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Jolidatus.

Ajat eellehen menevät,

Vuoet tuota tuonnemmaksi,

Uuen päivän paistaessa,

Uuen kuun kumottaessa.

Kal. 1: 245—248.

Aikoja on todellakin kulnnut siitä kun ilman impi,

Snomen sii\n,ni alkuperäisen käsityksen mukaan, „pisti

ilman pielet ja sanoi maat ja manteret". Unliotukseu

\drta on myös melkein kokonaan niellyt ne ajat, joUoin

Pellei*voinen, pellon poika, kylvi ensimmäisen siemenen

suomalaiseen maalian.

Uusi päivä paistaa ja unsi kun knmottaa epäile-

mättä tänä nutena aikanamme. Liionnontutkinto onpys-

tyttänyt maalle ja taivaalle ikään kuin uudet pielet ja

tiede ykä enemmän näyttää, kuinka Inonnon ja ikmis-

elämän vaiheet seuraavat horjiimattomia lakej a. Sillä

järjellä punnitsenune historianunekin tapankset ja järjel-

lisillä perustnksilla rakenamme tulevaisnnttakin. Ja vili-

doin mninaistutkinto koettaa esiin manata liistorian ja

entisj^^den todelliset, eikä mielikn\'ituksen mnkaiset

syntysanat.

Västa muinaistutkinnon kautta on tultu varmaan

vakuutukseen ilimiselämästä ja oloista aikoina, joista

aikakirjat eivät tiedä mitään kertoa. On tultu, näet,

siiken liuomioon etta Suomenkin maassa monia satoja

vuosia, ennenkuin meidän sukumme Venäjän pohjois-

lakeilta tänne siirtyi, asui ja eli sukuja, joiden kansalli-
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suTidesta ei ole vielä selville päästy. Vaikka kjdlä mei-

dän esi-isämme työnsä ja verensä uhrilla övat ijäksi päi-

väksi omistaneet jälkeläisilleen tämän maan, ei tämän

kannikan alknperäinen anastaminen pohjan jäistä vilje-

lyksen omaksi ole kiiitenkaan heidän kunniakseen Inet-

tava. Mikä kansa sen teki, sitä vielä ei tiedetä, sillä se

ei ole jättänyt muita tietoja eli muistoja jälkeensä, kuin

irtaimia ja kiinteitä muinaisjäännöksiä, joita västa vii-

meisinä aikoina on rnvettu tieteellisesti tarkastamaan.

Kiimminkin jo toista tuliatta vnotta enneu Kris-

tnksen syntymää arvellaan ensimmäisien asujamieii tuUeen

Siiomeen. Se aika, jona se tapalitui, kutsutaan kivi-

ajaksi siitä syystä, etfeivät silloiset ihmiset Suomessa

vielä osanneet valmistaa teräkaliija miiiista aiueesta kiiiu

kivestä. Siitä lie tekivät kirveitä, joilla lie piiiita hak-

kasivat, talttoja eli meiseliä, joilla ke sitä koversivat,

tahi valmistivat kienompia piin- ja liuikaluja, niinkuin

työkapineita, astioita, koristuksia y. m., joita tosin ei

kuitenkaan vielä ole löydetty meidän maastamme, iiiutta

moiiissa paikoin muiialla mailmassa usein ilmaantuu,

joissa yhtäläinen kiviaika on kestänyt ehkä kauemmiii

ja missa niitä tiseista syistä on paremmin voinut säilyä.

Ja koska viljelys on saapunut pokjoismailiin ja siis myös

Suomeenkin paljoa myöhemmin knin muiliin etelämpiin

maikin, niin kiviaika täällä oli olemassa silloiii kuin e.

m. Välimeren rannoilla jo osattiin pronsista ja randasta

teräkaluja tehdä. Raudan käyttämisen taito saapui Suo-

meen västa Kristuksen syntymän aikana — taito, joka

jo tullat vuotta ennen oli ollut tunnettu etelä Euro-

passa. Nykyään, sähkön ja liöyryn aikakaudella, emme

taida käsittää sitä kitaisuutta, jolla taidot ja tiedot paka-

nuuden aikana levisivät.



Pakannuden aikajaksot Suomessa siinä järjestyk-

sessä, kun ne toisiansa seurasivat, övat:

1. Kiviaika, ehkä toista vuositiiliatta ennen Kr.

sjTQtymää; silloin oli kivi ainoana teräkalun aineena.

2. Pronssiaika, joUoiii osattiin pronsista (vas-

kesta ja tinasta) tcräkaliija tehdä ja joka arvellaan kes-

täneen ensimmäisen vuosituliannen en. Kr. synt.

3. Varliempi rantaaika, jolloin opittiin rau-

taa takomaan ja käyttämään ^r>YV/tT//?///«'w, Kr. syntymästä

vuoteen 700.

4. Myökempi rantaaika, vnodesta 700 Kris-

tin nskon aikajakson alkann. Tämän ajan alnssa rnpesi

nykyinen Suomen kansa maalian tulemaan. Se sisältää

siis kansamme pakannnden ajan Snomessa.

Pitääksensä paikkansa mailman kilvoituskentällä ja

täyttääkseen tarkoituksensa historiassa pitävät nykyiset

kansat yhtenä tärkeimpänä elitona isänmaansa ja öman

liistoriansa muinaisnnden tnntemista. Snomenkin kansa

tarvitsee välttämättömästi täta tietoa. Muinaistiede, joka

juuri koettaa poistaa entisyyden peitteet, on sen vuoksi

sanalla sanoen yksi Suomen ja sen kansan edistymisen

ehdoista. Täkän totiuiteen pernstnukin Suomen kaikki

muinaistieteelliset liarrastukset.

Nämät vähäiset tiedustukset, jotka tässä ilmaisen,

ölen kesinä w. 1876 ja 1877 suorittanut tiedeseuran anta-

milla valtiovaroilla Hauhon kihlakunnassa, sillä mui-

naismuistoyktiön ehdoituksesta ne tutkimukset, joikin

nämä liittyvät, tekdään kihlakunnittain.



Tämän yleisen silmäyksen jälkeen talidon ryMyä

kililakuiitamnie tarkastamiseen kokonaisuudessaan erit-

täin maantieteelliseltä kannalta, ja sen ohessa mainita

sen kistoriallista syntyä.

Hauhou kihlakuutaau

luetaan vuodesta 1870 seuraavat 10 seurakuntaa : Hauho,

Tuulos, Hattula, Tyrväntö, Vanaja, Hämeeulinnan maa-

seurakunta, Renko, Janakkala, Hausjärvi ja Loppi. Jo

tästä saamme käsitystä kihlaknnnan laveudesta. Talidon

kuitenkin sitä tarkemmin määrätäkseinme sen nlkopno-

leltakin luetella rajapitäjät. Etelässä näemme Tuusu-

lan, Nnrinijärven, Vilidin ja Pyliäjärven seuraknnnat.

Lännessä löydämme Tanimelan, Kalvolan ja Sääksmäen.

Pohjoisen rajan toiseUa puolella övat Pälkäne ja Lno-

piois. Idässä vihdoin Lampi, Kärkölä ja Mänttälä kos-

kevat alaamme.

KirkoUisessa suliteessa övat kaikki seuraknnnat

Turnn kiippakuntaa, paitsi Hauko ja Tuulos, jotka kuu-

luvat Porvoon liiippakuntaan. Hämeenlinnan kaupunki

on keskellä täta alaa, joka liallinnoUisessa suliteessa on

Hämeenlääniii aluetta. Käräjäkunnat seuraavat iiiyös

eri jakoa.

Niinkuin jo sanoin, on tämä kiklakunta nykyisessä

muodossaan nuori. Tietääkseni se kuitenkin ensikerran

ilmestyi jo v. 1454 *), joUoin eras „Niclis Thawest" oli

tuomarina siinä „j Hagw kärade". Mutta Hämeenlääniii

vanliimmasta maankirjasta v. 1543 se tåas puuttuu. Siinä

mainitaan ainoastaan seuraavat 3 Härneen kihlakuntaa

:

*) Waaranen, „medeltids maiiuskiipter" vaiihemmassa valtio-

arkistossa.



Sääksmäki, Hattnia ja Hollola, jolca silloin, niinlviiin

kumminkin 10 viiotta aikaisemmin kutsuttiin myös Hä-

meeiiliniian eli Yli-kihlaknnnaksi ^). Hauho-niminen

kililakunta ilmestyy kuitenkin tåas pian, e. m. vuonna

1553, jolloin se vaan eri anneksina tiilee esiin Hattulan

kihlakunnan okessa ^) j. n. e. Vaan tarkkaan senrata

kaikkia sen vaiheita knnlun täydelliseen historiallis-ker-

tomnkseen, jota nämä mninaistiednstnkset eivät tarkoita.

Mnista mainituista kämäläis-kililakunnista vielä vaan sa-

nanen. Niistä näkyy sekä Hollola etta Sääksmäki il-

mestyvän ensikerran v. 1416. Edellisessä oli silloin tno-

marina eras Hannii Pietarinpoika 3), jälkimmäisessä eras

01a\d Broderinpoika ^). Hattulan kililaknnnan löydämme

tåas ensikerran aikakirjoissamme v. 1426, jolloin eras vapaa-

sukuinen Olaus Hannunpoika oli tuomarina siinä ^). Etta

täällä Hämeessä tällä aikaa eli Erik XIII-Pommerilaisen

hallituksen alkupuolella olijako kysjonyksessä, taidamme

siitäkin arvata etta v. 1405 sanotaan eras Jöns Antinpoika

oUeen kuninkaan tuomarina „puolessa" Hämeessä *^). Tämä

seikka saa selitj^ksensä sekä siitä, etta v. 1390 sanotaan

Klaus Diekn olleen tuomarina „Hämeessä" (tietystikokonai-

suudessaan), etta v. 1405:kin on kysymys Suomen kihlakun-

nista ^). Samallainen oli asian laita Pietari Eaglivaldin-

1) Arvidsson. Handlingar. V: 316, 319.

-) Historiallinen Arkisto V: 2-i.

') Waaranen, medelt. liaiidl. ja kokoelma ,,De la gardiiiiia"

niyös vanliemmassa valtio- arkistossa.

*) Arvidsson. Handl. IX: 2.

*; Arvidsson. Handl. I: 13.

") Arvidsson. Handl. H: 20: niyös n. k. „Svartl)oken"issa vanii.

valt. ark.

") H. Hildebraud y. m. Sveriges historia fr. äldsta tid till vara

dagar. II: 147.



pojan kanssa v. 1374 *). Sanalla sanoen, Hämeen jako

knminiiikiii kolmeen kililakuntaan näkyy tapalituueen

Erik XIII aikana. Polijoismaiden yleisestä liistoriasta

myös tiedämnie etta tällä aikaa puiiliattiin paljon paran-

nuksia Suomessakin Unionin perustamisen johdosta. Tak-

don Hämeen ja'on suhteen kihlakuntiin erittäin muis-

tiittaa Erik XIII:n lainkäynnillisessä katsannossa niin

mainiosta toisesta matkasta Siiomeen v. 1407. Onko

Inonnotonta ajatella yhteyttä tuon matkan ja tämän ja'on

välillä? Ja vaikk'ei tämä olekkaan täydellisesti todis-

tettii, niin meidän kuitenkin täytyy lukea Hämeen jako

useampiin kiklakuntiin niitten hyvien seiirauksien jonk-

koon, jotka kuningatar Margaretan perustama Kalmar'ui

Unioni tuotti Suomelle.

Vaikka siis Hanhon kihlaknnnan eri osat övat näk-

neet monessa siiliteessa eroavaisia vaikeita, ykdistää kei-

tä knitenkin sama luonto. Jo Vanajan vesistön seu-

duilla ilmestyy se Hämeen Inonne, joka tekee tämänkin

maakunnan niin mainioksi kannendeltaan. — Hausjärvellä

ja Lopella tapaamme korkeimmat seiidnt koko tällä ete-

lä-Hämeen alalla, sillä täällä nostaa Salpausselkä karjan-

teensa niin korkealle, etta se salpaa Hämeen ja Uuden

maan vedet toisistaan. Monta korkeata kukkulaa on tällä

selänteellä, joista mainittakoon Lopella Kaakon vuori, joka

tarjoo laveata näköalaa. Viioria ja maan harjanteita on

koko kihlakunta täynnä. Ja jokainen matkustaja kno-

maakin pian, miten korkea ja leveä maan karju eroittaa

Lammin, Tiuiloksen ja Haukon Janakkalasta, Vanajasta

ja Hattnlasta. Tämä liarju, ollen leveämpänä kankaana ete-

*=) Arvids, Handl. II: <>.



läänpäin, kapenee Hauhon ja Vanajan „isoselkien" vä-

lillä, ja siitä kohoten korkeiksi kukknloiksikin, joista

Vermasvuorta Hauhossa kelmtaan kauniista ja avarasta

näköalastaan, muodostaa tämä jylhiä vuori- ja metsä-

seutuja Höömäen, Himnan ja Laidikkalan välimailla eli

Haiihon, Tyi'vännön ja Pälkäneen rajatienoilla. — Saman-

kaltaisia pitkiä ja synkkiä metsiä harjnmaisilla sen-

duilla tapaamme snuremmassa määrässä myös Eengon,

Vanajan, Hämeenlinnan maaseuraknnnan ja Hattulan itä-

puolilla niiden takamaissa taM Tammelaa ja Kalvolaa

vastaan. Vähemmistä vnorisarjoista mainittakoon ne

harjanteet, jotka Lammilta alkaen kulkevat molemmin

piiolin Suoli- ja P^^käjärveä Tnuloksessa ja siten ohjaa-

vat näitten järvien juoksna, joka Ormajärvestä Lammin
pitäjässä saa alkuansa. Samalla tapaa knlkee moleni-

milla pnolin Vanajaveden jnoksua vnori- ja harjujatkoja

jotka monessa paikassa melkoisesti kolioovat. Itäisellä

pnolella övat Hörnan kallio Mettäkylän maalla Hattn-

lassa ja Aulangan vnori Hämeenlinnan maasenrakun-

nassa, sekä läntisellä puolella Linnanpää-\T.iori Tenkoi-

lan maalla Tyrvännössä ja Hattelmalan harju Vanajassa

korkeimpia ja mainioimpia korkeuksia.— Ylipäänsä näh-

dään koko kililakiinnassa korkeita "VTioria ja metsäisiä

kukkuloita lukemattomassa määrässä, joten maa näyttää

h3'vin vaiktelevalta. Harjanteet levenevät liarvoin tasai-

siksi ylängöiksi, niinknin e. m. Pernn 1. Porin avara

nnmmi Lopen lonnaisessa päässä Räyskälän takana. —
Täynnä övat liarjnt syviä ja jyrkkiä Inkkoja, joiden poh-

jista usein ainoastaan vähäinen tilkka taivasta näk3''y.

Tästä syystä olo siellä monelle tuiitnn kamalalta, jota

semmoinen nimi kiiin Helvetin lukko, Tuokimäen talon

maalla Janakkalassa, todistanee. Mutta usein tavataan luk-



kojen sijassa pieniä järviä, tavallisesti umpinaisia, e. m.

iiuo kalaiset ja somat Kolmilammet Hausjärvellä Ryt-

tylän maalla. Väliin on niillä maanalaiset kulut toisiin

järviin, niinkuin e. m. Särkimäjärvellä Hauhossa, josta

joki kulkee toista „pitkää" virstaa maan alatse, mista sen

liriiiän sanotaan kniilnvan, Uiskonlaliteen Kirrijärvessä

Hahkialaii ja Tnlittulau kyläin rajalla.

Kerrotnsta maanlaadusta ja muodosta vesijuoksu-

jen suunnat tietysti riippuvat, ja olkoot nekin tässä ly-

hyesti kerrottuina.

Kaikki joet ja järvet Salpausselänteen eteläpuo-

lella päättyvät yhä enemmän ylidistyiieiiiä, kuitenkin

monella liaaralla Suomen lahteen. Suurempia näistä övat

Keritty- ja Pnneliajarvet Lopen loimaisessa päässä. Ne

yhdistyvät Karjanjoen kautta Vilidin ja Lolijan vesihin

j. n. e. Toinen siuirempi järvi samalla piiolella Sal23aus-

selkää on tuo kirkasvesinen Hirvijärvi, joka kunlnii

ainoastaan osaksi täkän kihlakuntaan. Se on yksi Van-

taanjoen alkuläkteitä. — Purin siiosta, samannimisen

niimmen vieressä, lälitee muiitamia piiroja jnoksemaan

suoraan Tammelan kantta Kokemäen jokeen; mnntamia

tåas kulkee siihen pitkän kierron telityänsä. Ne laske-

vat ensin Kart- eli Salojärveen, joka, eroitettuna ainoas-

taan Salpansselän tässä paikassa kapealla taijjaleella Pu-

neliajärvestä, juoksee, ottaen vastaan monelta taliolta

sivnjokia, Haapaniemen järveen. Täliän viime mainit-

tnnn tulee myös Rengon joki Renkojärvestä, jonka toi-

nen pää on Ivalvolan toinen Hattnlan takamaissa. Haa-

paniemen järvestä tuUaan Kernalan järveen Janakkalas-

sa, johon niin ikään tahi oikeimmin n. k. Vedenjakamaan

kolmelta mnulta liaaralta vesi-janat 1. rivit janautuvat

1. yhdistyvät ykteen yesi-vanaan. Toinen pääkaara tu-



lee aina Pääjärvestä saakka Lamniilla Pnnjoon kautta.

Kolmas alkaa Kalvolasta ja saa lisävesiä Taka-, Ala- ja

Viralanjärvistä. Neljäs lähtee Lopen järvestä ja knlkee

Käsi- ja Alajärvien läpitse. Tästä Kernalan järvestä al-

kaa vilidoin tunnettii sniiri vesivana, kunnes se, ottaen

matkallansa moiita lisäystä erittäin oikealta puolelta,

laskee Vanajan isoselkään. — Nämät vedet, jotka övat

mainitun liarjanteen pohjoispuolella, kuulnvat järvineen

jokineen siilien vesistöön, joka Kokemäen joen kautta

jiioksee Pohjan lahteen. Täliän ylidistyy myös toinen

haara, mutta västa Sääksmäessä. Se mnodostnii mnuii

muassa Tuuloksen ja Hanlion vesistä, joista etevimmät

övat Pyliäjärvi, Roine, Hanlion ja Ilmoilan selat, ja on

läliinnä Vanajan isoselkää kililakunnan suurin vesistö.

A. Pakanuuden aika.

Kiviaika.

Tuo seikka, etta Hanlion kililakunnan polijoisessa

osassa löytyy suurimmat ja enimmät järvet, ansaitsee jo

itsestään liuoniiota, kun ajatteleninie viljelyksen ja liis-

torian alkua kysymyksessä olevalla alalla, sillä niuinais-

tutkinnon avuUa on tultn siilien tietoon, etta viljelys e.

m. Europassa on ensin levinyt etelästä valtameriä pit-

kin pokjoiseen, ja niistä väliitellen jokien juoksuja myö-

den sisämaihin, joissa kalaiset järvet metsäii riistasta

rikkailla seuduilla olivat luonnollisia ja mieluisia olo-

paikkoja näille aikaisille asujamille, jotka siten olivcit

samassa kalastajia ja metsämieliiä. Me tulemmekin västa

selvemmin näkemään kuinka myös Suomen talii oikeim-

min kililakuntamme eri osissa tuo yleinen asuttamis-

laki on vaikuttanut. Ja koska, niinkuin jo edellisessä
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kerroin, suurin osa tämän kihlakunnan vesiä laskee Ko-

kemäen joen kantta valtamereen, sopisi jo siitä arvotella

etta ensimmäiset asukkaat sieltäpäin tänne saapuivat. Mnt-

ta luonnon ediit ilmaantiivat västa silloin parahiten silmi-

emme eteen, kun me näemme ne yliteyclessä tosiseikkojen

kanssa, jotka niistä parhaaksi osaksi riippuvat. Järvirik-

kaudessa eroavaisten seutujen soveliaisuus viljelykselle

saa parliaan valaistnksen kaukaisimman pakaniuiden eli

kiviajan lukuisista löydöistä. Useimmat kiviajan teräkalut,

joita Hanhon kihlakunnasta tnnnetaan, kokoelin kesällä

1877. Sieltä löydetyt övat seiirakunnittain ja löytöpaik-

kojen jälkeen aakkos-järjestyksessä luettnina seuraavat:

Haiihosta.
Alvettiila.

1. OiJiokirves dioritiporfyristä *), ylös otettn maan-

tieltä Hykkärin talon vieressä. Poikkileikkankseltaan

on se 4-knlmainen ja tavallista mnotoa, jota nähdään

kuv. 1, 2 ja 3. Sen kärjestä on kappale poiskakattu

1. S:ii I
. Kulla. Vn- -. Siitakuuta. Wosilahti. '/.. 3. Aunus. ' ,.

*) Kivilait övat miuiränneet Herrat Professori F. Wiik ja Vuo-

ri-insinööri K. P. Solitander.
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i. Toikkileikkaus

kuv. 1, 2 ja 3 muo-
toisille kirveillfja

taltoille.

5. Poikkileikkaus

4-kulmaisille terä-

kaluille, joissa lai-

(lat övat enemmäii

kaarella.

(joka hyvin usein tapahtmi, kun tutkitaan mitä ainetta

tuo muka ilmasta tullut „ukkosen naula" oikeastaan lie-

nee). — Niiukuin luettelosta tulemme näkemään on tä-

rna poikkileikkaukseltaan 4-kulmaineii muoto (vrt. kuv.

4 ja 5) kirveissä ja taltoissa yleisin; koossa eroavat ne

kuitenkin etupäässä

toisistaan, jotta Yli-

opiston museossa, jos-

sa niitä löytyy monta

sataa, nähdään tus-

kin 2 aivau j-litä-

läistä.

2. Kehdon anturan muotoinen halilmuase 1. tuu-

ra hienorakeisesta viheriäiskivisestä porfyrista. (kuv

6). Sen toisessa päässä on terävä ja

latuskainen terä, mutta muutoin poikki-

leikkaukseltaan on toinen laita puoliym-

pyriäinen kuin sian selkcä, toinen latus-

kainen ja suora. Löydetty soramaasta

ojaa kaivaessa n. k. Männistön läkellä.

Tämä ase, jota arvellaan maanvilje-

lyksessä käytetyn, on omituinen Aunuk-

selle, josta niitä tunnetaan liki 60, mutta

Suomesta tähän saakka ainoastaan 3,

toinen ImpilaMelta, toinen Ilmajoelta.

3. 2 tuuman pituinen ja V2 t. leveä

taltta *) kuuteloliuskamasta, terältä leve-

nevä, poikkileikkaukseltaan 4-kulmainen,

Löytöpaikka tuntematoin. Ostettu Män-

nistössä. (vrt. kuv. 7).

. 6. ITauho. Alvet-

tula. V3.

*) Tältat övat ylipäänsä kirveitä pieuemmät.
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Höömäki. (Hyvämäld).

4. Taltta dioritistä,

poik. leik. 4-knlm. te-

rä jyi'källä ja snoralla

1 askulla vaan yhdeltä

laidalta, niinkuin liöy-

län terä. Löydetty kas-

kea raivattaessa Han-

kalan talon tiloilla, jos-

ta myös ostettu. (knv.

&)

5. Vasaraliirveen te-

räpuoU vilieriäiskives-

tä. Löytänyt Rantalan

metsästä eras enti-

nen sotamies Männistöstä, joka sen myi. Eheänä ja

hyvänä näitten kirveitten mnoto on kuin kiiv. 9 ja 10.

%a§Hli^jÄi!a/'''

7. Hauho. Miehoila. '/,. 8. Hauho. Höömäki.

9. Suoinenmaa. '/j. 10. Vars. Suomi. '/,.
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Ilmoila.

G. Sniiri oikokirves ti-

heästä kloritiliuskamasta

(vrt. kuvat 11 ja 12), poik.

leik. pyöreänsoikea (väliän

soikeampi kuin kuv. 29).

Toisesta laidasta näk}^

etta se on ollut varteen

sidottuna. Löj-dett}- muu-

tamasta kiviaidasta Kaup-

pilau talon inaalla. jolion

luiiltavasti oli pistetty

suojeliikseksi „pahoja" vas-

taan. Tähäii virkaan kui-

tenkin rautaisia teräka-

luja tavallisesti käyte-

tääu.
11. Satakunta. Koko- 12. Pohjanmaa. Lai-

7. Taltta savilinskamasta

(vrt. kuv. 13.), poik. leik. tosin

neli, vaan ei suoraknlmainen.

niutta terä laskee taittnmatta

ja jyrkemmästi yli-, kiiiii ali-

laidalta, joka on leveämpi. Tä-

rnan poikkileikkaus siis lähenee

sitä poikkileikkausta, joka on

omituinen semmoisissa taltoissa,

kuin kuv. 14 ja 15 osoittavat

ja josta esimerkki nähdään

kuvassa 15 b. Ostettu niin-
^^ Aunus v

kuin edellinenkin Kauppilan talosta.

14. Aunus. '/j.
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8. Foikhikirves sarvikiillukka-linskamasta, poik.

leik. 4-knlinaiiien. Terä on tässäkin vaan yksipuolisella

laskulla muodostettu. (vrt. kuv. 8). Löydetty Kämärin

talon pellosta. Samasta talosta ost.

7. TasataUta dioritista (kiw. 15 a), poik. leik. mel-

kein kolmioinen (kuv. 15 b),

joka muoto on omituinen An-

nuksen kivitaltoille, jotka inyös

useiii övat 2 — 3 kertaa suu-

remmat. (vi^t. kuv. 14). Löytty

Lurin talon niituUa kovasta sa-

vesta ojaa kaivettaessa. Ostet-

tu EUilän talosta Alvettulan

kylästä. Ilmoilau kylässä tie-

dän vielä löytyvän 3 taikka 4

kiviasetta, mutta ihmiset siinä

näkyivät olevan erittäin taika-

uskoisia. Eras suuri kirves oK

jo käsissäni, mutta kun ei sat-

tunut kellään olemaan „pientä"

kävin kylään vaihettamaan,

mutta sillä valin oli omistaja

(tietysti vaimoihminen) pistänyt kalun piiloou, josta

ei enään lähtenyt, eikä rukouksilla, eikä rahoilla, kun

omistaja tuli ikäänkuin mykäksi ja keliräten vaan

ällistää jörötti. Toisessa paikassa ei mitenkään myön-

netty olevan, vaikka koko kyla sitä tiesi. Kolman-

nessa paikassa ei näytetty, vaikka kyllä tunnustet-

tiin olevan, sillä vastasi eras emäntä: „paliat silmät tur-

melevat vielä tavarani".

15 a. Haulio. Alvettula. '/o.

15 b. Poikkileikkaus taltulle kiiv.

15.
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K i r Iv o n Iv y 1 ä.

10. TaWa dioritista, poik. leik. (vrt. kuv. 4) 4-knl-

mainen, 4V2 tnnmaa pitkä, runsaasti tnnmaii leveä ylitä

mittaa ja V4 paksn, jotta se muodoltaaii paljoii mnistnt-

taa nykyisiä hakknnrantoja. Nikkari Hillberg'in antama,

joka on sen saanut E-uotsista asuvilta esi-isiltään.

L a u 1 1 i a.

11. Poikkikirves 1. taltta aphanitista (1. dioritista),

pitkittäin haljennut, terä yksipuolinen ja melkeen snöra

(vrt. kuv. 16), poik. leik. ei 4-kulmainen

sillä sjrrjät övat kaarella (vrt. kuv. 24).

Löytöpaikka tuntematoin. Ostettu Ky-

läläisen torpasta.

Matkant ak a.

12. Oikokirves diabasista (vi't. kuv.

1), poik. leik. 4-kulm. (vrt. kuv. 5). Löyt-

ty Airikkälän taloon kuuluvaa niittua

kuokkiessa. Ostettu samasta talosta.

M i e h o i 1 a.

IB. Paksun ja liyvin liiotun oiko-

Mrveen terä kuv. 1 ja 2 muotoinen dioriti-

porfyristä, 4-kulm. poik. leik., läliinnä

kuv. 5; löydetty Ittilän 1. Höllön pellos-

ta ja ostettu eräältä ittelliseltä Yli-Arven

maalla. ^'^- Pohjanmaa. Kuu-

samo. '/o.

14. Taltta saviliuskamasta (kuv. 7), latuskainen

ja kapeneva terälle päin, joka on hyvin liarvinaista,

myynyt eras ittel. Arven maalla. Löytöpaikka tunte-

matoin.

15. Taltta dioritiporfyristä, 2 tuumaa pitkä ja

noin 1^/2 t. leveä, ohut kuin höylän terä, mutta terästä
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alkaen kapeneva (^T:'t. knv. 17). Ostettu eräältä ittel.

Yli-Hääsistä 1. Ojalasta. Löytöpaikka tuntematoin.

17. Pohjanmaa. Isokyrö. '/o. 18. Haiiho. Miehoila. Vj.

16. Taltta, väliäisen pienempi kuin edelliiien ja

myöskin latuskaineu, mutta melkeen ylitä leveä knmpai-

sestakin päästä, terälashiUa varsipäässähin (kuv. 18);

kovasta saviliiiskamasta. Ost., ja löytöpaikka, niiiikiiin

edellinen. — Täänkaltaisia kalidella terällä varnstettuja

talttoja on liiljan löydetty li3rvin monta Käkisalmen

kihlakmmasta, joita nälidään ylioppilasteu kansatieteel-

lisen mnseiimin Viipuriii osaknnnaii osastossa.

17. Tuumaii pitiiinen ja läliiniiä 4-kulm. taltta (eli-

kä kappale) knutelolmskamasta. Löytöpaikka tuntema-

toin. Ost. Yli-Maiilasta.

18. Suurempi taltta, kuin edellinen kuv. .3 muotoi-

nen; poik. leik. 4-kulm. latuskaisempi kuin kuv. 4, savi-

liuskamasta. Löyt. paik. ja ost. niinkuin edellinen.

Papp ila.

19. Taltta saviliuskamasta (kuv. 19), poikkileik.

niinkuin kuv. 20, joka on lij^vin liarvinaista, sillä taval-
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lisesti 011 poikkileikkaus snorakulmaineii (katso kiiv. 4).

Löytöpaikka tuntematoin. Ost. eräältä miionamielieltä.

19, 20. Hauho. Pappila. Va- ^l- Kuuriumaa. '/i-

Tähän miiotoon sopii miiiiten verrata kiw. 21.

Por ta an kyla.

20. OikoMrves dioritiporfyristä (vi't. kiw. 1), poik.

leik. 4-kiilm. (vrt. kiw. 4), löj^detty 10 vuotta sitten sa-

vesta Halmi-nimisestä pellosta, joka kuuliiii Jokelan ta-

loon. Terä on tässä snoraksi kiilniiiit. Ost. samasta

talosta.

21. Taltta clioritista (vrt. kuv. 1), poik. leik. 4-knlm.,

(vrt. kuv. .5). Löytöpaikka tuntematoin. Ost. Suttisen

torpasta.

22. TaJtta saviliuskamasta, (vi't. kuv. 1 ja poik.

leik. kuv. 4). Löytöpaikka tuntematoin. Ostettu Vas-

tamäen torpasta.

Puoliväli.

23. TaJtan Imppalc^ poik. leik. pitkän soikea, mutta

ei niin paksu kuin kuvassa 29; kovasta saviliuskamasta.

2
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Tämän kiven kokonaisuudessaan on aikoinaan omis-

tannt Puolivälin isännän „nmorin" (isoäidin) isä, joka

löi sen kahteen kappaleesen, joista antoi toisen maini-

tun isännän muorille, joka sittemmin jätti sen perinnök-

si hänelle. Toinen puoli tåas tuli muorin sisaren omak-

si ja on sen jälkeen kulkenut polvesta polveen tiinte-

mattomille teille ilimeitä tekevänä ukkosen naulana. Tä-

rna kappale on liyvin nakerrettu luullnn lääkitysvoi-

mansa täliden „älikyä" vastaan, jonka vnoksi se myy-

tiin, niinkiiin moni mimkin, västa pitkän kesknstelun

jälkeen,

Rukkoila.

24. Suuri ja niin terävä lärves saviliuskamasta,

etta sillä vieläkin voidaan piiuta hakata; mnuten aivan

hiomaton, ja näkyy sen päältä (katso kiw. 22) selvästi

etta se on neljäknlmaiseen ninotoon

saatu pieniä liiiskoja taitavasti naknt-

tamalla koko sen pituudelta, joka on

8 tnnmaa; levyys on 3 t., ja paksuns

1 t. Löydetty ojaa kaivettaessa Ha'an

niitulla kyynärän syvyydestä maan al-

ta, jossa oli maannut kovassa savessa

1. ankossa snnrien kivien syrjällä, så-

dan askeleen päässä Roineesta, joka

tässä muodostaa kauniin lahdelman

Halkoniemen kyljessä. Tämän siisti-

mättömään tekoonsa nähden arvokkaan

muinaisaikaisen työkalun myi mielel-

lään sen löytäjä nikkari Helander.

Näin naknttamalla tehtiin arvattavasti enimmät

kiviset teräkalut alnssa, jolloin ty^^dyttiin yleiseen pää-

•i
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mnotoon; ja västa aikojen vieriessa „sivistys" niin edis-

tyi etta kaluja ruvettiin liiomaan snnria tahkokiviä vas-

taan; senunoisia jo entiseltäkin Suomesta timnetaan joi-

takuita. Nakuttamiseen käytettiin erinäisiä n. k. iiak-

knukiviä. Täänkaltaisia kivisiä tj-ökaluja ei ole kuiten-

kaan vielä Suomesta löydetty, joka todistaa kuinka tun-

tematoin maamme vielä muinaistieteellisessä suhteessa

on, vaikka aivan epäilemättä kivisiä teräkaluja täällä

sepiteltiin. Seiikin vnoksi tarvitaan löj^töpaikat välttä-

mättömästi tarkastaa, etta ki\d-„sepän" tekopaikkoja, joi-

ta Suomessakin on huomattu, ilmaantuisi. — Eikä sekään

ole aivan vähäpätöinen seikka, etta viimein kerrottu

kivikalu makasi peitettynä saven sisään. Sillä koska

tiedämme etta savikerros muodostuii ainoastaan meren

pohjassa, taidamme päättää etta tuo kivikirves joutui

sinne tämän paikan ollessa järven pohjana, sillä myö-

hempään se tnskin on voinnt siihen tulla e. m. maan-

viljelyksen kautta, jossa senkaltaisia kapineita viimeisiin

aikoikin saakka on käytetty noitakaluina kylvövakas-

sa, jj^äpnssin vieressä j. n. e., siitä syystä etta tässä

paikassa ei ole kauan maata viljelty ja kapine tavattiin

liikuttamattomassa ankossa 1. kovassa savessa, johon en-

sikerran ojaa kaivettiin, joita ennen kasken viljel^^ksessä

ei käytettykään. Ja koska myös arvellaan, etta hiomat-

tomat kivikalut övat hiotuita vanhemmat, niin meillä

tässä kirveessä olisi yksi vaniiimpia kivisiä työkapinei-

ta Hauhon kiklakunnasta ; eikä sitä keskentekoiseksi

saata arvata, koska sen terä on vieläkin niin pys-

tyvä, etta sitä seminoisenaan epäilemättä valmiina kaluna

käytettiin. — Jos tämä asian laita paikkansa pitää, niin

se todistaa, etta ensimmäiset ihmiset tähän paikkakun-

taan saapuivat kun sen järvien vedet olivat muutamaa
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sylta korkeammalla knin nykyjään. Aika jona se ta-

paktui, peittyy vielä melkeen läpinäkymättömään pi-

meyteen, Ekkä neljättä tukatta vuotta sitten!

25. Vasarakirveen vasarapuoli sarvikiillukasta, liy-

vin kiottu, miitta katkenut rei'än kokdalla, löydetty Sor-

ratin torpan pellosta Räväsmäen talon maalla. Tään-

kaltaista kokonaista kirvestä näkdään kuv. 9 ja 10. An-

saitsee muistoon panna, etta torp. Aadami Eukkoilan

kylästä toi tämän kalun omasta takdosta minnlle.

Sotiala.

26. Taltta saviliuskamasta, yktä leveä knin pitkä

(IV2 tnumaa); poik. leik. pitkänsoikea, niinkuin kuvassa

24. Löytöpaikka tuntematoin. Sotialasta ostettn.

Torvoila.

27. OnsitaUta kovasta savilinskamasta, poik. leik.

4-knlm. ; selkäpnolella varnstettu syvänteellä nankaa

varten, jolla se sidottiin varteen (knv. 23). Ylösotettu

maan tieltä Kalle-talon vieressä, josta myös ostettn.

23. Hauho. Torvoila. 24. Haulio. Torvoila. '/o.
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28. PoikJciJcirves 1. taltta viheriäiskivisestä porfy-

ristä (kuv. 24), poik. leik. pyöreänsoikea, löydetty Ko-

naajärveii saaren pellosta. Torvoilasta ostettn.

Tiilittula.

29. Taltta^ 2 tiiumaa pituinen ja V2 tnumaa leveä

ja paksn, aphanitistä, poik. leik. 4-kulm. Löydetty ky-

lan maalla. Käytetty noitakapineena. Ostettn eräältä

„tietäjältä" Vitsiälän kylässä.

Uusikylä.

30. Kirves diabasiliuskamasta (vrt. kuv. 3), poik.

leik. melkeen 4-kulm. (vrt. kuv. 5), vaikka syrjätkin vä-

liäii kaarella. Löytöpaikka tuntematoin. Säilytetty mon-

ta sukupolvea Mäkelän talossa, josta ostettu.

V i h a v u o s i.

31. Sunremman hirveen teräpuoli saviliuskamasta,

hyvin karkeatekoinen, poik. leik. luultavasti 4-kulmaineii,

Lö3^töpaikka tnntematoiu. Ostettu Vihavuoden mylly-

paikalla.

Vitsiälä.

32. Taltta saviliuskamasta, varta-

lolta aivan liiomatoin (vrt. kuv. 28), mut-

ta leveämpi teräänpäin ja latuskainen,

jota muotoa nälidään edistjnieempänä ja

kauniimpana kuvassa 25, jossa terä myös

on höylän terän tapainen, niinkuin kuv.

16, 17, 18 ja 24: kin. Löydetty Hauhon

selan rannalta siitä paikasta Kotkan kär-

jellä, jota kutsutaan Karkaustöyräksi.

Ostettu eräältä kylan ittel.
^^'

^ämäki."'/.
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33. Onsitaltan varsipuoli tiheästä viheriäiskivestä

(vrt. knv. 20), poik. leik. melkeen pyöreä, löydetty muu-

taman jyväaitan älta Brandtvillen 1. Pnupon talossa,

josta mj^ös lahjoitettu. — Eheätä ja suurta onsitalttaa

26. Pobjanmaa. Kittilä. '/j. 27. Hämeenmaa. Sysmä. '/j.

nähdään kiivassa 27 :kin, mntta tässä on poik. leik. 4-

kulmainen.

Eräässä talossa Alvettulan kylää löytyy 26 knvau

kaltainen onsitaltta, ja olisi isäiitä siitä luopiinut, mntta

emäntä ei millääii lailla lielpottanut, sillä se oli „perintö-

tavara". Mntta kaikki tietävä liuliii kertoi, ilkeästi kyllä,

etta kän käytti sitä laskiessaan karjaa keväällä laitumel-

le, kävellen silloin sen ympärillä, „nanla" kädessä, jotta

karhn ei pääsisi sitä hajottamaan ja repimään. Kan-

nis ja omitninen onsitaltta talletetaan myös Naakan ta-

lossa. Isäntä olisi sen siinäkin vilidoin myynyt, mntta

yhtä kyvin „pani mnija vastaan".
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34. Kirvccn varsipuoli aphanitistä, poik. leik. 4-

kulm. (vrt. kuv. 5). Löytöpaikka tuntematoin ja ostettu

eräältä ittel.

Vnoli-joki.

35. Taltta saviliuskamasta, latuskai-

nen ja teräpuolelta leveämpi (vrt. kuv. 28,

joka on täta 2 kertaa siiurempi); löydetty

ojaa kaivettaessa Vg kyyiiärän syvyydestä

maan alla, jossa makasi korttelin syvyy-

dessä savikerrokseen kätkettynä, kunnan

silloisen esimieken Vuolijoen maalla, joka

sen Yliopistolle lakjoitti.

Parilta talonpojalta kunlin, etta he

olivat myyneet useampia kivisiä kapi-

neita 1. „ukkosen nauloja" provasti Sire-

lius vainajalle, jonka piti ne Yliopistolle

lähettämän. Löytyvätkö sen kallussa en

taida sanoa, kumminkaan niitä ei ole

museon luetteloon otettu. (Professqri J. R.

Aspelin'in antaman tiedon mukaan löytyy

Gottlund vainajan kokoelmassa 5 kap. kivi-

kalua Hauholta. Olisivatko yllämainitut?).

Vielä tarkemmalla keräämisellä olisi

hyvin monta ki^dkalua Haukosta vielä

saatavana, sillä huomasin niitä tässä ole-

van paljoa enemmän kuin missään mnu-

alla kililakunnassa.

28. Aunu8.

39 a. Tuulos. JuttiUi

Tuiiloksesta.

Juttila. 29 b. Poik. leik. kuv. 29 a.

36. Suuri oikoldrves aphanitistä, poik. leik. aivan

pyöreän soikea (kuv. 29). Löytöpaikka tuntematoin, ost.

Alhaisesta.
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37. Kirves dioritiporfyrista, poik. leik. 4-kulmainen,

löydetty Keson puustellin pellosta Hauholla, ostettu Iso-

Laurilasta (vrt. kuv. 1 ja 3, vaikka tämä on paljon kar-

keatekoisempi).

Tästä luettelosta näkyy kuinka suuri eroitus on

kiviajan löytöjen rikkauden välillä HauhoUa ja Tuulok-

sessa. Ja tämä eroitus ei ole satimnainen, sillä jos ki-

viajan aseita ja kaluja löytyisi siellä verrannoUisesti yh-

tä paljo kuin Hauliossakin, olisi pitänyt niitä enemmän
onkeeni saada.

Tyrväniiöltä.

Anorna a.

38. Vasarahrveen vasarapuoli nralitporfyristraj löy-

detty pellon piennarta knokittaessa Ihamäen torpassa.

TeMäessä on kirves haljennut (kts. kuv. 30) varsiläven

kohdalla, josta ainoastaan Yj on

valmistettu. Lävistäminen teh-

tiin epäilemättä luuputkella,

j ota voidaau päättää puliki me-

nemättömän pnrausläven pok-

jan keskellä olevasta syylästa,

niinkuin kuv. näyttää. — Ai-

noastaan yksi toinen täinmöi-

nen puolitekoinen vasarakirves
JU. TyrviiDtu. Aiiomua. '/.,.

tunnetaan entisestään Suomes-

sa. Nämä 2 kappaletta kuitenkin todistavat enemmän

kuin mikään muu seikka, etta näitä kirveitä Suomessa

tehtiin. — Pätevänä syynä tämän kirveen kotimaiseen 1.

paikalliseen tekoon täytyy myös pitää sen ki"vdlai. Sillä

prof. Wiik'in ja insin. Solitander'in antaman tiedon mu-

kaan on uralitporfyri juuri omituinen vuorilai Hattu-
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lassa. Alkaen pavi virstaa Hämeenliinian pohjoispnolel-

ta kestää se Sattulau kestikievariin saakka; sitä löytyy

myös Kalvolassakin. — Eikä sentäliden suinkaan kaikki

u. k. veneenmuotoiset vasarakirveet ole tänne Ruotsis-

ta tuotnja, niinknin siellä arvellaan *), vaikka kyllä itse

muoto näkyy olevan sieltä kotoisin, jonka moni väittää

kuuluvan pronssiaikaan, joUoin, jospa ei jo aikaisemmin-

kin kansanvälinen yliteys olisi kestänyt lantisen Suo-

men ja Rnotsin välillä. Samasta syystä samassa teok-

sessa arvellaan ruotsalaisen väestön tnlleen maaliamme

jo siihen aikaan eli kolmatta tuhatta vnotta sitten. Ja

arveluttavaa onkin, etta näitä veneenmuotoisia kirveitä

tavataan Siiomessa ainoastaan Päijänteestä länteenpäin

Suomen ja Pohjan lahtien rannoilla ja niiden välisillä

tienoilla.

Haukkila.

39. Snnri oihokirves sarvikiillukkagneisistä, löytty

vesijätöstä Vanajaveden rannalla, käsivarren paksuinen

ja melkeen käden pituinen, pyöreäpäisillä
ilfi*

'

syi'jillä. Varsipuoli on knlunnt (vrt. knv.
f'^'"

2 ja 31) sen ympärille sidotusta varresta

jotta varsi on melkeen pyöreä (vrt. poik.

loik. knvassa 39). Ostettu eräältä Hank-

kilan itteliseltä.

Eräässä Hankkilan torpassa, löytyi

2 kiveä, toinen taltta, toinen mnn ,,erin( >-

mainen", mntta minnsta arvoton kivi.

Taltan olisi emäntämyynyt mitättömänä

„naaraksena", mntta pahaksi onneksi tnli
•'^' ^^*"^''' '^

"^''^''- 'A-

*) vrt. O. Montelius y. m. ,,Sverige!i historiii frän äldsta tid till

våra dagar''. I: 150.
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samassa ukko päivätyöstään, ja nähden onnettoman kau-

pan sanoi hän äreästi: „Tuo ei mene tästä talosta, sillä

se 011 koiras, toisen (naaraksen) saatte vaikka ilmai-

seksi !"

—

Lepas.

40. Oikohirves dioritista, löydetty virran perkauk-

sessa Lepaansalmella (Stjemsund), käytetty varretta suo-

raan kädessä, niin saiiotaan miiseon luettelossa, jossa sil-

lä on N:o 585 *). Insmööri-liuitnantti T:ri K. F. Pip-

piiig'iii lahjoittama.

41. Oikohirves dioritista, löydetty samasta paikasta

knin edellinen. Läliiniiä kiiv. 1 miiotoinen, mutta syrjät

enemmän karella kuiii kiiv. A. Vuorikonduktööri H. J.

Holmberg'in lahjoittama. Miiseon luettelossa N:o 311.

M o n a 1 a.

42. Siireen poiMikirvcen terä kidemäisestä (pii-)

saviliuskamasta, jotensakin ohnt. Tämän terän miiotoa

ja snuriuitta nähdääii kiivassa 28, mutta vartaloltaaii tä-

mä kirves näkyy pikkiisen levemieen nähtävästi niin

paljon kuiii kiiv. 28 kapenee.— Löytty vesijätöistä, jotka

syntyivät Kiiokkalaii kosken perattiia Vanajaveden ran-

noilla. Ostettn Kukkumäen torpasta.

43. Kirccen kappale alkusavilinskamasta ja

44. Kirvcen kappale diabasista 1. aphanitista; poik.

leik. ehkä molemmissa pitkän soikea, niinkuin jos ku-

vassa 4 syrjät olisivat pyöreät. Molempien löytöpaikat

*) Sen suuren ahtanden ja siitä seiuaavaii epäjäijestykseu täh-

den, joka osaksi vielä vallitsee yliopiston miiseuraissa, en ole löytänyt

täta kirvestä, jonka muotoa siis en tunne. Poistukoon piau tiimä ah-

taus, sillä se tekee tutkimukselle suurta haittaa!
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tuntemattomat, mj^ös moleiiiinat ostetut Kirjavan tor-

pasta.

4Ö. Oikokirves tiiviistä viheriäiskivestä, poik. leik.

neliö, siis joka sivn yhtä pitkä, joka ei ole tavallista,

(vrt. kiw. 4). Varsipuolelta näkyy etta se on oUnt var-

teen sidottnna 1. pistettynä (vrt. knv. 2). Löytöpaikka

tnntematoin. Ostettu Mäntylän 1. Kytön torpasta.

R e t u 1 a.

46. Vähäinen oikokirves dioritis-

ta (?) karkeatekoinen ja latuskainen (vrt.

kuv. 25 ja 28). Löytöpaikka tnntema-

toin. Ostettu Raitalan torpasta.

Tykölä.

47. Oikokirres dioritiporfyristä, 2V2

tnnniaa pitkä; varrella Innltavasti käy-

tetty; terästä on käytettäessä lohjen-

nut kaksi linskaa, yksi knmpaiseltakin
32. Tyrväntö. Tykölä. '/j,

pnoletta (kts. knv. 32) jonka jälkeen

terä nndesta hiomisesta tnli vinoksi.

Löytty Tykölän jarven rannalta. Os-

tettu Eerolasta 1. Vähä Sipilästä II-

moilan kylää HauhoUa.

48. Poikk/kirvcs tiiviistä vihe-

riäiskivestä, löydetty Mallasveteen

laskevan Tykölän järven, Valkeakos-

ken alenetttua, maatnneelta rannalta,

poik. leik. pnolikunn näköinen, knv.

33. — Tämä kirves näyttää siis la-

tnskaista ninotoa siitä aseesta, jota

näMään kuvassa 6 ja 36. Ostettn ^^- '^'jrväntö. Tykoiä. v*.

Heikkilän talosta Lusin kylässä.

... \J
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41). Väliäineii taltta dioritista, poik. leik. 4-kulmai-

nen ja saman miiotoinen kuin kuv. 1 ja 4; löydetty Tykö-

län talon pellosta ja ostettu Alasen torpasta.

U skela.

50. Vahäineii taltta saviliuskamasta, poik. leik. 4-

knlmainen. Saman muotoinen kuin kuv. 1 ja 4. Löytöp.

tuntematoin ja ostettu Kelhon torpasta.

Hattulasta.

Kivijoki.

51. Hakliiiuasc (?) saviliuskamasta, väliäinen ja 4-

kulmainen kappale, pitkittäin haljennut. Löytöpaikka

tuntematoin. Ostettu Ali-talosta.

M i e r o 1 a.

53. Taltta saviliuskamasta, ohut ja ylipäässä sou-

kempi; löydetty Mierolan koskesta. Ostettu Lotin ta-

losta (vrt. kuv. 17 ja 28).

Järvistä ja koskista kivisiä teräkaluja usein saadaan,

joka seikka sopinee selitettää kahdella tapaa. Ensiksi

voisi se todistaa etta kiviajan ilimiset osasivat kulkea

merellä. Sitä on voitu muualla todeksi näyttää e. m.

yhdestä puusta koverrettuja ruuliia löytämällä. Näitä

tosin ei tunneta Suomesta, mutta arvattavasti jonkun-

kaltaisia veneitä meikäläisilläkin malitoi oUa, koska tääl-

läkin tietysti asuttiin veden partaalla ja kålan saanti

lienee heillekin oUut tunnettu asia, joka luetaan ihmis-

kunnan ensimmäisiksi elatuskeinoiksi. — Toiseksi sopi-

nee arvata, etta kivisiä teräkaluja olisi erittäin koskiin

paiskattu — uliriksi, joka todistaisi etfeivät kiviajan

ilimiset maassamme olisi olleet uskonnollisia aatteita

vailla.
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Pelkola.

53. Taltan kappale 1. kärki saviliuskamasta, löy-

detty ojasta Pelkolan pellolla. Ostettu Punnilan talosta

Mäskelän kylässä Vanajassa. Palioin

nakntettn lääkitykseksi lehmille ja si-

oille. Ehkä knv. 17 mnotoinen. Seiipoik-

kileikkaiiksesta vrt. N:o 55 ja katso

knv. 34. ^*" ^'"''^' ^''''^- t'iltalle N:o

53. '/„.

54. Yksi oikoMrves Hattulasta tavataan myös H. J.

Holmberg'iii luettelossa : „Fin.ska fornlemningar" s. 23 —
muotoa, löytö- ja muita seikkoja mainitsematta. Nykyi-

sestä museon liiettelosta se myös punttuu.

Hämeenlinnan maaseurakimnasta.

Hätilä.

55. PoiJckiJvirves aphanitistä näyttää vinolta, muiitoin

4-ki-ilmainen ja knv. 17 muotoinen, mntta ei niiii latnskai-

neu kun tään- ja kuv. 16 ja 28 tapaiset tältat, joiden

poikkileikkausten kaavaa nähdään knvassa 24. Tämän ja

N:o 53 poik. leikkausta osoittaa kuv.

34. Löytöpaikka tuntematoin. Os-

tettu eräältä muonamieheltä
,
jonka

vaimon esi-isillä Pälkäneellä se

on ollut.

Morgonblad'm N:ossa262 v. 1877,

jossa niinkuin myös N:o 261 nämä löy-

döt luetaan toisessa järjestyksessä,

viedään tänne yksi varsirei'ällä varus-

tettu Icirves, koska se täällä ostettiin

vekselim. Siren'iltä, joka sen 9 vuotta

sitten löysi Valkeakosken perkauk- ^^ ,^^^i , ^^^^,^ ,,
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sessa Sääksmäellä kj^närän syvyydestä polijan älta

kovasta sorasta. — Tämäntapaisista kirveistä, joita tun-

netaan Suomesta ainoastaan kymmenkunta, saamme kä-

sitystä kuvasta 85. Poik. leik. niissä on tasa- ja neli-

knlmainen.

Yaiiajasta.

Harviala.

56. Vasarakirves ^ löydetty mnntamasta santakuo-

pasta kartanon maalla; se talletetaan Harvialassa. Ker-

tomtiksen mukaan — nälitävänä se ei oUut, koska se

Iniiltiin olevan matkälla oraistajansa kanssa E-uotsissa —
arvelen sen olevan samannäköinen, kun kuv. 9 ja 10.

Kankais.

57. Taltta saviliuskamasta kuv. 3 niuotoinen; vaikka

sitä 3 kertaa lykyempi, löydetty Heikkilän talon pellos-

ta; enemmän latuskainen kuin tavallisesti ja kuv. 4; ru-

maksi tullut „kaaputtamisesta" lääkkeeksi. Ostettu Am-

mälän talosta Hausjärven kirkonkylässä.

Miemala.

58. Taltan teräpuoli vähän köylänterän tapainen,

alipuoli leveämpi kuin ylipuoli, josta terä laskee suoraan,

kuuteloliuskamasta, (vrt. terät kuvissa 13, 16 ja 17) löy-

töpaikka tuntematoin. Antanut Mikkolan isäntä Yli-

opistoUe kansakoulun opettaja Saarisen kautta.

Pappila.

59. Suuri lärvcs dioritista liki 7 tuumaa pitkä ja

2 Va t. leveä, kyviii kiottu, väliäisen alapuolella keski-

kohtaa paksuin IY4 t., josta se kumpaiseenkin pääkän vie-

ruu (vrt. kuv. 2); poik. leik. 4-kulmainen (vrt. kuv. 4),
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löydetty rautatietä rakentaessa Pappilan alapuolella liin-

kan Harvialaan päin rannalle vieväu punaisen portin ja

vahtituvan välillä 3 jalkaa maanpinnan älta kovästa sa-

vesta. Ostettu työmies J. Sjöman'ilta Sattnlau kylästä

Hattnlassa. — Tämäkin kapine ekkä jontui tänne paikaii

ollessa järven pohjana, koska maa sanottiiii oUeen aivan

liikkumaton.

Reiigosta.

Monni.

60. Taltta alkusaviliuskamasta, latuskainen ja te-

rältä hoikkeneva varteen päin; sen muotoa saadaan, jos

ajatellaan kuv. 25 kolme kertaa leveämmäksi. Tämä ei

ole niin huolellisesti liiottn. Poik. leik. vrt. kiivassa 24.

Lö3^töpaikka tuntematoin ; annettu Monnista.

Ne vila.

Gl. Neljännes kumpaisestakin päästä teroitetusta

halikuiiascesta aplianitistä (vrt. kuv. G

ja 36). Löydetty mäen rinteeltä erääs-

sä Nevilän kylään kunluvassa metsäs-

sä, jokon jokii liiultavasti oli sen ta-

paturmasta pudottannt. Ostettii vouti

Kustaalta Ingalasta Hattnlassa.

Ölen toisessa paikassa (katso N:o

2) pnlinnnt tämän kivikalnn lain ko-

toperäisyj'-destä. Todistaako sen ilmes-

tpninen siellä täällä Suomessa, etta jo

ki^dajalla olisi jonkunlainen kauppa^di-

teys kestänyt Aunuksen ja Pokjan-

maan välillä, — ja initä tietä se siinä

tapanksessa olisi kulkenut? 3G. Aunus. V^.
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02. Oikokirves alkiisavilinskamasta ; varresta piiut-

tnn kappale. Laidat pyöreät ja syrjät melkein tasaiset

löydetty Monnin talon maalla, (vrt. kuv. 1 ja 5) annettu

Penttilästä.

Oinala.

53. OiJiokirrc.s dioritista, teräpuoli poik. leik. 4-kul-

mainen (vrt. kuv. 1 ja 4), lö^^detty Oiiialaii kylan maas-

ta. Mista talosta se auiiettiin, en näy ninistooni pan-

neen.

Janakkalasta.

Leppäkoski.

64. Taltta saviliuskamasta (vrt. kiw. 15), varsi pääs-

tä melkein kolmikiilmainen (vrt. kuv. 15 b); löydetty

erään vanhan tallin älta Leppäkosken maalla. Ostettu

Kukonnokan torpasta.

Mallinkaisten kulma.

65. Onsitdltta dioritista, löj^detty Kanerviston tor-

pan läkeltä, likellä Mallinkaisten järveä, kuv. 23 muo-

toinen, paitsi etta tämä on yktä leveä koko pituudeltaan

ja kaipaa selkäpuolella varsisyvännettä. Saman torpan

antama.

Niinisalo.

66. Vasarakirveen vasavapuoli aplianitistä 9 ja 10

kuv. muotoa. Löytöpaikka tuntematoin. Niinisalon ta-

lon antama.

Virala.

67. Taltta 1. oikokirves dioritista kuv. 1 muotoa,

poik. leik. 4-kulm. (vrt. kuv. 4); löytöpaikka tuntema-

toin; ostettu Kiiliamäen torpasta.
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Hausjärvcltä.

Arolampi.

08. Taltta savilinskamasta, poik. leikkaus likimmit-

tiiiii l-knlmainen; ylilaita kapeampi iiiinkniii kuvassa 13,

iiiutta terä taittiiu jyrkkään yksipuolisesti (vrt, knv. 8).

Ylösotettii miien rinteeltä Pirttilän taloii niaalla, ostettu

Mäkelän torpasta samassa kylässä.

Lopelta.

K i r kon kyla,

()9. Oikokirves (?) savilinskamasta. Löydetty Kir-

kunkylästä. Iiei'ästä sen toisessa päässä voisi kalnn pi-

tää kovasimeua, joka naulialla on riippnnnt vyöstä, niin

arvellaan mnseon Inettelossa, joka näyttääkiu todenmn-

kaiselta. V. pastori J. A. Lindströmin lalijoittama. Mn-

senmin Inett. N:o 409.

L anno is.

70. Väliäinen oikohirvcs^ löydetty Pnuuolan talon

maalta. Knvattn H. J. Holniberg'in teoksessa j,Förteck-

ning och afbildningar af finska fornlemningar. pl. V:

20." (vrt. knv. 1 ja 4). Saman lalijoittama knin edelli-

nenkin, Mnseon Inett. N:o 334.

71. Onsitaltta dioritista jotensakin knv. 20 mnotoi-

nen, paitsi etta sen poik. leik. on knin knv. 34. Löydetty

saman talon maalta knin edellinen. Saman lahj. IMnseon

Inett. N:o 33ö.

Läyläis.

72. Oikokirves dioritista karkeatekoinen ja epäsään-

nöllinen; sitä Innltaisiin pikemmin kirveen teräksi, sillä

se on ainoastaan 2V2 t- pitkä, 2 t. leveä ja 17-2^. paksn;

3
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terästä on se pyöreäksi kulunut. Sen lähintä säännöUis-

tä muotoa nähdään kiivissa 1 ja 4; löydetty Hautahuh-

dan talon maalta. Saman lalij. Museon Inett. N:o 332.

73. Taltta savilinskamasta, löydetty ja lahjoitettu

niinknin edellinen. Museon luett. N:o 333. — Kuv. 13

mnotoinen, niutta on sitä leveämpi ja lylij^empi.

Ourajoki.

74. Kirveen varsipuoli, katkelma (vrt. kuv. 1), savi-

liuskamasta, löydetty Ourajoen kylan maalla. Saman

lahj. Museon luett. N:o 336.

Pappila,

75* PoiJcJciJärvcs savilinskamasta, latuskainen ja kuv.

K) mnotoinen ja sunruinen; löydetty Vuotavan torpan tie-

noilla, josta myös annettu. Minun tuomani.

Sajaniemi.

7 G. OnsitalUa knuteloliuskamasta, katkelma, sillä

se on silminnäktävästi nykyaikoina pahoin turmeltu kai-

keti lääkkeeksi (vrt. kuv. 37). Löydetty Sajaniemen ky-

lästä. Pastori Lindström*in lalijoit-

tama. Museon luett. N:o 337.

Top eno.

77. Oikokirves dioritista taval-

lista muotoa, (\a't. kuv. 1 ja 4), löy-

detty Sorin talon maalta. Saman

lalijoittama kuin edellinen. Museon

luett. N:o 331.

Mitä näitten kivikalujen muo-

toiliin tulee, niin kuomatkaamme
37. uusmua. Inga. '/,. ^^^^ ^^^-^ klrvelstä etta taltoista on

enin osa teräväkulmaisia, joten laidat ja syi'jät jj^rkästi
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toisistaan rajautnvat, eli toisilla sanoilla, ne övat enim-

miten poikkileikkaukseltaan neljäknlmaisia. Tämä muoto

on huomattu omituiseksi länsisuomalaisen lylimän läiiti-

sille aloille 1. Päijänteestä länteenpäin, johon piiriin ve-

neonmnotoiset vasarakirveetkin knuluvat *). Tästä pää-

umodosta näemme kuitenkin useita poikkeuksia. Oiko-

kirveistä on nimittäin kolmas osa ja taltoista liki toinen

pnoli pyöreänsoikeita taikka latuskaisia, joissa viime

mainituissa laiclat tavallisesti övat snorat, mutta syrjät

pyöreät. — Ylitä liyvin kuin tämä silmiin pistävä ryh-

mämuoto Inetelluissa aseissa ansaitsee tarkastusta, on

toiselta puolen tärkeätä ryhmämme ålan rajoittamiseksi

lukuun ottaa tno kalnjen pnnte kihlakunnan itäisissä osis-

sa, Tuuloksessa ja Hansjärvellä sekä niiden välimaissakin.

Olisiko todellakin syytä arvella, etta kiviajan sivistys-

keiToksella, joka Keski-Satakunnan vesistöstä lienee kes-

tänyt katkematta näikin sentnihin saakka, on näillä

paikoin Siiomessa jokn itäisiä loppurajojansa, on vastai-

nen tutkimus varmaankin ratkaiseva. Ja siihen nähden

olkoon jo tässä sanottn, etta koko tutkimnsmatkal-

lani ei tullut korviini ensinkään etta „ukkosen nau-

loja" Lammilla päin löytyisikään, kun sitä vastoin en

ainoastaan kuullut puliuttavan monesta kivisestä terä-

kalusta Sääksmäellä ja Pälkäneellä, vaan sain talteeni-

kin kaksi sieltä kotoperäistä, joista jo ylempänä kerroin.

Tämä sattumus todistanee toiselta puolen köyhyj^^ttä,

vaikk'ei aivan puutetta, toiselta rikkautta. Sama kivi-

kalujen köyhyys vallitse ylipäänsä kihlakunnan ete-

lämmissäkin osissa. Jos tämä asianlaita paikkansa

pitää, niin katsoen kiviaikaan kihlakunnassamme täy-

') J. R. Aspoliii 8uom. IJgr. Muinaistutkiiiiion ulkcita. s. Ift, '^3.
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tyy meidän otaksua, mitä jo maantieteelliseltä kannalta

arvelimme, iiimittäin etta kiviaikaiueu viljelys tässä osassa

Siioniea on keheiiuyt ja varttuiiut inelkeen yksinomaisesti

niitten suurien järvien ympäristöissä, jotka maaii- ja

muiiiaistieteellisessä snhteessa hakevat Kokemäeii joeii

kautta luoiinoUista ja alkiiperäistä yhdistys-sidettä valta-

meren ja muun maailman kanssa.

Tosiu löydämme Lopella löydöistä väkäiseu rik-

kaamman ålan, mutta se ei knitenkaan vedä vertoja Hau-

liolle. Tähän katsoen ottakaamme myös knomioon etta

Loppi, läkinnä Haiikoa ja Tyrväntöä, on muita seurakun-

tia rikkaampi järvistä; eikä siis ole ihmeteltävää jos

Lopella jo kiviaikana olisikin ollut vilkkaampi elämä knin

kihlaknnnan mnissa eteläosissa. — Näemme tästäkin

etta viljelys, missa se vaan ilmestyi täliän aikaan, kaik-

kein ensinnä perelityi vesien ympärillä talii niiiikuin

muualla Snomessa, e. ni. etelä-Pohjanmaalla, suurten jo-

kien rannoilla. — Lopen kiviajasta pukuessamme, täytj^

meidän pitää tärkeänä seikkana, etta vedet siellä, niin-

kiiin jo keiTottiin, sunreksi osaksi jiioksevat Suomenlak-

teen, joka asian laita jolitaa mielemme eteläänjjäin lia-

kiessamme tämän paikkakunnan viljelyksen alkua. Täs-

tä voidaan kuitenkin västa tiilevaisnudessa naapnri-kih-

lakimnat tutkittua varmuudella päättää.

Sentäliden näkyy kiviajan ihmisten rintamaat olleen

Hanlion vesistön ja Vanajaveden pääjuoksun tienoilla.

Mutta varmaan liikkui ihmisiä kankaisimmalla pakanuu-

den ajalla Vanajassakin, niinknin tno mainittu, saves-

ta löydetty kirves (N:o 59) todistaa. Hausjärveltä tåas

ei ole ylitään kivistä kapinetta saatu, jota voitaisiin us-

koa sen maassa olleen talletettuna muinaisundesta saak-

ka. Luultavasti niitä ei nionta sieltä löydetä milloin-
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kaan, sillä se on melkeen kokonaan viiorista ja metsäis-

tä maata, jommoista kiviajan asujamot civät näy etupääs-

sä rakastaneen. Janakkalasta ja Rengosta taan nseampia

k^dlä tuniietaan, joista kiuumiiikin mnutainicii (»n täyty-

nyt aikoja maassa maata. Mutta ei niidenkään suhteen

varmaan voida sanoa, ovatko ne kaikki jo kiviaikana

sinne tulleet, sillä moni niistä, jotka pelloista ja niityis-

tä löydetään, on saattanut niiliin paljon myöhemmin ih-

misiltä pndota, koska kivisiä teräkalnja „nkkosen nau-

laii'- iihnessä ja arvossa vielä meidäiikin aikoinamme toi-

sinansa maanviljelyksessä käytetään, ja ennenkin maail-

inassa nkkosen nauloja epäilemättä kuljetettiin paikasta

paikkaan, niinkuin nj^kyään. Västa kun suurempi mää-

rä niitä ilmestyy erilaisista maankerroksista, tulee mei-

dän otaksua etta paikassa mninoin oli kiviaikainen vil-

jelj-s olemassa. Todenmukaisemmalta sentähden näyttää,

etta Hanhon kihlaknnnan viljelys alkoi sen pokjoispuo-

lelta ja leveni levenemistään Vanajan päävesistöä ja sen

sivnliaaroja pitkin etelä- ja sisempiin osiin, joissa niet-

säiset maat olivat tietysti vielä snuremmassa määrässä

petoeläinten vallassa. Silläj vaikka ihmiset kiviaikana

malitoivat olla kerrassaan kalastajia ja metsämiehiä, niin

kuin ainakin ihmiskunnan ja liistorian lapsuudessa, niin

eivät lie knitenkaan täälläkään polijan ja Suomen ko-

Icilla knlinilla syntyneet kokta luonnon licrroiksi, vaan

sen luonnollisiksi palvelijoiksi. Siitä syystä järvet ja

joet jolitivat parahiion ihmisten kiilkua näissä muinai-

sissa erämaissa, joita me nyt kutsiimme viljellyiksi seu-

• luiksi.
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Troussi- Ja varheinpi ruuta-aika.

Koska me liikumme tässä kivikaluista osaksi niin

rikkaalla alalla, sopisi odottaa muitakin pakanuudeii ai-

kaisia mnistomerkkejä täällä löydetyiksi, mntta niin ei ole

kuitenkaan laita. Ajatellessamme kiviroukkioitten ja

hiitten kinkaiden paljoutta e. m. etelä-Pokjan maalla ja

Kokemäen joen varrella (kts. knv. 38), joissa paikoissa

38. Hiitten kiukaita Viasvuorella Harjavallassa.

myös oli rikas kiviaika. kiimmastuttaa se väliän, etfei Han-

lion kihlaknnnassa näy niitä melkeen ollenkaan löytyvän.

Hanliossa näin kiiitenkin kahden kivironkkion jää-

nöksiä, jotka ymmärtääkseni övat ^)ro>?.s\s('"- taikk-A var-

hemman rauta-ajan hantansknmpiija olleet. Sentäkden esi-

tettäköön tässä miiutamia pronssiaikaisia löytöjä Snomes-

ta, jotka muinaistiitkijat lukevat pronssiaikaan (knv. 39

—

43). Yhtäläisiä kalnja löydetään Ruotsissakin pronssiajan

hantaknmmnista. Tämä yhtäläisyys tulee yliä sunrem-

maksi ja varmemmaksi varliemmassa ranta-ajassa. Ja kun

muinaistutkinto Rnotsissa toiselta puolen osoittaa, etta
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\ !

40. Rfikäkcltti. Pohjaumaii. Lailiia. '/.

39. Yai-sikiltti jirnns-

sista. On ollut kiinni-

totty balaistuun var-

teeu. Helsinge. Staf-

fan sby. Vj.

41. Miekka
pronssista.

Pobjanmaa.

Isokyrö. '/,,.

42. Veitsi pronssista. Pohjau-

maa. Laihia. '/,.
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43. Solki jiruiissista. Karjala. Viipuri. '-/-,.

edistys siellä on ollut katkearaaton kiviajan loppupuo-

lelta asti, jonka nojassa e. m. etevä ja mainio muinais-

tutkija O. Montelius päättää, etta osa Rnotsin kansasta

jo kiviajan lopulla siirtyi maahan, niin tämä muinais-

kalujen ylitäläisyys, jonka me liuomasimme jo kiviajasta

puliuessamme on kenties ratkaiseva meilläkin Suomen

muinaisnuteen ja mninaiskansaan katsoen. — Toinen jo

mainituista kiviroukkioista Haiiholla kntsntaan

I. Jättiläishauclaksi.

Aivan liajoitettuna se sijailee Teuron kalliolla Yihajär-

ven rannalla, joka ennen ehkä ympäröitsi kalliota, virs-

tan matkiinpäässä Vihavnoden myllystä. Korkea kallio

tarjoo avarata näköalaa Pundikkalan kylan tienoille

Lnopioisissa. Päänkokoisia ja sekä suurempia etta pie-

nempiä kiviä, joista se kerran rakennettiin, on nähtä-

västi sinne kannettu, mutta nyt vnoren tasalle levitetty.

Kyllä kansa arvikoitsee ja tietää kertoa etta täliän ai-

koinaan olisi liandattu kaksi rikoksen alaista sisarusta

Pundikkalan kylästa, mutta jo nimi viittaa kaukaisem-

piin aikoihin. Myös lienee meillä syytä arvella tämän-

kin knmmun olleen niitä „suuria liautakumpuja", jotka

keskellä mennyttä vuosisataa Hauliossa tutkittiin ja lia-
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joitettiin *). Ne tosin sanotaan olevan Vitsiälän kylan

maalla, mutta tietääkseni siellä ei ole iiinil;i luiin uiin-

ikääii hävitetty

II. H a 11 1 a u s k u m ],) u L ii ni i ai s 8 a a i" e 1 1 a.

Tiimä saari, joka on toista „pitkää virstaa" Vitsiä-

län- ja Kirkonkylien rannoilta, kolioaa Karju- ja Lam-

massaarten välillä isossa Roineessa ja sen yleisen vesi-

tien varrella, jota tänäänkin vielä sekä „vesikansa" Luo-

pioisista tuUessaan etta Pyhäjärven rannoilla Tuulok-

sessa ja Haiiliolla asuvat kulkevat veneillään Hauhon ja

Ilmoilan isoselkiin. Roine levittää tämän, sekä Miehoilan

ja Rukkoilan rantojen välillä ulaj)pansa. Ja Lumiaisesta

alkaa sen pohjassa tuo syvä jnojja, jonka syvyys on tun-

tematon. Niinikään Lumiaissaari viepi ajatiiksiamme

muinaisiuiden epätietoiseen syvyyteen, jonka piirteet kui-

tenkin yliä selvemmin astuvat silmiemme eteen — niin-

kiiin tuo saari itse järven juovasta. Tässä Roineen pie-

iiillä, mutta korkeilla saarilla ja sen somissa, loikertele-

vissa lahdelmissa tepasteli elatuksensa ediiksi ilimissuku-

ja jo ennenkuin nykyinen Snomen kansa asutti nämä

paikat. Väkäinen Lumiaissaari pienine vuoren liuippui-

neen lienee oUut juuri sitä laatua, etta se miellytti paka-

nallisiakin ihmisiä, koska valitsivat sen liautauspaikak-

seen. INIutta se oli toivo clää omaa ikäänsä vanliemmak-

si eli usko kuolemattomuudesta, joka käski pakanat pa-

nemaan hautoihinsa eläneen kapineita ja tavaroita; sillä

lie luulivat kuolemattomuuden kestävän samoilla olidoil-

la ja samassa muodossa manalan majoissa kuiii maankin

päällä. Täta todistaa ne

*) Chr. Herkepaeus, under Pehr Kalilms iiiseciule. Haulio socken-

besk rifning. Åbo, 1756. s. 55.
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7S — 100. „2 3 pyöreänsoikeata rengasta pie-

nempää eri kokoa ja paksuutta'*, jotka Lnmiaissaaresta

v. 1740 löydettiin ja lälietettiin Tnkholinaan, jossa ehkä

vielä löytynevät *). Tarkemmin niitä ei kuvailla, eikä

näin vaillinaisesta kertomuksesta taideta likemmiii mää-

rätä, miltä ajalta ne övat, vaan sitä voidaan sanoa etfei

Snomesta vielä tnnneta kivisiä ronkkioita eli hautans-

kumpuja muiilta knin pronsh^i- tahi varkemmalta rauta-

ajalta.

Herkep8ens'eiL 1, Härkäpään, Haulion silloisen kirk-

koherran teoksessa, jolion yllä viittasin, pulintaan, niin-

kuin jo kerroin, „Vitsiälän liantanskimimnista", mainit-

sematta kuinka monta niitä oli. Elikä useampiakin täm-

möisiä siilien aikaan hävitettyjä löytyisi Vitsiälän maalla,

vaikk'ei kansa tiedä semmoisista mitään pnlina, koska eivät

enää ole hiiomiota lierättäviä. Ranniosta Lumiaissaarella

ei myös knkaan tainnut selkoa antaa ja ainoastaan tässä

tehty löj^tö määräsi tntkimns-tieni sinne. Onko Härkä-

pää todellakin tarkoittanut myös mnita Vitsiälän kylan

maalla olevia liantarannioita, taikka saaneeko hanen lian-

tansknmpnjen jonkkoon myös lukea kertomani kauta-

rannio Teuron kallioUa, siihen voidaan vastata västa

kansan huomion lierättyä näiliin seikkoikin.

Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat kysymyksessä ole-

van pakanallisajan hautanspaikat Hanhon kihlaknnnassa

;

löytyy niitä Lopellakin yksi. Hirvijärven Inoteisellapnolel-

la on Kortto-niminen rnnnnn metsä eli n. k. liikamaa. Mun-

taman sådan askeleen päässä saman nimisestä torpasta, ei

juuri järven rannalla, eikä korkealla paikalla, vaan kätket-

tynä lehdikköön ja melkeen tasaisella maalla tavataan tämä

*) Hist. o. Antiqv. Akad. Ilaiull. XIII: 187; Aspeliii. IMiiiii. Al-

keita. s. J49 ja 354.
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III. Roukkio Korton maalla, jota täällä kutsutaan

kasaksi (vrt. yksi kiuas ku v. 38). Poikittain 10 awkelta

ja ainoastaan 5 jalkaa korkea, on sitä keskeltä joskus

kaivettu ja se sillä tapaa tullut alemmtiksi. Tämä on

suureniniista kivistä kokooniiantu, kuiii ne Hauliolla olc-

vat. joka tietysti riippuu täniän rakontamiselle edulli-

semmasta asemasta.

Toinenkin roukkio löytyy samau Hirvijärven ran-

nalla ruotsin virstan matkan päässä Korton roiikkiosta,

mutta Mannilan torpan maalla, joka kunlnu Nurniijärven

pitäjään. Ollen aukeassa paikassa eräällä vähäisellä met-

säniityllä ja lähellä järven rantaa, näkyi se kumminkin

päältä olevan peitetty mullalla ja ainoastaan sen länti-

sessä päässä oli suurempi, pari kyynärää korkea kivi,

Kooltaan vähäisempi knin edellinenj on tämä knitenkin

sitä korkeampi ja nähtävästi ekeä. — Sanoi 3'ksi ja toi-

nen näillä paikoin kuuUeensa muuallakin erinomaisia

kasoja olevan, vaikk'ei tietty varmaan missa. Ölen muis-

tooni pannut, etta Sajaniemen Uudistaloa 1. Saapaslmh-

taa siinä suhteessa mainittiin.

Kansa luulee näitä kasoja aarne-kaucloiksi ja kai-

vaa niitä sentäliden usein. Taikausko peloittaa kniten-

kin lieitä mninaishantoja ryöstämästä, niinkuin sitäkin

ukkoa, josta jossakin Lopella kerrottiin, ja jonka piti

aukaista yhtä kasaa (Saapasliuhdallako?), mntta, koska

ei saanut työtä tekdyksi samana päivänä, pani hän maa-

ta kasan viereen. Unessa äijä parka kuuli: .,Et saa sitä

aukaista, se on Jumalan voimaa vastaan telity"; ja rauta-

kankea oli myös aamuUa paikaltaan liikutettu. Tästä

päätti ukko parhaaksi jättää liankkeensa siksi.

Muita roukkioita 1. pakanallisaikaisia hautaknmpuja

en nälinyt, enkä kiuillut missään olevan. Elieitä epäilen
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löytyvänkääii, sillä ne ainakin vctävät jotakuta linomio-

ta puoleensa ja niistä 3'ksi ja toinen tietääpuhua. Hävi-

tetyistä tietysti on vaikeampi saacla tietoa ja käsitystä.

Senvuoksi tuskinpa kiikaan enää saattaa sanoa, mikä se

C» kyynärää korkea „kasa" oikeastaan oli, joka ennen

Hattiilan uuden kirkon rakentamista sanotaan olleen sil-

lä vuorella, jonka päälle kirkko tehtiin, jolloin tuo kasa

liävitettiin, ja jossa yanottiin olleen ainoastaan kiviä ja

multaa, eikä mitään munta. Olisiko siinä ollnt pakanal-

lis-liautaknmpn talii mnnta sen aiknista rakennnsta? Sin-

nepäin paikan nimikin vivalitaa, joka oli Hiton Unna.

Omituiselta se näyttäisi, etta me ainoastaan kihla-

knntamme polijois- ja eteläpäässä olemine löytäneet lian-

taknmpnja kerrottua laatna, elFemme olisi hnomanneet

viljelyksen jo kiviaikana siellä paremmin menestjmeen

ja varttnneen. Näyttäähän se siis siltä etta kiviaikaa seu-

raava eclistysjaksokin—olkoon se sitten pronssi- tahi var-

hempi ranta-aika — olisi pysyn^^t etnpäässä yliä samoilla

aloilla. Mntta ennen kaikkia, on meillä vielä koko jouk-

ko kiinteitä muinaisjäännöksiä ja lö3'^töjä, jotka luetaan

varliempaan ranta-aikaan.

Me tarkoitamme 31tii)iaislinnqja, joita, m^^ös lö3'tyy

munalla maassamme. Näitä tunnen Hauhon kililakunnas-

sa 6. Pääluonteensa snliteen yhtäläiset, övat ne jonkun

vuoren taikka harjun kukkulalle rakennetut ja varuste-

tnt kivisillä keliillä 1. aidoilla jyrkimmissä paikoissa, jo-

ten korkein ala rajoittuu paikoittain vuoren talii harjun

omalla iyrkkyydellä ja paikoittain kiviaidoilla. Luonnol-

lisesti ne tämän näin piiritetyn ålan suuruuteen katsoen

ja muissakin yksityisissä seikoissa toisistaan eroavat.

Sentäliden talidon kustakin linnasta erittäin kertoa. En-
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simiiiainen näistä näkyy Tnuloksessa ja sen tavallisin

iiinii nykyään on

IV. Laurin kallio,

niin kutsnttu sen vierossä olevan saman nimisen taloii

jälkeen Juttilan kylässä. Laurin kallio kohoaa paljaana

ja korkeana vuoren kantana n. k. Ristin arolla, josta

sillä myös on nimi Ristin aron kallio, ollen kolmesta

koliden aivan äkkijyrkkä, mutta neljäs pnoli on vieru ja

pistäytyy epätasaisena, loivana kärkenä Pyhäjärveen.

Kallio tarjoo välttävää näkyalaa pitkin Pyliä- ja Suoli-

järvien välistä alannetta. Sen korkein ja enemmän talii

vähemmän tasainen ala on noin 300 neliökyynärää la-

vea, jota ^•ierulkl sivulla 90 askeletta pitkä, muutamissa

paikoissa 2 sylta leveä ja ylipäänsä kyynärän korkuinen,

pään kokoisista mutta myös sekä väliemmistä etta suu-

remmistakin kivistä kokoonpantu aita rajoittaa. Epäile-

mättä korkeampana ennen, on aita aikojen kuluessa „pyl-

lyleinn^^t" ålas. Ylidessä paikassa se juuri kuin katkeaa

ja aukko teki ennen silniinnähtävästi jonknnlaisen por-

tin, jonka molemmilla puolin senvuoksi näkyykin liyvin

suuria kiviä portin pieliksi pantuina (vrt. Unikkolinnan

kuva 45). Aika, jolloin tämä aita rakennettiin, katoaa tarui-

seen hihnärään, sillä tiedettiin täällä kertoa, etta kivi-

tetty tie kävi siitä ennen muinoin yhUi jatkoa ,,ravista"

1. kiviaidasta ja sen aukosta muutaman sådan askeleen

päässä olevaan Koiran kallioon saakka, jota myöden Hii-

si kulki auringon laskun jäälkeen karjoineen lievoisineen.

—Toinen muinaislinna Haulion kihlakuiiassa,

V. Hy

y

pion vuori,

nostaa metsäisen ja, Juttilan rannalta katsottuna, kirkon

tapaisen liarjuusa pohjoispuolella Pj^häjärveä melkeen sen
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toisessa päässä ja lähellä Lehdesmäen kartanoa Hanlioii

senrakunnassa. Niiu korkea, etta näkee kanas niiden

pnitten latvojen ylitse, jotka sen vieressä kasvavat, on

tämä „linna" Inonnon laadnsta ja rakennns-tavasta 3di-

päänsä Lanrinkallion kaltainen, sillä snnrimmaksi osaksi

on Hyypiön vnorikin snoraan jyrkkä knin seinä, mntta

loivissa paikoissa, joista helposti pääsee sen päälle, ja

joita tässä vnoressa löytyy paljon, tavataan melkeen ai-

na samallaisia kiviaitoja, kuin edellisessä linnassa. Mnt-

ta Hyypiö eriää Lanrin kalliosta erittäin siinä, etta se

sisältää paljon avaramman ja snnremman ålan, jonka ym-

pärys tekee pitkän virstau, jonka tähden tällä vuorella

voipi kasvaa snnri metsä ja mahtua väkäinen rakkasno

mättäineen kanervineen. Länteenpäin korkein, viernu

vnori siellä leveällä rinteellä alaspäin ja tässä löytyy

myös pisin ja osaksi pari kyynärää korkea ja leveä kivi-

aita, kokoonpantn snnrista pernstnskivistä, mutta myös

väliemmistä
,

jomraoisista nno pidemmät ja väliemmät

pätkät vnoren vastaisella pnolella ja sen notkopaikoissa

olivat kootnt. Mntta ensin mainittn aita \aioren Inotei-

sella pnolella ei täyttänyt eli kestänyt koko viernvaa

välipaikkaa, niinknin olisi odotettn, vaan vähän enemmän

knin pnoleksi. Pitääkö täta aitanksen vaillinaisnntta,

jota mnissakin paikoissa vnorella nälidään, joksikin pnoli-

tekoiseksi katsottaman, taikka saadaanko arvata sen todis-

tnkseksi tämän ja mnitten senkaltaisten linnojen rauhalli-

sesta tarkoitnksesta, en tiedä. Olkoon tässä vaan sanottn,

mitä yllä mainittn Ck, Härkäpää lansnn jo yllä viitatnssa

teoksessaan s. 54: „Vnorien Iniipnilla ja paljailla kallioilla

nälidään täällä nseampia snnria kivikeliiä, ja asnkkaat

sanovat niiden pakanallisaikoina rakennetniksi sillä tar-

koitnksella, etta ihmiset kävivät siellä painimassa tahi
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nyrkkioikeuclella liätöittämään ja ahdistamaan toisiansa,

joUoin se, joka pakeiii kehästä, jäi tappioUe". Mitä ki-

vikehiä H. oikeastaan tarkoittaa? Löytyisikö Hauliolla

erilajia niitä, vaikk'en knnllut muista initääii? Olisiko

siellä missään u. k. „nunnan- eli jatulin tarhoja" (jungfru-

danser) talii „laivan panoksia", joita erittäin edellisiä,

tavataan lukuisasti Suomen rantamailla ja jotka övat teli-

dyt useista kehiin pannuista kivistä? ^) Todenmukaisemmin

luulisin H:n tarkoittaneen kerrottuja linnoja ja niiden,

koko ympäryksessään käsitettyinä, enemmän talii vähem-

män kellän tapaisia aitauksia. Sama Härkäpää sanoo vielä

kuulleensa mainion Birger Jarlin aikoneen rakentaa lin-

nansa Hyypiön vuorelle, mutta mitä päivällä tektiin, lia-

josi yöllä. Täta samaa tietää kansa vieläkin kertoa, mutta

sen mielessä vallitsee myös toinen ja hy^n omituineu

luulo tästä vuoresta. Raamatussa, näet, puliutaan yhdessä

paikassa kyypiöstä hävitetyssä kaupungissa 2)^ ja mikä

näyttää luonnollisemmalta kuin etta tämä vuori on „liyy-

piön liävitetty kaupunki". Mikä kanpunki? Tietysti Hä-

meenlinna, joka sinne ensin aivottiin, mutta hävitettiin.

Moni kansalainen luule sentäkden profeeta Davidin pu-

kuvan olostansa Hyypiön vuorella Hauhossa , kun

hän murkeissaan tuntee itsensä hyypiön kaltaiseksi mis-

sa hävitetyssä kaupungissa hyvänsä, jossa tuo surua ku-

vaava, yks'toikkoinen lintu mielellään oleskelee. Hyviu

jyllätyltä se todellakin näyttää ja jylhältä tuntuu tällä

vuorella, jota sen nimikin osoittaa.

VI. Linnavuori (kuv. 44).

Saksalan talon maalla Tenholan k3'lässä Tyrvännön kap-

*) Kts. Suomeii imiiiiaismuisto-yhtinn aikakauskirja. 11: lö^^liU.

-) Davidin i)salin. 102: 7.
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palissa ei ole, niinkuiii edelliset limiat, vuorelle, vaan

erään harjun korkeimmalle kukkiilalle rakennettu. Yhtä-

44. Linnavuciri Tyrvännössä. Kiivan oikta imoli v"'lij"isi;i'n.

läisyys eclellisten kanssa näyttäikse siinä, etta väliem-

mistä kivistä kokoonpantn valli ei nletn ylfympäri, vaan

niissä paikoin, missa haiju ei ole äkkivieni. Jyrkin itä-

puoli siis pnuttiiu vallia. Eikä tärna näiu piiritetty ala

ole järiii avara, vaan vielä vähempi kuin Laurin kalliolla.

Niinkuin kuvasta näkyy, näkclään tässä aidassa 1. vallissa

kolme ankkoa 1. porttia.

Täliänkin tietysti Hämeenlinna tarun mukaan aivot-

tiin rakentaa, jota todeksi talidotaan näyttää mnutamilla

tiilin pätkillä, joita siellä sanotaan joskns kaivetnksi.

Tämän vnoren kolidalla näkyy pistävän Vanajan selälle

pitkä Vanajan niemi Ikkalan rantaa ja nientä kohden

Sääksmäellä. Näitten nienten välillä näkyy paljon karia,

joita sanotaan „Hiiden kintaiksi", jotka Hiisi tnllessaan

Rapolan mäestä estämään Birger Jarlia linnaansa rakenta-

masta täliän pudotti *). Mnuten tällä vnorella usein pol-

tetaan kokkoa eli lielavalkeata.

*) Z. Topoliiis. Fiiihuid IViimstäldt i teckniuijar Hfrs. 1845.

s. 'i-^l.
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VII. Aulaugon liiina Hämeenlinnan maaseurakun-

nassa.

Tuskinpa kiikaan tahtoisi uskoa sitä muinaislinnaksi,

sillä kivistä ja mullasta telityä vallia L aitaa ei tässä

paljon ollenkaan eroiteta. Nykyaikoina siellä usein käy-

dääii avaran ja osaksi kaimiinkm näköalan täliden, erit-

täin siitä ajasta, jolloin kuvernööri Rehbinder vainaja

teetti vnorelle ajotien, joka sen päällä, risiilauknsta (!)

alkaen, luikertaa kaaressa sen vuoren kannan ympärillä,

joka on paikan korkein hnippii, johon tie päättyy. Lau-

kun vastapäätä ja kuiiiun toisella puolella jakaantuu

tämä tie kahdeksi haaraksi, joista toinen yhä kiertyy oi-

kealle ylöspäin, toinen kääntyy äkkiä vasemmalle alas-

päin ja \T.e vnoren taakse. Viime mainittn tie, erottuaan

tienhaarasta, käy lieti muinaislinnan kekän 1. vallin poik-

ki. Siinä tuota vallia, samallaista kuin edellisessä linnas-

sa, vaikka se tässä on väkäpätöisempi, voidaan eroittaa

tien knmmallakin puolella. Muinainen kiviaita alkaa siis

sanotusta tienhaarasta väkäisen alempaa ja käy tuskin

erovaisena Relibinder'in tekemän tien ulkopnolella, mnt-

ta jotensakin sen tasalla asken pnkutnn lauknn pikkui-

sen ylipuolelle saakka, jossa sitä kuitenkaan ei enää pal-

jon saata eroittaa. Luultavasti kävi kivivalli nutta tietä

tehtäissä epäselvemmäksi. Viittauksena ja todistuksena

siihen, etta tässä ennen oli muinaisia rakennuksia, olkoon

tässä kertomus tästä paikasta, joka löytyy „Åbo tidnin-

gar"issa N:o 7 v. 1775 ja joka kuuluu näin: „Aulangon

Unna sanotaan ennen olleen varustus eli linnoitus 74 pe-

nikulmaa Hämeenlinnan kaupungista Anlangon järven

vieressä, korkealla vuorella, johon pääsee ainoastaan yh-

deltä puolen, mntta 3 munta puolta sanotaan olevan pää-

semättömiä ja jyrkkiä. Kansa tarinoitsee ja sanoo tärnan
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linnan tnlleen liävitet3^ksi Hämeenlinnaa rakennettaissa.

Vanliat ilimiset tietävät kertoa, etta lieidän nnoruudes-

saan vielä oli paikassa vanhain rakennusten jäännöksiä

ja etta ajan knlnessa mukavat kivet vieritettiin jyrkältä

\aioren knkknlalta ålas ja osaksi vietiin kaikenlaisiin

huoneen rakennnksiin, osaksi vieläkin näk^^ät viioren

juurella". Aulangoii nimeii arvaa kertomnksen tekijä sen

ajau tavan miikaan jolidetnksi eräästä sanasta kreikau

kielessä, joka merkitsee kiiiiinkaallista asuntoa! Aulangon

linna olisi siis ollut pakanallisten kuningasten liovi. Jää-

liöim Inkiakin siiken uskooii!

Eras „Anlanko"-nimiiien ja jdeisesti Hämeenlinnan

tienoilla tunnettu kertomiis löyty^^ Hämäläisessä v. 1863.

N:o 44, 45, 47 — 52. Se koskee sitä aikaa, joUoin Veiiä-

läiset ryöstivät etenkin Savossaja Hämeessä Viipurin pa-

maiikseu jälkeen v. 1496. Kertomiis näkyy perustuvaii

tarinaan, jossa päähenkilöiiia övat siikkela siiksi- ja joutsi-

mies Mäskälän Matti, ritari Ivar Klaimpoika Leijon (Le-

paasta), sotasanomain tiioja A^iipurista, Maiino Kalpanen

ja kalideii viimemainitnn riitaomena Elina Ivatiimaan

rannalla olevasta kartanosta (jonka nimeä ei mainita).

Elina on tietysti kertomnksen ytimenä. Petoksesta liäntä

kolitaan syöstään ritari Aulangon knkknlalta ålas kno-

leman kitaan, mntta reliellisyys ja urlioollisnns saattaa

Elinan Maiinon omaksi. Kertomiis on siis hanskaa ro-

mantisniitta, eikä mninaistiedettä

!

VIII. Linnanpää Vanajassa vastapäätä kirkkoa

Vanajaveden toisella pnolella (kiiv. 45).

Ei tämäkään oikeastaan ole munta knin korkea liar-

jn, joka keskeä ja korkeimmalta paikalta on noin 15 sylen

levyinen vaan alenee ja levenee knmpaisestakin päästä.

Niinknin tavallista ei tässäkään ole rakenniista jyrkillä
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syrjillä, vaan luisuissa paikoissa eli päissäj joissa on kah-

denkertaiset vallit, toinen toista ulompana> jossaseikassa

45. Linuanpää Vanajaasa. Ylipunli pohjoiBeen.
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Linnanpää eroaa muista linnoi^ta. Sisemmäisten vallien

väli on noiii 100 sylta. Pohjoisessa päässä övat vallit

paljon pidemmät, kuin vastaisessa, eikä sisäinen näistä

käy tasaisessa kaaressa, vaan katkelmissa, jotka kulmit-

tain liittyvät yhteen. Parikymmentä sylta tästä tava-

taan toinen vallikehä, jonka molemmat päät lähenevät

sisempää aitaa. En missään täällä liavainniit minkäänlai-

sia porttia. Eteläiset vallit övat pienistä, mutta pohjoi-

sessa olevat sniiremmista, ylipäänsä knitenkin mielien

kannettavista kivistä rakennetut. Tässäkin yhdet Hämeen-

linnan alkuperiistnksia! — Kumpaisellakin puolella Ka-

tumajärveä olevissa Manteren liunasssa — jossa kerrot-

tiin luola löytyvän — ja Kappolau vuoressa jutellaan

vnoren peikkoja asimeen, ennenkiiin Vanajan kirkoii kel-

lot niitä sieltä pois säikälidyttivät.

Kundenjien ja viimeisen muinaislinnau, josta ölen

Hanlion kihlakunnassa saannt tietoa, tapaamme Janak-

kalassa.

XI. Unikkolinna (kuv. 46)

muistuttaa enimmin Lanrin kalliosta Timloksessa. Sen

jotensakin tasaista ja noin 150 neliökyynärää sisältävää

alaa rajoittaa ainoastaan kakdelta sivulta äkkijyrkänteet.

Toinen kalidesta munsta puolesta viernu tasaisesti maan-

tietä vastaan, joka Hämeenlinnasta tullen kulkee 21 virs-

tan päässä tästä okitse Tammisaarelle päin. Toinen vas-

tapuoli on epätasainen ja väkän rotkoinen. Täällä rot-

koissa talii mnuten matalammissa paikoissa näkdään

vähäpätöisiä aitanksia päätä pienemmistä kivistä. Snu-

rempi, vastaisella puolella maantietä löytyvä, nyrkin ja

päänkokoisista mutta myös suuremmistakin kivistä tehty

aita päättyy toisessa päässä suurella kivellä, josta sylen

matkan päässä on toinen suuri kivi, jonka takana ei
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kuitenkaan enää näy vallia. „Portti" onkin kokonaan

toisella puolella, jossa äkkijyrkkyys pian alkaa sivulla,

jonkatähden kiviaitaa siinä ei missään tapauksessa ole

tarvittukaan. Kivivallia alempana pitkin kaltevaa vuo-

renrinnettä löytyy sunria kiviä siellä täällä, joten tämä

niin sanoakseni linnan rintapiioli, näyttää liyvin jyllä-

tyltä. Samallaista näkyä tarjoovat myös Laiirin kallio ja

Hjrypiön vnori, mntta siiuremmassa määrässä. Omituiselta

41;. TnikkMliiina .IiiKikkalnss:!.

tälle liunalle voisi se seikka tnntua, etta se enemmän

kuin mikääii miui edellisistä piileskelee metsän vallassa,

jonkatähden pian sen luultaisiin tehdyksi tiellä kulke-

vaisten rosvoomisen takia, sillä knmminkm jo keskiajalla

mahtoi tässä olla jommoinen tie, jota valtakimnan sekä

virallisia etta virattomia mieliiä kulki Hämeenlinnan ja

Raseporin välillä. Asia ei paljou miuitii siitä, etta tie

ennen kulki Unikkolinnan vastaisella puolella eli ikään-

kuin sen takana. Alanko, jonka ylitse tie nyt käy ja

joka leviää Rehakan talon, Haapaniemen järven ja Unik-

kolinnan vuoriston A^älillä, sanotaan ennen olleen järvenä

ja yhtä vesijatkoa Haapaniemen järven kanssa. Ennen
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muiiioiii saattoi siis täniä liniui oUa lähellä järveii raii-

taa, niinkuiu muiitamat mnutkin linnat kihlaknnnassa.

Toiselta puolen kätkeytyy Hyypiön vuorikin metsään ja

Linnavnori kohoaa metsäisellä maisemalla, eikä jarven

raniialla. Taidamme sentälideii käsittää Unikkolinuaii

muinaisuutta keskiaikaa vanhemmaksi, koska se kaikissa

kohdin vetää vertoja muille kerrotuille linnoille. Sen

vanhuuteen viittaa myös eras kertomus v. 1674 täs-

47. „Pirunpesä" Unikkolinnassa.

tä linnasta, jonka totitori Bomansson muitten täänkal-

taisten kertomiisten ohessa julkaisi Siiomikirjassa vuo-

delta 1858 (s. 117 — 148). Sillä siihen aikaan vaati Ruot-

sin hallitus papistolta kertomnksia valtakunnassa ole-

vista muinaislinnoista. Janakkalan silloinen kirkkoherra

Johana Velin antoi semmoisen Hakoisten ja Unikonlin-

noista. Mitä viimemainittuun tnlee, kertoo hän näin:

„Toinen, joka kutsutaan Unikkolinnaksi, jossa jättiläis-

ten sanotaan ennen tapelleen toistensa kanssa, näkyy vielä
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vuorella, ympäröittynä suurilla ja iiiinkuin varustukseksi

pannuilla kivillä". Eikä sen enempää.

Unikkolinnan toisessa kyljessä löytyy eras vuoren

lohkareista eli halkeemista syntynyt rotko, jossa kivijär-

käleitten välitse voidaan kiivetä linnan päällo, ja jota

kutsutaan „piruii pesäksi" (kuv. 47). Siellä käy luoiinol-

lisesti ilmanveto tavallista väkevämmin. Kerran sammui

siitä kynttilä, kun i)ari miestä kävi sieltä „aarteita" hake-

massa, josta he pelästyivät, sillä piru tietysti lieiigityk-

sellään sen sammutti!

Miltäajaltajaminkä kansan tekemiä nämä muinais-

linnat lienevät, ei ole mahdollista tarkemmin määrätä,

ennen kuin useampia sekä omassa maassa etta muualla

naapnrimaissa löytyviä muinaislinnoja verrataan toisiinsa

ja niistä saadaan kapineita ilmi, mikä elikä voisi kaiva-

misella onnistua, mntta ei knulunnt minun tehtävääni.

Erittäin Ruotsissa sanotaan ylitäläisiä linnoja olevan.

Saadakseen tietää, ovatko aivan yhtäläiset, olisi tarpeel-

lista käydä siellä niitä tutkimassa. Siten voitaisiin var-

maan päättää, saadaanko ne pitää todistuksina eli muis-

tomerkkinä siitä gotilaisesta eli ruotsin sukuisesta väes-

töstä, joka ennen Suomen kansan tnloa maahamme väi-

tetään sitä kansoittaneen suureksi osaksi.

Varhempaan rauta-aikaan luetaan vie-

lä n. k. nnolcn kovasimet (knv. 48). Muo-

doltaan övat ne pitkänsoikeita, niiitta kali-

delta laidalta latuskaisia, joissa taval-

lisesti molemmissa näkyy viivankaltaisia

sy\'^änteitä
,

jotka nnolien hiominen on

vaiknttannt. Niiden kaarekkaisiin syrjiin

on muodostettu tavallisesti uurros; sillä

joku raetallinen länka talii nahkainen .,8. tuuIos. juttua. v,.
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nauha aina kannatti kovasimet vyöhön sidottuina. — Koko

Suomesta ei ole tähän saakka koottu enemmän knin pari-

kymmentä nuolen kovasinta, joka seikka epäilemättä riip-

puu mninaistutkimuksemme nuoruudesta, sillä Hauhon

kihkikunnasta yksistääu sain niitä 6 kappaletta, ja jo

ennestään oli yksi talteen otettu. Yhteensä täältä siis 7,

nimittäin

:

Hauhosfa.

101. Nuolen Jcovasin ukonkivestä (quarzit), ostettii

Ojilan torpasta Portaan kylässä. Löytöpaikka tuntema-

toin. Käytetty „paatarmuorin" kiulussa.

_^ 102. Nuolen kovasbi ukonkivestä,

''^'m vA jonka Lehdesmäen isäntä lahjoitti Yli-

/'iiHl' '''!i|' \
liBliii,' '''''l'|'! \ opistoUe; löytöpaikkaa ei hän varmaan

'''*,'i'l,','i| tiennyt. Toisesta päästä rikki, sillä

siitä on lyöty lääkettä älikyä vastaan

hevoisille.

10.3. Nuolen kovasin ukonkivestä

(kuv. 49), ostettu Lentämäen torpasta

Lahdenta'an kartanon alueella Tyrvän-

49. Hauho. Mustiia %• nössä. Se sanottiin olevan kotoisin

Mustilasta.

Tiiuloksesta.

104. Nuolen Jcovasin ukonkivestä (kuv. 48), löydetty

siitä paikasta Pyliänjärven rannalla, jota kutsutaan Haas-

valkamaksi. Ostettu eräältä ittelliseltä Suomaan i. Talli-

sen maalla Juttilan kylässä.

105. Nuoloi Jcovasin ukonkivestä, toinen laita, niinkuin

tavallista, latuskainen, toinen, harvinaista kyllä, kupera.

Löytty Pyhäjärven rannasta vedessä kävellessä siitä pai-

kasta, missa sen eteläpuolella raja Hauhon ja Tuulokson

välillä alkaa. Ostettu Koisin talosta Juttilan kylässä.
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Tyrväiiiiöstä.

106. Nuohn koras/ )i iikonkivestä, löytt.y Anomaan

nisthollin pellosta. Tietääkseni Iiisinööri Inlicrg'in tuoma.

Jaiiakkalasta.

107. Nuolen l-ovasin ukonkivestä (knv. 50), ei taval-

lista muotoa, eikä siis poikkileikkauksel-

tansa neliknlmainen, vaan pyöreän soikea.

Väliäinen nurrros knitenkin todistaa, etta

se, kuten tavallista, riippui vyöUä. Löy-

(letty Haapaniemen järven rannalta likel-

Lä Kommion siltaa. Ostettu eräästä torpas-

ta Nevilän kylässä Rengossa, jossa käy-

tettiin kellonpuntiksi. '"• J'^'^^'''^-'- "=^^1"^-

Onko se vaan vähäpätöinen sattumns, etta meillä ofi

Haapaniemen järven rannoilta useampia todistnksia kuin

mistään mnnalta etelä-Hämeessä varhemman pakanallis-

ajan oloista? Jo kiviajalta tunnemme näiltä paikoin kum-

minkin yMen kalun, joka voisi olla täältä kotoperäinen,

sillä Monnin talo, jonka pellosta se löydettiin, ei ole

tästä kaukana. Myös olemme jo kertoneet Unikkolinnas-

ta Haapaniemen järven vastapäisen rännan toisella pno-

lella. Vilidoin nnolen kovasin. Olkoon sattumns kuinka

suuri tahansa löytöjen ilmaantnmiseen, niin tietj^sti niitä

ei tule ilmi siinä, missa muinainen kansa ei liikkunnt.

Ja koska paikoissa, joissa asian haarat mnnten övat mel-

keen ylitäläisiä taikka nykjdnen Adljetys samallaisella

kannalla, löytöjen ja muinaisjäännösten lukuisuns niin

paljon eriää, täj-tj^y meidän totena pitää, etta niiden

tilasto antaa meille jotensakin oikeata käsitystä mni-

naisuuden oloista. Jo tällä pernstnksella täytyisi meidän

antaa Unikkolinnan ja Haapaniemen järven paikkeille
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etevä sia kihlakuntamme muinaisliistoriassa. Mutta mis-

ta sen etevyys on syntynyt? Siinä suhteessa ei liene

merkityksettä, etta Tuulensuunjoki, joka ykdistää Haa-

paniemen ja Kernalan jarvet on suurin niistä kolmesta

haarasta, jotka jälkimäiseen jnoksevat. Niinkuin jo yllä

kerrottiin, yhdistyy edelliseen muun miiassa jokia idästä

ja etelästä. Se on siis läHnnä Kervalaa etevin keski-

paikka Hauhon kihlakunnan etelä-vesistössä. Luonnolli-

sesti siis tämän kautta kävi joku kulkuväylä maitse ja

meritse eteläänpäin Suomen laliden rannikoille jo ennen

muinoin, koska se, kumminkin pohjoisesta katsoen, tar-

josi parasta alkiia. Ainoastaan Puujoki Lopen järvestä,

joka laskee snoraan etelästä Kernalan järveen voisi myös

tulla kysymykseen, mutta sen pienuus mahtoi tehdä sen

tjiihen kelpaamattomaksi. Ja minkätähden tie tiettävästi

jo keskiaikana kulki Unikkolinnan sivutse, tehden suu-

ren mutkan Haapaniemen järvelle päin, ell'ei edelli-

nen viljelyskerros keskuuksineen teineen olisi antanut

siihen syytä? Ja vielä enemmän kääntyy tietääkseni van-

hin tie tästä etelään ja kulkee Lopen järven sivutse, joka

seutu tässä pitäjässä näkyy olevan vanhimpia viljelyksen

suhteen, koska eninimät kivikalut näiltä tienoilta övat

löydetyt, Launoisesta alkaen Läyläisten kylään saakka.

Salon kartanon tienoot, joista Kartjoki, joka lienee mer-

kityksestään sama kuin Kovapuujoki, alkaa, Tervakos-

ken avara ympäristö, jonka Puujoki halkaisee, (niinkuin

Hausjärven pohjoisseudutkin, joissa toinen suuri Puu-

joki juoksee), olivat nähtävästi, ennen Suomen kansan

tuloa niikin, metsäisiä korpimaita, joiden etevyys oli

puussa, josta syystä suomalaiset antoivatkin niille sen

mukaiset nimet. Myös Ourajoen ja Topenon löj^döt (N:o

74 ja 77), osoittavat 3diteyttä pohjoiseen päin, missa Haa-
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paniemen ja Kernalan järvet övat keskuksena. Sentäh-

den arvättavasti suomalaisetkin, jotka, niinkuiii västa tu-

lemme ehkä paremmin näkeraään, ensiii tallasivat edelli-

sen viljelyksen polkuja, ennen kuin ryhtyivät uusiin val-

loituksiiii, täliän mielistyivät haavoista ja muista lehti-

puista rikkaitten rantojen tähden luultavasti ennenkin

niinkiiin nykyään niin kauniisen järveen; sillä sen ran-

nalla vastapäätä Unikkolinnaa, näemme senkin paikan,

joka elikä on oUut hyvinkin avaran ja viljelykselle

rcnicona eli avoinna olevaii ålan ascmana eli alkuyhdistys-

siteenä niuun maailman kanssa. Asemen kyla, näet, sa-

notaan olevan vanhimpia milfei vanhin kyla Rengossa,

jonka tarun me ylläsanotnsta ymmärtäisimme olevan oi-

keassa. Ja minkätähden vihdoin Hakoisten niemi vuori-

neen Haapaniemen järvestä tulevan joen suulla olisi niin

tärkeä ollut, etta sinnekin jokn linna olisi aikoinaan ra-

kennettu V Ja vaikka Hakoisten linna olisin myöhemniil-

tä ajoilta (josta västa enemmän), kuin munt edellä ker-

rotut, niin sekin on yksi penikulman kivi sillä viljelyk-

sen ja keskuusliikkeen ticllä^ jonka näemme linnoilla mer-

kittynä, arvattavasti jo ennen Suomen kansan tiiloa maa-

hamme, ja joka yhdeltä puolen ulottuu kihlakuntamme

pohjoisia osia tiionnemmaksi ja toiselta päätyy västa

Suomen ja Pohjan pitäjän lahden rannoilla.

X. Uhrikivi Savolan talon maalla Hattulassa (kuv.

51).

Vielä tulee meidän selittää yhtä löytyä, joka, jos

ajatukseni siitä paikkansa pitää, on hyvin merkillinenja

ensimmäinen laatuansa, kun Suomesta tunnetaan. Tar-

koitamme yhtä kiveä, jonka kävellessäni Kirkkomäenja

Savolan talon välillä olevan pellon ylitse Ihalempsin ky-

lässä Hattulan pitäjässä aivan sattumalta huomasin. Mo-
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ni muu kivi tällä paikalla kolioaa paljoa enemmän Kum
tämä, joka maanpintaa korkeammaksi tuskin ylenee.

Kiven lähintä ja kivistä

ympäristöä, joka västa 5

—

6 vuotta sitten kuokittiin,

tuskin saattaa töyräksi sa-

noa. Pari talon miestä, jot-

ka olivat talosta kotoisin,

eivät tainneet käsittää,

kuinka ne timman syvyi-

51. Hattuia. ihaiempsi. ^^^ j^ 2~3 tmimaa loveät

kuoppaset, jotka tässä kivessä näkyvät, olisivat siihen

tulleet, eivätkä ke niitä olleet ennen linomanneetkaan.

Mahdotonta keiclän mielestänsä oli katsoa niitä lasten

tekemiksi, sillä lapset, arvelivat he, eivät saisi semmoi-

sia kahvekupin polijan kaltaisia kuoppia kovaan kiveen

tehdyiksi. Niin mekin ajattelemme. Arvattavasti ne jo-

takin varten övat hakatut, vaan mikä tarkoitns tällä

kivellä lienee?

Ruotsissa täänkaltaisia kiviä löytyy paljo. Sentäh-

den niiden tarkoitnksesta siellä ollaan paremmin selvil-

lä, vaikk'ei kaikissa kohden. Koska ne tässä ensikerta

ilmaantnnevat Suomen muinaishistoriassa, tahdon ruotsa-

laisten läliteiden mukaan niistä väkäisen laveammin ker-

toa. — Niille annetaan nseampia nimiä. Eras semmoinen

löytyy e, m. Falköping'in lähellä, jota sanotaan Baal 1.

Balder'in uhrikiveksi. Professori S. Nilsson, Riiotsin mui-

naistutkinnon isä ja varsinainen perustaja, katsoo mui-

naisfenicialaisten, joiden jo kolmannella vnosituhannella

sitten sanotaan laivoillaan knlkeneen Keskimereltä Itä-

mereen saakka, tnoneen tnon jnmalan palvelnksen ja kaikki

sen menot mnkanansa, jonka komentoon myös mainittu
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Baarin kivi kuoppiiieen kiuiliiisi ^). Professor! Nilsson'in

arvelun mukaan taitaisimme siis väittää fenicialaisten

kilyneen Suomessa, jopa Hattulassakin ! — Koko tämän

Nilsson'in fenicialaisaatteen hylkäävät uudemmat tutkijat

tykkänään, sillä knpinkaltaisia syvennyksiä, kaliden tuu-

maii levyisiä nekin, löytyy jo kiviaikaisten hautojen

kattopaasilla, joita tehtiin paljoa aikaisemmin kuin

fenicialaisia tunnetaan historiassa , erittäin Boliuslää-

nissä, jossa niitä kutsutaan „jättiläistuviksi", jjätti-

läisalttariksi", j. n. e. ^).— Niideii tavallisiu iiimi oii kni-

tenkin „elfin myllyt". Näistä elfin myllyistä antaa Ruot-

sin etevä muinaistutkija H. Hildebrand eräässä knii-

kauslelidessä hanskaii selityksen, josta tässä tahdon

vähäisen esitellä. — Såna elf (mninaiskielessä alfr) joh-

detaan intialaisesta sanasta arbliiis, joka on sama kuin

jumala Ribhns, tunlten henkien snkna, joka kiikistaa ja

taivuttaa puita, eläimiä, vnoria, j. n. e. (niinkuin kreik-

kalaisten Orfens, joka on samaa alkua), Elfit oleskeli-

vat nsein Asa-jumalien läheisyydessä ja olivat varsin

hyviä ja kanniita. Miiuten lie asuvat sekä vedessä etta

maalla ja rakastavat erittäin soitantoa. Tavallisesti is-

tnvat ne kiven päällä koskessa ja viettelevät ihastnttaval-

la soitoUaan knunteliaa veteen. Niin teki kreikkalaisten

Orfens ja intialaisten Ribhus. He tanssivat mielellään ja

heidän liienoja jälkiään voidaan eroittaa ruohossakin.

Kristill nskon tultiia rnvettiin niitäkin pitämään pa-

lioina, koska muka lähettivät monta kipua y. m., jonka-

täliden niitä oli sovittaminen ulirilla, joka vieläkin ta-

palitun Ruotsissa joka paikassa. Frö, svealaisten pääju-

*) Svenska fornminnesföreningens tidskrift. 3 Bandet. I kapt.

s. 35.

^) Göteborgs o. Bohnsläns fornra. Iläft I: 25.
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mala, oli elfien kiiningas. Sentäliden oli elfien uhri

suuresta arvosta. Nykyään sitä toimitetaan n. k. elfin-

kivissä 1. eliinmyllyissä sillä tapaa, etta niiden ympäri

käydään loihtoruiioja laulellen, kiven kupit 1. syvennyk-

set voidellaan sian iliralla, niiliin pannaan uliriksi ra-

hoja tahi nuppineuloja, joita sairas on kantanut; siihen

asetetaan myös pieniä repaleista telityjä nukkia, tietysti

kij)ujen kaiitajina. Nämä muistuttavat Suomessa tava-

tuista n. k. kivunarkuista. — Täänkaltaisia kiviä kuoppi-

neen tosin tavataan mnuallakin, niinknin Island'issa ja

Scliveits'issä, mutta ylipäänsä ei tiedetä kuinka laveasti

ne maailmassa ilmaantuvat ja minkä kansan keksimiä ne

alknperäisesti övat *).

Mitä tähän Ilialempsissä löytyvään elfinmyllyyn tu-

lee, näyttää meistä todenmukaisinta olevan, etta se to-

distaa niiltä ajoilta, jolloin täällä ennen snomalaisten tu-

loa maaliamme väitetään vallinneen joku Saksan talii

Ruotsin siikiiinen gotilaiskansa, jonka jättämiä muisto-

merkkiä tämä nhripaikka olisi. Siihen viittaa se seikka,

etta näitä myllyjä ei ensinkään ole hnomattu Suomen

suvun asumusaloilla, mntta Rnotsissa monin paikoin. —
Elikä jo ammoisina aikoina oli tässä jnnpäristön j^hteinen

uliraiispaikka, Suomen kansan edellisinä aikoina kylä-

knnnan keskus. Onko se harvinainen sattumns, jokon

ei ole arvoa pantava, etta aivan sen vieressä oleva mäki-

kokta peltojen keskellä kntsutaan Kirkkomäeksi, josta

viidettä kymmentä vnotta sitten löydettiin ihmisen pää-

kallo? Eikö huomiota ansaitseva edistyminen paikka-

knnnan oloissa ilmaannu, kun tiedämme etta saman

Lfihejärven ympärillä, jonka rannalla kerrottu paikka

*) Kongl. Vitt. bist. o. Antiqv. Ahad:s månadsblad. 1873. s.

113 - 120.
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sijailee ja jota myös Ihalempsin nimi (s. o. Ilialempi 1.

Ilialampi) arvattavasti tarkoittaa, on aina ollnt erityi-

nen suomalaineii hallinnolliiion pitäjä? Olisiko ennen

muinoin myös kirkko olliit rakennettn Kirkkomäelle tä-

rnan paikkaknnnan kristilliseksi kesknkseksi, siitä ei ole

tietääkseiii ensinkääii tietoa. Näyttäähän se kumminkin

siltä, etta siilien joskns maailmassa on haudattu. Mista

tämä paikkaknnta 1. pitäjä sai alkumuodostiiksensa? On-

ko se mahdotonta, etta se alkuperäisesti olisi kehin-

ii3^t gotilaisen nliripaikan ympärillä? Eli toisin sanoen,

olisiko Lehejäi^en pitäjän alkuperäinen alku olliit jon-

kunlainen gotilainen uhripaikka?— Snomen kansa, tänne

tultiiansa, pakoitti tietysti niin paljon kuin malidollista

vanhat asnjamet luopumaan asumasijoiltaan, joireivät it-

se sitä telineet, mutta niinkuin ainakin sai sekin edelli-

seltä kansalta yktä ja toista perinnöksi. Viljelty maa ja

asuntopaikat olivat valloitnksen ensimmäisiä etnja. Mntta

]ialjon miintakin tuli elikä sen omaksi, josta kielikin

todistanee. Eikä entinen kansa tainnnt niin äkkiä väis-

tyä tieltä. Kaiketi kesti ranhallinen valloitns vuosisa-

toja. Ja siinä tapauksessa ei olisi ihmeteltävää, etta voi-

tettnjen pyhät paikat tulivat voittajillekin pyiiiksi, vaik-

ka itsenäisillä erinimillä, ja gotilaiset nhripaikat muut-

tnivat suomalaisiksi pitäjiksi 1. miinten pyiiiksi paikoik-

si. Mnutoin se olisikin aivan käsittämätöntä, knn kun-

lemme toisessakin paikassa olleen samankaltaisen ki-

ven kahvekupin kaltaisilla knopilla ja juuri semmoisessa

paikassa, missa suomalainen pakanuuden aikainen löj^tö

(hauta?) on ilmiin saatii, nimittäin Vanantaustan karta-

nonlälieisyydessä Janakkalassa. Lnutnantti Standertski()ld

kertoi miuulle vielä hj^vin muistavansa erästä suurta ki-

veä neljällä tahi viidellä puolen kalivikupin suuruisella
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kuopalla, jonka hän muiitama vuosikymmen sitten oli

nähnyt kymmeiikiinnan askeleen päässä siitä paikasta,

missa ne löydöt telitiin, joista edempänä tulee pulietta,

rautta hanen kerran kotoa poissa oUessansa se oli porat-

tu kappaleiksi ja pantii ometan perustukseen. Tämänkin

paikan alkumerkillisyys L tarkoi^ns olisi siis jo gotilais-

ta perua'?

Vaikka näillä arveluilia ei olisi tieteellistä arvoa,

niin olkoot ne knitenkiii todustuksina siilieii, kuinka usein

me vielä poljemme jalkojemme alle entisyyden muis-

toja, jotka voisivat valaista tärkeitä kysymyksiä mninais-

historiassamme ja jotka sen ohessa todistavat, kuinka

tuntematoin todellakin isänmaamme on.

Täten ölen luetellut kaikki ne muinaisjäännökset

ja löydöt, jotka Hanhon kihlakunnassa tunnetaan ajoilta,

jotka täällä „eellehen menivät" ennenkuin Snomen suku,

puhumatta Lappalaisista, siirtyi tähän maahan, joUe se

antoi varsinaisen nimen.

Vihdoin esitettäköön tässä mnntamia esimerkkiä

muistakin tähän aikaan knnlnvista löytökaluista (kuv.

52—58).

r)2. Kaarisolki. Vöyri. Lägpaldkangas. '/, *). 53. Hi)masta solitus. Vöyri,

Bcrdtby. '/, *).
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54. Ka:iiisolki. ViiliäkjTii. Torvjijoki. '/, *).

55. Rautakeltti. T;ailiia.

Isokylii. '/j.

^]i:f ,.,•
.1

.'7. Kautainon

keihiis. LaiUia

Kylänpää. '/j-

50. llautaincn

iiiickka. Tjailiia.

58. Käärisolki. Vähäkyrii. Tcrvajoki. '/, *).

*) Neula puuttmi. (Soljct pronsista).
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Myöbempi rauta-aika.

Seuraa siis järjestyksessä kansamme jättämiä paka-

nuudeii-aikaisia miiistomerkkiä, jotka onni ja jlvA enem-

män heräävä harrastus övat pelastaneet tutkimnksen lij^ö-

clyksi. Täta edistysjaksoa Suomen historiassa kutsutaan

myöhemmähsi rauta-ajaJcsi, joka kesti Suomen kansan pa-

kanuiiden aikana Suomessa.

Tällä ajalla vetää etupäässä Pyhäjärvi huomio-

tamme puoleensa, sillä sen rannat tulevat yhä rikkaam-

miksi vaihtelevista muinaisjäännöksistä ja löydöistä. Ja

Tuulos saa tässä snhteessa etusijan, Siinä löytyy ai-

noastaan^toista virstaa toisistansa kaksi paikkaa, toinen

Ryöinän liiina, toinen Haasvalkama, jotka löytöjen kautta

todistavat siiomalaista asntnsta ja viljelystä täällä ol-

leen ennenkuin kristin usko rakensi Tnuloksen kirkon

tämän pakannnden pesän keskelle. Taruinen

XI. Ryömän lin na

Toivaniemen kartanon tasaisen pikan vieressä. Linnan

paikasta alkaa maa viettää sen joen rantaa kokden, joka,

lähtien Suolijärvestä Lekejärveen, laskee Pykäjärveen.

Linnasta ei näy enää munta kuin muutamia perustus-

kiviä. Suuri se kuuluu siellä kuitenkin ennen oUeen. Sen

omistajaa pidettiin, niin kerrotaan, paikkakunnan mahta-

vimpana miehenä. Ankara käskynkaltia hän myös epäi-

lemättä oli sotamiestensä ja alamaistensa keskellä, koska

heidän piti käntä yöUäkin totella. Oli, näet, linnassa

mahtavat kupariset portit, joita yöksi jysk3'-vällä rämyllä

suljettiin, niin etta ympäristö kajakteli. Tämä oli kaikille

käskynä sammuttaa valkea liedestä antautuakseen mah-

tavan suojelemaan yörauhaan. Oliko tuo portti niin suuii

ja tukeva, etta sen sulkemiseen tarvittiin rj^ömän voimia
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tahi oliko sen isännän kädessä karlmii ryömän voima, ei

ole taru tarkemmin. selittänyt,

V. 1804, knn unsi makasiini tähän paikkaan perus-

tettiin, liajoitettiin ja mnntettiin ne snuret pernstuskivet,

jotka linnasta jälellä olivat. Niitä kaivettaissa tuli ilmi

seuraavat rautaiset kalut:

108. Kirvcs (vi^t. kuv. 59).

fiO. Vcsilaliti. Jjtiukko. '/

01. Knkemäki. Äimälä.

'A-

60. Tuulos. Kyömänlinna. '/s-

109 — 111. S lieihään Mrleä (1= kuv. GO, 2 vrt. kuv.

Gl ja 3:nias melkeen niinkuin kuv. GO, vaikka pienempi).

112. Veitsi^ korttelin pituinen ja liopeisella varrella.

Nämä löydöt övat arvattavasti ratsumestari Mun-

sterhjelm vainajan lalijoittamat ja läliettämät sekä \'6y-

iy\-c\t yliopiston museossa.
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Toineu löytöpaikka on jo mainittu

XII. Haaksivalkama,

jota myös sauotaan Haas- ja Hausvalkamaksi, Pyhäjär-

ven rannalla Juttilan kylassä.

Se näkyy saaneen nimensä siitä, etta haakset 1. aluk-

set, joilla etenkin Hauholaiset tänue tulivat ennen, las-

kettiin tässä maalle, sillä edemmäksi ei pääse vesitse,

ollen tullat siten haaks- 1. hausilaisia, niinknin Inopiolaiset

nykyään övat vesikansalaisia. Jo paikan nimi osoittaa

siis jotakin tavallista simrempaa liikettä aikoina, jotka

epäilemättä ulottuvat nyky- ja keskiaikaa tuonnemmaksi.

Jo kolniatta kymmentä vuotta sitten toimitti eras

Henrik Selin Juttilan kylästä useita rautaisia teräkaluja

Suomen kirjållisuuden seuralle, joka ne sittemmin lah-

joitti yliopistolle. Kalut olivat löydetyt suuremmaksi

osaksi Pyliäjärven rannalta lS50-luvun alussa *), joka

järvi viimeisinä vuosikymmeninä on melkoisesti alentu-

nut, tietysti kosken perkaamisesta Pälkäneellä, sillä lä-

liempänä ei ole koskea.—Vesi kuuluu ennen oUeen niin

korkealla etta portaalla kuljettiin Lehdesniäelle Portaan

kylästä (nykyisen Kesoimen suon ylitse), joka siitä sa-

notaan nimensä saaneen. Lelidesmäki olisi silloin ollut

saarena, koska joki on toisella puolella, Sentähden luu-

lisin etta västa viimeisinä vuosikymmeninä muinaiska-

luja täältä on löydetty, koska ne västa silloin voivat

joutna näkyviin, ja niitä noukittiinkin rannalla käydessä

järven polijasta, josta ne tuijottivat esiin. Paljon keku-

taan Juttilassa sieltä löydctyksi, erittäisiin „sotapiikkiä"

(keiliään kärkiä?), miekkoja,. hopeisiakin kaluja ja liel-

*) Snomctar. 18')4, N:o l!l.
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miii. Muttti muualtakin kniii Haaksvalkamasta niitä saa-

tiin, sillä sen läheisyydessä näkyy myös olleen mnitakin

muinaiskalujen kätköpaikkoja. Niin kerrottiin etta jon-

kun kiven älta Lauriu talon vicrcssä olisi monta aikaa

sitten löytty sekä lekmän kellon tapainen esine (ehkä

keltti?) etta miekka ynnä muita kapiiieita messingistä

(pronssista?), joista telitiin muita kaluja, mitkä eivät

enää oUeet tallella. Hauliolle vievää maantietä oikais-

taessa telitiin myös löytö Karhupaun vtäessä, joka si-

sälsi „sotakaluja". Laurin kallion ja Karliupään mäen

välillä on Haaks'valkama, josta n. k. Ristin aro alkaa,

joka laventuneena Tuuloksen laaksoksi on sen pitäjän

keskuksena. Karll^^pään löydön sanoi Selin läliettäneensä

kirj. seuralle, mutta mitä kaluja ne olivat ei hän muis-

tanut. Eikä hanen muis-

tonsa voinut eroittaa mitkä •

rannalta olivat saadut. Sen-

täliden luettelen ne kaikki

ykdessä jaksossa: (kaikki

olivat rautaisia).

113 — IIG. J hcihään

MrJceu (kuv. G2. vrt. kuv.

63, 60 ja 04).

117. Kirvcs. (kuv. 73).

118. KolmckcmUincn

Icahvan napp i
^

jota ei ole

museon luettelossa.

119. 3Iie]cJ:a, kaksite-

räinen ja hyvin ruostunut.

Nämä luetaan prof.

Aspelin'in kirjassa S. U.

M. Alkeita S. 351, jOSSa "^-iksivalkama. •/;

03. Kura.

Keräjä-

mäki. Vi"

04. Tuulos. llaaksi-

valkama. '/,.
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ne sanotaan SelirL'in läliettämiksi. Mutta museon Inette-

lon ja kaluston miikaan kunlnu tähän vielä:

120. Fuolikimn ynvpyramen laihvan nappi, varustettu

kakdella naulalla, joilla se kiinnitettiin

jJ/l^^ miekan päähän (kuv. G5).

I^T 121. Keihään JcärJci. (vrt. kuv. 63)

Nämä övat luultavasti kaikki Selin'in

lähettämiä, sillä knkaan mun ei näy tään-

aikaisia löytöjä tästä paikasta läkettäneen.

Hra Muiisterlijelm'in löytämät olivat, niin-

kuin nähtiin, toisesta paikasta ja lälietet-

tiin suoraan yliopistoon, mutta viime mai-

nitut övat kaikki tulleet sille kirjallisuu-

den seurau kautta, jolle Selin niitä lä-

lietti.

Viime s;fksynä, käydessäni uudestaan

noita paikkoja tiedustelemassa, lalijoitti

Sairialan kartanon omistaja hra R. Mun-

sterlijelm minun kauttani muinaismuisto-

yhtiöUe

123. Yhden Jcaicsitcräisen miekan (kuv.

GG), josta jo ennen oli Selin'in kautta se

tieto tullut, etta sen lappeella oli „selit-

tämättömiä kirjaimia". Tämä miekka, löy-

detty Haasvalkamasta, on nostanut väkäi-

sen kummastusta muinaistutkijoissamme,

sillä se on ensimmäinen pakanuuden ai-
Gö, 60. Kahvan uappi

jamiokkarunkirjaimii-kainen esiue Suomesta, jossa tavataan
la, Uiyaetyt erikseen

.-t • • ,
i

• • • • tt Tx i.j. j.-

iiaaksivaikamasta gotiiaisia u. k. run-kivjaimia. Valitettavasti

Tuuiokseasa. '/^.
^^^ kuiteukiu ovat epäselvät, jotfei niistä

taideta kokoonpanna tuskinpa yhtäkään kirjainta, saa-

tikka sitten kokonaista sanaa. Mutta vaikka vaillinainen,



71

todistaa se knitenkin gotilaista 1. germanilaista oloa tahi

vaikutusta Pyliäjärveiikin ranuoilla. Yllämainituista esi-

iieistä voimme vielä lisätä, etta kerrottii (kuv. ()5) pnoli-

kiiun muotoinen kalivau nappi oii iiiinknin tälle miekalle

tehty ja kuuluva; munssa tapauksessa on ylitäsnuria ja

ekkä miiiitenkiu ylitäläisiä (kirjoituksiUa varustettuja?)

olliit useampia.

Tähän ei vieläkään Pyhäjärven pakanunden-aikui-

nen merkitys lopu, fsillii viimo kesäiiä sain tiedon kali-

desta paikasta, joista nähtävästi toinen on hautauspaik-

kana ollut, Inultavusti siiomalaisten pakanuuden ajoilta.

Sudon knoppaa kaivettaissa noin 40 vuotta sitten Hal-

lukkamäessä Sodialan kylässä miuitaman sådan aske-

len päässä Pyhäjärven rannalta, tuli ilmiin ihmisen pää-

kallo ynnä miiita ihmisen luita „sotakalujen 1. piikkien"

kanssa. HaUnkkamäki on vähäinen, siellä olevien suur-

ten kivien tähden pnrkamaton töyrä erään pellon kes-

kellä. Kalnt hävitettiin, ja jonkun ajan jälkeen kuoppa

tåas täytettiin siiurilla kivillä, joiden alle pääkallo jou-

tui. Muuten kerrottiin täällä etta pitkin Sodialan pel-

toja ennen löydettiin useita „sotakaluja", jotka myös övat

menneet matkojaan. Toinen tarkoittamani paikka löytyy

aivan Lehdesmäen kartanon vieressä. Tästä knulin

västa jälkeenpäin Lehdesmäellä käyntini perästä. Työmies

Juho Eerikinpoika Pätiälästä Hanholta, jonka tapaisin

Hämeenlinnassa, tiesi kertoa, kuinka uuden kellarin pe-

rustiiksia rakennettaissa hän ja joku mim mies näki la-

tuskaisen ja nelinkulmaisen kiven, joka tuskin oli taval-

linen kivi. Sen alla oli erinomaisen lihavaa miiltaa, joka

ei ikänä ollut tavallista. Siinä löydettiin kellarin lou-

naispuolelta ihmisen leukaluita, mutta ei mitään kalua.

Koska kaivamatta jäi vielä samaa maata, ansaitsee tämä
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seikka sitä enemmän muistoon panna. Tämä LeMesmäki

on jo entiseltään tunnettu erään arvokkaan löydön täh-

den. Tuo mainio

123. Kaulalcetjii^ jossa rippnu arapialaisia 1. kufa-

laisia ja anglosaksilaisia rahoja, löydettiin siitä vähäisestä

pellon sarasta, jonka Haiikolta tuleva maantie eroittaa

asuntorakennuksesta. Sitä kynnettäissä tarttni kerran

sahran kynsiin tuo ketju ^).

Yhdessä tämän kanssa mainittakoon myös eras ra-

halöytö Toivaniemen tiloilta, jota ensin luultiin arapia-

laiseksi hopearahaksi, minkä kaltainen se ulkomuodol-

taan liavaittiin olevan, „nmtta tarkemmin tutkittnna ar-

veltiin olevan tinasta tehty ja kenties väärennetty" ^j.

Raka löydettiin Ryömän linnan kolidalta sen joeu ran-

nalta, jonka varrella Unna sijailee.

Muita löytöjä en tunne Pyhäjärven rannoilta, mutta

Roineen rannalla Lelidesmäen toisella puolella kerrot-

tiin vielä veden alennettua „malmisia sotakuulia" löy-

tyneen. Myös sanotaan Kyytönkoskea perattaissa kirves

ja muutamia muita rautaisia sotakaluja löydetyiksi Kuo-

hijärven takana Lammilla ^).

Sodiala ja Lelidesmäki kuuluvat Haukon seurakun-

taan. Sieltä lisättäköön vielä se

124. Miehan JcaJwan nappi^ (kuv. 67).

jonka Hyvikkälän kartanon omistaja lira P. F. A. Clier-

pentier minun kauttani lahjoitti muinaismuistoyhtiöUe.

Muutoin ylitäläinen, paitsi suurempi, kuinsenappi, joka

on sen miekan päässä, jonka kra Munsterhjelm lalijoitti.

Kapine löydettiin jossakin Hyvikkälän kartanon läliei-

*) Katso lisätietoja kirjaii lopussa,

*) Hist. Arkisto. 1: 150.

=>) Ilfrs. Tidn. 1852, N:o 30.
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syyclessä.—Hanholta voidaan arvattavasti vielä saada iliiii

muinaisjäännöksiä, jahka kansa oppi iiiiliin arvoa paiie-

maan. Niin sanotaan, lisättä-

köön se, eräässä kirjassa *) muun

muassa: „Tässä pitäjässä on

koolta vanliuudeii jäännöksiä
, ., ... . , . 67. Haulio. IlyvikkUlu. 'A.

kaikenmoisia, ja ou vielä nämä

aikoina löytty peltoja kyntäessä hopea- ja kultakaluja

sekä rahoja".

Suuressa määrässä ilmestyy Pyhäjärven ympärillä

sekä kiinteitä niuinaisjiläunöksiä etta erilaisia löytöjä kali-

desta sivistysjaksosta Suomeii muinaishistoriassa. Muinais-

linuat, Laurinkallio, Hyypiön vuori ja nuolen kovasimet

liittyvät siihen edistysjaksoon, johoii hävitetyt hautaus-

kiimmnt Hauhossa todenmnkaisimmin kuuliivat. Ne pu-

liuvat ajoista ja sivistyskerroksista, jotka övat miiodos-

tuiieet kauemmin Itämeren rantamailla, kun sitä vastoin

viimeksi kerrotut löydöt Pykäjarven ympäriltä tuovat

silmiemme eteen sen kansan kannattamaa kalustoa, jonka

kotoperä tavataan itäisemmillä aloilla.

Haaksvalkama todistaa toiselta pnoleii rauhallista

lointa, mutta se lahti, jonka rantaa tämä nimitys oike-

astaan tarkoittaa, kantaa myös toista nimeä, joka ei ole

rauhallista sointoa, sillä se kutsutaan toisinaan Rovin-

lalideksi. Tuo toisinaan kova såna „rovi" merkinnee

jotakin vaarallista ja vaikeata, joka herättää kauhua.

Kansa arveleekin etta tässä paikassa ennen maailmassa on

tapeltu, vaikk'ei kuitenkaan tiedetä, olisiko tämä arvelu

västa viimeisinä vuosikymmeninä ilmaistujen löytöjen

johdosta juolaktanut kansan mieleen. YUämainittu Se-

lin on tosin julkassut koko joukon vanhoja sotamels-

*) Kuvaelmia Suomcii maakunnista. V: (il.
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keitäkin todistavia tarinoita näiltä tienoilta *), mntta

koska hän ilmoitti pauneensa niille lisäksi „omiakiii^', ja

kun en löytänyt ainoatakaan ilimistä näillä paikoilla,

joka olisi muistanut vanhoilta knnlleensa niitä, käy mah-

dottomaksi antaa niille samaa arvoa, kuin alkuperäisille

kansan taruille, Sotaa muistuttavia niiniä täällä kyllä nä-

kyy olevan nseampiakin, e. m. Miekkamäki, Hakkuu-

ala, Sotiala, Rovin laliti, sekä Veitsinienii, Pyliäjärven

toisella pnolella vastajDäätä Hovin kartanoa, jossa arvi-

koittiin tapellnn siilien aikaan, joUoin „veittillä" tapel-

tiin, ja ehkä mnitakin. Sotaan pian itse Pyliäjärven ni-

mikin viittaa, kun sitä tarkemmin tarkastetaan. Omai-

suus „pyliä" lienee annettu suomalaisten alkuperäisen kä-

sityksen mukaan sille paikalle, joka ensinnä omaisuu-

deksi pyhitettiin 1. omistettiin, sillä omistaa on „pyliit-

tää itsellensä" ^). Koska tämä pyhittäminen olisi tapah.-

tunut?

Muinaislöytöihin, luonnon asemaan ja paikkojen

nimiin katsoen vilalitaa luonnoUisesti se ajatus mieleen,

etta Suomen kansa, tähän paikkakuntaan elikä talvella

siirtyessänsä (Kymijoen johtamaa tietä ^) ja sitten Hol-

lolan ja Lammin kauttako), tappelussa jäällä sai Rovin-

lalidella voiton gotilais-kansasta, jonka arvellaan sitä

ennen maassamme asuneen? Tämä ajatus on tosin vaan

arvelu, mutta tämän asian laita kuitenkin mielestämme

jnuri puolustaisi ja selittäisi sitä nimeä, joka sen joh-

dosta lienee annettu tälle järvelle, joUa tappelu tapahtui,

^) Helsingfors tidiiiiigiir: 185->. N:o 4, 23, 20, 27, 2!), 30;

Hämäläinen 1860. N:o 37; 1862 N:o 23; Suometav 1850. N:o 30; 1854.

N:o 22.

-) A. Ahlqvist. Vestfluska kulturord. s. 1116.

3) vrt. Suometar, 1853. N:o 24.
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ja jonka valloittamalla oli astuttu niisien seutujen ja

enemmän liouknttelevan maailman kynnykselle. Taikka

oliko järvi muuten pyhitetty jumaloille? Olipa asian

iaita kuinka liyvänsä, tuli Tuulos Pyliäjärvineen syystä

tai toisesta joksikuksi arvokkaammaksi paikaksi, jolion

useammin kuiii muiliin paikkoiliin tulvasi matkustajia

ja vieraita lälieltä ja kaukaa, josta heidän satamakin

eroitukseksi muista liaaksien satamoista tuli seutujen

varsinaiseksi valkamaksi. Tämä seikka saanee suurem-

paa merkitystä siitä, etta etevin tie meritse ehkäpä tä-

rnan valkaman kautta jo ammoin muinaisuudessa kulki

Satakunnan vesistöistä nykyisen Tampereen tienoiden

toiseltakin puolelta alkaen aina Kymijoen seutuihin

saakka (j. n. e. Venäjän kautta Arapiaankin, josta sen

niaan ralioja lähti Tuulokseenkin kulkemaan)— niinkuin

maantie meidän aikanamme kulkee tästä oliitse e. m.

Tampereen ja Viipurin välillä. Ja viMoin koska suoma-

lainen viljelys, niinkuin västa tulemme selvemmin näke-

uiään, Hauhon kililakunnassa on kulkenut eteläänpäin,

ja koska Hollola, Lainmi, Tuulos, Hauho, Hattula ja Va-

naja övat keskiajan vanbimpia seurakuntia etelä- Hä-

meessä, niin missa muualla kuin Tuuloksessa olisi Suo-

nicn kansa saanut ensimmäisen lujan jalansijan tässä

kililakunnassa ?

Toisen ålan, jossa luonnollisesti Öuomen kansa jo

liyvin aikaisin vahvisti asemansa, tapaamme kihlakun-

tamme keskipaikoilla pohjoisesta alkaen pitkin Vanaja-

vesistön päävanaa. Neljä löytöä sen rannoilla tuovat

jälkimailmalle kansamme vanliimpia muistoja näiltä seu-

duilta.

Tyrvännön kappelissa, vastapäätä Lepaan kartanoa

näkyy väliäinen niäkikoLta, jota kutsutaan
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XIII. Hiiinon mä'eksi.

Tästä mäestä, sitä pelloksi tehtäessä noiu 40 vuotta

sittcn, löydettiin muntamia kapineita, jotka kartanon

omistaja lira Packalén sittemmin Gottlund vainajan kautta

lalijoitti yliopistolle, mutta jotka vielä säilytetään hanen

kokoelmassaan, missa niitä tuskin vilahdnksella saa näkdä,

vielä vähemmin tutkia. Paikkaa Hinnon mäellä, mista

löytö tehtiin, ei hra P. enää tarkemmin miiistanut, mutta

Snrm'amäestä, joka on aivan kartanon lähellä ja samalla

piiolella salmea, kuin edellinenkin, ei omistajan kerto-

inuksen mukaan olisi mitääii löydetty. Nimensä se kuu-

lui saaneen siitä etta jokn menneellä vuosisadalla siellä

itsensä pyssyllä surmasi. Hinnonmäen löytö sisäl-

tää : ^)

lt25. Veitscn kallainoi miclika n. k. Saksimiekan muo-

toa (vrt. kuv. 69).

12G. KaJisitcräincn fnickJca, jonka ponsi un liopfuUa

kiijattu.

127. Keihään härhi.

128. SpiraJrinirtetncn vijöroujas liiviläistä muotoa ja

piikkisellä napilla varustettii (toinen solmuilla varustettu,

vrt. ekkä kuv. 83).

129. Ketju, toista kyynärää pitkä ja neliskertaisista

spiralikierteisistä liitteistä koottu (elikä sopii vrt. kuv.

79) 2).

Toinen löytö Vanajaveden rannalla tclitiin v. 1859

maata raivattaissa rautatien rakennukselle Katistcn kar-

J. R. Aspelin. Suom. Ugr. Muiii. Alkeita. s. 349.

-) Muist. : Kaikki tcräkalut övat kaikissa löydöissä aiua rautai-

sia, mutta kctjut, vyörenkaat yniiä muut koristukset taaseu aina, ja

soljet tavallisesti proussista,
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tanon maalla siiiiä paikassa, jossa nykj^ään näkyy vä-

häisemmän tiilitelitaan telineitä ja aivaii sen tien etelä-

puolella, joka kartanosta tullen tässä menee rantatien

poikki rannalle päin. Löytö oli siis tässäkin kätkettynä

väliäpätöiseen mäkitöyrään, Everstilnutnantti K. Pip-

ping toimitti kalnt yliopiston museoon. Ei löyt()jen

jiirjestyksestä paikassa eikä niiden tieteellisestä tutki-

mnksesta näy tulleen, elik'ei silloin voinutkaan tulla ky-

symystä. Kninka olikaan, niin pari miestä, jotka tässä

suorittivat samalla työmielieu kaivamistyötä kuin tiede-

mielien paikan-tutkimusta, ja joiden pnheilla olin, ke-

liuivat saaneensa eri maksnn jokaisesta kapineesta, joka

lapiolle sattui. Tämän kyllä tieteelliseltä kannalta tyy-

dyttämättömän, mntta tosin löytöjen ilmaisemistakelioit-

tavan menetyksen kautta onnistui talteen saada simrim-

piä löytöjä, mitä Suomesta tälta ajalta tnnnetaan.

XIV. Löyt() K a ti st en maalla Vanajassa sisal si: *)

180 — 131. Kalisi Jcahsiteräistä miehhaa, joista toinen,

jonka terä on 22 tnnmaa pitkä, on sen miekan muotoi-

nen, jonka Tunloksesta toin (kiiv. 6G), miekan napiltaan-

kin mnuten yhdenkaltainen, mutta suurempi. Tästä tio-

tysti puuttuu kirjoitns. Toinen nähdään kuvassa 68; on

knitenkin epäiltävä, kuulnnko se täliäii lö^^töön, sillä

mnseon luettelossa ei pulmta mnusta kuin ylidestä mie-

kasta.

1.82. Vcitscn kaltaincn mickhi „Saksimiekaksi" kut-

suttua muotoa (kuv. G9).

133. Kaksiteräinen tikar/n tapainen ase (kuv. 70).

134— 143. 10 vcisfä, joista kaksi on poikki, ciiim-

mät pitkiä ja kuv. 71 muotoisia.

*) vrt. Aspcliiriu Alkoila s. 348—34<l.
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71. Vauaja

Kattincu. '/,. ^
2. Vesilahti. Laukko. '/j.

lJ^!r''.;Sl

09. Vanaja. Katti-

iien. '/,.

68. Vanaja. Kattinoii. 70. Vanaja. Katti-

'/,,. nen. '/,.

fl \ t

r.
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144—145. Kal^si kirvcstä, (toinen vrt. kuv. 72, toi-

iion kuv. 73).

14G— 147. KaJcsi sirppiä (vrt. kviv.' 74).

t j

74. Vcsilahti. Ijankko. '/s-

148_162. 15 hcihään lärlccä; — Inettelo Inkee tosin

K), miitta kokoelmassa ei näy muuta kuin 15; yliden nu-

meron sijassa, jossa Inettelon

mnkaan pitäisi oUa keihään

kärki, löytj^y mainittii toinen

miekka (kuv. 68).—Näiden muo-

dot övat hyvin vaihtelevat.

Kaksi on kuv. 60, 2 kuv. 75, 7

enimmän kuv. 85 kaltaisia, 1.

11 varsiputkella ja 4 ruodoUa

varustettua, joista jälkimmäi-

sistä 3 on kuv. 62 (joita kaksi

kahdessa kappaleessa) ja 1 muu-

ten myös sen muotoinen, paitsi

etfei kärki väkäin ylipuolella

levene, vaan kapenee tasaisesti

(kuv. 76).

163 — 164. Kalcsi hiolainta,

vajallista, sillä ainoastaan kali-

dessa renkaassa on kuolai-
7fi. Vanaja. Katti-

nen. '/a-

75. Vanaja.

Kattincn. '/^.
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men suuraudasta pätkiä (kuv. 77), ja toisesta knolai-

mesta ei ole munta kniu toiiien rengas.

77. Vanajii. Kattinen. '/j.

K)'). Knpura soJl-i (vrt. kuv. S7, mutta tämä pie-

nempi).

106 — lf»7. 2 heroiscn hcngun muotoista .voZ/iea, joissa

renkaiden poikkileikkaus on kuusikanttinen. Molemmista

puuttuu palin. Toinen solki paitsi sitä vaan puolikas.

Toisen renkaassa (kuv. 78) näky}^ kolmiopilkkuja koris-

^,'pr»;''?T^t:r'^^

78. V.inaja. Kattinen. -4.

teena, muuten varustettu särmäisillä napeilla, niiukuin

samankaltainen solki Liedon Anttilan löj^dössä.

168. Ketju, pitkä ja koottu nelinkertai sista spirali-

kierteisistä liitteistä (kuv. 79).

169— 171. Kohnc ranncrcnfjasia (knv. 80), joista kaksi

övat elieät, kolmas puolikas, josta toinen pää nälitävästi

on valkcassa sulannut.
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172 — 174. Kolme käsirengasta, pronssikiskosta muo-

dostetut ja snorilla viivoilla koristetut (kuv. 81).

79. Vanaja. Kattinen. '/,

.

80. Vanaja. Kattinen,

81. Vanaja. Kattinen. Vj 82. Vanaja. Kattinen. '/,.

175— 178. Kappaleita ehkä neljästä spiraliJcierteiscstä

rannereiikaasta pronssista (kuv. 82).

179— 181. Kolme vyörenkaan kappaletta (vrt. kuv. 83),

joissa kaksi ineljästä ja 1 vähäinen kappale kolmesta prons-

sivartaasta kierretty. Kuuluvat arvattavasti koLmeen eri

renkaasen. Virossa ja Liivissä tavallista muotoa.
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Tuo suuri vesivana, jonka rannoille tämän paikka-

kunnan muinaiset muistomerkit yhä enemmän ja mel-

83. Licto. Anttila. '/i- 'A-

keen yksinomaisesti kokontuvat, näkyy sitä selvemmiii

mitä likemmäksi tnlemme liistoriallista aikakanttamme,

olleen etelä Hämeen snomalaisen viljelyksen pääsuoiiia,

jotka hakevat ensimmäisen eclistymiseusä juurta ja elitoa

vielä kankaisemmassa pakaniiudessa. Mmitoin meidän

olisikin malidotonta käsittää minkätähden juuri matkälla

Kernalan järven ja Vanajan isönselän välillä niin monta

Suomenkin suvnn pakannuden aikaista löytöä jo on anas-

tannt mnilta paikoilta kihlakiinnan eteläosissa etnsijan.

Sillä, paitsi kerrottuja löytöjä saatiin myös v. 1864 ilmi

tälta ajalta, tietä raivattaissa väliäisen matalan kivikön

yli, melkoinen

XV. Löytö Vanantaustan kartanon vaini-

olta Janakkalassa.

Luntnantti H. Standertskjöld'in huolenpidosta lö}^-

detyt kalut lähetettiin yliopistolle. Myös kehoitti lunt-

nantti S. kirjoituksessaan jonkun tulemaan yliopistosta

jatkamaan kesken jätettyä kaivostyötä. Tämän Suomen
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muinaisliistoriassa harvinaisoii hyväntahtoisuuden joli-

dosta tulivat senraavana viioniia lokakimn alussa pro-

fessor! Y. Koskinen ja tolitori K. F. Ignatius paikkaa

tutkimaan. Limtnantti S:ii työmiesten aviilla he snorit-

tivat tAitkimnstyönsä hyvällä menestyksellä. Heidäii sen

johdosta telidystä kertoimiksestansa *) tahdon täliän lai-

nata seuraavan: — Kakdesta pääkohdasta mninaiskalut

löydettiin. „Ensimmäineii paikka oli noin 95 sylta erään

puron rannasta tietä myöteii (kartanon pohjois-piiolella)

ja noin 05 sylta miuitamasta väräjästä, joka tien toisessa

päässä viepi kartanon syrjäpilioihin. Tässä ensin hno-

mattiin tien kaakkoisessa syrjässä kaksi ympyriäistä, vä-

häisen soikeata keliää, joiden vallitusten korko sekä si-

säpnolisen etta nlkopiiolisen maanpinnan yli ei olhit kuin

1—2 korttelia. Väliäisempi kekä oli lonnempana, isompi

kehä enenmiän koillisessa. Molempain väli ainoastaan

2—3 kyynärää turpeella peittynyttä kivikköä".— „Päästä

katsellen eivät kehien vallitukset osoittaneet mitään sil-

miin-astuvaa ; näiden vallitnsten leyyys oli noin pari

kyynärää ja viettoisnns sekä sisään etta ulospäin varsin

vieno. Min pian knin tnrvekamara oli lapioUa pois kuo-

rittu, havaittiin, etta kellien seinät olivat osittain maa-

peräisiä kiviä, joiden väliin vähäisempiä kiviä oli jok-

seenkin tavallisesti kudottn, niin etta kehän sisäpuoli

tnli säännölliseksi ympyrä-muodoksi ; mntta ulkopuolen

säännöUisyydestä ei ollnt mitään linolta pidetty. Väliäi-

sempi kekä oli sisäpnoleltaan 3 kyynärää poikki mita-

ten; isompi toisessa simnnassa 4 kyynärää, toisessa ar-

violta 5 kyynärää (missa tie jo oli leikannnt pois noin

pari kyynärää). Kellien sisustassa tavattiin turpeen alla

*) Katso Historial. Arkisto. 1: fii—72.
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ensin miiltaa, sitten kerros nyrkin kokoif^ia kiviä ja sen

alla tåas multaa, kimnes noin 4—5 korttelin syvj^ydessä

turvepinnasta kohtasi koskematon maaperä. Sekä ylä-

että alapuolella mainittua kivikerrosta tavattiin muinais-

kalut. Niiden ohessa oli hiiliä." — „Noin 7 sylen päässä

isommasta kehästä koilliseen oli viime vuonna tietä raken-

nettaissa tavattu useimmat sota-aseet. Samasta paikasta

nyt löydettiin ainoastaan 1 keihään kärki. Jos tässäkin

paikassa oli ollut yhtäläinen kehä kuin ennenmainitut,

on se nähtävästi jo tienteossa kokonaan purettu".

Vananta'an löytöön kuulim:*)

87. Jauakkala. Vanantaka. -A.

84. Janak- 85. Janak- 86. Janak-
kala. Va- kala. Va- kala. Va-
nantaka. V5. nantaka. '/j. nantaka. V3.

") vrt. Aspelin'in Alkeita. s. 347— 48, ja Histor. Ark:n viitattna

paikkaa.
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182— 183. Kalcsi veitscnJcaltaLsta yJcsitcräistä mieJckaa,

joista toiiien on 4:tä, toinen (knv. 84) ainoastaan piioli-

kolmatta korttelia pitkä.

184— 185. Kaksi sirppiä melkeen samaa muotoa, toi-

nen kyynärän, toinen 6 tuumaa pitkä (vrt. kuv. 74).

186— 191. Kuiisi veitsen tcrää, „joista muutamat övat

pitkiä ja leveällä hamaralla varustetut, kuten usein itäi-

sissäkin ryhmissä tavatut".

192— 193. Kaksi hirvestä (vrt. 72 ja 73).

194— 201. 8 varsipntkella varnstettua Jceihään Icär-

Iceä, joista neljä övat yhtä muotoa (kuv. 85) muut myös

melkeen yktäläiset.

202— 203. Kaksi ruodolla varustettua niiolen terää

(kuv. 86).

204— 207. neljä hevosenkengcin miiotoista soJkca, nel-

jännestä vaan kappale, 3 pronssista ja 1 rautlasta. Kaksi

pronssista yktä muotoa, mutta eri kokoa *), neliskulmai-

silla napilla varustetut, poikkileikkaukseltaan kuusikant-

tisia ja 2 suuremmalla (joista toinen vaan kappale) on

kehäpilkkuja. Rautaisella on spiralikierteiset päätteet ja

nelikulmainen poikkileikkaus — viimeiseltä puuttuu palin.

208— 209. Kaksi pijöreätä kupiirasoJkea pronssista

suomalaista muotoa (kuv. 80). Arkistossa luetellaan kolme?

(Näissä on 87 prosenttia vaskea, liki 8 pr. lyijyä, 2V2

tinaa ja 2 sinkkiä. Skandinavilaisissa pronssiesineissä

ei ole ollenkaan lyijyä ja sinkkiä)

210. Pronssinen Mhnan-solki^ „jouka perään on kiin-

nitetty hiknan tavalla ohuet kahdenkertaiset lielat sa-

masta aineesta".

") Ark. Taulu I. knv. 5.
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211. 2 yitlcuä vijönsolitusta 1. koristuksia pronssista.

„Ne övat kumpikin , yhteenliitetyt kahdesta samanmuo-

toisesta ohuesta levystä, jotka makaavat päällitysten ja

leveämmässä päässä övat pienellä x^i^o^issinaulalla toi-

siinsa kiinnitetyt (Arkiston T. 1: 4).

212. Kappaleita elikä kakdestakin spirali-kicrlciscstä

rannercnkaasta (vrt. kuv. 82, mutta varras poikkileikkauk-

seltaan S-kanttinen, Vanaiita'aii renkaissa on se enem-

män latuskaineii).

213. Kappale häsirengasta, pronssikiskosta taitettu

ja suoraviivaisesti koristettu (Arkiston T. II: 6).

214. Kolmikanttisesta pronssilangasta telity sxyirali-

putlci. (Arkiston T. II: G).

215. Pronssikalu luultavasti huolaimesta (Arkiston T.

II: 4).

Mnita ei luetella J. R. Aspelin'in Muinaist. Alkeissa,

mutta Arkiston Inettelon miikaan samasta paikasta vielä

löydettiin

:

216. „Kaksi pnolittain sulanutta pronssi- eli vaslä-'

palaa'-^

217—218. „Firstoja Jcahdesta särkyneestä saviastiasta,

joista toinen oli hienompi-tekoinen, vahvtiudeltaan niin-

kuin tavallinen runkkii, toinen tåas paksu ja karkeampi,

ja ei oUenkaan poltettnja *). Pirstat olivat liajallansa,

osittain itse piirissä, osittain kivien välissä vallituksen

senduilla. Arviolta oli niiden läpimitta eheässä tilassa

oUut noin 6 tnumaa". Pirstoja oli kellien ulkopiiolellakin.

219. „Pieni rikkiön luuhernc, tuskin sndenhanlin

kokoinen, pinnalta niusta".

O vrt. Hist. Ark. 1: 124.
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220. Lhmiin ja hevoiscn luita.

„Sota-aseiclon ja miiiden kalujen paljoudesta sopisi

arvellanämä paikafc jonkiiimoisiksi liaiitakuminiiiksi ; mutta

.siinä 011 vastuksena se huomattava seikka, etfei yhtään

ole löytynyt ilmiiseii luita". — „Nuo sulaneet pronssikappa-

leet ja kummastakin keliästä löydetyt liiilet sekä kivias-

tiain mustuiiiit ulkopinta näyttää todistavan, etta paikassa

011 tulta käytetty. Mutta ruumisteii polttamista se ei kui-

tenkaan täydellisesti todista".

Tämän paikan tutkittuansa läksivät yllämainitut

tutkijat Kernalan kylään Hiiden 1. Vaiiajan alkujoen toi-

selle puolelle, jossa eräästä kannaksesta jyvämakasiiniii

perustuksia kaivettaissa oli melkeen sen kaakko- ja luo-

teiskulmissa löydetty joku aika takaperin muutaniia mui-

naiskaluja jamä 3 lahonnutta ilunisen pääkalloa. Sen

jälkeen oli jo makasiini rakennettu, joten ei päästy sen

permannon alle kaivamaan, jossa niiden kulinain, joiden

kolidalla muinaiskalut tavattiin, välinen maa Kernalan

pelitori Sillfors 'in minuUe ilmoittaman havannon mu-

kaan näytti olevan samanlaista liikutettua maata kuin

vähän matkaa niiden ulkopuolellakin, ja jossa sentäliden

hauta arvattavasti kestäisi ylitä jatkoa kulmasta kulmaan.

Sentäliden tutkittiin syksyllä 1865 ainoastaan maa perus-

tusten ulkopuolella, josta myös löydettiin muutamia ka-

luja.

XVI. Kernalan hauta sisälsi:

221. Keihään MrJci, katkennut ja varsiputkella va-

rustettu (vrt. kuv. GO).

222. Nuolcn MrJci raudasta (vrt. kuv. 8G).

223. VasJcincn tal pronssinen ^pimhon tuppi^ pilkkuvii-

voilla koristettu, jonka sisässä oli ruostuneita kappaleita

rautaisesta terästä.
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224. Kuusi niitiausnaulaa raudasta.

225. Kaksi katkennutta kappaletta rautaisesta m«e-

kada.

Museossa on tähän löytöön vielä pantu muiitamia

kaluja, nimittäin:

Kappalc (löydetty jälestäpäin *) kolmesta pronssi-

vartaasta punottua Jcaula- taikka vyönrengasta, joka ehkä

oikeastaan kuuluu Katisten löytöön, missa tavataan mel-

keen ylitäläiiien kappale; ja isoUainen soljen polin, joka

ei ole ollut missäkään Vananta'an löydön kiipurasol-

jessa, (sillä semmoiseen se kunlnu), koska palkimet niistä

jo löydettäissä puuttuivat, vaan on muualta tullut.

Vielä löytyy museossa muutamia kaluja, joita sen

luettelossa sanotaan löydetyiksi Vanajan veden rannalla

v. 18G1, mainitsematta tarkemmin missa paikassa. Insi-

nööri luutnantti K. F. Pipping lahjoitti ne yliopistolle,

nimittäin

:

226. 2 pientä rautarengasta.

227—228. 2 Jccihään MrJvcä, varsi23utkella varustetut,

joista toiselta puuttim kärki, saman muotoiset kuin Va-

nantaustan löydössä tavatut (vrt. kuv. 85).

Muita j)akanuuden aikaisiamuinaisjäännöksiä jalöy-

töjä ei tunneta Haukon kililakunnasta.

Omituista se lienee, etfei Kernalan järveä eteläm-

pänä ole ylitään ainoata muinaismerkkiä suomalaisesta

pakanallisajasta tullut ilmi, kun kumminkin muutamia

tunnetaan sieltäpäin edellisiltä ajoilta, joista voidaan ar-

vata etfeivät Hauhon kihlakunnan eteläosat oUeet niillä

ajoilla asujamia tykkänään vailla. Sentähden, niinkuin

*) vit. Hist. Ark. II: 14'2.
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jo ölen lausuniit, emme voi mielestämme poistaa sitä aja-

tusta, etta, niinkuiu meidän toiselta puolen on liakemi-

nen Suomen suvun siirtymisen ja asuttamisen alku tässä

kililakunnassa Pyhäjärven tienoilta, meidän tulee toiselta

puolen pitää eteläisten seutujen suomalaisten ja elikii

västa silloin varsinaisen viljelemisen paljoa myöhemmin

tapalituneena. Kuinka pitkälle etelä Häme pakanallis-ai-

kana ulettui, ei liene vielä malidoUista sanoa.

Edellisessä Inetut muinaiskapineet antavat paljon ai-

hetta tarkastamaan esi-isienelämää ja oloja näillä asumus-

aloilla, joissa olemme liikkuneet. Koska pakanat panivat

vainajan kautaan 1. munanne, mitä he luulivat hanen para-

hiten tarvitsevan Manalan tuvissa, voimme löytöj^aikkojen

sisällöstä päättää, niitten kapineitten käytäntö antoi omis-

tajalleenkunniaa ja arvoa. — Hauhon kihlakunnasta tunne-

taan 32 keihään kärkeä, kumminkin 18 veistä, 8 kirvestä,

7 miekkaa (paitsi 3 irtanaista kalivan nappia) ja 3 nuolen-

kärkeä. Tästä näemme, etta sota ja tappelu oli pääkysymys.

Siinäliän västa mies kunniaa ansaitsi, ja siilien keikään

kärjet erittäin ojivat omiaan. Sotainen sen kansan täy-

tyy ollakin, joka tulee uutta maata itselleen valloitta-

maan. — Silmin nälitävästi antoivat muinaisliämäläiset

myös rauliallisille toimille arvokkaan sijan. Siilien kai

nuo kirveet ja veitset enemmän käytettiin, kuin sotai-

siin tarkoituksiin. Nuolenkärkiäkiu tarvittiin ylitä pal-

jon metsänkäyntiin, kuin sodassa. (Ne oravat kuitenkin,

i
oiden naliat kävivät vailitotavarana kaupassa, tahi niin-

kuin myöhemmin 1. keskiajalla veroksi maksettiin, ar-

vattavasti jo tähän aikaan ammuttiin kärjettöniillä nuo-

lilla). Etta maanviljelystä oli muinaissuomalaisilla, tie-

detään jo entiseltäänkin. 4 sirppiä muistuttavat meitä

siitä uudelleen. Elon leikkuusen liämäläinen vieläkin
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käyttää sirppiä, jota hän oppi jo pakanallisaikana. He-

voisia hän tietysti myös osasi tähän aikaan käyttää ja

ohjata; sitä osoittaa h>ydetyt hevoisen Inut ja kolmen

knolaimen kappaleetkin. Ehkä niitä kuitenkin enemmän

käytettiin ratsastamiseen knin kaskimailla. Paljon piti-

vät muinaiset Hauhon kihlakuntalaiset soljista ja ren-

kaista. 11 (eli 4 kupura, G hevoisenkengänmtiotoista ja 1

vyöhihnan-) solkea ja 15 (eli 5 ränne-, G spiralikierteistä

ja 4 vyö-) rengasta todistavat hyvin heidän oUeen va-

rallisia ja puvnstaan huolenpitäviä. Knpura- tahi he-

voisenkengän muotoisilla soljilla oli mekko 1. nuttu yl-

häältä kiinnitetty, niinkuin nsein vieläkin nähdään riihi-

ukoilla. Uuman ympärillä oli vyö, joka oli varustettu

sekä soljilla etta solituksilla. Taikka pidettiin paremmissa

paikoissa suolivyön ympärillä vyörenkaita, mikä erittäin

lienee olliit tapana naisilla; sillä naistenkin tavaraa on

löydöissä oUut. Heidän omaisuuttaan övat ainakin ran-

nerenkaat ja niolemmat ketjut 1. vitjat, joista aina vii-

meisiin aikoihin usein nähdyt hopeiset kaulakäädyt, jotka

ennen kuuluivat hääpnkiiun, erinomaisesti miiistuttavat,

josta syystä meidän täytyy pitää ne nykyaikaan säily-

neenä mninaisnuden jätteenä, Yhtä tarpeellista oli ennen

kuin nykyäänkin sekä puukko tiippineen miehelle etta

helmet naiselle. — Niittansnaulat todistavat, etta vainajat

haudattiin, pantuina pnuarkkuihin. Snlaneet kappaleet,

hiilet ja eläimen lunt övat Inultavasti jäännöksiä hauta-

jaisnhrista. MahdoUista on myös etta rimmiit poltettiin.

Siinä tapauksessa koottiin tuhka saviastioiliin. Muutoin

niihin arvattavasti pantiin ruokaa — niinkuin nykyään

joskus annetaan „taskumatin" tehdä vainajalle seuraa —
hanen lämmitelläkseen Tuonelan kylmissä pirteissä.
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B. Kristillisyyden aika.

Hämeenmaa joutui myiis ristiretkcn kaiitta, mutta

sata vuotta myöhemmin kuin Tuvunpnolineii osa maa-

tamme, Ruotsin vallan alle. Hämeenlinna, näitten muis-

tojen patsas Hämeossä, kolioaa rajakivenä pakaimuclen ja

kristin uskon aikajaksojen välillä seuduillamme. Ja tä-

rnan mniston pystytti Birger jaarli, Ruotsin vallan sota-

päällikkö ja jäntevin mies siilien aikaan.

Mitä tietä hän knlki täliän tullessansa on vieläkin

epätietoista, sillä aikakirjat eivät siitä mainitse mitään,

paitsi etta hän laski maalle Hämäläisten satamaan, Mntta

koska ei varmaan tiedetä, missa paikassa so löytyy, Uu-

denmaan rannikoUako vaiko Kokemäen sunlla, niin on

asia jäänyt liämäräksi; ja miiita osviittoja mielimukais-

ten arvelnjen välillä ei siis nykyään ole knin joitakuita

kansan taruja, jotka eivät nekään ole riittäviä ja luotet-

tavia valaisemaan näitä asioita. Semmoisia taruja tiede-

tään kertoa joka pitäjässä Hämeenlinnan ympäristöUä,

niinkuin jo niuinaislinnoista puhuessani ölen ilmoitellut.

Ja olisi Birger jaarli muka teettänyt, miettien ja etsien

paikkaa Hämeenlinnalle kaikki ne kiviset varustukset, jotka

näissä paikoissa näkyvät, mikä kuitenkaan ei ole toden-

mukaista jo siitäkin syystä etta liän oleskeli ainoastaan

yliden talven maassamme ja etta se näyttäisi liian Imi-

kentelevalta ja hyvin liuonosti soveltuisi Birger jaarlin ne-

rokkaasen luonteesen *). Tiedämme myöskin, kuinka taru

sanoo Birger jaarlin aikoneen rakentaa linnansa cnsin

XVII. Hakoisten linnan

paikalle, mutta etta se sitten hylättiin veden puutteen

vuoksi, jonka tähden rakennus pystytettiin nykyiseen

*) vrt Kuvaelinia Suomeu Maakuunista V: 82,
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asemaansa. Siihen katsoen, etta tarut niin yleisesti ja

vakaasti osottavat aikaisempaa Hämeenlinnan perusta-

mista, emme liene oikeutetut väittämään niitä kaikkia

ylimalkaan tylijiksi loruiksi. Etta Birger jaarli vieraasen

maahan tultuaan, jossakin paikassa olisi väliaikaisesti

rakennuttanut linnoitnksia valloituksensa suojaksi ja

hakeakseen soveliainta tilaa linnalle, käy hyvinkin aja-

tella. Ja onko meillä tosiaankin syytä semmoiseen ar-

veluun?

88. Hakoisteu limui kaakosta.

Etta Hakoisteu linnassa löytyy varustnksen jään-

nöksiä, voi jokainen hyvin nähdä. Siinä näkyy valli ja

vallilianta, jotka muodostavat enemmän kuin neljännek-

sen ymj^yrää. Nykyistä pnntarliaa telitäessä ne nähtä-

västi keskeltä alennettiin ja hävitettiin maan tasalle.

Tämän vallin ja liaudan sisäpiiolella on korkeampi ta-

sanko erään kaikilta kolidin äkkijyrkän ja korkean vuo-

ren itäisellä puolella ja sen juurella, jota viiorta oikeas-

tansa tarkoitetaan, kun pnliutaan Hakoisten linnasta.

Tämä tasanko, joka muodostaa puoliyinpyrän ålan, sillä

sen polijoispuolella maa viettää iiyvin jyrkästi, jotfei
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siihen ole sopinnt vallia eli liantaa rakentaa, koskee siis

korkeaan vuoreen, joka suorana, äkkijjrrkkänä seinänä

suojelee sen toista kylkeä. Toista tarkoitetim ylätasan-

gon puolta suojelee siis osaksi maan oma ja syvä kal-

taviuis, osaksi mainittu hauta ja valli, joiden ulkopuo-

lella oleva maa, ollen ensin vähäisenä kannaksena, muo-

Hakoisteu liuua lounasta,

dostaa väliäisen töyränkin, joUa Hakoisten kartano si-

jailee, — Tuon sanotun ylätasangon rennalla, joka kestää

200 askelta, nälidään joissakuissa paikoissa kiviä päälle-

tysten sijoitettuina ja ikäänkuin jotakin varten pantuina

(kuv. 88). Etta tämä vuoren turvassa oleva paikka oli

aivottu puolustukseksi, huomataan kaikesta. Eikä se ol-
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lutkaan hnonointa lajia. Olipa siinä paikassa missa ta-

sangon reuna päättyy vuorta västen (sama knv. 88 oike-

alle), ciineii näkyvissäkin kiviset portaat kyjniäräii kor-

keilla astuimilla, jotka myöliemmin peitettiin muUalla,

mihin telitiin „ajanmnkaisempia" astnmia. Niin kerrotaan,

itse en ole niitä nähnyt. Näitä ra})puja myöden olikin

aivan sopivaa kulkea vallihaudasta, joka ei nlotu täliän,

tasangolle, sillä pitkä äkkijyrkkyys tälta kohden teki

sen vähimmän ulkopnolella olevain viliollisten liätyytyk-

sen alaiseksi, Tuon korkean vnoren päällä, jonka suo-

jassa nämät vallitnkset övat, ei näy minkäänlaisia raken-

niiksen jäännöksiä, elFei siellä löytyvää multaa sopinee

pitää sinne tnotnna, niinknin joskus arvellaan. Sen päälle

käydään nykyään pitkin puisia rappuja, kuten knvasta

89 näkyy. Etta tästä paikasta taki tasangon piiristä en-

nenkin päästiin vuorta ylös ja ålas rapnittakin, on selvää.

Hakoisten linna tarjoo meille paljon edistyneempää

ja aivan toisenlaista linnoitustaitoa, knin edellä kerrotnt

linnat. Ne olivat kaikki vnoren tahi liarjnn knkkulalle

rakennetut, tämä vnoren jnnrelle linnoitettn; ne reunas-

tetnt .vähäpätöisillä kiviaidoilla, tämän etuvarnstns tahi

tasanko selvällä rintavarustnksella, jota nlkopnolelta vielä-

kin paikottain pari sylta syvä ja vielä nseampaa sylta leveä

hauta ja vihdoin snnri valli ympäröitsevät niissä kohden,

missa maa ylätasangon nlkopnolella ei tarpeeksi viern.

— Onko oUenkaan mahdollista katsoa Hakoisten linnaa

edellisessä kerrottujen linnojen aikaiseksi tahi samassa

tarkoitnksessa tehdyksi? Niitten erilaisnus tekee yhfai-

kaisnuden epäiltäväksi vaikka tarkoitns olisikin ollnt

sama. Toiselta pnolen tosin tno korkea jyrkkä vnori tahi

ehkäpä varsinainen linna, jossa, niinkuin saamme nähdä

varustnksia on löytynyt, mnistuttaa muiden linnojen
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asemista ja suunindesta, erittäin Unikkolmnasta, sillä

Hakoisten linnaii ala on noin 100 kyynärää, poikki mi-

taten. Toiselta pnolen ei hantarakennns ole vertoja ve-

tämättä itse Hämeenlinnan haiitarakennukselle, joka to-

siii siellä linnaii tykkönään ympäixntsee ; mutta knmpai-

sessakin paikassa no epäilemättä övat tehdyt linnojeii

suojelnkseksi, vaikka toisessa paikassa tnrvandnttiin liion-

nolliseen viiorilinnaan, toisessa täydellisempään ja nndella

taidolla tehtyyn. Hakoisten linna ilmaantuu välitysmnt-

kana 1, asteena pakanunden ajan, jona Inonnon ornat

edut tekivät parhaan puelustuksen, ja keskiajan välillä,

jonka koitteessa ja ylifaikaa kristinuskon tnomisen

kanssa oppivat sekä mnnt pohjoismaat etta Snomikin

tiilillä ja kalkkirnnkilla rakentamaan linnoja, joita valli-

liandoilla suojeltiiu, Joskin Hämeenlinnan nykyiset valli-

kaudat olisivat keskiaikaa nuorempia '), niin semmoisia

nähtävästi Suomenkin varustuksissa hyvin aikaisin käy-

tettiin. Soveliaampana vertanskolitana Hakoisten lin-

nalle, varnstnskeinoon katsoen, tarjouupi ehkä Porvoon

kaupungin vieressä olevan.k. „Borgbacken", jossakaksin-

kertaiset bandat ja vallit tosin övat paljon sunremmat;

eikä siinä ole \niorta, vaan tasainen neliö, sivnlta 50 as-

kelta. Vielä Knstaa Vaasan aikana oli siinä linnakin pys-

tyssä 2).—Hakoisten linnassa ei ole nähtävästi kalkkirnnk-

kia, niinkuin Hämeenlinnan perustuksissa, jotka myös

övat liarmaasta kivestä tehdyt. Sen täytjrj^kin täältä

puuttua, jos arvelmnme paikkansa pitää. Sillä vaikka

Hakoisten linna olisikin Birger jaaiiin tekemä ja ensim-

mäinen ja väliaikainen varustns Hämeessä, niin täydel-

>) Ilist. Ark. IH: 150 ja 152.

») Hist. Ark. I: !)7—99.
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linen tietämättömyys täällä kalkista ja sen käyttämi-

sestä, sekä sen vaikea saanti paikkakunnassa, pakoitti-

vat häntä ensi-isknllaan turvautumaan luonnon omaan

puolustusvoimaan etupäässä talii — Hakoisten linnaan.

Mutta tuo varnstnskeino, joka ilmaantun sekä Hakois-

ten etta Hämeenlinnan vallikaudoissa, kuuluu kummin-

kin jo keskiajan alkupuoliskon linnoitnstaitoon *), ja

puuttuu muissa kerrotuissa linnoissa, jotka övat kaikkea

keskiaikaisnntta vailla. — Tietysti Hakoisten linna näytti

Hämeenlinnan rinnalla, joka arvattayasti kohta valloi-

tuksen jälkeen kohotti jättiläismuotonsa, aivan vähäpä-

töiseltä ja hakoiselta, josta elikä saikin pilkallisen ni-

mensä? (Tuo väkäarvoinen Unikkolinna näytti tietysti

vielä kelpaamattomammalta puolustukseksi, josta ehkä

sen vielä pilkallisempi nimi?)

Eikä Hakoisten linna siis syyttä ole saannt osakseen

niin paljon arveliiita, jotka övat viimeisien vnosisatojen

kuluessa tuUeet näkyviin, ja jotka melkeen kaikki viit-

tavat yliteyteen Hämeenlinnan rakentamisen kanssa.

Kninka paljon enemmän syytä meillä on tämän arvelun

otaksnmiseen Hakoisten linnan suliteen, kuin mnitten

keiTottujen, ölen koittannt osoittaa. Vanhin tieto tässä

siiliteessa Hakoisesta on tietääkseni eras kihlakunnan

oikeuden pöytäkirja vnodelta 1625, joka löytyy Hakois-

ten kartanon talonkirjojen joukossa ja jonka parooni H.

G. Boije tarjosi minulle kopioittavaksi. Se alkaa näin

(snomennettiina) : „Oikeuden eteen astui Hakoisten kar-

tanon vonti Tnomas Eerikinpoika, ja näytti Oikeudelle

korkea-arvoisien kuningasten Kustaan ja Eerikin kirjeen

*) II. HildebraiKl y. m. Sveriges liistoria fr. äldsta tid till våra

dagar. II: lOli ja 4S().
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siitä, etta vanhan IlämeenUnncoi, niniiitä'ni Ilahoistcn lairta-

non alle on kuuluva kaikki vanliat niitut j. n. e."*). Tässä

siis sanotaan Hakoisten kartano „vauliaksi Hämeenlin-

naksi". Tämä nimitys oli sille annettn eräässä kirjees-

sä knningas Kustaa ensimmäisen ajoilta, siis enemmäu

kuiii kolme sataa vuotta sitten, joka on tasan pnoli-

välillä Birger jaarlin ja meidäii päiviemme väliaikaa.

Kninka paljon tämä tieto Hakoisten linnasta, johon Inon-

nollisesti piihe kartanosta perustuu, on mnita entisiä

ja nj^kyisiä taruja luotettavampi, taidamme, niinknin sa-

nottu on, sen omasta luonnosta päättää. Se tnntuu scn-

tähden vakavammalta ja ikäänknin joku valon sade tä-

*) Alkuperäisellä kiolcllii ja kokonaisiuidessaan se kuuliiu iiiliii:

„Utdrag af Iläradsrättens i Hattula, Lehijärvi, Rcngo, Mcskclä och

Janaokala socknar Protokdll. hållet vid vintertinget den 14 November

åhr 162.").

„Koin f(')r Retta Timmas Ericksonn Haga Gåreds Foughte och

nplade uti Retten Ilöglotiigh Konungh Göstafs och Konungh Ericks

Brcf, att under gamble Tavastehus, neml. Ilaga Gordh skall Mifva

och liggja alle gamble cngjar, derföre stadfästes de cännu derunder

att blifva, synnerlig den engen, som Kernala sigh nu tillägnat hafver,

under trettio två lass, benembt Katijoki engh, och emeJan Kernala

boar icke vädja ville under en Lagmans syn, då afsades di ifrån En-

gen, som förbemäldt. Kempas her vidare om, då skola de böthe sine

penningar efter det 28 Capitell uthi Konunga Ballcken."

Utaf IloUola häraders jämte den del af Hattula härad som for-

dom dertill hört, här befintelige och af framledne Lagläsaren Petter

Hertzigh i sistnämnde domsaga, å Secreteraren Lasse Nilssons vägnar

undorskrifnc dombok för berörde åhr 1625. rätteligen vara utdragit,

intygar af advocat fiscals Gontoiret i Abo den lö febrnarii 17f)().

Joh. Bank.

advocat fiscal.

Rätteligen vara afskrifvit intygar,

D. Vegelius. Jac. Alopa^us."
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män todistnskappaleen liaahmossa astnisi viiosisatojen

läpitse meille ilmoittamaan, etta västa tästä on liaettava

tuota „vanhaa Hämeenlinnaa", josta kansan osaksi tarkka

osaksi horjuva mnisto Hämeenlinnan ympäristöllä niin

paljon lavertelee. Näin ojentavat muinaisims ja nykyi-

syys aikojen liimmeän syvyyden ylitse toisillensa kättä!

— Onko todellakin näin?

Yllämainituissa Siiomen papiston kertomnksissa mui-

naisjäännöksistä Suomessa v. IGGT — 1674 fkts. Unikko-

linna s. 54) tavataan väliäinen kertomiis Hakoistenkin

linnasta. „Mnnan vanka linnoitus", lansutaan siinä, „jota

nykyään kntsutaan Hakoisten linnaksi, ja jossa vieläkin

näkyy olevan rakennettu, niinkuin olisivat ennen mui-

noin aloittaneet rakentaa siihen linna, on pernstettu kor-

kealle vuorelle, niin etfei kukaan pääse sen päälle paitsi

yhdestä paikasta, jota itse valli osoittaa."— Tässä siis ei

pnlinta mitään Hämeenlinnan ja Hakoisten linnan väli-

sestä snliteesta, vaan sanotaan linnoituksia näkyvän vno-

rellakin, joka näyttäisikin aivan Inonnolliselta. Onko siis

tämäkin linna samaa alkna, knin mnntkin edellä ker-

rotut ?

Erään Kristian LimnelFin keskellä mennyttä vnosi-

sataa tekemässä latinankielisessä kirjassa Hämeestä *)

pnhutaan tåas Hakoisten linnasta. Tässä hän sanoo, pn-

Imessaan Janakkalasta, etta Hämeenlinnaa ensin koetet-

tiin rakentaa Hakoisten paikalle, mutta siirrettiin sit-

temmin, paremman paikan saatna, nykyiselle asemalleen.

Hämeenlinnan paikkakiinnan omisti, lisää hän, siilien

aikaan eras vapaasnkuinen (Uggla), jonka arvo silloin

oli suuri, jonkatälulen kolituullista olikin, etta hän sai

*) De Tavastia. Christiaiins Limnell. Abose. 1748. II: 41.
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korvankseksi toisen talon. Vaihto, kuten hän arvelee,

tapalitiiikin, koska Hakoinen yliä pidetään Ugglan sn-

viin alinomaisena omaisuutena. Tämän snviin Hämeen-

linnan ikää korkeampaa vanhimtta todistaisi sekin seikka,

etta Hämeenlinnan portin päällä nähtiin (ennen isovi-

haa) tarliap()llö (ruots. Uggla), hakattuna muuriin, joka

jnnri onkin täniän snvun vaakuna. ^Niin pitkälle Lim-

nell. — Hakoisten kartano ja linna olisi siis vaihtokan-

palla Hämeen linnan perustamisen aikana tullut Uggla-

suvun omaksi!? Kauppaa mainitaan myös Turun sano-

missa vuodelta 1775 s. 54. Mutta tässä selitetään kui-

tenkin etta Ugglan perke tietää Hakoisten olleen ku-

ninkaan kartanon ja annetun palkinnoksi kaupungille

otetusta maasta. Tämän kertomuksen Hakoisten kunin-

kaan-kartanon arvosta ja sen vaihdosta tapaamme my()S

V. G. Lagus'en kirjassa: „Finska adelns gods och ätter"

s. 504, vaikka se tässä sanotaan kansan taruksi. Samassa

Lagus'en teoksessa ilmoitetaan knitenkin sen ohessa, etta

Hakoinen joutui Ugglan suvulle västa v. 1G15, ja etta

se sitä ennen oli ollut toisen suvun (Grip sfofin?) hal-

lussa sata vuotta. Tiedetään myöskin etta Hämenlinnan

kaupunki perustettiin Pehr Brahen toimesta v. 1G50. Ja

jos Lagus'en antamat tiedot övat oikeat, niin näistä sei-

koista senraisi, etta Hakoinen ei ole ollut Uggla-suvun

hallussa Hämeenlinnan rakentamisesta saakka, eikä se

ollut kuninkaan kartanona kaujjunginkaan edellä, koska

se oli yksityisen omaisuutena. — Mutta etenkin Limneirin

tiedot tässä asiassa näkyvät perustuvan erääsen maa-

herra Abraham Chronhiorfin antamaan kirjeesen vuo-

delta 1699 *), jossa lausutaan nä in: ,,tarhapöllön (ugglan

*) Limiioll. Sama teos. II: 13.
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liniiaii seiuällä) sanotaan merkitsevän etta se (?) ennen

011 ollut Lars Torstenssoii'in tilana ja karjatalonaj joka

011 vailietettu Hakoisten kanssa Janakkalassa, jonka Ugg-

lan sukn vielä omistaa." — Mitä såna se merkitsee '? Luu-

lisi pian Chronliiorfin sillä tarkoittaneen linnaa (1. lin-

nan paikkaa), ja niin näkyy Limnell otaksuneen. Mutta

lianen jälkeensä mainituista laiisumista seiiraa selvästi,

etta såna se tarkoittaa jotakuta linnalle knulnvaa maata.

Niinkuin tiedetään, kuluivat jo v. 1550 Saaristen ja Ojois-

ten karjatalot sille. Elikäpä västa tuon karjatalojen pe-

rustajan Kustaa Vaasan aikoina, jolloin tiedetään Lars

Torstensson'in omistaneen Hakoisten kartanon, joku näistä

tiloista määrättiin linnaii ja sen väen elatukseksi? Mnussa

tapauksessa olisi jo Kiuistaa Vaasan aikoina tnumailtu

Hämeenlinnan kaiipungin pernstamisesta ? Erelityneekö

siis Limnell pnkuessaan linnojen pernstamisesta, knn

kysymys vaan näkyy olleen linnan alueesen knnliivasta

maasta? Taikka oikeammin, onko tno ej^äselvä såna se

Clironliiorfin kirjeessä saattanut liäntä erelitymään? Jos

Chronliiorfin kirje, näin käsitettynä, paikkansa pitää, niin

kuiiluu Lars Torstenssonkin Ugglan snknnn, ja Lagiis'en

antama tieto siinä koliden erelidys, joka kyllä on mak-

doUista, sillä Lagiis'en tiedot övat nsein epäluotettavat.

Eikä tässäkään kylliksi. Tuo edellä kerrottu pöj^täkirja

v. 1G25 elikä tarkoittaakin ainoastaan täta samaa mait-

teh vaihtoa Kustaa Vaasan aikoina, kun se sanoo Ha-

koisten kartanon, eikä linnan, kutsutun vaiiliaksi Hä-

meenlinnaksi ? Onko Hämeenlinnan kaupungin perusta-

minen todellakin aivottu jo Kustaa Vaasan aikoina?

Taikka olisiko maitten välillä vailito tajiahtunut hanen

aikanaan? Siinäpä tämän kysymyksen solmu! Missa

miekka? Kli mitä, nämä viime kerrotut kertomuksot ja
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kirjeet tarkoittavat? Jos vaihto Kustaa Vaasan aikoina

tahi myöhemniiii todellakin tapalitui, niin olisi iiäillä

ajantiedoilla jokii asiallinen seikka ilmiiii tnotavana, joUa

ei suoraan olisi tekemistä linnojen periTstamisen kanssa.

Siinä tapauksessa jäisivät Hakoisten linnan rauniot ja

kansan tam, joka tekee ne Hämeen linnan aikuiseksi,

tarkoittaniatta yhcleltä pnolen, sillä toisaalta on tuo sama

taru selvästi saattanut Limneirin luulemaan Ugglan su-

vun olleen Hakoisten kartanon omistajana Hämeenlinnan

perustamisesta saakka, eli ajoista, jolloin ei aatelistoa en-

sinkään vielä löytynyt koko valtaknnnassa. Pitääkö vaihto

mainittujen aluemaiden välillä paikkansa, päättäkööt op-

pineet tutkijat. Me puolestamme tiedämme, etta Hakois-

ten linnan rauniot sen tekevät. Etta linnan alkeet Ha-

koisessa olisivat antaneet alun kaikkiin ajatuksiin vaili-

dosta ja knninkaan kartanosta, joista olemme jo tarpeeksi

puliuneet, n-äyttää kuitenkin olevan kaikkein todenmn-

kaisin päätös.

Vihdoin mainitsen yhden ihan uuden aikaisen esi-

tyksen Hakoisten linnasta. Eräässä venäläisessä kroni-

kassa 1. ajantiedossa, näet, kerrotaan kuinka venäläiset

v. 1302 kävivät liävittämässä ylitä linnaa, nimeltä Aks-

borg. Tämän linnan väittää professor! S. Elmgren jnuri

olleen saman kuin Hakoisten linna *). Täta mielipidettä

tåas toiset oppineet vastustavat, sillä toiselta puolen niin-

ikään tiedetään, etta eras melkeen saman niminen linna

Palestinassa v. 1291 jontui pakanallisten lialtuun, jotta

viimeinen ristiretkien kaiitta saduista jalansijoista py-

kässä maassa kadotettiin. Siinäpä tåas päätä kysyvä

solmu! Palestinako vai Häme? Kninka lienee, en tiedä.

Sen tahdon vaan lisätä, etta kaikki näkyvät olevan yk-

*) Hist. Arkisto IV: 100—103.
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simieliset siitä, etta Hakoisten linna on saattaniit oUa

Birger jaarlille ja Ruotsin vallalie jonakuna väliaikaisena

tukeena, ennenkuin komea Hämeen linna valmistui, ol-

koon tiio edellinen sitten sen aikainen taikka vielä van-

hempi linnoitus.

Jos Hakoisten linna todellakin on katsottava Hä-

meen linnaa vanhemmaksi taikka vanhaksi Hämeenlin-

naksi, olisi Birger jaarlin Hämeesen astumalla tiellä otettu

yksi askele, joka samalla tosin viepi meitä etelään päin

sieltä liakemaan sitä Hämeen satamaa, jolion hanen ker-

rotaan astuneen maalle. Mutta vaikka joku kauppatie jo

pakanallis-aikoina olisikin knlkenut Janakkalan ja Lo-

pen kantta etelään Vilidin ja Lolijan läpitse Pohjan

pitäjän laliteen saakka (vrt. s. 59), niin sillä ei kniten-

kaan vielä ole varmaan sanottu, etta Hämeen satarna

olisi ainoastaan sieltä liaettava, vaikkapa asia sinnepäin

vivahtaisikin, sillä niitä saattoi olla mnitakin. Minkä-

täliden Birger jaarli, etelä-Hämeesen tultuaan aikoi ensin

asettaa linnansa knmminkin väliaikaisesti Kernalan jär-

ven rannalie, ymmärrämme kuitenkin, koska liän siten

taisi iskeä ylitä Hämeen pääsuonta. Hämäläisille tuotti

tietysti hanen tulonsa kauhistusta ja hämmästystä ja

hanen hankkeensa oli peloittava nhkaiis koko maalle ja

jokainen pelkäsi hanen asettavan linnojansa joka paik-

kaan, Tämä hirmukuvitus kiintyi haihtumattomaksi kan-

san mieleen, ja on kai'iin tavoin tehnyt monenkertai-

seksi sen, mitä alussa kerrottiin yhdestä paikasta.

Mutta ei ainoastaan kristinusko tuotii näin miekalla

ja tulella maahan, vaan nusia tietoja ja taitoja seurasi

sen kanssa.— Hämeenlinnassa näemme Hämeen vanhim-
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pia tiiliä sekä ensikerran kalkkiruukkia käytetyn. ]\Iistä

Birger jaarli sai kalkkia rakenuuksekseiisa?

Tämä ei suinkaan ollut helppo asia, eteiikin siiliou

aikaan, koska ei tänäänkääii ole ylitään kalkkikaivan-

toa Haulion kililakuiiiiassa. Saveii saanti tietysti oli hel-

pompi, ja sanoo taru Hämeenlinnan tiiliiii savea otetun

3 lammikosta, jotka övat Harvialan maalla Vanajassa. —
30—40 vuotta sitten haettiiu kalkkia eräästä paikasta,

jota kutsutaan Kalkkivuoreksi. Sen toisessa päässä nä-

kyy iiseampia erisuuruiyia, ja monessa paikassa useam-

maii sylen lev3åsiä „liaiitoja". Mnutamassa suuremmassa

aukossa övat ne monta sylta syviä. Tästä on taran mu-

kaan jo ennen muinoin otettu kalkkia sekä Hämeenlin-

nan etta HoUolan kirkon rakennuksiin. Kaivokset övat

Maritilan maalla Ridasjärven kylässä Hausjärven pitäjää

ja melkeen puolen peninkulman päässä kylästä kaakkoon

päin liki Mänttälän rajaa ja tykkänään metsän peitossa.

Vnori ei ole järin jyrkkä missään, mntta kuitenkin nä-

kyy eras lianta olevan mnita suurempi sekä syvyydeltä

etta levyydeltä ja päättyy tasaiselle maalle, joten tästä

kulkii un ollut liuokeampi kuin muista paikoista. Tässä

lieiiee se „tie" ollut, jota sanotaan huomatun näissä hau-

doissa. Etta Birger jaarlin tästa olisi täytynyt kuljettaa

kalkkia linnallensa, ei ole malidotonta, sillä nykyäänkin

vielä tuodaan Hämeenlinnan tienoille sitä aina Lolijalta

saakka. Tavaton liakeminen on Birger jaarlilla kaiketi

ollut saadessaan täta uudelle rakennukselle välttäniätöntä

tekoainetta näissä sen käytäntöä tuntemattomissa maissa.

Sen todistaa myös taru, joka sanoo Hämeenlinnan raken-

nukseen otetun kalkkia sekä Haikonvuoresta Luopioi-

sissa etta jostakin vuoresta Sääkjärvellä Mäntykarjun pi-
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täjässä *). Eikö Hollolan tienoilla löyt3^nyt kalkkia lä-

hempänä, en tiedä, mutta jos uiin oli laita ja Hollolan

kirkko Birger jaarlin tekemä tai hanen aikuinen, tulee kal-

kin tuominen E-iclasjärveltä sekä Hollolaan etta Hämeenlin-

naan, joiliin on yhtä pitkä matka knmpaiseenkin, kerras-

saan luonnolliseksi ja todenmukaiseksi. Riesten kylässä

1. Ridasjärvessä, joka jo uskonpukdistuksen aikana oli

suiiri kyla ja nykyaikana on sunrimpia Hanlion kihla-

kunnassa (noin 50 taloa) , elää vieläkin tämän kalkkita-

run ohessa himmeitä mnistoja erään .,ritarin" muinoi-

sesta käynnistä ja olösta näillä tienoilla, josta sekä kyla

etta nuiiitamat muutkin paikat olisivat saaneet nimensä,

niinkiiin Eitassaari jarven takana ja Ritarin ristimäki 1.

Ritarimäkl Marttilan pelloUa. Onko täällä milloinkaan

kukaan ritari asnnut, siitä ei ole ensinkään tietoa. Sii-

hen viitannevat kuitenkin sekä mainitut nimet etta sem-

moinen kuin Kaarton ako, jossa kartano sanotaan en-

nen olleen ja kaivo vieläkin näkyy ja josta olisi joskus löy-

detty epätasainen messinkinen korento sekä „pitkät pih-

dit, joita oluen valmistamisessa käytetään". Pahoja mnis-

toja kätkenee tuo paikka, koska Koukonmäki sen vie-

ressä erittäin kammottaa, sillä siellä nälidään muka kou-

koja, männinkäisiä ja mnita knmmitnksia. Jotain keski-

aikaisuutta osoittanee myös n. s. Linnamäki Lemmilän

maalla aivan järven rannalla, missa sanotaan ennen ol-

leen „pnnlinna", jota aivottiin Hämeenlinnaksi, mutta

tarkastuksessa sitä ei liyväksytty, vaan aloitettiin toi-

seen paikkaan, arvattavasti Hakoisten linnan paikalle

(tahi, kuten eras akka arveli, Hikiän mäelle), vaan ei

sekään tyydyttänyt, ja sitten västa rakennettiin linna

*=) Thuueld. Geograti öfver Fiiilaud. s. 3!)0 ja 493.
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Hämeeiiliiinan ii3'l<visollo sijalln ja „siinä oli kolmas kat-

tominen, jolioii tnli". Tällä mäellä ei näy minkäänlaisia

rakennnksen jäännöksiä, mikä ei ihmettä ole, jos linna

oli punsta, sillä pnisiakin telitiin keskiajalla paljon Suo-

messa kansan niskoille ritarion ilkivallan valivistukseksi.

Sentähden ei ole tästäkään sen enempää tietoa, kuin

mitä tam tarjoo ').

Nuo Hämeenlinnan ja HoUolan kalkkihaudat antavat

kuitenkin näille taruille vakavampaa polijaa, jonka no-

jalla ne jontnvat vähäisen selkeämpään valoon. Sillä me

liuomaamme, etta nämä asiat viittaavat keskiajan liim-

mejnpiin aikoiliin. Haudat ja linnat taruineen muistut-

tavat niitä aikoju, Jolioin Birger jaarli ristisoturineen (1.

ritarineen?) jäntevällä nerolla retkeili ympäri etelä-Hä-

meen aluetta knkistaakseen pakanat ja kakeakseen sekä

välttämätöntä tekoainetta kalkkia, etta sopivaa asemaa

linnansa pystyttämiseksi.

Hanlion kihlaknnnasta ei ole enää kertomatta mnita

kiinteitä mninaisjäännöksiä, kuin IccskiajcDi Idcikirkot.

XVIII. Hanlion kirkk o (kuv. 90).

Hanlio on vanliimpia seuraknntia Hämeessä, sillä se

ilmestyy aikakirjoissa ensikerran v. 1329, jolioin kirjoi-

tettiin „liaffn", „liavn" 2) ja „Haw" ^). Myöliemmin 1.

viionna 1440 ja 1529 näemme sen myös kirjoitettuna

M Oppilas F. ralander Ilikiästä llausjärvellä, joka on tässä iii-

tiijässä kooniuit kansan vanhoja tietoja, kertoi minulle kiiulleensa Ri-

dasjcärvellä puluitiin. etta asukkaita oli.si tullut Skaiicsta (Uuotiiissa).

Olisiko se tapahtunut keskiaikana näkyy "Icvan opätietoista.

-) Kopieboken f. 150.

') Porthan. Chron. s. 78.
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„Ha\v" *), ja uskonpnlidistuksen aikana vihdoiii Hagu ja

Hawgo, josta alkaeu nimi Haiilio muodostui. — Näin

inonta mutkaa täytyi tärnan nimen siis käydä, ennenkuin

tuli vakinaiseksi, joka tietysti osaksi tuli siitä, etta oiko-

kirjoitus keskiajalla oli epävakainen, mutta osaksi siitä,

etta ruotsalaiset, jotka täällä etupäässä järjestivät hal-

linnolliset ja kirkolliset asiat, „eivät saaneet sanoista

irki". — Mista munten nimi Hauho sai alkunsa, en tiedä.

Olkoon tässä kuitenkin mainittu, etta sama Limnell, josta

90. Haulum kirkko.

edellä oli pulietta, kirjassaan Hämeestä sanoo vanhojen

ihmisien kntsnneen Hankoa Hau'ksi, niinkuin ylläkir-

joitettu Haw elikä kimlui, joka nimitys kyllä paljo muis-

tuttaa yllä kerrotnsta Haas'- eli niinkuin myös sanotaan

Hansvalkamasta Pyliäjärven rannalla. Elikä olikiii liaaksi-

valkama samassa Haun, se on, Haulion valkama! — Lönn-

1'ot'in sanakirjan mnkaan lianlio on sama kuin liaalika,

eras vesilintu. Olivatko vedet tässä niistä niin rikkaat,

vai kuinka lienee? — Mutta keskiajan kirjoista näimme

*) Vaaranen y. ra.
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sen syntyneen vasia monien niutkien perästä, ja jos me

niille tahdomme hakea jotain suomalaista alkua, niiii so-

pisi semmoiseksi aivan InoniioUisesti katsoa sanaa liavu

(1. havut), joka såna sekä Lönnrofin sanakirjan mukaan

ettäKalevalassakin käytetään liakonietsää merkitsemään*).

Olisiko Hauho alknperäisesti tarkoittaniit hakometsääy

Meillä on siis kaksi elidoitnsta, toinen hauhoniminen

vesilintu, toinen liavu 1. metsä. Tokko Haulio kummas-

takaan nimensä sai, näyttänee joutavalta arvikoida. Tali-

don vaan tällä hiiomauttaa eräästä seikasta, johon iiäniä

elidoitnkset viittaavat, ja joka ei liene ihnan merkitystä

Haulion pakanallisaikoiliin katsoen. —Yiela iiykyilänkin on

melkeen toinen jnioli pitäjästä järvien takana, jotta kel-

pommin ja mielukkaimmin tullaan kirkoUekin järvitse.

Sitä simrempiarvoinen oli vesikulkn ennen muinoin siitä

Inonnollisesta syystä, etta yleisiä maanteitä silloin ei löy-

tynyt, niinknin niitä vieläkin melkeen kokonaan punttun

Roineen takaisista kylistä. Hauskaa olisi sentähden tie-

tää, kuinka monta vuosikymmentä, elikäpä vuosisataa,

Vitsiälän ja Alvettulan väliset sillat övat oUeet olemassa.

Muistaakseni kerrottiin vanliojen ihmisten nniistaneen

niitä aikoja, jolloin lautalla Alvettulasta kirkonpnolelle

kuljettiin. Tottapa sitten vanhempaan aikaan oli vesi-

kulkn HankoUakin etevin ja melkeen ainoa välikappale

yliteislikkeelle. Tämä seikka tietysti vaikutti asutuksen

hajaantumista. Eivätkä muinaislöydöt talii muut tunne-

tut tarut Hauholta anna viittaustakaan siilien, etta tässä

jo pakanallisaikana olisi ollut mikään muita merkilli-

sempi paikka. Olisivatko sentähden ilmiiset, vaikka ar-

vattavasti täälläkin niinkuin muualla asuivat kyläkun-

*) Rotsten'iii selitys Kal. 43: 324.
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nissa, tiinteneet olevansa enemmän liavnii 1. metsän val-

lassa? Sillä nietsässä ei ainoastaan petoja saattaniit pii-

leskellä, sieltä voi vihoUinenkin äkkiä karata päälle.

Mista silloin apua? Järvien takaako? — Tunnettu asia

oii myös, etta metsä vaikuttaa paljon syvemmin ja pe-

loittavammin sen mielikuvitukseen, joka veden rannalla

asuskelee, knin sen, joka ainoastaan metsän piirissä ja

siten sen kanssa snuremmassa tuttavuudessa elää. Hau-

hon tienoilla lienee sentäliden metsä enemmän kuin mnu-

aUa lierättänyt asukkaiden huomiota, ja sentakia anta-

niit paikkakunnalle sen erityisen liionteen — ja miks'ei

siis sen nimeäkin? — Olkoon täm^ sanottii vaan siksi,

etfei tämmöinen johto ole luonnoton, sillä luonnollisista

yksinkertaisista seikoista paikkain nimien S3''nty tietysti

on haettava.

Kirkon asemakin todistaa liauholaisten olleen en-

nen muinoin vesikansaa, sillä Vitsiälän ja Kirkonkylän

niemeke on junri vesiteiden ylityinyspaikassa, ja arvat-

tavasti siinä sentäliden muinoinkin oli vireämpi liike,

knin miiissa paikoissa, vaikk'ei siitä ole mitään tietoja.

Miuiten on Haiikon kirkko vankimpia kihlakminassa.

Tarkkaan määrätä, missa järjestyksessä vanhimmat kir-

kot seuraavat toisiansa ikänsä puolesta, on vielä malido-

tonta, osaksi siitä syystä, etfeivät aikakirjat sitä ilmoita,

osaksi siitäkin, etta taidehistoria, jonka tehtävä se olisi,

vartoo vielä tieteellistä tntkimusta maassamme. Varmem-

paa tietoa asiassa vartoen, taidamme kuitenkin katsoa

todenmnkaiseksi, etta kirkkokin jo 13 sataluvnn alussa,

jolloin Haiiho seurakuntana mainitaan, valmistui. Sen

rakentamisesta tiedettiin mimten Haukossa kertoa sen-

raava tarina: „Toraw«c« JcallioUa, jonka korkea tasanko

on noin 2 tynn. alaa, oli tora eli kova kysymys, miliin
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kirkko piti rakennettaman. Hankittiiii iiiiii ensiii Kirlcho-

mäclle, jossa Hyvikkälän kartano nykyääii seisoo — paikka

011 vieläkin aivaii kiviä täyniiä. — Västa sitten nykyiseen

paikkaan. Jättiläiiieii, jonka tekemä se on, paiskasi ki-

ven toisella kerralla sinne, ensimmäisellä Kirkkomäelle" ').

Tämä kertomns ei knitenkaan koske tiilistä telityä kir-

kon tapnlia, joka uuclestaaii telitiiii miiistaakseni pari

kymmentä vuotta sitten. Eniien meniieen vnosisadan

keskipaikkoja oli tapnli eteläisen aseliuoneen katoUa, niiii-,

kuin keskiajalla usein oli tapana. Sakaristo, joka sanioin

luidestaaii rakeiinettiin v. 1704 ei myöskään ole har-

maista kivistä, niinkiiiu kirkko, vaau tiilistä. Huomiota

ansainiiee kivestä epäselvästi liakattu ja kypärillä varus-

tetun ilimisen korkokuva luoniioUisessa sunruiidessa, mnii-

rattuna sakariston seinään aivan kattoliarjiui eli sen

päässä olevaii ristin alle. — Kirkossa löyt}^^ 6 pilaria,

jotka sanotaan olevan sisältä liötöt (oniiet). V. 1797

miuitettiiii saarnatnoli keskimäisestä pilarista samalla

pnolella nykyiseen paikkaansa. Sen kiistansivat „sääty-

läiset", teki kuvanveistäjä Johana Salilbom, maalasi maa-

lari Vijkberg ja kultasi peilintekijä Söderqvist 2). Katon

liolveissa ei kummiiikaan ole kuvastoa 1. maalaiista.

Molempain v. 1770 telityjen parvien etuhäkillä näkyy

sen sijaan koko joukko kuvia (luultavasti myös men-

neeltä vnosisadalta) raamatun mieliistä, joista kalidella

profeetalla on frakit, ja tapanksista, jotka kuvat, koska

pian knnlni kysymys nostettavan kirkon sisäpiiolisesta

korjaamisesta, kohdakkoin joutimevat kadotnksen par-

taalle. — Sakariston seinällä riippnu vanlia alttaritaulu, 5

M vrt. Suonietar, 1855. N.o 15.

*) Ilaulioii kirkon ai-kisto N:o 83, josta nuiiitkiii kirkkna knsko-

vat ti(Mlot övat otctut.
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aatelisvaaknna farvattavasti Boijen, Clierpentierin, Spå-

ren, Scliildt'iii ja Ulfin) ynnii nseita vähäpätöisempiä

tanliija, jommoisia myös löytyy kirkossakin. — Vielä löy-

tyy, paitsi „ristiin naulittn" luonnollisessa suuruudessa

ja seisova ensi pilariparin välissä, niinknin ainakin ka-

tolisaikana, 10 paavinaikaista pjdiäin knvaa pnusta, joista

4 seisovat alttarilla ja övat kullatut, joka oli tapana ka-

tolisajan viiincisillä tijoilla, kappaleita ja kovistuksia i)y-

häin kaapeista, 1 suuri kastemalja ja 1 tavallinen kalkki,

molemmat punsta. Kaikki nämä, paitsi sanotnt 4 kuvaa

övat pimeälle parvelle 1, kirkon välikaton päälle vie-

dyt— joten niillä mnka vieläkin on ylhäinen sija. Vih-

doin läytyy 1 laiva, rakennettnna v. IGOO, joka nyt pur-

jelitii pimeydessä sakariston välikaton päällä, koettaen

sielläkin olla, mitä kerran oli itse kirkossa, ikmisten esi-

kuvana valon tiellä. Muistaakseni näin polijoisen par-

ven rapun alla yliden parista ymmyrkäisestä rantalevystä

tehdyn rikkinäisen kynttilärunnnn, jonka jälestäpäin ölen

havainnut keskiaikaiseksi, ja joka ansaitsisi talteen ottaa.

Knorin ympärillä löytyy nseampia liolvihautoja, joista

pohjoisessa nurkassa lepää kirkkoherra Tuamas Lauri,

joka allekirjoitti Upsalan kokouksen päätöksen v. 159P).

Samalla puolella oli myös Kokkilan ja Ilmoilan lianta-

kin, jonka eras Sclinlman ja Krtemer v. 1T43 ostivat.

Eteläpnolella oli Skyttälän ja pappilan, joka rakennettiin

v. 1705, sekä Kokkilan ynnä mnitten liandat *). Tämä

tapa handata kirkkoon oli myös ilian keskiaikainen. Esikn-

vana siilien olivat kirkot marttyrienja Kristuksen kandalla,

Mnista kirkon kalnista mainittakoon yksi liopeinen kaikki,

joka on hyvin taitavasti tehty ja vnodelta 1410. Kirjoi-

tus sen piirroskuvilla koristetun ja särmäisen jalan ym-

*) Hauhon kirkon arkisto N:o (U.
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pärillä kuulnn näin: ,,Aiino diii MCDXVI lot megter la-

res magi gore teiie kalkon gudii til lof." eli suomeksi:

„Herran v. 141() antoi malitava Lauri Mamiunpoika telidä

tämän kalkin Jumalalle ylistykseksi". Keskellä kalkkia,

josta se kiini pidetään, nähdään (> kirjaiuta kolioavilla

kuutioilla. Ne tekevät sanan Ihecus, se oii Jesus, sillii

kreikan kielinen H äänt}--}^ kuiii meidän e. Oylättilauta-

sen polijalle on piirretty Kristukseii ylösnouseminen liau-

dasta sekä sen reunalle neljässä suunnassa Hanen lävis-

tetyt kätensä, jalkansa ja sydämensä. Tämä kalkki

Suomessa liyvin harvinaista lajia olisi arvokas lisäys yli-

opiston kokoelmille. Myös säilytetään pappilassa, jossa

edellinenkin talletetaan, — paitsi 2 sairaan ripityskalkkia

ja ymp3a'äinen öylättirasia, kaikki kopeasta ja varustetut

temppelillä, jota IG sataluvulla taidettiin ruveta käyttä-

mään, — yksi vähäinen öylättirasia, jossa Spåren ja Skyt-

ten sukujen vaakunain ohessa näk^-y kirjaimet: H. M.

S. I. I. D. S., jotka merkitsevät Henrik Maununpoika

Spåre & Ingeborg Juhanantytär Skytte. Tämä Spåre oli

v. 1618 käskynlialtiana Käkisalmen linnassa ja eli lap-

settomassa naimisessa Ingeborg Skytten kanssa, jonka

isä oli käskynlialtiana Hämeenlinnassa ja omisti Skyt-

tälän kartanon Haukolla. He lalijoittivat muitakin Han-

bon kirkolle. Yksi kirkon kello on heidän antamansa,

jossa voipi näbdä heidän vaakunansa ja seuraavan kir-

joituksen: ,,Anno MDLXXXV: Henrik Månsson Seora (?)

till Juttila, Fru Ingeborg till Skj^t: denna klocka är

förärad till Haubo Moderkyrka 1038"*) ja ylempänä muu-

tamia latinan ja venäjän kielisiä sanoja. Kai lie meni-

vät naimiseen v. 1585. Muuten löytyy 3 kirkon kelloa,

*) V. G. Lagus. Finska adoliis ätter o. gods. not. 8'2I.
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joista keskimäinen, simriu ja unsin, ostettiin Tukhol-

massa v. 1754, ja oii majuri Robert Cherpentierln, limt-

^A^ nantti Christ. 8clmlmau'in, väurikki

^^ Fr. Juk. v. Kr8emer'in ja nimismies

-^^ Antti Härkäpään, y. m. lahjoittama.

9 Mutta merkillisiii ja vanliin kello

^^* on kuitenkin kolmas, sillä katolis-

^ ^ aika näki sen alun, eikä muotokaan

^ _^^ ole täänaikainen. Sen ympyriäiset

^ ^m^ laidat övat snoremmat, eikä suu niin

leveä polijan sukteen. Pohjan eli

• ^ \ ylemmän reunan ympärillä tavataan

^^ alasaksalainen kirjoitus snurilla ly-

^^ liennyksillä (kuv. 91), jonka valtion

d^ arkiston koitaja tolitori K. A. Bo-

^2g mansson näin selittää: „Anta Jn-

^^ mala Maria, jonka avnn kautta ölen

%^ ^^ aloitettu ja valettu". Itse kellon aja-

"•S» ^^ tellaan puliuvan ja rnkoilevan neitsy

^2 ^é^ Marialta apna ! — aivan keskiajan ta-

^ ^^ paista kellon kirjoituksissa. — Hau-

-s^^ Hp/ hon kirkon pyliä on Juliannuksen

_ paivana.

^^ ^^ Kirkon arkistossa (kirjassa N:o
'^ <^^ G7) löytyy eras „kirkkomaan jako-

,^2r ^St kirja" v. 1G15, jossa selitetään, kuinka

^^ ^** monta sylta maata kuUakin kylällä

-/ t Ir^ oli. Kirkkomaa oli siis ennen jaettuna

^^ ^^ eri osiin kylien välillä, joiden eroi-

tukseksi toisistansa kukin pani puu-
91. Kirjoitus Haui.on kirkon merkklnsä paikalleen, arvattavasti

piirrettyinä pystyyn pantniliin paa-
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luiliin tahi lantoiliiii. Täiiiii l<irja on laadussaan hyvin

omituiiiou ja siinä löytyvät puumerkit mitä vanhimpia,

joiden omistajat kjdittäin tuniietaan. Sen päällekirjoitus

kuuliui näin:

„Kyrkogårcls uthdelningh begynnandes på söder si-

dan af vapnhuset, som är sist emotli kyrkobyn, och

hvar och en by hafver sitt bomärke på sin andel hållit

Anno IG 15."

Mainittakoon tässä myös mitä Hauhon kirkko sai

kärsiä ison vihan aikana. Kertomns tästä kuuluu näin: ^)

jjSyyskium 29 p. (vuonna 1713) on eras Hämeenlinnasta

lähetetty venäläinen sotajoukko murtainnut Hauhon kirk-

koon, sitten kun heidän aikomuksensa tulla siihen ete-

läisen öven läpitse, jonka aikoivat rikki hakata kirveillä,

ei onnistunut. Samassa tilassa övat ne jumalattomat mie-

kalla lyöneet kirkon eteläisessä porstuassa seisovan Bar-

tolomeus'en kuvaa päähän, josta niinkuin myös öven

murrosta vielä selviä jälkiä näkyy". Härkäpää sanoo

teoksessaan (s. 6), etta venäläiset polttivat kirkkomäellä

kirkon kirjat ja todistuskappaleet. Myös toisessa paikas-

sa2) sanotaan, etta ennen v. 1721 silloisessa sodassa hukkui

sekä messu- etta muita muistoonpano-kirjoja. — Mui-

takin, vaikka myöhempiä sotamuistoja on Hauhon kirkko

säilyttänyt. Ne övat: 1) kaksi lippua keltaisesta silkistä,

joihin on malattu Hämeen lehtikoristuksilla ympäröitty

vaakuna, ja jotka övat erään 1808—9 vuosien sodassa

palvelleen ja Ylöskartanolla Juttilassa asuneen översti

Bladli.'in Hauhon kirkkoon panemat (kuv. 92); 2) ratsu-

väen lippu j)unaisesta silkistä, kuningas Fredrik'in ristiin-

pannuilla nimikirjaimilla sekä varsinais-Suomen vaaku-

*) Hauhon arkiston N:o 83.

) „ „ „Monioral)iliii Ecclesiastica."
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nalla koristettn. Lipiin omisti tarun mukaan eras hä-

mäläinen rakimiiajoukko, arvattavasti se joka v. 1791

hajoitettiin, jolloin lippu jätettiin Hauhon kirkolle (vrt.

ylitäläistä lippna Janakkalan kirkosta). Kaikki ?> lippna

92. Sotalipjiu Hatihon kirkossa.

on Hauhon seiirakunta lalijoittaniit yliopiston mnseolle.

(Sen Inettelon n:t 1683—1684 ja 1685).

Yhteydessä tietojen kanssa kirkosta sopinee myös

julkaista se „liuoueitten jako" Haulion pappilassa vuo-
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delta 153G, joka vanlinutensa tähden sekä syystä, etta se

liittyy Suomessa ensimmäisen lutherilaisen piispan, Mar-

tin Skytten, joka sanotaan Skyttälässä Hauholla synty-

neen, nimeen, ansaitsee erinäistä liuomiota. Mainittnna

viionna jaettiin pappilan huoneitten rakentaminen nel-

jänneksien ja kylien välillä. Todistiiskappaleesta näh-

dään, etta Haulion pappilassa löytyi uskonpulidistuksen

aikana seuraavat liuoneet:

Porvaritupa ynnä 1 kamari ja sintsi (porstua),

piispan- ja pakaritnpa yliteisine sintsineen, kellaritupa,

2 mallaspirttiä kodan ja sintsin kanssa, 2 Inttia, toinen

aitan päällä, 2 munta aittaa, 4 tallia, joista kahdella yh.-

teinen vaja, 2 omettaa yhteisellä tanhnalla, 3 riihtä,

joista kahdella yhteinen Inuva, kolmannesta punttuu se

ja on toisen mallaspirtin päällä, 1 heinälato ja 1 mnn ul-

kokuone *),

*) Hauhon arkiston kirjassa N:o 64 todistuskappale kiiuluu ko-

konaisuudessaau näin:

„Domorum presbyteiii Divisio iuter paiochianos facta iu ptasta-

tione (?) Du: Episcopi Martliiui Scytt habita Hauho Anno Domiiii

MDXXXVI.
Kauvala frg {— nclikulma).

Kellar stuga.

En ladha eller stall niedli lialfva lider

ett visthus moth kyrcklan

Sodiala frg.

Låft under kyrkioporten bodlia under, den nu är flyt niotli

Kotkanniemi

Störste taähuus medh lialfva förstuga til fääbuset.

Ruckola frd
Rijan emoth Kyrckian och half logan

ett stall benembd arbetzstall och half Ijder

Pohjois frd
Herre Stall

Mald Pörtt vedh Stegerhuset

et visthus nest vedh gården

Samfelt mcdh Tuulois Sochn

Bårgar stuga medh Kammar och half förstuga.
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XIX. Tuuloksen kirkko.

Tunlos, joka arvattavasti on saannt nimensä siitä,

etta tnuli niitten liarjuin välissä, jotka kiilkevat Suoli-

ja Pyhäjärvieii molemmin puolin, pusertuu kokoon ja

tuntuu sentähden tässä kiivaammalta kuin muissa pai-

koissa, tavataan seurakuntana kumminkiii jo v. 1431 *).

Mitä tuo tariiUinen tieto Tuuloksen emäseurakunnan ar-

vosta merkinnee, ei ehkä ole malidotoii sanoa. Sillä

Pyhäjärven, Haaksivalkaman , Ristintöyrän pappilan

maalla, jossa pakanallisaikana olisi uhrattu, ja Ristiaron

nimissä ja seuduissa kätkeikse epäilemättä joku muinais-

liistoriallinen seikka, jonka selvitys ei lieiie historiaamme

hyödyttämättä.

Olemme jo edellä (s. GS—75) puhunoet uäidon

Tuuloksen paikkojen erinäistä huomiota herättävästä

etev3rydestä Suomen pakanallisaikana. Emmekä, kum-

minkaan sen mukaan kuin näitten seutujen muinaisuutta

nykyään tunnetaan, ole löytäneet ylitä ainoata paikkaa

Haulio Sockn
Tulittula frd

1 fähus enioth kyrckian ocli Iialf faistiiu-a, nnellaii tvfi fäil liiisou

1 J\ja einoth Prestgården, raedh halt' h)ga

Loågnäs frd

Bagarstuga och half förstuga

hööladha vedh fäpoorten.

Nurmis fird

Biskops Stuga medh lialfva forstugan som nu står under Kyrc-

kio Porten moth Bagarstugan

ett Stall.

Jimola frd

Malt Pörtt medh farstuga moth Kotkanniomi on Kija idVorst

uthan Löga

Samfelt medh Ilauho Sockn Stogorhuset,

ett Låft vester uth och Shett visthus".

*) Aividssnn. Handlingar. VI 1; öO.
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muualla HauhoUa, joka läheskään voisi vertoja vetää Pyhä-

järven rantojen ja '^ruuloksen pesäpaikan muinaismiiis-

toille. Niinknin asken koetin selittää, on vesiknlku Hau-

hoUa ennen ollut vielä siuirempiarvoinen, kuin nykyään.

Kuinka vanhan aikainen tuo Koineen ja Hanhon isosel-

kien välinen vesiväylä, joka kamminkin yhdellä puolen

päätyy Haaksivalkaraan rantaan, on, saanenune käsitystä

eräästä muinaisjäännöksestä, josta jo ölen kertonut (s.

41), nimittäin Lumiaissaaresta. Niinknin jo viitatussa

paikassa huomantin, kohoaa se hantauskumpuineen tä-

rnan vesitien varrella. Sopinee siis kysyä, minkätähden

pantiin tuo muinoinen kumpu juuri tälle saarelle, vaikka

useampia muita ja suurempiakin yltäkyllin tavataan Roi-

neessa? Kun muinaistutkinto muualla on tullut siihen

huomioon, etta ihmiset kaukaisimmassakin pakanuudessa

mielellään pystyttivät vainajain muistomerkit eteville ja

usein huomatuille paikoille, niinknin nykyäänkin tapahtuu,

emme taida olla päättämättä, etta täta tietä Lumiaissaa-

ren ohitse ja Tuuloksen kautta jo ennen Suomen suvun

tänne tuloa käytettiin (vrt. s. 74 ja 75). Eikö meidän

siis ole myönnettävä, etta muinaishäniäläiset, soudellen

näillä vesillä ja veneillään kyntäen sen aaltoja, kuiten-

kin kulkivat edelläkävijäinsä haaksien jäljissä? Sentäh-

den olemme ehkä jo edellä käsittäneet kuinka Tuulos

Haaksivalkamoineen sai niin etevän ja muistorikkaan

sijan muinaishistoriassamme. Ölen kuitenkin tahtonut

tästä nndelleen muistuttaa, koska kaikki nämä seikat

antavat tarpeellisen pohjan sille taruUe, joka sanoo Tuu-

loksen nimen muinoin oUeen sekä Hauhon etta Tuulok-

sen yhteisenä nimenä*), ja sen ohessa kertoo Ttiuloksen

*) Herkepaus. HaiiUo socken. 1751), s. 3 ;
Suometar v, 1854, N:o 19.
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kirkon olevan Hauhon kirkkoa vanhemman ja Birger jaar-

lin aikaisen ^). Historiasta tunnemme tarpeeksi, kuinka tai-

tavasti kristillinen miekka osasi pakanain suonta iskeä. Ja

jos missään, oli tässä Tuuloksessa yksi pakanallisten hämä-

läisten yhteiselämän suoni. Tarun ymmärrämme sen-

tähden täydellisesti ja taidamme päättää sen todenmu-

kaiseksi.

Nyt katsokaamme, mitä miiuta Tuuloksen kirkosta

tiedetään. Sitä aivottiin, niin kerrotaan, ensin rakentaa

sekä Rautian kärjelle vasta2:)äätä Pappilaa Suolijärveii

toiselle puolelle etta Lehterin rapnn vriorelle Lakkalan

kylan maalla. Tuuloksen kirkko on tietysti, niinkuin

kaikki muutkin kivikirkot, jättiläisten tekemä. Mutta

erittäin kiitetään siinä työssä erästä birveän pitkää miestä,

nimeltä Ankkänen, joka musen heittämällä ensin mää-

räsi sen paikankin.

Sakariston seinän ulkopuolella löytyy vuojonkivi-

nen taulu, jolion Possen vaa-

kmia (kuv. 93) on kakattuna. ^)

Myös tunnetaan, etta Viipurin

pamauksesta mainio Knuutti

Posse oniisti 1480-luvulla Sai-

rialan kartanon. Tästä vaaku-

nasta taidamme päättää etta

liän ensin rakennutti sakaris-

ton. Kirjoitus tästä oli ennen

sakariston seinän sisäpuolella,

mutta v. 1839 oli maalari mes-

tari laamaisnut kalkilla sen tuk-

koon •*). Tietysti oli kirkko jo
93. Possen vj <':. n i

I nulokseii

sakariBton seinällä.

^) Hauhon kirkon arkistossa j,i\leniorabilia ecclesiastica" tämän
vuosisadan alusta.

*) Vrt. Suometar 1855, N:o 6. — ^) Suometar 1854, N:o 19.
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aikoja valmiina ollut. Sisempi kirkonkatto maalattiin

v. 1830 uudestaan, miitta se telitiin 1. holvattiin laudoista

keskellä mennyttä vuosisataa; sitä ennen se oli latus-

kainen ^). Täta ennen oli myös kellotapuli kirkon ka-

ton päällä, jonka tavan keskiaikaisnudesta jo ölen huo-

mauttanut. Latuskaisia kattoja tåas käytettiin varkem-

malla keskiajalla kivikirkoissakin. Timloksen kirkko on

pienempiä kivikirkkoja (sisältä 30 kyynärää pitkä ja

I5V2 leveä) ja arvattavasti ainakin ollut ilman pilaria.

Tässäkin kirkossa vallitsee öven ja akkunan rei'issä,

niinkuin Hauhon, Hattulan ja Vanajan kirkoissa, vai-

hetellen sekä pyörö- etta suippokaaria, jota rakennus-

taitoa käytettiin Ruotsissa aikaisimmin vuosina 1220

—

1300 -), jolloin nä,iden kirkkojen alkuun panemisen so-

piikin ajatella tapaktuneen. Katolisajan muistoja tässä

kirkossa säilytetään: 1 puinen pyhänjäännös-säiliö (kuv.

94), 2 ristiin naulitun kuvaa, toinen

kirkossa, 3 pyhäin kuvaa, joista 2

taiteilia Hjalmar Munsterlijelni'in te-

kemää kynäkuvausta on muinaismuis-

toyhtiön kokoelmissa, 2 vähempää

kynttiläruunua, joista toinen on mes-

singistä, toinen rautaläkistä, hyvin

yksinkertaisia ja ehkä keskiaikaisia.

Sakaristossa, jonka katto on kivistä
,^ pyMnjäännös-säiiiö

ja liolvattu 6-osaiseksi, näkyy muu- 'i'uuioksou kirkossa.

tamia tinaisia kynttiläjaikoja (_ kirkossa). Alttarin vie-

reen on seinään muurattu vähäinen laatikko. Uuden

alttaritaulun on sen tekiä, taideniekka Hj. Munsterhjelm

*) HerkeptEus. Hauho-sockeu. 1756. Åbo. s. 12.

^) H. H. Ilildebrand. Den kyrkliga konsten under Sveriges me-

deltid, Stockholm. 1875. s. 32.
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antanut (se kuvaa Kristusta Getsemanessa). Paitsi näitä

säilytetään kirkossa 1 pitkä unilukkarin bambukaisla.

Aseknoneesta L kirkon eteläpnolella olevasta porstuasta,

johon aseet jätettiin ennen, knin astuttiin Herran Inio-

neesen, ja kirkkoon vievällä ovella nähdään koko joukko

puumerkkiä, joita arvellaan „puukkolatinaksi", koska ne

övat vanhoja ja osaksi käsittämätt(')miä. Puumerkkiä

vedetään meidänkin aikoiiiamme siltoja y. m. ykteisiä

töitä tektäissä. Ovi on tavan mukaan liyvin tukeva ja

paksu, eikä siis ihmettä, jos se olisikin paavinuskon

ajoilta, niinkuin moni päättää vuosiluvnsta, joka myös-

kin löytyy ovessa puumerkkien seassa. Ei se liene kui-

tenkaan 1502, vaan 1603. — Kelloja on 3. Ensimmäi-

sessä luetaan: „Gudi till Ahra och dess försambling i

Tulois Sockn till tienst är denna klocka omguten och

utvidgad vorden åhr 1749. Pro: H. Martin Martinius.

Me fecit Er: Nähsman". „Bevara din fot, när du går

till Guds huus och kom till att höra. Predik. Bok. 4

cap. v. 17". Toisessa ilmoitetaan attä v. 1778 nimismies

Favorin sen osti : „Tulcat Herrain casvoin eteen riemulla

.

Kittäkät hända ja ylistäkät hanen nimeensä. Gjuten i

Stockholm af G. Mejer". Kolmannessa ei ole mitään

kirjoitusta, mutta vuosiluku 1731 nähdään siinä puussa,

josta se riippuu. — Tuuloksen kirkonpjdiä on helatuors-

taina, joUoin ennen pidettiin markkinoita kirkon luona,

sittemmin Kyla 1. Helamäellä, kirkon yläpuolella'").

Ennenkuin lopetamme kertomuksen Tuuloksesta,

sallittakoon meidän lisätä vielä muutamia tarullisia tie-

toja lappalaisista. Niitä sanotaan ennen oUeen Tuulok-

sessa. Lappalaisten kallion tuntee jokainen Tuulokse-

*=) Suometar 1856. K:o 22.
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lainen; siitä lunlliiaii lap])alaisen liukuneen. Myös sa-

notaan siinä näkyvän snuri lo vi, jonka hän ruuhella sou-

taessaan kallion viereisellä Suolijärvellä teki, knii ruiilion

kärki kerran törmäsi vuoreen.

Eras A. E. Nyländer*) tietää kertoa Tuuloksen lap-

palaisista seuravaa: „Ennen lappalaisten aikana", kerrot-

tiin hänelle, „ant()i Suolijärvikin vähäisen kaloja. Kerran

sitte lappalainen nousi kalliolle ja kysäsi Snolijärven hal-

tialta: minkätähden et anna enemmän kaloja maalle ? —Tar-

vittenhan mina ittekin viisi karpiota päivässä, vastasi hal-

tia. Lappalainen Icootti sitten niui'liata häntä, mutta lialtia

ripusti viikatteen männyn oksaan lieilnmaan ja pani lappa-

laista kolme kertaa siitä alatse kulkemaan. Kaksi kertaa

liän pääsi, mutta kolmannella pntosi viikate ja katkaisi

pään lappalaiselta. Sillä tavalla jäi haltia vielä elämään jaei

anna kun vähäisen kaloja, vaikka järvessä löytyy niitä kai-

kenlaisia". Toiselta puolen omistivat etenkin Tunlokse-

laiset ja Hauholaiset vielä Kustaa Vaasankin aikoina ka-

lastusmaita Hämeen avarissa pohjoismaissa, ja muistet-

tiin vieläkin minulle kertoa etta „Viitasaarella pitäisi ole-

man Tuuloksen pirtti, jonka eras kalastaja rakensi". —
Niinikään löytynee Laukaassa eras paikka, nimeltä Risti-

hauta, jossa hämäläiset kalastusmatkoillaan olisivat pitä-

neet jumalanpalvelusta, jolloin ainoastaan vaatetta, jota

kutsuttiin ,,varataivaaksi", levitettiin katoksi. Tässä myös

kastettiin ihmisiä. Kivijärvellä sanotaan tåas olevan

hautakumpuja, joihin lie, maisteri A. Borenius^en kerto-

muksen mukaan, hautasivat kuolleitaan. — Mainittakoon

tässä vielä, etta Sairialan kalastusvedet löytyvät jo van-

hastaan Luopioisissa Myllemiemellä, Muuten sanoo sama

*) A. E. Nyländer. Matkakertomus. käsikirjoituksena Suomalai-

sen kirjallisuuden semau arkistossa.
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Nyländer Liiopioisissa olevan erittäiii paljon lapinkiu-

kaita.

XX. Lepaaii kirkon sakaristo (kuv. !)öj.

Tyrvännön vanhin kirkko on oUut Lepaassa. Siitä

ei ole jälellä enää munta knin sakaristo, jonka etiipuolta

väkäinen ja hyvin soma hau-

tausmaa koristaa. Siinä nä-

kyy Lepaan ja Lahdenta'an kar-

tanojen entisten omistajien hau-

tapatsaita. Tyrväntö ilmaantiin

.senrakuntana kuinminkm jo v.

1449 ^), kirjoitettmia j,Turfve-

ne", miitta myöhemmin (1558)

„Tijrffvoende", johon pian luu-

, . , o 1 , lisi ruotsin kielen lisänneen sa-
9o. Lepaan Sakaristo.

nan „ö" (saari), sillä saarella

Lepaan kirkko ennen olikin. Pappi tnli sinne veneellä,

astuen maalle Papinmäellä, jolloin kirkon kelloja aloi-

tettiin soittamaan. Mutta professor! O. Donner'in lau-

suman mielipiteen mnkaan olisi -ntö katsottava tavalli-

seksi alkuperäiseksi paikallisuntta merkitseväksi päät-

teeksi. Vartalona olisi såna Tyrvää 1. Tyrvä, jonka mer-

kitystä ei tnnneta, nmtta josta sekä Tyrvään etta Tyr-

vännön pitäjät olisivat nimensä saaneet ^). Tämä saari

vesivanan helmassa malitoi olla hyvin leppeä ja hanska

paikka jo pakanallisten mielestä. Mainioksi nhrikirkoksi

sen kirkkoa kehuttiin ennen, ja vieläkin tiedetään ker-

toa, kninka aina Tammelasta ja Perttulasta saakka tuo-

tiin rnnmiita täällä haudattaviksi. Sillä Tyrvännön kirkko

») Arvidsson. Handl. III: 139.

*) A. Ahlqvist, Siionien kielen rakonnus. § 87 ja 89.
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Lepaan muinaisella yaarella olisi kansan taruii mukaaii

rakennettu yhtä aikaa kuiii Hämeenlinna ja Hattulaii

kirkko. ^) — Muuteii kutsntaaii liamasta keskiajasta saakka

Tyrväntöä myös Kulsialaksi, erittäiu lialliunollisessa suli-

teessa. Kulsialaa kirjoitettiin ennen inuun muassa vaaii

Kulsiki 1. Knlsil», se on paikka, jossa oli kulsi, joka

merkitsee vatia. — Muuteu on såna kulsi sama kuin

kolho, joka myös merkitsee mädännyttä pimta (pyhääkö ?)

Täkänkö pimta osoittavaan omaisuuteen tämän saman

paikan toisintonimi Lepas (leppeä, leppä) viitannee? —
Mikä vati 1. malja saattoi oUa niin merkillinen, etta

se antoi paikkakunnalle ninienV Elikäpä uhrivati, joita

me e. m. Permalaisista tiedämme muinaissuomalaisilla ol-

leen ja johon uhria pantiin. Uhrivatia 1. kattiloita (kit-

tel) käyttivät myös mninaisruotsalaiset uhrissaan -). Luon-

nollisesti on Kulsialankin asema liaettava Lepaan kir-

kun paikkeella, eli sen muinaisella saarella. Onko tämä

entinen saari katsottava pakanalliseksi uhripaikaksi, josta

sen nimet ja maineet hakevat juurtansa ? Siten ymmär-

täisimme myös mitä Kulsiala oikeastaan oli. Se oli, näet,

pakanallinen uhrikunta eli, niinkuin suomalaiset sanoi-

vat, „pitäjä". Ja olisiko tuo solmu eli kysymys: mitä

nuo monikertaiset pitäjän nimet merkinnevät, joka on

antanut monelle tutkijalle niin paljon pään liommaa,

kumminkin tässä paikassa ratkaistu? Tuskin julkenemme

sitä uskoa, mutta todenmukaiselta se kuitenkin näyttää

ja tahdon sen vaan paremmin ^'mmärtäväisten tarkastet-

^) Palantler. Kulsiala. Åbo. 17G7. s. 2.

-) Montelius. Sveriges liistoria fr. äldsta tid till våra dagar. 1:

369 ja A. O. Freudentlial. Nyländska mans- och kvinnouanni under

medelt. Muin. muist. yht. aikak. kirja II: 16.



124

tavaksi esitellä. — Ja tämmöiseeii pakanallispesääii kirkko

rakennettiin? Sillä tavoin västa pakanallisims jiuirta

jaksain hävitettiin.

Tyrvännön nykyinen punkirkko (kuv. 96) rakennet-

tiin v. 1800 Suotalan kylään toista pitkää virstaa Lepaan

kartanosta. Ensimmäinen

punkirkko se ei ole, kos-

ka semmoinen mainitaan

tehdyksi jo kohta ison-

vihanjälkeen^). Tässäkir-

kossa talletetaan, yhtä

vanhaa ja uutta alttari-

tanlna, jonka eras neiti

E. Boije lalijoitti v. 1853,

Inknnn ottamatta, 2 ka-

tolisaikaista veistokuvaa

ja 1 tiimalasi. Saarnatno-

lin arvellaan olevan van-

liasta kirkosta. Koristuksina on sillä munn mnassa enkelin

päitä, jotka ynnä torvella soittava enkeli saarnatuolin ovi-

pielen päällä ja toinen pyliäin knvista näkyvät olevan sa-

man tekoa. Kynttiläjalassa saarnatuolin edessäluetaan vuo-

silukua 1693. Torni on kirkon länsipääclyn päällä. Toisessa

kirkon kellossa luetaan: ,,Gloria in excelsis Deo. Pastor in

Hattula Dom. Emanuel Reuter. Tyrvändö Kapellklocka. Me

fecit Ambrosius Ternant 1Y04". Toisessa vähemmässä:

j,Kommer här och låter oss Herran Gud prisa. Denna

klocka är beställd med Kyrkoherden Emanuel Reuters o.

Kyrkans omkostnad samt de goda Herrars o. Mäns som

96. Tyrviuiiiön uykyiseu kirkou
XiolijapiirrosO.

^) Saatu ylioppilas C. Carlstedt'in kautta.

*) L, Palanrter. Kiilsiala. 1767, m. p.
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Kyrkans stombok utvisar. Gjuten i Åbo af Mastar Am-

brosius Ternant anno 1709. Tyrvändö kapell kyrka".—

Kirkkopyhä näkyy täällä olevan jonakuna sunnuntaina

Heinäkunssa.

XXI. Hattulan vanka kirkko (kuv. 97).

Tuo taru, etta se tehtiin niistä trilistä, jotka Hii-

meenlinnan rakennettua jäivät tähteiksi, tunnetaan kaik-

kialla. Onko se totta? — Sen todistaminen ei liene mah-

97. Hattulan vaiiha kirkko.

doton. Ja koska sitä ei milloinkaan ole edes koetettu

todistaa, niin ihnoitettakoon, etta paitsi miiiusta näliden

yhdenkaltaisia tiiliä, buomasin toisenkin yhtäläisyyden

Hämeenlinnan ja Hattulan kirkon välillä. Monikertainen

kaarimuoto, jota me näemme ikkunassa Hattulan kir-

kon lantisen pääoven päällä, nmistuttaa hämmästyt-

tävällä tavalla eräästä nykyisessä tilassaan katkonaisesta

ovipielen kaaresta liunaii piliau toisessa kerrassa. Ehkä
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se seiitään vaan lienee mitätöntä sattumusta, etta tään-

kaltaisten rakennnstaiteellisten vertauskohtien jälille voi-

(laan pyrkiär' Mu^^ta tarkempi vertaileminen on taiteen-

tiintijain tehtävä.

Hattula ilmostyy aikakiijoissa seurakuntana ensi-

kerran v. 1318, joUoiii eras Eskillus oli siinä kirkkoher-

rana*). Keskiaikana se kirjoitetaan, paitsi Hattulnm 1.

Hattula, myös Hattola ja Hattalum, se on Hattala. Pro-

fessor! O. Donner'm lansumaii ajatuksen miikaan olisi

Hattula iiuorempi muoto Sattulasta, joka merkitsisi paik-

kaa, jossa tuUaan kokoon. Sattula löytyy n. k. Lelii-

järven pitäjässä.

Hattulan kii-kko on taiteen historialliselta kannalta

arvokkaimpia Suomessa ja semmoisena muinaisjäännök-

senä etevin Hauhon kihlakunnassa. 30 keskiaikaista

veistokuvaa ja 70—80 eri maalausta sakariston ja kir-

kon 12 liolvissa todistavat sen taiteellista rikkautta. Tai-

deniekka Edelfelt, maisteri E. Nervänder y. m. övat tut-

kineet tämän kirkon maalaukset, joista övat ottaneet

muutamia kuvauksia, jotka arvattavasti aikaa voittaen

tulevat yleisönkin tiedoksi julkaistaviksi. Myös kirkon

nlkopuolikin todistaa sitä kuvien rikkautta, joka sille on

osaksi tullut, sillä sen läntisessä päädyssä olevan sekil

akkunan etta luukun ylipuolella näkdään naamaria, tii-

liin telityinä. Myöhempiä taideteoksia övat saarnatuolin

maalaukset, vuodelta 1703, ja alttaritaulu, vuodelta 1782.

— TJudessa kirkossa löytyy, paitsi 3 Ekman'in tekemäa

alttaritaulua, sakaristossa Lutkeruksen, v. 1782 uudis-

tettu, ja Melantlion'in kuvat, sekä taulu, kuvaa\'a Kris-

") Helsingius. Finlands kyrkohistoria. Tavastehus. 1855. s. 113.
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tuksen alasottamista rististä. U. kirkossa on vielä nuiini

vnodelta 175G. — Vanhassa kirkossa talletetaan vielä 1

uniliikkarin ruokoinen sauva, 1 laiva, 9 aatelisvaakuuaa,

eras taulu, kuvaava Birger jaarlia(?) (väärennetty), ja 1

rikkinäinen tiimalasi. Vaakuiioissa löytyvät seiiraavat

kirjoitukset : 1) „Th.omas Boereiis, anno 1635". 2) „Jo-

han Beureus anno 1037". 3) „Kong. Majs Trotjenare ocli

Löjtenant till liäst den Edlile och Välborne Hans Boe-

reus till Lepas och Tyköö afsomnade åhr 1676 den 28

Martii Begrafven åhr 1679 den 26 Februari. Griid fröjde

själen". 4) (Benreus'en suvun). 5) Kongl. Maj:ts Tro Tje-

nare o. Korporal under ett Compagnie Cavallerie af Of-

verste och Baron Högvälborne K. Johan Ribbings R-to

Välborne Gustaf Silfverharnisk, afsomnat den 8 juli i

1689. och begrofs den 3 nov. samma år". 6—9:ssä

(Villnian'in, Tavasfin ja Sölverarm'in) lukemattomia kir-

joituksia. Alttarin edessä löytyy vanhassa kirkossa 1

hautakivi (kuv. 98), jonka alla levännee eras pappi, sillä

katolisaikana hakattiin heidän hau-

takiviinsä kalkki. Eteläisen öven

k3mnyksen alle on pantu eras toi-

nen hautakivi, jonka kirjoitustakin

taidetaan vähäisen eroittaa. Altta-

rin kohdalla kirkon seinässä näkyy

vähäinen komero, jossa tavan mu-

kaan keskiajalla pyhät astiat pidet-

tiin. Komeroita tavataan usein muu-

allakin keskiajan kirkoissa erittäin

aselmoneissa, joihin p3^hiä kuvia pys-

tytettiin. Lisättäköön vihdoin tapu- ^„ ^ . , • « ,. ,•^ i 98. Hautakivi Hattulan van-

lissa oleva suuri kasteenmalja puusta. ''a^tä, kirkosta.

Kirkon tapulin alipuoli on kivistä ja vanha, mutta yli-
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puoli telitiin landoista v. 1813. Kelloista toimitti maa-

lierra Pietari Stierncrantz ja luutnantti Diedrich. Bojs-

man yhden v. 1734. Toinen mj^ös edellisen toimittama

v. 1738. Kolmas saatiin 1782. Kellot tietysti jo övat

muutetut luiteen kirkkoon. Vanlian kirkon pilialle pääs-

tään kaliden suuren asekuoneen 1. portiii läpitse etelässä

ja pokjoisessa, (kuv. 99).

Hattulan läntistä osaa

kutsutaan vankoissa kir-

joissajokeskiajoilta saakka

Lehijurvelisi. Knnlun se

olleen ennen eri kirkko-

kuntanakin *) , niinkuin

se aina on ollnt eri pitä-

^^iÄL^«^^^^^.«?b^^^^^4T^' iänä hallinnolliselta kan-

S^^^^^^^^^J^^^^ nalta. Mahdollista sentäh-

09. Suuri„ortti Hattulan vanhan kirkon ^^^ Henee, etta Klrkko-
pohjoispuoi.iia, katsottuna pihaita. mäellä Ikalempsm kylässä

joskiis on jonknnlaiiien kirkko ollnt, josta jo edellä pn-

kuttiin (s. G2 ja 63). Kuinka Leliijärven pitäjä väliitel-

len malidollisesti olisi keljinnyt, siitäkin lansuin jo yllä

arveluita. Tno seikka, millä tavalla snomalaiset saivat

Suomen haltnnnsa ja sen asuttivat, kuuluukin niihiii ky-

symyksiin, joista ei suinkaan äkkiä selville päästä. Eras

seikka astuu knmminkin yhä merkillisempänä esiin, ni-

mittäin etta snomalaisia pakanallisaikaisia mninaisjään-

nöksiä kumminkin Hauhon kihlaknnnassa tavataan ai-

noastaan meidän sukua vanliemmissa asumusaloissa. Jos

täta kolitaa mnuallakin Iniomataan, ekkä se melkoisesti

supistaa sen aineellisen ålan, jonka piirissä kj^symys on

*) Z. Topelius. Finliiiitl, iVanisliildt i teckningar, s. 221.
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ratkaistavana. Miitta onko kiiitcnkaan 3'liteyttä semmoi-

silla sattnmnksilla kiiin Lehejärvellä tuo kerrottn iili-

ranskivi ja kirkkomäki, pitäjän kesknksena, Janakkalassa

Vanantaustalla yhtäläisillä kuopilla varustettu kivi ja suo-

malainen pakanallisaikainen löytöpaikka, TjTvännön nimi

joka merkinnoe samaa paikkaa, kuin Kulsialakin, vaiihem-

man ja myöhemmän rauta-ajan runsaampi saanti Pykä-

järven rannoilla j. n. e., merkitsevätkö nämät seikat

mitään, siitil antakoon tnlevaisniis paremman selon,

sillä arvelnt övat vaan mahdollisia todenmiikaisniiksia

varsinaisen tiedon pimtteessa.

Missa paikoin Hattulassa keskiajalta mainio „pyliä-

risti" oli, jonka jnnrelle paavinnskoiset vaelsivat rukoi-

lemaan ja hartaiitta karjoittamaan ^)j ei varmaan tiiii-

neta, enkä siitä kiuillut minkääulaisia tarnja. Mutta koska

tiedämme etta helnntaiaattona aina \iiosittain pidettiin

Hattnlan kirkon tyköiiä markkinoita samalla tapaa kuin

niitä Rengon kirkon luona vietettiin (celebrabantiir) Jaa-

kon eli Heinäknnn 25:uä päivänä 2), niin taidamme to-

denmnkaiseksi päättää, etta pyhä risti löytyi Hattnlan

kirkossa, jonka luona siis sekä kengellisiä etta maallisia

toimia samassa snoritettiin, niinkniu vieläkin tapalitnn

joka kirkkomäellä, jossa pestanksia annetaan ja otetaan

j. n. e., joka siis on keskiajoilta saakka säilynyt tapa.

Toiselta pnolen tavataan munallakin Suomessa pykiä ris-

tiä, niinknin Tnrun pnolella monessa pitäjässä, eivätkä

ne siellä näy olevan kirkkojen lähellä ^). Knitenkin jos

Hattnlan kirkko todellakin pystytettiin kokta Hämeen-

>) Hist. Ark. III: 146.

'^) Limnell: de Tavastia II: s. 17.

^) Vrt Lnctteloja Suomen iimin. jään. Ii: "28.
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linnan rakentamisen jälkeen, iiiin olisi vielä luonnoUi-

sempi, etta pyliän ristin juhlaa ja kminiaa siinä vietet-

tiin, missa niisi nsko ristiretken kautta eiisiii pääsi oras-

tumaan.

Vesunnassa Hattulassa löytyi vielä sata viiotta sit-

ten eras ikivanha rakennus liarmaista kivistä, josta 2

seinää oli jälillä akkunoiliin saakka ^). W. (t. Lagas

teoksessaan .,Finska adelns gods o. ätter" muist. 863,

arvelee sen Arvid Heikinpoika Tavastin, joka tnnne-

taan nuijasodan liistoriasta, rakentamaksi. Siitä ei ole

enää jälkiäkään, ell'ei kiviometan seinissä 2) ! Tästä Ta-

vastista tarinoitsee kansa, etta „Hämäläisillä oli kovasti

voimaa ja valtaa, kun hän oli Hämeenmaan haitiana.

Se oli niin voimallinen, etta Ruotsin kuningas oli hanen

kenkipoikanaan. Kun Tavasti tahtoi häntä kenkiä rii-

sumaan, tuli hän niin pikaisesti, etta:

Knkko laiiloi Kuurininaalla,

Kana kaakotti Wirossa,

Sika vinkuu Wiipurissa,

Porsas Porvoossa porasi

Härkä liuusi Hämeenmaassa.

Vihdoin suuttui kuningas Tavastin ylpeyteen, an-

toi surmata hanen ja panetti pääluut Wiipurin por-

tille" '-^). Ja tosiaankin Kaarle IX mestautti Arvid Hei-

kinpojan Tavastin Wiipurissa lAOiJ.

') Ål)o Tidningen 1770 N:o 7.

^) Vit. Knvaelmia Suomeii maakuiinista. V: 85.

^) A. E. Nyländer. Matkiikoitormis v. 1800—51; jo korraii niai-

iiittii kiisik-irjoifus.
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XXTI. y a u a j" a n k i r k k o ( kn\-. 1 00 ja 101).

Ol(Miiine täällä Hämeenlinnan tienoilla nälmeet mitcä

vanhimpia kirkkoja Hämeessä, mutta ei mitääii kirkkoa

eikä mitään osaa niistä ole vielä kehuttu, niinkuin Va-

100. Vanajan kirkko koillisesta.

101. Yanajan kirkko lounaasta.

najan sakaristoa, Hämeenlinnaa vanlienimaksi. Sitä tarn

tässä kumminkin väittää. Sanotaan näet, kansakoulun-

opettajaii Saarisen antaman tiedon mukaan, etta Kanto-
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lan isäntä Mäskälästä, joko A'ainoretkellään Tnrknun

ruotsinvallan levittäjiä ja kristinopin saarnaajia vastaan,

tahi muutoin matkoillaan

tuli tuntemaan kristinop-

pia, niielistyi siihen ja saa-

dakseen omantunnon rau-

liaa jostain raskaasta ri-

koksesta, perusti hyvitteek-

si kappeliii omalle pellol-

leen. Ja siltä sakariston

ja kirkon seinien kulmissa

näyttääkin, etta sakaristo

olisi aikaisemmin tehty ja

kirkon seinät västa jälistä-

102. Ovi Vanujan kirkossa.
^^-^^^ ValtiopäivämieS J.

Heikkilä, joka nuorena knuli tärnan tarnn, sanoi vanlian

nkon kertoneen, etta tämä tapalitui jo piispa Henrikin

aikana? Varmaa vaan on, etta Kantolassa 13 satalnvulla

näkyi olleen sekä malitavia haltioita etta eteviä kirkon

ja katolisuskon snosijoita; ja v. 1390 antoi eras „Mag-

nns Ivazi", Hämeen vonti, Kantolan Tnrnn tuomiokir-

koUe. Kirjassa „Knvaelmia Suomen maaknnnista" V: 37

sanotaan tarun mnkaan saman piispa Henrikin antaneen

myös nimen Kantolan kartanolle? "*') Mitä mnuteu saka-

*) Vrt. Arvidsson. ITandl. VIII: 1. Kantolan lappalaisista, hei-

diln oravametsistä ja kalastusvesistä Pohjanniaassa, jotka vielä v.

I3i)() kiuiluivat Kantolaan, vrt. viclii: Griinblad, Nj-a källor, s. H).

"Miiist. 1; Snomi 1857: 129 ja J. 11. Aspclin, Korsholman linna ja

läuni s. 3. Missa niimii Iliimcon polijoiset takamaat olivat, ei suin-

kaan i)iliiisi oleman maluloton sclvittää, sillä ainehisto näkyj- olevan

liyviii rikas, matta se on niinkiiin monessa historiallisessa kysymyksessä

tiitkinmfoii. Ja tiiskiiipa luidotaan ('ilf'lf:i]>;tin arvostolla. mitä niisia aa-
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riston vanlmuteen tulee, tunnctaan yhtäläisiä taruja

inuistakin sakaristoista, e. m. Kokemäen, joka myös sa-

notaan olevan kirkkoa vanhempi *).

Vanaja näkyy aikakirjoissa ensikerraii v. l:il9

(Svartboken). Niissä se kirjoitetaaii keskiajalla Vanö,

myös Voiiö, Voiiöe, Vaanö, josta liyvin liiiomaamme mista

vistaiiuittuinia todistuksia kausassa ja sen iiiiorisos.sa yliä ciiciihikui

lieräävä lialii oppia tuutemaaii liistoriaamme saattaa ilmiin tuoda. —
Kuitenkiu tahdoii tässä luuimauttaa aiiioastaau siitä, etta vauheinmassa

valtioii urkistossa löytyy pitkiä luettcloja etenkin Tuulokselaisteu ja

Hauholaiston kalastusvesistä Kustaa I Waasan aikoina 1. piioli iiol-

jättä sataa vuotta sitten Keiteleeii, Saaiijärven, Wiitasaarcii, llaiita-

lamniin ja Laukkaau nykyisissä pitäjissä, jotka siilicn aikaan viclä

olivat osaksi autii)ita erämaita, joista mulisasiitu.s uähtäviisti oli kai-

koittamit lappalaisct. Nämä takamaat olivat kaikki arvattavasti ,,poh-

jassa" etelästä katsoen. Meillä ou myös taruja, jotka osuittavat lap-

palaistcu kiistiii uskoii kuitteessa viclä olei^kellecii Keiiaoiikiu (aka-

maissa. Tähän aikaau kuuliiuevat arvattavasti nekin lappalaiset, joista

sivulla 121 puLiuiu. Hakeaksemme siis niitä pohjoisia takamaita, joissa

lappalaiset asuivat, ja joissa mainitut Kautolan oravametsät ja kalas-

tusvedet olivat, meidän ei suinkaau tarvitse seurata muinaispirkkalai-

sia beidän kauppamatkoillaan kaukaisiin Polijaumaan periiu Ouluu ja

Tornion tienoille. Onko se täydellisesti selvitetty, minkätähden pirk-

kalaisteu ehkä täytyikin lähteii uiiu pitkjillc polgoiseen, eu tiedil tar-

peeksi sauoa. Tässä kohdcii ei licnc tar])e('t(iiitakaaii rauistoou panna,

etta e. m. Luopioisteu kappeli västa v. ItiilO paikuilla tuli eri seurakun-

naksi. Saii-ialan kalastusvesistä niuistutia jo s. 122. Siinä tavataau

niinikään eras talo, uimeltä Kantola. MinkätälukMiV Sitä cmnic en-

sinkään tiedä, ja lienee nimi syntynyt paikallisista seikoista, niinkuin

tavallisesti tapahtuu, Kuitenkiu löytyy esimerkkiä siitäkiu, etta toinen

paikka on saanut nimensä toisen paikau mukaan, niinkuin Polijanniaan

Kyrö Hämeeukyröstä, Sen tiedämme aiuoastaan, cttä uutisasutus sekä

siellä etta täällä on läbtenyt etelästä polijoiseen.

*) Ktso Muinaisniuistoylitiön aikakauskirja. II: 68
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se nimensä sai. Asian laita on nimittäin se, etta vesi

enneiimuinoin, niinkuin kerrotaan ja näkyykin, kulki

kirkoii eteläpuolella olevasta Paikkalan lahdesta Knkko-

lan ja Kääniieen snön kautta Luukkaan lahteen Katis-

ten ali- ja kirkon polijoispuolelle. Se paikka siis, josta

nykyään rantatie käy Vanajan kirkon sivutse, oli tämän

salmen pohjana, josta Paikkala, Kantola ja niiden välillä

oleva kirkonmäki, jossa kirkko sijailee, jäivät saareksi,

ruotsiksi ö. Nykyisen riiotsalaisen nimen Vånån

alkuperäinen mnoto on sentähden aivan oikeen, Vanö —
se on Vanan saari, vaikka se tietysti suomalaisten

suussa sai suomalaisen niuodon Vanaja, mikä nimitys

sentähden västa myöhemmin näkyy syntyneen tälle kir-

kolliselle pitäjäälle, joka oli alkimsa saanut pienellä saa-

rella sunressa vesivanassa eli, niinkuin nykyään sano-

taan, Vanajan vedessä. Sillä jos Vanaja olisi ollut se

alkuperäinen nimi, joka täällä paikkakunnalla annettiin

vanan saaren senrakunnalle, niin se epäilemättä myös

olisi löytänyt tien keskiajan kirjoihin, niinkuin kihla-

kunnan kaikki muutkin nimitykset, useinjia vielä oikein

kirjoitettuinakin; mutta Vanaja-nimitystä ei tietääkseni

löydy kertaakaan keskiajan kirjoissa. vaan aina Vaanöö,

Vonö, Vana j. n. e. — Sen sijaan löydämme erään toi-

sen nimen joka näkyy olevan aivan toista syntyperää,

nimittäin Mäskälä, jota kuitenkin keskiajan jälkeen jos-

kus käytettiin samassa merkityksessä kuin Vanaja. Mikä

Mäskälä alkuperäisesti oli? — Etta se alkuaan tarkoitti

jotain toista kuin Vanaja, taidamme siitäkin päättää, etta

Mäskälän pitäjä näk3''y melkeen aina käytetyn ainoas-

taan hallinnoUisessa mutta Vanö etuj)äässä kirkoUi-

sessa suhteessa. E. m. Janakkalan vanhemmissa maan-

kirjoissa uskonpuhdistuksen ajoilta kutsutaan sen itä-
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puolta Mäskälän pitäjäksi, joka myös osoittanee, etta

Mäskälällä oli vanhempaa hallitnslioidollista eli muinais-

tarullista tuetta, joka ei riippuniit kirkollisista pitäjistä.

Ölen myös kuullut sen taruUisen arvelun, etta Mäskälä

ennen olisi oUut jokii avara ala Hämeenlinnan tienoilla.

Kun me myös kielitieteelliseltä kannalta tiedämme etta

muinaishämäläisillä oli sekä omia pitäjiä etta keräjiä*),

ja koska meillä on syytä arvata jotain yhtäläistä erit-

täin Knlsialan malidollista myös Lohijärven suhteen, niin

ei liene liian rohkeata eikä aivan mielivaltaistaj kun pää-

tämme, etta Mäskälä oli m^^ös pakanallisaikainen pitäjä.

Kuinka lavea Mäskälä oli pakanallisaikanaj on

mahdotonta sanoa. Sen vaan tiedämme, etta se jo 330

vuotta sitten eli Kustaa Vaasan aikoina ulottui Kirstu-

lasta Hyvinkäälle 1. Hattulan etelärajoista Nurmijärven

pohjoispääliän saakka ja Hiidenkartanosta (Janakkalan

keskellä) Hietoisiin (Lammin eteläpäässä).

Kirkon ase- 1. etuliuoneen katon päällä säilytetään

10 pyliäin kuvaa, joista kuudella on kaapeistaan kappa-

leita, ja 1 pyliäin kaappi ilman kuvaa. Yksi vanlia saar-

natuoli talletetaan tapulissa. Helsingin museoon on Va-

najasta lälietetty 3 pyliäin kuvaa (museon luettelo N:o

1354, 1355 ja 1356). Paitsi näitä löytyy kirkossa suuri

pyliäin kaappi sisältävä useampia pieniä kuvia, jotka

kaikki maalattiin joku kymmeiikunta vuotta sitten öl-

jyllä ja kalkilla, joten ne näyttävät gipsikuvilta! Sii-

lien nähden, etta ne nykyisessä tilassaan kaipaavat maa-

lausta, joka kaikille pyliäin veistokuville antaa eteväm-

män ja elävämmän muodon, sopii niistä paremmin sa-

noa, etta ne nyt irvistelevät luurankojen kaltaisina!

^) A. Alilqvist. Vestfinska kulturord. 1871 s. lOf).
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Alttarin taulu, joka kiivaa Kristuksen kirkastusta, on

Ekman'in tekemä. Haiitakiviä on kirkoii kuorissa 3: 1

Matti Laurinpoika Krims'en, vaaknnalla varubtettu, joka

16 sataluvuUa omisti Harvialan kartanon, 1 Nukarin

Vuoreiita'asta viiodelta 1766 ja 1 Hemingh Fuldaii ja

Margaretha Hanuuntyttären v. 16BT. Kirkon katto on

kaunis ii. k. täktiliolvi. Katolisajan loppupnolella teli-

tiin monenlaisia holvia monessa vanliemmassakin kir-

kossa, jossa sitä ennen tavallisesti oli latnskainen katto.

Kellot övat uiiden aikaisia, toinen vuodelta 1745 Tuk-

holmasta, toinen vuodelta 1847 keisari Nikolai'n rinta-

kuvalla kaunistettu. Keskellä mennyttä vuosisataa oli

täällä samoin 2 kelloa, mutta molemmat sodan saaliina

tuodut, toinen Tanskalta, toinen Piiolan maalta ^).

XXIII. Rengon kirkko (kuv. 103).

Renko näkyy aikakirjoissa tietääkseni ensikerran

v. 1 440 2). Keskiajalla oli se mainio niistä pyliiin vael-

luksista, joita Ren-

koon telitiin py-

liän Jaakon luo ^),

jonka kuva löytyy

vieläkin Rengon

kirkossa, ja joka

renkolainen tun-

tee liyvin kirkon

Jaakkoa 1. tont-

tua. Ne markki-

nat, jotka ennen^.S.-A
1U3. licuguu kirkko.

^) Limnell de Tavastia. II: Vonä.

'^) Waaraneii & Delagardiaua. Keskiaikaisia käsikirjoituksia.

*) Grönblad. Nya källor, s. 554.
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pidettiin Jaakoii päiväiiä Rengon kii-kon luona, josta

toisessa paikassa (s. ])l\)) puliuin, kikkautettiin kuninkaan

käskystä v. l()7o ^). Miiuten todistaa itse kirkko puo-

lestaan hyviii vanliaa olemusta, sillä ei missään kirkossa

koko Haulioii kililakuniiassa vallitse pyörökaaret niiii

täydellisesti kuin tässä, eli tuisiu saiiohi, Rengon kirkko

on rakennnslaiteelliselta kannalta n. k. ronianilaista tai-

detapaa, joka ke:?ti Riiotsissa kristin uskon aikajakson

alnsta v. 1220 paikoille. Kuinka tämä taidetaan käsit-

tääy Vankaksi kirkkoa muiitenkin kehntaan. Onpa se

ollut rappiotilassakin hyvän aikaa, sillä kirkon katto pu-

tosi sisään IG sataluvuu keskipaikoilla, jolloin käytiin

puukirkossa, joka rakennettiin sen viereen. Täta päätän

eräästä kirjoituksesta 2), joka kiiuluu näin: ,,1708 d. 30

Dec. blef Ivaplan, salig H:r Henrik Gleorgi begrafven på

sin ålders år 86, embets år 55, hvilken och var den för-

sta prest 1. kaplan i Rengo sedan kyrkan är nedfallen".

V. 1783 saivat renkolaiset luvan uudestaan rakentaa

vanlian kivikirkkonsa, koska pnukirkko sillä välillä oli

liuontjksi käynyt. Nämät tiedot koskevat siis uudem-

paa aikaa. Mutta ei ainoastaan kirkko, vaan myös Ren-

gon nimi ja maineet ulottnvat pakanallisaikoihin saakka.

Renko oli ennen liy\in avara ala, jossa laj)palaisiakin

sanotaan oUeen, kunnes ne Mauno Latolukon eli kristin

nskon ensi ajoilla läksivät polijoisempiin seutuihin ^).

Siitäkin etta Rengon järvi on osaksi Kalvolassa, taide-

taan päättää, etta Rengon ala ennen ulottni knmminkin

tähän saakka, ehkä kanemmaksikin, kukaties jo pirkka-

*) Limnell de Tavastia s. 14.

^) Reugon kiikon aikisto N:o 1.

*) Limnell, sama teos. Janackala.
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laisten alueille asti, joiclen seurassa renkolaisten kerro-

taan pakaiiallisaikana käyneen lappalaisia veroittamassa.

Etta kirkko kuitenkin rakennettiin etelämmäksi eli ny-

kyiseen paikkaan, lienee tullat siitä, etta renkolaisten

pääpaikkoja löytyi jo vanhastaan täälläpäin. Rengon

ainoat suuret kylät, Kiiittila, Mnurila, Uusikylä, Oinala,

Nevilä, Aseme, Ahonen ja Kalvonen övat, niinkuin tie-

detään, kaikki niitten jokien alavarsilla, jotka laskevat

Haapaniemen järveen. Etta niistä sanotaan Aseme van-

himmaksi, ölen toisessa paikassa jo kertoniit (s. 59). Ja

koska täta Rengon varsinaisesti asiittiia alaa kaikilta

miiilta sivuilta ymj)äröi avarat ja metsäiset viiori- ja

kangasjaksot, ölen katsonut tnon tarun todenmukai-

sekyi. Mnurila, jossa kirkko .sijailee, saattoi ennenkiii

olla joku etevä paikka, sillä sen ja Kuittilan välillä ko-

lioaa Keräjämäki, jossa kerrottiin käärmeitten ennen pi-

täneen keräjiä, jotka istuivat keliässä, tuomari keskellä.

Senkin Aoioksi sanotaan sitä niin nimitettävän, etta sillä

mäellä pidettiin keräjiä, kun menneellä vuosisadalla iso-

jaon johdosta Kuittilan ja Muurilan rajat määrättiin käy-

mään sen ylitse. Mutta tuskin tarvitaan nimen paka-

nallista syntyä epäillä. Jaakon markkinat 1. menot

övat sentäliden todenmukaisesti kristillisessä puvussa

jatkoa niistä kokouksista, joita jo pakanallisaikana oli

tavaksi tullut tässä paikassa pitää — niinkuin monessa

paikassa muuallakin. Siitä niyös ymmärrettäisiin, minkä-

tähden kirkko juuri Keräjäniäen lälieis3''yteen tehtiin,

sillä pakanallisten pesäpaikkoihin olemme niitä muuallakin

nähneet pystytetyiksi, joissa muut seikat eivät niitä muu-

anne liene määränneet, niinkuin Vanajassa ja Hattulassa.

Rengon pakanallinen maine tekee sen myös luultavaksi,

etta Renko jo pakanallisaikana oli jonkunlaisena pitä-
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jänä keräjineen. ToiseUa pnolen tiedämme historiasta

etta kristin uskoa koetettiin jo ennen Birger Jarliii ai-

koja levittää hämäläisten seassa, erittäin piispa Tuo-

maan aikoina (1209— 1345). Vaikka ei Turun lähin, on

Renko kuitenkin lähimpiä Hämeen seutiija, joita nämät

aikaisemniat kristin nskon valloitukset luonnollisesti tar-

koittanevat. Koska me toiselta puolen näemme Rengon

kil-kon snurimraaksi osaksi kukistamattomat seinät ovi-

ja akknnapielineen, sillä ainoastaan korkeimmat osat

sen itäpäädyssä ja akkuna saarnatuolin vieressä näyttä-

vät nudestaan tehdyiltä v. 1T83 jälkeen, ja toiselta pno-

len Snomessa 12 satalnvnn alknpnolella oli niin jäntevä

ja innokas pakanallisten kääntäjä, kidn piispa Tuomas,

niin tahdon kysyä, onko mahdotonta, etta Rengon kirkko

jo hanen aikanansa olisi tekty. Myös on sekin katsottu

malidolliseksi, etta Turun linna olisi tehty västa samaan

aikaan kuin Hämeenlinna *). Ja onkin tunnettu, etta

Ruotsin maallinen välta Suomessa alkoikin västa Erik

XI:n ja Birger jaarlin kautta. Kirkkoja olisi siis ennen

kuin linnoja? Tarkoitukseni on tietysti lausua nämä

arvelut kys3anyksinä ja kaikessa tapauksessa esittää

tuota 8 kulmaista Rengon kirkkoa taiteentuntijain eri-

tyiselle tarkastukselle.

IMutta yliteydessä tämän kanssa sopinee kysyä, oli-

siko jo ennen kristinuskon aikajaksoa ollut joku ylidis-

tys etelä-Hämeen ja Turun seutujen välillä? Mitä tietä

kävivät hämäläiset vainoretkillään Aurajoen rannoilla ja

tienoilla olevia kristittyjä vastaan? Yhdistykseen, joka

näiden välillä olisi ollut, viittaa tuo kerrottu taru Kan-

tolan isännästä ja Vanajan stikariston rakentamisesta en-

*') Suomctar 1853, ]S':o 27.
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liuukuiu Hämeeiiiiiina toliLiiii. Etta semmoisen biteeii

täytyi olla, tiedämme myös historiasta, soclista päättäen

kristinuskon aikajakson alussa. Ja tahtoisimme kysyä

ja tietää: mista tuo jo pakanallisaikainen yhdistys

muualta olisi voiniit käydä kuin Rengon kaiitta? Ja

minkä kautta Tammelasta olisi ennen kuljettu Lepaan

kirkkoon, ehkäpä jo Kulsialan nlirisaareeiikin, iiiiukuin

taru sanoo? Tietysti Eengon, sillä Kalvolan ja Hattu-

lan takamaat övat vieläkin suureksi osaksi, niin sanoak-

seni, erämaita. Sanalla sanoen, koko Vanajau isoselän ja

Hollolan Vesijärven välisellä talii vielä avarammallakin

alueella inahtoi olla jo pakanallisaikana Eengon läpitse

yhteinen kulkuväylä Turkuun päin. Olisiko ilimeteltä-

vää, kysyn vieläkin kerran, jos Tnrun piispa jo aikai-

semmin kuin muualle Hämeessä olisi saanut kirkon Een-

goon rakennetuksi kristinuskon muuriksi pakanallisia

hämäläisiä vastaan, ja olisiko se vaan oUut Birger Jar-

lin oikkuja, jos liän tämän ja etelään nienevän teiden

ylidistyspaikalle, Kernalan järven rannalle ensin, vaikka

sittemmiii Vanajan veden partaalle, rakennutti linnansa?

Täällä Vanajan veden rannalla ja Eengon kolidalla Bir-

ger jaarli osasi parhaiten liallita kaikki, sekä sotaiset

etta raulialliset keskukset täänpuolisen Hämeen ja lou-

naisen Suomen välillä. Eenko elikä siis selittää, minkä-

tähden Hämeen linnalle ennemmiii haettiin paikkaa Va-

najan veden etelä-, kuin sen polijois- ja isoselän ulapan

rannoilla. Eengon muinoinen maine ja ansio olisi

sillä tavalla paljon painanut koko Hämeen, vieläpä Suo-

menkin liistoriassa. Ja eikö Eenko sentäliden todellakin

ansainnut kristinuskon etuvartiana kaukaisemmalle Hä-

meelle, ja samalla etuoikeudella kuin Hattula myöhem-

min^ tulla pyhiinvaelluspaikaksi ? Ettei Eenko kulten-
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kaan useammin ilinaaiinu ailcakirjoissa, tullee siitä, etta

Reiigossa ei ole milloinkaan asuinit Icctaiiii liistoriassa

mahtavaa ja knuluisaa miestä.

Rengon kirkossa ei löycly miiita pyliäin knvia, eikä

katolisaikaisia jäännöksiakään knin pykä Jaakko. Ta-

piili oii kirkoii katon päällä.

Vähemmässä kellossa löytyy seuraava kirjoitus:

,,Anno: D: M: LXT", joka merkitsee „mailman Herran (Do-

mini mundi) vuonna Gl"; mutta mikä vnosisata? 1400

aikaisempi se ei liene, sillä sitä ennen ei senkaltaisia

kirjaimia käytetty kellon kirjoitnksissa. Vankaksi sitä

sanotaan ja kirk(^n kalnkirjassa selitetään kirjoitus sillä

tapaa, etta arvellaan D:n erelidyksestä tulleen M:n edelle,

josta saataisiin vuosiluku 1561. Onko tämä selitys mie-

len valtainen, vai oikea, en taida nyt sanoa. Toisessa

kellossa luetaan: „Herrar contracts prosten i Janakala

Daniel Hirn, Kja-kolierden i Våno Gabriel Palander, vice

Pastorn ock kapellanen i Rengo David Cavander, Ad-

juncton Johan Malin. Gjuten i Åbo Åhr 1800 Af Paul

Biörckström". Se on koristettu enkelien päitten kuvilla.

Ainoat koristnkset kirkossa övat 2 vanhaa ja liuo-

noa alttarintaulua. ostettuina v. 1831 pitäjän maalarilta

Josef Mandelin"ilta.

XXIV. Janakkalan kirkko (kuv. 104).

l^ämä on epäilemättä Haulion kihlakunnan nuorin

kivikirkko taikka västa 14 sataluvun viimeisillä vuosi-

kymmenillä valmistettu. Etta se on muita edellä ker-

rottuja kirkkoja nuorempi, voidaan jo rakennustaiteelli-

selta kannalta päättää, sillä sekä päätykoristukset (kuv.

105 ja lOG) etta lantisen öven kaaret övat suipompia,

ku in missään muussa kihlakunnan kivikirkossa. Pi-
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104. Janakkalan kirkko.

105. Janakkidan kirkon läntinen

pääty.

100. Janakkalan kirkon itiii-

nen pääty ynnä 3 Totfin vaakunaa.

meässä parvessa olevaii pyöreäii aukon merkitys ei lieno

niin painava. Ikkunoista ei taideta päättää mitään, sillä

ne sunrennettiin vv. 1848—49, kun kirkko ristikirkoksi

muutettiin. Eras toinen seikka, joka myös todistaa sen

verrannollisesta nnoniiidesta, tekee Iniiltavaksi sen lopul-

lisesti valmistnneen v. 1500 jälkeen. Kirkon itäpää-

dyssä nimittäiu löytyy .3 Tott-suvun vaakunaa, (knv.

107), mnnrattnina seinään, tietysti tekijän mnistoksi, niin-

kuin ainakiu. Kuka Tott valmisti Janakkalan kirkon?
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Totfin sulai oli mahtavimpia ylimyssukuja Polijois-

maissa keskiajalla. Kotoisiu Tanskan maalta perehtjd

se västa 14 sataluvulla

Ruotsissa ja Siiomessa, jois-

sa Totfin su'uii sekä sotai-

sia etta rauliallisia muistoja

tavataan paljon. Paitsi muis-

sa Snomen linnoissa lial-

litsi nsea Tott-uiminen Hä-

moenkin liniiassa. Viionna

1470 tnli se läänityksenä

Eerik Akselinpojan (Savon-

linnan rakentajaii) lialtimii;

v. 1483 oli häuen veljensä

Ivar siinä käskynhaltiana

(molemmat ainostaaii ly-

hyeii ajan). Mutta vv. 1508

—1520 piti Hämeenlinnassa samaa virkaa Aake Yrjön-

poika (edellisten veljen pojanpoika) i). Viimemainit-

ttina vnonna hän mestattiin Tukholman verisannau joli-

dosta. Tärnan leskeltä tiedetään Harvialan ja Lepaan

omistajan Björn Lejon'in Innastaneen takaisin snkuunsa

Niemenpään kartanon ^). Tästä seuraa, etta Aake Tott

omisti Niemenpään Vanajassa, joka on aivan Harvialan

lähellä, ja etta hän arvattavasti siinä asuikin. Toden-

mukaiselta sentähden näyttää, etta tämä Tott valmistutti

JcUiakkalau l<irkon, johon luin komoasti teetti kolmen-

107. Totfiu vaakuna Janaukalan

kirkon seinäBsä.

') Vrt. (iiuiibUul. Nya källor, s. 357.

-) Vrt. Lagiis. Finska adelns gods o. ätter, mnist. 54, Waara-

sen ja Delagardianan kokoolmissa v. 1418, ja Stiernman, Ilöfdinga-

iiiinnen II: 3.30.
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kertaisen vaaknnan ikuiseksi puumerkiksi. Tiedetään

myös kertoa tästä Totfista, etta hän viionna 1516 oli

käynyt piispa Arvid Kurjen puheilla Hollolan pappilassa

eräästä uudesta kirkosta keskustelemassa ^). Elikä oli

silloin puhe Janakkalan kirkosta? — Viime kesänä huo-

mautti pitäjän kanttori A. Skruf minna eräästä kivestä,

joka alknaan oli ollnt siinä seinässä, joka kirkon ristiä

tehtäessä mnrrettiin, jonka jälkeen se oli pantn nlkopno-

liseen seinään eteläisen öven takana, osa knmpaisellekin

pnolelle. Toinen pnoli oli ainoastaan enää jälellä. Kivi

on ollnt ylitäläinen Totfin vaaknnalla koristettn, knin

mainitnt 3 kirkon itäisessä pääd3"ssä.

Ensikerran Janakkalan nimi pitäjänä tavataan aika-

kirjoissa tietääkseni v. 1423. Silloin valivistettiin eras

perintösovinto keräjissä Janakkalan pitäjässä ^); se oli

siis silloin arvattavasti liallitnspitäjänä. Janakkala mai-

nitaan tåas v. 1431 kirkkopitäjänä 3), jossa siis piti ole-

man yliteinen kirkko ja pappi: liallituspitäjä oli ainoas-

taan nimismiehen piiri. Mntta vnonna 1440 pnhntaan

toisessa paikassa *) eräästä talon kanpasta, joka AValde-

mar Diaekn nimisen tnomarin läsnäollessa oli vahvistettn

Janakkalan kirkon Inona „vidlier Janekala kirk^^o". —
Tästä näkyy etta Janakkalan kirkko jo täliän aikaan

knmniinkin nimeksi oli olemassa, vaikka se västa, ar-

vattavasti Totfin aikana valmistni. "Waldemar Disekn'-

in valivistama oli myös edellinen perintöasia keräjissä

Janakkalassa, luonnollisesti sekin kirkon läheisyj^dessä.

O Ktso Hist. Ark. 1: 113.

') ,.j Janakala sokn". Svai'tl)okon'issa. (Lagiis, Tlaiulliiigar,

V: 21 ?).

^) Arvidsson, Ilaiull. VII: 50.

•*) Waarasoii ja Dclagardiaiia-iiiinisissä kiisikirjoitns-knkoolniissa.
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Tästä taiclamme päättää etta jo 1420-lnviTlla Janakkalan

kirkon liiona pidettiiii keräjiä. Silloinko vaan? — Useiii

maiiiittn Limnell i) latisuu mimn muassa, puhuen Janak-

kalasta: „LaiTrille pjdiitettyä lälidettä ennen muiiioin knn-

nioitettiin kaikonlaisilla ulirimenoilla, jonkatäliden ei ai-

noastaan itse Jaiiakkalasta, vaan myös muista seurakun-

nista tnli kosolta asukkaita tärnan saman läkteen luo

ensi snnnnntaina Laurin jiililan jälkeen elokuussa 2).

Mutta koska silloin viettivät mitä jiilmempia vanhanai-

kaisia epäjnmalan palveluksia, lakkautettiin tämä julila

väliitellen asianomaisten toimesta, niin etta se nykyään

sakon uhalla on kielletty. Tämä lähde tunnetaan tähän

aikaan vielä koko Hämeessä Janakkalan läliteen ni-

mellä". — Lähde on mmitaman sådan askeleen päässä

Janakkalan kirkosta. Nykyään ölen kunllut sitä nimi-

tettävän „piispan läliteeksi", vaan ei milloinkaan Lanrin,

joksi sitä kuitenkin ennen saatettiin kutsua, vaikka sen

oikea nimi on liailitunnt kansan muistosta, niinknin sen

maineetkin, joista en ole kansan snusta knnllut mitään.

Mainittakoon, etta Limnell lunlee Lanrin olleen jokn

Uggla-sn'nn esi-isiä. Siinä hän kuitenkin erehtyy, sillä

pyliä Lauri oli eras marttyri, joka 4:nellä vuosisadalla

elävänä paistettiin halstarilla. Mainio paikka siis lienee

tno lähde ja sen jnnpäristö ollut, jonka vanhuus ulottu-

nee kristinuskon aikaa kauemmaksi. Tarukin viittaa

siihen, sillä suottako sanotaan aivan kirkon lähellä ole-

vaa Tarimaata vanhimmaksi kyläksi Janakkalassa? Ja

mitä nimi Tarimaa itsestään merkinnee? Nähtävästi on

se aikojen kuluessa supistunut muoto nimestä Taaran

') Limnell tle Tavasda v. 1748, II: 40.

'-) Lauri» päivä on Elokuun K) p.

Il)
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maa, mikä nimi osoittaa, etta paikka pakauallisaikana

oli Taara-nimiselle jumalalle, joka on sama kuin Ukko,

omistettii 1. pyhitetty. (Tämä seikka ei ole tavaton asia

Suomen snknisilla kansoilla. Liivin maassakin löytyi

ensimmäisten lähetyssaarnaajien siiheu tullessa 11 sata-

hivnn lojipupiiolella eras maa, jonka nykjdnen nimi vie-

läkin 011 Toreida s. o. Taaran altans). Nykyinen Tarin-

111 aa oli epäilemättä sentälicleii iiiinilvään tämmöiiieii pa-

kanalliseii jumalaiipalvelnkseii paikka. Siitä 3^111111 är-

rämiiie kansan tarun sen vanhundesta. Kerrotnista aika-

kirjoista opimme myös tietämään, etta Janakkalan kir-

kon Inoiia keskiaikana keräjiä pidettiin. ]\[ntta koska

läliteen Inoiia knnlnn nmntenkin tapaktnneeii kaikeii-

laisia kokonksia pakanallisine menoineen, emme saata

ninnta päättää knin etta nämä kokonkset olivat jään-

iiöksiä pakanailisista menoista Taara-jnmalalle pyliite-

tyllä maalla. Mnitakin viittanksia meillä on siilien,

minkäkaltainen elämä enneii oli Janakkalan lähteen ym-

pärilkl, joksi me näimme sitä myös kiitsnttavan. Talo,

jonka maan piiriiii se nykyään Ivunlnn, kntsntaan Räik-

käläksi, jossa ennen isoviliaa oli 3 taloa. Mitä tno nimi

merkitsee? Snomen kielen mukaaii se merkitsee sitä

paikkaa, jossa ennen paljon räikkää 1. panliinaa knulni,

josta se nimensä sai epäilemättä jo pakaiiallisaikana se-

kiii. Edellisestä tiedämme mista tämä räikkinä mninoin

synt}^ nykyisen Riiikkälän läliteen luona. — Yllä mainittn

Limnell kertoo vielä, etta tämä lälide oli tnnnettu jdi

kolco Hämeen. Jos se oli jnmalan maalla ei se olisi ol-

lut aivaii ilimettäkään. Olkoonpa sen maiiie liioitettu-

kin, niin kuitenkin itse Janakkalan nimi sinnepäin viit-

taa. 8illä mitä, se tarkoittaa? Suomen kielen raken-

nnksen mnkaan nimen jnnri on jana, joka merkitsee ri-
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viä, viivaa j. n. e., josta semmoinon såna knin e. m. juna

011 muodostnuul. Laatnsaiia janakka taaseii merkitsee

jotakiii tukevaa, josta e. m. innodostnn jamakka, Kiiinka

jamakka saattaa merkitä tukeva? Tietysti siten, etta

monta viivaa 1. janaa yhdistetään, syntyy tukeviuitta.

Lömirofin sanakirjassa löytyjdvin tekosana janata, joka

jnuri merkitsee : panna vierekkään. Eikö johto siis

selvä'? Jokainen myös tietää, etta pääte la Snomen kie-

lessä osoittaa paikallisuiitta. Siis såna janakkala ei tar-

koita munta, knin sitä paikkaa, jossa monta riviä 1. ja-

naa yliilistyvät 1. jaiiantuvat yliteen. Mitä jaiioja? Ölen

jo edellisessä siihen viitannut (s. 8). Jokainen tietää

siis, etta Kernalan järveen ylidistyvät vesikaarat 1. janat

neljästä liaarasta yliteen vesivanaan, joten Vanajavesi

siis oikeastaan alkaa Ivernalan järvestä. Mista munsta

siis knin tästä Inoiinollisesta ja ^dvsinkertaisesta tosisei-

kasta olisi Janakkalaii nimi syntynyt? — Toiselta pno-

len tiedämme, etta ennen aikaan, jolloin maanteitä ei

löytynyt, ihmiset kulkivat pitkin vesiä ja jokia, niin-

knin luonnon omien viittomien teiden miikaan, sekä ve-

sitse etta maitse. Etta tässä koliden tno vesijolito, joka

yhdistää Kernalan ja Haapaniemen järvet, saattoi olla

jonaknna pääsuonena, koetin jo edellisessä osoittaa (s.

57—59). Västa nyt sattnu mieleeni etta eras paikka, ni-

meltä Valkama, vastapäätä Hakoisten linnaa Tunlensnii-

joen toisella pnolella, saattaa olla viittauksena siihen,

etta maamatka etelään päin jo tästä alkoi, jotta tämä

valkama, jota Unikko ja Hakoisten linnat vakvistivat,

oli junri samasta merkityksestä knlkntiellä Vanajave-

destä eteläänpäin, knin Haaksivalkama Tnnloksessa, jota

Laurin kallion linna suojelee, sen puoliselle tielle. Ker-

nalan järven pohjoisille raniioille olikin ihmiselämä Sno-
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men pakanallisaikaua jo varliaiii perelit}'!!}-!, uiinkum

me kerrotuista löyclöistä saimine tietää. Tarininaaii,

Hiitten kartanon ja Keriialaii iiiemekkeelle taisivat ili-

miset sentäMen lielposti tulvata monelta liaaralta, jonka

vnoksi olot siinä pakanallisaikaua olivat vireämmät knin

mo!iissa miiissa paikoissa. Limnellin antaina tieto 1.

kertoina tarn, etta Janakkalan iilirilälide oli ylfympäri

tnnnettn ja knnlnisa, jonka lno!ia siis uscmii tultiin ko-

koon pakanallisen Taara-jnmalan palvelnsta viettämään,

011 senvnoksi luonnollisesta syystä 1. paikan keskiaseinaan

katsoen todenmukainenkiii asia. Me käsitämme jo, miii-

kätäliden Birger jaarii, jos hän todellakin yritti johon-

kin Kernalan jarven rannalle linnaansa asettamaan, ei

saattannt ajatellakaan parempaa paikkaa knin Hakoisten

linnaii asema, sillä liän tiesi, mitä liän teki, knn talitoi

iskeä liämäläisiltä yliteisliikkeen pääsnonta. Minkätäli-

den kristinnskon pylväs, kirkko, rakennettiin Tnnloksen

pakanalliseen pesäpaikkaan, siitä emme eiiää tarvitse olla

epätiedossa. Me arvelemme samaa mj^ös Lepaan ja Ren-

gon kirkoista. Etta tåas Janakkalan kirkoii läliin ympä-

ristö oli mninoisten pakanallisten jnmalain oma, näk^-y

olevan jotensakin selvä asia.

Me rolijenemme kaikesta tiistä sanoa, etta me ru-

peamme tnntemaan ne ajatnkset, jotka jolitivat sekä Bir-

ger jaarlia lianen tnllessaan Hämeesen, etta niitä kirkol-

lisia mieliiä, jotka rakennnttivat kirkkomme pakanniiden

sydänpaikkoiliin.

Mntta mitä mnita miiistoja on Janakkalan Icir-

kossa? Ensin lisättäköön knitenkin itse kirkkoon kat-

soen, etta käytäväkin, joka enneii vei Inoteisknlmasta

pimeälle parvelle, mnnrattiin v. 1849 kiinni, jolloin katto

laitettiin tynnyriliolviksi ja landoista. Eiinen täta kir-
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kon puhdistusta sanotaan saarnatuoli oUeen vanliaa te-

koa puisilla kuvanveistoteoksilla, ja vuosiluvulla 1668

varustettu. Kiiorissa oli parvi ja sekä pohjois- etta ete-

läpuolella kirkkoa löytyi yhtäläisiä rakenimksia, toinen

oli sakaristo, joka nykyään sijailee kirkon itäpäässä, toi-

nen etulmone, eli, niinkuin niitä keskiaikana kutsuttiin,

aseliuone, josta eräässä kalukirjassa arvellaan, etta sitä

lOt*. Sotalijipu Jaiiiikliiilaii kirlcusta.

mahdollisesti, rakennustavasta päättäen, käytettiin py-

liäin kappeliksi. Janakkalankin kirkkoon oli paavin-

uskon into tuottanut simren jonkon pyliäin knvia, joista

jo mnutamia vuosia sitten 7 lähetettiin Helsinkiin (mu-

seon Inettelossa N:o 1545—1551), ja neljä löytyvät vielä

Janakkalan kirkon tapnlisssa. Toissa kesänä löysin

eräästä nurkasta yhden messukan, jota ei olhit kalujen
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luettelossa, koska se on vanlia ja liian koristettii nyky-

ajan papille käytettäväksi. Sen vein Helsinkiin, sillä se

011 paavinuskon ja keskiajan muistoja Janakkalasta ja

sentähden taidehistoriallisesti arvokas. Helsingin nin-

seooii lähetettiin mainittujen pyhäin kuvien kanssa myös

1 ratsuväen lippn (knv. 108), joka on aivan samanlainen

kiiin Hauliolta tullut, josta kerroimme s. 113. Sakaris-

tossa riippuu 4 aatelisvaakunaa muistoksi, etta niiden omis-

tajat övat kirkossa liaudatut; l:n6ii erääii Ugglan. Sen

alla olevasta kirjoituksesta ei taideta munta eroittaa kuin

„Kongl. Maijtz Tro tjenare — — estane af Fin. — —
Väll. Gust. — Etin A. 1677". 2:sen, joUa on 2

pyssyä ristissä, alla luetaan: ,,Koiigi. Maijtz Trotjenare

ocli öfverste Luytnat af Nylands och Tavastelius Läns

Regemente Cavalleri Välborne Herr H. Arvid Rein-

hold Brunow ähr födder 1636 den 2 Maij och död på

Saufwala den 3 Mars A: 1694". 3:mannessa, Stålarm'in

vaakunassa ei ole kirjoitusta, 4:nessä ei niinikään, mutta

se kuuluu arvattavasti sille Stjerncreutz'ille, joka omisti

yhden taloii Kernalassa sekä 2 taloa Ryttylässä, ja oli

kuningatar Kristinan aateloittamia ; sitä ennen oli hanen

nimi Teet. Hän kuoli v. 16-/272, jolloin hanen vaaku-

nansa ripustettiin kirkon seinälle *). Vanhimmassa ja

suurimmassa kirkon ruunussa ilmoitetaan, etta sen teki

v. 17.59 Turussa mestari Johana Kristian Reitzi niajori

Antti Lilliebrun'in toimesta. Alttaritaulun maalasi B.

Godenhjelm v. 1851. Kaikki muut kirkon lukuisat ka-

lut övat vähäpätöisempiä ja uutta tekoa, paitsi kirkon

molemmat kellot, joista toinen jo on monta kertaa uu-

destaan valettu, viimein v. 1838, mutta toinen on parem-

*) W. G. Lagus. Finska adelns etc, muist. 925.
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min kestän3^t ja .siinä luetaaii: „Soli Deo ('Lnia Anno

1687 — Arvid Reinhold Brimow, Herre till Öavolatz,

Öfverste Löjtnant af Nyländska Cavallerio. Gabriel Me-

lartopcBUs, Pastor Praepositus i Janakkala förs. — Denna

klocka är gjuten Gudki till älira och Janak. Moderk.

till prydnad, kr. IGST. — Ps. 117: 7. Sjunger till

skiftes ;IIerranom medh tacksäijelse och låfver Wår
Grudli med harpa. — Gloria in excelsis Deo. Me fusit

Aboae Martin Myck". Itse kirkon tapuli rakennettiin

Kustaa III:nen aikana.

Kirkon arlciston vanhoista kirjoista saamme vielä

muntamia lisätietoja kirkon kaluista ja omaisuudesta.

Vanhimmat tiedot koskevat 16 satalukua. Niiden ohessa

mainitaan myös 3ditä ja toista kirkollisista oloistakin

niinä aikoina. Tahdon tässä ne julkaista ^).

K) 60 luvun alussa telitiin Jaiiakkalan kirkossa pal-

jon parannus- ja koristustöitä, sillä v. 16();i rakennettiin

saarnatuolin katto 1. taivas. Samana vuonna maalat-

tiin ei ainoastaan ristiin naulittu, luultavasti sama kuva,

joka vieläkin nähdään kirkon tapulissa, vaan myös kuori,

sekä koko kirkko kalkittiin, joka niaksoi 150 taaleria.

Samassa tilassa pystytettiin kelloin tapuli, joka tehtiin

puusta. V. 1GG4 lahjoittivat prolessori Aksel Kempe -)

„ja hanen rakastettu vaimonsa" kirkolle yhden tiimalasin,

arvattavasti saman, joka viimeisiin aikoihin saakka on

pysynyt eheänä, jdiden laivan, joka riippui liolvin alla

kirkossa, ja yhden kynttiläruunun, jossa oli II kj^ntti-

') Jaiiakkalan kiikoii arkisto iS':u 28.

-) Kso ,,Clu'oiiologiska förteckningar ötVer tiiisska universitetets

procancellerer ni. ni." llfors 1836, s. 25, 131— 134. — Tästä kirjasta

mc saaiumc tictää, etta Kempe v. 1650 tuli yliopiston kirjastoii hoitajaksi,
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län sijaa, jota vastoin liäri sai ilmaiseksi hautapaikan

kirkossa vastapäätä saarnatuolia. Jo v. 1643 puhutaan

eräästä muuratusta liaudasta kirkossa mainitsematta ke-

nen se oli. Tähäii aikaan, niinkuin kauan menneelläkiu

vuosisadalla oli vielä yleinen tapa haudata kuoUeita

kirkkoon. Keskellä IG satalukua maksettiin siinä suk-

teen jokaisesta rimniiista 4 taaleria, arvattavasti vaski-

raliaa, joka meidän rahoissa tekee 4 markan paikoille.

Myös haudattiin asehuoneesen. — 1680 lakjoitti majoi-

tusupsieri Karl Ugglan pnoliso Ebba Svanström kirkoUe

virsikirjoja ja katekismoja. V. 1674 sama rouva, kotoi-

sin Hakoisista, oli lahjoittanut yhden kultalangalla ja

silkillä kirjatun kalkkivaatteen. Samalta vuodelta övat

erään Jaakko Aanli. Stierncreutz'in lalijoittamat 2 kynt-

tiläjalkaa ja 1 alttarivaate. — 1688 antoi luutnatti Ju-

liana v. Franck'in roiiva Katarina Kruse Leppäkoskelta

punaisen messukan, (josta varkaat pari vuotta sitten leik-

kasivat hopeakoristnkset) ja yliden paidan. Samaan ai-

V. 1853 apulaiscksi filosofian tiedekiiuiuissa kiiuiiigahif Kristinau suo-

siokirjeen uojassa konsistorion päätöstä vastaan, joiika mukaau jo toi-

uen oli virkaau inäärätty
;

ja v. 1658 professoriksi valtiotieteessä ja

liistoriassa. Iläu näkyy ollecn etevä kirjailia, vaikka liuono taloudcu

lioitaja, mutta hanen teoksensa valtiotieteessä tuottivat hänelle piisi)a

Gezelius'en nuhteet, koska hallitiismuoto Gezclius'en raielipiteen mu-

kaan oli valtakunnau salaisuus, josta ci sopiniit kansuUo tiotoa antaa.

— Kempc oli kahdesti naioiit. Edelliiieii vaimo, Nerpcu pitiijän, josta

oli itsekiu kotoisin, provastiu tytär, kuoli jo v. l()5(i. Jälkimuiäineii

oli nimeltään Katarina Jaakontytär, erään inspebtori Bock'iii le.ski. —
Tekstissä kerrotut tiedot koskcvat siis täta Kenipen jälkimniäistä vai-

moa. Mista hän oli kotoisin, ei mainita, Yhtä vähän tietää niainittu

kirja Kempen Janakkalassa olösta. Minkätähden Kempe oleskcli

siellä? Oliko jälkimmäinen vaimonsa sieltä kotoisin, vai oliko Janak-

kala jo tähäa aikaaii joukuu professoriu viran aneksina?
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kaan antoi luutnantti Adam Brunov 1 punaisen alttari-

vaatteen ja 1 suomenkieliseii raamatnn, luutnantti An-

ders Lilliebrnn 1 mustan paarivaattoen ja Eerik Eorikin-

poika Tarimaalta yliden rautakangen. — Kirkolla oli

tällä ajalla muitakin kustannuksia. V. IGfiO e. ni. lali-

joitettiin piispalle ') ja lianen senrallc tuliais- ja uudon-

vuoden lalijaksi IG taalaria.

Vaikk'ei miiuta oikeastaan kuulu täliän kertomnk-

seen, kuiii inninaisjäännösten kertominen, niin sallitta-

koon tähäii knitenkin lyliyesti lisätä muutamia tietoja

isovilian ajoista Janakkalassa -). — Niinkuin tiedetään,

raivosi yleinen rntto Snomessa 1710. Jaiiakkalassakin

oli sen liävitys monissa paikoin liirveä. Niin mainitaan,

t'ttä Turengin Mäkelässä tänä jditenä vuoiina kuoli K)

lienkeä, Kinnailassa samasta kylästä G li. ja Sipilässä 7 li.

Yhteensä kuitenkaan ei kuollut muuta kuin 50 h., joka

teki kaksi kertaa eneminän kuin tavallisesti. Prof. Y,

Koskison Suomen liistoriassa (s. 2!)T) sanotaan Janakka-

hin v. 1710 tuUeen melkeen autioksi. Etfei se sentään

tapahtnnutkaan sina vuonna, tiedämme tästä varmaan.

Toisin oli laita, v. 1G9G— 1G97, jolloin Suomessa raivosi

vielä liirveämpi nälkä- ja ruttovuosi. Silloin kuoli Ja-

nakkalassa Mikkelistä Mikkeliin yli 700 lienkeä. Kuiiika

paljon väkeä siellä siilien aikaan oli, emme asiakirjoista

saa tarkkaan tietää. Todenmukaisemmin se oli noin

puoli koko väestöstä. Semmoinen hirmukuolema luon-

nollisesti vaikutti niin suurta liäiriötä ja sortoa kaikissa

oloissa, etta silloin epäilemättä saattoi sanoa Janakka-

\an tuUeen melkeen autioksi. — Palatkaamme isoviliaan.

^) Terscrus oli piisi)aiia Tiii-iiii liiii>iiiikuniiassa vv. I65S—64.

^) Janakkalan kiikon aikisto N:o 8 yimä useampia luetteloja.
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Knn venäläiset elokimssa v. 171:5 marssivat Helsingistä

Turkuun, rupesi pakolaisia tulemaan Janakkalaankin.

Kiiinka suuri j)elko ja liäiriö oli, emme taida ajatella-

kaan. Tänä syksynä venäläiset kulkivat Janakkalankin

läpitse matkallaau PälkäneellBj jossa suomalaiset kesti-

vät tuon tunnetun onnettoman tappelnn Lokaknuii G p.

Mntta västa senraavana keväänä v. 1711 Janakkalan sil-

loinen kirkkolierra J. Florin, seuraten toisten virkamies-

ten ja mtiitten esimerkkiä, lähti perheineen pakooii

Ruotsiiii. Siten jäi Janakkala 8:ksi vuodeksi varsinai-

setta kirkkoherratta. Ivappalainen Cl. Pontoims jäi kui-

tenkin paikalleen. Plän asiii Tarimaalla. Estikö liäiitä

varojen piiute vai joku mmi syy seuraamasta virkavel-

jeänsä lianen matkalleen, ei ilmoiteta. Väliaikainen kirk-

kokerra tuli kumminkin Vanajasta. Hanen nimensä oli

Packalenins. Etta senrakunnan lioito ylitäliyvin jäi snu-

reen kurjnuteen, todistaa selvästi jo se seikka, etfei kuu-

delta seuraåvalta vnodelta ole kirkon kirjojakaan. Muu-

tamia Inetteloja kirkoUisista seikoista löytyy sentään,

vaikka nekin vaillinaisia, mntta semmoisinakin valaise-

via. Sekä ennen isovihaa etta sen jälkeen viliittiin vno-

sittain noin 10 parisknntaa, mntta vnosina 1715, IG ja

17 ainoastaan 1. Ennen 1G97 syntyi vnosittain 50:kin

lasta. Näinä mainittuina vnosina ei lueta knin 10 sj^n-

tynyttä. Knolleista ei ole Inetteloakaan. Arvattavasti

nytkin nsein tapaktni, niinknin v. 1697, etta moni knoli

maantiellä, josta mnnt korjasivat kirkkomaalian tietä-

mättä knka ja mista vainaja oli. Etta siveelliset pe-

rnstnkset ja siteet tällä ajalla katkesivat, emme taida

ilimetellä, vaan snrknteltavaa on, knn moni täys'ikäi-

senä pakolla kastettiin kreikkalaiseen nskoon. Ranlian

tnltna otettiin lie tietysti takaisin oiiiaan kirkkoon mnis-
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tutiiksellci, kuiiikii suui-i synti väärä usko on. ]\[ai]u-

taan semmoistakin miestä, jolla oli 2 vaimoa. Piispan

keräjissä vuosina 1719 ja 1728 valittaa kappalaiiieii Pon-

tan, etta useammat övat tottuneet jättämään papinpalkan

maksamatta. .,Oii knitenkiii o^päiltävää, anttaako inuistu-

tns näin viheliäisessä tilassa", lisätään pijytäkirjassa.

Mimten venäläisten väkivaltaa ja lyöstöä ei liioin inoi-

tita, sillä sanotaan lieidän liarjoittaneen vaan muutamia

murhatöitä. Ei kirkon omaisniidestakaaii v. 1719 kerä-

jissä kaivata munta kuiii yksi liojieinen kalkki, josta

kuitenkin lukkaria ja suiitiota syytetään. — Kerrottakooii

tässä vilidoin pappilan tilasta raulian tehtyä. Pappilan

asuinhuoneet, joita oli 2 tupaa ja 3 kamaria, olivat kyllä

jälellä, mutta tietysti rappiotilassa ja autiona asukasten

pa'on jälkeen. Permannot oli\'at mädänneet, akkunat

osittain särkyneet, liesissä ei oUut peltiä, Inkot ja avai-

met pois viedyt. Jyväaitta ja talli olivat vielä kuu-

iiossa. Erittäin oli riihi, niinknin kaikki muntkin ulko-

kiioneet, rappioUa. Metsä oli niin poroksi poltettn, etfei

ollnt polttopnitakaan, .sitä väliemmiii seipäitä ja riukuja

aitoiliin, joista oli ainoastaaii miiiitama syli jälellä. Pelto

oli ketona ja metsän vallassa. Pitäjä määrättiin seii-

vuoksi raivaamaan ja kyntämääii iiappilan pellot. Hei-

näladoista olivat venäläiset polttaneet kolme. Niityn,

joka oli Sipilän kolidalla, olivat koviii pahasti sotkeneet.

Ehkä venäläiset siinä majailivat — isännän poissa ol-

lessa *). — Kaikesta tästä näemme etta Janakkalan tila

*J ^luista, i)aiii»ilaii iiiityistä inaiiiittakooii (kirkon arkistosta saa-

tujeu tietojcu mukaan), etta eras Kniuitti Kirjoittaja Lcppäkoskflla

katolisajan lopulla lalijoitti Janakkalan kirkoUe paljon tiloja, jotka

kiiitenkiu bänen lähin perilliscnsä saisi lunastaa takaisin : joka tapalitui-

kiii, paitsi cttä uiityt jiiivät lunastamatta. niin todistaa pöytäkirja, jossa E.
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todellakin oli liyvin surkea. Mutta kuitenkaan se tie-

tysti ei ollut niin huoiioUa kamialla, kuin pappila, koska

sieltä haltia oli lähtenyt pakoon. Missa asukkaat pysyi-

vät paikoiUaan, vaikka se monesti tapahtui liengeii kau-

palla, tilat eivät joiitnneet niin rappiolle. Näiliin ker-

rottuiliin tosiseikkoihin katsoen, emme taida olla kysy-

mättä: oliko kirkkolierra Florin'illa pakko lähteä pa-

koon, jättää seiirakuntansa omiin valtoihinsa ja unhoit-

taa velvoUisuutensay Aika oli kova! Piispa etnpäässä

lähti niaasta pakoon! Öelvästi se oli knitenkin lianen

syynsä, etta pappila jäi niin antioksi, mutta kappalaisen

Pontan'in ansioksi meidän epäilemättä on lukeminen,

etfei kirkko ja moni miui paikka jäänyt ylitä surkealle

kannalie. Raulian telityä Florin ei enää tullntkaan ta-

kaisin entiseen seurakuntaansa, vaan Kangasalaan. Min-

kätäliden, sitä emme tiedä.

Yhteydessä edellisten tietojen kanssa, tahdon vielä

lisätä miuitamia muitakin, vaikka eivät tämän kirjan

tarkoitukseen kuulii, osoittaakseni mitä kaikkia saatai-

siin tietää kirkon arkistojemme vanhoista ja muka mi-

tättömistä kirjoista. — Olkoon tässä sentähden lyliyesti

keiTottu mitä v. 1730 piispankeräjien puytäkirja sisältää:

Flemin£f'in tanimik 2 p. v. I5'<J5 antamaaii tuomioldijaaii viitataaii. Aiitaa

kirkolle siihcii aikaaii oli samaa kuin antaa i)a])ille uiidcn messujeu pal-

kiimoksi, jotka lio yksityis(!ii sicluii antuiulesta pitivät yksinänsä kir-

kossa. Toisista niityistä taidaininc maiiiita, etta on muitakin kcski-

ajalla saatuja, sillä sanotaan, cttä yksi ja toiuen antui palasen silloin

kuin pappila perustettiin, kosk'ci se muutoin olisi tullut toiuiecn.

Täniil paikka kirkon ympäristöUä oli siis jo silloin (arvattavasti

Knuutti Kirjoittajan aikoina) niin tiheästi asuttu ja viljelty, ett'ei pap-

pila niielelUiän siihen olisi nialitunut, mutta mitä neuvoa? seu täytyi.

Tämmiiincn uJikyy pa]ii»ilaii aivan kcskiajan mukaiiion alku ollecn.
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Asetettiin lviri;nu>]i|)iiioil:i knssakiii kyläkminassa pitä-

mään yliteiuen ]-nkons; sai kappalainen Yrjö Pontan

niihdetta juoppondesta. Asp'ia, Hansjärven kappalaista

moitittiin, 1) etta hän oli viiniä säästäessääii työntänyt

mnutaman talonpojaiij Jaakko Sigfridin pojan Hikiiiltä,

ja lianen vaimonsa p. ektoolliselta ; 2) etfei tapansa kate-

kismuskyselmyksissä osoittannt ominaista edistystä; 3)

etta oli konsistoriollc lähettänyt vallieellisen kertomiik-

sen Inkkarinvaalista, jonka nojassa konsistorio oli lukka-

riksi määrännyt erään Litselins'en, vaikka Knstaa Hei-

kiiipoika äänet sai, joka määräys nyt oikaistiin. ITii-

volassa, joka täliän aikaan krinlni Hausjärvelle, ja Sau-

valassa oli tapana ollnt pitää jnmalanpalvelnsta ja rn-

kousta, joka hyväksyttiin. Päätettiin senraavilla valtio-

päivillä knninkaalta anoa ylitä kolelitia 3di koko maan

kerättäväksi kirk(ni katon, sisustan ja vallin kuntoon

panemista varten. Munten saivat vielil tänä vnonna

kappelilaiset ottaa osaa kirkon vallin rakentamiseen,

jonka emäseuraknntalaiset tästä läliin liipasivat yksin

knnnossa pitää, mntta kirkon snliteen pääsivät pnolella

hoiditn osakseen määrätyistä knstannnksista. Kirkon

sisässä olevat liaudat määrättiin runmiin hajun vähentä-

miseksi olemaan o kyjmärän syvyydessä; sen ohessa

huomautettiin, etta penkkien nostaininen ja siirtäminen

oli tehtävä niitä valiingoittamatta. Oli kysymys kappa-

laispnnstellin Torkoilassa vaihettamisesta Tarimaan Ora-

valan kanssa, joka asia jo oli ollut keskusteltavana kon-

sistoriossakin ja kamarikollegiossa Tnkliolmassa. Vali-

vistettiin suostumns luntnantti Adam Reinlioldt liru-

nov'in (Sauvalasta) ja vänrikki Kaarle Berndt Ugglan

(Hakoisista) välillä ensimmäisen kirkonponkiii yliteisestä

omistamisesta. — He näkj^^vät siitii riidcUeen. — Sen si-
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jaan sai luutnantti A. Lilliebrun (Monikkalasta) luvan

rakentaa 2 penkkiä knoripalkin sisäpuolelle, toinen vai-

moväen puolelle, jossa raliakirstn ennen sijaili, toinen

miesten, jossa kajopalaisen tuoli oli, jonkatähden hän

tästä lähin sai istua kirkkolierran vieressä n. k. piispan

penkillä. — Poikanulikoita manataan tnlemaan knoriin

rippisaarnan aikana. — Kiellettiin kuninkaallisen asetnk-

sen jolidosta myymästä olutta ja viinaa kirkon luona.

Kappelilaiset määrättiin ilmoittamaan kirkkoherralle, mil-

loiiika talitoivat ruiimista handata, ei ainoastaan naimi-

seen menoaan. Ylitä talonpoikaa Ridasjärveltä tovuttiin

syystä, etta oli hinksista vetänyt vaimonsa kirkon etu-

huoneesta ulos pihalle. Vihdoin annettiin hipaa kiut-

nantti A. Brunov'ille teettää kirkossa mihin itse tahtoi

yhden penkin, josta maksoi kirkolle 10 taaleria. — Edel-

linen snostiimns Ugglan kanssa ei näy siis tyydyttäneen

lianen ylpeyttänsä. — Pöytäkirjan allekirjoittajat övat

Turan silloinen piispa L. Tammelin ja Antti Bergius,

jumalunstieteen professor!. — Jo näistä esimerkeistä näh-

diiän, mitä valaisevia tietoja Icirkkojemme arkistoista

saattaisi saada. Sentähden ne kaikki koko maas-

samme ansaitsisivat tulla julkaistuiksi. Minusta se olisi

tapahtuva kuntien kustannuksella, sillä kirkon arkistot-

kin sisältävät monta asiakirjaa, jotka vieläkin övat kun-

nissa voimassa, eivätkä kuntalaiset niistä tiedil paljon

mitään. Kuitenkiu tiiänkaltaiset öman seurakunnan ajan-

tiedot pitäisivät oUa jokaisen miehen kädessä. Jotakin

täniän tapaista on jo sekä monen pitäjän kertoniuksen

etta rauutaman kunnan pötyäkirjain julkaisemisella tapali-

tunut, mutta se tarvitsee tapahtua paljon laveammassa

määrässä. Nämä seui-akunnan ajantiedot anneitaisiin

sitten e. in. \-uositnlkiiin(»issa ilinaiseksi kuukiii koulu-
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lapsen' käteen. Tämä keiiio, herättämällä halua histo-

riallisiin muinaistietoihin, lij^ödyttäisi aavistamattomassa

määrässä myös muinaistutkintoa ja tiedettä.

Knv. 100 osoittaa yhfä kalliokirjoitnsta, joka pari-

kymmentä vuotta sitten InKiinattiin samnialen älta erään

sunven ja lavean "\Tioreu knk-

kulalla. Polkn kulkee sen

paikan oliitse Kanerviston

torpasta Löytymäen karta-

nolle. Se näyttää olevan jol-

lakulla terävällä aseella ha-

kattu tahi piirretty. Liion-

non tekemäksi sitå tuskill ^n. Kallin,,iirros Kanerviston vunrella

taidetaan päättää. Onko Mallinkai.tcu Uuh.assa.

sillä mitään merkitj^stä, lienee kniteukin epäiltävä.

KeiTottakoou tässä vielä eras tarn Koverosta. Siiiiä

oli miiinoin linna, knten Rycimässäkiu Tunloksessa, sun-

rine rautaisine porttineen, joita snljettaissa j^j-skyvä rämy

kajahteli aina Hämeenliiiiiaaii saakka. Liiinassa saiio-

taan asnneen hj^viii Inionoa väkeä, joka kätki varkaita

ja Diiiita paliaiitekijöitä. Pyydettiinpä kerran pappia

tänne sairasta ripittämään, miTtta pantiiukiii säiik3\yii

koiva, joka papin tnltiia li^^^ppäsi hanen kasvoilleen, jotta

ripitysastiat sekä kaikki, mitä niissä oli, pniosivat maa-

lian. Siitä rupesi pappi manaamaan, etta vihdoin Imone

kapineineen ja kaliiineen lensi ilmaan. paitsi palkki,

jolla pappi seisoi. Kalut hajailivat mikä minnekin; lu-

sikka lensi Viralan järven taakse, mntta liirret pntosi-

vat maalle västa Hansjärvellii Ryttylän tienoilla, josta

Hirsiniäen nimi vielä todistaa. Silakat. makkarat. kinin



100

y. m. menivät samaa tietä ja niistä saivat Silakka-, Mak-

kara- ja Kiulumäet nimensä.

Lopiiksi mainittakoon ne moiiet kiukaaii pesät, sal-

piotariminit, tervaliaiTdat, pennia- ja naurisknopat, joita

erittäin ^'iimeisiä tavataaii sadottaiu ei ainoastaan useim-

man kylan likeisillii rinteillä, vaan kaukaisissa takamais-

sakin. Niiden käytäntö on nykyiselle snkupolvelle jo

monessa paikassa käynyt epäselväksi. Kiiikaita ja van-

hoja salpietarinnnia näin etenkin Mallinkaisten knlmassa

Janakkalassa. Tavattoman sunria tervahantoja, niinkiiin

monen sylen lev3'isiä pattereita, tåas näin Kaloisten tie-

iioilla Rengossa ja läliellä Sykärin taloa Hausjärvellä.

Haiisj iirvi.

Jo siitäkin, etta Hansjärven alalta ei ole linomattn

ainoatakaan, pakannuden aikaisesta ilimisolosta todista-

vaa, muinaisjäännöstä tai löytöä, taidamme päättää, etta

Hansjärvi västa myökemmin kiiin muut senrakminat

Haulion kihlaknnnassa sai asntuksensa ja viljelyksensä.

Etfei Hansjärvi, niinknin monet ninnt järvisemmät

sendnt tässä kililaknnnassa, ole ikivanhoja viljelysaloja,

vaan västa Suomen kansan asnttama ja viljelemä, tai-

damme sentäliden pitää. jotensakin varmana. Sen asema

Balpansselänteen leveillä ja korpimaista ja soista rik-

kiiilla Ijejxnllä tekee asian Inonnolliseksikin. Mistäpäin

asntns täällä on alkanut, ei sekään käyne malidottomaksi

päättäii, vaikk'eivät idässä ja etelässä olevat senrakminat

vielä ole mninaistieteellisesti tntkitut. Tosin en tässä

enempää knin muntamassa liarvassa paikassa mnnalla-

kaan, knnllnt niitä asnmnstarinoita, joita elikä kniten-

kiii l("iv1yisi j;i joik;» nscin antavat, missa niitä on saatu,
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hyviä viittauksia näitten hämärien asiaiii selvittämiseen.

Muntamia seikkoja löytyy kuitenkin, jotka mainittakoon.

Jauakkalan ja Mäskälän liallituspitäjät ulottuivat ny-

kyisten Nnrini- ja Mäntsälän rajoille saakka jo uskon-

pnlidistuksen eli Kustaa Vaasan aikoina, jolloin nimi

Hausjärvi vielä snpistui ainoastaan yliteen kylään. Sen-

tähdeii Mäskälä jo silloin koski muinoisen Tennilän (nyk.

Kärkölän) ja Lammin aloihin. Tennilä löytyi siis Hol-

lolan ja Hausjärven välillä ja ulottiii Tenran joen sun-

liun asti, joka laskee Mommelan Hietoisten järveen, josta

Puujoki saa alkunsa. Tämän Puujoen varsilla löytyi jo

keskiajan lopnlla sunria kyliä, niinknin Oisten, Puujais-

ten ja Tnrkhandan kylät. Mutta tästä alkaen pohjoiseen

päin Mäskälän ja Tennilän rintamaitten välillä leviää

sunri ala, jota nyk^nnen Mallinkaisten knlma osaksi si-

sältää, jossa kiilmassa Janakkalan snurimmat takamaat

övat. Tällä alalla tavataan myös yksinäinen Saloisten

kyla, jolla oli keskiajalla paljon riitoja Kurkijärven,

Viialan ja mnidenkin Lammin kyläin kanssa maista ja

vesistä, knnnes Perinkijoki rajaksi määrättiin *). Se on

jo itsestään arveluttava seikka, etta Janakkalan ja Mäs-

kälän hallitnspitäjäin ålat ja takamaat lö^^tyvät kaakkoon

päin. Eikä se seikka ole liuomaamatta jätettävä, etta

Hansjärvellä tietääkseni vanhojen kyläin, e. m. Rytty-

län, Karan ja Ridasjärven takamaat ja nudistalot myös

övat enemmän etelään, eikä pohjoiseen päin. Ja eivätkö

Oisten kylan ja Torliolan maat enemmän leviä Kärkölän

ja Mäntsälän puolelle, se on kaikille mnille sunnnille,

paitsi länteen päin? Tosin tapaamme täällä Lopen jär-

*) Tuomiokirjaii mnkaan vuodelta 1384 tammikmm 27 p., Vaa-

rasen käsikirjoituskokoolinassa vanhemmassa valtionarkistossa.

11
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ven ja Vantaan joen latvojen välillä ja Hirvijärven ym-

pärillä avaran maan, johon asntns näkyy levinneen kai-

kilta kaaroilta. Tämän seiidmi polijoii30sassa, jossa Vä-

Hkkälästä Hyvinkäälle vievä tie knlkee, löytyivät

knmminkin jo keskiajan lopuUa Kormmi, Hiivolan ja

Herajoen kylät, joiden takauiaat kiiitenkin lienevät myös

parhaaksi osaksi etelässä. Eikö Hyvinkään kylan leviä-

minen Nnrmijärvellä ole myös alkanut pohjoisesta, eikä

vastapäätä? Samatenko naapnri Ritasjarven kyla? Myös

Hausjärven, Hikien, Erkkylän, Vantaan, Arolammen, Kn-

rnn, niinlcnin jo mainitut Karan ja Ryttylän kylät, omis-

tanevat sunrimpia niitty- ja metsämaitaan monelle snnn-

nalle, mntta vähimmät polijoiseen päin. Nämä seikat

painavat paljon, knn ajattelemme etta taka-, metsä- ja

mnut maat, jotka pitäjät ja kylät ennen mninoin yhtei-

sesti omistavat, osoittavat mistäpäin asntns ja viljelys

on ensin siilien tnllnt ja levinnyt, sillä asnmns eli talot,

niinknin koko kyläkin, joka ennen aina oli yhdessä pin-

kassa, tehtiin tietysti tiluksien rintapnolelle ja avarat

maat jäivät takana olemaan. Ja eivätkö nämät seikat

todisfea, etta maan omistaminen ja asntns Hansjärvellä

etenkin Punjoen läheisimmillä sendnilla on saannt al-

knnsa pohjoisesta tahi Inoteliesta päin? Myös tiedämme,

kninka liistorialliset siteet, eli Hämeenlinnan rakentami-

nen ja kristin nskon istnttaminen Hämeesen, övat sito-

neet Hansjärven kesknnsliikkeen etnpäässä Vanajaveden

ja Kernalan jarven rantatienoikin. Mntta jo Pnnjoki

itsestään johtaa ajatnksiamme sinne päin. Pitkin sitä

knljettiin ennen vakvasti (niin kerrottiin), veneillä Hä-

meenlinnan tienoille, ja se näkyi mnntenkin olleen yli-

teisliikkeelle ennen snnremmasta arvosta, knin nykyään,

sillä paitsi sitä pidettiin sen varrella markkinoita (Tnr-
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kaalla TnrkhaiTclalla) ja sen rannoilla asiii Janakka-

lan kappalainenkin Torholassa, ennenknin Haiisjärvi tuli

eri kappeliksi. Tästä pääsee veneellä Janakkalan kirkko-

rannalle asti. Ja koska Haiisjärven kylät jo ensikerran

kim ne kokonaisundessaan ilmestyvät Hämeen vanliim-

missa maakirjoissa, eli liki pnoli neljättä sataa vuotta

sitten, olivat jaettuina Mäskälän, Janakkalan ja Lopen

hallituspitäjien välillä, niin nämätkin seikat, joilla saat-

taa olla miiinaistarullistakin alkna, osoittavat myös yh-

teyteen Vanajaveden pääseiitujen kanssa. Alkuperäiseen

ykteyteen Rengon puolisten ihmisten kanssa osoittanee

niinikään kielimurre, joka Vanajan ja Ivernalan ympä-

ristöllä on n. k. Rengon murro, niinkuin tåas Hauliolla

ja Tunloksella n. k. Lammin kieli, Siis emme löydä

yhtäkään ainoata seikkaa, joka osoittaisi vanliempaa ja

snurempaa kesknutta Tennilän talii HoUolan ja Haiisjär-

ven tienoiden välillä, vaikka se olisi mukavaa ajatella.

Varmaan päättää mista päin asutus alkuperäisesti on

ruvennutj Tennilästä talii HoUolasta, vai Mäskälästäkö

olisi kuitenkin ehkä liian pikaista.^ Sen vaan taidamme

sanoa etta luonnon ja historian yleiset todistukset viit-

taavat ainoastaan Vanajaveden ja Kernalan järven paik-

koiliin, niinknin vankemmille asutnssendnille. Kun me

sen okessa mnistamme, mitä jo nsein on sanottu, etta

Hausjärveltä ei ole löydetty ensinkään pakanallisia mni-

naisjäännöksiä, niin taitanemme päättää, etta Hansjarven

varsinainen asutus ja viljelys alkoi keskiajan alussa tahi

pikkuista sitä ennen Puujoen varsilta etelään päin.

Kokonaan uuteen aikaan kuuluu Hausjärven pitäjä.

Kappelina se ilmestyi v. 1011, ja v. 1661 rakennettiin

siiken saakka jumalan-palvelukseen käytetty kirkkotupa

kirkoksi. Nykyinen kirkko valmistui v. 1788. Se sijai-
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lee siinä paikassa, jossa Hämeenlinnasta tuleva tie ja-

kantnii kalitialle, joista toinen haara vie Helsinkiin, toi-

nen Porvoosen. Etevin liikepaikka maitse tämä siis oli

jo ennen, jonkatähden kirkko siihen rakennettiin. —
Etfei Hansjärven kirkossa l(')3'dy keskiaikaisia kaluja

ensinkään ou aivan Inonnollista. Uudemmasta omaisuu-

desta mainittakoon 2 vanhempaa alttaritaulua, joista toi-

nen, kuvaava Kristuksen taivaasen astnmista, on erään

H. R. Grönlundin tekemä v. 1837. Toinen, ristiin nau-

littna kuvaava, on arvattavasti vielä vanliempi.

Hausjärvi sanotaan saaneen niniensä eräästä sota-

miehestä, nimeltä Haus, joka vanlioilla päivillään asettui

asumaan muutaman pienen järven rannalle, rakentaen

siihen itselleen mökin. Se olisi ollut Hansjärven kirkon-

kylän alku *). Pitäjä tästä kylästä luonnollisesti sai ni-

mensä, kun kerran kirkko siihen tehtiin. — Niiltä ajoilta,

joUoin Hausjärvi ei vielä ollut eri seurakuntana, muiste-

taan ja tiedetään kertoa hyvin jdeisesti eras tam, jonka

ei kuitenkaan voida väittää ainoastaan Hausjärvelle eikä

Janakkalalle kuuluvan, koska sama juttu tunnetaan

nmuallakin, jopa Satakunnassakin ja moni muukin seu-

rakunta tahtoo sen itselleen omistaa. Tarkoitan tarua

„rakuunan kirkkomatkasta jouluaamuna". W. F. Palan-

der'in kertomana, väliäisillä omilla knulemillani lisättj^nä

kuuluu se näin: „01i jouluaamu. Janakkalaan lähti pal-

j(ni Hausjärveläisiä kirkkoon. Lähtipä Ridasjärven Ivjdä-

Katilastakin muuan rakuuna selkähevoisella menemään

sinne." Ivulkiessaan näki hän sinisen valkean suihkuvan

Haukan kallion kolosta Leppäkosken maalla, josta ajoi

*) Toisessa paikassa niaiiiitiin W. F. Palander'in Haiisjärvoltä

kmiloniaii tariui nmlcaaii.
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ylös katsomaan ja niiki, kuiiika eras jättiläisen akka

kylpi lastaan mäniiyn oksilla. Pöytänsä oli liopeisia as-

tioita täynnä. Siitä rakuuna huomasi, etta siellä asui

piruja, jotka jo pitivät julilaa, jnoden viiniä hopeisesta

pikarista ja muuten nauttien elämäii iloja, mitoii parai-

teii taisivat. Rolikeamielinen rakuuna pyysi niyös juo-

dakseen sarvipäiltä, sillä kylmä oli sää. Hän saikin lieti

pyyntönsä mukaan, mutta koska hänelle tarjottiin nes-

tettä lekmän sorkassa, niin hän sen ylenkatseolla hyl-

käsi. Nytpä annettiinkin liänelle liopei.sesta pikarista.

Tämäpä juuri miellytti rakuuuaa. Hän otti viinillä täy-

tetyn pikarin, mutta tietäen etta tuo viini olikin puser-

rettua pirujen viinitarhasta, lieitti hän taaksepäin juo-

man pois. Roiskuipa muutamia tippoja hevoisen lauta-

sille. Neste meni luuhun saakka ja porotti heti karvan

pois. Nyt lähti rakuuna mustalla hevoisellaan ajamaan

täyttä laukkaa vieden muassaan pikarin. Mutta akka

rupesi huutamaan ja silloin tuli väkeä vuoresta, pientä

ja suurta. Akka lähti pirujen kanssa ajamaan takaa,

mutta muuan mies huusi: „muija, älä jätä kakkaraas" (1.

lapikasta). Akka jäi sitten kotiin; muut j^itkittivät ta-

kaa ajamaan ja siinä västa mentiin. Rakuunan hevoinen

oli jo läkähtymäisillään ja kovasti puhaltelivat j)ii"ntkin

ankarassa koston himossaan. Kernalan pellolla olisivat

saaneetkin kiinni, mutta mies kuuli ilmasta huudon : „aja

ristiin viilletylle!" Sinne ei ollut piruilla voimaa tulla,

sillä ristiin kynnetty pelto on siunattu. Pellolla siis

sai rakuuna hieman antaa hevoisensa huo'ata, vaan sitä

pirut hyvin kieroilla silmillä katsoa mulauttelivat. Tästä

ajosta kansa ennusti pellon tuUeen voimalliseksi *). Vii-

*) Tämä pelto oii odellil kcrrotuu Kernalan pellon kcskeltä löy-

detyn suomalais-pakanalllsaikaisen haudan yrapärillä.
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mein rakimna tåas läksi menemään ja pirut perässä.

Aika vaiilitia menivät aina Janakkalan kirkon öven

eteen, jonne papit tulivat manaamaan piruja pois. Ea-

knnna pääsikin rauhaan, ja pirut läksivät tiehensä. Kii-

toUisuuden osoitteeksi lahjoitti rakuuna tuon hopeapika-

rin Janakkalan kirkkoon, jossa se vieläkin sanotaan ole-

van". Ölen kunllut lopun näinkin kerrottavan: „Mntta

mies ennätti kirkkoon ja ajoi kevoisineen alttarin eteen,

jossa hän antoi papille pikarin". — Tämän rakimnan jäl-

keisiä kutsutaan vielä tänäkin päivänä, mnistoksi tuon

kertomuksen jolidosta, „mars'kalkki" nimellä.

L o p p i

.

Hausjärven, Janakkalan ja Lopen eteläiset rajat

övat samalla Hauhon kiklakuntaan kuuluvan etelä-Hä-

meen rajoina. Loppi ei ole siis erittäin mikään etelä-

Hämeen loppuseutu enemmän kuin muutkaan Uuden-

maan alueesen koskevat paikkakunnat. Mitä sitten

Loppi = loppu tarkoittaa? — Loppi merkitsee, näet,

myös soppea, nurkkaa, kulmaa. Mikä nurkka 1. kulma

tässä olisi? Katsokaamme karttaan! Siitä kumminkin

näkyy, kuinka pitkän ja suuren kaaren Salpausselkä te-

kee Lopen järven ynipäri, kulkien suoraan etelään Lo-

pen ja Hirvijärvien välillä, kunnes se Vaskjärven poh-

joispuolella tåas kääntyy pohjoiseen TopenoUe päin j.

n. e. Myös kavaitsee kulkia pian, etta Joenta'an tie-

noilta lähtee Salpausselästä suurempia maan ja vuoren

harjanteita ja kukkuloita, joten koko seutu Lopen kir-

konkylän pokjoispuolellakin näyttää erittäin mäkiseltä.

Tästä kaikesta seuraa, etta Lopen järven lähin ympäristö

jää vuorien ja liarjanteitten muodostamaan luonnon sop-
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peen eli loppeen. Siis on käsittääkseni tuo järvi junri

lopeii järvi, eikä mitään muuta. — Me nähnemme sen-

tähden, kuiiika esi-isämme, ollen luonnon lapsia sivis-

tyksen ensimmäisellä kannalla, tässäkin, niinkuin mel-

keen kaikissa paikoissa, joiden nimistä olemme harkki-

neet selityksiä, ottivat lähimmän kavantonsa piiristä ni-

mien syntysanat. — Mutta mista kaiisa täliäii kulmaan

ensin saapui? Fil. maisteri Y. Koskinen, joka on tutki-

nut Lopen historiallisia seikkoja Lopen vanhimmissa

maankirjoissa viiodelta 1539 alkaen on tutkimukyillaan

tullnt yiilien päätökseen, etta asiitiis Lopelle on siirtynyt

pokjoisesta etelään päin. Tämä seikka antaa tuetta sii-

hen kavantoon, jonka sekä nminaistieteellisillä etta liis-

toriallisilla pernstuksilla ölen useissa paikoissa lausunut

koko Haukon kihlakiinnan Suomen kansan aikaisesta

asuttamisesta. Sillä jos Hausjärvelle ja RengoUe kan-

san vaellus tunki Kernalan ja Haapaniemen järvien tie-

noilta, niin siitä seikasta olisi sopinut odottaakin myös

Lopen sieltä päin saaneen asukkaansa. Saman joen var-

rella, jossa edellä näimme muntamia Rengon sunria ja

vanlioja kyliä, niinittäin Kaloisten ja Ahoisten olevan si-

joitettuina, saman Kartjoen rannoilla sijailevat myös Lo-

pen kylät Ourajoki ja Topeno. Ja koska Salon kulma

vieläkin on liarvemmin asnttu ja nnori, mutta Lopen

järveu pohjois- ja itärannikot tiheämmin kansoitetnt,

hnomaamme kiiinka asutnksen tulva kulki. Tuskinpa

Suomen kansa, maahan tultuaan, keksi uusia asuttamis-

keinoja, vaan seurasi arvattavasti luonnon ja edellisen

viljelyksen viittaamia teitä, Eli toisin sanoin, me 3^m-

märrämme siitä, mitä jo on kerrottu näitten Kernalan,

Haapaniemen ja Lopen järvien Suomen kansan edelli-

sistä muinaisseikoista, minkätäkden Renko ja Loppi övat
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asutuksen puolesta Hausjärveä vanhemmat. Min Loppi

onkin katolisaikainen seurakunta, mntta kaiikaisemman

asemansa tähden myös luonnoUisesti sen loppupuolelta.

Etta Rengon kirkko olisi oUut Lopenkin vanhin ^), on

kyllä arveltu ja tosin se sopivalta näyttäisi, mutta var-

maa tietoa siitä ei meillä ensinkään ole.

Lopen pitäjä mainitaan ensikerran västa v. 1520 1.

1530, jolloin Knningas Kustaa I otti Lopen pitäjän ta-

kaisin eräältä Aake Klaun pojalta (Tott), joUa se oli ol-

lut läänityksenä 2). Arvattavasti jo v. 1533 tull joku

osa Lopelta kiuiliiisan Eerik Fleming'in lialtuun, sillä

sina vuonna tnlivat kaikki kuninkaan lampnodit niillä

tiloilla, jotka Suomessa olivat j,kunink. majest:n perin-

töä ja omaa", johon silloisessa Lopessa kiuilui miiiden

oliessa Kytäjä ja Hiivola, Eerik Fleming'in isännyyden

alle 3). Västa v. 1558 tavataan Lopen Vilidille kuuluva

kappeli, johon kiinlui ainoastaan Läyliäisten, Sajaniemen,

Joenta'an, Lopen, Hnnsalan, Tevännön ja Pilpalan kylät.

Vnoden 1560 paikoilla ilmestyy Lo2:)pi avarampana kirkko-

pitäjänä, johon Inetaan melkeen kaikki ne kylät, jotka

jo aikaisemmin kunlnivat Lopen hallituspitäjään, nim.

paitsi nykyinen Loppi myös Hyvinkäältä Nurmijärvellä,

Hyvikkälästä Janakkalassa ja Ahoisesta Rengossa alkaen

kaikki niiden väliset kylät. — Tähän aikaan arvatta-

vasti rakennetttiin myös Lopen vanhin kirkko (kuv.

110), ell'ei sitä tehty jo katolisuuden viimeisinä aikoina.

Nykyään on Lopella jo kolmas kirkko. Kahdesta van-

*) Vrt. llämäläiuen 1858, N:o 15,

-) Arvidsson. Handl. V: 260 ja II: 237.

=•) Arvids. Ilaudl. V: 318, 321.
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hemmasta kertoo Lopen pastori Lmclström vainaja *)

:

„Lopella on vanlia puukirkko, josta vuodeii 1808 pai-

110. liopcii vanha kirkko i)olij<jisi)uolcUti.

koilla liiovuttiiii, jolloin unsi kirkko myös puusta sen

sijaan rakennettiiii. Vanha oli tarjottii myytäväksi hnu-

tokaiipalla, mutta koska ei kukaan ottanut sitä pois-

vetääkseen, jätettiin se seisomaan.

Uusi kirkko paloi ukkosen tulesta v.

1858, jolloin vanha tåas otettiin ar-

moon. Vapaaehtoisia töitä tarjontui

suuressa määrässä tämän vanhan Her-

ran huoneen väliaikaiseksi korjaami-

seksi. Silloin se hnomattiin rakenne-

tuksi vahvasta hongasta. Todistnk-

sena tämän kirkon korkeasta ijästä

(15 sataluviin alnsta) mainitaan etta

katon landat olivat tavallista leveäm-

mät, eikä oUeet sahatut, vaan päreen

puusta kiskotut". Tässä vanhassa kir-

kossa ei löydy enää muuta mainittavaa paitsi 1 vanha

alttaritaulu ja saarnatuoli veisto-koristuksineen (kuv. 111).

111. Osa jnuipiiivosta

Loppn vanhaii kirkou

saarnatuolista.

*) Hämäläisessä niaiii. paikassa.
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Nykyinen, kolmas ja uiisi kirkko saatiin västa v. 1872

valmiiksi, jolloin se vikittiin. Etta Lopen seurakunnassa

jo katolisaikana pidettiin jumalanpalvelnsta, toclistanee

kuitenkin se seikka, etta sen vaiikin kirkko on pyliitetty

pyliälle Brigitalle (Sanctae Brigittae, joka kansan suussa

kuuluu „santa pirie"), joka oli yksi mainioimiidsta Ruot-

sin keskiaikaisista pyliistä. Etfei Lopen kaukaisessa met-

säkulmassa, jossa ei keskiajalla näy asuneen rikkaita ja

kistoriassa kuuluisia ylimyssukuja taki mnita tunnettnja

katolisuskon karrastajia, kirkonmeno ollut kirkastettu

pyhäin kuvilla talii mnilla katoliseen jumalanpalveluk-

seen kuuliivilla välikappaleilla, ei ole ihmeteltävääkään.

Ainoat katolisajan muinaisjäännökset

övat eras suitsutusastia (kuv. 112) ja

2 messukirjaa, joista toinen eheämpi

on painettu Upsalassa v. 1510.

Niinkiiin monesta muustakin ker-

rotaan Lopenkin kirkosta tuota ykä

samaa tarua, jonka mnkaan jättiläinen

koetti kiven heittämällä mnsertaa sitä,

mutta ei se missään onnistunut, vaan

kivi lensi ylitse talii sivutse ja näk3^y

vieläkin milloin missäkin. Lopella ker-

rotaan hanen heittäneen Kaakon vuo-

resta, koska ei saanut raukaa, kun

„santa Pirie" pankasi, mutta kivi lensi

Lopen järveen, jonka rannalla kirkko

sijailee ja jossa se vieläkin tunnetaan

Tiirin kiven nimellä sorean Leppälah-

den kohdalla. Täta kiveä ei saada milloinkaan vierittää

järveen, jota jumalattomat pojat kuitenkin kerran yritti-

vät, mutta järven vesi muuttui siitä myrkylliseksi ja ka-

112. Suitsutusastia

Lopen kirkosta.
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lat Iviiolivat, jonkatäliclen sen täytyi kiireemmiten siirtyä

paikalleen takaisin, jossa sen onkin aina pysyminen.

Tietysti Lopenkin niinkuin melkeen jokaisen pitäjän kir-

kon lähimpään järveen 1. jokeen kerran, vihollisten tul-

lessa maalian, suurin kirkon kello npotettiin, jota ei

millään ole saatu 3'lös. Kerran se kiiitenkin oli onnis-

tumaisillaan, mutta eras akka äkkäsi sen rannalta ja

huusi: „jopa saadaan Lopen simri härkä ylös" sillä on-

nettomalla vaikutuksella etta kello, joka jo oli veden

pinnalla näkyvissä, tåas vaipui järven alineesen kitaan.



Explication du mémoire et des figures.

Ce mémoire, qni traite des aiitiquités dn baillage

de Hauho, prés de la ville de Tavastehiis (en finnois

Hämeenlinna), est le frnit de deiix voyages d'étiides en-

trepris dans les étés de 1876 et de ISTT, sons le pa-

tronnage et avec un snbside de la Société finlandaise

des Sciences.

Fagcs 1 ä !K Introdnction, comprenant une notice

géographiqne et historiqne sur le baillage.

P. 9—37. Age de la pierre.

Les fig. 1— 37 représentent des écliantillons d'objets

de pierre, tons polis, tronvés dans le baillage.

P. 38—65. Age du bronze et période ancienne

de råge du fer.

Fiy. 38. Tumulus de Harjavalta, Finlande occi-

dentale. On ne trouve dans le sud du baillage qu'un

seul tumulus semblable, et deux, mais bouleversés, dans

le nord.

Fig. 39—43. Antiquités de l'åge du bronze trou-

vées en différents endroits de la Finlande; il n'existe

aucun objet semblable qui provienne du baillage de

Hauho.
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Fig. 44—47. Quelques sommets entourés de rem-

parts de pierre: on en connait six dans le baillage.

Fig. 48— ~)0. Ecliantillons de pierres å aiguiser ova-

les, tronvées au nombre de sept dans le baillage.

Fig. 51. Une pierre portant å sa snrface des en-

foncements en forme de godets, peut-etre nn de ces objets

connns en Scandinavie sons le nom de „meule des

gnomes".

Fig. 52— 58. Antiquités de la période ancienne de

Tage du fer, tronvées en divers endroits de la Finlande.

Aucnne trouvaille de cette époque n'a été faite dans le

baillage de Hauho.

P. (IG— 90. Période récente de l'åge du fer.

Les fig. 59-—87 représentent les objets de cette

époque trouvés dans le baillage, et qui sont: 32 pointes

de lance, 18 couteaux, 8 liaclies, 7 épées (outre 3 pom-

meaux d'épée détachés), 3 pointes de fléelies, 4 faucilles,

2 mors, 4 fibules rondes, G fibules en fer å clieval et 1

boucle de ceinture, 5 anneaux de brås, G bracelets tordus

en spirale, des fragments de 4 anneaux de ceinture, des

fragments de deux colliers, 1 fourreau de couteau avec

sa garniture, outre un certain nombre de perles, de clous

de cercneil et de fragments de poteries. — Il faut citer

encore les monnaies suivantes, fixées å un collier d'ar-

gent trouvé dans un champ prés du lac de Pyhäjärvi,

baillage de Hauho: 11 monnaies arabes (toutes samani-

des å Fexception d'une bulgare) datant de 901— 972, 1

piéce suédoise du temps de Anund Jacob (1017— lOGl),

enfin deux piéces anglo-saxonnes, Tune d'Etlielred (972

—

lOlG), lautre de Canut le grand (101G— 1035).
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P. 91. Epoqne clirétienne.

Fig. 88— 89. Une haute coUine, que Birger jarl,

å en croire la tradition, aurait fortifiée avant de fonder

le cliätean de Tavastehns.

Fig. !)0. L'ancienne église de Hanlio, en grés, da-

tant de 1'époqne catliolique.

Fig. 91. Inscription sur une eloclie de Téglise de

Hauho.

Fig. 92. Banniére portant les armes du Tavastlande

et datant de la guerre de 1808—1809.

Fig. 93. Armoiries de la famille Posse; ces armoi-

ries, taillées dans une pierre encliassée dans le mur de

la sacristie de Téglise de Tuulos, y ont probablement

été placées par le gouverneur Knut Posse, qui, å la fin

du 15:e siécle, possédait la terre de Sairiala, dans la pa-

roisse de Tuulos.

Fig. 94. Reliquaire de Téglise de Tuulos.

Fig. 95. Ancienne sacristie, dans la terre de Le-

pas, paroisse de Tyrväntö.

Fig. 96. Plan de Téglise actuelle de Tyrväntö, bå-

tie en 1800.

Fig. 97. Ancienne église, maintenant abandonnée,

de Hattula, élevée, selon la tradition, ä la méme époque

que le cbäteau de Tavastehus. Des- fresques de 1'époque

catliolique donnent å cette église un intérét particulier.

Fig. 98—99. Pierre tombale et porche de la méme

église.

Fig. 100—102. Église de Vanaja et une des portes

de cette église.

Fig. 103. Église de Eengo, octogone, en grés, da-

tant du moyen-äge.
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Fi(j. 104. Eglise de Janakkala, en grés; mo3'"en-

äge.

Fif). lOn— G. Pignons de cette église.

Fifj. 107. Armes en pierre de la famille Tott;

trois de ces pierres armoriées sont enchässées dans les

murs de Téglise, aux endroits qne montre la fignre pré-

cédente.

Fiji. 108. Banniere de cavalerie portant d'un coté

le cliiffre du roi Adolplie Frédéric, de l'autre les armes

de la Finlande proprement dite.

Fiff. 10.0. Roclie gravée, de Mallingais, Janakkala.

Fi(j. 110. Ancienne église de bois, encore debout

dans la paroisse de Loppi.

Fig. 111. Echantillon des sculptures sur bois de la

chaire de Téglise de Loppi.

Fig. 112. Encensoir, autrefois å Loppi, mais fai-

sant partie maintenaut du musée liistovique de Tuni-

versité d'Helsina-fors.



Oikaisuja ja lisäyksiä.

Siv. Htrivi K) ylhiUUtäon tp]<oj)aikkoja, lne työpaikkoja.

„ 27 „ 14 alliaalta „ pnoletta „ puolelta.

„ 37 „ 10 „ „ suuremmassa „ suurimmassa.

„ 45 „ 10 „ „ kuva 45 „ kuva 46.

„ 46 „ 12 ylliäältä „ tekee pitkän ,, tekee kumuiinkiii ]»itkän.

„ 52 „ 8 ja 9 alliaalta „21virstan päässä., 22:11a virstalla.

„ 59 „ 16 „ „ olisin ,, nlisikiii.

„ 72 Kaulaketjiin rahnista olivat (kanslianeuvos W. Lagus'en anta-

mien tietojeii mukaan): 11 arapilaista, joista 1 bulgarilainen ja muut

samanidilaisia (901— 972), 1 ruotsalainen kuningas Anund Jakob'in

ajoilta (1017— 1061) ja 2 anglosaclisilaista, toinen Ethelred'in (972

—

1016), toinen Knuutti suuren (1016— 1035) aikainen; eli yliteensä 14,

Siv. 89 1'ivi 14 ylhäältä on mitten liie millaisten.
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