lanceolata 
parva 
prostrata 
sinuata 
tumida

Cymbella turgida 
ventricosa 

Didymosphenia geminata 
Diploneis Clevei 

elliptica 
v. ladogensis 

parma 
puella 

Epithemia argus 
granulata 
sorex 
turgida 
zebra 

v. porcellus 
v. saxonica 

Eucocconeis flexella 
Eunotia diodon

fallax v. gracillima (Krasske) 
gracilis
monodon v. bidens (Greg.) O. M. 
praerupta
robusta v. tetraodon 
veneris (Kiitz.) O. M. 

Fragilaria brevistriata 
construens
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Fragilaria lapponica 
mutabilis 

v. elliptica fo . m inor V- II. 
pinnata v. lancettula

Gomphonema acuminatum  
v. coronata

Gyrosigma Kiitzingii
Hantzschia am phioxys  

elongata
Melosira ambigua 

arenatia 
distans
islandica subsp. helvetica 
italica 

v. valida
Navicula americana 

bacilliformis 
bacillium 
cocconeiformis 
cuspidata v. ambigua 
fennoscandica A . Cl. 
inflata 
lacu stris 
radiosa 
vulpina

Neidium  aßine 
Hitchkockii

Kun floora eri preparaateissa vaihtelee vain vähän, ei näytteistä 
ole arvioitu yksityisten lajien runsautta. Eri ekologisten ryhmien suh» 
teellisen runsauden vaihtelut osoittavat kuitenkin seudun vesistöjen 
kehitystä kyseisten kerrostumien syntyessä. Brander mainitsee tästä, 
että »preparaattisarjassa selvästi alhaalta ylöspäin kuvastuu sedimenta* 
toimisen aikana tapahtuneen suurempien vesien kuroutumista pienem* 
miksi järviksi. Tämä ilmenee siitä, että n.s. ancylus*arenaria=muotoja 
on pohjanäytteessä (120 cmj n. 40 %, sitä seuraavassa (110 cm) 15 % 
ja molemmissa ylemmissä (100 ja 90 cm) niiden frekvenssi supistuu 
aivan vähiin »pienjärvimuotojen» (Fragilariae, Melosirae, Pinnulariae, 
Eunotiae etc.) frekvenssien samalla suunnattomasti kasvaessa». Jalak* 
sen alapuolella olevassa näytteessä on siis vielä verrattain runsaasti 
arenaria*muotoja, mutta jo jalaksen kohdalla ovat »pienjärvimuodot» 
vallitsevina. Jalas on siis jou tunut paikalle suunnilleen samaan aikaan 
kuin Ala=Rieveli on kuroutunut itsenäiseksi järveksi.

Ala*Rievelin pinta on 77,5 m merenpinnan yläpuolella ja Ancylus* 
transgression maksimi hiukan yli 80 m:n korkeudessa. Kun Ancylus»

N eidium  iridis 
fo. vernalis Reichelt

Pinnularia dactylus 
divergens 
esox
hemiptera 

v. interrupta 
gibba E. 

v. lineatis H ust. 
legumen 
maior 
mesolepta 
nobilis 
platycephala 
viridis 

v. fallax
v. sudetica (H ilse) H ust.

Rhopalodia gibba 
parallela

Stauroneis acuta 
anceps
phoenicenteron

Surirella linearis 
robusta 
turgida

Synedra capitata
Tabellaria fenestra ta
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transgression aikana vedenpinta on kohonnut näillä seuduilla toista» 
kymmentä metriä Sauramon (1934) mukaan, on Ala»Rievelin täytynyt 
kuroutua kahdesti, ensikerran ennen Ancylus»transgressiota, hiukan 
Rha(»bdonema) I:n jälkeen, toisen kerran heti Ancylus»transgression 
jälkeen. Olisi siis vielä selvitettävä, kumpanako kuroutumisvaiheena 
jalas on joutunut paikalle. Kun Rha»periodille on ominaista suo» 
laisen veden piblevien esiintyminen ja kun edellä esitetyssä diatomé» 
floorassa ei ollut jälkeäkään niistä, vaan sensijaan runsaasti arenaria» 
muotoja, voitaisiin tästä tehdä johtopäätös, että jalas olisi joutunut 
paikalle transgressiota seuranneena kuroutumisvaiheena. O n kuitenkin
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Siitepölydiagram m i ja  suoprofiili H einolan  V iikinäisten reenjalaksen löytöpaikalta.

todettu, että suolaisen veden piidevät eivät esiinny yhtenäisesti koko 
sarjassa edes sellaisilla paikoilla, jotka mainittuna aikana olivat syvän 
veden peittämät ja avoimessa yhteydessä meren kanssa. Niinpä on 
Nurm on profiilissa (^4ario 1932) esiintyvä suolaisen veden vaihe tar» 
kemmin tutkittuna (Branderin antaman tiedon mukaan) jakautunut 
useampaan vaiheeseen, joita makean veden kerrostumat erottavat. 
Sellaisilla paikoilla, joiden yhteys mereen on ollut heikko, on suolai» 
suus esiintynyt vain heikosti tai ei ollenkaan ja sensijaan on arenaria» 
muotoja ollut runsaasti. Ala»Rievelin ja siihen liittyvien vesistöjen 
yhteys Itämeren altaaseen on ollut jo ennen Rha»periodin alkua heikko, 
joten halofiilisten pii»levien puute ja arenaria»muotojen runsaus kysei» 
sissä sedimenteissä ei voi osoittaa niitä varmasti Ancylus»aikaisiksi.

Iänmääräämistä varten tehty siitepölydiagrammi on erittäin selvä» 
piirteinen. Siinä voidaan helposti erottaa seuraavat vyöhykkeet alhaalta
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ylöspäin: 1) Betula*rikas vyöhyke, jonka aikana mänty on minimissä, 
Alnusta esiintyy mitättömän vähän ja Salix’ia suhteellisen runsaasti; 
2) Pinusta runsaasti, Alnusta yleensä hyvin niukasti; 3) Alnusta run* 
saasti, Pinus laskemassa, ei Piceaa; 4) Piceaa suhteellisen runsaasti, 
myös jaloja lehtipuita esiintyy varsinkin alussa ja niiden joukossa 
on myös Tilia. Viimeksimainitun vyöhykkeen voisi vielä helposti 
osittaa alavyöhykkeisiin, mutta niillä ei ole tässä merkitystä. Keski* 
Uudellamaalla suorittamieni toistaiseksi vielä julkaisemattomien tutki* 
muksien mukaan vastaa vyöhykkeen 1 ja 2 rajakohta, jolle on omi* 
naista Pinuksen nopea lisääntyminen, suunnilleen Rha*periodin alkua. 
Varsinaisen Ancylus*periodin alun osoittaa taas Alnuksen nopea li* 
sääntyminen. Vyöhyke 3 vastaa Ancylus*kautta. Litorina*kauden var* 
haisinta aikaa vastaavaa vyöhykettä ei ole diagrammassa. Joko  nämät 
kerrokset puuttuvat löytöpaikalta tai ovat olleet niin ohuet, ettei niitä 
ole tullut 10 cm:n välimatkoin otettuun näytesarjaan. Vyöhyke 4 
vastaa Litorina*aikaa suunnilleen 1. transgressiosta alkaen. Litorina* 
kautta nuoremmat kerrostumat puuttuvat.

Jalas oli kerrostumasarjassa 1 m:n syvyydessä sijaiten siis aivan
2. vyöhykkeen alaosissa. Se on siis joutunut paikalle aivan Rha I 
periodin alussa, huomattavasti ennen Ancylus*transgressiota.

Sauvamon (1934) mukaan Rha*periodi alkaa mannerjäätikön jään* 
nösten paloittuessa kahtia jääkauden päättyessä (D e Geerin 0*vuosi). 
Kerrallisia savia tutkimalla on tämän tapahtuman ajankohdaksi saatu 
n. vuosi 6800 e.Kr. Kun jalas oli joutunut paikalle aivan Rha*perio* 
din alkuaikoina, saadaan sen iäksi siis hiukan alle 8800 vuotta. Toi* 
saalta se on huomattavasti vanhempi kuin Ancylus*transgressio, joka 
on Sauramon mukaan n. 600 vuotta Rha I:tä nuorempi. N äin  ollen 
on tuskin voinut kulua sataakaan vuotta Rha*periodin alkamisesta, 
ennenkuin jalas on joutunut löytöpaikalleen. Jalaksen iäksi saamme 
siis nykyisessä geologisessa kronologiassa 8700 vuotta (6700 e. Kr.). 
Aikaisemmin Suomesta tehdyistä jalaslöydöistä on toistaiseksi määrätty 
siitepölykronologisesti vain Kuortaneelta tavatun jalaksen ikä (Aario  
1933). Se on joutunut suohon n. 3300—3500 vuotta e. Kr. Viiki* 
näisten jalas on siis sitä yli 3000 vuotta vanhempi. Myöskin morfo* 
logisesti edustaa viimeksimainittu primitiivisempää tyyppiä.

Muista siitepölykronoloogisesti määrätyistä löydöistä kiinnostaa 
Antrean suolöytö tähän asti vanhimpana Etelä*Suomesta tavattuna 
muinaislöytönä tässä eniten. H yypän  (1933) mukaan on lämä löytö 
n. vuodelta 6000 e. Kr. Siitepölydiagrammin perusteella voimme todeta 
kuitenkin verkon samanikäiseksi Viikinäisten jalaksen kanssa. Hyypän 
ja allekirjoittaneen absoluuttisessa ajanmääräyksessä esiintyvä (esinei* 
den ikään verrattuna) vähäinen eroavaisuus johtuu siitä, että nykyisin
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voidaan Sauramon tämän vuoden kuluessa suorittamien tutkimusten 
perusteella näiden kausien ikä määrätä huomattavasti varmemmin ja 
tarkemmin kuin vuosi sitten.

K i r j a l l i s u u t t a .
Aario, Leo J932. Pflanzentopographische u n d  paläogeographische M ooruntersu* 

chungen in N sSatakunta. Fennia 55.
Aario, Leo 1933. K uortaneelta löydetyn  reenjalaksen ikä. Suom en M useo 1933. 
H yyppä , Esa  1933. A n trean  K orpilahden kivikautisen verkkolöydön  geologinen 

ijänmääräys. Suom en M useo 1933.
Sauramo, Matti 1934. Z ur spätquartären Geschichte der Ostsee. B ulletin de la 

Com m ission géologique de Finlande N :o  104.
Leo Aario.



Kinnulasta löy tyn yt esihistoriallinen suksi.
Syksyllä 1931 löytyi Kinnulan pitäjästä Pohjois»Hämeestä ojan» 

kaivuussa suksi, joka lähetettiin S. Kansallismuseoon Helsinkiin. 
Sen on kuvannut toht. T. I. Itkonen  Suomen Museo 1931—32:ssa, 
s. 54. Myöhemmin saatiin löytöpaikasta 80 cm pitkä turvepylväs, 
jonka toht. Itkonen toimitti minulle löydön iänmääräystä varten. Sen 
mukana seurasi nyrkinkokoinen kivi, joka oli löytynyt suosta suun» 
nilleen samalta tasolta kuin suksikin. O n  selvää, että tuo kivi on jou» 
tunut sinne ihmiskäden kautta. — Kesällä 1933 kävin löytöpaikalla 
ja suorittaen kaivauksen otin täydellisen näytesarjan siitä suon koh» 
dalta, mistä suksi oli tavattu. Valitettavasti aikani ei sallinut tuon 
kylläkin kiintoisaksi osoittautuneen kerrostumasarjan perusteellisempaa 
tutkimista. — Seuraavassa kuitenkin selostan tutkimukseni yksityis» 
kohtiakin, vaikka olenkin vain osittain onnistunut vastaamaan kysy» 
mykseen, miltä ajalta p.o. suksi on peräisin.

Löytöpaikka, Haavikkoniemen suo, sijaitsee n. 3 km itään Kin» 
nulan kirkonkylästä ja 160 m itään Myllyjoki»nimisestä salmesta, joka 
on 48 km pitkän Kivijärven pohjoiskolkassa. Järven korkeus (keski» 
vedenkorkeus 1921—30) on Hydrografisen toimiston hyväntahtoisen 
ilmoituksen mukaan 130,69 m merenpinnasta. Suorittamani peilipun» 
nituksen mukaan suo kohoaa 1,60 m yllämainittua tasoa ylemmäksi. 
— Paikka on v. 1931 raivattu ja ojitettu uutisviljelystä varten. Lähim» 
pänä raiviota luonnehtii suota Hylocomium parietinumin ja Sphagnum  
fuscumin  muodostama mättäikköinen sammalpeite, jossa m.m. kasva» 
vat Ledum, Cassandra, Betula nana, Vaccinium Vitis Idaea, V. myr» 
tillus ja Carex globularis; niinikään sakeana näreikkönä 3—5 m pitkää 
mäntyä, vähän koivua ja joitakin pikku kuusia. Raivattaessa oli maasta 
nostettu joukko tukevia männyn, kuusen ja koivun kantoja. Likem» 
pänä rantaa on vanhempia viljelmiä. Vedessä lähellä rantaa havaittiin: 

Alisma plantago Nym phaea fennica
Cicuta virosa N . cfr. candida
Glyceria fluitans Polygonum amphibium
Equisetum fluviatile Potamogeton natans
Lysimachia thyrsiflora Scirpus lacustris
M yriophyllum alterniflorum Sparganium  sp.
Nuphar luteum
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Niin kuin lajiluettelosta ilmenee, on kasvisto mesotrafentinen.
Kerrosjärjestys osoittautuu suksen löytöpaikalla seuraavanlaiseksi 

(diagrammi II):
A  25 cm vähän lahonnutta rahkasammalen (todennäk. Sphagnum  

fuscum ) ja osittain varpujen jätteiden muodostamaa turvekerrosta. Alim* 
pana havaitaan 1 cm paksu täysin humifioitunut multamainen kerros.

B 6 cm keltaista, raakaa, kerroksellista Sphagnum  (cuspidatum ?)* 
turvetta, jossa on (etenkin alaosassa) jätteinä: männyn neulasia ja kaar* 
naa (hiukan), kuusen neulasia (joitakin), Oxycoccusdonkeroita sekä 
Betula alban, Ledumin, Vaccinium myrtillusin ja V. Vitis Idaean  lehtiä.

C  15 cm rämeturvetta: ylinnä 4 cm puoleksi lahonnutta, sitten 
9 cm hyvin lahonnutta (H  8), alinna 2 cm sisältäen yksinomaan 
männynkuorta, neulasia, käpyjä ja vähän koivunlehtiä. Muuten ker* 
rostuma sisältää lukuisia (jopa 25 cm:n vahvuisia) männyn, kuusen 
ja koivun runkoja, Ledumin  ja Vaccinium Vitis Idaean lehtiä (yksit.), 
Rubus chamaemorusin siemeniä, varvunkappaleita sekä Cenococcum  
geophilumia jotenkin runsaasti. — Kerroksen yläosan muodostajina 
ovat ensiksikin verraten runsas Sphagnum magellanicum, samoin myös 
Sph. recurva (Sph . apiculatum?) ja Sph. cuspidatum  (siellä täällä 
haaralehtiä).1

D  14 cm tummaa, kerroksellista saraturvetta, sisältäen ylinnä 
männynkuorta, käpyjä y.m., heikosti humifioitunutta (H  3). Varsinkin 
alimpana tavattiin runsaasti Oxycoccus*varsia, Carex canescensin pul* 
lakoita ja varsia (?) sekä yksi Peucedanumin hedelmä; Sph. magella* 
nicumin lehtiä jotenkin runsaasti, seassa Sph. cuspidatumia, siellä täällä 
Calliergon cordifoliumin ja Polytrichum  sp:n varsia.

E l i  cm ruskeaa, kerroksellista Carex lasiocarpa*turvetta. H. 2. 
Fossiileja:

Betula »alba» käpristynyt tuohenpala.
Carex canescens jotenkin runsaasti pullakoita.
C. lasiocarpa runsaasti pullakoita.
C. rostrata niukasti »
Cicuta virosa » hedelmiä.
Comarum palustre » pähkylöitä ja varsia.
Equisetum  vähänlaisesti.
M enyanthes trifoliata jotenkin runsaasti siemeniä.
Phragmites niukasti varren osia.
Picea excelsa yksittäisiä neulasia ja siemeniä.
Scheuchzeria alaosassa vähänlaisesti siemeniä.
1 Kiittäen m ainitsen, että prof. H arry Warén (Turku) on  m äärännyt subfossi* 

lisen Sphagnumsaineiston.
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Runsaasti Sph. ripariumin ja Sph. obtusumin lehtiä. — Alimpana 
paikottain runsaasti Calliergon stramineum»jätteitä, seassa C. gigan» 
feumia ja Drepanocladus exannulatumia.

F  8 cm raakaa, kerroksellista sarajuurihuovostoturvetta, seassa 
vähänlaisesti saranvarsia. Alinna 0,5 cm paksu Calliergon» kerros. 
Fossiileja:

A inus glutinosa 
A . incana 
Betula  »alba»
Cavex lasiocarpa 
Cicuta virosa 
Comarum palustre 
Equisetum
M enyanthes trifoliata 
Nuphar luteum  
N ym phaea  sp.
Picea excelsa 
Potamogeton natans 
Ranunculus sp.
Salix sp.
Scirpus lacustris 
Cristatella

jotenkin runsaasti siemeniä.
1 siemen.
niukasti siemeniä, suomuja, lehtiä.
niukasti pullakoita.
yläosassa jotenk. runs. hedelmiä.

» » » » ja varsia.
siellä täällä. 
niukasti siemeniä. 
hiukan »
juurakon päällyskettoa, yksit. siemeniä. 
runsaasti neulasia, siellä täällä siemeniä. 
siellä täällä hedelmiä. 
yksittäisiä siemeniä. 
siellä täällä lehtiä.

» » hedelmiä.

Hyvin runsaasti Sphagnum obtusumin, jotenkin runsaasti Sph. 
ripariumin lehtiä.

G  18 cm kiiltävää, oliivinruskeaa, hyytelömäistä Sphagnum  
platyphyllum A iejua; alinna heikosti kerroksellista, siinä tavattavien 
vankkojen Sphagnum»varsien takia. Fossiileja:

A inus glutinosa 
Betula »alba»
Carex rostrata 
M enyanthes trifoliata 
M yrioph. spicatum  
Nuphar luteum  
Nym phaea  sp.
Picea excelsa

Pinus silvestris 
Potamogeton natans 
Scirpus lacustris 
Sphagnum platyphyllum  
Nephelis

yksittäisiä siemeniä.
niukasti siemeniä, siellä täällä suomuja. 
yksittäisiä pullakoita (ylempänä). 
siellä täällä siemeniä (ylempänä). 
yksi siemen. 
niukasti siemeniä.
jotenkin runs. siemeniä, vars. ylempänä. 
jotenkin runs. neulasia, vars. ylempänä;

siellä täällä siemeniä. 
yksi neulaspari. 
siellä täällä hedelmiä.

» » » 
runsaasti lehtiä. 
siellä täällä.
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Lieju sisältää saman diatomacae»lajiston jätteitä kuin savi sekä 
suuria määriä Melosira lirataa ynnä var. lacustrista, Eunotiaeta (robusta 
var. tetradon ja var. diadema, pectinalis y.m. lajeja).

H  Ainakin 20 cm savea, joka toht. A strid  Cleve=Euler\n 
hyväntahtoisen ilmoituksen mukaan sisältää erittäin luonteenomaista 
ja puhdasta »Saimaan» diatomacaedajistoa ( =  pääasiallisesti »Maa» 
ninkadajistoa»): »Surirellae ( Capronii, elegans, tenera y.m. lajeja), 
Pinnularia macilenta, P. major, P. episcopalis y.m., Melosirae c (heb  
vetica c, undulata, valida, lirata), Frustulia dumplipleuroides, Nitzschia
Kinn u!a 1  Kin nu/a H

Kuva 1. Siitepölydiagram m eja K innulan  H aavikkoniem estä. Diagrammi I on tehty 
Pekkarisen o ttam an täysin kuivuneen turvenäytteen perustalla. Diagram m i II pe» 

rustuu kirjoittajan om aan aineistoon. Suksilöydön taso on m erkitty tähdellä.

spectabilis, N . tryblionella subconstricta etc., Gyrosigma acuminatum  
var. gallica. — Lajisto on selvästi itäinen, eteläinen Ancylus puuttuu.»

Profiilin tarkastelu osoittaa, että omalaatuista Sphagnum platy» 
phyllumAiejua (G ) tai turvetta sekä limnistä saraturvetta (F) on ker» 
rostunut Kivijärven rannalle aikana, jolloin järven keskivedenpinta 
oli n. 1,30 m korkeampi kuin nykyään. Tämä oli mahdollista, kun 
maankohoaminen oli nostanut tuon pitkulaisen järven vedenpinnan 
edellä mainitun määrän osoittamaan tasoon, josta oli seurauksena 
uuden laskuväylän puhkeaminen etelään sekä siitä johtuva veden» 
pinnan lasku nykyiseen asemaansa. Ylempänä turvekerroksessa tava» 
taan Carex lasiocarpa»turvetta ja sitten seuraa rämeturve, jota jyrkkä» 
rajaisesti peittää raaka Sphagnum durve  (B). Fossiililuettelot osoitta» 
vat paikalla muinoin vallinneen suurin piirtein saman kasviston kuin
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meidän päivinämmekin. Jalojen lehtipuiden tai muiden lämpöä vaa* 
tivien lajien makroskooppisia jäännöksiä ei ole tavattu. Vain terva* 
leppää, jonka siemeniä esiintyy siellä täällä pohjakerroksissa, ei enää 
kasva paikalla, ja se on nyt harvinainen koko seudullakin. Se laji, 
joka herättää suurinta mielenkiintoa, on kuusi. Kuusenneulasia esiin* 
tyy runsaasti varsinkin sarajuurihuovostoturpeessa (F) sekä liejun 
ylemmässä osassa. Alempana liejussa tavataan vain joitakin neulasia.

Siitepölyn analyyttinen tutkimus antaa meille paremman kuvan 
metsän kehityshistoriasta ja samalla käsityksen suon iästä. Siitepöly* 
diagrammi II osoittaa seuraavaa: Kuusta on savessa ja alinna liejussa 
1—5 % saavuttaen äkkiä 10 cm ylempänä maksiminsa 18 %. Kuusen 
käyrä pysyttelee kauan 14—17 %:ssa, mutta laskee tuntuvasti lähem* 
pänä pintaa. Ennen kuusen kulminatiota on lepän maksimi, 10—21 %, 
ylempänä lepän käyrä on vähäpätöinen. Voidaan olettaa ylemmän, 
heikon lepän käyrän edustavan harmaaleppää (A lnus incana) ja run* 
saan lepän esiintymisen alempana johtuvan pääasiallisesti tervalepästä 
(A . glutinosa). Lepän maksimin aikana esiintyvät myös jalava, leh* 
mus ja pähkinäpuu todistaen, että silloin vallitsi lämpimämpi ilmasto. 
Jalava ja pähkinäpuu eivät nykyään kasva niin pohjoisessa; lehmusta 
tavataan tosin n. 30 km pohjoisempanakin, mutta niin harvinaisena, 
että sen siitepölyllä ei ole merkitystä.

Käsittelemme sitten siitepölytutkimuksen tulosta. Ensiksi todet* 
takoon olevan vaikeata varmasti määrätä suksilöydön tasoa. Suksi 
ilmoitettiin tavatun 78 cm syvyydestä, mutta luultavasti ei mittauk* 
sessa ole otettu huomioon maanpinnan löyhää valkosammalpeitettä, 
mikä lisäisi syvyyttä n. 88 cm:iin. Sen turvepylvään siitepölyanalyy* 
sistä, joka suksen keralla lähetettiin Kansallismuseoon ja joka löytä* 
jän, I. Pekkarisen tiedonannon mukaan on otettu löydön tasosta ylös* 
päin, saatiin diagrammi I, joka on suuressa määrin diagrammi II:n 
kaltainen. Huomattavin eriäväisyys koskee lepän runsautta (11 %) 
ylinnä, missä kuusen käyrä laskeutuu 2 %:iin. — Mielenkiintoisin on 
kuitenkin kuusen siitepölyn kohoava määrä näytteestä 9 (8 %) ylöspäin, 
samalla kuin lepän määrä laskee yhtä vahvasti. Diagrammi I:n ja II:n 
keskinäisen vertailun perustalla joudumme tuskin tekemään isoakaan vir* 
hettä, jos sijoitamme suksilöydön diagrammi II:ssa 88 cm:n syvyy* 
teen. Siitepölyanalyysin mukaan päädymme vähän syvempään, mutta 
tätä vastustaa se, että löytö tehtiin ojankaivuun yhteydessä ja tällöin 
todennäköisesti ojien tavallisessa kaivuusyvyydessä. Ei liene sattuma, 
ettei diagrammi I:een sisälly lainkaan Corylus, Tilia, Ulmus, vaan 
pitänee tämä tulkita siten, että näyte 9 diagrammi I:ssä on peräisin 
hieman ylempää kuin näyte 108 diagrammi II:ssa. — Joka tapauk* 
sessa on löytö tavattu platyphyllumAiejun  keskiosasta. Täytyy valit*
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taa, että suksi oli puhdistettu niin tarkoin, ettei siitä saatu siitepöly* 
analyysiin kelpaavaa turvepalasta löydön tason määräämiseksi.

Siitepölyanalyysin perustalla voidaan siis määritellä suksen löy* 
tyneen kerroksesta, joka on muodostunut siihen aikaan kuin kuusi 
äkkiä levisi seudulle tai ainakin ennen kuin kuusi oli saavuttanut 
suurimman runsautensa. Siihen aikaan olivat jalot lehtipuut jo kuol* 
leet seudulta miltei sukupuuttoon.

On vielä määriteltävä aika, jolloin kuusi saapui paikkakunnalle, 
ja meidän täytyy tunnustaa heti, että liikumme vielä toistaiseksi hyvin 
epävarmalla pohjalla. Naapuripitäjästä, Lestijärveltä, on minulla tosin 
joukko siitepölyanalyysejä, mutta Pohjanmaan olosuhteita ei voi ilman 
muuta verrata Kinnulaan. Tämän lisäksi on meillä kuusen tulon tark* 
kaan ajanmääräykseen mahdollisuus Pohjanmaalla ja Hämeessä vielä 
pienempi kuin maamme muissa osissa. Toistaiseksi me voimme no* 
jautua vain A u erin 1 kuusen eri seuduille saapumisesta tekemiin 
laskelmiin:

1. Höytiäinen 6500—6000 v. e. Kr.
2. Tampere—Hämeenlinna n. 4000 » » »
3. Kalajoki » 2000 » » »
Tämän perustalla saatamme arvioida kuusen iän Kinnulassa n. 

5000 vuodeksi. Kuten sanottu löytyi suksi kerroksesta, joka oli muo* 
dostunut ennen kuin kuusen käyrä saavutti maksiminsa. Tämä lienee 
tapahtunut n. 1000 v. myöhemmin kuusen varsinaista tuloa seudulle. 
Me päädymme siis laskelmiemme johdosta siihen tulokseen, että suk* 
sen täytyy olla vähintään 4000 v. vanha, eikä missään tapauksessa 
sanottavasti nuorempi.

Helsingissä, Yliopiston Metsänhoitotieteellisessä laitoksessa, syys* 
kuulla 1934.

A . L. Backman.
1 Ü ber die E inw anderung der Fichte in F inn land. 1928.

3



Paimion R ukkijoen vasarakirveshauta.
Syksyllä 1930 löysivät työnjohtaja Väinö Kantola ja työmies 

Niilo Mäkelä ollessaan hiedanotossa Paimion pitäjän Rukkijoen kylän 
ns. Kehinojannummella muutamia kivikautisia esineitä. Työnjohtaja

Kuva 1. V eneenm uoto inen vasarakirves, Paimio, R ukkijoki (9668: 1). Va-

Kantola otti ne huostaansa ja talletti niitä muutamia vuosia kotonaan, 
kunnes ne kesällä v. 1933 saatiin Kansallismuseoon lunastetuiksi.

Löytöesineet ovat tyypiltään ruotsalainen veneenmuotoinen vasara* 
kirves (kuva 1), tasapohjaisen pienen saviastian puolikas (kuva 2), 
hioimen kappale, uusintateroituksen alainen kourutaltta (kuva 3) ja 
alkeellinen kirves (Kansallismuseo 9668:1—5). Lisäksi saatiin muuta*
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mia samalta nummelta myöhemmin löy» 
dettyjä varhaiskampakeramisia saviastian» 
palasia.

Jo  ensinmainitut kaksi esinettä yh» 
dessä löydettyinä saattoivat otaksumaan, 
että kyseessä oli vasarakirveskulttuurin 
hauta, ja löytäjien antamat tiedot samoin» 
kuin paikalla myöhemmin suoritettu tutki» 
mus osoittivat niin todella olevan. Tosin 
oli paikalla käydessäni hiekanotto jo hävit» 
tänyt löytökohdan lähimmän ympäristön, mutta löytäjät osasivat melko 
tarkasti ja koko lailla yhtäpitävästi (eri aikoina) osoittaa kirveen ja 
saviastian löytökohdat; ja matalan hiekkakuopan pohjaa puhdistet» 
taessa paljastui vielä tumma nokipitoinen alue, joka osoitti löytäjien 
kertomuksen ainakin eräissä kohdin pitävän paikkansa.

Kehinojannummi on Rukkijoen kylän taloista puolisentoista 
kilometriä pohjoiseen, viljavan Paimionjokilaakson itälaidassa, joesta 
n. 300 metrin päässä. Askalan Toispuolojannummen kivikautiselle 
asuinpaikalle on matkaa vajaat kolme kilometriä eteläänpäin. Löytö» 
paikka on Kuotisen talon maalla, aivan Kehinojan torpan liiteriraken» 
nuksen itäpuolella, nummen luoteisella alarinteellä. Venäläisen top. 
kartan mukaan se on n. 20 venäl. sylen (42,6 m:n) korkeuskäyrän 
kohdalla, joten se vasarakirvesajalla on ollut jo melkoisen matkan 
päässä meren rannasta. N um m i kasvaa harvahkoa mäntymetsää, maa» 
perä on soraa ja hiekkaa. Löytäjien kertomuksen mukaan oli paikalla 
ollut matala kumpu, «kuin limppu», jonka alueelta hiekkaa ensinnä 
oli ruvettu ottamaan. Tiedonantoa ei liene syytä epäillä, vaikkei kum» 
pua enään tutkimuksen yhteydessä saatukaan todetuksi, mainintoja 
kun sellaisista on muualtakin Suomesta1. Kummut ovat yleisiä Jyllan» 
nin maahaudoissa2, ja Ruotsista on sellaisiin viittauksia3, vaikka J. E.

1 Vesilahden pitäjän N aarvan  kylästä on  H äm een museossa (1262:24) neli» 
sivuinen oikokirves, joka ilmeisesti on  vasarakirveskulttuurin haudasta; se on  löytö» 
tieto jen m ukaan tavattu  17a m:n syvyydestä pienestä hiekkakum m usta, jossa o li hiiliä 
ja  saviastianpaloja. T euvan Perälän kylän Koskelan vasarakirves (8238) on  löydetty  
n . 5—6 m:n laajuisesta, 0,5 m:n korkuisesta, pehm eästä hiekasta koo tusta  kum m usta, 
joka annettu jen  tieto jen m ukaan näy tti ihm isten tekem ältä (A. Europaeuksen tutki* 
muskertom us). Kummussa oli o llu t palaneita kiviä, m uttei yhtenäisem pää tulisijaa. 
Kokem äen Risteen vasarakirveshauta on paikalta, jo nk a  ym päristössä J. A ilion  kai» 
vauskertom uksen m ukaan on useita kum pareita. O nko ku itenkaan täällä o llu t kum pua 
itse haudan  päällä, ei tiedetä. H u ittisten  Sam m un kylän R iposuon kaksi vasarakirves* 
hautaa on kaivettu  suuriin  luon taisiin  kum puih in  (FM 1917, s. 51).

2 Sophus Müller, De jydske Enkeltgrave fra Stenalderen (A arboger 1898), s. 
159—282.

3 T. J. Arne, S tenåldersundersökningar (Fornvännen  1909), s. 102, 109.

K uva 2. Saviastian puolikas, 
Paim io, R ukkijoki (9668:2). Va-



-  36 -

Forssander äskettäin ilmestyneessä Ruotsin vasarakirveskulttuuria kos* 
kevassa tutkimuksessaan haluaa kieltää niiltä kaiken todistusarvon1. 
Korkeudeltaan Kehinojannummen kumpu näyttää olleen vain 25—30 
cm, läpimitaltaan n. 5—7 m.

Löytösyvyyttä löytäjät eivät osanneet ilmoittaa, mutta hiedanotto* 
paikka, joka käsitti mm. koko haudan alueen, oli kaivettu 50—60 cm 
ympäröivää maanpintaa alemmaksi, mikä on siis myös paikalla olleen 
haudan suurin mahdollinen syvyys. Kummun kohdalla oli ollut yhte* 
näinen alue noen* ja hiilenpitoista maata, »kuin noella ja hiilellä täy* 
tetty pitkulainen kuoppa, mustaa poroa ja pientä palanutta kiveä», 
ja »kuin kivillä ladottu».

Kuopan pohjaa puhdistettaessa paljastuivatkin selvästi erottuvat 
tumman alueen ääiiviivat (kuva 4—5), ja nokea sekä n. 1/2 m:n laajui* 
nen, tosin vain n. 8 cmm syvyinen hiilikuoppakin sen länsipäässä 
saatiin vielä todetuksi (kuva 4). Alla oli kova hiekkapohja. Mitä 
mainittuun kiveykseen tulee, ei löytäjien kertomuksista voinut pää* 
tellä minkälaista se oli ollut, olisiko haudan pohjassa todella ollut 
kiveystä, vai olisiko hautauksen päälle koottu kiviä. Molemmat tavat 
ovat tunnettuja Skandinaviasta2. Rukkijoen löytö tehtiin myöhään 
syksyllä maan jo ollessa roudassa, mikä tietysti oli omiaan vaikeutta* 
maan tarkkojen havaintojen tekoa, rautakangella kun oli rikottava 
maanpintaa. Joka tapauksessa kiveyksen esiintyminen on ennen mel* 
kein tuntematon piirre Suomen vasarakirveshaudoista3. Hiilet ja tulen* 
pidon jätteet eivät sen sijaan ole niissä harvinaisia4.

Että vasarakirves ja saviastia molemmat kuuluvat samaan hautauk* 
seen, on pidettävä varmana. Löytäjät eivät tosin osoittaneet esineiden 
löytökohtia aivan yhtäpitävästi, mutta välimatkaa kirveen ja saviastian 
välillä oli molempien mukaan vain n. metrin verran. Tieto, että savi* 
astia oli ollut syvempänä kuin kirves, ei ole ehdottoman varma, kum* 
paakaan kun ei tavattu aivan alkuperäisessä asennossaan. Kirves oli 
lyöty kangella irti ja osui lapiolle, saviastian puolikkaan tullessa näky* 
viin suurta kiveä siirrettäessä. Missään tapauksessa ei syvyysero voi

1 /. E. Forssander, Die schwedische B ootax tku ltu r und  ihre kontinental* 
europäischen Voraussetzungen. Lund 1933, s. 2: »W ir können  ruh ig  dam it rechnen, 
dass solche (H ügel) niem als vo rhanden  gewesen sind.»

* Müller, main teos, passim; Forssander, main. teos, s. 3 seur.
3 A inoa Suom en vasarakirveshaudoista tu n n e ttu  varm a kivilatom us on Meri* 

järven  A lapään T anskan ta lon  maalta. A. Ä yräpään m atkakertom uksen m ukaan oli 
täällä haudan  päällä o llu t kivilatom us, jon k a  laajuus oli n. 2 x 0 ,7  m, ja  joka oli 
kokonaan  turpeen alla näkym ättöm issä. M erijärven hauta on kuitenkin , vasara* 
kirvesku lttuurin  varsinaisen alueen u lkopuole lla  sijaiten, periferia=ilmiö.

4 Esim. Ilm ajoen P iirtolankankaan (FM 1915, s. 10), Säkkijärven Ravin (SM 
1922, s 26) ja  Vesilahden N aarvan haudoissa.
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olla niin suuri, että saattaisi olla kyseessä kaksi 
päällekkäistä hautausta. Mainittakoon vielä, että 
Kantolan mukaan kirves oli ollut haudan kaak* 
koiskulmassa, paloalueen ulkopuolella, mutta 
aivan sen vieressä, saviastia taas sen sisäpuo* 
lella, kirveestä noin 1,20 m luoteeseen.

Muiden esineiden löytöpaikasta ei osattu
sanoa muuta kuin että ne olivat aivan lähetty*
viltä. Sen sijaan yllämainitut myöhemmin löy*
detyt saviastianpalat olivat tulleet esiin kirveen
löytökohdasta nelisen metrin päästä eivätkä siis ,, ,  „1 r  . Kuva 3. K ourutaltta, Pai*ku u lu  hau tak alu stoon . N e  ovat varhaiskam pa* mio, Rukkijoki (9668: 4). 
keram iikkaa ja v iittasivat a su in p a ik k a löy tö ö n . 7,.
Noin 16 neliömetrin alalle ulotettu koekaivaus
kuopan reunasta itäänpäin paljastikin siinä kulttuurikerrosta ja antoi 
tulokseksi vielä useita saviastianpalasia ja iskoksia (9696:3—15). 
Asuinpaikka*alue ulottuu ilmeisesti ylemmäksi nummelle. Alkeel* 
linen kirves kuuluu luonnollisimmin asuinpaikkalöytöihin, samoin 
myös kait hioimen pala ja kourutalttakin. Muistettakoon kuitenkin, 
että hioimenpaloja esiintyy vasarakirveshautojemme kalustossa, ja että 
kourutaltat ovat Ruotsin vasarakirveshaudoissa yleisiä. Hauta on tässä, 
niinkuin eräissä muissakin tapauksissa tehty aikaisemmalle, kampakera* 
miselle asuinpaikalle1.

Vasarakirves (kuva 1) on kuten sanottu ruotsalaista, ns. Hurvan 
tyyppiä2. Se on kaunis ja hyvätekoinen, kovaa vaaleanvihreätä, juo* 
vaista ja harvakseen tummatäpläistä kiveä, tohtori A . Laitakarin mak* 
roskooppisen määräyksen mukaan vahvasti metamorfosoitunutta emäk* 
sistä tuffia. Reunat ovat terävät, varsireikä kairauksen jälkeen viilattu. 
Reikäputki on verrattain pitkä, ja sen toiselta sivulta on lyöty pala 
pois. Reiän kohdalla on sivusärmän yli ulottuvat poikkisaumat, selkä* 
puolella koko pituudelta ja alapuolella teräpäässä pitkittäiset »valin* 
saumat». Vasaranuppi on vahvasti alaspäin ulkoneva.

Suomesta tunnetaan Hurvan tyypin kirveitä aikaisemmin vain 
kaksi varmaa kappaletta, nimittäin Mynämäeltä3 ja Paavolasta4, kum* 
pikin katkelmia ja irtolöytöjä. Hautalöytönä Rukkijoen kirveellä on 
erityinen arvonsa. Ruotsistakin on hautalöydöistä keramiikan kanssa 
toistaiseksi tavattu vain yksi tämän tyypin kirves, nimittäin Skå*

1 Kiikoinen, Uusijaara; Sakkijärvi, Ravi (ks. edell. noottia).
2 Forssander, main. teos, s. 37.
3 A . Europaeus, Ö versikt av den skandinaviska im porten till F in land under 

stenåldern (Rig 1920), s. 110, kuva 18.
4 Kansallismuseo 3483: 2; kuvattuna Jouko  II, s. 13, kuva 18.
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nesta, V. Vramin pitäjästä, Skettilljungasta, eikä sekään ole aivan 
tyypillinen1.

Kirveen ohella löydetyn pienen astian puolikas (kuva 2) on savi« 
ainekseltaan nuorakeramisten astioittemme tavanmukaista laatua: sit«

L
Kuva 4. Paimio, Rukkijoki. K ehinojannum m en kaivausalue 1933.

keää ja lujaa savea, ulkopinnaltaan vaaleanruskea ja siloteltu, sisä« 
pinnalta harmahtava ja epätasaisempi. M uoto on tasapohjainen, lä« 
hinnä samanlainen kuin Mynämäen Tarvaisten astian2, josta se kui« 
tenkin, samoinkuin muista Suomen vasarakirveshautojen astioista, 
eroaa profiililtaan sikäli, ettei siinä yläreunassa ole kaarrosta ulospäin.

K ehino jan l i i t e r i

P A IM IO , K E H IN O J A N  N U M M I

Vasa r a k iru  es ha u ta . A s  u in  p a ikka  

ELLA KIVIKOSKI 
1933

 paikalla olluf kumpu Kanlolan mukaan
—  — • h iih  - ja  nokialue  •• >>  kuopan pohjassa erolluua mus la alue

h it l ik u o p p a  (p o h ja  2 .5 ö )
  v. 1935 k a iu e llu  a lu e
*  k irve e n  (9668:/) Iqyföp Kanlolan mukaan
*  "  "  -  M ö  ket an •>
O  V  .  ; *  "  K e h in o ja n  "
▲  saoiashan (96682)'’ K a n lo lan  •<

*  "  "  M ake /än  "

1 Forssander, m ain. teos, s. 44—45, tl. X I—-XII.
2 FM 1917, s. 48, kuva 4.
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Tässä suhteessa se on lähempänä Ruotsin kyseessäolevan kulttuurin 
astioita, joista laitaulkonema usein puu ttuu1. Ruotsiin viittaa myöskin 
astian koristetekniikka, kampaleimasimen käyttö, joka meidän vasara* 
kirveskulttuurimme keramiikalle on vieras, mutta yleinen Ruotsissa. 
Koristeaihe sinänsä, rivit pieniä viivoja, jotka rajoittuvat astian ylä* 
osaan, on taas tunnettu kummastakin maasta2, vaikka yleisempänä 
Suomesta. Piirre, joka kuitenkin saattaa otaksumaan astian täällä teh* 
dyksi, on sen leveä pohjataso, joka on Suomen vasarakirveskulttuu* 
rin keramiikalle luonteenomainen.

Kuva 5. Paimio, R ukkijoki, K ehinojannum m i. Vasarakirveshaudan pohja.

Kotimaisuuteen viittaa muuan Rukkijoen vasarakirveenkin piirre. 
Tohtori Äyräpää on ystävällisesti kiinnittänyt huomioni siihen seikkaan, 
että kirveen vasara on huomattavasti alaspäin ulkoneva, ominaisuus, 
joka on Ruotsin vasarakirveille yleensä vieras3, mutta meikäläisille 
ominainen4. Siitä päätellen saattaa kirves, niin skandinavista tyyppiä 
kuin se onkin, olla Suomessa valmistettu, samoinkuin löydön astiakin. 
Tohtori Laitakarin mukaan ei myöskään kirveen kiviaines aseta esteitä 
tälle otaksumalle; se voi hyvin olla kotimaista. Ruotsista tullut vaiku* 
tus kirveessä, niinkuin koko löydössä, on kuitenkin ilmeinen, miten

1 Vrt. esim. Forssander, m ain. teos, tl. X, XV III, XXX y.m.
2 Suomesta esim. Ilm ajoen P iirtolankankaalta (FM 1915, s. 11, kuva 10); 

vrt. myös Kansallismuseo 9375: 2 (Paattinen, Kerola) y.m. — Ruotsista: Skånesta, Fjäl* 
kestadin pitäjästä, (Forssander, main. teos s. 76 ja  tl. VI: 1).

3 N ils  Aberg, D ie nordischen  Bootäxte (Prähistorische Zeitschrift 1917), s. 43.
4 A . Europaeus, Polem ik i nordiska stenåldersfrågor (FM 1924), s. 45 ja  kuvat 

3—4 s. 48.
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se sitten yksityiskohtaisesti onkaan selitettävä. Kenties se merkitsee 
pientä väestösiirtoa, ehkäpä vain yhden perheen tai henkilön siirty* 
mistä meren yli Suomeen1. Miten onkaan, joka tapauksessa Rukki* 
joen vasarakirveshauta kalustoineen on toistaiseksi merkittävin todiste 
Suomen ja Ruotsin vasarakirveskulttuurien välisestä suoranaisesta kos* 
ketuksesta, josta meillä tähän asti on ollut vain niukasti viittauksia, 
ja niitäkin vain irtolöydöissämme.

Rukkijoen saviastian lähin vastine Suomen vasarakirveskulttuurin 
hautakalustossa kuuluu Ilmajoen Piirtolankankaan hautalöytöön2. 
Tämä oikeuttanee pitämään molempia hautalöytöjä jotakuinkin saman* 
aikaisina, varsinkin kun kummankin vasarakirvestyypitkin, detaljieroa* 
vaisuuksistaan huolimatta, ovat läheistä sukua toisilleen3, ja antaa niin 
Rukkijoen löydöllekin suhteellisen ajanmääräyksen.

Ella Kivikoski.
1 Vrt. Europaeus, viimemain. kirjoitus, s. 51.
2 Ks. edell. sivulla noo ttia  4.
3 Europaeus, F ornfynd  från Kyrkslätt och Esbo socknar, SM YA XXXII: I, s. 105.



Eräitä epäselviä muinaislöytöjä.
Lähtökohtana Finskt M useum’issa 1914 julkaisemaani kirjoituk* 

seen Suomen pronssikauden itäisistä aineksista1 käytin erästä toht. 
Th. Schvindtin  v. 1914 Kansallismuseolle jättämää pronssisen ns. putki* 
kirveen muotin katkelmaa, joka oli aikanaan löydetty Räisälästä, Räi* 
sälän Hovin Kalmistomäestä. M uotin katkelma on alempana toista» 
miseen kuvattu, samoin kuin eräs uralilainen pronssinen putkikirves, 
jonka tapainen Räisälän muotissa valettu kirves on ollut (kuv. 1—2). 
Muotin käyttöajaksi arvelin, itävenäläisten löytöjen nojalla, ensimmäi* 
sen esikristillisen vuosituhannen jälkipuoliskoa, n. 300 e. Kr. s. Suo* 
men itäismallisten pronssikauden löytöjen merkityksestä on usein 
myöhemminkin ollut kirjallisuudessa puhetta,2 eikä tässä ole tarvis 
puuttua kysymykseen ItäsVenäjän ja Suomen sen aikaisten kosketus» 
ten luonteesta. O n selvää, että aktiivisena puolena oli kauvan aikaa 
itä ja että Suomen sisämaa oli Itä*Venäjän kaupallista takamaata.

Kuvat 1—2. 1 Putkikirveen valinm uotin  kappale, poltettua savea. Räisälä, H ovin
Kalmistomäki. ’/i- 2 Putkikirves, pronssia. Kasanin lääni (Z 3240). 2/s.

1 FM 1914, siv. 11—22: D en östeuropeiska bronsålderskulturen  i F inland.
a SM 1930, siv. 1—6; 1933, siv. 18—21; Tallgren, Suom en m uinaisuus, siv. 90 seur.
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Räisälän löydön tärkeys aiheutti sen, että sain suvella 1914 teh* 
täväkseni suorittaa löytöpaikalla kaivauksia. Lyhyt maininta niitten 
tuloksista on julkaistu FM 1916, s. 54, jossa on prof. H ackm anin  
esitys Kansallismuseon kokoelmain kasvusta vuonna 1914. Kaivauk* 
sissa löytyneet ja tähän saakka julkaisemattomiksi jääneet muutamat 
saviesineen katkelmat ovat tämänkertaisen kirjoitelmani lähimpänä 
aiheena.

Räisälän Hovin Kalmistomäki sijaitsee Vuoksen itärannalla, Ho* 
vin puutarhassa, linnuntietä n. 400 m pitäjän kirkolta itäkoilliseen. 
Mäen muodostaa tai on muodostanut n. 1700 neliöm:n Iaajuinen ja 
n. 10 m:n korkuinen luontainen sorakumpu, josta n. 1000 neliöm. on 
hävitetty hiedanvedossa. Sorahauta käsittää kummun koko länsipuo* 
len ja ulottuu 6—7 m:n syvyyteen. Kaivauksissa kummun ehyessä 
osassa selvisi, että paikalla on keskiaikainen (?) k a l m i s t o  — 16 
ruumishautaa tutkittiin ja lisäksi otettiin talteen saviastian paloja kal* 
mistossa vietetyistä peijaisista ulkopuolelta hautojen — \  mutta sen 
ohessa esihistoriallinen, kai yli 1000 vuotta kalmistoa vanhempi 
a s u i n p a i k k a .  Kalmiston sattuminen paikalle, joka kerran ennen 
on ollut asuttuna, on tietysti satunnainen, joskaan ei outo ilmiö: 
mitään keskinäistä syy* ja seuraussuhdetta ei näillä kahdella kulttuu* 
rilla ole. — Asuinpaikkalöydöt tavattiin eri paikoista kummun itä* 
reunalta. Niihin kuuluu jokunen savitölkki sekä savitiivikkeen kap* 
pale ynnä n. 250 saviastianpalaa ja 9 murtopalaa savirenkaasta, joka 
on kirjoitukseni kohteena. Astianpaloista on 26 asbestinsekaista savea 
ja pari talkinpitoista. N . 230 palasessa on kivensiruja sideaineena. 
Ornamentit ovat mataloita kuoppia, viivoja, nuorakampaa, kangaspai* 
nanteita. Esineet tavattiin pintakerroksessa, 10—30 cm:n syvyydessä. 
Asuinkuoppia tai kivilatomuksia ei kaivausalueella tavattu. Löytöjen 
alin korkeus on 9,30 m Vuoksen veden nykyistä korkeutta ylempänä, 
eli siis n. 18,30 m meren pintaa korkeammalla. Mäen korkein kohta 
on 10,05 m korkeammalla Vuoksen pintaa. Asuttuna ollessaan mäki 
kai oli suurimmaksi osaksi samanlaisena töyräänä kuin nytkin.

Mitenkä pitkäaikainen vanhin esihistoriallinen asutus tällä pai* 
kalla on ollut, ei ole määrättävissä. Ei ole merkkejä osoittamassa sen 
kestäneen useampia vuosisatoja. Asutus voi hyvinkin olla suhteelli* 
sen lyhytaikainen. Kiinnekohtana ajan määrittelyyn olen v. 1914 pi* 
tänyt kuvan 1 esittämää valinmuotin palaa, joka arveluni mukaan oli, 
kuten jo mainittu, muutaman sata vuotta Kr. s:ää vanhempi.

1 A janm ääräys ei ole varm a m utta to d en n äk ö in en : vainajain m ukana ei hau* 
taan enää ole pan tu  hautakalustoa kuten  pakanuuden  ajalla, m utta kalm iston astian* 
palat liittyvät täysin pakanuuden  loppujakson keram iikkaan; uhripeijaisia on  nähtä* 
västi kalmistossa p idetty  vanhaan tapaan.
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Tällä kertaa tarkastettavina olevat savirenkaan palat ovat viereen 
kuvatut (kuv. 3). Ne ovat luetteloidut museon pääluettelossa nume* 
roissa 6675: 1, 5, 7 (3 kpl.), 20, 22, 38, 64; kappaleitten lukumäärä 
on 9, ja näyttää siitä, että ne ovat kaikki kuuluneet yhteen esinee* 
seen, joskin vain 2 keskenään (n:ot 5 ja 22) ja toiset 3 (n:ot 1, 7, 7) 
keskenään liittyvät yhteen. Kuten kuvista näkyy, on 2 kappaleista 
umpinaista eli poikittaissuunnassa ehyttä, muut ovat halkinaispuolik* 
kaita. Suurimman pituus on 37 mm. Leveys on 17—18, paksuus n. 
12 mm. Alapinta on kaikissa tasainen, kuin lautaa tai kiveä vastaan 
painaessa syntynyt. Ulkopinta on ulospäin kaartuva ja ulkosivultaan 
pituussuuntaan tasoitettu, ehkä hitusen kovera, kuin olisi renkaan 
ulkoreuna nojautunut jonkunlaiseen kiinteään vanteeseen. Myös s i sä* 
reunan halkinaispuolikkaita on löydetyissä katkelmissa (n:ot 20, 38).

Kuva 3. Savisen m uotin  kappaleita. Räisälä, H o v in  Kalmistomäki. Va-

Kuvatut läpileikkaukset osoittavat selvästi esineitten muodon. Tässä 
tulkoon vain mainituksi, että savirenkaan läpi pituussuunnassa kulkeva 
ontelo eli kanava on kauttaaltaan ohut, n. 4—6 mm läpimitaten, 
mutta ei ole kaikkialla aivan tarkasti yhdensuuruinen, oheten jonkin 
verran eri kappaleissa. Kun savirengas ilmeisesti on ollut renkaan* 
muotoinen valin, on mahdollista, että siinä valettava rengas on sui* 
pentunut avointa kohtaa (?) päin. Savimuotin katkelmallisuus ei tee 
mahdolliseksi päättää, onko siinä valettu esine ranne* vai kaularen* 
kaan kokoa. — Valinkanavan sisäpinta on enimmäkseen saman, s.o. 
kellertävänpunaisen värinen kuin koko muukin esine; parissa murto» 
palassa ovat kanavan seinämät kuitenkin savun väriset, vaikka kiiltävät.

Räisälän löydön savirenkaan palasia väitin ylempänä renkaan 
valimen osiksi. Prof. Alfred Götzelle hänen 60*vuotispäivänään v. 1925 
omistetussa juhlakirjassa julkaisee A . Auerbach  tutkielman, jonka ai* 
heena ovat nähtävästi samanlaisen saviesineen katkelmat kuin nyt tar* 
kastettavat.1 N e on löydetty Saksasta, Thüringen’istä, Pössneck’in

1 Studien zu r vorgeschichtlichen A rchäologie, s. 165 ss.: B ruchstücke einer 
verlorenen Gussform  aus O stthüringen.
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kaupungin läheltä, ö p i t z ’in ns. tafel* 
bergin itäreunalta, ohuesta kulttuuriker* 
roksesta, jossa oli nuoremman pronssi* 
kauden asutusjätteitä. Nähtävästi oli 
paikalla ollut myös valajan työpaja.

Tähän kuvatut 2 thiiringiläistä kat* 
kelmaa (kuv. 4), jotka eivät täysin liity 
toisiinsa, muodostavat yhteensä n. puo* 
let alkuperäisesineestä. Kappaleitten ala* 
pinta on tasainen, muut pinnat ovat 

pyöristetyt, nekin paikoin hieman tasoitetut. Varmuudella ovat katkelmat 
palasia pronssisen suurehkon kaularenkaan muotista. Ensinnä on va* 
lettavan renkaan malli tehty vahasta, jonka ympäri sitten on puris* 
tettu ohut kerros kevyttä, vetelää savea. Sen ympäri on asetettu 
1—1 x/2 cm:n vahvuinen savimantteli, jonka tiivikkeenä oli kasvinosia. 
M uotin tasainen alapinta on syntynyt siten, että muotti on tehtäessä 
painettu eli muodostettu tasaista kiven pintaa vastaan. M uut ulko* 
pinnat on muodostettu vapaasti, käsin ja puikolla. Ulkopinta on 
poltettu punertavaksi, sisäpinta on tummempi, mustanharmaa. Valin* 
kanavassa on hapettuneen pronssin jälkiä. — Muotissa valettu rengas 
on edustanut muotoa, joka on ajaltaan määrättävissä, mutta jonka 
erikoisuus ei meitä tämän yhteydessä kiinnosta. Renkaan pääosana oli 
leikkaukseltaan soikea, 2,4 å 3,6 cm paksu varras.

Räisälän savirenkaan murtokappaleet edustanevat siis nekin
k a u 1 a (?) r e n k a a n m u o t t i a .  Nekin ovat, kuten thüringiläinen,
nähtävästi kappaleita sellaisesta muotista, jossa valaminen on tapah*
tunut »särjettävä*muotti»*menetelmää käyttäen; valamisen tapahduttua
on muotti rikottu renkaan esille ottamiseksi, ja kutakin valantaa var*
ten on siis tarvittu uusi muotti. Tuo menetelmä ei kylläkään tunnu
itsestään selvältä ja luonnollisimmalta, kun kyseessä on siksi yksin*
kertainen työ kuin sileä rengas: luulisi taontaa tai myös »ikuisen»
kaksiosaisen kivimuotin käyttöä teknillisesti luonnollisemmaksi. Räi*
sälän rengas on ollut ohut, massiivinen, sileä ja yksinkertainen
kuin vitsa — jollainen ehkä oli korvannutkin vahaisen sydämen
muottia valmistettaessa —, mutta Karjalassa pronssi oli harvinaista

ja tällaisille yksinkertaisillekin
renkaille on varmaan osattu
panna arvoa Itä*Suomessa ja
laajoilla aloilla siitä itään ja

„  r „ , . , kaakkoon, joissa pronssi kaiKuva 5. Kaularenkaan pala, pronssia. Nou* . * r
siainen, Palokylä (H ackm an , Die ältere Eisens aina oli ollut hiukan ylellisyys* 

zeit, s. 43). 3/4. tavaraa.

K uva 4. Savisen m uotin  kappa* 
leita. Saksa, T hüringen, Öpitz. 

A . Auerbachin  m ukaan.
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Vastineita tällaisille pronssirenkaille 
etsii lähinnä Itävenäjän nuorimman 
pronssikauden kaula* ja rannerenkaista, 
ja jonkin mahdollisen vastineen voi osoit* 
taakin.1 Enimmät sikäläiset renkaat ovat 
kuitenkin varreltaan kierteisiä ja lattea* 
päisiä. Räisälän renkaan päistä ei voi 
mitään sanoa, mutta varras itse oli var* 
masti sileä.n    .. , t. ... .  ... i , Kuva 6. Rannerengas, p ro rKaisalan muotin edellyttamat ohuet XI . , . .  „ ,, . . . .  . r .'  . N akkila, Penttala (Hackm am n

pronssia. 
mus

kaan, SM 1912, s. 57). 3U.puikkomaiset pronssirenkaat olivat kui* 
tenkin sangen yleisiä Itä* ja Keskivenä* 
jän ns. Pianobor*kulttuurissa (n. 200 e. Kr.—300 j. Kr.)2 ja nimenomaan 
roomalaisella rautakaudella. Vastaavana aikana esiintyy tuollaisia renkaita 
myös itäbalttilaisessa3 kulttuurissa ja sen periferiassa, mm. Suomessa. Mai* 
nittakoon esim. löydöt Porvoon Koitö’stä, Lohjan Jalassaarelta ja Nousi* 
aisten Palokylästä. Samalta ajalta on myös merkillinen renkaan katkelma 
(kuva 7) Säräisniemen Nimisjärven Sillankorvan asuinpaikalta, josta 
on myös mm. putkikirvesten muotteja, Räisälän vastaavanlaisen muotin 
kappaleen lähisukulaisia. Hackman  on julkaissut viimem. renkaan 
FM  1920—21, s. 38. Hän on epäilemättä oikein määrännyt sen ijän ja 
kulttuuripiirin.4

Suomen ns. itäisen pronssikauden asuinpaikkalöydöt edustavat 
kaikki asutusta, joissa ihmiset elivät pyyntielinkeinojen turvin ja joissa 
yhteiskuntamuotona oli lähinnä alkeellinen kalastajayhteiskunta. Ne 
olivat primitiivisiä, alkeellisia sukuyhteiskuntia, joissa on eletty »esi*

Kuva 7. Pronssisen renkaan katkelma. Säräisniemi, N im isjärvi, Sillankorva 
(FM 1920-21, s. 38). */»■

1 MaTepnaJiu TAIIMK 2, PI. IV, VI, VII (Zujevskoje).
3 Eurasia VII, s. 21 (U fan  kalmisto), MaT. no apx. Pocc. 25, PI. VII (Koåibejevo), 

X (K uzm ino), XVII (Borki) ym.
s Vrt. torvipäisiin  ja sieninuppuisiin  renkaisiin , esim. Moora, Verh. d. Gel. 

Estn Ges. XXV, tau lu t X III 2, 3, XV. 1, 6, 7. — Vrt. myös T allinnan Sahan (Saage) 
kalm iston rannerenkaisiin.

* N uorem pi room alainen rautakausi, silm upäinen degenero itunut rengas, balts 
tilaisen k u lttu u rin  alue.
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isien tavalla», ja joissa konservatiivisen elämänmuodon ohessa var* 
maankin on säilynyt joukko jälkielänteitä aineellisessakin kulttuurissa, 
kuten on laita lappalaisilla (joitten vanhempaa astetta kyseelliset asuin* 
paikat edustavat?) ja Obin ugrilaisilla kansoilla. Joutuu kysymään 
itseltään, onko ensinkään pidettävä selviönä, että kaikki »pronssikauti* 
set» työkirveemme, joitten muoto ja alkuaste on uralilainen, ja joitten 
ikä Itä*Venäjällä voidaan melkoisella varmuudella määritellä Kr. syn* 
tymän edellisen vuosituhannen jälkipuoliskolle, myös Suomessa edus* 
tavat vain samaa ajanjaksoa. Ei voine pitää mahdottomana, että täl* 
laisia pronssiesineitä olisi meillä valmistettu, pysymällä vanhoissa tu* 
tuissa muodoissa, vielä Kr. s:n jälkeisinä vuosisatoina. Voisipa ajatella

Kuva 8. V alinm uotti, 
polte ttua savea, Pari k* 
kala, Kaunissaari. ’/i-

Kuva 9. Pronssisia palmikon* 
koristeen heloja, oikeanpuolei* 
nen  altapäin. Kalkom er, Laisevin 
piiri, Kasanin lääni (Z. 3617). Vi-

sitäkin, että ne silloin enää eivät edes edusta Itä*Venäjää, vaan koti* 
maiseksi muuttunutta, alkuaan vierasta kulttuurimuotoa, ja että metalli* 
raaka*aine ei ehkä enää tullut Uralilta, vaan samalta taholta kuin 
muualla Suomessa, vaikka esineen muoto oli edelleen entinen, urali* 
lainen.

Voi ehkä esittää pari seikkaa, jotka puhuisivat sellaisen mahdol* 
lisuuden puolesta, että Sisä*Suomen nuorimmat »pronssikautiset» kirves* 
muotit olisivat vasta roomalaiselta rautakaudelta. Yksikään tällainen 
todistus ei ole sitova, mutta ne oikeuttanevat tällaisenkin hypoteesin 
asettamisen toisten mahdollisten otaksumain joukkoon.

Yksi sellainen outo seikka liittyy juuri Räisälän Hovin löytöön: 
sen asuinpaikka*aineksissahan ei ole mitään, joka viittaisi pitkäaikai* 
seen asutukseen: syvää kulttuurikerrosta ei ole, ja keramiikka on suu*
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rin piirtein yhtenäistä.
Putkikirveen ja renkaan 
muotit ovat siis kait 
keskenään yhdenaikai* 
set.1 Renkaan lähim* 
mät vastineet ovat vasta 
roomalaisesta rautakau* 
desta.

Toinen seikka on 
paljon kiistanalaisempi.
Parikkalan Kaunissaa* 
ren löytöpaikka, josta 
on saatu talteen mm. 
viereinen valinmuotti 
(kuv. 8), kuuluu sellai* 
siin paikkoihin, joit* 
ten muinaislöytöjen eri* 
aikaisuudesta en ole 
vakuutettu, kuten enim* 
mät muista tutkijois* 
tamme ovat, mutta epäi* 
lyäni en voi kunnolli» 
sesti perustella tosiasi* 
oilla. Löytöpaikka on 
Simpeleessä oleva vä* 
häinen saari, jossa maa 
on hietaa ja jossa asu* 
tus ei ole voinut elää 
muusta kuin kalastuk*
sesta. On hiukan outoa ajatella, että kalastajia olisi saarelle asettunut 
tavan takaa, mutta tietysti sekin on mahdollista. Saarelta on runsaasti 
keramiikkalöytöjä, joitten joukossa on mm. kappaleita asbestinpitoisista 
astioista, joita pidetään kivikautisina, Löytöjen joukossa oleva valin* 
muotin puolikas jää oman nuoremman »löytökerroksensa» ainoaksi 
esineeksi tältä saarelta, ellei ainakin osa keramiikasta (asbestinsekaiset 
astianpalat?) ole, päinvastoin kuin yleensä otaksutaan, luettava saman* 
aikaiseksi. M uotti tuo lähinnä mieleen itävenäläiset roomalaisen rauta*

Kuva 10. Saviastianpaloja. 1 Lohja, Jalassaari. 2 Degerby, 
M asarskogen. 3 N akkila, Penttala. 4 Räisälä, H ovin  

Kalmistomäki. A . H ackm anin  m ukaan.

1 Sen sijaan Säräisniem en N im isjärven S illankorvan löytökerros ei ole yhden* 
aikainen vaan todistettavasti pitkäaikainen. Sen avulla ei voi o lettaa tai todistaa, että 
siellä putkikirvesten m uotit ja  pronssisen kaularenkaan kappale, viim eksim ainittu var* 
masti room alaiselta rautakaudelta, olisivat samanaikaiset. N e voivat olla yhdenaikai* 
set, m utta voivat myös olla eri ajoilta.
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kauden aikaiset puoliavonaiset torvet, jotka — tietääkseni aina parit* 
tain — olivat käytännössä palmikon peitteen riipuksen välinivelinä 
(vrt. kuv. 9). Tällaista muotoa ei ole koskaan tavattu mistään van* 
hemmista kulttuureista kuin roomalaisen rautakauden.1

L ä n s i* S u o m e n  roomalaisen rautakauden löydöissä, s.o. kal* 
mistoissa, on erinäisiä sellaisia, joitten keramiikka muistuttaa vanhaa 
myöhäiskivikautista ja pronssikautista keramiikkaamme, mm. asbestin* 
pitoisesta savesta valmistettuja astianpaloja matalin kampa*aihein. Niitä 
on mm. Porvoon Koitö (8891), Uskelan Isokylän Nohterin Keto* 
haka ja Puonnin Ketomäki, Perniön Tiikkinummi, Nakkilan Penttala 
(kuv. 10).2 Erikoisen tärkeänä pidän Porvoon Koitö’tä, josta on ehyt 
asbestikeraminen astia, ja jossa koko hautakaluston kuuluminen roo* 
malaiseen rautakauteen on varma.

Ajatus, joka tässä on esitetty, erinäisten itäismallisten putkikirves* 
temme sijoittaminen nuoremmiksi kuin on otaksuttu, ei ole periaat* 
teellisesti mahdoton. M utta se ei ole pelkkä ajanmääräyskysymys. 
Sillä on kantavuutta sikäli, että sen avulla on tavoittavinaan Itä* ja 
Sisä*Suomesta eräitä »lappalaisia» löytöjä, joitten aika olisi sama kuin 
maamme lounaisosan vanhin kiinteä asutus, maanviljelystä ja erän* 
käyntiä elinkeinonaan harjoittavan muinaissuomalaisen talonpojan. 
Erämiehenä tämä uudisasukastalonpoika varmaankin olisi liikkunut — 
muistettakoon soikeita tuluskiviä tai Porvoon Koitön kalmistoa — 
sisämaan »lappalaisten» leiripaikoilla (Porvoon Suomenkylän pronssi* 
kirveet) jokien ja järvien rantamilla, siihen aikaan kun hänen löytö* 
retki* ja eräinnostuksensa oli nousussaan ja johti avarimmalle.

A . M . Tallgren.
1 Parikkalan Kaunissaaresta vrt. FM 1914, s. 19.
2 H ackm an, Om N ylands kolonisation  under jä rnåldern , H ist. Tidskr. för 

Finland 1917, s. 243/246.



Muutama sana Parikkalan Kaunissaaren 
asuinpaikkalöydöistä.
(Edellisen kirjoituksen johdosta.)

Parikkalan Kaunissaaren asuinpaikka, jota J. A ilio  tutki vv. 1908 
ja 1909, sijaitsee pienellä saarella, joka ennen Simpeleen järven laskua 
oli vain vajaan 100 m:n läpimittainen. Saarelta mm. rautatien tarpeisiin 
tapahtuneen soranajon takia oli asuinpaikasta enää vain laitoja jäljellä. 
Talteensaaduista esineistä (4916, 5078, 5176: 1 — 14, 5427: 255—274) 
onkin osa löydetty hiekanotossa poiskuoritusta turpeesta muodostuneita 
kasoja tarkastamalla. Näihin viimemainittuihin kuuluu prof. Tallgrenin 
edellä (siv. 46) kuvaama rautakautinen valinmuotti, joka on löydetty 
hietakuopan keskeltä. Ailion mukaan muotti näytti kuitenkin »sijain* 
neen palaneessa maassa, syvässä, eikä pintamaassa, sillä turvetta ei sillä 
kohdalla ollut». Mutta löytökohdan (tulisijan tai palomaakuopan) 
suhteesta ympäröivään kulttuurikerrokseen ei enää luonnollisestikaan 
voitu saada selkoa.

Kaunissaaren keramiikkalöydöt osoittavat — sikäli kuin rannikko* 
alueiltamme saaduilla kivikauden asuinpaikkojen maankohoamiskrono* 
logisilla ajanmääräyksillä on jotain merkitystä ja päinvastoin kuin prof. 
Tallgren edellisessä kirjoituksessa, näiden määräyksien todistusvoimaan 
ilmeisesti luottamatta, arvelee — käsitykseni mukaan varsin selvästi, että 
saarta on sangen pitkään käytetty kalastajain leiripaikkana. Saviastian* 
palojen joukossa on nimittäin sekä savenlaadultaan että koristelultaan 
aitoa varhaiskampakeramiikkaa (sekä tyyliasteita 1:1 että I: 2; kuv. 1—3)1, 
edelleen tyypillistä kampakeramiikkaa kuvioaiheineen (kuv. 4, 5), joku 
muru kuoppakeramiikkaa, erilaista, osaksi sangen myöhäiseltä vaikut* 
tavaa asbestikeramiikkaa (kuv. 6, 7) ynnä lisäksi pari palaa tekstiili* 
keramiikkaa (kuv. 8, 9, edellinen asbestinsekaista savea) ja joitakin 
vähäisiä paloja viimemainitun kanssa samaan ryhmään luettavaa naarmu* 
pintaista ja koristamatonta keramiikkaa (esim. 5176:9). Kaunissaaren 
löydöt olisivat tämänmukaisesti osaksi kampakeramiselta kaudelta pit* 
kin pituuttaan, osaksi nuorempia, aivan kivikauden lopulta ja — ottaen 
huomioon, että tekstiilikeramiikka ja muut senikäiset yksinkertaiset

1 Vrt. esim. Acta archaeologica I, s. 173 seur., kuv. 4, 10, 24, 33 ia 35.
4
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laadut näyttävät meillä elävän kuten Venäjälläkin jotakuinkin muut* 
tumattomina pitkälle rautakauteen asti — todennäköisesti sitäkin myö* 
häisemmältä ajalta.

Asbestikeramiikkaan nähden, joka Kaunissaaren saviastiastossa on 
runsaana ja vaihtelevana, mm. tekstiilipainanteisena (kuv. 8) edustettuna, 
on tähänastisten löytöjen nojalla todettavissa, että asbestisekoitus näyt* 
täytyy jo nuoremmassa varhaiskampakeramiikassa (Viipuri, Selänkan* 
gas). Tämän tyyliasteen (1:2) piirteitä säilyykin siinä sen jälkeen kauan,

Kuv. 1—9. Saviastianpaloja Parikkalan Kaunissaarelta (5176 ja 5427). '/a-

kun se sittemmin eroaa omaksi sivuhaarakseen, esiintyen mm. eräillä 
Itä* ja Pohjois*Suomen asuinpaikoilla (9918 Värtsilä, Kesämaa; 9327 
Tohmajärvi, Onkamo; 8816 ja 8981 Siilinjärvi, Pöljä; Kemijärvi, Pikku* 
kylä; Inari, Vuopaja) melkein tai aivan yksinomaisena keramiikkalajina. 
Kuten mm. Viipurin Häyrynmäen ja Johanneksen Väntsin alimmat 
löydöt sekä äskenmainittu Parikkalan Kaunissaaren tekstiilipainantei* 
nen pala osoittavat, jatkuu tapa sekoittaa asbestia saviastioihin kauan, 
periytyen kivikauden lopulla syntyneeseen ja pitkälti sen jälkeen 
eläneeseen yksinkertaiseen keramiikkaan. Näin ollen on toden* 
näköistä, että vielä rautakauden löydöissä esiintyvä asbestikeramiikka 
muiden »epineoliittisten» ainesten ohella juontaa juurensa kivikaudelta 
saakka. Osa Parikkalan Kaunissaaren asbestikeramiikasta voi hyvin
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olla vasta yhdenikäistä kuin rautakautinen valinmuotti, jonka kanssa 
jo tkut palat (esim. 5427: 261, 264, 269) savisekoitukseltaan (lyhyitä 
asbestipaloja, ei pitkiä kuituja) ovat jokseenkin identtisiä. Samoin 
voi myös olla laita saarelta löytyneiden tekstiilikeramisten palojen, 
jollaisten ikä on sangen venyvä.1

Mutta Kaunissaaren keramiikka ei ole suinkaan, kuten edellisestä 
toivon selviävän, kaikki valinmuotin kanssa likikään samanikäistä. 
Muusta paikan löytöaineistosta on venäläinen pii todennäköisimmin 
tyypillisen kampakeramiikan ajalta. Ja  myös itse asuinpaikan kulttuuri* 
maassa oli Ailion mukaan eräällä kohden huomattavissa »kaksi jonkun 
väliajan erottamaa eri asutuskerrosta». Hyvän vertauskohdan Kaunis* 
saarelle tarjoaa Lohjan Virmonsaari. Myös tästä pienestä Lohjanjärven 
saaresta tavatussa, Kaunissaaren löytöjä tosin paljon niukemmassa 
kalustossa on saviastianpaloja kaikilta kolmelta kampakeramiselta kau* 
delta sekä lisäksi joitakin yksinkertaisia paloja, jotka todennäköisesti 
kuuluvat kivikauden lopun keramiikkaan mutta jotka varmaa määräystä 
varten ovat liian vähäisiä. Tätäkin luotoa on käytetty siis kauan ka* 
lastuspaikkana, vaikk’ei läheskään niin pitkää aikaa kuin Kaunissaarta.

Sekä Kaunissaaren että Virmonsaaren löydökset antavat hyvän 
esimerkin siitä, miten eri*ikäisiä aineksia asuinpaikkalöydöt saattavat 
sisältää. Tosin asuinpaikka voi esim. sellaisissa tapauksissa, jolloin 
se on vain suhteellisen lyhyen aikaa sijainnut veden ääressä ja sen 
jälkeen maankohoamisen tai jonkun järven laskun vaikutuksesta etään* 
tynyt rannasta, löytöjensä puolesta olla melkein umpilöydön veroinen. 
Mutta tilapäiset myöhemmät sekoitukset ovat silloinkin, kuten monesti 
on havaittu, mahdollisia. Ja tällainen mahdollisuus on mielestäni aina 
otettava huomioon, ja varsinkin silloin, kun asuinpaikkalöytöjen nojalla 
saatavat ajalliset rinnastamiset näyttävät johtavan erikoisen poikkeuk* 
sellisiin tuloksiin.

A arne Äyräpää.
1 Vrt. Finskt M useum 1920—21, s. 21, n o o tti 1, ja  Acta archaeologica I, s. 208.



M uuan uusi nurkkam uoto.
Viime vuoden lokakuussa paljastettiin 

kirjoittajan läsnäollessa Lappajärven pitäjän 
Savonkylässä maanviljelijä Oskari Kiviahon 
maalla rakennusjäännös, josta osa oli jo aikai* 
semmin tullut näkyviin. Löytöpaikka sijaitsi 
talosta n. 400 m pohjoiseen olevan matalan 
Kiipiskakallion luoteispuolella, hiekkaisella 
pellolla, neljännen ojan reunassa kalliosta 
lukien; siitä n. 70 m koilliseen oli Lappa* 
järven ranta.

Löytöpaikalla oli järveen kohtisuoraan 
laskevan ojan reunasta n. 0,5 m vahvuisen 
hiekkakerroksen alta tullut näkyviin muuta* 
mia hirrenpäitä, jotka olivat nurkan tapaan 

Kuvat 1 -3 . ristikkäin. Kun maakerros poistettiin seuraa*
malla ylimpien hirsien pintaa, havaittiin näiden 

muodostavan umpinaisen kehikon, jonka suuruus oli n. 4 ,2 5 x 5  m. 
Kehikko oli kulmittain kohti pohjoista, lyhyemmät seinät olivat suun* 
nilleen yhdensuuntaiset järven rannan kanssa. Syvemmälle tunkeu* 
duttaessa havaittiin, että järvenpuoleisella ja sen vastakkaisella seinällä 
oli päällekkäin 5 hirsikertaa, kun taas kaakkoisella, ojan suuntaisella
seinällä oli 4 ja sitä vastassa olevalla vain 3 hirttä jäljellä. Hirsien
vahvuus oli tavallinen, 15—20 cm, useimmat olivat pyöreitä, joukossa 
kuitenkin pari halaistuakin.

Tapa, jolla hirret nurkissa oli asetettu lomikkain, oli outo.
Hirren päästä oli lohkaistu kappale siten, että syntynyt lovi oli avoin
sekä ylöspäin että hirren päätä kohti (kuva 1). Tähän loveen oli 
sitten asetettu sivulta päin toisen hirren pää, lovi samaten ylöspäin. 
Vain joskus oli hirren pää tarpeen vaatiessa lovettu sekä ylä* että 
alapuolelta (kuva 2). N urkan muodosta antaa kuva 3 käsityksen. 
Lovet oli nähtävästi veistetty kirveellä; useassa poikkisyin kulkevassa 
veistoksessa voitiin vielä selvästi havaita 5 cm:n levyisen terän jälki. 
Hirret oli lovettu pituussuunnassa vaihtelevasti ja huolettomasti, niin 
että niiden päät sojottivat erimittaisina ulospäin nurkassa, mutta muu*
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!’,'i noCyea Xvcbnfco
Kuva 4. Rakennelm an 

pohjapiirros.

ten saattoi panna merkille, että seinät oli py* 
ritty saamaan tiiviiksi. Hirsien välistä saatiin 
hieman jotakin mädännyttä, sammalta muistut* 
tavaa ainetta, ehkäpä tilkkeeksi käytettyä.

Kun kehikon sisässä olevaa maata alet* 
tiin poistaa, tavattiin n. parin hirsikerran sy* 
vyydeltä sikin sokin joukko miehennostannai* 
sia kiviä, joiden alla oli puunpirstaleita, ke* 
pakkoja ja joitakuita kookkaampiakin kali* 
koita sekä järviruo’on jäännöksiä. Näiden alla 
oli jälleen ja runsaammin samanlaisia kiviä 
epäjärjestyksessä aina alimman hirsikerran sy* 
vyydelle. Kivissä ei ollut tulenpidon jälkiä.
Minkäänlaisen keinotekoisen permannon merk*
kejä ei ollut havaittavissa. Alimman hirsikerran syvyydellä voitiin 
pohjamaassa havaita kolme nokitäplää, joista löytyi pari palanutta 
kivenmukuraa sekä kaskivangon rautainen koukkuosa (Kansatiet. os. 
n:o 7683: 1). Luoteisseinällä oli tällaisen täplän kohdalla seinähirsissä 
havaittavissa hiiltymisen merkkejä (kuva 4). Alimman hirsikerran 
pohjaa syvemmälle tunkeuduttaessa tuli vastaan puhdas hiekka.

Omituisia olivat keskimäärin n. 4 cm:n vahvuiset ja n. 70—90 
cm:n pituiset, alapäästään teroitetut kepakot, joita ilmautui parisen* 
kymmentä kappaletta pystysuorassa asennossa nähtävästi ilman eri* 
koista järjestystä kehikon sisäpuolelta. Niitä alkoi ilmestyä osaksi 
heti, kun kehikon sisällä olevaa maata alettiin poistaa, osaksi jonkun* 
verran syvemmältä. Lukuisat niistä olivat lounais* ja luoteisseinällä 
säännöttömien välimatkojen päässä toisistaan sekä jonkunverran eril* 
lään seinästä. Yksi sellainen löytyi kehikon ulkopuoleltakin luoteis* 
seinän vierestä. Näille kepakoille en ole keksinyt varmaa selvitystä.

Puheenaolleen nurkkamuodon rakenteellinen kestävyys sellaise* 
naan tuntuu kyseenalaiselta. Tuollaiseen tapaan pystytettyjen seinien 
koossapysyminen ei vaikuta lainkaan vakuuttavalta ilman jonkun* 
laisen ulkopuolisen tuen olemassaoloa, vaikkapa seinät olisivat suh* 
teellisen matalatkin. Olisin miltei taipuvainen olettamaan säilyneiden 
hirsikertojen jo alunperin olleen maan sisään upotettuja, jolloin ne 
tietysti olisivat vankasti pysyneet asemillaan. Tästä syystä olisi myös 
säästytty varsinaisen salvaimen, vaikkapa alkeellisenkin, valmistamis* 
vaivasta, koska näin saatettiin tulla toimeen varsin yksinkertaisella kir* 
veenkäytöllä.1 Mikäli rakennelman tarkoituksena on ollut toimia esim.

1 R innakkaisiltniönä kutakuink in  saman periaatteen mukaisesta maanalaisesta 
rakennelm asta m ainittakoon room alainen kaivonarkku (Carl Bliimlein, B ilder aus 
dem römisch*germanischen K ulturleben, M ünchen u. Berlin 1918, kuv. 95).
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kyröläisten eränkävijäin tyyssijana lämpimänä vuodenaikana, johon 
viittaa vakinaisen tulisijan puute, olisi otaksuttava sen ehkä olleen 
muutamaa hirsikertaa säilynyttä korkeamman, jolloin ylimmät hirsi* 
kerrat olisivat saattaneet olla maanpäällisiäkin ja toisella tapaa yhteen* 
liitetyt.1 Kehikon sisältä löytyneet kivet voitaisiin ehkä selittää katon 
painokiviksi.

A . Hirsjärvi.
1 Vrt. K yrönm aa III, s. 41.

i



Vermlannin suomalaisalueen tuvista, saunoista  
ja  riihistä . 1

Allaoleva esitys perustuu, paitsi erikseen kohdallaan mainittavia 
arkistotietoja ja kirjallisuutta, Vermlannin suomalaisalueella (pääasialli* 
sesti kesällä v. 1932) tekemiini havaintoihin ja muistiinpanoihin. 
Havaintoni tulin tehneeksi täydentäessäni mainitulta alueelta jo edelli* 
sinä kesinä Sanakirjasäätiölle kerättyä rakennus* ja maanviljelyssanas* 
toa. Sitä tarkoitusta varten liikuin Ruotsin ja Norjan rajaseudulla 
Ruotsin Östmarkin, N yskogan  ja Vitsandin  sekä Norjan Grue Fin* 
skogan  pitäjissä.

Koska kaikki kansatieteen alalta muistiinpanemani aines on 
kertynyt vain sanastustyön sivussa ja täydennyksenä, ei kirjoitukseni 
tietysti voi aihetta tyhjentävästi käsitellä, vaan saattaa sisältää ainoas* 
taan »piirteitä» ja »viittauksia».

Mainitsemani ja välittömästi ympärillä oleva alue näyttää olevan 
Keski*Skandinaviassa suomen kielen ja samalla myös suomalais* 
tyyppisen aineellisen kulttuurin viimeinen tyyssija.

Se käy ilmi mm. jo 1880*luvulla ns. Segerstedtin  kokoelmaan 
saapuneista tiedoista, jotka ovat useilta eri Keski*Skandinavian enti* 
siitä suomalaisseuduilta ja ovat paikkakuntalaisten itsensä antamia. 
Niinpä on kuvaavaa, että muualta tulleissa tiedonannoissa sanotaan, 
paitsi suomen kielen hävinneen, myöskin savutupien enää kuuluvan 
vain muistojen tai suorastaan tarujen joukkoon. Taalain suomalais* 
seuduilta, muunmuassa Tyngsjöstä  ja Orsasta erehdytään selittämään, 
että metsäsuomalaisten muinoinen tupa oli »eldhus», jossa oli tulisija 
keskellä lattiaa j.n.e.

Vestmanlannista, Vermlannin länsipuolelta tosin vielä tällöin 
ilmoitetaan, että savutupia kuitenkin muistetaan, vaikka ne jo ovatkin 
hävinneet. Helleforsista kerrotaan yhdestä, jota silloin jo käytetään 
makasiinina.

Vaikka nämä tiedonannot negatiivisuudessaan voivatkin olla 
jossain määrin liioiteltuja, koska tiedonantajat arvatenkaan eivät ole 
tarkalleen tunteneet pitäjänsä kaikkia perukoita, on kuitenkin kuvaa*

1 Esitelmä Suom en M uinaism uistoyhdistyksen kokouksessa 3. XI. 1932.
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vaa, että samaan aikaan lähetetyt tiedot juuri mainitulta Vermlannin 
suomalaisalueelta kertovat savutupia siellä edelleenkin olevan run* 
saasti. Tosin saamme kuulla, että sielläkin savutuvat ovat esim. vuo* 
sien 1850 ja 1890 välillä vähentyneet tavattomasti, vaikka tuskin 
mitään suurempaa väestön vähennystä oli tapahtunut. Niinpä Vit» 
sandin pitäjän eri kylistä on seuraava tiedonanto (Segerstedt I, s. 539):

»Noin 40 vuotta sitten oli savutupia:
Rottsjöbergissä 11, nyt (siis 1890) ei yhtään 
Fagerbergissä 7, nyt ei yhtään
Björkåsenissa 9, » » »
Snårbergissa 11, nyt 7
Mongalla 22, » 10
Snipassa 9, » 1
Nupissa 6, » 4.»

Samaan aikaan kerrotaan Gräsmarkin pitäjässä olleen 20 savu* 
tupaa.

Vitsandista tietoja antanut kertoja ennustaa, että kymmenen 
vuoden kuluttua, siis noin vuosisadan vaihteessa, ei ainoaakaan noista 
pitäjän savutuvista ole enää jäljellä. Ennustus ei kuitenkaan ole toteu* 
tunut, sillä vielä nyt, 40 vuotta myöhemmin, näistä samoista savu* 
tuvista on jokunen jäljellä. Mutta totta on, että uusia ei viimeisten 
vuosikymmenien kuluessa ole kukaan rakentanut eikä — lausuakseni 
minäkin ennustuksen — kai vastakaan tule rakentamaan.

Varsin harvinainen nähtävyys ei suomalainen savutupa näillä 
»mehillä» ole vielä nytkään, vaikka se a s u n t o n a  jo onkin melko 
harvinainen. M utta  kuitenkin Östmarkissa Juhoilan ja Grue Fin* 
skogassa Tvängsbergin komeissa suomalaistaloissa ovat yhä edelleen* 
kin asuttavina suuret savutuvat. — Paitsi asuntoina ja autiotaloina 
on savutupia säilynyt näitten pitäjien kotiseutumuseoissa ainakin 
Lekvattnetissa ja Vitsandissa. Viimeksimainitun museon savutuvasta 
tulee myöhemmin puhe.

Syynä siihen, että siis suomalaisuus juuri näillä seuduilla on 
niin sitkeästi säilynyt, on varmaan näitten seutujen syrjäisyys, ovat* 
han ne raja*alueita ja kaukana suurista asutuskeskuksista.

Mainitsen heti, että aion käsitellä alueeni savutupia, saunoja ja 
riihiä vain toisistaan erillisinä ilmiöinä lähemmin puuttumatta sellai* 
siin tapauksiin, jolloin tupaa samalla on käytetty saunana tai riihenä 
tai molempina. Esityksen kestäessä toivottavasti selviää, että tällaisella 
aiheen rajoittamisella on oikeutuksensa. Tulemme nimittäin näkemään 
ei ainoastaan, että alueella nämä kaikki kolme rakennusta ovat esiin* 
tyneet erikseen ja erinimisinä, vaan vieläpä, että niitten kunkin erik*
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seen esiintyminen on alueelle tyypillistäkin. Skansenin ulkomuseossa 
on tosin Lekvattnetista tupa, jota on käytetty sekä riihenä että sau« 
nana. Tämä on oikeastaan harhaanjohtavaa. O n  kyllä tietoja siitä, 
että saunoissa ja riihissä on asuttu ja että näiden kummankin sisus« 
tusta silloin on muutettu tuvan tapaiseksi. Ja on todennäköistä, että 
uutisasukas ensin rakensi vain yhden rakennuksen ja käytti sitä useam« 
paan eri tarkoitukseen. Mutta tämä oli kuitenkin tilapäistä samoin 
kuin erikoisen köyhiin oloihin joutuneiden asuminen omissa tai 
huonemiehinä eli loisina toisten saunoissa tai riihissä. Saunojen käyt« 
tämiseen asuntona voi viitata mm. seudullamme usein tavattava pai*

Kuva 1. A u tio itun u t suom alaistalo. Nyskoga, Bässeberg, Österberg. 
K irjoittajan valokuva.

kannimi S a u n o i l a ,  ruotsiksi B a d s t u g a .  — Tietysti riihissä ja 
saunoissa asumistakin voi pitää jossakin mielessä tyypillisenä. Kui« 
tenkin on silloin kysymys vain eräästä etnografisesta rinnakkais« 
ilmiöstä, jonka perusteella ei vielä voida asettaa tupaa, saunaa ja riihtä 
yleensä mihinkään geneettiseen suhteeseen toistensa kanssa. Ainakaan 
Vermlannin suomalaisten kannalta katsoen ei, niinkuin tulemme näke« 
mään, voida puhua mistään erityisestä k a u d e s t a ,  jolloin asuntona 
olisi ollut sauna«tupa, riihi«tupa tai sauna«riihitupa. Mitään erikoista 
tukea en luulekaan mainitulta alueelta löytyvän a i n a k a a n  i t ä s u o «  
m a 1 a i s t e n tupien, riihien ja saunojen suhdetta selviteltäessä sille kä« 
sitykselle, että mainitut rakennukset olisivat alkujaan olleet sama huone.

Tulen vihdoinkin varsinaiseen aiheeseeni.
Kuva 1 esittää N yskogan  Bässebergistä Österberg eli Itämäki« 

nimistä autiotaloa. Taka«alalla on s a v u t u p a ,  rakennettu tavalliseen
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tapaan päädyt länttä ja itää kohden. Aivan vasemmalla on keitto* 
k o t a  (kota), nyt luhistunut. Oikealla ylärinteessä näemme kaksi* 
kerroksisen a i t a n  (aitta) ,  näiile seuduille tyypillistä tekoa. Alempana 
rinteellä on kaksikerroksinen t a 11 i rakennus (talli), l a t o  (lato) ja 
melkein näkymättömissä n a v e 11 a (navetta). Rakennusten ryhmi* 
tys lienee tyypillinen näiden seutujen entisille metsäsuomalaistaloille 
eli »kylille» (kylä). Mainitut rakennukset on sijoitettu lähelle toisiaan 
epämääräiseen ja monelta kohdalta avonaiseen neliöön, kauempana 
ovat sijainneet s a u n a  (sauna) ja r i i h i  (riih). Saunan paikka näyttää 
usein olleen pihalta pohjoiseen, riihen paikasta on vaikeaa enää saada 
varmaa selvyyttä, koska riihet yhtä poikkeusta lukuunottamatta ovat 
seudulta hävinneet kokonaan ja tulleet korvatuiksi ruotsalaismallisilla 
1 u v i 11 a (luva).

Tämä »Itämäki» on rakennettu 1841. Niin  ainakin ilmoittaa 
aidolta näyttävä vuosiluku eteläpuolisen laipionkannattimen eli ku r k i *  
h i r r e n  (kurkhirs) seinän läpi pistävässä itäpäässä. Yhteen salvetun 
eteisen perässä on pieni tulisijaton k a m  ar i .  Tällainen, ulkoapäin 
»Mora=tupaa» muistuttava asuinrakennus on kaikesta päättäen ainakin 
juuri näillä seuduilla ollut tyypillinen. Sen voi päätellä paitsi muisti* 
tiedon kertomuksista myöskin niistä muutamista muista savutuvista, 
joita saa nähdäkseen. Rikkaissa taloissa on aikanaan kyllä syntynyt 
rakennus, johon kuuluu t u p a ,  p i i s t u p a  ja niiden välillä k y ö k k i, 
mutta tätä kai täytyy pitää varsin myöhäisen kehityksen tuloksena 
näillä seuduilla, joissa savutuvat näyttävät vielä viime vuosisadan 
puolivälillä olleen niin yleisiä kuin on mainittu.

Tällaisen porstuallisen »Mora*tyyppisen» tuvan rinnalla kerrotaan 
myöskin usein tuvista, joiden edessä ei ollut porstuaa, vaan pää* 
dyssä sijaitseva ovi aukeni suoraan pihalle. Tällöin tupien eteen oli 
kuitenkin suojaksi lunta vastaan asetettu riukuja pystyyn räystästä 
vasten. Tällaisista p i s t e i s t ä  tietää alueellamme muistitieto kertoa. 
Pari mainintaa olen löytänyt niistä myöskin Segerstedtin kokoelmista: 
Juuri östmarkista  kertoo siellä v:n 1890 tienoilla suomea kirjoittava 
röjdeniläinen H annu Heikinpoika (Segerstedt I s. 224):

»Se olgå gattå lyckeä osen ramiilen yldö rusdön ( =  katonharjan) 
ja dagga seinä ramillen joåkså uhön gappalen. W asden sidä ramiilen 
lyckeäveä gattåa busdudedän sillåin värkiä, mingä läfvide yhdä lajia 
bårsdubåa gofvaisdedan, migä djenåa bo* ja värki bistex.»

Samalla tavalla kertoo eräs Segerstedtin (I s. 582) tiedonanta*
jista Gräsmarkista: »  denna (ovi*) gafvel oftast med framdra*
gen bakvägg och stort takutsprång, hvaremot virke reses snedt, bil* 
dande på detta sätt ved och redskapsskjul.»

Näissä tiedonannoissa siis sanotaan, että tuvan toinen pääty*
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räystäs on pitkälti ulko« 
neva, että takaseinä, s.o. 
tuvan pohjoinen sivu« 
seinä »ramiilen joåkså 
uhön gappalen» eli siis 
takaseinän nurkka on 
tehty samaan tapaan kuin 
kuvassa näkyvän aitan 
nurkka. Tämähän voisi 
olla välimuoto pelkästä 
pisteporstuasta tuvan jat« 
kona olevaan hirsipors« 
tuaan, johon toisissa tu« 
vissa on jouduttu.

Tässä yhteydessä tulee ajatelleeksi myös mahdollisuutta, jonka 
professori A . Hämäläinen on tuonut esiin tutkimuksessaan Keski« 
Suomen kansanrakennuksista (s. 112). Nimittäin, että tämän tyyppi« 
nen tuparakennus keskisuomalaisella alueella voisi olla vanha ja sil« 
loin kai yhdistettävissä karjalaisalueella tavattavien vastaavanlaisten 
tuparakennusten kanssa.

Jos metsäsuomalaisilla tällaista tuparakennusta voidaan pitää 
vanhana, siis jo Suomesta tuotuna tyyppinä, on sen ja pisteporstualli« 
sen tupatyypin esiintyminen rinnakkain taas hyvä esimerkki siitä, 
mitenkä alkeellisemmat rakennusmuodot hyvinkin kauan voivat säi« 
lyä kehittyneempien rinnalla.

Tämän ulkokuvan esillä ollessa sopii huomauttaa myöskin tuvan 
valoreijistä. Eteläseinällä on lasi«ikkuna ja sen vieressä toinen lykättä« 
vällä laudalla suljettava ikkuna. Lisäksi on länsipäädyssä lasi. Samalla 
tavoin sijaitsevat valoaukot mm. Vitsandin kotiseutumuseoon Vitsandin 
pitäjän Nupin  kylästä siirretyssä savutuvassa (kuva 2). Muistitieto ja 
Segerstedtin kokoelmista löytämäni tiedot todistavat, että tällainen on 
ollut alueelle ainakin jossakin määrin tyypillistä aikana, jolloin lasi« 
ikkunat asuinrakennuksissa tulivat käytäntöön. Vetoluukusta kerrotaan 
toisinaan ajetun tupaan halkoja. Kovin kaukana ei kuitenkaan liene 
sekään aika, jolloin savutuvissa oli vain vetoluukulliset ikkunat. Pu« 
heena olleesta ikkunain ryhmityksestä voisi ehkä tehdä sen johtopää« 
töksen, että aukkoja on ennenkin ollut kolme, kaksi eteläisellä sivusei« 
nällä ja yksi päädyssä. Säilynyt vetoikkuna olisi siis vanhalla paikallaan 
jonkinlaisena rudimenttina (ehkäpä se vetoreikänä savutupaa lämmitet« 
täessä on ollut tarpeellinenkin) ja muut aukot olisivat olleet siinä, missä 
nyt on ikkunat. Tähän suuntaan todistaa myöskin muistitieto. Eri ko« 
koisissa tuvissa on ikkunoiden lukumäärä kuitenkin saattanut vaihdella.

Kuva 2. Tupa V itsandin kotiseutum useosta. 
K irjoittajan valokuva.
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Tämän tuvan katto on tavallinen ja seudulle tyypillinen tuohi« 
ja malkakatto, jonka rakenteesta tulkoon ohimennen mainituksi, että 
tuohien alaisia o r s i e n (oos) ja r y s t ö h i r r e n  ( rystöhirs) eli k u r k i« 
h i r r e n  ( kurkhirs) päällä makaavia r u o t e i t a  (ruuvve) ja tuohien 
päällisiä pyöreitä m a 1 k o j a ( malko) kannattavat r ä y s t ä s k o u k «  
k u j e n (r äystäskoukku) varassa paikoillaan pysyvät l a m m o s k a i *  
t e e t  (lammoskaijje). Tuohikattoja, joissa malkojen päät katolta kulke* 
vat ristiin ja ovat toisiinsa yhdistetyt läpikulkevalla karalla, sanoivat 
kertojani kyllä nähneensä Taalaissa, mutta eivät milloinkaan omalla 
kotiseudullaan. Kuvamme esittämää kattotyyppiä on siis metsäsuoma«

Kuva 3. Savutuvan uun innurkka. N yskoga, Bässeberg, Ö sterberg.
K irjoittajan valokuva.

laisten kannalta pitäminen alkuperäisesti suomalaisena ja vanhana. 
Sitähän näyttäisi todistavan myös nimitys l a m m o s k a i d e  ( lammos* 
kaijje), jolle vastineita tunnetaan hyvin eri puolilta Suomea, myöskin 
siltä alueelta, josta lukuisimpien metsäsuomalaisten pitäisi Suomesta 
lähteneen, nimittäin pohjoisesta Keski«Suomesta (Rautalampi, Sumiai* 
nen). Primitiiviseltä näyttää tapa, jolla reunimmaiset kattomalat on 
saatu pysymään paikoillaan: parin katto«»oosin» päähän on kiinnitetty 
nuori kuusennäre ja se on taivutettu malkojen päälle ja saanut pai* 
nokseen kiven. Joskus myös oli riuku yli katon lappeen. Ohimennen 
mainittakoon, että asuinrakennuksen kattona sanotaan käytetyn kouru> 
kattoa (alus= ja peälyskourut ja rystökouru) ja ulkorakennuksissa on 
käytetty lautakattoa (aluslauvvat ja lomalauvvat), joita niinikään mo< 
lempia sivusta kannattivat räystäskoukut ja lammoskaiteet. Harvi* 
naisuutena mainitaan turvekatto.
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Kuva 3 esittää ensiksi puheena ollutta Österbergin tupaa sisältä. 
Itäpohjoisnurkassa eli siis ovesta vasemmalle sijaitsee suuri, noin 
kuudennen osan lattiapinta*alasta vievä uuni (kiukoa). Sen suu on 
oven suun puolella, siis päin eteläistä sivuseinää, vastapäätä sitä pieni 
lautaikkuna, joka näkyi edellisistä kuvista. Kiuas on rakennettu maa* 
perään luonnonkivistä siten, että etupuolelle muodostuu uunin rin* 
nasta n. 40 cm ulkoneva pankko. Kiukaan rakentamisen kertoo muisti* 
tieto tapahtuneen siten, että ensin tehtiin kolme hirsikertaa korkea 
hirsisalvos, nimeltä pankonseinä, jonka nurkkaa nimitettiin pankon 
nurkaksi; sitten tämä salvos täytettiin litteillä luonnonkivillä. Salvos

Kuva 4. Kiuas patsaineen ja luvaslautoineen. V itsandin kotiseutum useo.
Kirjoittajan valokuva.

tuli siis vain ympäröimään kiukaan alaosaa (vrt. Segerstedt I, 538: 
»Kring dess nedre del äro timrade tre hvarf af grofva stockar»; Vit* 
sand). Pankon yläpuolelle kohoava kiuas on tehty luonnonkivistä 
ja savesta. Uunin rinta muodostaa ylhäällä useita portaita, joista yhtä 
nimitetään uunin korvaksi. Juuri uunin suun yläpuolelle on muurattu 
pieni uunin sisästä johtava reikä, Heskahol eli liekkihol. Ja sen ylä* 
puolella ulkonee uunin rinnasta n. 20 cm lieskakivi, joka estää 
lieskaholista ja uunin suusta suitsevat kipinät nousemasta kattoon. 
Samoin kuin uunin rinta on kait tässäkin uunissa itse kiuas kohonnut 
ylöspäin portaittain. Näitä portaita nimitettiin kamatoiksi ja ylintä 
kiukaan savettua päällystä, erittäin lämmintä makuupaikkaa, kiukoan 
kukkuraksi. Tässä uunissa oli kuitenkin kiukaan takaosa jo osittain 
sortunut, joten siitä on mahdotonta mitään tarkempaa sanoa.
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Näimme, että alueemme savutupien kiukaat olivat rakennetut 
suoraan maaperään. Muistitietokaan ei ainakaan minulle tietänyt ker« 
toa puualustalle rakennetuista uuneista. Itäsuomalaiselle uunillehan 
lienee ollut puualusta tyypillistä. Toisaaltahan taas länsisuomalainen 
tuvan uuni näyttää olleen vailla puualustaa, eikä ainakaan keski« 
Suomesta ja Länsi«Savostakaan taida tällaiselta tyypiltä vertauskohtia 
puuttua.

Mielenkiintoisinta tässä uunissa kuitenkin lienee pankon nurkalta 
kohoava uuninpatsas, metsäsuomeksi pahas. Se on tässä tuvassa hyvän 
joukon toista metriä korkea, pyöreä, veistämätön, vain kuorittu tolppa, 
noin 30 cm paksu. Yläpäähän on kuitenkin veistetty kaula, hartiat 
ja hattu, joista hetkistä myöhemmin tulee vähän enemmän puhetta. 
Hartiain kohdalta lähtevät patsaaseen upotetut pahasorret, toinen 
pääty« eli peräseinään, toinen eteläpuoliseen sivuseinään. Suunnilleen 
pankon reunan kohdalla sijaitsee lieskaors, jonka toinen, luonnonväärä 
pää lepää patsasorrella, toinen tukeutuu seinään. Sen ja eteläisen sivu« 
seinän välillä, siis oven yläpuolella seinän vieressä kulkevat n. 40 cm:n 
etäisyydellä toisistaan päreorret, joitten toinen pää taas on lieska« 
orrella, toinen tukeutuu seinään. Kaikki nämä orret ovat suunnilleen 
samanpaksuisia, pyöreitä, veistämättömiä. Vitsaksilla riippuu peräsei« 
nään juoksevasta orresta ohut voateors

Näemme siis, että alueellamme on meidän päiviimme saakka 
savu«uuni säilyttänyt erään tyypillisimpiä itäsuomalaisen savu«uunin 
osia: patsaan ja olennaisesti patsaaseen kuuluvan orsisysteemin. Myö« 
hemmän kehityksen tuloksena täytyy pitää patsaatonta savu«uunia, 
jollaisen näemme kuvassa 5. — Myöskin l u v a s l a u d a t  ovat Verm« 
lannin savu«uuneissa säilyneet. Tässä uuninpatsaassa oleva n. 70 cm 
korkea kuurto ja sitä seinässä vastaava n. 40 cm:n korkuinen kuurto 
ja muutamat irtonaiset laudat kiukaan kupeella todistavat, että patsaan 
ja seinän välillä aikanaan on kulkenut luvaslauvvat, joitten nimityksen 
murre onkin säilyttänyt ja jollaiset näemme Vitsandin kotiseutu« 
museoon kuuluvan tuvan kiukaan kupeessa (kuva 4). Tässä on kiu« 
kaan ja luvaslautojen väliin jäänyt n. 40 cm:n levyinen tyhjä tila, jonka 
pohjalla on lauta. Myöskin tätä lautaa tietää murre nimitetyn l u v a s «  
1 a u d a k s i.

Kiukaan ja lautojen välille muodostunutta syvennystä on nimi« 
tetty k i u k a a n  h a u d a k s i  (kiukoan hauta). Muistitiedon mukaan 
on myöskin kiukaan hauta säännöllisesti kuulunut alueen savutupiin. 
Usein on luvaslautoja ollut kuitenkin vain yksi tai laudat ovat eron» 
neet uunista vasta kamaton kohdalla, joten hauta on jäänyt sangen 
matalaksi. Usein kuulee kerrottavan kiukaan haudasta makuupaikkana. 
Sellaiseksihan se sopikin ilman muuta. Joskus haudan pohjalle pan«
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tiin olkia vuoteeksi. Sellaisesta mainitaan ainakin jo aikaisemmin 
siteeraamani östmarkilaisen Hannu Heikinpojan tiedonannossa uuniin 
kuuluvista makuupaikoista (Segerstedt I. 225): »Heder baika dovassa 
ån »bankå» yx alan laskedås walgea baika morin ylä reånalla völjusä 
yx morin ejs boålla bando laoda nin gon styöningiks sihen suvuden 
(syvyyteen) bannan ålgia jotta hojlada beällä. Däsdä ejs bäin rangb 
årningisa dolå bajka ejmmäx uldö onin morin, sitten »hilos benki» 
ejs buålla onin ja sidä beräsdä sejnäbengid». — Makuupaikkoina

Kuva 5. Savutuvan nurkkaus. N orja , G rue Finskoga, Tvängsberget. 
K irjoittajan valokuva.

mainitaan siis paitsi kiukaan hautaa myös kiukaan kukkura tai jokin 
kamatoista (?). (Eräs Segerstedtin tiedonantajista puhuu hirveän noki* 
sista lapsista, jotka katselivat vierasta kiukaan päältä.)

Makuupaikkana mainitsi H annu Heikinpoika niinikään h i i 1 u s* 
p e n k i n .  P a n k o k s i h a n  hän nimitti sitä, mitä murteessa nyt 
sanotaan k i u k a a n  h a u d a k s i .  Sitä mitä hän nimittää hiiluspen* 
kiksi, siis uunin etupuolella sijaitsevaa ulkonemaa, en ole kuullut 
murteessa niin nimitettävän. Kaikki tiedonantajat ovat sensijaan yksh 
mielisesti käyttäneet siitä nimitystä pankko. Sen mukaan sijaitsiko 
hiilus uunin suun kohdalla vai seinän vieressä, oli pankkoja  yksi tai 
kaksi. Jälkimmäisessä tapauksessa oli pitempi, lattian puoleinen nimeU 
tään pankko, pienempi pien pankko  tai pankon peä. Varsinkin siinä



-  64  -

tapauksessa, että hiilus oli seinän vieressä, täytyi pankkoa peittämässä 
olla kivi. Jos hiillos oli uunin suulla, saattoivat pankot olla puustakin.

Kuvan 5 esittämä Tvängsbergin suuren savutuvan uuni on jo 
patsaaton. Alueellamme on uuninpatsaan hävittyä patsasorsien tilalle 
tullut uunin vieritse tuvan poikki kulkeva orsi. Sitä, että täällä kehi* 
tys on tapahtunut näin, tuntuisi mielestäni todistavan juuri tässä 
näkyvien muiden orsien asento. Vaikka tämä tupa onkin suuri, ei 
tuvan poikki kulkevalla orrella myöskään näytä olevan varsinaista 
rakenteellista merkitystä. Eräissä toisissa savutuvissa, joista patsas ja 
patsasorret ovat kadonneet, kulkee vastaava — siis patsasorsista ke* 
hittynyt orsi — tuvan pitkittäissuunnassa.

Kun on huomioinut tämän vermlantilaistuvan orsien erittäin 
todennäköisen kehityksen, tulee ajatelleeksi, että ehkäpä suomalais* 
tenkin tupien kovin vaihtelevaan ja sekavaan orsitukseen voisi luoda 
lisävaloa sellainen ajatus, että ainakin osa nykyään seinästä toiseen 
juoksevia orsia olisi ikäänkuin kehittynyt vanhoista patsasorsista 
tai toisesta päästään patsasorsien päällä levänneistä orsista.

Tähän mahdollisuuteen onkin Sirelius viitannut (Suomen kan* 
sanomaista kulttuuria II, s. 189) puhuessaan joissakin vanhoissa hämä* 
läisissä, satakuntalaisissa ja varsinaissuomalaisissa tuvissa muinoin 
pitkinpäin kiukaan vieritse kulkeneesta »jakohirrestä». Kansallismuseon 
valokuvakokoelmissa silmäillessäni tupien interiöörejä tein sen havain* 
non, että ainakin keskisuomalaisissa sekä savu* että savujohdollisissa 
tuvissa hyvin usein juuri uunin vieritse poikittain kulkee orsi.

Mitä taas tulee vermlantilaiseen l i e s k a o r t e e n  uunin suun 
yläpuolella, näkyy sen tavallinen vastine savolais*karjalaisella alueella 
olleen samassa kohdassa sijaitseva h a a h l a o r s i .

Mitä sitten tulee vermlantilaistuvissa noihin kahteen oven ylä* 
puolella sijaitsevaan orteen, voinee niille vertauskohtana pitää Suo* 
messakin useilla seuduilla tavattavia oviseinän viereisiä sivuseinästä 
toiseen juoksevia orsia. Muunmuassa Kymenlaaksossa käytetään juuri 
niistä nimitystä päreorret.

Kaikesta päättäen metsäsuomalaisen tuvan orsitus on säilyttänyt 
hyvin vanhan suomalaisen kannan sellaisenaan ja patsaan kadotessa 
hiukkasen muuttunut, juuri sen verran, että se sellaisenakin tarjoaa 
mainion vertaus* ja lähtökohdan tehtäessä johtopäätöksiä tuvan orsi* 
tuksen kehittymisestä myös Suomessa niissä tapauksissa, joissa oma* 
pohjaista kehitystä voidaan ajatella eikä siis ole kysymys ilmeisestä 
vieraasta vaikutuksesta.

Palaan vielä hetkeksi takaisin uunin patsaisiin, kuviin 3 ja 4.
Että keskisuomalaisetkin uuninpatsaat aikoinaan ovat voineet 

olla toisenlaisia kuin ne perin yksinkertaiset, melkein riukumaisen
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ohuet, rudimenteilta näyttävät pat« 
saat, joita keskisuomalais«savolai« 
sella alueella on muutamia säilynyt, 
voi ehkä todistaa se, että ainakin 
nämä puheena olevat vermlantilai« 
set patsaat ovat verrattain paksuja 
niinkuin ne ovat olleet mm. etelä«
Karjalassa vielä viime aikoihin 
saakka. Pitemmällekin yksityiskoh« 
tiin menevä vermlantilaisen ja etelä« 
karjalaisen uuninpatsaan vertailu 
toisiinsa näyttää olevan mahdollista 
kuvan 6 perusteella, jossa näemme vieretysten uuninpatsaan Vitsandin 
kotiseutumuseosta, ja Paulaharjun piirtämän jostakin Räisälän karjalais« 
tuvasta. Samantapaisen Kirvusta on Sirelius julkaissut (Die primit. 
W ohnungen, F U F 1909, s. 36). Tätä muistuttavalla tavallahan on myös 
koristeltu vienankarjalaisia kuistin« ym. patsaita.

Mutta erikoista huomiota ansaitsee näissä valokuvaamissani pat« 
saissa lisäksi jo tuo mainitsemani p a t s a a n  h a t t u .  Muistitieto on 
minulle todistanut useammaltakin taholta tällaisen koristeellisen pat« 
saannenän tyypilliseksi alueen vanhemmissa savutuvissa N ils Key= 
landm  suomalaisseuduilta keräämässä runsaassa valokuva«aineistossa 
Nordiska Museetissa Tukholmassa olen nähnyt muutamia kuvia täl« 
laisista nupillisista uuninpatsaista. Erittäin mielenkiintoista on, että 
professori Hämäläinen on valokuvannut Hankasalmelta savu«uunin, 
jossa patsaan pää on pallomainen (m.t., s. 143). Muualta suomalai« 
selta taholta en ole toistaiseksi kuvakokoelmista sattunut löytämään 
tämän tyyppistä patsasta. Mutta satunnaisena ei tämmöistä yhtäläi« 
syyttä kait voida pitää. Tuskin voi ajatella vaikutusta Metsä«Suomi ) 
Hankasalmi, vaan on otaksuttava, että aikana, jolloin siirtolaiset Suomesta 
Vermlantiin lähtivät, heidän entisillä asuinpaikoillaan uuninpatsaat 
tosiaankin olivat »hatullisia». Tässä metsäsuomalaiset siis tunnetulla itse« 
pintaisuudellaan näyttävät uskollisesti säilyttäneen yksityispiirteen, 
jonka Suomesta tuoduksi peruksi todistaminen on jäänyt melkein 
sattuman varaan, s.o. tuon yhden hankasalmelaisen patsaan varaan, 
ellei toisia samantapaisia vielä tulevaisuudessa ilmesty.

Saattaa tuntua vähän haetulta, kun en malta olla tässä yhtey« 
dessä mainitsematta norjalaisia savu«uuneja ja niiden patsaita. Savu« 
uunejahan on mm. Vistedin mukaan tavattu Norjassa Trondhjemin 
ja Ryfylken eli siis Stavangerin vuonon välisellä rannikkoalueella. — 
Bergenin kaupunginlaissa mainitaan savu«uunit jo vuonna 1276. 
Mahdollisena pidetään myöskin, että sagoissa mainitut, Norjaan muita« 
5

5 “ 2

Kuva 6. Vasemmalla Samuli Paula« 
harjun piirtäm ä uuninpatsas Räisälästä 
(Kansallism useon kuvakokoelm at). Oi« 
kealla kaavakuva V itsandin kotiseutu« 

m useon tuvan uuninpatsaasta.
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kin uudistuksia tuoneen kuningas Olav Kyrren  (1067—94) rakentamat 
uunit olisivat olleet juuri savu*uuneja, vaikka sitä ei voida varmana 
pitääkään. Joka tapauksessa hänen isänsä Haraldin asunto vielä oli 
aarestue, jossa tulisija oli keskellä lattiaa, katossa sijaitsevan aukon 
( Ijovin)  kohdalla; siis tämä Skandinavialle tyypillinen ja kauan 
säilynyt primitiivisen asumuksen muoto ( V isted , Vor gamle bonde* 
kultur, s. 45—48, Rhamm, Urzeitliche Bauernhöfe, s. 608—610).

Kun vertaamme tähän kuvattua savu*uunia (kuv. 7 A) Bergenin 
hiippakunnasta suomalaisiin, huomaamme niissä paljon yhtäläisyyttä, 
joskin myös erilaisuutta. Tämä uuni on sijainnut ovinurkassa suu 
sivuseinää kohden.

K uva 7. A  (vasemmalla). Savm uuni Bergenin h iippakunnasta ( Visted , V or gamle 
bondeku ltur, s. 36, E. Sundtin  m ukaan). — B. N orjalaisen savu*uunin patsas ja  o rre t; 
kaavakuva (Sandvig , De Sandvigske sam linger, s. 37, kuva 60). — C. N orjalaisen  
savusuunin patsaan pää (Rhamm , U rzeitliche B auernhöfe, kuva 80). — D, E ja  F. 

Kaavakuvia m etsäsuom alaisten uun inpatsaiden  yläpäistä.

Ei ole mahdollista käydä tässä päättelemään mitään norjalaisten 
ja suomalaisten savu=uunien suhteesta yleensä. Tällä kertaa ovat vain 
huomiotani kiinnittäneet erikoisesti norjalaisten savu*uunien patsaat. 
N e näkyvät olevan litteitä ja siis aivan erilaisia kuin suomalaiset, 
mutta niittenkin päässä on ollut »hattu». Nimenä näillä patsailla on 
ollut »ovnkall», siis »uunimies», mann^aukjen (det som öker manden 
d.v.s. hodet), ja friaren. Tätä patsasta on siis ajateltu ihmisen kuvaksi. 
Tämäntapaisia patsaita on kyllä norjalaisissa rakennuksissa muitakin 
eikä ole toistaiseksi ratkaistu niiden suhdetta jumalankuviin j.n.e.

Kuvassa 7 näemme kolmen metsäsuomalaisen (D , E ja F) ja 
kahden norjalaisen (B ja C) patsaan pään kaavakuvat.

Hauskan vertauskohdan Norjan ovnkall nimitykselle tarjoaa 
latvialaisen uunin kulmapatsaan nimitys tewinsch, Väterchen (Bte* 
lenstein, Die Holzbauten der Letten, s. 172).
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Enemmättä vertailuaineksetta ja tarkemmin tuntematta norjalaista 
rakennustapaa ja muita tähän kuuluvia seikkoja ei tietystikään voi 
mennä sanomaan sitä tai tätä näiden patsaiden ja niiden »hattujen» 
mahdollisesta suhteesta toisiinsa. Vaikka niitten välillä havaittava 
näennäinen yhtäläisyys joskus, kun selvitetään, millä tavoin Skandi* 
navian, Latvian, Suomen, Venäjän jne. savu*uunit suhtautuvat toisiinsa, 
ehkä tuleekin todistetuksi vain satunnaiseksi rinnakkaistapaukseksi, 
rohkenisin kuitenkin ohimennen viitata tässä yhteydessä tähän yhtä* 
läisyyteen ja ikivanhoihin Norjan ja Suomen välisiin kulttuurisuhtei* 
siin, joitten mahdollisesta olemassaolosta muistelen professori Sire* 
liuksen joskus puhuneen luennoidessaan Suomen ja Itä*Karjalan raken* 
nuksista sekä koristemuodoista.

Nähdäkseni osuneista norjalaisten savutupien patsaista ei lähde 
muuta kuin yksi orsi, pankon päällinen, patsaan ja oviseinän välinen 
ohut riuku, joka näkyy toisinaan lävistävän patsaan ja toisinaan taas 
lepäävän uunin vieritse tuvan poikki kulkevan orren päällä (kuva 7 B).

T uo viimeksi mainittu orsi tuo kyllä mieleen metsäsuomalaisen 
tuvan myöhäisemmän orsitustavan, josta hetki sitten oli puhe. M utta  
liian uskallettua olisi mennä ainakaan näin vähäisen aineksen perus* 
teella ja norjalaisiin rakennuksiin ja niiden historiaan tarkemmin pe* 
rehtymättä sanomaan, että saattaisi olla jotakin muinaisten patsasorsien 
puolesta puhuvaa merkitystä sillä, että tämä tuvan poikki kulkeva 
orsi menee aivan patsaan vieritse. Sitä vähemmän, kun tämä orsi 
näkyy olevan ainakin bergeniläisessä savutuvassa rakennuksen kon* 
struktiivinen osa.

Ennenkuin lopullisesti jätämme vermlanninsuomalaisen tuvan ja 
siirrymme tarkastelemaan saunaa, mainitsen vielä parista tuvan yksityis* 
kohdasta. Nimittäin k a r s i n a s t a  ja v ä l i k a t o s t a .

Samoin kuin keskisuomalais*itäsuomalaisella alueellakin, nimitet* 
tiin alueellamme uunin ja peräseinän välistä osaa tuvassa karsinaksi. 
Yksi ainoa yksinäinen tieto on minulla myöskin siitä, että karsinassa 
olisi sijainnut jonkinlainen 1 a v o. Eräs vanhimmista tiedonantajistani 
kertoi nähneensä Kekliian suokunassa (s.o. Södra Finskogan pitäjässä) 
tuvan, jossa alimmainen pankonedus*hirsistä jatkui suoraan tuvan 
peräseinään, sen päälle oli asetettu toinen hirsi ja tämän ja seinän 
varaan oli asetettu vieri viereen lautoja, joten siis muodostui yhtenäi* 
nen koko karsinan täyttävä lavo. Tarkempaa selvitystä tästä kauan sit* 
ten näkemästään tuvasta kertoja ei kyennyt antamaan, mutta vakuutti, 
että tupa oli varmasti vanha ja oli rakennettu tuvaksi eikä saunaksi.

Yleensä kuitenkin kerrottiin, että tuvan silta on niinkuin näke* 
missänikin tuvissa ollut yhtenäinen, joka paikasta tasakorkea. Eikä 
sillanliitoksestakaan muistettu puhua. Muuten silta oli tehty leveistä
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haljispuolikkaista, jotka lepäsivät kolmen tai useamman poikittaisen 
niskahirren päällä. Niskahirret taas oli asetettu maahan pantujen 
kivien päälle. Seinän viereen lattian alle oli luotu multapenkit. Joskus 
tavattavan korkean, kellarina käytetyn lattian aluksen sanoo muisti« 
tieto olevan uudemman kehityksen tuotetta.

Mielenkiintoisen vertauskohdan suomalaisiin asuintupiin tarjoaa 
jälleen välikatto eli laipio.

Tavallisin laipiomuoto alueemme savutuvissa on ja on ollut 
kaksitaitteinen, jossa tuvan poikkisuuntaan asetetut laipiopuut lepäävät 
joko kahden tai neljän, tuvan pitkittäissuuntaan kulkevan paksun, 
pyöreän hirren varassa. Jos hirsiä on neljä, sijaitsee niistä kaksi (oosit) 
aivan lähellä seiniä. Jos kannatinhirsiä oli vain kaksi, lepäsivät laipio« 
puiden päät seinän varassa. Laipiopuut olivat haljispuolikkaita tai 
liereitä.

Laipiota kannattavat parrut, nimeltään kurkhirret, oli tässä 
österbergin ja useissa muissakin näkemissäni tuvissa seinän koh« 
dalta »kaulattu» neliskulmaisiksi, niin että kaula parhaiksi sopi hirsiin 
veistettyyn neliskulmaiseen aukkoon. Itse parrun pää on jätetty ympy« 
riäiseksi. Kurkihirsi on siis pidellyt seiniä koossa. Sama tehtävä sillä 
on ollut kait myös ainakin eräissä keskisuomalaisissakin rakennuksissa.

Tässä ja eräässä toisessa näkemässäni tuvassa oli näitten kurki« 
hirsien ympyriäisiin päihin tehty pystyt ristit, ja yhdessä hirren päässä 
oli, niinkuin sanottu, vuosiluku.

Laipion ja vesikaton väli oli nimeltään lakka. Lämmintä tuvassa 
pitämään pantiin laipion päälle kerros sammalia ja toinen multaa.

Läheltä katon keskikohtaa kulki tässä tuvassa laipion ja vesi« 
katon lävitse tukeva, onnesta hongasta tehty l a k e i s t o r v i ,  mikä 
alueen muissa näkemissäni savutuvissa on korvattu laudoista tehdvllä 
neliskulmaisella torvella. Lakeisen nimitys on lakeinen. Epävarmaksi 
tai tilapäiseksi olen merkinnyt tiedon, että siitä olisi käytetty myös 
räppänä nimitystä. Lakeisen luukusta riippuva alapäästään patsaaseen 
tai patsasorteen kiinnitetty keppi, jolla luukun voi avata ja sulkea, on 
nimeltään lakeiskeppi (tai ? räppänäkeppi).

Että nimitys lakeinen ja siis katossa sijainnut savuaukkokin on 
tuotu perintönä Suomesta eikä muodostettu Vermlannissa, tarvitsee 
tuskin epäillä, kun muistaa että alueellamme välikaton nimitys kuuluu 
siis laipio eikä 1 a k i.

Paitsi välikaton rakennetta, joka selvästi liittyy ainakin keski« 
suomalaisten ja savolaisten tupien laipiolaitteisiin yksityiskohtiaan 
myöten, ovat tältä kannalta mielenkiintoiset myöskin juuri mainittu 
välikaton nimitys laipio sekä laipion kannattimien nimenä kurkhirret 
ja vesikaton ja laipion välille jäävän tilan nimittäminen lakaksi.
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Sanakirjasäätiöön lähetettyjen tiedonantojen mukaan laipio nimi* 
tystä käytetään välikatosta juuri »laipio» muodossa Keski*Suomessa ja 
Savon läntisimmissä osissa. Kymenlaaksossa ja eräissä osissa Hämettä 
se tunnetaan muodossa laupio. — Etelä*Karjalassa ja osassa Savoa 
välikattoa sanotaan matoksi, muualla taas laeksi ja välikatoksi. Samalla 
alueella kuin laipio, joskin toistaiseksi saapuneitten tiedonantojen 
perusteella paljon harvemmin, esiintyy kurkhirs laipion kannattimena, 
Muualla kurkihirsi taas merkitsee rakennuksen harjahirttä tai laipion* 
alaista poikkiortta, jota myös nimitetään siehirreksi ja pilariksi.

Lakka  nimitys esiintyy samalla alueella kuin laipio ja kurkhirsi= 
kin, mutta sen esiintymialue näkyy olevan hieman laajempi.

Että Vermlannin suomalaiset ainakin pääasiassa ovat tulleet 
Keski*Suomesta ja ehkä Länsi*Savosta, sitähän todistavat kuten tun* 
nettua paitsi historialliset tiedot myöskin heidän murteensa yleinen 
rakenne ja sanavarasto. Siitä näyttävät juuri mainitsemani sanat ja 
niiden merkitykset tarjoavan tyypillisen esimerkin. M utta yhdessä 
alueen suomalaisen laipiotyypin kanssa ne todistavat myöskin jotakin 
muuta: nimittäin, että silloin kun Vermlannin suomalaiset, viimeistään 
1600*luvun lopulla, siirtyivät keskisuomalais*savolaiselta alueeltaan 
Skandinaviaan, oli Keski*Suomessa ja Savossa jo tällainen laipio* 
tyyppi kehittynyt. Sillä näin voimakas yksityiskohtiin saakka menevä 
vaikutus Suomesta myöhempinä aikoina lienee tuskin ajateltavissa. 
Tämä sopii huonosti yhteen sen kanssa, mitä eräät historialliset tie* 
dot kertovat savolaisten tupien välikatottomuudesta vielä niin myö* 
hään kuin 1700*luvulla. Joko nämä tiedot ovat tilapäisistä tuvista 
tai sitten on savolaisella alueella ollut yhtaikaa kahdenlaisia tupia, 
välikatottomia ja välikatollisia (Sirelius, m.t. II, s. 185 ja seur.).

Ehkäpä tiedot ainakin itäsuomalaisten tupien välikatottomuu* 
desta vielä niin myöhään kuin 1700*luvulla olisikin otettava erit* 
täin kriitillisesti.

Savutuvassa saattoi keittää vain silloin, kun sitä aamupäivällä 
lämmitettiin. Keittohuoneena onkin ollut erillinen k o t a ,  vanhimpina 
aikoina p i s t e, nykyään jo poikkeuksetta neliseinäinen hirsirakennus, 
jossa tulisijana on toiseen peränurkkaan tehty savujohdoton tai *johdol* 
linen p i i s i .  — Kotien selostaminen ei mahdu esitykseni puitteisiin, 
mutta tulkoon kuitenkin lyhyesti mainituksi eräs yksinäinen tieto. 
Sama vanha mies, joka lapsena oli Södra Finskogassa nähnyt tuvan 
karsinassa jonkinlaisen lavan, kertoi, että tätä samaa tupaa vastapäätä 
sijaitsi neliseinäinen kota. (Rakennuksien asetteleminen tällä tavalla 
vastakkain on kyllä tavallista alueellamme navettarakennuksissa, joita 
on usein kaksi.) — Johtopäätökset tämän yksinäisen ja vaillinaisen 
tiedon johdosta jätän kuitenkin tekemättä.
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S a u n a s t a  erilli» 
senä rakennuksena 
sisältää ennen mai» 
nittu Segerstedtin  
kokoelma useitakin 
tietoja. Niinpä seu» 
duilta, joilta jo v. 
1880»luvulla kerro» 
taan suomen kie» 
len kokonaan hävin» 
neen, tiedetään kui» 

K uva 8. Sauna. Östm ark, Juhoila . H elm i Helm isen tenkin kertoa sau»
valokuva. noista, joissa kylve»

tään ja jotka ku»
vauksien niukkasanaisuudesta huolimatta voi päättää suomalaistyyp» 
pisiksi saunoiksi. Tällainen tiedonanto löytyy mm. Gestriklannista
Järbosta, sekä Grangärden ja Säfsenin pitäjistä Vestmanlannista
Kopparbergin läänistä.

Sauna on alueellamme vieläkin varsin tavallinen nähtävä, joskin se 
useimmiten on jo rappiotilassa, käytännöstä pois jäämäisillään tai jo 
jäänyt. Kuva 8 näyttää Östmarkin Juhoilan saunan. Tässä saunassa laipio 
on tasainen, tehty palkeista, joiden päät on asetettu seinähirsien rakoon. 
Tällä tavoin ainakin myöhempinä aikoina tavallisesti Vermlannissa pie» 
nien rakennuksien laipiot tehtiin. Usein kuitenkin saunan tasaista lai» 
piota kannattaa kaksi tai kolme saunan pituussuunnassa kulkevaa oosia, 
joiden päät eivät tunkeudu seinän ulkopuolelle. Tällainen laipio pienissä 
rakennuksissa, missä laipion kannattimia ei tarvita seinien konstruktiivi» 
sina osina, tuntuisi hyvin luontevalta ja alkuperäiseltä. (Tasainen on

laipio ollut myöskin 
navetoissa ja talleissa, 
joiden päällyksiä, na» 
vetan kokkia  ja tallin 
peälystä, on käytetty 
lehtikerppojen varas» 
toimiseen ja heinien 
säilytykseen.) Ei muis» 
titietokaan tiennyt 
mainita, että saunan 
laipiot joskus olisivat 
olleet kaksitaitteisia.

Kuva 9. Saunan »kiukoa». ö stm ark , Juhoila . Laipio saunoissa kyllä 
Helm i Helm isen valokuva. sanottiin aina olleen.
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Erikoista alueemme saunoissa on lavon sijaitseminen saunan 
perässä. Kuvassa 8 lavo (lauvvat eli parv) on tehty sovelluttamalla 
samaa menetelmää kuin laipiotakin tehtäessä. Oikeassa ovinurkassa 
sijaitsi kiuas (kuva 9), perällä lavo. Toisissa näkemissäni saunoissa 
eivät laudat mene läpi seinän, vaan vain tunkeutuvat päistään seinään. 
Saman saunan sisäkuvasta (kuva 10) näemme, että lavon reunimmainen 
»lauta» on pyöreä, tukevahko orsi, ja pari muuta niistä tukevia haljis* 
puolikkaita. Kuvan 10 näyttämää lavoa on muistitiedon mukaan 
käytetty paitsi kylpemiseen myöskin mallaslavona.

Sille, että lavo, niinkuin kuvastakin näkyy, sijaitsee peräseinällä, 
näyttäisi tarjoavan vertauskohdan eteläpohjalainen saunanlavo, joka

Kuva 10. Saunan peränurkka. östm ark , Juhoila . Helm i Helm isen valokuva.

niinikään on sijainnut peräseinän vieressä joko sivuseinien viereen 
sijoitettujen parrujen päällä poikittain (Kustaa Vilkunan tiedon* 
anto) tai siten (Sireliuksen mukaan, main. teos I, 224), että seinästä 
seinään ulottuvat laudat ovat olleet kiinnitettyinä hirsikerrosten väliin.

Tieto siitä, että lavoa on paikkakunnalla nimitetty parveksi ja että 
sillä on idätetty maltaita ( johon  tarkoitukseen koholla oleva sivuhirsi 
tekeekin sen erittäin sopivaksi), on mielenkiintoinen. Professori H äm ä• 
läisen rakennustutkimuksessa (m.t., s. 156) on julkaistu Rautalammilta 
tieto, jonka mukaan saunassa oli kylpy* ja mallaslavo. Tulee ajatel* 
leeksi, että ehkä lavo ja parvi siinäkin rautalampelaisessa saunassa 
olivat sama asia. Hauskan vertauskohdan sille, että lavoa sanotaan 
parveksi, tarjoaa saman alueen aitan parv. Se nimittäin merkitsee aina* 
kin yksikerroksisen aitan oven vläpuolelle tehtyä ulkonemaa tai oikeas* 
taan tämän ulkoneman pohjaa, jonka muodostavat ylin, alkujaan pyö*
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reä seinähirsi ja yksi tai kaksi sen ja ulkoneman alimman hirren väliin 
jäänyttä aukkoa tukkivaa lautaa. Tämän parven rakenne sattuu siis 
olemaan juuri sama kuin saunan parvenkin.

Oudolta tuntuu alueemme saunojen orsitus: sen muodostavat 
oven yläpuolitse ja keskikohdalta poikki saunan kulkeva orsi ja niiden 
päälle, taas poikittain mutta siis saunan pituussuunnassa kulkevat, 
parret. Näitä parsia on ennen käytetty ainakin hampun ja pellavan 
kuivuupaikkoina. Niille on myöskin ripustettu lihat savustumaan. 
N y t  niille ripustetaan vain liian kirppuisiksi käyneitä vaatteita ja 
vällyjä. (Kirppuja on muutenkin loppukesästä Metsä«Suomen sau« 
noissa runsaasti, sillä tavallisesti niissä on lattiana maa.) — Valoa 
saatiin saunaan kiukaan vastapäisellä seinällä olevasta lykkyyluukulli« 
sesta ikkunasta. Lavon yläpuolella perä« tai sivuseinässä on toinen 
ikkuna, Iykkyyluukullinen sekin. Tavallisesti on saunoissa myöskin 
lakeinen ja lakeistorv.

Olipahan alueemme saunan yksityispiirteitten suhde suomalaisiin 
saunoihin mikä hyvänsä ja olipahan omalla pohjalla tapahtunut pai» 
kallinen kehitys mikä vain, kehittynyt saunakulttuuri alueellamme 
todistaa, että sauna sinänsä Vermlannin suomalaisillakin on vanhaa 
perua. Että senkin juuret on etsittävä keskisuomalais«savolaise!ta alueelta 
niinkuin tuvankin, todistavat mm. kylpeä  verbin e.llisyys ja saunas 
kulttuuriin kuuluva vasfa«sana, jonka esiintymisalueen samoin kuin 
edellisen verbin edlisen muodon raja kulkee ns. Pohjois«Hämeen 1. 
pohjoisen Keski«Suomen länsipuolitse, Viipuri—Kokkola«suuntaa, niin« 
kuin Virittäjästä 1932, s. 254 ja 256, näkyy.

Pahimmin hävinnyt ja jo unohduksiin joutumassa on alueemme 
r i i h i .  Olin kahtena kesänä (1930 ja 1931) tällä alueella liikkuessani 
jo varmistunut siitä, että yhtään suomalaista riihtä ei näiltä seuduilta 
enää hakemallakaan löydä. Paikkakunnan asukkaatkin olivat yksi« 
mielisesti sitä minulle vakuuttaneet. Keväällä 1932 Tukholman kautta 
Vermlantiin matkustaessani silmäilin Nordiska Museetissa N ils K ey« 
landin muistiinpanoja, piirroksia ja valokuvia juuri KeskhSkandinavian 
suomalaisseuduilta ja näin siellä pari kolme riihen kuvaa. Yksi näistä 
kuvista esitti riihtä, jonka Keyland oli nähnyt Vitsandin M ongan  
kylässä, jossa en ollut aikaisempina kesinä käynyt. Kun sitten jouduin 
etsimään suomenkielen rippeitä v. 1932 Mongaltakin, oli mielessäni 
tämä Keylandin riihi. Hämmästyksekseni se olikin vielä pystyssä ja 
minä puolestani saatoin uudelleen valokuvata sen (kuva 11).

Erään myöhemmin tapaamani tässä Karhilan talossa asuvan vanhan 
miehen (Nils Larssonin?) tiedonannon mukaan tämä riihi on aikai«
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semmin sijainnut jossain 
muualla ja siirretty ny* 
kyiseen paikkaansa Kar* 
hilan talon läheisyyteen 
vasta myöhemmin. Alku* 
jaan pitäisi tämän riihen 
olla vuodelta 1807, jon* 
kin vanhan vuosiluvun 
mukaan, joka nyt on jo 
kadonnut. Varmana ei tätä 
iänmääräysta tosin voi 
pitää, koska kansa saattaa 
lukea vuosilukuja väärin* 
kin ja erehtyä pitämään vuosilukuna sellaistakin, mikä todellisuudessa ei 
ole alkuaan siksi tarkoitettukaan. Mutta vanha tämä riihi ainakin joilta* 
kin osiltaan on. Seinän läpi tunkeutuvat (riihen poikittaissuuntaan kulke* 
via) parsia kannattavat orret. Näyttää siitä, kuin nämä olisivat alkuperäi* 
sellä kohdallaan ja siis sangen matalalla, vaikka onkin otettava lukuun, 
että rakennus on aika lailla vanhuuttaan painunut. Näitten orsien päälle 
on myöhemmin rakennettu riu’uista verrattain tiivis lava kait puimat* 
toman viljan säilytyspaikaksi. Nykyään tätä riihtä nimittäin käytetään 
riihenä ruotsalaisessa mielessä, siis viljan puimis* ja puhdistuspaikkana. 
Kiukaasta ei enää ole mitään jäljellä, ja lattia, pitkittäin palkitettu, 
ulottuu seinästä seinään (kuva 12). Alimmat seinähirretkin on veis* 
tetty valkeiksi, mutta seinien yläosa ja parsia kannattavat orret ovat 
vielä savun jäljeltä aivan mustat. Kummallista tässä riihessä on se, 
että siinä ei ole välikattoa. Mitään selviä merkkejä siitä, että se mui* 
noin olisi ollut olemassa, en myöskään huomannut, ellei hirsikerrosten 
harvuutta päätykolmiossa voida pitää siitä todistuksena. Olipahan 
nyt tämän riihen alkuperäisen laipiollisuuden tai laipiottomuuden 
miten tahansa, muistitieto on minulle ainakin kahdelta eri taholta 
vakuuttanut, että entisajan riihistä olisi ainakin osa ollut välikatottomia. 
(Vrt. Sirelius, m.t. II, s. 232 ja tl. VII.)

Tällainen riihen vieressä oleva kylkiäinen (kuva 11) ei kuulemma 
entisinä aikoina aina ole riihen viereen kuulunut, mutta itse nimitys 
kylkiäinen  todistaa, että sen tyyppinen rakennuslisä j o n k i n huoneen 
vieressä on kyllä alueellamme vanhaa perua. Jos nimittäin metsä* 
suomalaiset myöhemmin olisivat tämmöisen huoneen nimen muo* 
dostaneet kieleensä, kuuluisi se luullaksi »kupeellinen» eikä kylkiäi* 
nen (!). Kylkiäisiä kerrotaankin olleen ennen navetoiden ja joskus, 
mökkiläisissä, tupienkin vieressä. Niissä pidettiin karjanrehua tai 
pientä karjaa.

Kuva 11. Riihi. Vitsand, M angen, Västanbäcken 
(Karhila). K irjoittajan valokuva.
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Saatavissa olevat tiedot metsäsuomalaisten riihistä erillisinä raken» 
nuksina eivät kuitenkaan supistu vain tähän. Paitsi muistitietoa, joka 
kertoo riihistä ainakin Östmarkin, Nyskogan, Vitsandin ja Norjan 
puolella Grue Finskogan pitäjissä, mainitaan mm. Segerstedtin  kokoel» 
missa r i a r  tai e l d r i o r  talon rakennuksiin kuuluvina ainakin seu» 
raavista paikoista: Vestmanlannin Kopparbergin läänistä Grangärdestä, 
Flodasta, Nåsta, Helleforsista ja Gräsmarkista Vermlannin Fryksdalenin 
läänistä.

Riihi kuvassa 13 on kopioitu Nils Keylandin  piirroksesta, joka 
kuvaa hänen Magneskogissa Vermlannin Jössen kihlakunnassa näke» 
määnsä riihtä, ja kuva 14 taas on kopioitu Segerstedtin kokoelmista

Kuva 12. Sisäkuva riihestä. Vitsand, M angen, Västanbäcken (Karhila).
K irjoittajan valokuva.

ja esittää riihtä viime vuosisadan lopulla Vestmanlannin Helleforsista, 
siis varsinaiselta alueeltamme aika paljon itään päin.

Keylandin  kuvasta ei enempää kuin sen selityksestäkään varmasti 
käy selville, oliko tässä riihessä välikattoa. Siihen suuntaan todistaa 
kuitenkin selvästi aukko oven yläpuolella. Laipioista emme myöskään 
saa selvää toisen magneskogilaisen riihen interiöörikuvasta, joka näkyy 
kuvassa 15. Helleforsilaisessa riihessä sitä vastoin on varmasti väli* 
katto, Segerstedtin kokoelman tähän kuvaan liittyvässä tekstissä se 
mainitaankin (Segerstedt I, s. 239): » — — det af sparrar byggda 
med näfver och jord täckta inre taket». Saman riihen ulko» ja sisä* 
kuvasta käy myöskin selville, että nämä kattolaudat ovat pitkinpäin, 
eikä niitä kannattamassa ole minkäänlaisia parruja. Tässä riihessä 
parsia kannattavat orret ovat vähän korkeammalla ja lähempänä toisiaan 
kuin näkemässäni monkalaisessa riihessä (kuva 12). Keylandin mag»
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neskogilaisen riihen interiöö* 
ristä (kuva 15) taas näkyy, 
että orsia on kolme. — Muisti* 
tiedon mukaan kiukaan koh* 
dalla ei ollut parsia.

Samoin kuin helleforsi*
laisessa riihessä sijaitsee mag*
neskogilaisessakin (kuva 15)
uuni vasemmassa ovensuu*
nurkassa, suu sivuseinään
päin Eikä siinä enempää
kuin saunan uuneissakaan
ole minkäänlaisia patsaslait*. c  ii • • , • • Kuva 13. Riihi. Verm lanti, Jösse, M agneskogteita. Sellaisista ei muisti* , ,. .. XT >. .(N ils  Keylandin  pnrros, N ord iska museet).tietokaan varsinaisissa rii*
hissä tiedä kertoa.

Hämäränä muistona kuulee kerrottavan, että riihissä joskus lat* 
tiana olisi ollut kallio, mutta kukaan tiedonantajistani ei sellaista riihtä 
ollut nähnyt. Savilattiaa riihissä ei myöskään muisteta. Alueellamme 
lieneekin savi melko harvinaista. Joku oli kuitenkin kuullut puhut* 
tavan, että lattian ja seinän raja olisi joskus tiivistetty savella. Muisti* 
tiedon mukaan kulkivat riihessä samoin kuin tuvassakin lattiapalkit 
pitkittäin. Niin  ne olivat myöskin Helleforsin riihessä. Keylandin
kuvaamassa lattiapalkit sitä vastoin näkyvät olevan poikkipäin (kuva 15).

Sen mukaan, mitä tietoja edellä esitetyn perusteella saamme Verm* 
lannin suomalaisten riihestä, on se tyypiltään liittynyt keskisuomalais* 
itäsuomalaisella alueella tavattavaan vanhempaan riihityyppiin. Van* 
himmat riihethän ovat niillä seuduin olleet yksinäisriihiä, korkeintaan 
kylkiäisellisiä. Riihen poikki kul* 
keva parsitus lienee niinikään ollut 
vain yksikerroksinen. Ja ovinur* 
kassa, suu sivuseinää kohden si* 
jaitseva uuni on ollut yksinkertai* 
nen maaperästä nouseva kiuas. —
Vermlannin suomalaisten riihet ku* 
vastanevat siis jokseenkin tarkasti
sitä riihityyppiä, joka oli vallalla 
Keski*Suomessa heidän muuttaes* 
saan sieltä. Onkin ymmärrettävää, 
etteivät metsäsuomalaisten riihet ole
tästä kannasta sanottavasti kehitty* Kuva 14 Riihi v estmanlanti, Helle*
neet. Skandinaviassahan suomalai* fors (Segerstedtin kokoelm at).
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sen tyyppiset riihet ovat kokonaan vieraita; mitään vaikutteita sieltä 
päin ei olisi voitukaan saada. Riihen verrattain varhainen käytännöstä 
pois joutuminen taas tekee ymmärrettäväksi, ettei liioin omalla pohjalla 
ole erikoista kehitystä tapahtunut.

Mutta ihmeellistä onkin juuri se, että riihet alueeltamme ovat 
niin tyysten hävinneet. Niiden häviäminen näkyy tapahtuneen yhtaikaa 
kuin kaskenpolton lopettaminen. Monet tiedonantajistani nimen« 
omaan korostivat, ettei riihissä milloinkaan ole pellonviljaa puitukaan 
vaan ainoastaan rukiita, joita taas kasvatettiin vain huuhdissa eli pa«

Kuva 15. R iihen sisäkuva. Verm lanti, Jösse, M agneskog (N ils  Keylandin  piirros,
N ord iska museet).

loissa. Vaikka emme uskoisikaan tätä väitettä aivan näin sanan» 
mukaisesti paikkansa pitäväksi ja uskoisimme metsäsuomalaisten sen« 
tään tietäneen, että »pellonviljakin» — jota (siis ohraa ja kauraa) 
mm. murteen maanviljelyssanasto todistaa heidän viljelleen alusta 
saakka — kuivaa paremmin riihessä kuin ulkona, on tämä riihien hä« 
viäminen alueeltamme kuitenkin alkanut tapahtua tosiaankin aikaisem« 
min, kuin uusi »konepuinti» tuli käytäntöön ja teki viljan huoneessa 
kuivaamisen vähemmän tarpeelliseksi. Vielä nytkin puivat monet vil« 
jansa varstalla, mutta ruotsalaisluvissa ja ilmakuivina. Ja koska jyvien 
kuivuulaitteita ei ole, tahtoo vilja homehtua. Tämä metsäsuomalais« 
ten riihien häviäminen on taas huomioonotettava esimerkki siitä, että 
tarkoituksenmukaisuus ei suinkaan aina ole syynä kansan hyljätessä 
vanhoja tapoja ja muotoja. Näyttää siltä kuin päinvastoin useammin
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näissä asioissa johtaisi tekoihin vain jokin sokea vaisto, joka käskee 
seuraamaan toisten, »edistyneempien» esimerkkiä.

Tarkoituksenmukaiselta voi vielä tuntua savutuvan muuttumi* 
nen rautakamiinalla lämmitettäväksi, jos kohta tämänkin muutoksen 
tarkoituksenmukaisuudesta voi olla eri mieltä. M utta mitään tarkoi* 
tuksenmukaisuutta ei enää voi nähdä siinä, että käytännöstä hävin* 
nyt tai häviämässä on paitsi riihtä myöskin sauna, jonka tilalle ei 
ainakaan toistaiseksi ole opittu minkäänlaista kylpyhuonetta rakenta* 
maan.

Edelläolevasta lienee käynyt ilmi, että tarkastelun alaisena olleet 
kolme metsäsuomalaisten huonetta, savutupa, riihi ja sauna, ovat 
alueellemme tulleet Keski*Suomesta ja Länsi»Savosta suunnilleen val* 
miina, eli sellaisina kuin ne nyt vielä vanhimmissa tuvissa, saunoissa 
ja riihissä tapaamme. Suurempaa kehitystä niissä ei näiden kolmen 
vuosisadan kuluessa ole tapahtunut, puhumattakaan mistään mullis* 
tuksista, ennenkuin siitä viimeisestä, joka lähivuosikymmeninä toden* 
näköisesti tulee ne tyystin hävittämään.

Alueellemme on tässä mielessä tyypillistä, että ei voi puhua esim. 
savu*uunin kehittymisestä savujohdolliseksi uuniksi, sillä kiukoa on 
suoraa päätä vaihtunut norjalaiseen tai ruotsalaiseen rautakamiinaan, 
joka tosin joskus on sijoitettu kylmilleen jätetyn savu*uunin kupee* 
seen. Tai on omaksuttu tarkoin ruotsalais* tai norjalaismallinen piisi 
eli takka tai kerta kaikkiaan »kakluuni».

Ns. Metsä*Suomen kansatieteelliselle kehitykselle onkin omi* 
naista sitkeä paikoillaan pysyminen, jonkilainen kehityskyvytön val* 
mius, joka voi vain säilyä tai kadota. Sille tarjoaa vertauskohdan 
alueemme suomenkieli, joka on suuremmitta muutoksitta — jollaisina 
kielen oman rakenteen kannalta ei voida pitää ruotsalaisten lainasano* 
jen kotiutumista murteeseen — säilynyt viime vuosikymmeniin saakka 
ja on nyt auttamattomasti kokonaan vaihtumassa vieraaseen kieleen, 
ilman että se milloinkaan on päässyt kehittymään elimellisessa yhtey* 
dessä muiden murteiden ja kirjakielen kanssa.

A strid  Reponen.



Liiviläinen raha*aarre Terijoen pitäjästä.
Keväällä vuonna 1930 lähetti tilanomistaja Erkki Kääpä Terijoen 

pitäjästä Kansallismuseoon työmiesten Jalmari Korhosen, Juhana Kää* 
vän ja Heikki Hyttisen mainitun pitäjän Peräkuokkalan kylän P. Kää* 
vän talon maalta löytämän raha*aarteen, joka sisälsi 286 ns. liiviläistä 
ja 1 gotlantilaisen hopearahan keskiajalta. Rahat olivat tulleet päivän* 
valoon savea ja hiekkaa ajettaessa P. Käävän päärakennuksesta sata* 
kunta metriä luoteeseen, kiviaidan takana männikössä olevasta isosta 
kuopasta. Lähettäjä arveli niiden olleen käärittyinä kankaan ja tuohen 
sisään, koska molempia oli rahojen joukossa; tuohikäärö lienee näistä 
ollut päällimmäisenä.

Löydön rahoista, jotka kaikki lunastettiin Kansallismuseon ko* 
koelmiin (Rahakammio n:o 1/30), on 119 kpl. lyöty Tartossa piispa 
Dietrich III Damerowin (1379—1400) ja 10 kpl. saman hiippakunnan 
piispan Heinrich von Wrangelin (1400—09) aikana. Saksalaisen ritari* 
kunnan mestarien Tallinnassa lyöttämiä rahoja on 158, ja 1 kpl. on 
leimattu vv. 1340—1400 Visbyssä Gotlannissa.

Liiviläisten rahojen tutkiminen ei ole tähän mennessä sanotta* 
vammin kiinnostanut numismaatikkoja; siitä myös johtuu, että niitä 
käsittelevä kirjallisuus on sangen niukka. Päälähteenä on pidettävä
B. Koehnen  aikakauskirjassa Zeitschrift für Münz*, Siegel* und Wap* 
penkunde julkaisemia artikkeleja: 1. osassa s. 355—374 Z ur Münz*
geschichte Lievland’s I. Das Bisthum Dorpat, 2. osassa s. 77—115 ja 
144—166 II. Das Erzbisthum Riga, ja s. 205—231 ja 257—297 III. Der 
Orden. N e ovat ilmestyneet jo 1840*luvun alussa, joten Koehnen tut* 
kimuksen tulokset ovat vanhentuneet. Lisäksi ne ovat osittain virheel* 
lisiäkin. Kansantajuinen ja vailla kauaskantavampaa merkitystä on taas 
G. M atton  teos Numismatik Baltimail (Narva 1931). Liiviläisten raho* 
jen selvittelyssä on sen vuoksi turvauduttava melkein yksinomaan itse 
rahoihin. Myöhemmät arkistotutkimukset tuskin tulevat huomatta* 
vammassa määrässä edistämään näitä tutkimuksia, koska vuosisatojen 
aikana Baltianmailla käydyt sodat ovat tuhonneet kirjalliset lähteet 
jotensakin tyystin (Koehne  I, s. 355). Näin ollen saattaa myöhem* 
mille tutkimuksille koitua hyödyksi Terijoen Peräkuokkalan löydön
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seikkaperäinen kuvaaminen, varsinkin kun siihen sisältyy aikaisemmin, 
ainakin kirjallisuudessa tuntemattomia rahatyyppejä.

Tarton hiippakunnan rahat.
Tarton ensimmäinen piispa Hermann von Appeldern sai jo v. 

1224 oikeuden lyöttää rahoja, mutta ei hän eivätkä hänen lähimmät 
seuraajansakaan ole käyttäneet sitä hyväkseen, siitä päättäen, ettei jälki* 
maailmalle ole säilynyt ainoatakaan kummankaan piispan lyöttämää 
rahaa {Koehne I, s. 355—356); ensimmäinen raha tunnetaan piispa 
Bernhard I:n (1285—99) ajalta ( Koehne I, s. 358). Rahanvalmistus 
pääsi vauhtiin vasta D i e t r i c h  I I I  D a m e r o w i n  (1379—1400) 
hoitaessa piispanvirkaa, johtuen ensi sijassa siitä, että eräät liiviläiset 
kaupungit, niiden joukossa myös Tartto, saivat Ruotsin kuninkaalta 
Albert Mecklenburgilaiselta huomattavia kauppaetuoikeuksia, mikä 
luonnollisesti oli omiansa lisäämään rahan tarvetta. Aluksi lyötiin 
Tartossa vain shillinkejä ja artigeja, myöhemmin otettiin lisäksi käy* 
täntöön markka ja ferdinge (Verdinge); 1 markka jakaantui 4 ferdin* 
geen ja 1 ferdinge 5 shillinkiin. Laadultaan oli sen aikainen Tarton 
raha huonoa ja sen arvo vaihteli huomattavasti (Koehne  I, s. 356). 
Peräkuokkalan löydän vanhimmat rahat, arvoltaan yksinomaan shillin* 
kejä, ovat Dietrich III Damerowin ajalta.

Dietrich III Damerow on käyttänyt lyöttämiensä shillinkien mal* 
lina edellisten Tarton piispojen rahoja. Etusivun aiheena on piispan 
pää edestä käsin; takasivulla on avain ja miekka ristissä; kärkikul* 
massa oleva suvunmerkki, joka muistuttaa puunoksaa, Koehnen mie* 
lestä patriarkanristiä, eroaa kuitenkin varhaisemmista rahoista. Maini* 
tun tutkijan mukaan on myös piispanhiippa Dietrich III:n rahoissa 
aikaisempia matalampi.

Peräkuokkalan aarteen shillingit voidaan jakaa viiteen eri ryh* 
mään: 1) Piispanhiipassa 2 kolmilehteä (1—21); 2) piispanhiipassa 2 
rengasta (22—2 7 ) ; 3) piispanhiipassa 2 kolmilehteä ja vaakunan alla 
rengas (28—51); 4) piispanhiipassa 2 rengasta ja vaakunan alla rengas 
(52—63); 5) muuten kuin edellinen ryhmä, paitsi että piispan nimi on 
lyhennetty (64—82). Ensimmäisen ryhmän rahat ovat muita huolelli* 
semmin leimatut, viimeisen ryhmän taas päinvastoin. O n  vaikeata 
päättää, johtuvatko nämä eroavaisuudet vain sattumasta, vai edustavatko 
ryhmät eri rahamestaria tai eri aikaa. Seuraavassa kuvataan p.o. löy* 
dön Dietrich III Damerowin rahat, paitsi ylempänä mainittua ryhmä* 
jakoa noudattaen, myös sen mukaan, miten ne eroavat toisistaan kir* 
joituksiensa puolesta.



1. Etus. *  T ID G R IO V S  *  G P V S  *  Pää edestäkäsin. PäähU
neessä 2 kolmilehteä.

Takas. 4  M 0 D 6 T H  ° T h K R B H T  0 Miekka ja avain ristissä. 
Kärkikulmassa puunoksa. 2 kpl. Paino l.ai ja l .ia  gr. 
Vrt. Koehne I, s. 360.

2. Etus. 4  T - - 6 R I G V S  *  G P V S  Muuten kuin n:o 1.
Takas. *  H O t tG T K  • T h K R B H 0 » » » 1.

1 kpl. P. l . i i  gr.
3. Etus. 4  T ID G R IG V S  * G P V S  • » » » 1.

Takas. *  H O I2 6 T H  ° T h H R B G  » » » 1 .
2 kpl. P. 1.02 ja 1.22 gr.

4. Etus. 4  T I - G R i a V S  »  G P V S  • » » » 1.
Takas. 4  N O G G T W T  o TB7ÜRB » » » 1.

1 kpl. P. 1.08 gr.
5. Etus. 4  T ID G R IG V S  •» G P V S  • » » » 1.

Takas. 4  H 0 n n 6 T r i - - - - R B  » » » 1.
1 kpl. P. 1.25 gr.

6. Etus. *  T ID G R IG V S  •  G P V S  » » » 1.
Takas. 4- HODGTZT - T B H R B G  » » » 1.

2 kpl. P. 1.14 ja l.oa gr.
7. Etus. *  T ID G R IG V S  *  G P V S  » » » 1.

Takas. 4- H 0 D 6 T F J  * TBFvRB 0 » » » 1.
2 kpl. P. 1.16 ja 1.12 gr.

8. Etus. 4  T ID G R IG V S  *  6 - - -  » » » 1 .
Takas. *  H O  TR 2TR B 6 » » » 1.

1 kpl. P. 1.08 gr.
9. Etus. 4« T ID G R IG V S  s° G P V S  ° » » » 1.

Takas. *  H 0 H 6 T K  - T h K R B H T  » » » 1.
1 kpl. P. 1.16 gr. (kuva).

10. Etus. 4* T ID G R IG V S  s° G P V S  » » » 1.
Takas. 4- M 0 D 6 T K  • T hF SR B H T  » » » 1.

1 kpl. P. 1.14 gr.
11. Etus. 4« T ID G R IG V S  °°° G P V S  » » » 1.

Takas. 4  H 0 D 6 T K  T hFJR B G  ° » » » 1.
1 kpl. P. 1.29 gr.

-  80  -



-  81 -

12. Etus. *  T ID G R IG V S  °° G P V S  ° Muuten kuin n:o
Takas. *  N O t tG T H  ° T b H R B H  ° » » »

1 kpl. P. 1.25 gr.
13. Etus. *  TIDGRIGVS . GPVS • » » »

Takas. *  N O I I - - K - T R 7 S R B 6  » » »
1 kpl. P. 1.14 gr.

14. Etus. — D G R IG V S  o G P V S  » » »
T a k a s .  6T2T - T h f iR B G  » » »

1 kpl. P. l.io gr.
15. Etus. -T  —  RIGVS s° GPVS » » »

Takas. 4« IIO120T71k ° T t t7 H -B °  » » »
1 kpl. P. 1.08 gr.

16. Etus. *  T ID G R IG V S  • 6 P V S °  » » »
Takas. 41 M OI2G R H R B  » » »

1 kpl. P. 1.05 gr.
17. Etus. 4- T I D 0 - - - V S  • G P V S  » » »

Takas. 4< IIOI2 - - H  ° TB7ÜRB » » »
1 kpl. P. 0.87 gr.

18. Etus. 4- T ID G R IG V S  • G D V S  » » »
Takas. 4- M O D G  - - ö ThTJRB - » » »

1 kpl. P. 1.20 gr.
19. Etus. —  D G R IG V S  ° 0 P V  - » » »

Takas. *  H O n G T F J " T h -  » » »
1 kpl. P. l . n  gr.

20. Etus. *  TIDGRIGVS ° ---------  » » »
Takas. - - OI20T7Y ° T h 7 ü R - -  » » »

1 kpl. P. 0.99 gr.
21. Etus. *  TIDGRIG ................  » » »

Takas. 4« HOI20T73!--------- ° » » »
1 kpl. P. 1.09 gr.

22. Etus. 4- T I D 0 - - G V S  *  G P V S  » » »
päähineessä 2 rengasta.

Takas. - - O n G T n  ° T h r iR B  - » » »
1 kpl. P. 0.88 gr.

6



23. Etus. 
Takas.

24. Etus. 
Takas.

25. Etus. 
Takas.

26. Etus. 
Takas.

27. Etus. 
Takas.

28. Etus. 
Takas.

29. Etus. 
Takas.

30. Etus. 
Takas.

31. Etus. 
Takas.

32. Etus. 
Takas.

33. Etus. 
Takas.

4  T i D ® i a v s - ° e p v s  
4- H o n e T r t - - - n R B e
1 kpl. P. 1.07 gr. (kuva).
—  g r i g v s  • g p v s
 & m  ° TRTJRBG
1 kpl. P. 0.73 gr.
*  T ID G  GPVS
*  MO - - - T i  ° T b ^ R B e
1 kpl. P. 1.07 gr.
4  T ID G  GPVS

N o n e T T f  g
1 kpl. P. 0.86 gr.
4- T I D - - - G V S G P V »  
4* MOI2GTK ° Th7YRB
1 kpl. P. 1.05 gr.
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M uuten kuin

»
»

»
»

»
»

»
y>

»
»

4* TIDGRIGVS s» GPVS  
4« HODGTft so TB7YRBG
puunoksan vastakkaisessa kulmassa rengas. 
1 kpl. P. 1.06 gr.
4  TIDGRIGVS s° GPVS
*  HOMGTri So TR7mBG
1 kpl. P 1.04 gr.
*  TIDG R................ V S  So
4* HOMGTrt so TB7YRB0
1 kpl. P. l.io gr.
4  T ID G R --V S  s° GPVS 
- - OI20T7Ü - - B7ÜRB0
1 kpl. P. 0.99 gr.
- - I D 0  V S so GPVS -
4  MOGGT71: - ThFvRBG
1 kpl. P. 0.97 gr.
4  TIDGRIGVS so G P V S - 
4  IIODGT RBG
1 kpl. P. I.i8 gr.

M uuten kuin

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

n:o 22. 
» 22.

» 22 .
» 22.

» 22.
» 22 .

»  22 .
»  22 .

» 22.

» 22.

» 1.
» 1,

n:o 28. 
» 28.

» 28.
» 28.

» 28.
» 28.

» 28.
» 28.

» 28.
» 28.



34. Etus. - -  D 0 R I Q V S  o° 0 P -  0 P V  Muuten kuin n:o 28.
Takas. 4 -  T2T?°TB7YRB0 » » » 28.

1 kpl. P. 1.14 gr.

35. Etus. - - - D 0 R i a V S s ° 0 P - -  » » » 28.
Takas. 4« I I O H 0 ---------------0  » » » 28.

1 kpl. P. 0.83 gr.

36. Etus. 4* T I D 0 R I O V S  s° 0 --------------- » » » 28.
T a k a s .  0T7Y TR7TR  » » » 28.

1 kpl. P. 1.24 gr.

37. Etus. - T I D 0 R I 0 V S   » » » 28.
Takas. 4- N O n 0 T 7 T  s° TB7Y - - 0  » » » 28.

1 kpl. P. 0.95 gr.

38. Etus. *  TID G R IG V S * • © - - -  » » » 28.
Takas. 4- HOH0T2T §° T B  • » » » 28.

1 kpl. P. 0.96 gr.
39. Etus. 4* T ID G R IO V S  e P V S  » » » 28.

Takas. 4* I IO G G T H  - T R ftR B G  » » » 28.
2 kpl. P. 0.98 ja 1.03 gr.

40. Etus. 4- T ID G R IG V S  8° G P V S  » » » 28.
Takas. 4* H O H G T ^  0 T R H R B  • » » » 28.

1 kpl. P. 0.98 gr.
41. Etus. 4* T ID G R IG V S  s° G P V S  » » » 28.

Takas. 4- N O G G T f t°  T h H R B  » » » 28.
13 kpl. P. 0.3O—1.16, keskim. I .02 gr. (kuva).

-  83 -

42. Etus. 4« T ID 0R IG  P V S
Takas. 4* --I20T7T TRftRBG

1 kpl. P. O.93 gr.
43. Etus. 4* TIDGRIOVS • GPVS  

Takas. 4* HOI20T2T e TB7JRBG
2 kpl. P. 0.92 ja 1.16 gr.

44. Etus.  R K T V S °0P V -
Takas. *  MOG - TH ■ TRÄRBG

1 kpl. Pala lohjennut.

» » 28.
» » 28.

» » 28.
» » 28.

» » 28.
» » 28.
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45. Etus. 
Takas.

46. Etus. 
Takas.

47. Etus. 
Takas.

48. Etus. 
Takas.

49. Etus. 
Takas.

50. Etus. 
Takas.

51. Etus. 
Takas.

52. Etus. 
Takas.

53. Etus. 
Takas.

54. Etus. 
Takas.

55. Etus. 
Takas.

*  TIDGRIGVS • G PV V S • Muuten 
4- HOI2GT' - T71-  TJRBG
1 kpl. P. 1.09 gr. Virheellisesti lyöty.
-4 t id g r ig v s  - g p v s
*  N o n e T r s  - w s r b
1 kpl. P. 0.96 gr.
- - - b g r i g v s - g p v s
*  N - - G T H  • T h H R I
1 kpl. P. l . n  gr.
- T I D G R I G V S  —  vs 
 T H  ° TR7JR -
1 kpl. P. 0.98 gr.
—  e R i a ................
*4 H o n e T 7 ^ - - - n R B e
1 kpl. P. 1.23 gr.
4- T - D .............
* 4 ...........................R B 0
1 kpl. P. 1.19 gr.
4« T ID G R IG V S  
4- M O D G T ft  T B
1 kpl. P. 0.79 gr. (kuva).

M uuten
»

»
»

»
»

*4 T ............G V S GPVS
*  HOGGTft §°TR7Y---
oksan vastakkaisessa kulmassa rengas. 
1 kpl. P. l . n  gr.
*  TIDGRIGVS »GPV  
-4 NOGGT71: ° TR7m i 
2 kpl. P. 1.05 ja 1.16 gr.

»
»

41 TIDGRIGVS ° GPV »
4- NOI20T7J ° TB7ÜR 
3 kpl. P. 0.87—1.20, keskim. 1.05 gr.
- TIDGRIGVS °G PV  
4« IIOI26T2T § T B n
1 kpl. P. 1.23 gr.

»
»

kuin n:o 28.
» » 28.

kuin n:o 28.
» » 28.

» » 28.
» » 28.

» » 28.
» » 28.

» 28.
» 28.

» » 28.
» » 28.

» » 28.
» » 28.

» » 22.
» » 22,

» » 52.
» » 52.

» » 52.
» » 52.

» » 52.
» » 52.
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56. Etus. *  T ID G R IG V S  ° G P V  
Takas. *  M O n e T n s T h T k

1 kpl. P. 1.30 gr. (kuva).

57. Etus. *  T ID G R IC V  - - G P V  
Takas. *  NODGTTE ° T t l7 I -----

1 kpl. P. 1.17 gr.

58. Etus. *  T  - - G R IG V S  ° G P V  
Takas. *  NOGGTZI » T  —

1 kpl. P. 1.05 gr.

59. Etus. *  T I D G R i a V S  ° G P  
Takas. *  H O G 6 T 7 ^  ° D2TR

1 kpl. P. l . i i  gr.
60. Etus. *  T ID G R IG V S  ° 6 P

Takas. *  IIO n6T 7Y  ° ----
1 kpl. P. 1.03 gr.

61. Etus. *  T ID  - D 6 R I G V S  - 6 V
Takas. - N 0 G 6  - 6T7); ° - - -

1 kpl. P. 0.95 gr.
62. Etus. *  T ID G R IG V S  • G P

Takas. *  I IO D G T ft  ° D7TCI
1 kpl. P. 1.04 gr.

63. Etus. *  T I D G R I G V S 0 6
Takas. *  n o n e T n ° T —

1 kpl. P. 1.06 gr.
64. Etus. *  T IR IG V S  ° 6 P V S V  

Takas. *  IIODGT7S ° D H R P
1 kpl. P. 1.32 gr.

65. Etus. *  T I R I G V S 0 G P V  
Takas. *  i i o n G T n  ° D r o i p

1 kpl. P. 0.95 gr.
66. Etus. *  T IR IG V S  ° G P V  

Takas. *  H O G G T rS  ° D7TR
1 kpl. P. 0.92 gr.

Muuten kuin n:o 52.
52.

»
»

»
»

»
»

y>
»

y>
»

»
»

»
»

»
»

52.
52.

52. 
» 52.

»
»

52.
52.

52.
52.

52.
52.

52.
52.

52.
» » 52.

» -  52.
52.

52.
52.

52.
52.
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67. Etus. 4< TIRIGVS ° GPV Muuten kuin n:o 52.
Takas. *  H O n G T n  ° D7T » » » 52.

5 kpl. P. 0.91—1.08, keskim. 0.98 gr. (kuva).
68. Etus. 4< T IR IG V S  ° G P V S  M uuten kuin n:o 52.

Takas. *  IIOI2GT7I ° TE»2T » » » 52.
1 kpl. P. 0.84 gr.

69. Etus. *  T IR IG V S  ° G P V  » » » 52.
Takas. *  I IO G G T H  • T h f i  » » » 52.

1 kpl. P. 0.79 gr.
70. Etus. *  T IR IG V S  ° G P V  » » » 52.

Takas. *  NOGGT2T § TE»7Y » » » 52.
4 kpl. P. 0.87—1.08, keskim. 0.97 gr.

71. Etus. *  T ID R I6V S ° GPV » » » 52.
Takas. 4< NOI2GTZT 7H » » » 52.

1 kpl. P. I.i8 gr.
72. Etus. *  TIRiaVS°G PV » » » 52.

Takas. 4< N O n G T f t  ° T - -  
1 kpl. P. 0.98 gr.

73. Etus. *  T IR IG V S  • G P V  » »
Takas. 4- - NOI26T7Y ° TE» - » »

1 kpl. P. l.oo gr.
74. Etus. 4- T I R I G V S 0 G P V  » »

Takas. 4- N O n G T T i ° TE» »
2 kpl. P. 0 .8 i ja 1 .os gr. (kuva).

75. Etus. 4- T IR IG V S  ° G P V
Takas. 4- H 0 D 6 T 71 ° T R P  »

1 kpl. P. 1.09 gr. (kuva).
76. Etus. 4« T IR IG V S  ° G P V  » »

Takas. 4« HOI26T7S ° TE»R » »
4 kpl. P. 0.97—1.14, keskim. 1.06 gr.

77. Etus. *4 T I R I G V S - G P V
osittain epäselvä.

Takas. 4- N O I2 6 T H  0 T h  
osittain epäselvä.
1 kpl. P. 1.08 gr.

52.

52.
52.

52.
52.

52.
52.

52.
52.

52,

52 ,
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78. Etus. *  T I R I d V S ° e P V  
Takas. *  N 0 n ö T 7 T  ° T P B

1 kpl. P. 0.97 gr.
79. Etus. *  T I R I ( 3 V S ° e P V

Takas. *  N o n e T n ° a h
1 kpl. P. l.io gr.

80. Etus. *  T I R I C ( V S ° e P
Takas. *  N O n e T 7 T - W £

1 kpl. P. 1.05 gr.
81. Etus. *  T I R I C ( V S ° e P

Takas. *  N O n e T 7 T T h
2 kpl. P. 1.17 ja 1.18 gr.

82. Etus. *  T IR ia V S °e P
Takas. *  N o n e T r M T

1 kpl. P. l.io gr.
83. Etus. *  RIVS So Q P V S  

Takas. - - O n G T 7 S S ° T h ~ -
1 kpl. P. 1.16 gr.

84. Etus. - - - D e R I d V S ° e P V -  
Takas. *  H O I2G T Ä  °  RB

1 kpl. P. 1.13 gr.
85. Etus. >4 T I D  T B 6 R I G  - - 

Takas. *4 H -- -r S ° T I t f tR B e - - -B e
1 kpl. P. I.i3 gr.

86. Etus. 4- - I D e - i a V S G P V S  
Takas. *4 NO neT 7Y ---nR B

1 kpl. P. 1.08 gr.

Muuten kuin n:o 52.
» 52.

»

»
»

»
»

»

52.
52.

52.
52.

52.
52.

52.
52.

Osittain epäselvä.

»
»

»
»

n r i c h  v o nDietrich III Damerowia seurasi Tarton piispana H  ei 
W r a n g e l  (1400—09). Hänen lyhyeltä toimikaudeltaan ei aikaisem* 
min tunneta rahoja, vaikka tiedetäänkin rahanvalmistusta silloin jat* 
ketun (Koehne  II, s. 360; Matto, s. 14). Terijoelta löydetyt hänen 
10 rahaansa ovat siis ainoat tunnetut kappaleet. Kuva^aiheet eivät ole 
edellisten piispojen rahoista ensinkään muuttuneet, lukuunottamatta 
suvunmerkkiä. Etusivulla on piispan pää edestä käsin. Hiipassa on 
joko 2 kolmilehteä tai 2 rengasta. Takasivun avaimen ja miekan muo*



dostaman ristin kärkikulmassa on »kolmihuippuinen torni», vaakunan 
alla rengas. Leimasimet on kaiverrettu huonosti; muutenkin osoittaa 
rahanlyönti edelliseen aikaan nähden rappeutumisen merkkejä. Liene* 
vätkö ulkoa saapuneet mestarit kuolleet ja oppilaat eivät vielä ehtineet 
saavuttaa kyllin suurta ammattikokemusta, vai ovatko syyt etsittävissä 
muualta. Kaikki Peräkuokkalan löydön Heinrich von W rangelin rahat 
ovat arvoltaan shillinkejä; myös painonsa puolesta ne ovat verratta* 
vissa edellisen piispan vastaaviin rahoihin. Rahat ovat:

87. Etus. 

Takas.

88. Etus. 

Takas.

89. Etus. 

Takas.

90. Etus. 
Takas.

91. Etus. 
Takas.

M I2R IK V S0PV S  Pää edestäkäsin. Päähineessä 2 
rengasta.
HOn6T7T D7^RP7H Miekka ja avain ristissä. Kärki* 
kulmassa kolmihuippuinen torni, päinvastaisessa rengas. 
1 kpl. P. 1.08 gr. Ks. G. Matto, Numismatik Baltimail, 
s. 12, k. 4 ja Koehne I, s. 360: 18.
4< RinR IK V SG PV  Päähineessä joko 2 kolmilehteä

tai 2 rengasta. Muuten kuinn:o87. 
*  H o n e T 7 i : D r i R P  » » » 87.
6 kpl. P. 0.99—1.12, keskim. 1.04 gr. (2 kuvaa).
>4 M RRIKVSePV
*  NOnGT7TD7TRP
1 kpl. P. 1.05 gr.
*  w n R i K v s e p v
*  N o n e T n s n R P
1 kpl. P. l.oo gr.
*  WI2RIKVS GP
* N O neT H  DHRP
1 kpl. P. 1.09 gr.

Päähineessä 2 kolmilehteä, muu< 
ten kuin n:o 87.
Muuten kuin n:o 87.

»
»

»
»

»
»

89.
89.

89.
89.

Saksalaisen ritarikunnan rahat.
Vaikka Saksalaisen ritarikunnan mestari jo Riian piispan Albertin 

(1253—73) aikana oli saanut rahan valmistusoikeuden, ei kuitenkaan 
1200* ja 1300*luvulla rahan lyöttämiseen ole voitu ryhtyä, siitä päät* 
täen, ettei tältä ajanjaksolta ole tavattu ainoatakaan ritarikunnan rahaa. 
Kun ensimmäisiä rahoja, luultavasti 1400*luvun alkupuolella, ruvetaan 
valmistamaan, niin jätetään niihin merkitsemättä mestarin nimi ja su*
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vunmerkki, minkätähden on mahdotonta yksin rahojen avulla todeta 
niiden lyöttäjää ja valmistusaikaa. Koehne  on tutkimuksissaan pääty* 
nyt siihen, että sentapaiset ritarikunnan rahat, joita Terijoelta on löy* 
tynyt, ovat mestari Cysse von Rutenbergin (1424—33) lyöttämiä; sitä* 
paitsi tiedetään Cyssen tilanneen rahanvalmistajia Preussin suurmesta* 
rilta (Koehne  II, s. 211 seur.). Peräkuokkalan löydössä on ritarikun* 
nan rahoja kahta eri tyyppiä, jotka, paitsi sen puolesta, että toisessa 
Tallinnan vaakunaristi on yhdestä leveästä, toisessa kaksoisviivasta 
muodostettu, eroavat myös painonsa puolesta siksi huomattavasti toi* 
sistaan, etteivät ne voi olla saman, vaan kahden eri ritarimestarin ajalta. 
Löydön rahoista voimme toistaiseksi ainoastaan todeta, että ne ovat 
1400<luvulta, luultavasti sen alkupuolelta, koska löydön muutkin määrät* 
tävät rahat ovat vuoden 1400 vaiheilta. Kuten jo mainittiin on rahojen 
etusivulla Tallinnan kaupungin vaakuna, mikä takasivun tekstin ohella 
osoittaa ne lyödyiksi siellä. Takasivulla on risti, jonka kussakin kul* 
massa on kolme kuulaa. Arvoltaan ovat nämä ritarikunnan rahat shillin» 
kejä ja jakaantuvat kolmeen ryhmään: 1) etusivun kilvenristi on yksi* 
viivainen ja sen yläpuolella on rengas (92—114); 2) risti kaksiviivainen 
ja kilven päältä puuttuu rengas (115—117); 3) muuten kuin edellinen, 
mutta kilven päällä on rengas (118—119). Tätä ryhmitystä ja rahojen 
kirjoituksia silmällä pitäen löydön p.o. rahat voidaan jakaa seuraavasti:
92. Etus. >1- MFJGISTRI ••• L IV O I2 I0  Kilpi, jonka yläpuolella 

rengas ja sisässä yksinkertainen risti.
Takas. 4< M H G IST R I L IV O I2 I0  Risti, jonka kussakin kul* 

massa 3 kuulaa. 2 kpl. P. 0.95 ja l.oi gr. (kuva).

93. Etus. *  M7SGISTRI ••• L i v o m e  • Muuten kuin n:o 92.
Takas. *  H Ö H Ö T S  v  R 0 V K L I 0  

1 kpl. P. 1.02 gr.
» 92.

94. Etus. 4* HHGISTR1-.- L IV O D IG  
Takas. *  W O I20TH  - R 0 V f j l i 0 -  

1 kpl. P. 0.99 gr.

»
x>

» 92. 
» 92.

95. Etus. *  MHGLSTRI ••• L IV O I2 I0  
Takas. 4* M O I20T K  : R 0 V F J L I 0

28 kpl. P. 0.83—1.26, keskim. 1.04 gr. (kuva).

»
»

» 92. 
» 92.

96. Etus. 4« H K G I S T R I : L I V O n i 0  
Takas. 4* H O H 0 T K  • R 0 V K L I 0  

2 kpl. P. 0.86—1.22 gr.

M uuten kuin n;o 92.
» » » 92.
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97. Etus. -I* M H G IST R I • L IV O M I0  Muuten kuin n:o 92.
Takas. -I- HOD0TH • R 0V H L I0 »

12 kpl. P. 0.93—1.19, keskim. 1.06gr.

98. Etus. +  MHGISTRI • LIVODIG » »
Takas. *  n o d g t h  r g v h l i g

12 kpl. P. 0.90—1.14, keskim. l.o i gr.

99. Etus. *  MHGISTRI LIV O niG
Takas. *  HOMBTH • R 0V H L I0 »

1 kpl. P. 0.89 gr.

92.

92.
92.

92.
92.

100. Etus. *  M H G IST R I • L IV O D IG  » » » 92.
Takas. *  h o m g t h  r g v h l i g  • » » » 92 .

4 kpl. P. 0.93—1.17, keskim. 1.05 gr.
101. Etus. *  M H G IST R I L IV O M IG  » » » 92.

Takas. 4- H O I2 0 T H  R 0 V H L I  * » » » 92.
1 kpl. P. 1.03 gr.

102. Etus. -4 M H G IST R I L IV O M IG  » » » 92.
Takas. 4. M O M 0T H  • R V H L I 0  • » » » 92.

1 kpl. P. 0.90 gr. (kuva).
103. Etus. 4- H H G IS T R I L l V O r a  » » » 92.

Takas. 4« H O M B T H  R V H L I 0 -  » » » 92.
1 kpl. P. 1.05 gr.

104. Etus. *  N H G IS T R I  *  L IV O M M
Takas. 4* N O I2 0 T H  R 0 V H L - -

1 kpl. P. 1.09 gr.
105. Etus. 4- H H G IS T R I • L IV O D IG

Takas. 4- flROI20TH • R 0 V H L I 0  »
1 kpl. P. 1.02 gr. (kuva).

92.
92.

92.
92.

106. Etus. 4- SRHGISTRI ■ L IV O H IG  » » » 92.
Takas. 4« m O H G T H  • R 0 V H L I 0  » » » 92.

14 kpl. P. 0 .82— 1 .15, keskim. 0 .9 8  gr.
107. Etus. 4« SRHGISTRI • L I V O m G  » » » 92.

Takas. 4- flßOM0TH ■ R 0 V H L I 0  » » » 92.
1 kpl. P. 1.12 gr.
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108. Etus. “E  TRI L iv o m e  Muuten kuin n:o 92.
Takas. *  s R o n e T - - - e v H L i e  » » » 9 2 .

1 kpl. P. O.99 gr.

109. Etus. *  SRHGISTRI - - ivome • » » » 92.
Takas. *  SK O R eT K  • R 0 V H L I 0  » » » 92.

1 kpl. P. 1.15 gr.
110. Etus. *  H Ä G IS T R I ° L i v o m e  » » » 92.

Takas. *  SROI20TH • R 0 V K L I 0  • » » » 92.
2 kp l. P. 0.94—0.96 gr.

111. Etus. *  SEHGISTRI • L I V O n i 0  » » » 92.
Takas. *  SEOI20TÄ R 0 V Ä L I 0  * » » » 92.

1 kpl. P. 0.96 gr. (kuva).
112. Etus. +  SRHGISTRI • L IV O I2 I0  » » » 92.

Takas. *  SKOI20TK • R 0 V H L I  » » » 92.
1 kpl. P. 1.04 gr.

113. Etus. *  JKKGISTRI * L l V O m  » * » 92.
Takas. *  SRO D0T • R 0 V Ä L I 0  » » » 92.

2 kp l. P. 0.95—1.07 gr.
114. Etus. *  SRKGISTRI • L IV O H I » » » 92.

Takas. *  SEOI20TH • R 0 V H L I 0  • » » » 92.
1 kpl. P. 0.99 gr.

115. Etus. *  N H G IS T R I  * L IV O JR I0  » » » 92,
mutta risti kaksiviivainen ja kilven päältä puuttuu rengas. 

Takas. NOR0TH R0VÄLI0 M uuten kuin n:o 92.
52 kpl. P. 0 .84— 1 .43, keskim. l.ie gr. (kuva).

116. Etus. --'BGISTRI + LIVOI2I0 Muuten kuin n:o 115.
Takas. *  NOI20TH - R0V75LI0+ » » » 1 1 5 .

1 kpl. P. 1.32 gr.
117. Etus. *  M H G IST R I L I V O H I 0  » » » 115.

Takas. *  N O H 0 T K  *  R 0 V 7 S L I0  » » » 1 1 5 .
1 kpl. P. 1.13 gr. (kuva).

118. Etus. *  N Ä G IS T R I  *  L IV O I2 I0  » » » 115,
kilven päällä on rengas.

Takas. *  NOI20TÄ *  R0VHLI0 » » » 1 1 5 .
10 kpl. P. 0 .95— 1 .14, keskim. l . o i  gr. (kuva).
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119. Etus. 4* NKGISTRI *  L I   Muuten kuin n:o 118.
Takas. 4« IIO I20TH ---------------------  » » » 118.

1 kpl. P. 0.98 gr.

G o tian ti.
Vv. 1340—1400, 6*penningiä eli V2 shillinkiä.

120. Etus.  K  O IV ITH T- Keskellä puu.
T a k a s .  B V 0 0 H 0 I -  » Jumaian lammas.

1 kpl. P. I .10 gr.
Ks. Aarboger for Nordisk Oldkyndighed 1891, s. 58 seur.

Lukuunottamatta joi*
takin yksityisiä liiviläisiä
rahoja ja gotlantilaista kap*
paletta ovat Peräkuokkalan
aarteen rahat vähän kulu* 115 H l 118 . .. . .neita. Ne ovat sus tuskin
olleet pitkää aikaa omista*
jallaan, lieneekö tämä ollut
sitten maassamme liikkunut
kauppias vaiko paikallinen
henkilö. Siitä päättäen, että

rahat ovat kauttaaltaan kuluneet tasaisesti, ritarikunnan rahat eivät voi
olla piispanrahoja paljon nuoremmat. Aarre on luultavasti kätketty
maahan 1400*luvun alkupuolella.

Karjalasta on aikaisemmin talteen saatu kaksi muuta liiviläisiä 
hopearahoja sisältävää kätköä. Edellinen tavattiin v. 1833 Jääsken 
pitäjästä Bertil Tuomaanpoika Virolaisen maalta ja se sisälsi n. 76 
isompaa ja pienempää tallinna*, tartto* ja riikalaista rahaa sekä l:n ve* 
näläisen dengan (W . Lagus, Numismatiska Anteckningar II, n:o 55). 
Jälkimmäinen, työmies A. Rouhiaisen v. 1894 löytämä aarre silloisesta 
Kivennavan pitäjän Terijoen kylästä (tai Raivolasta), käsitti 260 liivi* 
läisten suurmestarien ja piispojen vv. 1471—1542 Tallinnassa, Tartossa 
ja Riiassa lyöttämää rahaa (Lagus, main. teos II, n:o 504). Kumpikin 
oli siis jotensakin puhdas ns. liiviläinen rahakätkö Peräkuokkalan 
aarteen tapaan. Löydöt osoittavat, että vanhan Ruotsin vallan alaisen 
Karjalan ja baltilaisen alueen kanssa on ollut pitemmän aikaa suora* 
naista yhteyttä. O nko tätä yhteyttä ylläpidetty liiviläiseltä taholta 
vaiko Karjalasta käsin, ei rahalöytömme nojalla ole ratkaistavissa.

H elm er Salmo.



Nurmijärven pitäjän kirkot.
Nurmijärvi tuli itse« 

näiseksi seurakunnaksi omi« 
ne pappineen 1600«luvun 
alkupuolella. Aikaisemman 
kappelikirkon olemassaolo 
on epävarmaa, ja katsoen 
vanhojen, vaatimattomien 
puukirkkojen suhteellisesti 
lyhyeen ikään tekee joka 
tapauksessa mieli olettaa, 
että se kirkkorakennus, joka 
palveli seurakuntaa miltei 
koko 1600«luvun ajan, oli 
rakennettu heti seurakun« 
nan itsenäistymisen jälkeen 
1600«luvun alussa.

Jälkimaailmalle ei ole 
tästäkään kirkosta säilynyt 
lähempiä tietoja; arvellaan 
sen kuitenkin olleen pyhi« 
tetyn P. Birgitalle.1 Ainoa 
varma tieto kirkkoraken« 
nuksesta on maininta vuo« 
delta 1692, jolloin se rap« 
peutuneena revittiin ja ti« 
lalle rakennettiin uusi kirk« 
ko.Rakennusmestariksimai« 
nitaan tällöin Johan Lars« 
son. Seurakunnan kirkon« 
arkistossa on säilynyt vanha 
kirkonpiirustus (kuva 1), 
jonka tekijäksi on merkitty

Kuva 1. Thom as Saxbergin kirkon piirustusluon« 
nos N urm ijärven k irkon  arkistossa. M ittakaava 

kyynärissä.

1 Reino Ollila, Kirkollisia m uistoja N urm ijärveltä, U usim aa II, 1934.
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Thomas Saxberg. Vuosiluku siitä valitetta* 
vasti puuttuu, mutta piirustuksen luonteesta 
ja laadusta käy ilmi, että kysymyksessä on 
verraten varhaisen kirkonpiirustajan Iuonnos. 
Piirustuksesta, joka muuten on omituinen 
julkisivu* ja leikkauspiirustuksen sekoitus, sei* 
viää kirkon ulkoasu. Pieni barokkimuotoinen 
torni on sijoitettu katolle kirkon länsipäähän.1 
Kuitenkin viittaa kirkon tavallinen ristinmuo* 
toinen pohjakaava jonkunverran myöhäisem* 
pään aikaan, ja täytynee olettaakin, että pii* 
rustus on vain joku ehdotus uutta kirkkoa 
varten.

Näin ollen jää myös 1692 rakennettu 
kirkko muodoltaan tuntemattomaksi, vaikka* 
kin maassamme siihen aikaan vallitseva kirkko» 
tyyppi on hyvin tunnettu. Tiedämme, että 
kirkko, joka luultavasti oli P. Martinukselle 

Kuva 2. Katon harjasalko pyhitetty, sijaitsi n. 120 m vanhasta pappila* 
v l ta  1792 rakennuksesta itään, hautausmaan portin koh*

dalla.2 Paikalle on v. 1818 rakennetun kivi* 
aidan nojaan äskettäin pystytetty muistokivi, jossa kullatuin kirjai* 
min luetaan:

Paikka, jossa seisot, 
on  Pyhä maa.
Tässä on  sijainnut 
N urm ijärven v uo n na  1692 
rakennettu  ja v uo n na  1793 
purettu  kirkko.

Piispantarkastuksessa v. 1780 sanotaan kirkkoa »ahtaaksi ja rap* 
peutuneeksi sekä tarkoitukseensa sopimattomaksi».3 Uusi, tilavampi 
kirkko oli tarpeen. Käännyttiin tunnetun vihtiläisen rakennusmestarin 
Martti Tolpon puoleen, jolta kolmea vuotta myöhemmin saatiin piirus* 
tukset, mutta kustannusarvio herätti epäilyksiä. V. 1788 näyttää inten* 
denttikonttori hyväksyneen kirkon rakennettavaksi kivestä.4 Epä*

1 llm einen on  to rn in  yhtäläisyys n iiden länsislaavilaisten kirkkojen torni* 
m uotojen kanssa, jo ita  Klemetti kuvaa kirjassaan: Suomalaisia k irkonrakentajia 1600— 
1700*luvuilla, siv. 11.

2 Seurakunta sai om an pappilan  1648. V. 1783 rakennettiin  uusi pappila* 
rakennus, joka oli paikoillaan vielä kauan sen jälkeen, kun  nykyinen  päärakennus 
v. 1846 valmistui.

3 T iedot kirkonarkistosta.
4 U usim aa II, 1934, main. kirj.
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vakaisten sota*aikojen takia yritys lykkäytyi tuonnemmaksi, ja kun se 
viimein v. 1792 toteutettiin, tuli uuden kirkon luojaksi rakennus* 
mestari Matti Åkerblom. Kirkko rakennettiin kirkkoherra Johan 
Fabritiuksen aikana. H än oli valinnut kirkolle edullisemman paikan 
pappilan luoteispuolelta ns. Ristimäeltä, jolla nimestään päättäen oli 
ehkä aikaisemminkin ollut merkityksensä. Edellisen kirkon viereen 
oli v. 1748 rakennettu kellotapuli, joka myös nyt purettiin, ja uuden 
rakentaminen uudelle paikalle uskottiin v. 1794 Martti Åkergrenille, 
kirkonrakentajan tyttärenpojalle.

Kuva 3. N urm ijärven kirkko. Vesivärim aalaus Kansallismuseossa v:lta 1887.

Vaikka seurakunnan nykyinen kirkko suurin piirtein onkin 
säilyttänyt alkuperäisen asunsa koko 140«vuotisen olemassaolonsa 
ajan, on kuitenkin eräällä rakennuksen osalla ollut varsin merkilliset 
muodonvaihdoksensa. Tarkoitan kirkon kattotornia eli kattoratsastajaa, 
jonka muoto yleensä huomattavalla tavalla vaikuttaa kirkkorakennuk* 
sen ulkoasuun. Alkuaan oli katon keskikohdalla vain harjasalko, jonka 
alaosa oli paanuilla katettu (kuva 2). Korkean salon päässä oli risti 
ja tuuliviiri kirkonkukkoineen (kuva 5). V. 1845 rakennettiin katolle 
pieni lanterninmuotoinen torni. Viiri kukkoineen oli jo  pudonnut 
pois ja senvuoksi pidettiin salkoa nähtävästi puutteellisena. Siitä sa» 
hattiin pois huippua niin pitkälti, että jäljelle jäänyt osa (n. 4,30 m)
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mahtui uuden tornin sisälle sen keskitueksi. Näin piilotettuna se pian 
joutui unohduksiin.

Uusi kattotorni (kuva 3) ei kuitenkaan ollut onnistunut. Huoli* 
matta tinatulla rautapellillä katetusta rististään se ei kyennyt täyttä* 
mään tehtäväänsä laajan katon huippukohtana, päinvastoin se liian 
pienenä oli vain omiaan tehostamaan kirkon kokonaisasun puutteelli* 
suuksia. Kun kirkko v. 1896 varustettiin lämmityskamiinoilla, laudoi* 
tettiin se samalla sekä sisä* että ulkopuolelta. Punaiset hirsiseinät 
joutuivat vaaleaksi maalatun laudoituksen alle ja kattotorni sai saman

Kuva 4. N urm ijärven  kirkko v. 1934.

vaalean värityksen, mikä ei suinkaan parantanut rakennuksen kauneus* 
suhteita.

Tuli sitten aika, jolloin kehityksen kulku vaati kirkkoon uuden* 
aikaiset lämmityslaitteet. Samalla suoritettiin korjaustöitä, mm. uusittiin 
kirkon sisusta perinpohjaisesti, niin että lukuisat aikaisemmat, mutta 
sittemmin maalilla peitetyt tai turmellut koristeelliset yksityiskohdat 
jälleen pääsivät oikeuksiinsa, ja nyt päätettiin myös antaa katolle 
riittävä huippukorostuksensa (kuva 4). Pieni lanterni poistettiin ja 
tällöin tuli päivänvaloon vanha, vielä säilynyt, vaikkakin lyhennetty 
harjasalko. Siinä on alkuaan ollut neljälle taholle ulkonevat poikki* 
haarat, joiden tyvet ovat vielä jäljellä (kuva 2). Olivatko ne tarkoitetut 
tangon koristeiksi, on kysymys, joka vertauskohtien puuttuessa sekä 
toisista kirkoista että kuva*aineistosta on jätettävä ratkaisematta. Myös
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sen huipusta aikoja sitten pudonnut tuuliviiri on löytynyt ja säilyte* 
tään sitä arvokkaana muistona kirkon kellotapulissa olevassa museossa. 
Kirkonisäntä oli naulannut viirin erääseen kuuseen, mistä se sittem« 
min oli hävinnyt. Se tavattiin maasta ruostuneena ja sen paras koriste, 
kirkonkukko, oli poissa. Tämä on nyt kuitenkin tehty uudelleen hyvä* 
muististen vanhusten kuvauksien mukaisesti (kuva 5).

Syyskuun 23 p:nä 1934 otettiin Nurmijärven korjattu kirkko 
juhlallisuuksin jälleen käytäntöön. Sen uusi vaikuttava asu on hyvin 
sopusoinnussa kirkon alkuperäisen tyylin kanssa. Arkkitehti Rafael 
Blomstedtin työ on epäilemättä ollut kirkolle eduksi ja taiteilija Hannes 
Malin on onnistunut pelastamaan unhoon joutuneet vanhat lehterin 
kaidemaalaukset. Niiden joukossa on jälleen kunniapaikallaan kaunis 
madonnankuva, josta Aleksis Kivi ihaillen on kirjoittanut eräälle ystä« 
välleen. Vaikuttavin on uusi kattotorni, joka vanhaan tyyliin täysin 
sopeutuvana antaa koko kirkolle mahdollisimman mahtavan nousun. 
Ja sen huippuristi, johon on sovitettu sähkövalaistus, loistaa seudun 
harmaiden kattojen yli tosiaankin kuin taivaallisen valon vertauskuva.

A . W . Rancken.

7



Toim itukselle lähetetty kirjallisuus.
Haakon Shetelig, Vikingem inner i Vest-Europa. Institu tte t for sam m enlignende

kultu rforskning , Sarja A, XVI. XII +  270 siv. Oslo 1933.
N orjalaisten tiedem iesten viime vuosina suorittam an LänsisEuroopan viikinki* 

m uistojen inven to inn in  perusteella antaa Haakon Shetelig ylläm ainitussa teoksessaan 
kym m enen lu en no n  m uodossa katsauksen kyseessäolevien alueiden viikinkiajan his« 
toriaan. Lähinnä tu lcvat kysym ykseen Brittein saaret, ja  sikäläisen norjalaisen asu« 
tuksen vaiheiden ja  luon teen  selvittely saa teoksessa keskeisen aseman. V arsinainen 
asiaa koskeva tieteellinen tutkim us perustelu ineen ja lähdeluettelo ineen  ilm estynee 
m yöhem m in, ja  vasta senjälkeen saattaa sen tu losten  yksity iskohtainen arvostclu 
tapahtua. N y t ilm oitettavan ju lkaisun  tarkoitus on  tekijän m ukaan an taa yleisölle 
katsaus suorite tun  inventoim istyön saavutuksiin, ja  sellaisena se onk in  mitä suosi* 
teltavin. A rkeologisten löytö jen  ja  käytettävinä olevien n iukkojen  historiallisten 
läh teiden  avulla on  tekijä lu o n u t eloisan kuvan viikinkien m atkoista ja  maanvaltauk* 
sista, viik inkivaltio iden synnystä ja  tuhoutum isesta, sam oinkuin n iiden  ku lttuurista  
ja  sisäisistä oloista. Pääosa teosta käsittää varsinaisten m uinaisjäännösten kuvauksen. 
V iik ink ihaudat ja  n iiden  kalusto, hautakivet ja ristit, aarre«, ase« ja  asuinpaikka* 
lö yd ö t esitellään oivallisesti, ja  osittain aivan uu ttak in  aineistoa ju laistaan  hyvinä 
kuvina. Olisi vielä to ivonut, että m uinaisjäännösten levinneisyys ja  ryhm ittym inen 
olisi osoitettu  m yöskin kartan  avulla, epäilem ättä olisi lukija n iin  saanu t havain« 
nollisem m an kuvan  ku in  vain löytöpaikkaluette lo iden perusteella. Esittelyn rinnalla  
tekijä selostaa tehtyjä uusia tutkim ustuloksia. Sellaisia ovat v iikinkiasutuksen alka« 
m isajan m äärääm inen alueilla, jo ista ei ole historiallisia tietoja, ku lttuurikosketusten  
seuraam inen viik inkien  ja  ym päröivien vieraiden kansojen välillä, pohjoism aisen 
väestöaineksen toteam inen yhd ennento ista  vuosisadan lop p u un  saakka ja  kelttiläisen 
ja  pohjoism aisen taiteen suhteiden selvittelem inen, kaikki saarten m uinaislöytöjen 
pohjalla. H au talöy tö jen  tarjoam a tu tkim usaineisto  lop p u u  900*luvun alkupuolella, 
jo llo in  pakanallinen hautaustapa ja  sen m ukainen runsas hautakalusto  häviää, m utta 
senkin jälkeen tarjoavat todisteita asuinpaikka* ja ha jalöydöt sekä kiviset muisto* 
merkit, joissa esiintyy kotoa, Pohjoism aista tuo tu ja  ja  osaksi myös Edda*runoissa vas* 
tineita om aavia kuva*aiheita. Lukija käsittää, m iten tärkeä ja hyö dy llinen  suoritettu  
työ  on sekä tutk ijo ille että kaikille pohjoism aisen h istorian  harrastajille, jo ita  teoks 
sen tarjoam at uudet näköalat varm asti viehättävät. E. K.
Suom en suku III. Esineellinen kansatiede, kirj. Ilmari M anninen  ja  U. T. Sirelius.

402 siv. 736 kuvaa +  32 värikuvaa. Otava, 1934.
Professori U. T. Sirelivksen, jo n k a  tehtäväksi oli su un n ite ltu  teoksen käsillä* 

olevan osan laatim inen, ei suo tu  päästä tässä työssä alkua pitem m älle. Vain ensim* 
m äinen, m etsästystä käsittelevä luku  on hänen kirjoittam ansa. Keskenjääneen työn  
on  toh to ri Ilmari M anninen  täy dentänyt ja saattanut päätökseen.
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Teoksen sisältö on  jao teltu  tun n e tun  kaavan m ukaan heim okansojem m e (etäi« 
siä unkarilaisia lukuunottam atta) tärkeim m ät aineellisen ku lttu u rin  alat käsittäväksi. 
N äin  on  jo h d u ttu  antam aan kultak in  käsitellyltä alalta laajahko vertaileva esitys. 
M enettelytapa lienee paikallaan ja  hyödyllinen , koskapa jo  on  olemassa teoksia, 
joissa heim okansojem m e ku lttu u ria  on  suppeahkojen m onografio iden m uodossa 
riittävän orientoivasti esitetty.

Teos tarjoaa runsaasti sekä uutta , ennenjulkaisem atonta, että myös entisistä 
hajanaisista esityksistä yhteen keskitettyä tietoa ja  tutkim ussatoa. M ainittakoon 
peltokalu jen  esittely, erikoisen m ielenkiin toinen selonteko prim itiivisestä ruokatalou« 
desta, virolaisen riih ituvan  kehitystä ja  ns. novgorodilaista rakennustapaa koskevat 
tutkim ukset, sekä lopuksi useat laajaan, kolm ijaksoiseen, neljännen  osan koko teok« 
sesta käsittävään puvuston  yleisesitykseen sisältyvät seikat.

Erikseen kun kin  luvun  lo pp u un  on liitetty  kirjallisuusluettelo, joka siten on 
helposti käytettävissä.

K uvitus ansaitsee erikoisen m aininnan runsautensa vuoksi. Teoksen sivumää« 
rään verrattuna lähes kaksinkertainen luku tekstikuvia ja  lisäksi 32 upeaa moniväri« 
kuvaa 16 liitelehdellä on  määrä, jollaisesta harva m eikäläinen erikoistietoteos voi 
ylpeillä.

A . H —vi.
Kalevalaseuran vuosikirja 14, 1934. 264 siv. O m istettu 70«vuotiaalle E. N . Setä«

lälle. W erner Söderström  o.«y.
Folkloristinen ja  m ytologinen puo li on, ku ten  sopiikin, vahvasti korostettuna 

k u u lu n  tiedem iehem m e kunniaksi ilmestyneessä vuosik irjan niteessä. Sisällön aikaa 
tri Aarne A nttilan  Elias L önnro tin  toisesta tutkim usm atkasta lisätietoja an tava kir« 
joitelm a. M uinaisrunoissa ilm enevää kirjallista vaikutusta käsittelee prof. Väinö 
Salminen, ja  päinvastaisesta ilm iöstä an taa prof. Martti Rapola viitteitä. M ainittakoon 
edelleen tri Martti Haavion  m uuatta Länsi«Suomesta 1700«luvulla m uistiihm erkittyä 
run oa  poh tiva k irjo itus ja  prof. A . Kanniston kääntäm ä vogulilainen sankariruno. 
Maist. A h ti R ytkönen  selvittelee m uinaisen karjalaisen Äkräs«jumalan teh täviä ja  
alkuperää päätyen Pyhään Y rjänään, Venäjällä sekä karjanho ido n  että maanviljelyk« 
sen alalla suuresti suosittuun  pyhim ykseen, jo n k a  p iirteitä Ä kräs — hedelmällisyy« 
den jum ala — on jälkim m äisellä alalla om aksunut. N im en Kaleva m erkityksestä tuo  
prof. /. J. Mikkola ju lk i m ielipiteitään, sam aten prof. O. O kkonen  nim istä Osmo, 
Osmola. M onissa suhteissa erittäin  m ielenkiin to inen on tri T. Lehtisalon esitys suo« 
m ensukuisten kansojen maagillisesta sielupuusta, lepästä, jo n k a  punaiseksi värjäy« 
tyvä elinneste on  identifioitu  veren kanssa, missä, ku ten  tunn ettua , varhaiskantaisten 
käsitysten m ukaan on  katsottu  sielun asustavan. M uinaisrunojem m e kultapyörä« 
tam m en probleem ia käsittelee prof. V. Tarkiainen laajasta näkökulm asta, yhdistäen 
sen tu n n e ttu u n  tarum aiseen m aailm anpuuhun. Maist. Eino Leskinen esittää »Lunku« 
lan  pässiuhrin», Suomessa tavatun, joskin  jo  rappeutuneen  vastineen eräitten 
itäisten suom ensukuisten kansojen keskuudessa tunn etu ille  kansanom aisille uskon« 
nollisille toim ituksille. T ri llmari M anninen  esittää m ielenkiin toisen lappalaisen 
parannusm enetelm än, joka perustuu siihen alkukantaiseen tau tiopilliseen käsitykseen, 
että k ivun  aiheuttajan uskotaan olevan aineellista laatua, josk in  näkym ättöm än, ja 
että se siis voidaan m ekaanisin keinoin , sorm in pusertelem alla tai imeksim ällä pois» 
taa. Sekä henkistä että aineellista kansantietou tta sisältävät toh to rien  T. Itkosen ja  
P. Ravilan julkaisem at lappalaiskeräelm ät sam oinkuin Samuli Paulaharjun kokoelm a 
Ruijan suom alaisten m uistitietoutta. K ansatieteenharrastajan kannalta  n idoksen mie« 
lenkiintoisim piin luettaviin  k uu lu u  maist. Kustaa Vilkunan »Kaltiaisten historiaa»,
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jossa selostetaan maassamme tunnettu ja , varsin alkeellisia, happam attom asta taiki* 
nasta teh täviä ja paahtam alla kypsennettäviä leivonnaisia, jo id en  tarkkoja vastineita 
esiintyy runsaasti skandinavisissa maissa. Maist. A . O. Väisänen kuvaa vepsäläistä 
kanteletta y nn ä sikäläistä viritys» ja  soittotekniikkaa. J a  viimeksi, vaan ei suinkaan 
viim eisenä m ainitsen prof. A . M. Tallgrenin jo  nim ellään »O m an itsensä kanssa pais 
niskeleva m uinaistiede» lukijan  huom iota k iinn ittävän , hyödyllisen  ja  selkeän, mui» 
naistieteen tähänastisia m etodeja kritisoivan kirjoituksen.

A. H — vi.
Lauri Kuoppamäki ja  Emil Pohjola, S u o m en  suksi, sen vaiheet, valm istus ja hoito .

78 siv. Käsiteollisuuskirjasto n:o 32. O tava, 1934.
Kirjasen osa »Suksemme vaiheista» (ss. 9—45) sisältää m ielenkiin toisen kuvauk* 

sen hiih tim ien uusim m asta historiasta 1880duvulta nykypäiv iin , eritoten »muotisuk* 
sien» kehityksestä kansanom aisista m alleista »ihanne»» ja  murtom aasuksiksi. A siatiedot 
ovat toh t. Toivo Itkosen  tarkistam ia. H auskaa on  havaita, m iten vielä 18804uvulla 
m onilla pa ikkakunnilla oli om at tyyppinsä ja  m iten sitten suurh iih tä jäin  käyttäm ät 
m allit kuk in  vuoro llansa ovat olleet suosituim pia. Sama tilanne  ja tk uu  edelleen. 
K äytetäänhän n y t vain m urtom aasuksia, jollaisilla m estarit k ilpailevat alpeilla ja 
»selillä». Tasam aasäärim m äisyydestä on  m enty m urtom aa=äärimmäisyyteen.

K. Vna.
Iiyari Leiviskä, S u o m en  m a a  ja  k an sa . 656 sivua, 211 kuvaa ja karttaa tekstissä,

222 liitekuvaa. W erner Söderström  o.sy., 1934.
Professori Leiviskän uusin, sivuiltaan ja  kuviltaan  varsin runsas teos tarjoaa 

maastamme m itä m onipuolisim m an kuvan. Kirja jak au tu u  kahteen pääkappaleeseen: 
»Yleiseen osaan», jo nk a  m uodostavat luvu t »Luonto» y nn ä »A sukkaat ja  elinkeinot», 
ja »A luem aantieteelliseen kuvaukseen», jossa esitellään Suom i 26 m aantieteellisenä 
m aakuntana. »A sukkaat ja  elinkeinot»duvussa y llä ttävät lukijaa harvinaisen runsaat 
ja  tuoreet tilastolliset tiedot, jo ita  on  esitetty sekä pelkkinä num ero ina että kartto ina 
ja graafillisina pylväinä. Sam aan lu ku un  sisältyy myös h isto riallinen  katsaus varhai« 
sem paan asutukseen ja asutuksen leviäm iseen. M uinaistutk im uksen saavutuksista on  
puristettu  siihen yleisim m in hyväksytty run k o  ja  pan tu  se yleistajuiselle kirjalle om ö 
naiseen varm aan m uotoon. A luem aantieteellinen kuvaus käsittää yli 300 sivua. 
M aakunnat näyttävät o levan suurin  p iirtein  sam at ku in  Granöllä, m utta itse kuvauk» 
seen on tu o tu  uu tta  ainesta. M ainin taa siitä, miksi m uutam in paikoin  on  poikettu  
aikaisemmasta hyv in  perustellusta aluejaosta (Suom en kartasto 1925), emme ole huo* 
m annut. M uuten no id en  m aakuntien, seutujen ja  seu tukuntien , jo ita  nim ityksiä 
G ranö  käyttää, tarkastelu on  kansatieteen harjoittajalle hyv in  m ielenkiin toista. M itä 
täydellisem m äksi ja tarkem m aksi aluekuva saadaan, sitä helpom m in tu tk ija  voi ryh» 
tyä etsim ään vastausta »m aisem anvaraisten» ku lttuu riesineiden  ja »muotojcn nykyis 
seile levinneisyydelle ja  selvittäm ään n iitä syitä, jo tka eri seuduilla  ovat joh tanee t 
kehityksen tie tty ih in  toisistaan poikkeaviin  tuloksiin .

Teoksen kuvitus on  perin runsas ja loistava. Esitystapa on selkeää. Väliin 
tu n tu u  ku in  sanon ta olisi liiankin  varm aa ja  rohkeata. H iu kan  suureellista lienee 
puhua esim. pronssikauden kaupan  elinkeinollisesta tärkeydestä (s. 187); ja  harvo jen  
esihistoriallisten elinkeino jen joukossa m ainitaan ainakin  kolm e kertaa »merikalas« 
tus» (siv. 187, 189 ja  204). K un m ainitu lla term illä tarko ite taan  nykyisin  etupäässä 
avom erellä tapah tuvaa kalastusta, n iin  olisi kait näissä tapauksissa hyv in  riittäny t 
vaatim attom am pi »kalastus». Katsauksessa keskiajan talouseläm än kehitykseen sanos 
taan mm., että »pääviljalajina oli ohra» ja että »kaskiseuduilla oli pääviljana ruis,
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jonka viljelem inen oli jo  lev inny t Länsi«Suomeen» (s. 205). Asiakirjalliset tiedo t 
näyttävät kuitenkin  kertovan aivan päinvastaista, m itä esim. VarsinaissSuom een ja 
Savoon tulee. Lounaassa jo  keskiajalla ruis näyttää o lleen epääm ättöm ästi päävilja, 
m utta Savossa, josta tietoja on  1 500*luvulta, ohra oli päävilja. Sam antapainen virke 
on nä ih in  asti to is tunu t kyllä m uissakin oppikirjoissa, ja  se tavataan jo  vanhim« 
missa R uotsia koskevissakin kirjoissa, m utta siellä asia onk in  n iin , että ohra on ol* 
lu t vanhastaan päävilja, m utta Baltianmaissa ja Lounais*Suomessa se ei ole sitä 
ainakaan keskiaikana ollut.

Lukijan on erittäin  m ieluista todeta, m iten m onta m ielenkiin toista ja  kaunista 
nykyisen tu tkim uksen tulosta voidaan jo  esittää suurelle yleisölle Suom en maasta 
ja  kansasta.

K. Vna.
Eino Jutikkala, Sääksm äen pitäjän historia, 789 siv., 216 kuv. K. J . Gum m erus

o.«y., 1934.
Sääksmäki on  h iljakkoin saanut vaiheistaan kuvauksen, joka laajuuden  puo« 

lesta ylittää useim m at pitäjänhistoriam m e. O n h an  kysymyksessä suurpitäjä, joka ai* 
ko inaan  käsitti m yöskin nykyiset A kaan, U rjalan, Kylm äkosken ja Pälkäneen pitäjät 
ja  Valkeakosken kauppalan  sekä hallitsi laajoja eräm aita Keski«Suomessa. Teoksessa 
kohdistetaan päähuom io asutuksen, h a llin no n  ja  talouseläm än kehitykseen, seura« 
kunnallisen  h isto rian  jäädessä verraten pienelle sijalle. »Suom en K ulttuurih istorian» 
antam an esikuvan m ukaan tekijä hylkää tavanom aisen yksityiskohtaisen aikajaotuk« 
sen ja  ra jo ittuu  kolm een aikakauteen, jo tka  ovat: 1) vanhin , eränkäynnin  aika kivi« 
kaudesta 1550»luvulle asti, 2) keskim äinen, alkeellisen peltoviljelyksen ja  virkaval» 
taisen hallituksen aika viime vuosisadan puolim aihin  saakka ja  3) uusin, teollistu« 
misen, kunnallisen  itsehallinnon  ja kansanvalistuksen aikakausi.

T oh to ri Ju tikkala  on  onnellisella tavalla vä lttäny t puu ttum isen valtakunnalli« 
seen h istoriaan ja o ttanu t siitä kuvaukselleen taustaa vain  sikäli, ku in  paikallishisto« 
rian  ym m ärtämiseksi on  ehdottom asti tarpeen. A ineistoa hänellä näkyy  olleen riittä* 
västi, sillä teosta varten  lienee koo ttu  kaikki saatavissa o llu t arkistom ateriaali, ja 
m yöhem piä aikoja koskevaan esitykseen on  käytetty  elävää perim ätietoa hyv in  run« 
saasti. V arsinkin 1600«, 1700« ja  1800*luvut tarjoavat nähtäväksi m onivivahteisen, ve* 
revän kuvan, seikka, joka tietenkin  jo h tu u  käytettyjen läh teiden laadusta. T u n tu u p a 
paikoin  » runsauden pulaakin», kun  näet m ukaan on silloin tällö in  päässyt sellaista* 
kin, mikä tuskin  voi kiinnostaa m uita ku in  paikallisia lukijo ita. M utta joka tapauk« 
sessa Sääksmäen historia on  pääosiltaan asiallinen ja siinä m äärin o lennaisiin  puo* 
liin  kohdistunut, että siitä hyö tyy  suuresti n iin  h isto rian tu tk ija  ku in  etnograafikin; 
m ainittakoot vain levein vedoin  tehdy t kuvaukset eräretkistä y nn ä m yöhem m ästä 
talonpoikais« ja kartanokulttuurista . Tekstiin liittyy  kiinteästi runsas, hyv in valittu  
kuvitus, jo ta  m uutam in poikkeuksin ei ole ennem m in julkaistu .

O ttaen huo m ioon  työn  m onihaaraisuuden on luonnollista , ettei tekijä voi 
hallita kaikkia sen puolia yhtä täydellisesti. Jo itak in  m uistutuksia voidaan tehdä 
esim. kansatieteellisiin käsitteihin ja  paikannim itutkim uksen hyväksikäy ttöön näh« 
den. N iin pä  tekijä viljelee sellaisia ylim alkaisia nim ityksiä ku in  v ierrepuu (s. 380) 
pro seuna; auranrau ta  (s. 385) pro vannas; n iin ih ihn a t (s:n) pro n iiniset ruom at 1. 
rahkeet; takka (savutuvan kiukaassa, s. 425) pro liesi; poro  (s. 19) pro peura (edelli« 
nen on kesy, jälk im äinen villi); luh a  (puim ahuone, s. 416) on  yleiskielessä harvi* 
na inen  luuvaan  verraten; varstaat (s. 385) on  kenties pa inovirhe (pro varstat). — 
K un Sääksmäen p itäjän u lkopuolella tavattavissa paikannim issä Sääksjärvi, «niemi, 
«mäki, Kalalahti, Tarham äki, «vesi ollaan näkevinään jälk iä sääksmäkeläisten asutus«
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ekspansiosta, n iin  tähän  sanottakoon , että näillä nim illä on  tekem istä todennäköi« 
sesti vain sääksen, s.o. kalasääsken (Pandion), ta rhan  ja kalan kanssa. Samaa täytyy 
todeta  useista paikannim ien selityksistä ss. 138—149. Täm än yhteydessä o ikaistakoon 
virheelliset kirjo itustavat O lkkola (Vihti, s. 66) pro O lkkala ja  O u lunjärv i (s. 154) 
pro  O ulujärvi.

T. I. I.
Kai Donner, Sotam arsalkka vapaaherra M annerheim . 263 siv., kuv., 4 karttaa.

W erner Söderström  o.«y., 1934.
Kai D o n nerin  edellytykset vapaussotam m e ylipäällikön eläm äkerran kirjoitta« 

m iseen ovat n iin  suuret ku in  aikalaiselta yleensä voi vaatia. Täm än aikaansaa kir« 
jo itta jan  perin ju urin  isänm aallinen ajatustapa, tehokas osanotto  maamme itsenäisyys« 
liikkeeseen sekä tieteellinen koulutus. Sotam arsalkka M annerheim in to im in ta  jo u tu u  
tosin  valtaosaltaan m useom iehen varsinaisen harrastuspiirin  u lkopuolelle, m utta eräs 
hänen  eläm änsä episoodi, jo ka  lienee suurelle yleisölle m elko tun tem aton , koskee 
läheisesti muinais« ja  kansatieteellistä tutkim usta.

Venäläissjapanilaisen sodan jälkeen M annerheim  — sillo inen eversti — lähti 
v. 1906 Venäjän yleisesikunnan toim eksiannosta kolm atta vuo tta  kestäneelle, ratsain 
tehdylle tutkim usm atkalle T urkestanin  sekä kiinalaisten K ansun, Sensin ja  Sansin 
m aakuntien kau tta  Pekingiin asti. H än  taivalsi aivan p ienen saattueen kanssa n.
14,000 km, mistä en in  osa o li erittäin  vaikeakulkuista eräm aata sekä korkeaa lum en 
ja  jään  peittäm ää vuoristoa. M atkallaan M annerheim  keräsi runsaan tieteellisen saa« 
liin, joka valaisee läh innä län tisen  K iinan ei«kiinalaisia kansanheim oja. Siinä n. 1000 
esinettä käsittävässä kokoelm assa, jo n k a  hän hankki A n tellin  valtuuskunnalle, Suo« 
m en Kansallismuseossa säilytettäväksi, ja  joka v. 1920 oli erikoisnäyttelynä yleisön 
nähtävänä, ovat eduste ttu ina mm. sartit, kirgiisit, kalm ukit, sarö= ja Sera«jögurit, 
tiibettiläiset tangutit ja  eräät T urkestanin  m uinaiskansat. Sen lisäksi hän toi muka« 
naan paljon vanhoja tiibettiläisiä tem ppelilippuja, 450 buddhala ista  jum alankuvaa, 
jo u k o n  vanhoja käsikirjoituksia ja  kirjateoksia y nn ä 1500 valokuvaa m atkan eri vai« 
heista sekä laati päälle 2000 km käsittävän tiekartan  H än  k iinn itti huom iotaan  myös 
ennen tun tem attom iin  raun io ih in , hau tapaikkoih in  ja  kuvia tai k irjo itusta sisältäviin 
kiviin, jo ista teki runsaasti piirroksia.

M annerheim in m atkallaan kerääm ä tilastollinen aineisto ju lkaistiin  173«sivuisena 
teoksena Pietarissa v. 1909. E nnen tuntem attom ista jöguriskansoista, jo ista to inen  
p uh u u  turkkilaista, to inen  m ongolilaista kieltä, hän kirjoitti kuvauksen »A visit to 
the  Sarö« and  Shera Yögurs» (Suom.sugr. Seuran A ikakauskirja XXVII). H änen  
tuom iensa käsikirjoitusten perustalla ovat ju lka istu t myös seuraavat tutkielm at: G. 
J. Ramstedt, »Ein Fragm ent m ongolischer Q vadratschrift»  (SUSA XXVII), ja  J . N . 
Reuter, »Some B uddhist Fragm ents from  Chinese T urkestan  in  Sanskrit and 
’K hotanese’» (SU SA  XXX). — V oidaanpa siis hyvällä syyllä sanoa, että jo  tällä ret« 
kellä vapaaherra M annerheim issä ilm enivät ne om inaisuudet, äly, tarm o, sitkeys ja 
harrastuksien m onipuolisuus, jo tka lu on neh tiv a t hänen  to im intaansa m yöhem m in 
synnyinm aan palveluksessa.

T. I. I.
E läm ää Suom essa 1800-luvulla. H istorian  aitta V. 158 siv. O tava, 1934.

K ansantajuiset kulttuurih isto ria llise t teokset ovat aina tervetulleita, varsinkin 
m illoin arvossapidetyt tu tk ija t ovat n iiden  syn tyyn  m yötävaikuttam assa, ku ten  ny t 
kyseessäolevassa tapauksessa on  laita. K irjan yksitoista lukua an tavat luo te ttavan , 
useissa tapauksissa varsin elo isankin yleiskuvan maamme eri sääty luokkien  ja  eräitten 
tärkeitten  kansalaispiirien elämästä ym päristö ineen kyseellisenä ajanjaksona. Tässä
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mielessä teos ei voine olla ansaitsem atta alaan lähem m in pereh tyneittenk in  mielens 
kiintoa. M ainitsen om akohtaisesti leht. L. Kuusanmäen  ja  maist. H elm i Helmisen  
talonpoikaiseläm än kuvaukset. M uista kirjoittajista m ainittakoon prof. A . R. Ceders 
berg, Väinö Voionmaa ja  P. O. v. Törne, leht. Jul. Finnberg ja  int. H eikki Tandefelt.

A . Fl—vi.
L. Wennervirta, S u o m en  ta id e t ta  1800-luvulla . K odin T aidekuvasto I. 31 siv. ja

192 kuvatalua 4:o. W erner Söderström  o.sy., 1934.
Syväpainon tuom inen  maaham m e on synny ttänyt meillä sangen runsaan , suu* 

relle yleisölle tarko ite tun  kuvatau lukirjallisuuden, jo lla  nykyajan  kiireisille ihmisille 
näyttää olevan hyvä m enekki. Paitsi lukuisissa maisem akuvastoissa on  tätä painos 
tapaa käytetty mm. eräitten kansatieteellisten kuvateosten julkaisem iseen. Toivottas 
vasti myös maamme m uinaism uistot, sekä k iin teät m uinaisjäännökset että edustavims 
m at löytöesineet, saavat koh dakk oin  om an tällaisen kuvastonsa.

Otsikossa m ainitulla kauniilla teoksella W erner Söderström  o.sy. ilm oittaa 
alottavansa K odin Taidekuvastosnim isen syväpainokuvasarjan, jonk a seuraava, Suos 
m en taidetta 1900sluvulla käsittelevä osa valm istunee jo  ensi jo u lu n  kirjamarkkis 
noille. Sen jälkeen A lbert Edelfeit ja  Akseli GallensKallela saavat kum pikin om an 
kirjansa ja sarjaa aijo taan edelleen jatkaa ja  laajentaa m aailm an parhaat taideaarteet 
käsittäväksi. T ällainen kuvasto on luonnollisestik in  sangen m ieluinen uu tu us ja ans 
saitsee sekä saakin varm asti laajan levikin. J a  m itä n im enom aan kotim aiseen tais 
teeseemme tulee, n iin  eihän meillä vielä tähän  asti o lekaan siitä o llu t — m erkillistä 
kylläkin — m itään kokonaissatlasta.

Syväpainokuvilla on  tietysti n iilläkin tällä alalla om at rajoituksensa, etenkin 
m illoin alkuperäisen taideteoksen rakenne perustuu pääasiassa väreihin. Ja  kuvan 
yksityiskohdat saattavat tavallisissa haaleissa autotypioissa esiintyä tarkem m in, syväs 
paino kun  jossain m äärin, n iin  sanoakseni, tyylittelee kuvia. M utta to im itushan on 
ilmeisesti jo  valinnassaan o ttan u t täm än painatustavan vaatim ukset huom ioon . Eris 
koisen hyv in  onn istu neita  painoasussaan ovat m ielestäni esim. kuvat 50—52, 55, 64, 
102, 122, 142—3 ja 166, sam oin useim m at m uotokuvat ja  kuvanveistokset, viimes 
m ainitu t kuitenkin , mikäli ne ovat hyvin valokuvattuja. Saattaa vain kysyä, eikö 
m usta väri olisi o llu t käytettyä ruskeahkoa neutraalim pi.

L. W ennerv irran  teksti on  asiallista ja pätevää, m utta näyttää päässeen hies 
m an viim eistelem ättöm änä painoon . Esityksessä on myös pienem piä epätasaisuuks 
sia. Esim. taite ilijoiden syntyperä, joka varm asti k iinnostaa yleisöä ja  joka usein 
onk in  selostettu, on  eräissä tärkeissäkin k o h d in  (esim. Joh an n es  Takaseen nähden) 
jääny t mainitsem atta. Kuvien luettelo  saisi olla täydellisem pi; säilytyspaikkaa ei 
löydä läheskään joka tau lun  kohdalta, sam oin pu u ttuv a t jo ta in  poikkeusta lukuuns 
ottam atta tiedot, onko tau lu  öljys vaiko vesivärim aalaus jne ., sekä m itä ainetta kus 
vanveistokset ovat; vuosiluvut olisivat myös tällaisessa luettelossa toivottavia, vaikka 
ne osaksi löytääkin tekstistä tai kuvien  allekirjoituksista.

»Suom en taidetta 1800sluvulla» on  teos, josta m uutk in  ku in  taiteenharrastas 
ja t löytävät paljon m ielenkiintoista. M aamme sekä henkinen  että aineellinen kults 
tuurikehitys viime vuosisadalla kulkee sitä selaillessa monissa eri vivahteissaan ils 
m eikkäänä ohitsem me. M useoväkeä kiinnostavat erikoisesti m onet sisällöltään kansas 
tieteellisesti tai kulttuurihisto ria llisesti m erkittävät kuvat, jo tka  yhtä hyv in  olisivat 
paikallaan näiden alojen museoissa kuin  taidekokoelm issa. . ^  ^
S u o m i—F in la n d . 53 syväpainokuvaa. W erner Söderström  o.sy., 1934.

Uusi, hiem an lisäilty painos v. 1931 ilm estyneestä m atkailijoille aijotusta 
näköalakuvastosta.



Suomen M uinaism uistoyhdistyksen vuosikertom us 
toim ivuodelta 7. V. 1933—7. V. 1934.

Suom en M uinaism uistoyhdistyksen to im in ta on  ku lu neen  työv u od en  aikana 
ja tk u n u t pääpiirteissään entiseen tapaansa, vanhaa vak iin tunu tta  laa tuaan noudattaen . 
M utta vaikka työ  onk in  su junu t säännöllisesti ja  rauhallisesti, on  k u lu n u t vuosi« 
jakso jä ttän y t Y hdistyksen eläm ään om at jälkensä n iiden  kuolem antapausten  kautta, 
jo tka Y hdistystä lähellä olevissa piireissä ovat sattuneet. N im et sellaiset ku in  J. R. 
DanieIson=Kalmari ja  Kaarle Krohn. m olem m at Y hdistyksen kunniajäseniä, ilmaise« 
vat jo  sellaisenaan, m inkä aukon  kansallisen tu tk im ustyön harrastajien riveih in  näi« 
den  miesten poism eno on aiheuttanut. R ehtori Lars H ugo Sandelin jä tti hiljaisen, 
m utta tuloksellisen työnsä kautta jälkeensä kauniin  m uiston Y hdistyksen jäsenenä 
ja asiam iehenä. U lkom aisen kunniajäsenen, toh to ri Sophus Müllerin kuolem a on 
meillä herä ttäny t vilp itöntä kaipausta, sillä vainaja m uinaistutkijaim m e opettajana 
oli meille erikoisen läheinen. Kaikille näille vainajille oli suotu  pitkä ikä, s.o. he 
ehtivät eheästi suorittaa elämänsä suurtyön , mikä tieto isuus lieventää heidän poistu« 
misensa jättäm ää kaipausta.

S t i p e n d i a a t i t .  Y hdistyksen ohjelm aan sisältyvän muinais« ja kansatie« 
teellisen tutkimus« ja  kerä ily to im innan tukem iseen on käytetty  9,500 markkaa. 
M aisteri H ild u r P lan ting  luettelo i H iittisten  ja  V estanfjärdin p itäjien k iin teitä mui« 
naisjäännöksiä; y lioppilaat Berit Boström  ja M arita M unck luette lo ivat kiinteitä 
m uinaisjäännöksiä P orvoon pitäjässä. Y lioppilas E ino N ikkilä on  keräillyt kansa» 
tieteellistä aineistoa Satakunnan rannikkoseuduilla; maisteri A lfred H olm qvist on 
topograafisesti tu tk in u t Purm on ja  Ä h tävän  jokien  keskijuoksun ym pärillä olevien 
seutujen esihistoriallisia löytöpaikkoja ja  toim ittaja F. M. K arrakoski on  hankk inu t 
Vakka«Suomen puu tö itä  ja  astiantekoa koskevia tietoja, kuvia ja työnäytte itä.

J  u l k a i s u t o i m i n t a .  Edelliseen työvuoteen  ve rrattu na on ku lu neen  toi« 
m intavuoden aikana ju lkaisu to im in taan  nähden  kulje ttu  koh ti valoisam paa tulevai« 
suutta, k un  sitä varten kertyneet rahavarat ovat tehneet norm aalin  työskentelyn 
tässä suhteessa jälleen m ahdolliseksi, vieläpä sallineet suunn ite lla  to im in nan  laajen« 
tam istakin. Vaikkakin ku luneen  to im in tavuoden  osalle tu levat ju lka isu t supistuvat 
vielä vähiin, on  ku itenk in  o te ttu  jo  ohjelm aan usean tieteellisen tu tk im uksen pai« 
nattam inen, jo iden  ilm estym inen läh iaikoina on odotettavissa.

P a i n a t u s v a r o j e n  pääosan on m uo dostanut vakinainen valtionapu,
37,000 m arkkaa, jonka lisäksi valtion  raha«arpajaisten voittovaroista on  saatu 63,000 
m arkkaa. S uurin  osa saaduista varoista on  varattu  painettavaksi hyväksyttyjen teos* 
ten  julkaisem iseen. Eurasia Septentrionalis A ntiquaa varten  on yleisistä varoista 
m yönnetty  45,800 m arkkaa.

P a i n o s t a  o n  i l m e s t y n y t :  Suom en M useo XL (96 s.), jo h o n  ovat kir« 
jo ittaneet Leo A ario , E. H yyppä, A lbert H äm äläinen, I. K ronqvist, H elm er Salmo, 
A. M. Tallgren, T yyni V ahter ja  A arne Ä yräpää; ju lka isu un  liittyy  saksankielinen 
selostus sisällyksestä (5 s.). Kansatieteellinen arkisto I »V anhaa H auhoa»  nim isenä,
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(333 s., 74 liitekuvaa ja  2 karttaliitettä), jo h o n  ovat kirjo ittaneet keväällä 1925 ns. 
Hauhon«retkeen osallistuneet henkilöt: U. T. Sirelius, E. A. V irtanen, E ino Leskinen, 
Elma M ikkolasLeskinen, Kustaa V ilkuna, T yyni Vahter, V. R ikkonen, T. I. Itkonen, 
Alb. H äm äläinen, T. O kkola ja  Ilm ari H annikainen . Ju lk a isuu n  liittyy  saksankieli« 
nen selostus sisällyksestä (7 s.).

Y h d i s t y k s e n k o k o e l m i i n  ovat lahjoituksia an tanee t: m aanviljelijä 
Karl Sjöblom  Vestanfjärdista (maisteri H ild u r P lan tingin  välityksellä) sekä herrat 
H arry  Johansson, A rv id  Veckström ja O skar Lam penius Porvoon  pitäjästä (neitien 
Berit Boström in ja  M arita M unckin välityksellä).

K i r  j a s t o on  k a rttun u t 358 niteellä.
U u s i a  j ä s e n i ä  on  Y hdistykseen v a lit tu : kunniajäseneksi prof. Kaarle 

K rohn, lah jo ittajajäseneksi: maisteri Eino Suova, perustajaksi: to h to ri Bertil Palm« 
berg, vakinaisiksi jäsen ik si: rouva Elna Gustafsson, ylioppilas C harlie Gustafsson, 
neiti Impi W ahter, kirjastonam anuenssi Sulo Kaarlo H altsonen, ylioppilas Esa Paavo 
Kahila, taiteilija W alter W ahlroos ja  toht. E ino Ju tikkala.

K u n n i a n o s o i t u k s i a :
7. V. 1933 lähetettiin  kunniajäsenelle, valtioneuvos J. R. DanielsonsKalm a 

rille onnittelusähkösanom a hänen  80«vuotispäivänään.
10. V. 1933 kävivät puheen joh taja  ja sihteeri onnittelem assa professori Kaarle 

K rohnia hänen 70«vuotispäivänään kutsuen hänet Y hdistyksen kunniajäseneksi.
23. V. 1933 kunniajäsenen, prof. J . R. DanielsonsK alm arin hautajaisissa oli 

Y hdistys edustettu  Suom en K ukkaisrahaston välityksellä.
19. VII. 1933 kunniajäsenen, professori Kaarle K rohnin  hautajaisissa edusti 

Y hdistystä esimies, esittäen m uistosanat ja ilm oittaen Y hdistyksen lah jo ittavan raha« 
sum m an rahastoon, jonk a Suom. Kirjall. Seura perustaa vainajan  muistolle.

28. VIII. 1933 lähetettiin  entiselle m useonhoitajalle M atti Kauppiselle hänen 
90svuotispäivänään onnittelusähkösanom a.

7. IX. 1933 lähetettiin  Verein für Rostocks A ltertüm ersyhdistyksen 50«vuotis» 
juh laan  onnittelusähkösanom a.

2. XII. 1933 Suomalaissugrilaisen seuran 50«vuotisjuhlassa edustivat Yhdistystä 
esimies ja to h to ri C. A. N ordm an, edellisen esittäessä onn itte lu t.

1. III. 1934 kunniajäsenen, to h to ri Sophus M üllerin hautajaisissa edusti Yh« 
distystä Tanskan Suom en lähetystö, jonk a välityksellä Y hdistyksen puolesta lasket« 
tiin  haudalle seppele.

17. III. 1934 lähetettiin  K uopion Isänm aallisen Seuran 50*vuotisjuhlaan on« 
nittelusähkösanom a.

15. IV. 1934 Eesti Rahva M uuseum in 25«vuotisjuhlassa edusti Y hdistystä toh* 
to ri I. M anninen, jä ttäen  Y hdistyksen puolesta juhlivalle m useolle joh to k u n n an  
nim ikirjo ituksilla varustetun onnittelukirjelm än.

M u i t a  a s i o i t a .  Y hdistyksen edustajiksi on  valittu: Sanakirjasäätiön val« 
tuuskun taan  to h to ri I. M anninen, varam iehenään prof. A. H äm äläinen, Tieteellisten 
seurojen valtuuskuntaan  prof. A. M. Tallgren, varam iehenään maist. I. Kronqvist, 
Suom alaisen k irjallisuuden edistäm israhastoon to h to ri T. Itkonen, varam iehenään 
to h to ri A. Ä yräpää. M yös on päätetty  osallistua neuvotte lu ih in , jo tka  tarkoittavat yh« 
teisen keskustalon aikaansaam ista Suom en suvun m enneisyyden tutkim ista harrasta* 
ville seuroille ja  laitoksille, ja  edustaa Y hdistystä näissä neuvotteluissa professori 
A. M. Tallgren.

U r a j ä r v e n  k a r t a n o m u s e o s s a  on tuom ari A. M arkkulan toim esta 
suoritettu  korjaustö itä n. 17,000 m arkan arvosta.
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K o k o u k s i a  on pidetty  7 yleistä ja  5 joh to k u n n an . Edellisissä ovat csitel« 
m öineet:

5. X. 1933 prof. A. M. T allgren : Ns. skyyttalaisen eläinornam entiikan alku« 
perästä ja maist. A rne A p p e lg ren : Om m ästerstycken och m ästerstyckeritningar i 
Vasa snickarskrå.

2. XI. 1933 maisteri K. V ilkuna: M uutam ista v iljankorjuuesineistä ja  maist. 
T yyni V ahter: V ippeläisryijyistä.

7. XII. 1933 prof. M. Sauram o: Yoldia«ajasta.
1. II. 1934 maist. I. K ronqvist: K astelholm an rakennushistoriasta.
1. III. 1934 prof. J . Sundwall: V illanovakulturen  i E trurien.
5. IV. 1934 yliopp. A. H irs jä rv i: Suom en kansanom aisista v iljan  ja  he inän  kui« 

vaus» ja  säilytystavoista ja  menetelmistä.
7. V. 1934 prof. A. M. Tallgren: Perm alainen tu rk isku lttuu ri Petshoralla.
Y h d i s t y k s e n  v i r k a i l i j o i n a  ovat to im in ee t: esim iehenä prof. A . M. 

Tallgren, varaesim iehenä maist. B. Cederhvarf, sihteerinä allekirjoittanu t, kirjaston« 
hoita jana maist. N . Cleve, ark istonhoitajana maist. T yyni Vahter, rahastonhoita jana 
tuom ari A. M arkkula, ta lo udenneuvo jina tod. va ltioneuvos A. Ramsay, pankin« 
joh ta ja  K. Basilier ja lakit. toh to ri K. Kaira, tilin tarkastajina maist. A xel Ekström 
ja maist. H arry  Lilius, varam iehinään toh to ri L. O. Th. T udeer ja m aisteri A. O. 
Väisänen.

Helsingissä, to uk ok uu n  7 päivänä 1934. I. Kronqvist.



Suomen M uinaism uistoyhdistyksen tilit v. 1933.
Tiliasema joulukuun 31 p:nä 1933.

V a  r a t :S ijo itukset:
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Suom en Hypot.syhdist. 4% %  laina 16,000:— ä 98 % 15,793:50
» » 4 % » 2,000: — » 50 % 1,000: —

Suom. K iin teistöpankin 4 % » 46,000: — » 48 % 22,080: —
» » 4 V2% » 146,500:— » 68 % 99,620: —
» » 4% %  » 62,000:— » 62 % 38,440: —
» » 414% » 18,500:— » 67 % 12,395: —
» » 414% * 16,000:— » 87,62% 14,018: —

Rosenlew S. C:on 5 % » 65,000: — » 66 % 42,900: —
Suom en V altion 314% * 19,000:— » 76 % 14,427:50
Raum an kaupung in  4 % » 27,000: — » 71.83% 19,395:90
Vapauden laina v. 1918 16,000:— » 100 % 16,000: —
Pohjoism aiden Y hdyspankin  osakkeita . . .  ........... 13,650: — 309,719:90

» » p ääo m a tili.................... 74,426: 60
H eisingin O sakepankin pääom atili ............................ 4,890: 30
KansallissOsakesPankin » ............................ 92,730:05
U rajärven t i l a ........................................................................ 80,000: — 252,046: 95

5 278-65
116,350: 85

1 020: 65
Smk. 684,417: —

V e 1 a t :
A »rahastot:

A hlgrenin  r a h a s to ................... .............................. 20,000: —
A spelinin » .................................................. 28,049: 79
U rajärven » .................................................. 80,000: —
H eikelin  » .................................................. 22,540:67 150,590:46

B=rahastot:
P eru sta ja rah asto ....................................................... 30,000: —
C astrenin rah asto .............................................. 115,762: —
Sundm anin » .............................................. 8,376: 13
N ervanderin  » .............................................. 5,225: —
v. H eidem anin  » .............................................. 103,000: — 262,363: 13

O rah as to t:
Taidehist. rahasto .................................................. 4,585: 29
M alm in » .................................................. 13,186: 39
K ajaanin » .................................................. 352:05
Luostaritutkim usrahasto ..................................... 4,890: 30 23,014:03

160 308:61
U rajärven käyttövarojen ylijääm ä ............................ 88,140:77

Smk. 684,417: —

O m aisuus 31/ iü 1933 ............................... Smk. 684,417: —
» 31/12 1932 ................................. 575,212:15

O m aisuuden l i s ä y s ................................... Smk. 109,204: 85
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Tulot ja mertot v. 1933.
T u 1 o t:

Korkoja:
A hlgren in  rahasto ...................................................................  1,000: —
A spelinin » ....................................................................  1,336:-—
H eikelin  »   1,095: —
Perustaja« »   1,500: —
C astrenin »   5,512: —
Sundm anin  »   399: —
N ervanderin  »   249:
Taidehist. »   218:
M alm in »   628: —
Kajaanin »   17: —
L uostaritu tk im usrahasto   224:25 12,178:25

Käyttövarat:
V altion ap u   37,000: —
A rpajaisvoittovaroja   63,000: —
M alm in rahastosta .................................................................... 30,000:—
M yydystä kirjallisuudesta, valokuvista y .m ..................... 7,301:05
J äsenm aksuja  800: —
A giovoittoa   6,496: 70
M uinaistieteelliseltä T oim ikunnalta uushankinto jen  

julkaisem iseen ........................................................................ 3,500:— 148,097:75
Ura järven käyttövara t:

H eidem anin  rahaston k o r o t ........................................................................  5,150: —
K orot .......................................................................................................................   12,496: 30

Smk. 177,922:30

M e n o t:K äyttövarat:
P ainatuskulut ............................................................................  17,923:75
P a lk a t   9,000: —
Stipendit   9,500: —
Z. Topeliuksen lapsuuskotisäätiö .......................................... 1,000:
A vustusta Eurasia«aikakauskirjaa varten ..................  5,000: —
Posti«, ilmoituss ja m uut ku lu t   8,676: 35 iq0 ‘ 10

Urajärven kä yttöva ra t: ..................................................................................................  17,617:35
O m aisuuden lisäys ......................................................................................................  109,204:85

Smk. 177,922:30

A u li M arkkula.



Suomen Muinaismuistoyhdistys
julkaisee vuositta in  ilm estyvää aikakauslehteä Suomen M useo— Finskt Museum, jonka 
erikielisissä sarjoissa on eri sisällys. Siitä on  saatavissa: Suom en M useo 11 ä 7:50, 
vuosikerrat 111—IX m olem m at sarjat erikseen ä Smk. 7:50, X —XVI mol. sarjat yh« 
dessä a 22:50, X V III—XXVI (mol. sarjat yhdessä) ä 30:—, X X IX -X X X IV  ä 30:— 
(kum pikin sarja erikseen ä 15:—), XXXV—XXXVII k 50.—  (erikseen k 25:— ), XXXVIII 
— XXXIX (yhteisnum ero) 50:—  (erikseen ä 25:— ), XL—XLI ä 50:— (erikseen ä 25:—).

Suomen M uinaism uistoyhdistyksen Aikakauskirjaa on  ilm estynyt osat 1—XL. 
N iiden  h in ta on: I— I V å 15:— (V—VII loppuunm yydyt), V III— IX ä 15:— (X lop« 
puunm yyty), XI 15:—  (XII— -XIII loppuunm yydyt), X IV — XVI k  15:— , (XVII 
—X V III loppuunm yyd.). X IX -X X  ä 15:—, XXI 3 5 :— , XX II—XXIII å 22:50, 
XXIV—XXV ä 35:—, XXVI 40 —, XXVII 30:— , X X V III—XXIX ä 40:— (XXX 
loppuunm yyty), XXXI 45:—, XXXII 6 0 : - ,  XXXIII 20:—, X X X IV  60:—, XXXV 
75:—, XXXVI 100:—, XXXVII 60:—, XXXVIII—XL ä 100:—.

Eurasia Septentrionalis A n tiqua ’a on  ilm estynyt osat I—III å 200:— , IV—VII 
ä 250:— , V III 200 :— ja IX 300:—.

Kansatieteellinen arkisto I  60: — (sid. 80: —).
Yhdistyksen m uista julkaisuista m ainittakoon Suomen M uinaism uistoyhdistyk: 

sen Pöytäkirjat I  (1870—75) ja II  (1876—85) ä 6 :—. Finlands kyrkor I: N ykyrko och 
N ystad  50:—, ja  II: Letala 60:— , Die steinzeitlichen W ohnplatzfunde in Finland  
(J. A ilio) 100:—, Karelische Gebäude und Ornamentsmotive (Y. Blom stedt) 75:—, 
Die ältere Eisenzeit in Finnland  (A. Hackm an) 100:—, Collection Tovostine (A. M. 
Tallgren) 100:—, Suomen esihistorialliset ja  ajaltaan epämääräiset kiinteät muinaist 
jäännökset (A. M. Tallgren) 12:—, Anglo*Saxon Coins fo u n d  in Finland  (C. A. Nord« 
m an) 75:— , Kansanomaisia rakennustapoja ja koristemuotoja Karjalasta (J. Kekko« 
nen) 100:—, AlUAltaische Kunstdenkmäler (Hj. Appelgren«Kivalo) 225:— (sid. 250:—).

Y hdistykseltä on  myös saatavissa seuraavia teo k sia : Suomalaisia pukuja m yö‘ 
hemmältä rautakaudelta (H j. AppelgrensKivalo) 150:—, M uinaisjäännöksiä Suomen 
suvun asumusaloilta (J. R. Aspelin) 150:—, Collection Zaoussaüov I —II  (A. M. 
T allgren) å 75:—.

Yhdistyksen jäsenmaksut: lah joittajajäseniltä vähintään 1,000:— , perustajajäse« 
n iltä 500: — ja  vakinaisilta jäseniltä 100:— kerta kaikkiaan. Lahjoittaja saa, jo s  hän ha« 
luaa, ilmaiseksi ensimäisestä jäsenyysvuodestaan läh tien  ilm estyneet Suom en M useot, 
F inskt M useum it ynnä yhdistyksen A ikakauskirjat sekä yhdistykseltä tilatessaan sen 
m uut ju lkaisu t a lennettu un  hin taan. Perustaja saa n iin  halutessaan ilmaiseksi vuosi« 
ju lka isu n  ja  a lennettu un  hin taan  m uut julkaisut. V akinainen jäsen saa alennettuun  
h in taan  yhdistyksen julkaisut. Jäsenille tuleva h inn ana lennus on 25%.

Suom en M uinaism uistoyhdistyksen osoite o n :

Helsinki, Kansallismuseo.





R eferate.

Suom en Museo XLI.
1934.

Altertüm liche Schneeschuhe und Schlittenkufen III (T . I. Itkonen). S. 1—21. 
In den letzten Jah ren  sind in  F inn land  erfreulich viele vorgeschichtliche W inters 
Verkehrsmittel gefunden w orden. Zurzeit befinden sich in den M useen des Landes 
35 vorgeschichtliche Skie; ausserdem kenn t m an 14 Stück verloren gegangene; die 
Gesam tzahl beträgt also 49 Stück. V on Schlittenkufen finden sich 19 Stück in  den 
M useen, von  K ielplanken von Ackjen (bootförm ige Schlitten) 10 Stück. Unsere
K enntnis der Entw icklung der verschiedenen Typen ha t durch den Zuwachs des
M aterials bedeutende Fortschritte gemacht. In der Geschichte der W interverkehrss 
m ittel sind mehrere parallele Erscheinungen w ahrnehm bar. Am Beginn des Ent» 
Wicklungsverlaufes sow ohl des Ski wie auch der Kufe u n d  der K ielplanke steht der 
Typus m it rinnenförm iger Oberseite, beim Ski au f die S tehplatte begrenzt. Die 
folgende Stufe ist durch eine schmälere Rinne, m it ausgesparten Leisten gekenn» 
zeichnet. A uf der letzten Entwicklungsstufe sind die R inne u nd  die Leisten ver» 
schw unden u n d  ist der D urchschnitt vierseitig geworden, so bei den späteren Ackja» 
kielplanken, Schlittenkufen, gewissen volkstüm lichen Skiform en un d  den heutigen 
zu voller Zweckmässigkeit entw ickelten Sportskien. Dieser vierseitige Typus dürfte 
schliesslich auch der zweckdienlichste, sich dem H olzm aterial un d  den Schneever» 
hältnissen am besten anpassende u nd  zugleich der dauerhafteste sein.

S k i e .  S. 2, A bb. 1 A ; ein Ski aus H äm eenkyrö, Satakunta (nach Druck»
legung des Aufsatzes durch Pollenanalyse in den A nfang des ersten vorchristlichen 
Jahrtausends datiert); A bb. B ; der vordere Teil eines Ski aus V ihanti, Mittelöster« 
b o tten ; A bb. C : ein Ski aus Pertunm aa, O sttavastland ; A bb. D : der vordere Teil 
eines Ski aus Tyrvää, Satakunta. Vom Typus C, D sind bereits 3 Ex. bekannt. Sie 
waren au f der unteren  Seite mit einem w ahrscheinlich m it Fischleim festgeklebten 
Fell überzogen, so wie dies noch jetz t an den Skien der O stjaken u nd  W ogulen 
der Fall ist. Diese A rt U nterseite hat wenigstens zum Teil den A usgangspunkt zur 
E ntstehung der schmalen R inne an der U nterseite des jetzigen Ski gebildet; eine 
Zwischenstufe zeigt A bb. 3 B, S. 6. D er von C u n d  D  vertretene Typus hat bei 
uns wegen m angelnder M oorfunde nicht datiert werden kön nen , in  Schweden ist 
dagegen das A lter e in r s h ierhergehörenden Fundes auf 2500 Jahre bestim m t worden.
— S. 3, A bb. 2: die schön verzierte Spitze eines Ski aus Kemijärvi, Nordösterbot» 
ten. Wegen des am weitesten rechts sichtbaren »St. Johanneswappen»»M otives und 
der übrigen O rnam entik  kann dieses Stück nicht älter als aus der Völkerwanderungs» 
zeit sein u nd  eher aus dem Ende des ersten nachchristlichen Jahrtausends stammen.
— S. 6, A bb. 3 A : ein Ski aus K innula, N ord tavastland , auf G ru n d  der Bandorna*
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m ente bei a schwerlich vor 1200 n. Chr. anzusetzen; B : an beiden Enden zerbro* 
chener Ski aus Posio, N o rd ö ste rb o tten ; C : Spitze eines Ski aus Saarijärvi, N ords 
tavastland. — S. 8, A bb. 4 A :  Ski aus Vimpeli, Südösterbotten , n icht erhalten, 
gezeichnet »nach A ngaben einer grossen M enge von A ugenzeugen»; B: Spitze eines 
Ski aus V ihanti, N o rdösterbo tten , ebenfalls aus dem G edächtnis gezeichnet.

S c h l i t t e n k u f e n .  S. 11, A bb. 5 A : Kufe aus H einola, O sttavastland, aus der 
älteren Steinzeit (vgl. Leo Aarios A rtikel). E : das hintere Ende einer Kufe aus Rauta* 
lam pi, N ordsavolaks; ursprünglich m it 2 Reihen von  S tändern  versehen; die Vers 
tiefungen für die S tänder u nd  die Löcher fü r die Schnüre wechseln m iteinander ab. 
V on diesem Typus sind 4 Stück bekannt, von  welchem eines (SM 1931—32, S. 60, 
A bb. 2 A) in die Steinzeit zu setzen ist. B: Kufe aus Jalasjärvi, S üd österbo tten ; 
ursprünglich S tänder ohne Riem en in  zwei R e ih en ; von  diesem Typus liegen bereits 
2 Stück vor. M öglicherweise bronzezeitlich. C : Kufe, deren hinteres Ende abges 
brochen ist, Sodankylä, S üd lappland; Ständer in einer R eihe; a—d W iederhersteb 
lung  der Ständerbefestigung. Eine Kufe derselben A rt, ebenfalls aus Lappland, ist 
von  U. T. Sirelius veröffentlicht (Publication d ’hom m age offerte au P. Schmidt, 
S. 949 ff.). Eine solche Ständerbefestigung kom m t noch jetzt am tsuktsischdam utb 
sehen Schlitten vor. D : leichte Kufe, deren  beide E nden abgebrochen sind  u n d  die 
sich n icht wenig den Kufen eines jetzigen A rbeitsschlittens nähert, aus Sonkajärvi, 
N ordsavolaks; der Typus leb t noch in  dem syrjänischen H undesch litten  in Nords 
russland (S. 14, A bb. 7) fort. F : die Spitze einer Kufe (?) aus Posio, Nordöster« 
botten . — S. 12, A bb. 6 : Teile einer Kufe aus Rantasalm i, M ittelsavolaks, nach Sirelius. 
Sie hat B erührungspunkte mit der Kufe aus H eino la (A bb. 5 A), ist aber viel jünger 
als diese. Alle oben abgebildeten Kufen dürften  zu H u ndesch litten  gehört haben.

A c k j a s K i e l p l a n k e n .  S. 16, A bb. 8 A : K ielplanke aus Haapavesi, Mittels 
Österbotten. B; Taivassalo, Landschaft F inn land. C : der vordere Teil einer Kiels 
planke, Esse, Südösterbotten. D : der vordere Teil einer K ielplanke aus Sonkajärvi, 
N ordsavolaks. S. 19, A bb. 11 A : K ielplanke aus K ankaanpää, N ordsatakunta . 
D : der vordere Teil einer K ielplanke aus A lajärvi, Südösterbotten. A lle diese Kiels 
p lanken haben zu Ackjen gehört, die der Jäger h in te r sich her zog. D erartige Schlitten 
w aren noch vor kürzerer Zeit in  N o rd öste rb o tten  u nd  O stkarelien im G ebrauch 
(S. 17, A bb. 9). Teile von R enntierackjen sind die K ielplanken S. 19, A bb. 11 B: 
aus Y lito rn io , N o rdösterbo tten , u nd  C : aus Inari, Lappland.

Ein hölzerner S c h  l i t t s c h u h  aus Posio, A bb. 4 C. A u f solchen Schlitts 
schuhen kon n te m an sich n u r durch Stossen mit einem spitzen Stab vorw ärts bewegen.

Alle oben beschriebenen G egenstände sind aus N adelbaum holz verfertigt, die 
meisten aus dem hartem  Teil einer krum m gew achsenen Kiefer, der wegen seiner 
H ärte u n d  G lätte sich besonders gut dazu eignete auf Schnee u n d  Eis benutzt 
zu werden.

Die torfgeologische Altersbestim m ung der bei Viikinäinen im  Kirchspiel 
Heinola gefundenen Schlittenkufe (Leo Aario). S. 22—27.

D er F un dort der Kufe am U fer des Sees AlasRievelinjärvi konn te gleich am 
folgenden Tage, als sich die Schichten noch ganz in  ihrer ursprünglichen Lage 
befanden u n d  auch der A bdruck  der Kufe in seiner ganzen Länge sichtbar war, 
un tersucht w erden. — Die D iatom eenbestim m ungen zeigen, dass in den Schichten 
un ter der Kufe A ncylusform en vorherrschen, w ährend oberhalb  derselben beinahe 
ausschliesslich »Kleinseeform en» Vorkommen. D er See Ala=Rieveli ist dem nach unge» 
fähr zu der Zeit, als die Kufe an ih ren  Platz gelangte, abgeschnürt w orden. Da 
sow ohl das Ancylus» wie auch das R habdonem aufer in  dieser G egend ein wenig 
m ehr als 80 m über dem M eeresspiegel liegen u n d  die H öhe des Fundortes 77,5 m
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beträgt, ist die V erb indung  des Platzes m it dem Meere zweimal un te rb rochen  wor» 
den, das erste M al am A nfang  der R haperiode, das zweite Mal gleich nach der 
A ncylustransgression. A uch der erstere A bschnürungsm om ent kom m t als der Zeit» 
punkt, in  welchem die Kufe an ihren  Platz geriet, in  Betracht, obgleich keine Salz» 
wasserdiatom een in der Schichtenreihe angetroffen w orden s ind ; am A nfang  der 
Rhaperiode war näm lich die V erb indung des O rtes m it dem M eere so schwach, 
dass der Salzgehalt an der Fundstelle nicht m erkbar war. — A us dem Pollendia» 
gramm (S. 25) geht hervor, dass die Kufe v o r der A ncylustransgression an ihren 
Platz gelangt ist, die auf dem Diagram m  durch die unu n terbrochene u n d  rasch 
steigende A inuskurve gekennzeichnet ist. A n der Fundstelle der Kufe setzt w ieder 
ein fü r die R haperiode charakteristisches schnelles Aufsteigen der Pinuskurve ein. 
N ach Sauramo ist das Rha I»Ufer gleichzeitig mit dem Ende der Eiszeit (De Geers 
J ah r 0) ungef. 6800 J .v .  C hr. Die Kufe ist n u r wenig jü ng er; sie dürfte etwa 6700 
v. Chr. an ihren  Platz gelangt sein.

A uf dem Diagram m  (S. 25) vorkom m ende W orte : Jalas =  K ufe; siitepöly» 
köyhää =  pollenarm ; e. Kr. =  vor Chr.; hiekka =  Sand; lieju =  G yttja; akkumulatio» 
turve =  A ckum ulationsto rf; savi =  T o n ; kerrallinen savi =  B änderto n ; ja lo t lehti» 
puu t =  edle Laubbäume.

E in  vorgeschichtlicher Schneeschuhfund aus Kinnula (A . L. Backman). 
S. 28—33. D er von Dr. T. I. Itkonen im SM 1931—32, S. 54, beschriebene Schnee» 
schuh aus K innula in  Nord»Tavastland soll in einem Reiserm oor 78 cm tief gefun» 
den sein. Nach einem vom  Verf. später dem Platze en tnom m enen Profil (»K innula II», 
S. 31) lag der Schneeschuh in  limnischem Sphagnum  platyphyllum sTorf, 10 cm 
oberhalb  des darunterliegenden  Tones, der eine sehr repräsentative u n d  reine 
»Saima»sDiatomeenflora (S. 31 H ) enthält. D ie verschiedenen Torfschichten und  
ihre Fossilfunde werden S. 29—30 behandelt. Ein besonderes Interesse bietet das 
V orkom m en zahlreicher F ich tennadeln  im oberen Teil der Schicht G ; in  grösserer 
Tiefe w erden F ichtennadeln n u r spärlich angetroffen. Dies stim m t gut m it dem 
V erlauf der Fichtenkurve des Pollendiagram m es überein. Es zeigt sich somit, dass 
der Schneeschuh in einer Schicht gefunden w orden ist, die sich in  der Zeit gebildet 
hat, in  welcher die Fichte plötzlich ihren  H ö h en p un k t erreichte. — Eine genaue 
A ltersbestim m ung des Schneeschuhes m it H ülfe von Pollenanalysen stösst auf 
Schwierigkeiten, da unsere K enntnis der Geschichte des W aldes in  den inneren 
T eilen F inn lands bisher noch sehr unvollständig  ist. W enn wir uns an die Be» 
rechnungen halten, die A uer (1928) über die Zeit der A n kunft der Fichte in  den 
verschiedenen G egenden des Landes angestellt hat, so könn te  das A lter der Fichte 
in  K innula auf 5000 Jah re  geschätzt w erden. D er Schneeschuh ist, wie oben er» 
w ähnt, in  einer Schicht gefunden  w orden, die sich gebildet hat, bevor die Fichten» 
kurve ih r M axim um erreichte, was ungef. 1000 Jah re  nach der eigentlichen Ein» 
W anderung der Fichte in  diese G egend eingetroffen sein dürfte. Das A lter des 
Schneeschuhes kann  also auf m indestens 4000 Jah re  geschätzt w erd en; in  keinem 
Fall ist er nennensw ert jünger.

A u f den D iagram m en S. 31 bezeichnet der Stern den Fundplatz des Schnee» 
schuhes. Savi =  Ton. Tilia»jälkiä == Spuren von  Tilia.

D as Bootaxtgrab bei Rukkijoki im  Kirchspiel Paim io (Ella K ivikoski). 
S. 34—40. Im J. 1930 w urden auf der H eide K ehinoja bei dem Dorfe Rukkijoki 
im Kirchspiel Paimio in  der Landschaft F inn land einige steinzeitliche Gegenstände, 
näm lich eine bootförm ige H am m eraxt u nd  ein Tongefäss m it flachem B oden (Abb. 
1 u. 2) sowie ein neugeschärfter H ohlm eissel (A bb. 3), eine prim itive A xt und  
frühkam m keram ische Topfscherben gefunden. Die A ngaben der F inder und  die
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später am F un dort vorgenom m ene U n tersuchung  zeigten, dass es sich um ein Bootaxt« 
grab handelt, das auf einem frühkam m keram ischen W ohnpla tz  angelegt w orden  ist. 
D ie zwei erstgenannten  G egenstände gehören zu den Beigaben des Grabes, die 
übrigen aber w ahrscheinlich alle zu den Funden  aus dem W ohnplatz.

D er F undort liegt nach der topogr. Karte ungef. 43 m über der M eeresfläche 
u nd  hat sich dem nach zu r Bootaxtzeit ziemlich weit von der M eeresküste befunden. 
N ach A ngabe der F inder war am Platze eine niedrige B odenerhöhung, die mit 
Asche u nd  K ohle verm engte Erde u nd  eine S teinpflasterung enthielt. Bei der Aus« 
g rabung  w urde die dunkle Bodenfläche des G rabes (A bb. 4—5) u n d  im westlichen 
Teil desselben ein H äufchen Kohle blossgelegt. Dagegen kon n te  n icht m ehr ermit« 
telt w erden, ob  sich die Steinpflasterung am Boden des G rabes oder über ihm 
befunden  hatte. D ie A xt u n d  das Tongefäss gehören ohne Zweifel zu einer un d  
derselben Bestattung, sie lagen so gu t wie auf gleicher H öhe. Die Tiefe des Grabes 
betrug  n u r  50—60 cm.

Die A xt ist vom  schwedischen »H urvatypus» , von  welchem aus F inn land 
bisher n u r  2 sichere Exemplare vorliegen, beide als Bruchstücke u n d  E inzelfunde 
(A . Europaeus, Rig 1920, S. 110). Das T onm aterial des Gefässes en tspricht dem der 
finnischen schnurkeram ischen Töpfe. Die Form  m it flachem B oden kom m t der des 
Gefässes Finskt M useum  1917, S. 48, A bb. 4: 2, am nächsten, v on  welchem sich unser 
Gefäss n u r  dadurch unterscheidet, dass sein R and  n ich t nach aussen gebogen ist. 
Das Fehlen dieser U m biegung weist im Verein mit der Verzierungstechnik, der 
B enutzung eines Kammstempels, nach Schweden. Das Verzierungsm uster, Reihen 
von  kurzen vertikalen Strichen, ist aus beiden Ländern bekannt, in  F inn land  z. B. 
vom  P iirtolankangasfunde im Kirchspiel Ilm ajoki (FM 1915, S. 11, A bb. 10), in  
Schweden aus dem Kirchspiel Fjälkestad in  Schonen ( / .  E. Forssander, Die schwe« 
dische B ootaxtkultur, S. 76 u. Taf. VI: 1). Die breite Bodenfläche gestattet trotzdem  
die A nnahm e, dass das Gefäss in  F inn land  verfertigt ist. D er stark nach un ten  
vorspringende H am m er der A xt ist eine Eigentüm lichkeit, welche auf einheim ische 
A rbeit hinw eist, da sie an finnischen B ootäxten allgemein, an schwedischen n u r 
ausnahm sweise vorkom m t. Ein aus Schweden kom m ender Einfluss ist jedenfalls 
offenbar, u n d  der ganze Fund  bilde t den bisher besten Beleg fü r eine direkte Be« 
rü h ru n g  zwischen den B ootax tkulturen  in  den beiden Ländern u n d  könn te womög« 
lieh eine kleinere E inw anderung über das M eer nach F inn land  andeuten.

N ach dem Tongefäss zu urteilen stam m t das G rab von  R ukkijoki ungefähr 
aus derselben Zeit wie das G rab von Piirtolankangas.

E in ig e  u n k la re  v o rg esch ich tlich e  F u n d e  (A . M. Tallgren). S. 41—48. Zum 
A usgangspunkt w ählt Verf. einen Fund  aus dem G räberfeldhügel bei H ovi im 
Kirchspiel Räisälä (auf der Karelischen Landenge westlich vom  Ladogasee), wo zwei 
K ulturschichten unterschieden w erden kön nen , näm lich ein G räberfeld  aus der 
jüng sten  Eisenzeit oder der frühgeschichtlichen Zeit (ungef. 1200 n. C hr.) über 
einem  früheisenzeitlichen W ohnplatz. Zu den Funden  aus der älteren Schicht ge« 
hören  Tongefässscherben wie A bb. 10: 4, das B ruchstück einer Gussform  aus T on  
(A bb. 1) für eine T üllenaxt vom A n an jino typus wie A bb. 2 (aus dem G ouv. Kazan) 
u n d  9 Bruchstücke einer töne rn en  Gussform  fü r einen R ing (A bb. 3). A ls Seiten« 
stück zu dem letztgenannten  G egenstand w ird in  A bb ild un g  4 eine Gussform  aus 
Ö pitz, T hüringen, wiedergegeben (Götze«Festschrift, S. 165). — Die K ulturschicht 
des W ohnplatzes ist d ün n  u n d  zeugt von  einer kurzen D auer der Siedlung. — 
Ringe, die in einer Gussform  wie A bb. 3 gegossen sind, erinnern  am nächsten an 
R inge der röm ischen Eisenzeit, u.a. aus F inn land  (A bb. 5—7). D a auch in unseren 
G räberfeldern  aus dieser Periode ebensolche Keramik wie die aus H ov i in  Räisälä



-  5 -

(vgl. A bb. 10) angetroffen w orden ist, hält Verf. es fü r möglich, dass der letzt* 
genannte F und aus derselben Zeit stam m t und  dass ein Teil der in F inn land  ge* 
fundenen  Tüllenäxte von  A nan jino typen  R eliktform en der ausgehenden Bronzezeit 
darstellen, welche im Innern  des Landes erstarrt sind  un d  vielleicht in der K ultur 
der Lappen eine längere Zeit, als man bisher angenom m en hat, fortgelebt haben. 
— A bb. 8 g ib t eine Gussform  für Bronzeschm uckstücke wieder, wie sie in  Ostruss* 
land (A bb. 9), in  der K ultur der hellenistisch*römischen Zeit, der s.g. Pianobor* 
periode, vorkam en. Die Gussform  ist auf der Insel Kaunissaari im Ksp. Parikkala, 
Län V iipuri (Viborg), gefunden w orden, von wo auch ebensolche Keramik wie die 
aus H ovi vorliegt. Verf. möchte annehm en, dass auch dieser W ohnplatz nicht so 
alt ist, wie man allgem ein verm utet hat, u nd  dass in der spätsteinzeitlichen K ultur 
Ost* und  B innenfinnlands R elikterscheinungen auftreten, welche recht ju n g  sein 
k önnen . D ie Ü berschrift beabsichtigt die chronologische U nsicherheit solcher Funde 
zu betonen.

Einige Bemerkungen über die Wohnplatzfunde a u f der Insel Kaunissaari 
im  Kirchspiel Parikkala (Aarne Ayräpää). S. 49—51. Im Gegensatz zu Prof. TalU 
grens in  der vorhergehenden Schrift ausgesprochenen Ansicht, dass die W ohnplatz* 
funde aus der Insel Kaunissaari im Kirchspiel Parikkala, zu welchen u.a. die eisen* 
zeitliche Gussform  A bb. 8, S. 46, gehört, vielleicht in ih rer Gesam theit erst aus der 
Zeit dieser Gussform  stammen könnten , heb t Verf. hervor, dass diese Funde keines* 
wegs zeitlich unsicher sind u nd  dass die Insel Kaunissaari nach der auf ih r gefun* 
denen Keramik (A bb. 1—9, S. 50) zu urteilen eine sehr lange Zeit, sei es ununter* 
brochen, sei es mit U n terbrechungen , als Fischereiplatz benu tz t w orden ist. Die dort 
gefundenen Steingeräte un d  der grösste Teil der Keramik sind sicher steinzeitlich. 
Die letztere besteht zum Teil sogar aus sogenannter Frühkam m keram ik (A bb. 1—3) 
und  typischer Kammkeramik (A bb. 4—5). Ausserdem  kom m en Asbestkeram ik (Abb. 
6—7), die in der H auptsache ebenfalls steinzeitlich ist, sowie einige zum Teil mit 
Asbest gemischte Scherben vor, welche T extileindrücke aufweisen (A bb. 8, 9), d.h. der 
einfachen Keram ikart angehören, die am Ende unserer Steinzeit vorherrschend wird 
u nd  ohne sich nennensw ert zu ändern  bis in  die Eisenzeit h inein  fortlebt. Diese letz* 
teren Scherben kön nen  also schon gleichzeitig m it der Gussform  sein. A uf dem durch 
Sandgraben beinahe vollständig zerstörten W ohnplatz au f der Insel sind ausserdem 
an einigen Stellen zwei verschiedene K ulturschichten nachgewiesen w orden. Solche 
w ährend einer langen Zeit benutzten  Fischereiplätze sind  in  unserem  Seeengebiet 
auch an anderen Stellen angetroffen w orden. Schliesslich ist Verf. der M einung, 
dass bei Zeitbestim m ungen, die mit H ülfe von W ohnpla tzfunden  vorgenom m en 
w erden, stets, u n d  ganz besonders in Fällen, wo die D atierung zu ungew öhnlichen 
R esultaten zu führen scheint, in Betracht zu ziehen ist, dass W ohnpla tzfunde nie* 
mals ebenso sicher wie geschlossene Funde sind.

Eine neue Eckenform  (A . Hirsjärvi). S. 52—54. Im H erbst 1934 w urden 
im Kirchspiel Lappajärvi in  Südösterbotten die Reste eines G ebäudes ausgegraben, 
die unw eit vom U fer des grossen LappajärvisSees 0,5 m tief in  sandigem A ckerboden 
eingebettet lagen u nd  aus einem viereckigen, 4 ,2 5 x 5  m grossen, aus Balken zusam* 
m engefügten R ahm en bestanden. Der E ckenverband war in der Weise geformt, 
dass die in der Längenrichtung gespaltenen B alkenenden m it der Schnittfläche nach 
oben lagen un d  auf diese Fläche die runde unbehauene Seite des ebenso gespalte* 
nen Q uerbalkens gelegt war (A bb. 1—3). N u r zuweilen war ein B alkenende oben 
u nd  un ten  behauen (Abb. 2). Eine Diele war nicht vorhanden  gewesen, auch fehlte 
ein eigentlicher H erd . Am Boden waren drei B randflecken zu erkennen (A bb. 4); 
in  einem derselben w urde der eiserne H aken einer Schwendstange gefunden. Inner*
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halb des B alkenrahm ens lagen einige lose Steine von der Grösse einer M annslast, 
die als D achbeschw erer gedient haben dürften. — Es handelt sich hier wahrschein» 
lieh um eine von W aldeinödenfahrern  errichtete Schutzhütte, deren noch erhaltene 
unterste Balkenschichten un ter der Erdoberfläche lagen.

Ü ber die Wohngebäude, Badestuben und Riegen der Finnen in V ä rm 
land, Schweden (A strid  Reporten). S. 55—77. Die B ew ohner des »w aldfinnischen» 
Gebietes in V ärm land sind N achkom m en finnischer E inw anderer, die hauptsächlich 
im 16. u n d  17. Jah rh u n d ert aus B innen»Finnland kom m end sich do rt niedergelassen 
haben. N och bis vor kurzem  haben sie an der alten finnischen Bauweise fest» 
gehalten. A bb. 1 zeigt einen verlassenen finnischen B auernhof in  V ärm land, A bb. 2 
das W ohnhaus eines solchen Hofes, A bb. 3—5 Innenansichten  von  R auchöfen alter 
värm landfinnischer W ohnhäuser, welche Öfen m it ihrer seitlichen P lankenbekleidung, 
ihren  Eckpfosten un d  deren Q uerbalken lebhaft an die O fenvorrich tungen  in ost» 
finnischen B auernhäusern erinnern  u nd  zu welchen u.a. die alten  norw egischen 
R auchöfen (A bb. 7 A) interessante V ergleichspunkte liefern ; besonders erwähnens« 
wert ist der geschnitzte »H ut»  u nd  die »Schulter» des Eckpfostens (A bb. 3, 4, 6, 
7 D, E u. F), dem wir auch an norw egischen O fenpfosten  begegnen (A bb. 7 B, C). 
Dass aber der Pfostenhut der V ärm landfinnen nicht aus N orw egen übernom m en 
w orden ist, w ird durch sein V orkom m en in  F inn land  erwiesen. A bb. 6 zeigt links 
einen karelischen O fenpfosten, rechts einen värm landfinnischen, die hinsichtlich 
ihrer V erzierung u nd  ihrer Profilierung e inander ähnlich sind.

A uch die R auchbadestuben der V ärm landfinnen entsprechen genau den fin» 
nischen (A bb. 8—10).

Die soweit bekann t einzige Riege in  Värm land, die sich bis auf unsere Tage 
erhalten hat (A bb. 11, 12), ist von  ostfinnischem T ypus: eine mit einem  Seiten» 
gebäude versehene freistehende Riege, in  deren Innern  sich n u r eine Schicht hori» 
zontal liegender Stangen, auf welchen die G etreidegarben getrocknet w erden, befin» 
det u n d  deren O fen in der Ecke links von der T ür steht. Von derselben A rt waren 
die übrigen alten Riegen, von denen wir A bb ildungen  besitzen (A bb. 13—15).

Ein  livländischer M ünzfund aus dem Kirchspiel Terijoki (H elm er Salmo). 
S. 78—92. ln  Südostfinn land w urde im F rühling  1930 beim G raben nach Sand und  
Lehm in  einer grossen G rube auf dem G rundstück P. Kääpäs im Dorfe Peräkuok» 
kala des an der russischen G renze liegenden Kirchspieles Terijoki eine grössere 
A nzahl m ittelalterlicher S ilberm ünzen gefunden, die ursprünglich in einer H ü lle  von 
Leinw and und  B irkenrinde gelegen zu haben schienen. D er Fund, der eine got» 
ländische u nd  286 livländische S ilberm ünzen enthält, w urde in  seiner Gesam theit 
von dem M ünzkabinett des F innischen N ationalm useum s angekauft. Die livländi» 
sehen M ünzen setzen sich folgenderm assen zusam m en: 119 St. des Bischofs von 
D orpat Dietrich III D am erow (1379-1400), N r. 1 -86, A bb. 9, 23, 41, 51, 56, 67, 
74, 75; 10 St. des D orpater Bischofs H einrich von W rangel (1400—09), N r. 87—91, 
A bb. 88 (M ünzen dieses Prälaten sind bisher noch nirgends andersw o gefunden 
w orden); 158 Stück sind von H ochm eistern des D eutschen R itterordens in  Reval 
geschlagen, N r. 92—119, A bb. 92, 95, 102, 105, 111, 115, 117, 118. Die letztgenann» 
ten sind w ahrscheinlich aus der ersten H älfte des 15. Jah rhun derts, doch lassen sich 
die N am en der betreffenden H ochm eister n icht angeben. D ie gotländische M ünze 
ist ein 6»Pfennigstück oder Va Schilling aus der Zeit 1340—1400. D er Schatz von 
Peräkuokkala ist dem nach wahrscheinlich in  der ersten H älfte des 15. Jah rhu n d erts  
vergraben w orden. — Im finnischen Karelien sind schon früher zwei Funde livlän» 
discher S ilberm ünzen zu Tage gefördert w orden, der eine im Kirchspiel Jääski, der 
andere im Ksp. Terijoki.
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Die Kirchen des Kirchspiels N urm ijärvi (A . W. Rancken). S. 93—97. O b 
das jetzige Kirchspiel N urm ijärvi in  N y land , bevor es am A nfang des 17. Jahrhun« 
derts ein selbstständiges Kirchspiel w urde, eine Kapelle besessen hat, ist ungewiss. 
D ie erste, w ohl hölzerne Kirche dürfte gleich nach der E ntstehung des Kirchspieles 
gebaut w orden sein. Sie w urde, weil baufällig, 1692 niedergerissen u nd  durch eine 
neue H olzkirche ersetzt, von welcher keine sichere A bb ildung  existiert (A bb. 1 ist 
vielleicht n u r ein Entwurf). A uch diese Kirche hatte n u r kurzen Bestand. 1792 
w urde eine neue, kreuzförm ige, ebenfalls hölzerne Kirche gebaut, die 2 Jah re  später 
einen freistehenden G lockenturm  erhielt. Das Dach der Kirche trug über der Kreu« 
zungsstelle der vier Arm e anfangs n u r eine Stange mit einer schindelgedeckten Basis 
u nd  einer W etterfahne (A bb. 2 u. 5). Erst 1845 w urde an dieser Stelle eine kleine 
Laterne (A bb. 3) gebaut, welche bei den von A rchitekt R. Blom stedt geleiteten 
um fassenden N euerungsarbeiten  1934 durch einen grösseren D achreiter ersetzt w urde 
(A bb. 4).

Literaturberichte. S. 98—103.
Jahresbericht der Finnischen Altertum sgesellschaft fü r  1933— 34. S.

104-108.
Schriften der Finnischen Altertum sgesellschaft. S. 109.
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Ett par tavastländska »svärdslipningsstenar».
Bland nordiska fornlämningar, som forskningen ännu icke helt 

kunnat förklara, utgöra de s. k. svärdslipningsstenarna en märklig 
grupp. På Gotland, där fornlämningar av detta slag förekomma tals 
rikast, ha 410 block inregistrerats, vartill kommer 34 lokaler för fasta 
klipphällar av förövrigt samma karaktär. I det övriga Skandinavien 
har man påträffat svärdslipningsstenar i de sydsvenska landskapen 
samt i Norge.

Benämningen svärdslipningssten härleder sig av en folklig föres 
ställning om dessa fornlätnningars användning. Karaktäristiska för 
dem äro nämligen de i stenblocket eller klipphällen inslipade vans 
ligen 6—12 cm breda och 50—100 cm långa sliprännorna, vilka lätt 
erbjuda en idéassociation av ovannämnt slag. I nyare arkeologisk 
litteratur möter man benämningarna slipblock och sliphällar.

Inom loppet av de senaste åren ha fyra rätt betydande unders 
sökningar om svärdslipningsstenarna, speciellt de gotländska, publis 
cerats: H . M unthe, Om Gotlands s. k. Svärdslipningsstenar (Ymer 
1933, s. 141 ff.), J. Nihlén. De s. k. svärdslipningsstenarna (J. Nihs 
lén — Gerda Boéthius, Gotländska gårdar och byar under äldre järns 
åldern. Kap. 7. Stockholm 1933), H. Munthe, Nya data rörande 
Gotlands »svärdslipningsstenar» (Gotländskt arkiv 6, ss. 3 ff.). H . 
M unthe, Om  slipblock och sliphällar i utomgotländska trakter (Ymer 
1935, s. 37 ff.).

I dessa undersökningar har man i främsta rummet försökt klars 
göra frågan om svärdslipningsstenarnas tidsställning. Speciellt Munthe 
har därvid ställt slipblocken i relation till landhöjningen och på den 
vägen nått intressanta resultat. Medan äldre forskare hänfört svärds 
slipningsstenarna till enbart stens eventuellt bronsåldern (några fors 
skare daterade visserligen rännor i fast häll till yngre järnåldern) 
erhöllo Munthe och Nihlén säkra dateringar till järnåldern, närmast 
dess äldre del. De yngsta gotländska svärdslipningsstenarna härstams 
ma från vikingatid eller tidig medeltid (Munthe, Ymer 1935, s. 58). 
På en dopfunt i Hallands museum finnas sliprännor, vilka sålunda 
icke kunna ha tillkommit förrän under eller efter llOOstalet.
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Beträffande svärdslipningsstenarnas användning uttala sig Nih= 
lén och M unthe med försiktighet. Nihlén påpekar hurusom svärd* 
slipningsstenarna, — om de ock under stenåldern haft en rent prak* 
tisk funktion, — senare fullständigt förlorat denna och blivit ett »in* 
strument i den hedniska kulten.» Nihlén drar även en parallell mel* 
lan svärdslipningsstenarna och de med älvkvarnar försedda tydliga 
offerstenarna.

I sin förteckning över utomsvenska svärdslipningsstenar (Ymer

Avb. 1. Svärdslipningssten på Gam m elgård, Lampis.

1935, s. 53) anför Munthe även ett par slipblock från Finland. Det 
kan vara av ett visst intresse att ägna dem en närmare granskning.1

De två finländska svärdslipningsstenarna befinna sig båda i Lam* 
pis (Lammi) socken i Tavastland, invid den gamla vattenvägen, som 
förbinder Vånå=bäckenet uned Päijänne*området.

Det mindre blocket, vilket samtidigt är det bättre bevarade och 
mera typiska, är beläget inom Gammelgård herrgårds park på stran* 
den av Ormajärvi sjö, endast några få meter från vattenlinjen. På 
det jämförelsevis obetydliga blockets överyta ses 7 tydliga sliprännor

1 De i stenåldersslipstenar och b rynen  ofta förekom m ande slip rännorna (jfr. 
SM 1911, s. 77, fig. 3; FFT XXXII: 1, s. 114 f. och 123) kunna här u tan  vidare 
förklaringar förbigås.
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(fig. 1) med halvrund genomskärning; en åttonde ränna har påbör* 
jats men icke fullbordats. Observera hurusom rännorna skära var* 
andra, vilket knappast varit fallet, i den händelse rännorna varit av* 
sedda till praktiskt bruk.

Den andra stenen, som befinner sig i Lieso by strax S*om den 
norrut från Ormajärvi belägna Kuohijärvi sjö, är enligt en uppgift i 
Nationalmuseets topografiska arkiv (meddelad av fil. dr. M. Hertz) 
1,3 m. hög. På dess yta finnes 15 st. 27—90 cm långa, delvis 5 cm

Avb. 2. Gravfältet på H onkaliin i m ed »offerkällan» i förgrunden.

djupa sliprännor, på samma sätt fördjupade vid mitten som på Gam* 
melgård*stenen; en av rännorna når ned till jordytan.

För dateringen av de tavastländska svärdslipningsstenarna kunna 
vi icke såsom Munthe draga nytta av nivåväxlingar. Ehuru Gam* 
melgård*stenen befinner sig endast några meter från vattenlinjen och 
endast obetydligt över normalvattenståndet, erbjuder detta enligt vän* 
ligt meddelande av prof. M. Sauramo inga dateringsmöjligheter på 
grund av Ormajärvi*områdets egendomligt stabila nivåförhållanden.

Intill år 1932 var den trakt, där de två tavastländska svärdslip* 
ningsstenarna äro belägna, ur arkeologisk synpunkt okänd mark; det 
föreföll som om järnåldersbygden icke skulle ha sträckt sig så långt 
österut. Nyssnämnda år inkom likväl till Nationalmuseet ett fynd, 
som berättigar oss att flytta bosättningsgränsen öster om Ormajärvi.
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Fyndet vilket bestod av smycken och vapen från vikingatidens 
början (800»talet) hade gjorts på Gammelgårds mark, vid uträtande 
av landsvägen ett par hundra meter SO*om herrgårdens karaktärs* 
byggnad. Landsvägen går här över en mindre trädbeväxt kulle, be* 
nämnd Honkaliini, vilken vid de påföljande år företagna arkeologiska 
undersökningarna befanns i sin helhet utgöra ett förhistoriskt grav* 
fält. Genom 1933 års grävningar framgick det, att gravfältet om* 
spände tiden från förra hälften av 800*talet till början av 1100*talet

Avb. 3. D algången m ellan H o nkaliin i och O rm ajärvi sjö.

och innehöll lämningar av såväl brända (huvudsakligast) som obrända 
lik. Omedelbart intill gravfältet, mellan detta och en brant moränås, 
finnes en djup, ständigt vattenfylld grop, över vilken ligger något 
av offerkällors stämning (fig. 2).

Ovannämnda gravfält har här tagits till tals på grund av att ett 
inbördes samband mellan gravfältet och svärdslipningsstenen på samma 
gårds mark torde kunna förutsättas. Gravfältet är nämligen beläget 
mellan två dominerande moränsträckningar, i en ett par hundra me* 
ter bred dalgång (fig. 3), vilken utmynnar i Ormajärvi sjö just på 
den plats, där svärdslipningsstenen ligger, en naturskön vik, den enda 
tänkbara båthamnen för en bosättning i ovannämnda dalgång.

Taga vi risken och sammanställa förekomsten av svärdslipnings*
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stenen med gravfältet på Honkaliini kulle, erhålles en möjlighet till 
tidfästelse. De ovannämnda gravfynden tillhörde tiden 800 (850)— 
1100, och inom denna tidsrymd borde sålunda svärdslipningsstenens 
tillkomsttid falla.

Avsikten med de tavastländska svärdslipningsstenarna är minst 
lika gåtfull som hos de gotländska. Sliprännornas läge på Gammel* 
gård*blocket gör ett praktiskt syfte otänkbart. Åven i detta fall är 
man sålunda böjd för att förklara svärdslipningsstenarna som »ett 
instrument i den hedniska kulten». Och det förefaller symptomatiskt 
att de två finländska svärdslipningsstenarna påträffas just i Tavastland, 
ett område, där ett annat slag kultstenar, älvkvarnsstenarna, förekomma 
i större utsträckning än i något annat landskap i vårt land. Det kan 
ytterligare påpekas, att i grannsocknen Tyrvändö (Tyrväntö) finnes en 
gåtfull fornlämning, som möjligen även haft samband med den hed* 
niska kulten. På ett gravfält från romersk järnålder och tidig folk= 
vandringstid i Antiala by har en c. 50 m. lång stenväg påträffats. 
Liksom de svenska »dödmansvägarna»1 tar denna sin början vid ett 
gravröse och löper därifrån i riktning mot stranden. Fornlämningen 
är ännu icke slutligt undersökt. 2

H uru  förekomsten av svärdslipningsstenarna djupt inne i Fin* 
land skall förklaras är en fråga, som än så länge kommer att stå öp* 
pen. Sambandet med de skandinaviska slipstenarna är klart, men — 
det är ett betydande avstånd mellan Gotland och denna den tavast* 
ländska bosättningens utpost mot öster. Stenarna äro gåtfulla i mer 
än ett hänseende.

N ils Cleve.
' Om  »dödm ansvägar» se A rthur Nordén, G åtfu llt i svensk gravfältstopografi. 

Studier tillägnade G u nn ar Ekholm  19 13/3 34. Jfr Gösta Bergs nyktrare förklaring, 
Rig 1934, s. 39.

2 A . Åyräpää, »Jättiläisten tie» V ähänkyrön Saarenpään kylässä. Kalevala* 
seuran Vuosikirja 1935, s. 15, fig. 2.



Bautastenar och s. k . stenklot anträffade i Vörå.
De fasta fornlämningarna från förhistorisk tid visa i vårt land 

inte på långt när samma artrikedom som i Sverge. Som känt sakna 
vi bl. a. fullständigt runstenar, och vad s. k. bautastenar — långsmala, 
vanligen flata och tunna stenar, resta dels på gravhögar, dels invid 
brandgravar, men också troligen invid vägar till minne av avlidna 
släktingar samt på slagfält för hedrande av där fallna k ä m p a r1 — 
beträffar, ha sådana till allra senaste tid, såsom längre fram i denna 
uppsats skall påvisas, räknats i blott några få säkra fall, kända från 
Åland och sydvästra Finland. Bautastenarna i Sverge, vilka synas 
ha kommit i bruk under romersk järnålder 2, förekomma i några fall 
i imponerande grupper, vilka innehålla eller innehållit ända till 200 
st. och flere, t. ex. på Vetteryds hed nära Sösdala i norra S kåne3 
och i norra Halland på gravfältet vid Lii på den väldiga grusåsen 
Fjärås Bräcka, där ännu 103 stenar finnas kvar av tidigare minst 
dubbla antalet.4 Bautastenarna i vårt västra grannland växla i stor* 
lek; vanligen äro de ungefär av manshöjd, mindre ofta understiga de 
1 m, men kunna stundom nå ända upp till 5 m. s. Den s. k. Frode* 
stenen på nyssnämnda Lii gravfält hör till jättarna av nämnda art, 
i det att den mäter i höjd 4,75 m . 6 Från vilken tid bautastenarna 
på Lii härstamma är tillsvidare ovisst, men på samma gravfält finnas 
även 10 högar, av vilka en undersökts av antikvarien T. J. Arne, som 
daterat densamma till äldre vikingatid. 7 Dock behöva högarna inte 
vara samtida med bautastenarna. En synnerligen ståtlig fornminnes* 
plats är det berömda gravfältet vid Greby i Bohuslän med många

1 Oscar A lm gren , Sveriges fasta fornläm ningar från hednatiden , 3:dje uppl., 
ss. 68, 69.

2 Gunnar Ekholm, G ravfältet vid G ödåker och den rom erska järnå ld ern  i 
U ppsverige, FFT XXXVI, n:o 1, s. 97: Almgren, a. a. s. 68.

3 Almgren, a. a. ss. 67, 130.
4 Gunnar Ahlberg  och E lo f Lindälv, Fjärås Bräcka, s. 33.
5 Almgren, a. a. s. 67.
6 Ahlberg  och Lindälv, a. a. s. 34
7 Desamme, a. a. s. 39.
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resta stenhällar.1 I samma län finns en rad av 9 (fordom 11) vackra 
bautastenar på Stenehed i Svarteborgs socken.2 Även i Blekinge 
förekomma talrika resta stenar, av vilka en i Nättraby socken säges 
nå en höjd av 5 m. 3 Ett stort gravfält i Skatelövs socken, Småland, 
räknar omkring 100 bautastenar.4 Enligt A lm g ren 5 upphör före* 
komsten av bautastenar nästan h. q . h. norrom Dalälven.

Gå vi så till vårt eget land, anträffade dåvarande mag. Alfred 
Hackman vid undersökning av några vikingatidshögar på ett grav* 
fält i Godby, Åland, sommarn 1901, på toppen av en av högarna 
(XXVIII) en över jordmanteln uppstickande, upprättstående, ohuggen 
sten av 0,75 m:s längd. 6 Även en annan av ättehögarna (XXXIV) 
bar på sin topp en liggande, flat granithäll l,i m lång, troligen en 
bautasten, ursprungligen rest på h ögen .7 Frågan om förekomsten 
av bautastenar på Åland upptogs kort tid därpå av dåvarande fil. 
lic. Hj. Appelgren (sedermera statsarkeologen Hj. Appelgren*Kivalo) 
i en uppsa ts8, i vilken han redogör för några av honom på grav* 
högar i liggande ställning funna flata, tunna, långsträckta stenar (3 st. 
på en gravhög invid Manséns torp i G o dby  och 6 st. på lika många
högar å ett gravfält i närheten av Mangelbo torp, Grelsby kungsgård,
Finström). På en av högarna på sistnämnda plats fanns även en stor 
flat, nästan kvadratformig sten i lutande ställning. Appelgren håller 
för troligt, att alla dessa stenar ursprungligen varit resta på respektiva 
högar. Deras form hänvisar dem till typen bautastenar, ehuru storleken 
inte är betydande, i det att de två största i höjd mätte blott 1,4 m.

På Åland skulle alltså med tämligen stor säkerhet bautastenar 
åtminstone i några fall ha blivit resta på de gravhögar där boende 
vikingar uppkastat över sina döda. 9 Dessa sparsamma, ur äldre tryckt 
litteratur hämtade uppgifter ha emellertid i avsevärd grad blivit kom* 
pletterade genom den inventering av de åländska fasta fornlämnin* 
garna, som nyligen utförts. Enligt i Nationalmuseets arkiv befintliga 
stipendiatberättelser uppgår antalet av de på gravhögar på Åland an* 
träffade bautastenarna, av vilka många ännu stå upprätta, till inte

1 Almgren, a. a. s 135 — 136; L. Baltzer, N ågra av de viktigaste hällristnin* 
garna samt en del av de fasta fo rnm innena i Bohuslän, s. 43, Pl. Ll—LII.

2 Almgren, a. a. s. 136; Baltzer, a. a. s. 42, Pl. XLIV.
3 Almgren, a. a. s. 146
4 A. a. s. 148.
8 A. a. s. 175.
8 Hackman, A rkeologiska undersökningar på Å land  som m aren 1901, FM 

1902, s. 7.
7 A. u. s. 3.
8 Finnes det bautastenar på Å la n d ?  FM 1904, s. 37 ff.
8 Jfr. även K. A . Bomansson, Om Å lands fornm innen, s. 7.
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mindre än 117 s t . 1 Måhända ha de ursprungligen varit ännu talrikare 
än vad nutida kännedom ger vid handen. Det antagandet ligger näm* 
ligen nära till hands, att dessa stenar på grund av sin form varit be* 
gärliga för befolkningen, då det gällt att anskaffa hällar framför yttre 
dörrar, till spisar, vägtrummor o. s. v. och därför i många fall blivit 
bortsläpade från ättehögarna.

Från Finlands fastland har man till senaste tid känt endast ett 
par små bautastenar på Untamala gravfält med högar i Letala socken. 
Stenarna stå nära till varandra, den ena på en hög, den andra på en 
plats, där några lämningar av en hög inte kunna skönjas. 2 Enligt 
meddelande i brev av dr. Aarne Äyräpää finns ännu en tredje bau* 
tasten ett stycke söderut från de nämnda, också denna på slät mark. 
De högar, som på detta gravfält blivit undersökta, ha givit fynd från 
100*talet e. K r .3 Huruvida även den på kyrkogården invid Unta* 
mala bykyrka stående ståtliga, 2,2 m över marken sig höjande, pelar* 
formiga stenen, känd under namnet »Kalevanpojan viikatteen tikku» 4 
skall kunna anses för en bautasten, torde vara osäkert. För det 
första står den på en kristen gravplats, där redan under tidig medeltid 
funnits en kyrka, och för det andra finnas även tre nästan liknande, 
grovt kluvna stenar på den gamla kyrkogården i Pemar, där inga 
spår av undertill liggande hednatidsgravar anträffats, varjämte en fjärde 
dylik sten upptäckts på en grav å det nyligen undersökta medeltida 
gravfältet i Liikistö by i U lfsby .5 Frågan om Untamala »liesticka» 
måste alltså tillsvidare stå öppen.

Emellertid kunna vi från Vörå till de ovannämnda finländska 
bautastenarna foga ytterligare 3 st. På den s. k. Viskusbacken, Mäki* 
pää by, c:a 3,75 km VSV från Vörå kyrka finnas 11 gravrösen. På 
ett av dessa, ett mycket stort kummel, 18x17  m och omkr. 3,5 m 
högt, uppbyggt omkring en stor jordfast sten (möjligen finns även 
en andra sådan, ehuru till största delen täckt av röset) stå de nämnda 
bautastenarna i nordöstra delen av kumlet. Två av dessa (avb. 1) 
har jag omnämnt redan 1921 6; den tredje upptäcktes, när jag hösten

1 Enl. ben. m eddelande av am anuensen, mag. Ella Kivikoski.
2 A . M. Tallgren, U n tam alan  kalmisto, Suom al.sU gril. Seuran toim ituksia 

XXXV: 15, s. 3.
3 D:me, Suom en m uinaisuus, s. 114. Suom en h istoria I.
4 D:mes und er n o t I a. u. s. 3; d:me, Suom en k iin teät m uinaisjäännökset, 

ss. 78, 80.
5 M edd. i brev av Äyräpää. Jfr. även d:mes M uinaissuomalaisten ruumiin= 

poltto ja polttokalm istot i U usi Suom is söndagsbil. n:o 33, 1934.
6 Jacob Tegengren, M innen från heden  tid  och läm ningar av heden ku lt i 

Vörå, A rkiv fö r svenska Ö sterbo tten , band  I, h. 1—2, s. 13. D en  där m eddelade 
rep rodu k tionen  av fotografien av bautastenarna har em ellertid u tfallit illa.
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1932 tillsammans med dr. Äyräpää besökte röset. På dess högsta 
punkt växer en ganska stor björk, som omedelbart ovanför rösytan 
grenar sig i flere armar, och bautastenen står strax under förgrenings« 
stället, omsluten i ett hårt famntag av en mer än armtjock rot. Den 
är synlig blott från ett håll. De tre bautastenarna ha, räknade från 
S—N , följande dimensioner. N:o 1, som är nästan rektangulär: höjd 
över rösytan 0,8 m, bredd på mitten 0,4 m, tjocklek på mitten 0 ,i3  m; 
n:o 2, som slutar i en vass spets och står i något lutande ställning: 
höjd 0,75 m, bredd 0,3 m, tjocklek 0,os m; n:o 5: höjd 0,83 m, bredd 
0,27 m, tjocklek 0,25 m.

Avb. 1. Två av bautastenarna på röset å Viskusbacken, Vörå.

Såsom ännu oundersökt kan ifrågavarande röse med sina bauta« 
stenar inte dateras. Finge jag emellertid våga en gissning, skulle denna 
på grund av rösets utseende söka sig till romersk järnålder. Av de 
övriga rösena på Viskusbacken har jag undersökt 4, av vilka 3 givit 
daterbara fynd, ett från 400«, ett från 500« och ett från 600«talet. 
Dessa folkvandringstidens rösen avvika dock till utseendet betydligt 
från det med bautastenarna: de äro avsevärt mindre och låga — tre 
av dem kunde hellre karaktäriseras som stenplaner än kummel. 1

Anmärkningsvärda äro följande fynd av tvenne pelarformiga stenar 
i två gravar, hörande till det tätt sammangyttrade gravkomplexet på

1 Till notisen om  de tre bautastenarna på V iskusbacken kunna vi möjligen 
foga ett m eddelande om en tunn , triangelform ig sten, 1,05 b red  v id  basen och 
0,65 m hög, som stod upp rä tt v id  sydöstra kanten av ett lågt röse på den s. k. 
V örsholm en i östra delen av Vörå. D etta röse undersöktes av mig som m aren 1934 
utan att dock varken brända ben eller gravgods anträffades.
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Lågpeltkangas i Koskeby, V ö rå .1 Sommaren 1924 undersökte jag på 
detta gravfält en liten plan stensättning (XVII), vilken innehöll såväl 
vapen som gravgods, hörande till en kvinna. Vid sydvästra kanten 
av stenplanen anträffades i liggande ställning en lång, smal stenpelare, 
täckt av ett mycket tunt jordlager. Pelaren, som avsmalnade mot 
bägge ändarna, mätte i längd 1,85 m samt 0,32 m. på det bredaste och 
0,26 m på det tjockaste stället (avb. 2). Graven hade inte anlagts på 
platsen för likbålet, enär blott obetydligt kol och endast en större

A vb. 2. Stenpelaren in situ i graven X V II, Lågpeltkangas, Vörå.

sotgrop funnos inom området för densamma. Pelaren visade inga 
som helst spår av att ha varit i beröring med eld. Tidfästningen av 
graven blir 500» och 600«talet e. K r .2

Enär det tunna jordlager, som täckte stenpelaren, huvudsakligen 
bestod av humusblandad grästorv, är det möjligt — kanske också 
troligt — att denna ursprungligen stått upprätt nära kanten av graven.

Den andra stenpelaren stötte jag på sommaren 1934 vid under« 
sökning av en stenplan (XXII), något oval, 6,5 X 5 m och gränsande 
till den förra. Pelaren låg inne i gravens västra del, med spetsen,

1 Om gravfältets beskaffenhet, gravarnas art, m. m. se m in uppsats Gravfältet 
på Lågpeltkangas, A rkiv  för Svenska Ö sterbo tten , band  II, h. 1, s. 4 ff.

2 M untlig t m edd. av prof. A lfred Hackman.
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som obetydligt stack fram ur jordytan, riktad mot sydväst, medan 
basen var täckt av ett 15 cm tjockt jordlager (avb. 3). Den mätte 
i längd 1,45 cm och avsmalnade mot ena ändan, medan basen i ge« 
nomskärning bildade en nästan liksidig triangel, med 25, 22 och 21 
cm:s sidor. Också denna grav var en dubbelgrav, innehållande gods, 
som tillhört en krigare och dennes hustru (trälinna), som burit bl. a. 
två armband av inhemska typer. Graven härstammar sannolikt från 
600«talet. Likbålet hade befunnit sig på annan plats, och pelaren var 
oberörd av detta.

Stenpelaren in situ  i graven XXII, Lågpeltkangas, Vörå.

Om denna pelare kan jag med bestämdhet säga, att den inte 
varit rest på utan i liggande ställning blivit nedlagd i graven. Ytan 
av stenplanen var nämligen fullkomligt orörd, och pelaren täcktes 
utom av jord även på flere ställen av i denna enkom nedlagda stenar, 
av vilka några voro synliga ovan jordtäcket. I detta fall kunna 
vi alltså inte tala om en egentlig bautasten utan om en kultsten, 
bragt de döda i något magiskt eller symboliskt syfte, troligen av 
samma art som det, vilket knutits vid bautastenarna, d. v. s. 
phallitiskt. 1

En dylik phallossymbolisk betydelse torde även ha häftat vid 
de stenklot, som jag till ett antal av 5 funnit i särskilda gravar på 
Lågpeltkangas. Kloten torde vara de enda hittills på vårt fastland

1 Gunnar Ekholms tidigare anförda u. s. 98, med hänvisning till M agnus 
O lsens to lkn ing  av ordet bautasten i H edniske ku ltm inder I, s. 252 f.
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k ä n d a .1 Märkligt nog ha alla dessa naturliga, vid polerna i regel 
tillplattade stenklot hittats i gravar, som alla gränsat till varandra. 
Två av dem ha legat ungefär i mitten av respektiva gravar. Djupet 
från gravytan till kloten har vanligen varit 25—30 cm, ett klot har 
dock legat på ända till 65 cm:s djup. Två av dessa klot ha varit 
kombinerade med stenpelaren i graven XXII och ett med stenpelaren 
i graven XVII. D et är fullständigt uteslutet, att dessa sfäriska, av 
vågorna finglättade stenar av ren tillfällighet råkat hamna i gravarna 
vid anläggningen av dem. Sådana klotstenar kan man hitta i undan« 
tagsfall blott på rullstensåsar och nu« eller forntida havsstränder. 
Någon gammal strandvall finns emellertid ej på nära nejder till den 
jämna sandmon på Lågpeltkangas. Avståndet från gravfältet till när« 
maste strand är i våra dagar 7,5 km och gravfältets höjd över havs« 
ytan 20,06 m.

De två första stenkloten fann jag sommaren 1924 vid undersök« 
ning av den redan nämnda graven XVII och en till denna gränsande 
grav XII, också den en kombinerad mans« och kvinnograv. I vart« 
dera fallet lågo kloten i mitten av graven på c:a 25 cm:s djup. Sten« 
klotet i graven XVII var nästan sfäriskt och av ungefär ett manshu« 
vuds storlek, medan det i graven XII visade en ganska stark tillplatt« 
ning vid polerna och i diam. mätte c:a 30 cm. Intetdera av kloten 
hade varit i beröring med likbålet. Den senare graven kan dateras 
till omkr. 600.

De tre återstående stenkloten hittades av mig sommaren 1934 
vid undersökning av gravarna XXII och XXIII. Den förra, redan 
omtalad i anslutning till den där anträffade mindre stenpelaren, inne« 
slöt två klot, vilka lågo i den södra, kvinnans gravgods omfattande 
delen av graven, på c:a 40 cm:s avstånd från varandra och på respek« 
tive 25 och 30 cm:s djup. Det större var starkt tillplattat vid polerna 
och mätte vågrätt 29,5 samt lodrätt 12,5 cm i diam.; det mindre, som 
var nästan alldeles kulformigt, hade storleken av ett barnhuvud. Graven 
XXIII åter inneslöt det största av de på gravfältet anträffade stenkloten 
(avb. 4). Det låg i södra delen av graven ungefär 1 m från kanten 
och på ett djup av 65 cm (kulturlagret nådde just på detta ställe 
sitt största djup 1,05 cm). Stenklotet, starkt tillplattat, mätte i diam. 
respektive 40 och 22 cm; stenarten var ljus — gråvit — och bestod 
till övervägande del av nästan vit fältspat, insprängd med något kvarts 
och små samlingar av magnesiaglimmer. Graven var en dubbelgrav,

1 D ärem ot förekom m a stenk lo t i avsevärt antal på Å land  ovanpå och uteslu« 
tande på m itten av gravhögar. Enl. medd. av mag. K ivikoski ha 31 st. sådana ste« 
nar anträffats på lika många ättehögar därstädes, de flesta i F inström  och Saltvik 
socknar (stipendiatberättelser i N ationalm useets arkiv).
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med mannemkrigarens och kvinnans tillhörigheter strödda om varan» 
dra. Bål» och gravplats sammanföllo i detta fall, men stenklotet hade 
inte varit i beröring med elden. Graven hade blivit anlagd under 
senare delen av 600»talet.

Dessa fynd av naturliga — utan något spår av ornering eller 
med inhuggna symboliska tecken försedda — stenklot i gravar på 
finländsk jord, leda våra tankar till de ofta rikt ornerade, klotfor« 
miga kultstenar, som äro kända från förhistoriska gravar i både Sverge 
och Norge, medan äggformiga dylika torde vara kända från Dan= 
mark. De svenska stenklotens utbredningsområde omfattar huvud«

A vb. 4. Stenklotet från graven XX III, Lågpeltkangas, Vörå.

sakligen Södermanland, Närke, Uppland och G o t la n d .1 Även i Väst« 
manland äro sådana anträffade. Detta landskaps fornminnesförening 
förvarar i sina samlingar på Västerås slott 4 ornerade och ett oorne» 
rat stenklot.2 Ett av dessa har, utom andra ornament, på mitten av 
sin övre yta ett ringkors — den urgamla solsymbolen. Då jag som« 
maren 1925 besökte Gotland, såg jag i Fornsalen i Visby några vackra 
stenklot samt i Kulturhistoriska museet i Bunge inte färre än 5 med 
koncentriska, cirkelformiga refflor försedda stenklot av olika storlek. 
Dessa härstamma från ett av Gotlands största gravfält: »Äuglebacke» 
i Stenkyrka, där sådana stenar förekommit i stort antal ovanpå grav« 
rösena, några av dem försedda med hakkors och andra sinnebildliga

1 Alm gren  a. a ss. 85, 86.
2 Sven Drakenberg i V ästm anlands Fornm innesförenings Å rsskrift XIX  ss.

57, 58.
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ristningar, men vilka numera till största delen blivit förskingrade.1 
På Gotland kallas stenkloten av allmogen för solstenar.

Det mest kända och till orneringen troligen rikast smyckade av 
de svenska stenkloten ligger vid foten av en bautasten på toppen av 
den stora Inglingehögen vid Ingelstad i Sm åland.2 Det är av be» 
tydande storlek; måtten av detsamma uppges till respektive 25 och 
15 tum i diam. 3, alltså c:a 62 och 37 cm.

Ett jättestenklot, mätande 5,5 m i omkrets och försett med två
små urgröpningar på ena sidan, finnes på en låg ättehög vid Folkes» 
lunda by i Långlöts socken på Öland. 4

Enligt Almgren 5 tillhöra alla de svenska stenkloten troligen den
yngre järnåldern, snarast dess tidigare skeden. Härvid är att märka
att, enligt den svenska förhistoriska kronologien, även folkvandrings» 
tiden räknas till den yngre järnåldern. Dock synas kultstenar av ägg» 
form kunna vara äldre. Om en skelettgrav i Tierp socken, Uppland, 
från 300«talets början anföres fö ljande6: »I fyllningen nere i graven 
låg en stor äggformig sten, 65 X 40 cm, en företeelse, som har vissa 
motsvarigheter i de samtida själländska skelettgravarna 7.»

I Norge kallas de i gravar och i enstaka fall på förhistoriska 
kultplatser funna stenkloten för »heilige, vite stene» (några äro av 
vit marmor). 8 En och annan av dem är försedd med en skålformig 
urgröpning, liknande dem, som förekomma på de s. k. älvkvarnste» 
narna .9 Antalet av de i Norge kända heliga, vita stenarna är ganska 
stort, 41 st., och bland fyndtrakterna framträda särskilt Rogaland och 
Sunnmore; till dessa komma ytterligare ett inte ringa antal stenar av 
phallisk form. Petersen betonar samtliga dessa stenars karaktär av 
fruktbarhetssymboler och påpekar, med hänvisning till H ugo Jung» 
ners arbete Gudinnan Frigg och A ls  härad, s. 208 ff., att den romer» 
ske fruktbarhetsguden Priapus i en romersk gravskrift benämnes »cus» 
tos sepulcri», varför de phalliska stenarnas förekomst i de nordiska 
gravarna troligen även haft skyddande betydelse. På grund av vissa

1 K ulturhistoriska museet i Bunge, senare förvärv, s. 16.
3 Alm gren  a. a. s. 115.
3 Svenska Fornm innesföreningens T idskrift, band I, h. 1, s. 90.
4 Hjalmar Hultenberg, U r Ö lands hävder, s. 87.
5 Almgren, a. a. s. 116. J fr  Birger N erman, Inglingehögens och Inglingeklo» 

tets ålder, Fornv- 1935, s. 84.
8 Fornvännen  1932, s. 161.
7 Engelhardt, A arboger 1877, s. 345 ff.
8 Th. Petersen, N ye fund  av »heilige vite stene» i T rondelagen och Nam» 

dalen, D et konglige norske videnskabers selskabs forhandlingar, Bd V, n r 22, s 88.
8 Jfr. t. ex. den, som finnes avbildad i Forer gjennem  Videnskapsselskapets 

Oldsakssam ling 1, D en forhistoriske avdeling, s. 16, och Petersen, a. u. s. 89.
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på de norska stenarna förekommande ornaments samstämmighet med 
motsvarande på de mellansvenska stenarna spårar Petersen ett tydligt 
inbördes sammanhang mellan dem, liksom dessa ornamentala detaljer 
även tillåta en tidfästning av de norska stenarna till huvudsakligen 
yngre romersk järnålder och tidigare folkvandringstid. Slutligen fram« 
håller författaren, att den föreställningssfär, som varit knuten till de 
skandinaviska stenkloten, ursprungligen leder hän ända till Mindre 
Asien, till de bekanta frygiska gravphallosstenarna 1

Det är måhända inte en tillfällighet, att de finländska fynden av 
stenklot härstamma från gravfältet på Lågpeltkangas, vars fyndma« 
terial starkt pekar hän mot Uppland och i flere fall även mot Norge 2 
Vare härmed huru som helst — ett torde vi dock få anse för tro« 
ligt: stenkloten från Vörå ha tjänat samma magiska syfte (skyddande, 
fruktbarhetsfrämjande) som deras ornerade motsvarigheter i Sverge 
och Norge.

Jacob Tegengren.
1 Petersen, a. u.
2 Tegengren. senast a. u. s. 15.



En svensksfinsk skulpturgrupp från 1200stalet.
Det är väl rätt uppenbart, att den åländska ögruppen — i vart 

fall tillsammans med den närmast liggande delen av Äbo«skärgården — 
redan på medeltiden visat åtminstone en tendens till utprägling av 
en insulär särkultur, som ej helt . går upp i den fastlands«finska, men 
heller ej helt och hållet med den svenska, där väl Ålands«kulturen 
annars närmast har sina rötter. Det framgår av ett och annat i arki« 
tekturen,1 och det är icke förvånande, att M einander,2 då han publi« 
cerade de båda märkliga triumfkrucifixen i Saltvik och Sund (fig. 1 
och 2) — stammande från 1200«talet, ett par av Finlands äldsta skulp« 
turverk — vartill inga uttömmande analogier annorstädes voro att på« 
visa, ansåg sig böra stanna vid förutsättningen, att de vittnade om 
»en lokal konstverksamhet på Åland». Han tillägger dock, att kru« 
cifixens rätt betydande egenskaper blott med en viss svårighet för« 
lika sig med ett dylikt antagande, och håller öppen frågan, om ej 
de hellre böra anknytas till det svenska fastlandet. Jag tror för min 
del, att Meinanders reservation är alldeles berättigad. Följande rader 
skola försöka giva skäl därför.

Att de båda krucifixen inte inbördes äro stilistiskt homogena 
är en sak, som ej undgått Meinander, och i mina ögon ligger ej så 
få år mellan bådas tillkomstdata — varom mera nedan — men de 
förbindas som bekant av ett karaktäristikum, som ställer dem i en 
klass för sig: korsändarnas ombildning till små gotiska aediculor med 
gavelkrönta fronter, vilka på Sund«krucifixet omsluta evangelistsym« 
bolerna, på Saltvik«krucifixet var sin sittande, med en bok utrustad 
figur (en, på den nedre korsändan, förlorad), som Meinander upp« 
fattar som evangelisterna, men vilkas utpräglat kvinnliga uppenbarel«

1 Se Lindberg, B yggnadskonsten [i Finland] (Finlands konst från förhistorisk 
tid  till våra dagar, utg. av W ennervirta, Stockholm  1926, s. 138 ff., 143).

2 M edeltida altarskåp och träsniderier i F inlands kyrkor (H elsingfors 1908), 
s. 22 ff. — Jag  har här a tt till fil. dr. C. A. N ordm an fram föra ett förb ind lig t tack 
för de fotografier av krucifixen i fråga, han  haft vänligheten att ställa till m itt för« 
fogande.
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ser nog göra denna i identifiering en smula tvivelaktig; jag kan i detta 
sammanhang förbigå deras tydning.1 D et egendomligaste i denna 
korskomposition består i det sätt, varpå dess korsandar skära över 
de dominerande horisontala och vertikala linjerna och till självständiga 
små domäner ombilda vad som annars alltid är en strikt kvadratisk 
eller fyrpassformig skiva. Vad Sund»korset angår, kommer härtill den 
märkvärdiga frihet, med vilken dessa i sina aediculor inpassade evan» 
gelistemblem få med sina vin» 
gar i sin tur överskära gränserna 
för sina egna »hus», varigenom 
dessa partier få ett drag av rör» 
lighet, av en viss hänsynslöshet 
gent emot den annars så strängt 
respekterade ramen, som man 
icke är van vid. Det är dessa 
egendomligheter, som man, vid 
ett försök till bestämmande av 
krucifixens art och ursprung, först 
och främst bör taga till ögon» 
märke.

Ingen annanstädes ifrån 
hava de heller varit bekanta.
Det var därför för undertecknad 
en ren överraskning, då han vid 
ett besök här om året i Rimbo 
kyrka i Uppland — ej så många 
mil från Norrtälje, belägen alltså 
på denna Roslagskust, som vetter 
upp mot Åland — anträffade ett 
hittills okänt krucifix, som bör 
inordnas i gruppen i fråga och 
alltså med ett slag kom att vidga Ayb Rrucjfixet . Sahvjk
dennas lokala gränser (fig. 3).
Uttrycket »hittills okänt» bör
visserligen tagas i icke allt för bokstavlig bemärkelse — krucifixet 
hänger fullt offentligt, må vara på en undanskymd och illa belyst 
plats, på kyrkorummets västvägg, men det har aldrig varit omtalat i 
litteraturen och ingen avbildning därav har tidigare funnits i den 
centrala avbildningssamlingen i Stockholm, Antikvarisk»topografiska

1 D et antagligaste är väl a tt här föreligger en m isstolkning av en äldre före» 
bild av ett an nat slag, m öjligen änglabilder (varom  se nedan s. 21).
2
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arkivet.1 Dess dimensioner äro, på samma sätt som de åländskas, 
mycket stora; dess höjd går uppåt 4 m. D et är helt förträffligt bibe» 
hållet, även om det är sannolikt, att bemålningen — åtminstone delvis,
kroppens täta blodstänk o.s.v. — 
blodlevrar icke äro ursprungliga, 
deltida reparation.

liksom sårens plastiskt utbildade 
utan tillkomma vid någon senme»

A vb. 2. Krucifixet i Sund.

Det är korsändarna, som 
också här draga intresset till sig. 
U pp över var och en av de 
kraftiga, kvadratiska ramarna skär 
en gotisk aediculas höga, av en 
lilje»palmett krönta gavel flanke» 
rad av två toureller med koniska 
spiror avslutade av runda knop» 
par av ungefär samma slag som 
man ser t.ex. på Urdiala» och 
Kumlinge»retablerna (liksom flere 
andra till deras grupp anslutna 
arbeten); gaveln är ovanligt slank 
och elegant till formen och livas 
av fönsterlika eller runda genom» 
brytningar; på de tre övre änd» 
tavlorna bärs den av två smärta 
kolonetter, på den nedre ersättas 
dessa av genombrutna sidostyc» 
ken. De små aediculorna hysa 
vart sitt evangelistemblem — 
överst örnen, på tvärarmarna 
oxen och lejonet, underst en sit» 
tande liten, bokbärande figur av 
rätt obestämbart kön, här givet* 
vis Mattei ängel trots avsakna» 
den både av vingar och gloria
(fig- 4).

Alldeles särskilt får man intresse för de tre förstnämnda. Inte 
bara att dessa djur i och för sig äro alldeles ovanligt elegant skurna,

1 H är givna bilder hava em ellertid senare införskaffats dit. — Publikations* 
verket »Sveriges kyrkor» om fattar än nu  icke S juh undra härad, som R im bo socken 
tillhör, och det s.k. Snabbinventeringsverket (varigenom  inven tarierna i samtliga lan* 
dets kyrkor i ko rthe t förtecknas) har av vissa skäl tills vidare förbigått landskapet 
U ppland .



Avb. 3. Krucifixet i Rimbo.
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Avb. 4—5. Evangelistem blem  på Rimboskrucifixet.

det sätt varpå de placerats in i sina »hus» är av en pittoresk effekt* 
fullhet, som på en gång är lustig och dekorativ. Snidaren har glatt 
sig åt alla de överskärningar och därmed den djupverkan, de inställda 
kolonnetterna tillåtit, och resultatet blir något rätt förbluffande: Jo* 
hannes’ örn kommer störtande ut som en kyckling ur sin bur, Lukas’ 
oxe står som ett vackert rasdjur i en monumental ladugårdsport med 
dunklet därinne i verkningsfull kontrast mot glansdagern på bringa och 
nos (fig. 5). Det är här som i Sund samma böjelse för okonventionell 
rörlighet, för ett spel med artistiska effekter, som man knappast an* 
nars har något motstycke till.

Det sist sagda skulle kunna utsträckas att gälla inte bara det 
skandinavisk*finska jämförelsematerialet, utan även det allmänt euro* 
peiska, funnes där verkligen ej att peka på en viss med dessa våra kruci* 
fix ungefär samtidig skulpturgrupp, där man plötsligt står ansikte 
mot ansikte med något av samma slag, som överraskat här. Jag avser 
den grupp stora sachsiska krucifix, där, på ett sätt som är absolut 
karaktäristiskt för gruppen i fråga, flygande änglar bryta ut ur ra» 
marna kring tvärarmarnas korsändar för att med sina händer stöda 
det mindre, på huvudkorset fästade kors, varpå själva den skulpte* 
rade Kristusfiguren hänger, medan de övriga korsändarna upptagas 
av andra bildframställningar f  symbolisk förbindelse med Frälsarens 
offerdöd1 (fig. 6). Vi möta dem första gången på den stora kalvarie»

1 J fr  för det följande m itt arbete: G otlands m edeltida träskulp tu r till och 
med höggotikens inb ro tt (Stockholm  1915), s. 352 f.
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1 Beiträge zur Geschichte der Skulp tur im H alberstädter D om  (H alle a. S. 
1911), s. 48; så också Panofsky, D ie deutsche Plastik des 11. bis 13. Jah rhun derts  
(M ünchen 1924), s. 104, och Baum, Die M alerei u n d  Plastik des M ittelalters. II. 
D eutschland, Frankreich und  B ritannien (W ildparksPotsdam  1930), s. 324 f.

2 Wolters, a.a. s. 50 ( jfr  Habicht, Die m ittelalterliche Plastik Hildesheim s, 
Strassburg 1917, s. 71 f.).

3 Båda från om kr. år 1230 eller kort därefter (Goldschmidt, S tudien zu r Ge» 
schichte der sächsischen S kulptur in  der Ü bergangszeit vom  rom anischen zum goti» 
sehen Stil, Berlin 1902, s. 45, samma förf.. Die Skulpturen von  Freiberg u n d  Wechsel» 
bürg, Berlin 1924, s. 21 f., 24, jfr  även Bachem, Sächsische Plastik vom  früheren 
M ittelalter bis nach der M itte des 13. Jah rhun derts, W eim ar 1908, s. 48, 54 f., 94).

4 W erke der H olzplastik in  Schleswig»HoIstein bis zum  Jah re  1530 (Leipzig 
1901) s. 18 ff., jf r  också Baum, a.a. s. 325 samt Beckett, D anm arks K unst (Köpen» 
ham n 1924—1927) II s. 134 f. (Vissa kritiska inkast m ot m in uppfattn ing  om Fjel» 
strup»krucifixets stilursprung [a.a. s. 325 ff.] hos Wåhlin, Fransk stil i -Skånes medel» 
tida träskulptur, Lund 1921, s. 65 ff. finner jag  allt för löst grundade för a tt anse 
mig här behöva taga ställning till).

5 G oldschmidt, Das N aum burger Lettnerkreuz im Kaiser»Friedrich»Museum in
Berlin (Jahrbuch  der königlich preuszischen Kunstsam m lungen 1915 s. 137 ff.), samma 
förf., D ie Skulpt. von  Freiberg un d  W echselburg s. 17, 46, Habicht, a.a. s. 69 ff., 
Baum, a.a. s. 324. Vid m in egen behand ling  av krucifixet (a.a. s. 280), som då än nu  
var i litteraturen  obeaktat, var jag benägen att däri se en retarderad stiluppen» 
barelse av ungefär samma att som Bückenskrucifixet. K onstnärligt är det också 
obetydlig t i jäm förelse med sina sachsiska stilförvanter, men m an äger m åhända ej 
rä tt att för den skull, som jag gjort, avlägsna det allt för långt från ursprungs» 
källan.

gruppen i domen i Halberstadt — enligt
VPolters1 från omkr. år 1220 — och sista
gången, så långt jag kunnat kontrollera,
på det hannoveranska krucifixet i Bücken
(omkr. 1270);2 mellan dessa poler ligga de
stora frejdade krucifixen från Halberstadts
Liebfraukirche (änglarna där nu bortfallna)
och i Wechselburg (fig. 6)3, det av M athaei4
publicerade i Fjelstrup i Slesvig (omkr. 1240)
samt väl också det från Alfeld i Hanno»
vers Provinzialmuseum (1230»talet?).5 Dessa AvI? 6 ' A ngel på kruci».. . ~ . .  . . . . .  fixet i W echselbrung. Efteranglar och övriga figurer aro ju i och tor Panofsky
sig något helt annat än de traditionella evan»
gelisttecknen på våra nordiska krucifix och den arkitektoniska utbild» 
ningen av dessas korsändar saknas hos dem, men på de platser, de 
intaga, visa de samma tendenser som komma till uttryck här, sträva 
med sin mjuk»plastiska modellering att bryta den geometriska be» 
gränsningen av de knappa utrymmen, som blivit dem tilldelade att 
hålla sig i stillhet inom, och att bringa in i totaliteten en not av oro
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och pittoresk måleriskhet. I vilket fall som helst existerar icke, så 
långt min erfarenhet sträcker sig, inom samtliga de delar av norra 
och västra Europa, där man över huvud har rätt att vänta sig en 
anknytning till den skandinaviska respektive finska medeltidskonsten, 
någon enda företeelse, som skulle kunna sidoställas med här avhand* 
lade, egenartade detalj hos våra krucifix annat än dessa stora sach* 
siska. Jag menar givetvis ej, att man med avseende därpå bör tala 
om »förebilder» eller vilka andra slagord man i den konsthistoriska 
diskussionen brukar tillgripa för att begreppsmässigt fatta relationerna 
mellan två företeelser, blott att en viss inneboende formsyftning på 
olika håll tagit sig till andan besläktade, om också till uttryckssättet 
olikartade uttryck, då dessa uttryck kunna ledas tillbaka till en ge* 
mensam rot.

Ty att en sådan rot existerar, är i vart fall antagligt nog. Jag 
har trott mig kunna uppvisa, att en stor del av de nordiska länder* 
nas 1200*tal i mycket hög grad erhållit sina uttrycksmedel just från 
de sachsiska ländernas stora samtida skulptur och att av alldeles sär* 
skilt bestämmande betydelse har just den riktning därinom varit, 
vartill de ovannämnda krucifixen ansluta sig.1 Även Finland tar del 
i den anslutning söderut, som man annorstädes kan konstatera; Nord* 
m an2 har studerat en rad konstverk där, som mer eller mindre direkt 
återspegla kontinentala mönster av nyss anfört slag, och jag tror mig 
redan nu — förrän jag haft tillfälle att närmare analysera arbetena 
ifråga — kunna konstatera, att dessa mönster ej, åtminstone allestädes, 
haft Gotland till mellanhand3, utan att de vandrat också andra vägar, 
upp för och tvärs över det svenska fastlandet.4 Det blir därför na* 
turligast att anse den lilla grupp krucifix, som här behandlats, som 
snarare havande hemortsrätt där än på Åland självt, även om möjlighe* 
ten givetvis icke kan tillbakavisas, att de åländska exemplaren utgöra

1 Se m itt a.a. s. 192 ff., 317 ff. M ot enstaka partin  av denna m in framställ* 
n ing  hava gensagor rests från den ena eller andra forskaren, avsedda a tt u r vissa 
avseenden modifiera densamma. M ed avseende på flere pu n k te r av denna kritik  är 
jag beredd  att erkänna dess berättigande, men finner förevarande forum  ej vara 
platsen att ingå därpå, då grund lin jerna i fram ställningen kvarstå in takta och då 
jag  har fö r avsikt a tt återvända till det rätt invecklade problem et i en större av* 
handling  om det nordiska — särskilt svenska — 1200*talets konst, som av mig förberedes.

2 N ågra träskulptu rer från äldre m edeltid i Egentliga F inland (Svenska Litte* 
ratursällskapets historiska och litteratu rh istoriska studier 8) s. 8 ff.

3 »D en gotländska konsten, av vilken alla dessa konstverk i stort sett kunna 
anses utgöra a ls te r . . . »  (M einander, M edeltida altarskåp, F inlands konst utg. av 
W ennerv irta s. 68).

4 Jag skulle t.ex. vilja förm oda detta för krucifixet från Lemo, som N ordm an  
a.a. s. 9 f. räknar som gotländskt.
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självständiga skott på stammen. Det bekräftas i sin mån därav, att 
av allt att döma Rimbo*krucifixet är det äldsta av de tre; med länd* 
klädets gördelliknande veckanhopning kring livet och den ögleformiga 
knuten vid ena sidan har det — trots sin redan gotiserande allmäntyp — 
ännu så mycket av senromanskt, att man ej gärna skulle föra det över 
den gränslinje, århundradets mitt betecknar, talade ej den redan spens* 
liga och förfinade gotiken i korsändarnas arkitektur för ett överskri* 
dande därav med ett eller annat årtionde, kanske ända upp emot år 1275.1 
Yngre är dock i vart fall uppenbarligen Sundkrucifixet. Man måste 
beklaga, att en okänslig övermålning förhindrar varje närmare stu* 
dium av fysionomi och anatomi, som den förutan förefalla att kunna 
vara både intressanta och upplysande, men ländklädet behåller ännu 
sin vittneskraft. Det unggotiska krucifixländklädets utvecklingskurva 
fram emot den höggotiska tidens kanon med dess få enkla, skarpt 
brutna symmetriska veck i en i ett enda samlat tema komponerad 
drapering — en kurva som på olika håll i Europa synes ägt ett un* 
gefär likartat, i detaljer dock givetvis växlande förlopp — följes bäst 
efter den linje, som löper genom den för andra länders konst ju 
överallt normerande franska skulpturen, från krucifixet i den amie* 
niska »Vierge dorée»*portalens tympanon omkr. 1270, en av de första 
gånger, då draperiet bestämt börjar tendera mot det nya idealet, över 
korsfästelsebilderna i de små elfenbensaltarne av den s.k. Soissons* 
diptykens skola och fram till ett slutmonument som centralgestalten 
i det berömda Saint*Sulpice*du*Tarn*retablet (Musée de Cluny, Paris), 
där den fulla mognaden inträtt, kanon är fastslagen och alla ovid* 
kommande pittoreska detaljer — veckanhopningarna kring bildens 
midja, de kraftiga tygsammandragningarna vid benens sidor — offrats 
det klassiska stilidealet till behag.2 Sund*krucifixet har icke hunnit 
så långt som till den sistnämnda punkten, ännu pöser det över kring 
höfter och sidor, vecken sno runt i kapriciösa, tämligen oorganiskt 
anbragta öron*vindlingar. Mest erinrar det hela om vad man finner 
hos det gotländska krucifixet i Fide, som jag bl.a. just på grund av 
dess tämligen lösligt komponerade gestalt betraktat som en sen utlö* 
pare av en äldre tradition och daterat till en så pass sen tid som 
omkr. år 1290.3 Samma datum eller i vart fall ett ej så synnerligen

1 D et är först vid sistnäm nda tidpunk t de svenska sigillen börja uppvisa en arki*
tektonisk Ornamentik av samma utvecklingsstandard som den på krucifixet uppträdande.

3 Se mitt anf. arb. s. 463 f., 539.
3 Se m itt anf. arb. s. 276. D ateringen rubbas föga, även om så skulle vara, 

som Söderberg, Fide kyrka och striderna 1361 (F ornvännen 1935 s. 38 f.) av vissa 
skäl m enar, a tt krucifixet ursprungligen tillhö rt en annan kyrka än Fide. (M an märke, 
att jag icke, såsom Söderberg påstår, fört dateringen av krucifixet upp till 1250!)
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mycket äldre synes lämpligen kunna åsättas också Sund»krucifixet. 
Det stämmer också rätt gott med dateringen hos M einander:1 omkr. 
1275, resp. 1260—1290, även om, efter mitt sätt att se, tillkomsttiden 
snarare bör tänkas förlagd vid slutet än vid början av den senast 
utmätta perioden. Svårare har jag däremot att utan någon reservation 
godtaga samma tidsangivning för Saltvikskrucifixets del; det är i 
mina ögon ännu några skritt ytterligare framskridet hän mot accep» 
terandet av den gotiska kanon i fråga om ländklädets arrangemang, 
jag ovan antytt. Inga kylsiga tygmassor vid midjan, den symmetriska 
anordningen av veckkomplexet är på god väg att förverkligas. Rent 
typmässigt sett betyder detta onekligen ett steg framåt i utvecklingen, 
sedan kan det vara ovisst nog, hur stort det är. Tiden stod mogen 
till en rätt tvär böjning av kurvan. M ed detta i minnet behöver 
man därför ej tänka sig avståndet mellan Saltvik» och Sundkrucifixen 
vidare än mellan det sistnämnda och det i Rimbo, alltså en 10—15 år. 
Tiden omkring eller kort efter år 1300 vore, enligt min mening, den, 
vartill Saltvik»krucifixet med största sannolikhet bör hänvisas. Det är 
också denna epoks stil som avläses på de små sittande statyetterna 
på korsändarna — de ha allt gemensamt med de ej fåtaliga draperi» 
statyer från denna tid, som existera på såväl Gotland som på fastlandet.

En närmare bestämning av hela denna grupps ursprung och 
relationer till samtida företeelser förutsätter emellertid en större kun» 
skap om förhållandena just på det svenska fastlandet, än vad vi hit» 
tills äga. Hänvisningen till sachsisk konst har icke förklarat korsens 
arkitekturimiterande detaljer, och det är ovisst, om de över huvud 
kunna avledas några påvisbara företeelser eller om de böra anses 
som en originell uppfinning av den provinsiella konstkrets, varur 
våra krucifix utgått. Givetvis är det i första hand den uppländska 
konsten, som då bör komma i betraktande. Vad angår landskapets 
bildkonst under den period, som här intresserar oss, är dess historia 
ännu oskriven. En med engelska uppslag arbetande skola — troligen 
att lokalisera till Stockholm — är där påvisad vid århundradets mitt,2 
sachsiska influenser göra sig samtidigt kännbara, vid seklets slut har 
den franska konstkolonien i Uppsala betytt icke så litet — men tills 
vidare mera anas allt detta än det kan med fakta och dokument be» 
visas, och det är alltså mot denna något dimmiga fond som den lilla 
skulpturgrupp, vari ÅIands»krucifix ingå, avtecknar sig med ännu blott 
halvklara konturer.

Carl R . a f Ugglas.
1 M edelt. altarsk. och träsniderier s. 27, 304.
2 Se m in uppsats: Studier i svensk m edeltidsskulptur (Tidskrift för konstveten» 

skap 1919 s. 96 ff.).



Sören Abildgaards teckningar från Finland.
Den 4 juli 1754 landsteg i Åbo ett sällskap lärda och historiskt 

intresserade herrar, som var på resa österut. Justitierådet Jacob 
Langebek, den bekante danske historikern, var den främste bland dem. 
I hans »svite», som bestod av icke färre än fyra personer, syntes den 
unge lundensaren Nils Reinhold Brocman, senare känd som tjänste* 
man vid antikvitetsarkivet och samlare av antikvariska och topogra* 
fiska notiser rörande Sveriges rike.

Vi äro rätt väl underrättade om den route resenärerna valde i 
Finland och de iakttagelser de funno vara av intresse, ty Langebek 
förde en summarisk dagbok 1 och Brocman gjorde utförliga anteck* 
n ingar.2 Naturhistoriska och geografiska, historiska och ekonomiska 
och icke minst etnografiska och arkeologiska notiser möta i brokig 
omväxling, men Brocman understryker, att främlingarna, då de »besedt 
de märkvärdigste ställen näst Å b o » frågade »efter flera antiquiteter, 
hälst Justitiae Rådets resa mest derföre var borgad .» Åbo*profes* 
sorerna gjorde sitt bästa för att villfara Langebeks önskan att få se 
antikviteter: Mennander visade tyska och engelska mynt från 1000* 
talet, Scarin medeltida dokument, juristen Prytz en gammal lagbok 
o. s. v. Kyrkorna i Åbo, St. Marie och St. Karins besöktes, till 
Nousis gjordes en »apart» resa, och Virmo försummades icke. Inför 
St. Henriks kenotafium i Nousis antecknar Brocman: »D et konstiga 
och fina arbete som på samma monument blifvit nedlagt hindrade be* 
fatta sig med dess afritning; eftersom det då av den flitigaste ritare 
kunnat fordra en hel månads tid » Denna reflexion visar, att tanken 
att avrita de monument, som erbjödo intresse, icke var Langebek och 
hans följeslagare främmande. I själva verket åtföljdes Langebek av

1 Julius Clausen, En dansk rejsendes skildring af F in land i det 18 århundrade, 
Svenska Litteratursällskapets Förhandlingar och U ppsatser 6, 1892. J fr  Gabriel 
Lagus, N ågra ord  om Jacob  Langebeks beskrivn ing om sin resa i F inland, För* 
handlingar och uppsatser 7, 1893.

8 U td rag  u r N ils Reinh. Brocmans D agbok und er en resa genom  Finland, 
Lifland, Tyskland och D anm ark i sällskap med Justitierådet Jac. Langebek, utg. 
av K. G. Leinberg, B idrag till kännedom en af vårt land  IV, 1888.
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en fackman på området, den norsk=danske tecknaren Sören Abildgaard, 
målarens fader, och att han icke låtit tillfället gå sig ur händerna att 
teckna heraldiska och andra märkvärdigheter har man länge vetat. 
Om Abildgaards teckningar från Finland bevarats bland de 196 
»blandede, meest Svenske» teckningar, som från det danska geheim» 
arkivet överförts till det kungliga biblioteket och sedan till Commis» 
sionen for Oldsagers O pbevaring1, har emellertid varit okänt för 
finländska forskare. Tack vare upplysningar, som dr Paul N örlund 
meddelat, är det nu möjligt att säga, att icke mindre än 22 blad med 
teckningar från Finland finnas bland Abildgaards papper i National» 
museum i Köpenhamn, och i kraft av museets vänligt meddelade
tillstånd har jag satts i tillfälle att låta kopiera de viktigaste bland
dem för vårt Nationalmuseum. Det är visserligen sant, att 11 av 
Abildgaards blad endast upptaga kopior efter teckningar i Elias Bren» 
ners Gamble M onumenter I  Stoor Förstendömet Finnlandh. Men även 
dessa ha sitt intresse: en jämförelse med originalen i Gamle Monu= 
menter — möjliggjord genom att Kungl. Biblioteket utlånat det dyr» 
bara verket till Nationalmuseum — visar, att Abildgaards kopior äro 
utförda med fullständig trohet mot förebilderna; de överträffa, även
om man frånser koloreringen, vida de av C. A. G ottlund i Otava
utgivna avbildningarna. Denna noggranhet i de fall* som kunna 
kontrolleras, berättigar oss att fästa lit till Abildgaards teckningar 
även då de återge minnesmärken, som senare skadats eller försvunnit, 
och då stundom både Brenner och Abildgaard avbildat samma före» 
mål och deras teckningar avvika från varandra, tvekar jag icke att 
ställa Abildgaards vittnesmål framom Brenners.

Vi kunna här förbigå Abildgaards teckningar från Å bo domkyrka, 
där han uppmärksammat både Magnus Tavasts järnskrank av 1425 i 
Tavastska koret och hans ståtliga vapen »hugget i en sten, som 
sidder bag Choredören», och Peter Schultz’ för finländska förhållanden 
imponerande monument över Åke Tott och hans maka. Gouachen 
av biskop Paul Juustens vapen, förevisat av professor Algot Scarin, 
och teckningen av »fru Sigrid W aases hr. Henric Totts frues Vaaben», 
som »var tegnet i et Svenskt Epicedio over hende 1635 som er skre= 
vet paa Pergament og findes blant de Tottiske Documenter i A bo  
Domkirke» förtjäna att nämnas, men det är framför allt skäl att dröja 
vid teckningarna från landskyrkorna nära Åbo; de ge verkligen några 
data till vår medeltida konsthistoria.

Måhända viktigast av dessa teckningar från kyrkorna i Å bo trak» 
ten är avbildningen av Ingigerds gravsten, som legat infälld mitt i

1 A ntikvariske A nnaler I, s. 148, 1812.
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Avb. 1—2. Brenners och A bildgaards teckningar av Ingigerds gravsten i St. Marie.

sakristiegolvet i St. Marie kyrka. Brenner har avbildat den, men årtalet 
i hans teckning är otydligt, frågan om Ingigerd avled 1215 eller på 
1290*talet har stått öppen: millesimo ducentesimo X V  eller X C I  eller 
möjligen några andra romerska siffror (avb. 1); rätt allmänt har man 
accepterat det tidigare årtalet.1 Här löser Abildgaards teckning (avb. 2) 
problemet, den lämnar ej rum för tvekan: läsningen XC är höjd över 
varje tvivel, och detta datum vinner ökat värde genom den bekräf* 
telse det ger på den datering av St. Marie kyrkas äldsta delar, som 
intendenten I. Kronqvist på byggnadshistoriska skäl funnit vara den 
riktiga.

Om antikviteterna i St. Marie säger Brocman efter att ha omtalat 
bl. a. Ingigerds gravsten, vars årtal också han läser som 1290: » Utom

1 Y. Blomstedt, Bidrag till gravstenarnas historia, FM 1894, s 35; O. A . 
Forsström, Suom en keskiajan historia, s. 67; J . Rinne, Räntäm äen kirkko, SM 1910, 
s. 7. C. A . Gottlund, O tava I, s. 546, läses 1212 eller alternativ t 1291; R. Hausen, 
F inlands M eddeltidsurkunder 1, s. 74, stannar v id läsningen 1291.
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desse monumenter voro äfven Biskop Stålarms vapen med en B. s ta f 
i handen på en stol uthugget och Biskop Betzes En bock på ett fönster 
måladt.» Med ledning av denna anteckning har K. K. Meinander 
också anfört stolen i St. Marie i sin förteckning över våra medeltida 
korstolar.1 Men Brocman har här gjort sig skyldig till ett minnes» 
fel: Abildgaards ritning visar, att det var på korstolens gavelstycke 
Conrad Bitz’ bock gjorde sina stela språng (fig. 3), medan glasfönstrets 
målning visade en vit pansrad arm med ett törnekransat kors i handen, 
allt i blått fält: det vapen som fördes av biskop Olaus Magni (fig. 4).

A vb. 3—4. Vapen i St. Marie kyrka.

Också Elias Brenner har avbildat ett Olaus Magni vapen, som funnits 
på ett fönster i St. Marie kyrka, men det är ej detsamma som Abild» 
gaard tecknat: det krönes av en gul mitra, armen bär ringpansar, ej 
skenor, korsets och sköldens form äro en annan. Liksom samma 
biskops vapen bland kyrkans kalkmålningar2 tyda glasmålningarna 
på en utsmyckning av kyrkan under tiden kort efter mitten av 1400» 
talet. Om korstolen med det Bitzska vapnet tillkommit redan nu, 
under den tid Bitz var domprost, eller efter 1460, under hans episcopat, 
veta vi icke.

I detta sammanhang förtjänar ytterligare nämnas ett Fincke»vapen 
från S:t Marie i Gamble Monumenter: vita sparrar och fåglar i orange» 
rött fält, skölden flankerad av tre gula halva rosor. Det visar nära 
stilistisk frändskap med ett för mig okänt vapen på ett fönster i Virmo

1 K ■ K. Meinander, M edeltida altarskåp och träsniderier i F inlands kyrkor, 
s. 212, FFT XXIV.

2 C. Frankenhaeuser, Räntäm äen kirkon m aalaukset, S. M. 1910, s. 14.
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kyrka; det är tecknat av Abildgaard .1 I det gula och röda fältet 
runt skölden finnas tvenne halva rosor, rött mot gult och gult mot 
rött, och skölden krönes av en ståtlig hornprydd hjälm med fladdrande 
buske (fig. 5). Denna detalj har vapnet gemensam med ett på ett 
fönster målat Djäkmvapen i Nousis kyrka, även detta återgivet av 
Abildgaard (fig. 6): vapnet med den vita, knäböjande, fågelhövdade 
mannen i röd sköld, omgiven av ett blått cirkelfält, mot vilket stå 
tvenne röda och gula halvcirkelytor, och med vit och röd hjälmbuske 
har synbarligen varit kraftigt och mättat i fä rg .2

A vb. 5—6. Vapen i Virmo och N ousis.

De tre sistnämnda vapnen höra stilistiskt ihop, man måste räkna 
med att de utgått från en och samma verkstad. Tillsvidare veta vi 
icke var denna bör sökas. Det blir en uppgift för framtiden att förs 
söka klarlägga, i vilken mån man kan räkna med att glasmålningar 
utförts i vårt land, d. v. s. i Åbo. Det bevarade beståndet är förs 
svinnande litet, men de på glas målade vapnen från Reso, Masku, 
Borgå, Pernå, Pyttis, troligen också Lemo, Lojo och Esbo, som Brens 
ner avbildat, ge ett jämförelsematerial av icke ringa värde; några av 
dem kunna utan vidare sammanställas med de redan nämnda måls 
ningarna fr. St. Marie, Nousis och Virmo.

Det var sannolikt Langebeks heraldiska intressen, som förmådde 
Abildgaard att framför allt avrita adliga vapensköldar: också hans

1 Dessutom  har A bildgaard i Virmo tecknat ytterligare ett på glas m ålat var 
pen(?): ett i fyra växelvis blå och gula sektorer delat cirkelfält, över vilket ett 
m änniskohuvud.

2 Brenners avvikande b ild  av ett D jäknevapen från N ousis åsyftar troligen 
samma vapen.
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teckningar av träskulpturer inskränka sig till sådana. Conrad Bitz’ 
vapen på korstolen i St. Marie nämndes redan. I Virmo 1 valde han 
liknande motiv, och det är blott den omständigheten, att tvenne va» 
pen »paa en gammel Stol udi Choret indgravne» förenades av en 
ranka med blad och druvklasar, som ger oss möjlighet att få en före» 
ställning om den vegetabila dekorationen på den höga gaveln av en 
korstol (fig. 7). Den står i närmaste samband med växtornamentiken 
på andra korstolar från Conrad Bitz’ tid i sydöstra Finland. De båda

vapnen visa Magnus Tavasts blåa, vitbehandskade hand och Sturar» 
nas tre gula sjöblad i rött fält; druvklasarna äro blå, bladen gröna. 
Ingen färg livar däremot på Abildgaards teckning Magnus Stjernkors’ 
och Olaus Magni vapen, vilka funnos »paa en gammel Stol uthug> 
get nede i Kirken bag Dören.»

Härmed äro Abildgaards teckningar från kyrkor i Å bo trakten 
uppräknade. Om till dem lägges en ofullbordad ritning av gravste»

1 Meinander, a. a., s 205 f.
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nen i Pernå kyrka över discretus armiger Ericus Petri de Terffwioki \  
som även Brenner återgivit, och en lavering av ätten Ruuths vapen, 
inhugget i en sten vid ingången till Domkyrkan i Viborg, så är listan 
fullständig. Den är icke lång, och synnerligen betydelsefulla äro de 
upplysningar den ger ingalunda. Men i all sin anspråkslöshet äro 
de dock värda att tagas vara på, och vid sidan av Elias Brenners 
Gamble monumenter och vapenteckningar förtjäna Abildgaards teck= 
ningar nämnas som ett av de tidigaste exemplen på ett intresse för 
våra historiska minnesmärken, vilket tagit sig uttryck i pålitliga bil* 
der, icke blott i vaga och mångtydiga ord.

C. A . Nordman.
1 M åhända av släkten Poitz, som ägde Tervik i Pernå, se Jully Ramsay, 

Frälsesläkter i F inland, s. 317.



D e nya sigillen för häraderna och kronolänsmans* 
distrikten i Finland.

Sfragistiken eller sigillografien, kunskapen om sinnebilderna i 
sigillen, är en gammal vetenskap, som utvecklade sig jämsides med 
heraldiken, läran om vapnens sammansättning och bruk, i den mån 
vapnen och riddaremblemen kommo till användning i signet och 
insegel. Användningen av sigill har mycket gamla anor. Tidigast 
brukades de endast av härskare och konungar som igenkänningsmär» 
ken. Småningom tillmättes dem bevis» och bekräftelsekraft. Sigil» 
len kommo snart allmänt i bruk i stället för namnunderskrifter eller 
bomärken och begagnades under akter, handlingar och kontrakt så* 
väl av stat och kyrka som av enskilda personer. Sigillet kom sålunda 
ofta att som kännemärke upptaga de heraldiska vapnen eller riddar» 
emblemen. U nder nyare tid blev namnunderskriften åter allmän och 
användes sigillet då i likhet med vapnet såsom bekräftelse under 
namnteckningen. Först under 1600»talet utvecklade sig kunskapen 
om sigillen till en vetenskap, alltså vid en tid, då heraldiken, trots 
sina yngre anor, redan nått dekadensens utsvävande former.

Tidigast uppträdde sigillen i form av vid urkunderna och handlin» 
garna fästa plomber av bly eller t. o. m. av guld, så kallade bullor. 
Tidigt tryckte man även signeten i vax av olika färg. Man inneslöt 
de vid snodder eller snören hängande sigillen i påsar eller andra 
omhöljen, ofta även i kupor av trä. U nder 1500»talet kommo oblat» 
och lacksigillen till användning och trycktes desamma oftast under 
namnskriften på själva papperet. Sigill» eller vapenbilden präglades 
även i papperet medels en stamp, och sedermera uppträda till och 
med färg» och tryckstämplar av metall, trä eller gummi.

Även i Finland brukades signet redan i tidig medeltid. Under 
1500»talet var bruket hos oss så allmänt, att socknarna i Österbotten 
skaffade sig egna sigill, med vilka de bekräftade sina beslut. Rätt 
att bruka dessa sigill hade socknens förtroendemän: präst, länsman 
och sockenstämmoordförande. Detta var en följd av den självsty»
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reise, som var de österbottniska socknarna förlänad och är bevis för 
befolkningens gamla, djupt rotade känsla av självständighet.1

Visserligen har den inre såväl administrativa som judiciella och 
kamerala indelningen växlat och gränserna för de områden, vilka sigil» 
len ursprungligen representerat, blivit rubbade, men de gamla signeten 
hava ofta lånat sina symboler och märken åt de sigill och stämplar, 
som i nyare tid kommit till användning inom närmast motsvarande 
områden och för enahanda ändamål. Länsvapnen kommo likväl allt mera 
i bruk, ehuru aldrig fastställda, och undanträngde de gamla signeten.

Under den ryska tiden infördes dubbelörnen såsom huvudem» 
blem i landets officiella sigill. Till och med under de hårdaste tider, 
som landet genomlevat, blevo likväl många av de gamla sinnebilderna 
för självstyrelse och territorial frihet upptagna som sköldemärken i den 
ryska örnens hjärta.

Efter Finlands frigörelse avlägsnades de ryska emblemen och 
den främmande text, som omgav desamma. De officiella sigillen 
måste nu undergå en radikal omgestaltning och vinna ny stadfäs» 
telse. Vad var väl naturligare, än att de gamla signeten nu skulle 
komma till sin rätt och de nya sigillen åter, i den mån det var gör» 
ligt, i sig upptaga de gamla emblemen och sinnebilderna.

Den 31 december 1919 utfärdades statsrådets beslut angående 
ämbetsverkens sigill. Enligt detta beslut böra de ämbetsverk, »uti 
vilkas sigill ännu ingå det ryska riksvapnet eller emblem och tecken, 
kännetecknande det ryska väldet», anskaffa nya sigill i enlighet med 
närmare angivna bestämmelser. Alla de nya sigillen böra fastställas 
av Statsrådet. För de sigill, vilka böra användas av under Ministe» 
riet för inrikesärendena sorterande .kronofogdar, häradsskrivare och 
kronolänsmän föreskrives, att i dem vederbörande härads historiska 
vapen bör ingå. I fall häradet icke har eget vapen, bör det land» 
skapsvapen, med sköld och krona, vartill häradet hör, komm,a till 
användning. »Har häradet ej eget vapen, men häradets huvudsocken 
av ålder äger ett sådant, är användandet av sistnämnda vapen til» 
låtet». Sigillen böra hava en diameter av 35 mm.

I första hand tyckas föreskrifterna tydliga och klara. Vid 
uppgörandet av förslag till de nya sigillen hava likväl många om» 
ständigheter kommit i dagen, vilka berett svårigheter vid försök att 
genomgående följa ovan angivna bestämmelser. De gamla socken» 
gränserna, häradsindelningen och områdesfördelningen hava undergått 
så stora förändringar, att man ofta står tveksam inför valet av det 
historiska signet, som i de olika fallen bör läggas till grund för det

1 V. Wallin, Pohjanm aan vanhat pitäjänsinetit, Pohjanm aa I 1896.
3
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nya sigillet. För många områden hava olika sigill förekommit under 
olika tid och det är icke alltid givet, att det äldsta äger de bästa 
betingelserna för att komma till användning. Ofta äro de ursprung* 
liga motiven så dunkla och märkena så svåruttydda, att senare om* 
arbetningar måste tagas till utgångspunkt. En strävan att av praktiska 
hänsyn vinna största möjliga variation av kännemärkena har även 
förorsakat avvikelser från en alltför stram teori. Avvikelserna hava 
sträckt sig till och med så långt, att en alternativt föreslagen full* 
ständigt ny komposition någon gång vunnit fastställelse framom en 
upprepad användning av landskapsvapnet.

Den gamla stämpelkaraktären har icke efterbildats. Texterna 
äro nya och märkena hava blivit inneslutna i en sköld. Förordnin* 
gen talar ju  genomgående om vapen, ehuru de gamla signeten inga* 
lunda voro identiska med detta heraldiska begrepp. Ehuru i förord* 
ningen en förväxling av begreppen möjligen kan antagas föreligga, 
torde ifrågavarande omgestaltning av de gamla sigillen icke kunna 
anses omotiverad, utan kan den uppfattas som en omarbetning, vil* 
ken för framtidens forskning tydligt påvisar vår tid som en ny epok, 
då de gamla sigillmotiven upptogos som sköldemärken och sigillen 
inneslöto vapen, naturligtvis utan krona som rangbeteckning, där 
sådan icke har historiskt berättigande, såsom vid användning av de 
gamla landskapsvapnen är fallet. Heraldisk färgbeteckning har icke 
kommit till användning, emedan de gamla signetmärkena sakna sådan. 
Avsikten har icke heller varit, att de nya sigillsköldarna skulle bliva 
ansedda som för olika ändamål användbara vapen. De utgöra endast 
en bild i ett litet sigill, där överflödig detaljbehandling bör undvikas. 
Emellertid hava de gamla signetmärkena nu tagits till motiv vid de* 
korering av skyddskårsfanor m. m., varvid de gamla emblemen blivit 
iklädda en färgskrud, som tidigare icke tillhört desamma och icke 
heller vunnit stadfästelse.

Vid uppgörandet av de nya sigillen för landets härad och under 
dem sorterande länsmansdistrikt hava enligt bestämmelserna i gällande 
förordning en stor del blivit försedda med respektive landskapsvapen, 
omgivet av föreskriven text. I dessa fall hava inga historiska orts* 
sigill varit kända eller hava sådana varit omöjliga att återgiva i mo* 
dern form. De hava icke heller alltid ansetts kännetecknande för 
orten i dess nuvarande omfång. Främst hava de österbottniska sock* 
narnas gamla signet skänkt värdefulla motiv för de nya sigillen. De 
åldriga sinnebilderna hava likväl blivit i tillbörlig grad moderniserade, 
ofta enligt redan under 1700*talet markerad riktning.
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Korsholms socken (Mustasaari) har anor från 1200*talet och kan 

anses vara den urcell, varur alla Syd*österbottens socknar uppstått. 
Det äldsta kända sigillet för den gamla socknen förskriver sig från 
1600*talet och avbildar en sälfångare, hänsyftande på en i äldre tider 
betydande näringsgren för orten. Texten lyder: »MVSSAR SO K EN  
I OSTR B Å TN .»1 Under 1700*talet vann ett nytt motiv insteg. Den 
simmande svanen kom nu till användning i sigill för Syd*österbotten 
och för Korsholms härad. Denna bild har blivit upptagen som skölde* 
märke även i det år 1925 uppgjorda nya tjänstesigillet för kronofogden 
i Korsholms härad ävensom för underlydande kronolänsmän (pl. I: 1).

Björnen, den gamle, trygge urinvånaren i Nordens djupa sko* 
gar, har blivit en symbol för folkets nationella känslor. Men han 
återfinnes i våra äldre sigill såsom uttryck för gränsmarkens ödslig*

Avb. 1—3.

het och vildhet. Redan under medeltiden ingick björnen i Karelens 
sigill.2 I konung Gustav I:s vapenbrev, utfärdat den 7 sept. 1557 
tillägnas Norra Finland och Kumogårds län ett vapen, där björ* 
nen utgör sköldemärke. Utom det vapen, som kännetecknade grev* 
skapet Österbotten, förekom där även ett sigill, i vilket en djurbild, 
sannolikt en björn, är avbildad. Sigillet är använt av »Gemene all* 
mogen i Österbotten» år 1595.3 Ända till höga norden sträckte sig 
björnmotivet. I ett sigill för Pudasjärvi (Uleåborgs härad) från år 
1690 återfinnes detsamma till och med inom en vapensköld.

Redan i början av I300*talet bildade Kyvo socken egen försam* 
ling. Det äldsta kända sigillet för denna socken framställer en björn. 
Texten lyder: KIRE SO K EN  I OSTER B O T H N  (avb. 1). Stor* 
kyro socken använde även i senare sigill en stående björn med fram* 
sträckta framramar.

Ilmola socken (Ilmajoki) avskildes i början av 1500*talet från 
Storkyro. Från år 1599 härstammar ett sigill, som utan tvivel här*

1 Pohjanm aa I, 1896.
2 H . Hildebrand , H eraldiska studier, II, s. 2, A nt. tidskr. f. Sverige IX.
3 K. A . Bomansson, F inlands landskapsvapen, Hist. A rkisto X 1889.
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leder sig från Kyro*björnen. H är avbildas likväl endast främre de* 
len av djuret, rakt framåtvänt (avb. 2). Av detta gamla sigill hava 
senare varianter uppstått. Björnens kropp är dold i ett sädesfält (avb. 3)' 
och slutligen återstår av det ursprungliga motivet endast björnhuvu* 
det. Emedan björnen alltså utgör ett ofta förekommande motiv, bör 
man se till, att förväxlingar undvikas. I det år 1925 uppgjorda si* 
gillet för Ilmola härads tjänstemän har som sköldemärke använts ett 
framåtriktat björnhuvud ovanom växande sädesax (pl. I: 2).

Lappo var kapellförsamling under Storkyro till år 1581, men 
bildade därefter egen församling. Även här upptogs björnhuvudet i 
det äldsta sigillet. Från år 1763 härstammar ett nytt sigill, vars bild 
anses utgöra ett bättre historiskt motiv för socknen. H är avbildas 
björnen, tryggt lunkande och bärande på ryggen en ryttare, som är 
klädd i allmogedräkt och håller en klubba i handen. Mannen kan möj* 
ligen minna om lapparnas tidiga beboelse på orten, men något annat 
än klubban har han icke- gemensamt med vildmannen i Lapplands 
vapensköld. Hellre har väl avsikten varit att framkalla minnet av 
ortens betydelse vid klubbekrigets utbrott, då lappoborna reste sig i 
spetsen för bondehären, beväpnade med klubbor och allsköns till* 
hyggen. Påfallande är likheten med det tidigare omnämnda bond* 
sigill, som användes år 1595.1 Då ett nytt sigill för Lappo härad 
år 1925 skulle fastställas, var naturligt, att björnen med bondryttaren 
ägde de bästa betingelser för att bliva upptaget som sköldemärke i 
det nya sigillet. Björnen i Lappo*sigillen har alltid varit heraldiskt 
orätt vänd åt vänster (pl. I: 3).

Närpes hörde ursprungligen till Korsholm, men nämnes redan 
år 1331 som egen socken. Dess gamla signet från år 1606 avbildar 
ett hjärta. Gustav Vasa skänkte socknen som förläning åt lagman* 
nen över Österbotten och Satakunda Knut Eriksson Kurck »med alla 
kungliga rättigheter.» 2 Såväl ämbetet som förläningen övergick sedan 
till sonen Jöns Knutsson. Troligt är, att hjärtat i Närpes sigill hän* 
syftar på Kurkska ättevapnet: tvenne bjälkar mellan tvenne hjärtan. 
Åven Lappfjärd socken, ursprungligen utbruten från Närpes, använde 
ett liknande signet. Det år 1924 fastställda nya sigillet för Närpes 
härad återgiver hjärtat inom en sköld. (pl. I; 4). Ett signet med tre 
simmande gäss, ställda 1, 2, har även stundom kommit till användning 
i Närpes socken. (Motivet har naturligtvis intet gemensamt med 
gåsen i Karlö gamla sigill, där huvudorten Hanhinen framkallat mo* 
tivet.) I detta sammanhang må nämnas, att ovanbeskrivna gamla

1 Hist. A rkisto X. sid. 323.
2 Jully Ramsay, Frälsesläkter i F in land intill stora ofreden. 1909.
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signetmärken för de äldsta socknarna i Syd*Österbotten i början av 
18004alet gåvo upphov till en säregen komposition, som blev ans 
vänd som sigill för Österbottens och Korsholms södra härad. I en 
av en mantelskura tredelad sköld har björnhuvudet fått plats i högra 
— de tre simmande gässen i vänstra sidofältet, medan hjärtat ingår 
som märke i undre mittfältet. Skölden krönes med den simmande 
svanen (riktad åt vänster.)

Pedersöre är den äldsta socknen i mellersta Österbotten. Sigil* 
lets enkla bokstav tyder på gamla anor. Det första kända sigillet 
från 1600*talet framställer ett P i damaskerat fält. Detta sigill har 
stått som grund för det nya, år 1925 fastställda sigillet för Pedersöre 
härad (pl. I: 5).

1 6 9 0  1 7 5 0
A vb. 4—5.

Salo utgör modersocken för Nord*Österbotten, ehuru ursprung* 
ligen kapellförsamling under Pedersöre. D et äldsta kända sigillet från 
1600*talet har på grund av sin otydliga bild blivit utsatt för många 
vantolkningar (avb. 4). Märket kan lika så gärna föreställa en sol som 
ett sprakande norrsken. Ett nyare sigill från medlet av 1700=talet leder 
dock tanken på en knotig och grenig trädstam (avb. 5). Härav har 
uppstått åsikten, att den strålande bilden i det äldsta sigillet förestäl* 
ler ett, eller möjligen tre barrträd. Nyare signet hava upptagit detta 
motiv men utvecklat bilden vidare. Sålunda hava de sigill, vilka 
under senare tider blivit använda på orten, framställt en bild av fyra 
granar på en strand. Ovänom träden strålar en stjärna. D et gamla 
motivet har i denna form upptagits i det nya sigillet för Salo härad, 
fastställt år 1926 (pl. I: 6).

Även Haapajärvi härad använder de fyra granarna i sitt sigill.
K em i har samma ursprung som Salo och utgör en av de äldsta 

socknarna i Nord*Österbotten. Det gamla sigillmärket utgjordes av 
bokstaven K ovanom en lax (avb. 6). Laxen har sedermera alltid blivit
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bestående och återfinnes även i stadsvapnet. Bokstaven har däremot i 
alla senare sigill blivit ersatt med rikare motiv. I socknens sigill har 
blivit infört en ren under Karlavagnens stjärnbild. Detta motiv utgör 
nu sköldemärke i övre fältet av den vapensköld, som år 1926 blev 
fastställd i sigillet för Kemi härad. Laxen intager sin plats i sköld* 
foten (pl. I: 7).

Sigillet för Kajana socken har, som naturligt är, som märke 
upptagit bilden av en borg. Det nuvarande samhället har ju den år 
1661 uppförda borgen att tacka för sin tillblivelse. Kajana friherre* 
skap använde år 1651 ett sigill, där en bågskytt är avbildad. En 
handbåge ingår även i det äldsta sigillet för Kajana* eller Paldamo 
socken.

1 6 9 0  1 6 ^  1669
A vb. 6 —8.

Efter år 1745 har brukats ett sigill, gemensamt för Kajana och 
Kemi härad. I övre delen av ett ovalt fält stå två slottstorn, medan det 
nedre fältet upptager de sex hermelinerna från grevskapet österbot* 
tens vapen, här likväl orätt vända åt vänster. Det nya sigillet för 
Kajana härad, fastställt 1926, innesluter en heraldiskt förenklad borg 
med tvenne torn (pl. I: 8). Den kan alltså icke förväxlas med bil* 
den i stadsvapnet.

övriga  härad i Österbotten bära i sina sigill landskapsvapnet. 
Många av de gamla socknarna utgöra icke grundstommen i ett härad, 
varför deras s ignet, ehuru ofta intresseväckande, icke skänkt motiv 
för de nya häradssigillen. Uleå sockens gamla sigill framställer ett 
landskap med en gran i förgrunden. För Uleå härad har under nyare 
tid brukats ett vapen med tre hermeliner i blått högerfält, en björn 
i blått vänsterfält samt en lax i sköldfoten. På grund av sin kom* 
plicerade form hava icke heller dessa vapenbilder vunnit beaktande. 

Också i andra delar av Finland hava socken* och häradssigill



-  40 -
tidigt varit använda och hava många av dessa lämpat sig även för 
de nya häradssigillen.1

Av de härad, som befinna sig inom Åbo* och Björneborgs län 
har Virmo härad (Mynämäki) i sitt nya sigill fått bibehålla sitt gamla 
signetmärke, som använts i domböckerna från år 1697: en tremastad 
råseglare med fören riktad åt vänster, (pl. I: 9).

Aven för Tyrvis härad har ett vapenmärke komponerats med motiv 
från äldre signet. I en styckad sköld finnes björnhuvudet i övre fältet, 
medan det nedre prydes av 8 st. 6*uddiga stjärnor (pl. I: 10).

öv rig a  inom länet förekommande härad hava fått använda sig 
av landskapsvapnen. Till och med Masku härad, som redan under 
1600*talet betjänade sig av eget signet, framställande en stående, svärd* 
förande björn, åtföljd antingen av två stolpvis stående stjärnor och 
bokstaven M, eller av två bjälkvis placerade stjärnor, har på grund 
av det gamla sigillmärkets likhet med Satakunda landskapsvapen, i 
enlighet med gällande förordning nu tilldelats Egentliga Finlands 
landskapsvapen som sigillmärke.

Däremot har en strävan efter variation haft till följd, att för 
Letala distrikt, (Laitila) hörande under Vemo härad, blivit fastställt 
ett eget, fullkomligt nytt signet, vilket lyckats vinna företräde framom 
landskapsvapnet. Förordningen talar om endast historiska emblem, 
men har i detta fall ett nytt emblem för Letala socken uppfunnits, 
visserligen med historisk härledning och enligt en gammal tradition. 
Hartvik Jakobsson Garp, häradshövding i Vemo härad var en stor 
jordägare i Letala, där han bl. a. grundläde Letala kyrka år 1468. 
Den trappformiga pyramid, minnande om sköldemärket i det gamla 
ättevapnet för släkten Garp, som nu blivit upptagen i det nya si* 
gillet för Letala, berömmer sig alltså av att äga en viss historisk 
grund (pl. I: 11).

Under 1400*talet bildades Nyland blott av Raseborgs län, me* 
dan Borgå härad hänfördes till Viborgs län. Raseborgs härad ägde 
under 1600 talet ett eget sigill, där sinnebilden utgjordes av en knä* 
böjande ängel. Man har sökt härleda denna bild av sköldemärket 
i vapnet för ätten Diekn (Fogelhufvud), utan att dock finna grund 
för denna härledning. Likväl utgör den knäböjande ängeln en gam* 
mal sinnebild för Raseborgs härad och är därför upptagen i det nya 
sigillet, (pl. I: 12). Lojo härad har använt samma sigill, ehuru än* 
geln här oftast varit vänstervänd.

1 /. R. Aspelin, Eras sinettikokoelm a, Suom en M useo VI 1899. Ad. Neovius, 
F inlands adm inistrativa, judiciela och kam erala indeln ing  i äldre tider, Finskt Mu 
seum XV, 1916.
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Plansch II.
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H elsinge  härad har tidigare haft ett signet med en segelbåt. 

Detta kännemärke har bibehållits i det nya sigillet (pl. II: 13). 
För Borgå kronolänsmansdistrikt har likväl blivit fastställt ett eget 
sigill på grund av, att det gamla sigillet för Borgå härad har tra* 
ditioner från 1600*talet. Sköldemärket framställer tre under varandra 
bjälkvis ställda fiskar (pl. II: 14). Under 1700*talet användes segel* 
båten, detta, i våra kusttrakter omtyckta emblem, även för Borgå 
härad.

För Pernå härad användes ett sigill, som tydligt förtäljer om 
den tid, då socknen hänfördes till Viborgs län. Likheten med Ka* 
relens landskapsvapen är påtaglig. De två armarna i detta, om heta 
strider minnande vapen hava under tidernas växlingar till sin beväp* 
ning undergått många förändringar. Under 1700*talet ersattes sålunda 
svärdet i den mot vänster riktade armens hand med en krumsabel, 
medan en pil placerades i den andra handen. I sigillet för Pernå 
härad äro båda armarna iklädda harnesk, men äro likväl beväpnade 
med krumsabel (pl. II: 15).1 D å den i landskapsvapnet förekommande, 
kronan icke återfinnes i häradsvapnet, symboliserar sköldemärket icke 
heller en kamp om denna krona, såsom man velat uppfatta bilden i 
det gamla hertigdömets vapen. Att sigillet för kronolänsmannen i 
Lappträsk och Ström fors har som sköldemärke endast en mot höger 
riktad, med krumsabel beväpnad arm, beror på, att ett sådant sigill 
har tidigare hävd (pl. II: 16). Även detta sigill söker sin härledning 
från landskapsvapnet och förtäljer likt detta om hotet, som riktats från 
öster mot dessa landamären.

Av de till Viborgs län hörande häraderna äger Kym m ene  härad 
ett gammalt signet, som förekommer i domböckerna redan år 1696. 
Bilden består av en lax, vars övre del är synlig ovanför ett utspänt 
nät. År 1926 fastställdes det nya sigillet, där den gamla signetbil* 
den upptogs i en vapensköld (pl. II: 17). Under senare rysk 
tid användes som sköldemärke två fiskar i kors under W  (Viborgs 
län).

I sigillen för Jääskis och Sordavala härad hava tidigare använda 
motiv bibehållits. I delade sköldar upptaga övre fälten sköldemär* 
ket från Karelens landskapsvapen, medan för förstnämnda härad i 
det nedre fältet införts en nyckel, (pl. II: 18) härledd från ett gam* 
malt sigill från 1600*talet, där Petri nyckel framställes som sinnebild 
ovanom församlingens gamla kyrka (avb. 7). Motsvarande fält i Sor* 
davala häradssigill upptager de korslagda ryttarfänikorna, (pl. II: 19)

1 I D ahlbergs Suecia A ntiqua et H odierna hava båda arm arna i Karelens 
vapen samma beväpning. (Krumsabel.) G ravyren är u tfö rd  år 1714.
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Avb, 9— 10.

som hänsyfta till Banérs gamla förläning och lånats från hans ätte» 
vapen .1

Enligt samma princip har i nedre sköldfältet av Lappvesi (Lap» 
pee) häradssigill införts ett halster, medan motsvarande bild i sigil» 
let för ä y rä p ä ä  härad utgöres av ett kors. Redan under 1600»talet 
använde Lappvesi härad ett signet, där St. Laurentius var avbildad 
med sitt attribut, halstret (avb. 9). Det gamla signetet för Äyräpää 
härad förde i kluvet fält bilden av en kyrka och ett kors (avb. 10). 
De underlydande distrikten använda sig likväl oftast av landskaps» 
vapnet.

I sigillet för Salmis härad hava de två armarna från landskaps» 
vapnet intagit plats i nedre fältet av en delad sköld, i vars övre fält 
ingår grevskapet Kexholms vapenbild, en borg med tvenne explode» 
rande granater. Här står borgen ovanför en bjälkvis flytande ström, 
(pl. II: 20.) Kronoborgs härad (Kurkijoki) bär även borgen med de 
exploderande granaterna i övre fältet av vapnet i sitt sigill, varemot i 
nedre fältet är infört sköldemärket från staden Kexholms vapen: en 
högervänd trana med sten i höger klo (pl. II: 21). Denna vaksam» 
hetens symbol torde här hänsyfta även till häradets finska namn. 
Kexholms härad (Käkisalmi) bär i sitt sigill det gamla grevskapets 
vapen, den brinnande borgen, (pl. II: 22). Ett sigill från 1600»talet 
innefattar tvenne borgar i en fiskrik ström (avb. 8).

Hollola härad i Tavastehus län använder ett sigill, där lon och 
de tre stjärnorna från landskapsvapnet återfinnas i övre fältet av en 
delad sköld. I nedre fotfält simmar en fisk (pl. II: 23). Redan under 
1600»talet använde häradet landskapsvapnet i sitt sigill.

1 Som vapen för Sordavala härad brukades i den ryska örnen  en blå hjärt» 
sköld  m ed de karelska arm arna, beväpnade med krum sablar, ovanom  ett bjälkvis 
ställt sågblad. Ä ven fö r andra härad inom  Viborgs län införde ryssarna vissa sär« 
emblem: för Jääskis en b ild  av N eptunus, för Ä yräpää två bössor i kors, fö r Stranda 
en segelbåt, för Kexholm s m ellersta härad  en yxa och en räfsa o. s. v.
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St. Michels härad (Mikkeli) bär i sigillet en vapensköld, där 

bågen och pilen från grevskapet Savolax vapen intager vertikal ställ* 
ning. (pl. II: 24).

Alla övriga i landet förekommande härad bära författningsen* 
ligt landskapsvapnen i sina sigill. Ovanstående utredning är ägnad 
att påvisa den historiska grund, varpå man önskat bygga vid faststäl* 
landet av nya sigill för landets härad och kronolänsmansdistrikt. Av 
särskilda orsaker hava, som redan nämts, många gamla och beaktans* 
värda signet fått lämna plats för de historiska landskapsvapnen. Dessas 
användning för ifrågavarande syfte äger i allo sitt berättigande fram* 
om de under senare delen av 1800*talet allmänt i bruk tagna läns* 
vapnen, vilka, ehuru aldrig stadfästa, hotade att sänka alla de tradi* 
tionsrika, gamla signeten i glömska.

A . W . Rancken.



Stansvik.
En herrgårdsidyll i nyländska skärgården.

Medan den blivande storstaden Helsingfors breder sig ut över 
sina omgivningar med en snabbhet, som anstår fartens tidevarv, lig* 
ger Stansviks gård endast några kilometer från stadens hjärta oförändrat 
och till synes oberört av tidens flykt. Den idylliska ro, som ännu 
åtminstone i vardagslag dröjer kvar kring dess lummiga stränder, 
störes knappt av motorsmatter och ångbåtsdunk från farleden, som 
stryker förbi på behagligt avstånd. Själva karaktärshuset ligger in* 
bäddat i frodig grönska, och om inte det förnäma båthuset med sin 
antikiserade pelarfasad förrådde sig utåt farleden, skulle den förbi* 
passerande ej ha en aning om att här i huvudstadens närmaste närhet 
gömmer sig en bit av äkta gammal nyländsk herrgårdskultur. Till 
och med den nya landsvägen, som bred och skrytsam drar fram ge* 
nom Degerö skogar och låter bilarna och bussarna rulla med svind* 
lande fart till Hästnäs sund, lämnar Stansvik helt på sidan i förnäm 
och ostörd ro. Den smala och krokiga väg, som söker sig fram till 
gården och där en bil endast med svårighet kan komma fram, hör 
otvivelaktigt till 1800*talet, till hästfordonens tid. Och man önskar 
att det så måtte länge förbli. Farten, bullret och det jäktande för* 
värvsbegäret äro främmande begrepp i denna fridsamma vrå av värl* 
den. Här dröjer någonting kvar av det gustavianska tidevarvets lätta 
och graciösa air, en fläkt av ett tidevarv, så långt från vårt eget, som 
de gamla familjevagnarna från nutidens motorracers.

»Samla inom ett litet område den älskvärdaste omvexling av 
berg, parker, fjärdar, vikar och uddar, som i vår tid omkransa Fin* 
lands nya huvudstad — ställ vid sidan av Turholm dess grannar 
Jollas och Stansvik, och begär icke mer av en Finsk skärgårdsidyll 1» 
Dessa ord av Topelius ha alltjämt sin tillämpning åtminstone vad 
Stansvik beträffar. Naturen är här ännu densamma som på 1880* 
talet, då Topelius skrev »Planeternas skyddslingar» eller på 1860*talet,



A vb. 1



Flygfoto över Stansvik.



Avb. 2. Stansvik, av M agnus v. W righ t.
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då Magnus v. W right målade en tavla av gården, om man undan* 
tar några upplandningar kring de innersta vikarna.

Stansviks allodialsäteris historia såsom självständig lägenhet 
sträcker sig ej längre än till 1790*talet, då det blev utbrutet från 
Degerö säteri, som då omfattade största delen av Degerö samt 
Villinge holmar. Stomlägenhetens öden kan man följa till slutet av 
1500*talet, då den ägdes av borgmästaren i Helsingfors Lars M ic* 
kelsson, som även genom sin hustru, Märta Persdotter Ruuth, 1587 
hade fått frälsefrihet för Tullholm (Turholm). Hans son Hans Lars* 
son ärvde Turholm, medan Degerö tillföll sonen Augustinus Larsson, 
1646 adlad med namnet Svanström 1 och gift med Anna Grönfelt. 
I början av 1700*talet (1710) ägdes Degerö gård av arvingarna till 
dessa makars dotter, fru Gunilla Svanström. Den sistnämnda hade 
i sitt andra gifte med löjtnant Karl Brunow en dotter, A nna Kristina 
Brunow, som ärvde Degerö. H on  var två gånger gift: 1) med rege* 
mentskvartermästaren Matts Forbes, 2) med överstelöjtnanten friherre 
Lorens Mellin. Dottern i andra giftet, Sofia Elisabet Mellin, erhöll 
vid sitt giftermål med löjtnanten, friherre Otto  Armfelt som morgon* 
gåva Degerö. Häröver uppsattes en överenskommelse, daterad Mörs* 
kom gård den 2 januari 1735. Löjtnant Armfelt avled 1742. N io  år 
senare ingick hans änka nytt äktenskap med kaptenen vid Nylands 
infanteri, sedermera överstelöjtnanten Otto Ludvig Taube, varvid laga 
avvittring skedde mellan henne och hennes två barn i det tidigare 
äktenskapet. Degerö behöll hon emellertid som sitt mödernearv. Det 
övergick efter hennes död till sonen från första giftet, löjtnanten vid 
Nylands infanteri Carl Adam  A rm felt (död 1792 på Degerö), vars 
änka Katarina Becksten och omyndiga son Otto Adam Armfelt den 
15 september 1798 sålde gården till ett »bolag», vars intressenter voro: 
assessorn och auditören vid arméns flotta Carl Limnell, assessorn och 
regementsfältskären vid flottan Johan Engström samt majoren vid 
flottan Johan Ludvig Brant. Enligt en samma dag uppgjord över* 
enskommelse fördelade dessa tre »bolagsmän» egendomen sålunda, att 
Limnell övertog huvudlotten eller 7/16 av säteriet jämte räntan av U ppby  
frälsehemman, Engström blev ägare till »Jollas av ålder varande trenne 
torp» eller 4/16 av säteriet, medan Brant på sin lott fick Stansvik »för 
detta varande Torp», numera »tre sextondels Säterie», jämte Finskviks 
ängen samt tvenne »lotter i Hållviks fiske och medföljande mark.» 
Lägenheten uppskattades till 5/32 mantal och var till sin areal om* 
kring 170 tunnland. Köpesumman för sistnämnda lott var 1000 riks*

1 Enligt 1710 års jo rd eb o k  var Degerö köpefrälse jäm l. K. M:ts brev av den 
31 mars 1648.



-  49 -
daler riksgälds. Willinge holmar stannade fortfarande i friherrinnan 
Armfelts ä g o .1

Medan assessorerna Limnell och Engström synas ha bosatt sig 
på var sin lott av Degerö, förefaller det sannolikt, att major Brant 
aldrig slog sig ned på sin possession. Enligt mantalslängderna för 
åren 1798 och 1799 beboddes Stansvik endast av gruvsmeden Boman. 
På gårdens mark funnos nämligen några järn« och silvergruvor, vilka 
man under Carl Adam Armfelts tid begynt upptaga och bearbeta. — 
Då dessa gruvors tidigare öden ju på sätt och vis höra till gårdens 
historia, må här i korthet meddelas, vad man därom vet. Sedan man 
omkring 1780 funnit, att bergen vid Stansvik innehöllo ansenliga 
mängder både järn« och silvermalm, upplät dåvarande ägaren av 
Degerö gård, friherre Armfelt, deras bearbetning på arrende åt ett bo« 
lag, som ungefär samtidigt inrättade ett smältverk för malmen vid 
Kvarnbacka fors vid Gammelstaden. Arbetet sattes i gång under till« 
syn av en notarie Angman, men uppgavs inom kort, emedan man 
ansåg det mindre lönande. Emellertid undersöktes malmen ånyo av 
den i bergshanteringens historia i Finland kände övermasmästaren 
Karl O tto  Bremer, som fann, att malmen vid Stansvik var bättre än
den, som bröts vid Sala och Falu gruvor i Sverige. Från järngru«
vorna hade ovannämnda bolag — enligt Bremer — brutit och sprängt 
något över 1000 skeppund järnmalm, varav en del transporterades 
sjöledes till Fagerviks masugn för att där undersökas. Den befanns 
emellertid oduglig, och största delen av den lösgjorda malmen blev 
i 13 år liggande på stranden i Stansviken, där den bl.a. användes av 
traktens skeppare till båtballast. Emellertid fann Bremer vid sin under« 
sökning år 1796, att denna malm innehöll mellan 30 och 50 % järn. 
H an köpte 1797 den på stranden kvarblivna malmen och lät släpa
bort den till Tykö bruk, där den blev med fördel använd till sista
blocket. Det oaktat fortsatte man ej med brytningen efter sistnämnda 
år, ehuru en gruvsmed, såsom vi sett av mantalslängderna, bodde kvar 
på stället ännu 1799. Om silvergruvan på Stansvik, som samtidigt 
utan framgång bearbetades, säger Bremer: »Om jag icke bedrar mig, 
tror jag att denna gruva blir i en framtid en källa till rikedom för 
landet». Bremer var av allt att döma en stor sangvinikerl 2

Åren 1800 och 1801 synes Stansvik ha varit »platt öde», men 
mantalslängden för år 1802 upplyser oss om att Stansvik »possideras

1 Dessa uppgifter äro häm tade u r handlingar, som tillhö ra  nuvarande ägarna 
av Degerö gård fru L. Castrén och professor G u n nar Castrén.

2 C. O. Bremer, A nvisn ing på malm och bergarter u ti Stor Furstendöm et
Finland. 2 delen. Å bo 1825. s. 40. J fr  också Tekla H ultin , H istoriska upplysnin« 
gar om bergshandteringen i F inland under svenska tiden, 1906.
4
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A vb. 3. Karaktärshuset på Stansvik.

av Capitain Rosvall». Uppgiften måste anses fullt tillförlitlig, ehuru 
gårdens åtkomsthandlingar från denna tid gått förlorade. Fabian 
Casimir Rosvall var en i sitt slag märklig man. Han var född i 
Linderås i Sverige (Linköpings stift) år 1766 och fick sin första mili* 
tära undervisning som kadett i Karlskrona. Efter åtskilliga kommen* 
deringar som sjöofficer till utlandet, samt privata sjöresor, under vilka 
han upplevde många äventyr, blev han 1789 fänrik vid arméns flotta 
och deltog i sommarkampanjen i Finland följande år. Han stannade 
därefter på Sveaborg, hade 1808 avancerat till major vid flottan och 
överadjutant. Jämsides med sin militära verksamhet var han militär* 
pedagog, utgav flera läroböcker och handledningar i navigation och 
»mineuri». Företalet till ett av hans arbeten: »Försök till hjälpreda 
för nybegynnare i Skeppsmanövern», band II, är daterat Stansvik 25 
aug. 1804, ett bevis på att han en tid var bosatt på Stansvik. År 
1805 är hans plats i mantalslängden emellertid upptagen av Emanuel 
Thelning, den bekante porträtt* och miniatyrmålaren. Rosvall hade 
sålt egendomen till Thelning. Om hans senare levnadsöden vet man, 
att han efter fredsslutet 1809 tog tjänst vid ryska flottan, avancerade 
till generalmajor, adlades i Ryssland 1821 och skrev sig därefter von 
Rosvall. Han blev slutligen hugnad med statsråds namn heder och 
värdighet. Finland övergav han emellertid inte, utan bosatte sig på 
Söderkulla gård i Sibbo, som han efter kriget köpt. Rosvalls tid pä
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A vb. 4. »G ula byggningen» på Stansvik.

Stansvik var ej lång; endast tre år förekommer hans namn i mantals* 
längden, 1802— 1804. Men dessa längder innehålla några antecknin* 
gar av synnerlig vikt i gårdens historia. Man hade på 1790*talet in* 
fört strängare bestämmelser om vad som var att betrakta som lyx och 
därför underkastat beskattning. Till lyxen hörde onödigt stora bostä* 
der, och dessas storlek beräknades efter antalet »fönsterlufter». Följden 
var att antalet fönster upptecknades i mantalslängderna. År 1802 
hade kapten Rosvall på Stansvik endast tvenne mindre fönsterlufter, 
följande år saknas alla uppgifter, men 1804 uppträder Stansvik med 
icke mindre än 11 större och 10 mindre fönsterlufter. Härav måste 
man draga den slutsatsen, att en ny byggnad uppförts på gården just 
år 1803 eller 1804. Denna byggnad kan knappast ha varit någon annan 
än det nuvarande karaktärshuset, vars tillkomstår varit okänt, men 
vars stil leder tanken just till sekelskiftet. Måhända hade Rosvall 
själv utfört ritningarna till huset. Detta var ju mycket vanligt bland 
officerare på den tiden. M ed tanke på den nämnda lyxskatten frestas 
man till misstanken, att den påverkat husets arkitektur. Fasaden med 
sina många fönster skulle göra ett förmöget intryck. Men för att 
antalet skatteobjekt ej skulle bliva för stort införde man fyra blind* 
fönster på fasaden, medan man på husets baksida knappade in på 
fönstrens antal så mycket som möjligt! Det är dock tänkbart, att kra* 
vet på symmetri medverkat till införandet av blindfönstren.
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Avb. 5. G ruvbyggningen på Stansvik.

Mantalslängderna utvisa, att Thelning var bosatt på Stansvik 
redan 1805. Detta år hade han sannolikt blivit ägare av gården, som 
ju låg nära Sveaborg, där han just denna tid var flitigt sysselsatt med 
att måla poträtt av officerare tillhörande garnisonen. Om man får 
tro Jac. Ahrenberg, hade konsten redan gamla anor på Stansvik. Här 
skall, enligt vad han berättar i kapitel VI i »Rojalister och patrioter», 
på 1780*talet ha funnits ett av Ehrensvärd uppfört »stort provisio* 
nellt skjul med breda, låga fönster; det användes av honom som ate* 
lier för gallionsskärarna, och här gav den gamle målaren Ahrenius 
undervisning i måla och teckna, medan konstruktörerna drogo upp 
sina mallar på de stora ritborden.» Här har, säger Ahrenberg, också 
den första ståtliga Turunmaa*modellen byggts. Och han fortsätter: 
»Detta märkeliga rum, Finlands första konstakademi, var nu skäligen 
förfallet, men hade år efter år fått stå kvar — ett ungdomsminne för 
Mannerskantz.» Ahrenberg har i sin berättelse inflickat så många au* 
tentiska drag ur verkligheten, och detaljerna i ovannämnda skildring 
äro av det slag, att man inte kan anse dem vara helt gripna ur luf* 
ten. A tt Mannerskantz varit ägare av Stansvik, är ju icke överens* 
stämmande med den historiska verkligheten, men man vill dock för* 
moda, att Ahrenberg i fråga om denna »Finlands första konstakademi» 
haft någon tradition att bygga på. Också A. W . Rancken nämner i 
sin bok »Sveaborg, dess tillkomst och öden» (1933), att Elias Martin
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Avb. 6. B åthuset på Stansvik.

en tid bodde på Stansvik och att han där som kamrat hade porträtt* 
målaren Olof Arenius.

Emanuel Thelning  var född i Sverige 1767, men flyttade kort 
före sekelskiftet till Finland. Han gjorde sig mest känd genom sin 
bekanta stora tavla, som föreställde Borgå lantdag 1808, och som 
skaffade honom en livstidspension på 600 rubel om året. Sedan denna 
blivit färdig — den målades på Stansvik — flyttade han till Peters* 
burg, där han avled ensam och glömd år 1831. Om  Thelning på 
Stansvik vet man tyvärr ingenting annat än det mantalslängderna 
meddela, nämligen att han icke »nyttjade guldur, equipager eller jagt* 
hundar» samt att han ej var kortspelare, vilket allt den tiden betrak* 
tades som lyx och beskattades. Av samma längder framgår vidare, 
att hans gårdsfolk bestod av 7 mantalsskrivna personer: han själv, 
hans hustru, två pigor, två torpare och en torparhustru. Thelnings 
äktenskap med Katarina Bergenklot var barnlöst.

Då uppgifterna om Thelning äro så ytterst knappa, kan det 
vara av intresse att taga del av den karakteristik av honom, som 
Fredrik Cygnaeus ger i ett kåseri i Helsingfors Tidningar för 1842. 
Cygnaeus breda, ordrika stil lämpar sig emellertid ej för citat i en 
kort uppsats. Han framställer Thelning som en stilla och anspråks* 
lös man, en ensam anakoret, som framlevde sina sista »bittert ljuva» 
stunder i en liten vindskammare i Petersburg. M ed sitt veka, fin*
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känsliga konstnärssinne hade han dragit sig tillbaka från världen, 
djupt missmodig över sin förfelade konst, sitt förfelade liv.

Enligt köpebrev av den 11 november 1817 sålde Thelning och 
hans hustu Stansvik för 9000 rubel bancoassignationer åt den några 
månader tidigare adlade ledamoten i regeringskonseljen, sedermera 
verkliga statsrådet Fredrik Vilhelm Edelheim  (Krogius).

Medan Thelning bodde i Petersburg, hade Stansvik varit uthyrt 
åt högre ryska officerare från Sveaborg. 1814 är gården enligt man* 
talslängderna bebodd av en viss amiral Bodakow och 1817 är den 
uthyrd åt amiralen, greve Ludovik Heiden, far till Finlands general* 
guvernör på 1880* och 90*talen. Heiden bodde kvar på Stansvik ännu 
under Edelheims tid till 1820. Från år 1821 har familjen Edelheim 
tagit gården i besittning om också endast om somrarna. Edelheim 
hade 1816 förlorat sin första hustru Anna Maria Franzén, och ingick 
i juli 1818 nytt äktenskap med Eleonora Elisabet Charlotta Taube, 
som var änka efter kapten Georg Vilhelm Bruncrona. H an hade med 
sin första hustru 8 barn, som vid moderns död ännu ej uppnått 
myndig ålder. Barnskaran ökades ytterligare, då hans andra hustru 
förde med sig i »boet» tvenne söner från sitt föregående gifte. N är 
familjen år 1819 flyttade från Å bo till Helsingfors och om somrarna 
befolkade Stansvik, kan man tänka sig, att det gick livligt till både 
inom och utom hus. I mars föddes ett barn till, sonen Fredrik Otto, 
som emellertid avled en månad senare. Han var Fredrik Vilhelms 
enda barn i andra giftet.

U nder 1820*talet pågick mellan staden å ena sidan och ett antal 
egendomsägare i trakten å den andra en process rörande fiskevattnen, 
varvid Stansviks intressen bevakades av juris kandidaten Paul Edel* 
heim. Som en kuriositet må nämnas, att då rättegången syntes av
löpa mot stadens intressen, dess ombudsman, häradshövding Berndt 
Ulrik Tigerstedt, bl. a. åberopade namnet Stansvik, vilket skulle vara 
en förkortning av benämningen »Stadens vik», såsom bevis för att 
stadens fiskevatten egentligen sträckte sig ända hit. Motparten fann 
denna argumentering så »sinnrik», att den bevisade orimligheten av 
stadens anspråk .1

Efter statsrådet Edelheims död i maj 1833 tillhörde egendomen 
hans barn till den 5 september 1836, då äldste sonen, senatskanslis* 
ten, sedermera senatorn och statsrådet Paul H enrik Edelheim  utlöste 
sina syskon ur boet och blev ensam ägare till Stansvik. Priset för 
hela egendomen beräknades då till 12.000 rubel bancoassignationer.

* Som källa för Stansviks historia und er 1800*talet ha i främsta rum m et an* 
litats handlingar, som tillhöra gårdens nuvarande ägare.
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Paul Henrik Edelheim var gift med Emilia Kristina af Brunér och 
hade med henne fem barn, av vilka det äldsta vid faderns död 1855 
hade fyllt 10 år. Om Edelheims person säger en nekrolog i Hel* 
singfors tidningar 1855, sannolikt författad av Topelius: »Så allmänt 
aktad, så verkligt värderad bortgår väl sällan en man från samhällets 
högre platser.» I efterlämnade anteckningar och handlingar har den 
tid, då Stansvik tillhörde familjen Edelheim, lämnat så obetydliga 
spår, att gårdens namn icke ens nämnes i släktens historia.1 Här flo* 
rerade dock om somrarna ett glatt familjeliv, som hos makarna Edel* 
heims barn och barnbarn lämnat outplånliga minnen. En svag åter* 
glans av detta lyckliga sommarliv här speglar sig i följande rader, 
som en dotterson till statsrådet Edelheim, bergmästaren C. F. West* 
berg i Sverige (Knutsberg, Nora) inflickar i en dikt, skriven till Z. 
Topelius i ett brev av den 21 nov. 1891:

»Ej glömmer jag, om tiden än förrinne, 
hur fagert Stansvik där i månsken låg.»

Från dessa tider härstammar ett åttkantigt bord i parken och en 
bänk, i vars ryggstöd äro infällda följande initialer, vilka hänföra sig 
till den Edelheimska släktkretsen:

S. H . — C. W . — M. W . — A. M. — E. H.
Att Stansvik varit kärt för dess ägare framgår bland annat av

de många avbildningar av stället, vilka dessa under tidernas lopp läto
utföra. Ännu finnas i behåll några koppar med motiv från Stansvik 
(se bilden s. 58), tydligen tillhörande en större servis från statsrådet 
Fredrik Wilheim Edelheims tid. Se vidare den å s. 47 avbildade tavlan!

Vid årsskiftet 1855—56 bytte Stansvik åter ägare, då statsrådet 
Paul Henrik Edelheims omyndiga barns förmyndare bankdirektör 
Frans Edelheim sålde gården till universitetsadjunkten, medicine* och 
kirurgiedoktorn, sedermera baroniserade professorn och generaldirek* 
tören vid Medicinalstyrelsen K nut Felix von W illebrand. Köpeskil* 
lingen utgjorde 8.500 rubel silver, varav 6.572 rubel var i egendomen 
intecknad gäld. Tillträdet skedde den 1 januari 1856. I köpet ingick 
en del inventarier och kreatur, bland vilka må nämnas tvenne arbets* 
hästar och två kor, en äldre slup, måhända den, som finnes avbildad 
på v. Wrights tavla (s. 47), 2 roddbåtar och en not. Av möbler med* 
följde bl. a. en spegel, 2 soffor, 4 länstolar, 12 karmstolar, sannolikt 
delvis det möblemang, som ännu står kvar i salongen i övre våningen.

Enligt en förmodligen av Frans Edelheim författad beskrivning

1 John E. Roos, Släkten Krogius. H elsingfors 1924.
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av egendomen hade därstädes på långa tider ej bedrivits något egent* 
ligt åkerbruk, »utan den befintliga åkern blivit begagnad huvudsak* 
ligast till mera lönande odling av potäter och andra jordfrukter». 
Man hade dock »cirkulationsvis» utsått i åkrarna 3 å 4 tunnor höst* 
och vårsäd. Trädgården innehöll en mängd äppelträd av »utvalda 
sorter, plommon, päron* och körsbärsträd samt bärbuskar av alla slag.» 
Till lägenheten hörde vidare ett mindre orangeri, ett vinkast samt 
drivbänkar. Av byggnader funnos, förutom karaktärshuset, en flygel* 
byggnad med 5 rum, tre mindre boningshus med tillsammans 6 rum 
för arbetsfolket, en ria, stall, fähus, vagnslider, visthus, redskapshus, 
vedlider, badstuga, en god iskällare samt en potatiskällare av gråsten. 
Gården beräknades kunna väl föda 2 hästar och 6 kor och dessutom 
saluföra 1500 lispund hö årligen. Rågskörden uppskattades till minst 
12 tunnor, kornskörden till minst tre och havreskörden till minst 6 
tunnor. Potatisavkastningen beräknades till omkring 120 tunnor 
under normala år. Fiskevattnet var utarrenderat åt en fiskare, som 
bebodde eget hus på gårdens mark och i årligt arrende erlade 12 
rubel silver eller under bråd arbetstid gjorde motsvarande antal dags* 
verken. Nettobehållningen av gårdens avkastning beräknades i me* 
deltal till 440 rubel silver.

Det var sålunda ett rätt anspråkslöst jordbruk doktor von Wille* 
brand övertog, då han blev ägare av Stansvik. Hans avsikt var för* 
modligen också endast att erhålla en vacker sommarbostad för sig 
och sin familj samt en angenäm sysselsättning vid sidan av sitt egent* 
liga kall som läkare och vetenskapsman, v. W illebrand nedlade 
mycket arbete på gårdens förskönande. H an planterade den vackra 
ekallén, som nu ger sin prägel åt uppfarten till gården från land* 
sidan. Plantorna voro satta av ollon, dem han medfört från Fon* 
tainebleauskogen i Frankrike. Den mot stranden sluttande planen 
mellan karaktärsbyggnaden och båthuset omreglerades. På stranden 
byggdes en kägelbana och på Talludden uppfördes ett lusthus, där 
man kunde njuta av den hänförande utsikten över Kronbergsfjärden 
och över farleden österut. Såsom en kuriositet må nämnas, att detta 
lilla lusthus flyttades från södra hamnen i Helsingfors, där det tidi* 
gare tjänstgjort som biljettkontor på sjötraden Helsingfors—Petersburg. 
Lusthuset eller det s. k. templet på »Holmen» vid den lilla »Gruv* 
viken» härstammade från den Edelheimska tiden. Av intresse kan 
vara att nämna, att en av villorna på de Stansvik tillhörande hol* 
marna, den på Långholmen, utgjort vågpaviljong i Helsingfors och 
uppgives vara ritad av Engel. — Generaldirektör v. W illebrand ut* 
vidgade och förskönade även trädgården genom plantering av nya 
fruktträd och bärbuskar.
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Stansvik blev sommartid genom sin naturskönhet och sitt värd« 

folks älskvärda gästfrihet en omtyckt tillflyktsort för många huvud« 
stadsbor, och på dess mark fingo många av familjens vänner som« 
marbostäder, till vilka de år efter år med samma förtjusning åter« 
vände. Bland de sistnämnda må särskilt nämnas familjerna August 
Schauman, Knut Furuhjelm samt A. von Collan. Aven med gran« 
narna på Degerö idkades ett livligt umgänge. Det glada och fria 
ungdomsliv, som familjens egna ungdomar — Victor, Maria, Erik, Rein« 
hold och Alice v. Willebrand — med jämnåriga kamrater på de när«

Avb. 7. Salongen på Stansvik.

liggande egendomarna då förde, har hos dem efterlämnat outplån« 
liga minnen. En av dem, numera överstelöjtnanten, baron Erik v. 
Willebrand, den på 1880«talet så kände kapplöpningsryttaren (»vår 
landsman» enligt dåtida tidningsspråk), har med älskvärt tillmötes* 
gående ställt sina anteckningar om dessa tider — 1860* 70*talen — 
till mitt förfogande, och jag begagnar mig av tillfället att ur dem 
meddela några utdrag.

»I vissa avseenden företedde Stansvik den tiden en annan an* 
blick än nu. För det första funnos då inga andra villor varken på 
Stansvik eller på angränsande områden än vår lilla gula villa, som 
ständigt beboddes av familjen Tschetschulin och villan på »Holmen», 
där professor A. E. Arppe med familj den sommaren bodde. Vi barn
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hade därför fritt spelrum överallt på obebodda stränder, holmar och klip* 
por; och mycket mera lycka än konst var det ju  sannerligen att under 
våra båtfärder och upptäcktslekar ingen av oss förolyckades. Natur* 
ligtvis funnos då inga ångslupskommunikationer, men i stället prak* 
tiserades ofta den ganska äventyrliga metoden att man, som det hette, 
»parerade» Borgå*ångbåten. Detta gick till på så sätt att man rodde 
ut rakt emot den frambrusande hjulångaren och manövrerade rodd* 
båten så att den ett visst moment gled invid ångarens sida, varpå 
man fattade tag i en utkastad fånglina och med tillhjälp av en fall*

A vb. 8. Kopp av ryskt porslin  m ed b ild  av Stansvik.

repstrappa äntrade upp på däcket. För det ändamålet låg alltid en 
roddbåt förtöjd vid gamla Talluddsbryggan nedanför lusthuset. Syn* 
nerligen skicklig i konsten att »parera» var vår oumbärliga dräng 
Magnus och så vitt jag minns misslyckades hans »pareringar» aldrig. 
Men det allmänna trafikmedlet var ju  förstås rodd eller segling och 
på detta primitiva sätt strömmade gäster till Stansvik minst lika ofta 
och obesvärat som nuförtiden.

Ett gårdens faktotum var Stansviks dåvarande förvaltare, gamle 
trädgårdsmästaren Villberg, som driftigt och omtänksamt skötte od* 
lingarna, försäljningen och allt annat, fastän han nog sällan var rik* 
tig-t spiknykter. Jag för min del imponerades av gamle Villberg, när 
han under regniga dagar styrkt sig med en tår på tand och satt och 
slöjdade i redskapslidret, ty då skildrade han livligt sina minnen
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bl. a. av Sveaborgs bombardemang under Krimkriget och han be* 
rättade fängslande om hur Sandhamn tappert försvarades av en fåtalig 
trupp finska skarpskyttar, vilka träffsäkert sköto in i en anfallande 
engelsk jagares kanongluggar. Dagligen kl. 5 på morgonen rodde 
Villberg och Villbergskan den lastade mjölkbåten till staden, och 
vanligtvis medföljde också min far och återvände med dem.

Underbart att folk den tiden utan knot höll ut med den stän* 
diga rodden och med det hårda dagsarbetet från bittida till sent på 
kvällen! Av allt att döma skulle man väl tro att dåtida levnadsför* 
hållanden i allmänhet voro vida enklare och anspråkslösare än nu* 
förtiden. Jo, visserligen bland arbetarne. Men däremot var herr* 
skapens levnadssätt visst inte anspråkslöst, ty åtminstone på Degerö* 
landet florerade den tiden ett vida livligare sällskapsliv än nu i våra 
dagar. Alla hade utmärkta hästar och ekipager, kuskar och betjänter, 
och på våra smala, backiga vägar sågos åkande och ridande herrar 
och damer så gott som dagligen. Degerö gård ägdes då av den po* 
puläre generalguvernören baron Rokassoffski och Turholm innehades 
av gamle kommerserådet Henrik Borgström, som höll egendomen i 
ett alldeles mönstergillt skick. Vårt umgänge med familjerna Rokas* 
soffski och Borgström var synnerligen livligt, middagar och supéer 
höllos ofta, än hos oss på Stansvik, än på Degerö och på Turholm. 
Jag minns så väl de dyrbara hästar, på vilka bröderna W ladimir och 
Alexej Rokassoffski brukade komma ridande till Stansvik. Den tiden 
drog man sig ej heller för att göra besök på långa distanser. Vi foro 
ofta i vagn till Sonaby och emellanåt ända till Gumtäkt. — Sonaby 
ägdes då av min fars svåger, den berömde rättslärde baronen Gabriel 
von Bonsdorff. Även Gumtäkt tillhörde tidigare farbror Gabriel, som 
sedan avstod egendomen åt sin son, vår kusin Hjalmar von Bons* 
dorff. — Farbror Gabriel, faster Charlotte och deras två döttrar Au* 
gusta och Sonja (sedermera gift med svenske förste hovstallmästaren 
C. J. F. d ’Orchimont) bodde endast om somrarna på Sonaby. Där* 
emot bodde Hjalmar och Matilda v. Bonsdorff med familj året om 
på Gumtäkt. — Ganska ofta kommo Bonsdorffs från Sonaby och 
även Bonsdorffs från Gumtäkt till oss på Stansvik . . . Som synes, 
rådde då på Degerölandet ett äkta gammaldags herrgårdsliv, olikt 
vårt nuvarande levnadssätt.» Efter ovan nämnde Villberg blev år 
1871 P. G. Pettersson från Sverige inspektor å Stansvik. Under den* 
nes och sedermera sonen Emil Petterssons insiktsfulla skötsel ha 
Stansviks jordbruk och trädgårdsanläggningar försatts i ett förträff* 
ligt skick.

Stansviks utseende omkring karaktärshuset torde ha bibehållit 
sig tämligen oförändrat under de senaste hundra åren, frånsett natur*
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ligtvis lövträden som vuxit upp eller nyplanterats. Besökaren, som 
landstiger vid båthuset, får nu som för ett sekel sedan ett starkt och 
enhetligt intryck, bestämt av det unga 1800*talets nyklassiska smak. 
Själva båthuset i gul grundfärg med två symmetriska vita pelarrader 
har tydligen till mönster ett grekiskt tempel. »Gula byggningen» 
med vita pilastrar och sitt trapphus flankerat av två fristående joniska 
pelare erbjuder likaledes en antikiserande anblick. En senare tid, 
som haft svårt att fatta antiksvärmeriet så allvarligt, har tillbyggt två 
verandor och år 1898 en övervåning, allt eftergifter åt behovet av 
ökat utrymme.

Generaldirektör v. Willebrand avled år 1893. Hans maka Anna 
Sofia, f. Jaenisch, överlevde honom i över två decennier. Efter hen* 
nes död år 1914 övergick egendomen till deras barn, friherre Rein* 
hold Felix v. Willebrand samt döttrarna, fru Maria Rohtlieb, gift med 
häradshövding H. Rohtlieb, och fru Alice Fahlbeck, gift med profes* 
sor P. E. Fahlbeck, båda i Sverige. Numera äges Stansviks gård av 
dessas svenska arvingar.

De yngre generationerna från Sverige kommo efterhand att ut* 
göra en allt talrikare skara, som sommar efter sommar gästade Stansvik. 
Med familjerna i grannskapet, alltifrån sekelskiftet särskilt familjerna 
Alfred och Gustaf Norrmén samt August Ramsay, fortsattes äldre 
tiders glada umgängesliv. Över huvud taget har bosättningen på och 
ikring Stansvik erhållit en ovanligt stabil karaktär så till vida som 
många av sommargästerna under årtionden acklimatiserat sig där.

Paul Nyberg.
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Forschungen zur Vors und  Frühgeschichte aus dem M useum  vorgeschichtlicher
A ltertüm er in Kiel. Zweiter Band. Karl W achholtz Verlag. N eum ünster 1935.
M useet i Kiel, vars rika förhistoriska sam lingar länge varit ett täm ligen dött 

kapital, har under professor G. Schw antes’ energiska ledning b liv it en aktiv faktor 
i nordeuropeisk  arkeologisk forskning: betydelsefulla pub likationer och utgrävningar 
bära i lika grad v itnesbörd  härom , och de i N achrich tenbla tt fü r deutsche Vors 
geschichte offentliggjorda notiserna rörande ett planlagt forngerm anskt museum i 
Kiel visa i sin mån, att aktiviteten insättes även på ren t m useala uppgifter.

D et är prof. Schwantes d r Langenheim  i främsta rum m et tackar i förordet 
till det verk, vars titel läses här ovan. Också läsaren får intrycket, a tt tacksägelsen 
är väl m otiverad: man observerar den goda skolningen i de försiktiga och väl 
avvägda konk lusionerna ; författaren utgår från m aterialet, ej från aprioriska föruts 
sättningar eller lärofäders dogmer, drag som prägla även prof. Schwantes' egen 
forskning. M en givetvis kan ej allt detta vara enbart en lärares verk: författaren 
äger synbarligen själv flera egenskaper, som känneteckna en duglig och solid fors* 
kare; den k lart och ärligt genom förda analysen av det förelagda m aterialet visar 
o tvetydigt hans förmåga.

In en kort in ledn ing  preciserar förf. närm are sin uppgift: det gäller att före* 
taga en noggrann undersökning av m egalitkeram iken i Slesvig*Holsten, dess form er 
och fyndkom binationer. I själva planläggningen — icke i u tförand et — ligger arbe* 
tets största brist, för vilken förf. icke är b lind . D et skulle enligt recensentens m ening 
otvivelaktigt ha varit lyckligare, om icke b lo tt det keramiska m aterialet u tan  även 
det övriga gravgodset och själva gravarna fram lagts; om arbetet därigenom  skulle 
ha b liv it alltför om fångsrikt, skulle en snävare geografisk begränsning ha varit att 
förorda. A lldeles frånsett a tt det icke är skäl att underblåsa de tendenser till över* 
skattning av keram iken på övriga ku ltu rfak torers bekostnad, som otvivelaktigt före* 
finnas på många håll, har begränsningen till keram iken till följd, att flera av de 
viktigaste problem en i m egalitkulturens genesis och historia icke kunna behandlas 
med tillbörlig  fullständighet.

D enna anm ärkning är den väsentligaste, som kan riktas m ot d r Langenheims 
arbete. I själva fram ställningen följer förf. en disposition, som faller sig naturlig : 
först en geografiskt o rdnad  fram läggning av materialet, därpå en undersökning  av 
de enskilda lerkärlsarterna typ  fö r typ, sedan ett ko rt kapitel om Ornam entiken och 
slutligen en sam m anfattning m ed behand ling  av de olika kronologiska grupperna, 
den relativa och absoluta krono log in . B land de främsta resultaten b ö r nämnas- 
konsta terandet av den påtagliga o likheten m ellan keram iken från Slesvig och från
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H o lsten ; i fråga om vissa drag i den megalitiska ku ltu ren  har o likheten  påpekats 
redan av Sophus M üller. De enskilda lerkärlstypernas inbördes fö rhållanden  och 
u tb redn ing  belyses m ed talrika värdefulla iakttagelser, men m an kunde m åhända 
säga, a tt undersökningen av de keramiska stilarna i någon m ån försum mas. Detta 
har antagligen sin förklaring i, att förf. ansett en dylik  undersökning  m indre nöd* 
vändig, på g run d  av att denna sida så ingående behandlats i arbeten över dansk 
m egalitkeramik. I fråga om vissa fynd u tan fö r gånggrifter m.m. bekräfta förf:s iakt* 
tagelser Rosenbergs uppfattn ing  av fynden som ur gravarna avlägsnat gravgods; 
rec:s äldre to lkn ing  av dem som offerfynd to rde i flertalet fall vara oriktig, ehuru  
ett n y tt sydsvenskt fynd  uppges ge stöd åt den.

B land de frågor, vilka en enbart på keram iken inställd  und ersökning  icke 
förm år lösa, är u tredn ingen  av förhållandet m ellan de stora stengravarna och flat* 
m arksgravarna m ed megalitiskt inventarium  en av de viktigaste. Förf. har givetvis 
varit tvungen  att beröra även detta spörsm ål och konstaterar, a tt flatm arksgravar av 
detta slag förekom m a under hela m egalittiden ; som bekant finnas sådana även i 
D anm ark, eh u ru  de än n u  icke ingående studerats. I sam band härm ed om talar förf. 
även den ju tska enm ansgravkulturen och accepterar dess relativ t sena d a te rin g ; han 
citerar härv id  Petsch’s täm ligen obetydliga artikel i M annus, icke de äldre nordiska 
arbetena.

D r Langenheim  uppdelar den slesvig=holstenska keram iken på sam m anlagt 
sex period er: äldre och yngre döstid, äldre, m ellersta och yngre gånggriftstid, sten* 
kiststid =  äldsta bronsålder. D et är em ellertid tvivel underkastat, huruv ida  perio* 
den »äldre döstid» verkligen tillhö r d ö s tid e n : av de trattbägare, som räknas till 
denna period, härstam m ar ingen från en stengrav, och belägg för dylika gravars 
förekom st under dessa bägares tid  anföras icke. G ivetvis tillhöra bägarna den tun* 
nackiga yxans tid, m en det är ingalunda givet, a tt detta begrepp och begreppet 
döstid  täcka varandra. Vi stå här in för problem , som t.v. äro  o lösta: när tagas 
dösar i b ruk  i N o rden , och ha m åhända de lerkärl m.m., som faktiskt tillhöra dös* 
tiden, rö tter i en äldre nordisk  kultu r, m edan gravform en själv är ett n y tt inslag. 
På denna pu n k t äro förnyade och grundliga undersökningar inom  hela det nordiska 
m egalitom rådet i hög grad av behovet påkallade. D ärem ot tyckes man sm åningom  
nå en jäm förelsevis stor enstäm m ighet i fråga om gånggriftstidens absoluta krono* 
logi: också d r Langenheim  daterar, liksom flertalet forskare som u nd er senare tid 
sysslat med frågan, gånggriftstidens början  till ko rt före 2000, m edan datum  för 
döstidens början  är osäkrare och bl. a. beroende av det slutliga ställningstagandet 
till det problem , som ovan berörts. I sam band med dateringen av gånggriftstidens 
senare del anför Langenheim  vissa A unjetitzin fly tanden, som han tyckt sig kunna 
iakttaga i keram iken; ett opublicera t svenskt fynd  kom m er m ed all sanno likhet att 
ge an ledning  till liknande iakttagelser. A unjetitzin fly tanden göra sig som bekant 
gällande även under hällkisttiden, dolk tiden, som Langenheim  daterar till tiden 
om kring 1800, ett alltför tidigt datum  även om m an givetvis får räkna med, att den 
utvecklade bronsåldern  vidtager något tidigare i Slesvig*Holsten än  i Skandinavien.

C. A . N .



Deutsche Referate.
Zwei tavastländische „Schwertschleifsteine“  (N ils  Cleve). S. 1—5. Verf. 

beschreibt die beiden ersten in  F inn land — im Kirchspiel Lammi, Südtavastland — 
gefundenen »Schwertschleifsteine», welche zahlreiche Entsprechungen in  Skandina» 
vien, speziell au f G o tland  haben. Ihre Bestim m ung ist bisher n ich t aufgeklärt. Wie 
viele schwedische Schwertschleifsteine kön nen  die tavastländischen Exemplare der 
Eisenzeit zugewiesen w erden: sie stam m en w ahrscheinlich aus der W ikingerzeit.

Im  Kirchspiel Vörå gefundene Bautasteine und s.g. Steinkugeln (Jacob 
Tegengren). S. 6—15. Bautasteine sind  au f dem finnischen Festland bisher n u r  in 
einigen wenigen Exem plaren angetroffen w orden, w ährend sie auf Å land  in  grösser 
M enge Vorkommen. Verf. veröffentlicht ein paar neue Funde, die er im Kirchspiel 
Vörå, Ö sterbo tten, gem acht h a t: auf einem vielleicht der röm ischen Eisenzeit ange» 
hörenden  Steinhügelgrab auf der A n höhe Viskusbacken, D o rf M äkipää, hat er drei 
Bautasteine angetroffen, u nd  zwei andere sind in S teinhügelgräbern der Völker» 
w anderungszeit auf dem Lågpeltkangas ausgegraben w o rd en ; von  den letzteren 
scheint der eine in  liegender Stellung im G rabe niedergelegt w orden zu sein. — In 
G räbern  aus dem 7. Jah rh . hat Verf. ausserdem  5 Steinkugeln gefunden, welche 
mit den oft ornam entierten  S teinkugeln verglichen w erden können , die in schwe» 
dischen und  norw egischen G räbern  zum Vorschein gekom m en sind. Verf. schliesst 
sich den Forschern an, welche sow ohl den B autasteinen wie auch den Steinkugeln 
eine phallossym bolische B edeutung unterlegen wollen.

Eine schwedisch-finnische Skulpturgruppe aus dem 13. Jahrh. (Carl R. 
a f Ugglas). S. 16—24. Zwei oft genannte grosse junggotische Trium phkruzifixe auf 
der Insel Å land, in  bezw. Saltvik u nd  Sund, weisen den eigentüm lichen Zug auf, 
dass ihre K reuzenden zu H äuschen um gebildet sind, in welche sitzende Figuren 
von nich t ganz sicherer B edeutung (Saltvik) oder Evangelistsym bole (Sund) ein» 
gestellt sind. Diese Eigentüm lichkeit ist nicht andersw o beobachtet w orden, wes» 
halb man sie mit einer gewissen B erechtigung als eine au toch thone åländische 
Erfindung u nd  einen Beweis fü r das V orkom m en einer selbständigen Lokalschule 
betrachtet hat. Verf. weist indessen jetz t nach, dass dieselbe Eigentüm lichkeit auf 
einem Kruzifix in der Kirche von  R im bo an der Å land  gegenüberliegenden Küste 
der schwedischen Landschaft U ppland  zu sehen ist, u n d  da dieses Kruzifix als das 
älteste der Reihe angesehen w erden muss, so muss die Priorität einem schwedischen 
B ildhauer zuerkannt w erden. D er U rsprung  dieses Stiles kann vorläufig n icht kunst* 
historisch bestim m t w erden; aber die K ühnheit, m it w elcher die in  die Häuschen 
eingesetzten schön und  elegant geschnitzten Figuren hier — wie auch die Evangelist» 
Symbole auf dem S ünder Kruzifix — ihre Rahm en überschneiden u nd  dam it einen 
überraschenden, pitoresk»malerischen Effekt hervorb ringen, erinnert an die Engel 
auf den K reuzenden gewisser grösser sächsischer Kruzifixe des 13. Jah rhu n d erts  (in
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H alberstadt, W echselburg u.s.w.), welche m it der gleichen für jene  Epoche auffälli* 
gen K ühnheit die um sie gezogenen B egrenzungslinien sprengen, und  da die säch* 
sischen S kulpturen  im Beginn u nd  um die M itte des 13. Jah rh u n d erts  eine unver* 
kennbare stilistische B edeutung für die nordische K unst hatten, ist es w ohl erlaubt 
in  den Bilddetails, von  denen hier die Rede ist, einen originell um gesetzten Nach* 
klang von A nregungen zu sehen, die von  jen en  deutschen Kruzifixen ausgegangen 
sind. Verf. g laubt das Kruzifix von R im bo in  das dritte Viertel, das von  Sund 
ungefähr um  1290 oder etwas früher un d  das beinahe rein hochgotische Kruzifix 
von Saltvik um  1300 ansetzen zu düfen.

Sören Abildgaards Zeichnungen aus Finnland (C . A . N ordm an). S. 25—31. 
Im J. 1754 unternahm  der dänische Zeichner Sören A bildgaard  als Begleiter des 
Geschichtsforschers Jacob  Langebek eine Reise durch u.a. .Südfinnland. Er entw arf 
auf der Reise eine A nzahl hauptsächlich heraldischer Z eichnungen, die im dänischen 
N ationalm useum  verw ahrt w erden. Verf. veröffentlicht die wichtigsten von  ihnen : 
spätm ittelalterliche W appen auf je tz t n icht m ehr vorhanden en  G lasgem älden und  
C horstüh len  in  den K irchen von  M aaria (S:t Marie), N o usia inen  (N ousis) und  
M ynäm äki (Virmo) u nd  ein G rabstein von 1290 in  M aaria, dessen Inschrift — der 
Stein ist, obgleich stark beschädigt, noch v o rhanden  — verschieden gedeutet w orden 
ist. N eben  Elias B renners Z eichnungen aus dem 17. Jah rh . gehören die m it grös* 
serer G enauigheit ausgeführten Skizzen A bildgaards zu den frühesten Zeugnissen 
eines antiquarischen Interesses, das seinen A usdruck in  zuverlässigen B ildern ge* 
funden  hat.

Die neuen Siegel fü r  Harden und Länsm annsdistrikte in Finnland (A . W.
Rancken). S. 32—44. — N achdem  F inn land  selbständig gew orden, w urden neue 
V orschriften für die Siegel der B ehörden ausgegeben. D ie russischen Embleme, 
welche früher oft zur A nw endung gekom m en waren, sollten abgeschafft u nd  durch 
alte historische- Siegelmotive und  W appen ersetzt w erden. Demgemäss sind auch 
die Siegel fü r die H arden und  Länsm annsdistrikte allm ählich um gebildet un d  offi* 
ziell bestätigt w orden. — Bei dieser U m gestaltung haben  in  erster Linie die alten 
österbottn ischen Kirchspielsiegel w ertvolle M otive geliefert, aber auch in  anderen 
Landesteilen ha t es n icht an alten Kirchspiel* u nd  H ardensiegeln gefehlt, deren 
S innbilder in  die neuen Siegel aufgenom m en w erden konnte.n. W o ein Kirchspiel 
oder eine H arde kein eigenes altes Siegel besass, sind an den neuen Siegeln die 
historischen Landschaftsw appen zur A nw endung gekom m en. Ihre B enutzung zu 
dem betreffenden Zweck ha t jedenfalls eine grössere B erechtigung als die der rus* 
sischen Embleme oder der allgemein angew andten, obgleich nie bestätigten Läns* 
wappen, welche alle die alten Siegel in  Vergessenheit zu bringen droh ten .

Stansvik (Paul N yberg). S. 45—60. — Im Schärenhof östlich von H elsingfors 
liegt au f einer Landzunge der grossen Insel Degerö der H errensitz Stansvik. Ab* 
seits von  den grossen Fahrw egen belegen hat das G ut etwas von der idyllischen 
R uhe des 19. Jah rh un d erts  zu bew ahren verm ocht. A ls selbstständiges G ut ist 
Stansvik verhältnism ässig jung . Bis 1798 war es ein T orp  der A llodialsäterei Degerö, 
welche damals den Erben des Leutnants, Freiherr C arl A dam  A rm feit gehörte. 
Bereits im 18. Jh . hatte Stansvik eine gewisse B erühm theit durch  seine, wie man 
glaubte, ergiebigen Silber* u n d  Eisenm inen erlangt. 1798 w urde das T orp  vom 
G ute losgelöst und  ging in  den Besitz des M ajors an der Flotte Jo h an  Ludwig 
Brant über, der es schon 1802 an den Kapitän der M arine, nachm aligen General* 
m ajor im russischen D ienst, Fabian Casim ir Rosvall verkaufte. D ieser baute 1803 
oder 1804 das noch jetz t vorhandene W ohnhaus. Das zweistöckige G ebäude wurde 
in neuklassischem  Stil aufgeführt, der um die Jah rhundertw ende den gustavianischen
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Stil zu verdrängen begann. Schon 1805 verkaufte Rosvall das G ut an den bekann« 
ten Portrait« u n d  M iniaturm aler Em anuel Thelning, der zu jener Zeit mit Portrait« 
malerei in  dem nahen Sveaborg beschäftigt war. In Stansvik hat T heln ing  u.a. das 
grosse Gem älde »der Landtag in Borgå 1808» gemalt. 1817 kam Stansvik durch 
Verkauf w ieder an einen neuen Besitzer, den Staatsrat Fredrik W ilhelm  Edelheim. 
Nachdem  es durch drei G enerationen dieser Familie gehört hatte, w urde es 1856 
von  dem D r med., dem nachm aligen Professor, Freiherrn K nut Felix von W illebrand 
erw orben. W. opferte viele A rbeit an die V erschönerung des Gutes. Er schuf den 
kleinen Park zwischen dem H auptgebäude u nd  dem Meer, legte A lléen an und  
errichtete m ehrere neue G ebäude. Pietätvoll behielt er den neuklassischen Stil bei, 
in welchem das W ohnhaus aufgeführt war. N ach dem Tode des Professors von 
W illebrand 1895 w urde das G ut vier Jahrzehnte lang von dessen W itwe, A nna Sofia, 
geb. Jaenisch, u nd  ihren  K indern, Freiherr R. F. von  W illebrand, Frau M aria Roth« 
lieb u nd  Frau Alice Fahlbeck verwaltet. Zurzeit gehört es den Erben der letzt« 
genann ten  in Schweden.

Litteratur (C . A . N ordm an). S. 61—62. Verf. bespricht K. Langenheim s A rbeit 
»Die Tonw are der R iesensteingräber in  Schleswig«Holstein».
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