
TURUN TUOMlOKIRKON "EJBYN KALKKI" JA 
SEN HENK~LOHISTORIALLINEN PROBLEEMA. 

Kirjoittanut JUHANI RINNE. 

Elokuun 3. paivan vastaisena y6na v. 1509, puoliyon aikaan, 
onnistui Hannu-kuninkaan tanskalaisesta laivastosta Otto 
Rudin johdolla operoivan osaston linnan vartijain huornaa- 
rnatta pujahtaa joen suun ohi Aurajoelle ja sita rnyoten saa- 
pua kaupunkiin asti. Tarkoituksena oli kalupungin ryosto ja 
paloverotus, ja toirnintaan ryhdyttiinkin heti, kun kaupungin 
kohdalle oli paasty. Kaupunkilaisten vaaraa aavistarnatta nuk- 
kuessa sikeinta untaan ryostajat hajaantuivat yrnpari kaupun- 
kia, nostivat, kuten Juusten piispainkronikassaan kuvailee, 
hirvittavan rnetelin, paristivat rumpujaan ja toitottivat tor- 
viaan saadakseen aikaan harnminkia ja sekaannusta, etta 
ryosto helpornrnin onnistuisi, eika verenvuodatustakaan saas- 
tetty siella, rnissa joku rohkeni vastarintaa tehden ornaisuut- 
taan puolustaa. Tuorniokirkkokin, joka korkealla kurnrnul- 
laan kaupungin keskustassa sijaiten kaukaa haarnotti joelta- 
tulijan silrnaan saaliinhirnoista ryostajaa aarteillaan houkut- 
televana, joutui luultavasti ensirnrnaisten joukossa vakivallan 
ja ryoston kohteeksi. Todennakoisesti paallikko itse valio- 
joukkoineen ja tarpeelliset rnurtovehkeet mukanaan otti taman 
hiippakuntakaupungeissa tavallisesti aarrekamrnioista par- 
haimman kasitellakseen. Kirjelmassaan val tionhoi tajalle 16/8  
1509 piispa Johannes Olavbnpoika ilrnoittaa ryostajain toi- 
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minnasta tuomiokirkossa, etta he siella olivat aiheuttaneet 
val tavan ja pi tkiksi ajoiksi korvaamattomaksi . jaavan vahin- 
gon viemalla sielta pyhainkuvat, kalkit, piispan virkapuvus- 
ton ja sauvan seka paljon muuta kirkon omaisuutta, mika kir- 
jeessa kavisi pitkaksi luetella.' 

Tuomiokirkossa sailytettiin alttareille kuuluvat vaatteet ja 
kalusto niiden yhteyteen, sivuille tai taakse, rakennetuissa 
lukituissa kaapeissa, edelliset naulakoistaan riippuvina tai 
hyllyilla ja jalkimmaiset maaratyssa jarjestyksessa hyllyil- 
laan, kal~keissa kussakin siihen kuuluva pateeni kanteila. 
Ryoston tapahtuessa nama kaapit oli jarjestaan murrettava 
auki, jolloin ensi sijassa metalliarvoa omaava ehtoolliskalusto 
kaappi kaapilta tyhjennettiin ryostajain mukanaan tuomiin 
sai'lioihin. Piispan alttaripuvut, mitra, paimensauva, kallis- 
arvoiset pyhainjaannossailiot, mitka eivat olleet alttareille 
sijoitetut, ynna muu kirkon kuparista, tinasta, raludasta ym. 
valmistettu yhteiskalusto, jonka Juusten niin ikaan sanoo 
ryostajille kelvanneen, tavattiin sakariston lukuisista seina- 
komerokaapeista. Kirjat taas, joista vain parhaat ja kallis- 
arvoisimmat katsottiin sopiviksi ottaa mukaan, loydettiin 
osaksi tuomiokirkon alttareilta, osaksi kirjastosta. Alttareilla 
sailytetyt ho~pearistit, kynttilanjalat, hopealevyiset pyhainkuvat 
- puuveistoksista tuskin valitettiin - reliikkisailiot ym., 
milla metallin kannalta oli arvoa, olivat alttareilta vaivatto- 
masti poimittavissa. Koska kirkkoon kuitenkin jai jonkin ver- 
ran vanhempaa hopeakalustoa, lienevat jotkut kaapit jaaneet 
kokonaan tarkastamatta kiireen tai jannittavan tilanteen 
aiheuttamasta huamaamattomuudesta. Ryostajain niin tuo- 
miokirkosta kuin kaupungistakin saama saalis kuljetettiin 
laivoihin ja vietiin, samoin kuin kaupungista otetut vangitkin, 
T a n ~ k a a n . ~  

FMlU, n. 5398. 
JUUSTEN-PORTHAN, Chronicon, s. 589. 
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Yksityiskohtaista luetteloa siita omaisuudesta, minka tuo- 
rniokirkko ryostossa menetti, ei ole sailynyt. Valit~uksista, 
joita Juusten sanoo tapauksen johdosta useammasti tehdyn, 
oli ainoana tuloksena piispan mitran ja sauvan palauttaminen 
muutamia vuosia ryostoretken jalkeen, mutta vahan oli merki- 
tysta niillakin, silla mitrasta olivat jalokivet ja sauvasta sen 
hopeinen ja kullattu kayrapaa jaaneet saapumatta. Mika sit- 
ten on tullut Tanskaan jaaneen aineiston kohtaloksi, siita ei 
ole ulottunut jalkimaailmalle tietoa, mutta oikeutuksensa lie- 
nee otaksumalla, etta ainakin paaosa kokoelmasta - niinkuin 
sotasaaliin laita tavallisesti oli - on kaytetty Hannu-kunin- 
kaan sodankayntikassan va~hvistukseksi. Varmana voitaneen 
edelleen pitaa, etta yksityisesineista jokin maara on jaanyt 

mryostossa mukana olleiden sotilaiden haltulun muistoesineiksi 
kayn'nista Turun tuomiokirkossa. Siten on todennakoisesti 
kaynyt myos sen tuomiokirkon keskiaikaisen ehtoolliskalkin, 
joka nykyisin tunnetaan parhaiten E j b y n kalkin nimella. 

V. 1854 tanslkalainen tutkija M. N. C. Kall Rasmussen jul- 
kaisi tutkimuksen yhdesta niista ehtoolliskalkeista ynna sii- 
hen kuuluneesta pateenista, jotka mainitulla Otto Rudin Tur- 
kuun tekemalla yllatyskaynnilla olivat sen 'tuomiokirkosta 
joutuneet tanskalaisten kasiin ja heidan mukanaan Tanskaan 
seka siella joitakin vuosikymmenia myohemmin joutuneet 
alkuperaiseen tarkoitukseensa kaytettaviksi Ejbyn seurakun- 
nan kirkkoon Seelantiin.' Tutkimukseen liittyy tarkka piirros 
kalkista ja pateenista seka erikoispiirros kalkin jalustan laa- 
tassa olevista kuudesta henkilovaakunasta eheaksi esteettiseksi 
ryhmaksi sommiteltuina kaikki litograafisina jaljennoksina. 
- 

1 Tutkirnus sisaltyy sar jaan  Kirkehistoriske Samlinger udgivne af 
Selskabet f@r Danmarks Kirkehistorie 11, 1854, s. 416 ja seur. 
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Mielenkiintoisinta tassa tutki~muksessa meidan kannal- 
tamme on se, mita tutkija on saanut selville esineiden vael- 
luksesta Tanskassa. Han toteaa, etta Ejbyn seurakunta on 
aikaisemmin ollut ns. baronaattiseurakunta, jollaisia Tans- 
kassa on muutamia sailynyt meidan paiviimme saakka. Se 
oli 1500-luvulla ollut Turebyn kartanon alaisena, jonka omis- 
tajia vuosina 1539-1588 olivat keskenaan sukulaisuussuh- . 
teessa olleet Bglle- ja Bilde-suvut. Naista oli ensinmainitusta 
kartanon omistalja Erik Madsen Bglle ollut naimisissa Otto 
Rudin sisaren Sofian kanssa, ja hanta kartanon o'mistajana 
seurannut Peder Bilde oli ollut Otto Rudin toisen sisaren 
Annan tyttaren poika. Taman jalkeen taas oli kartanon omis- 
tanut edellamainitun Peder Bilden poika Olof Bilde. Vaikka 
asiasta ei ole suoranaista merkintaa sailynyt, tutkija on pita-. 
nyt todennakoisena, etta kalkki on Turebyn kartanon edella- 
mainittujen omistajien aikana joutunut Ejbyn kirkkoon. 
Forsstrom-Hainari mainitsee lSuomen Keskiajan historias- 
saan kansantarinan, jonka mukaan Otto Rud oli katunut Tu- 
russa tekemaansa julmaa kirkonryostoa ja saadakseen rau- 
haa omalletunnolleen tehnyt pyhiinvaellusmatkan pyhalle hau- 
dalle Jerusalemiin seka etta han silla matkalla olisi kuollut 
v. 1510.1 Tarina lienee kansanomainen taydennys sille Juma- 
lan kostolle, jota Juusten piispainkronikassaan ennustaa tuo- 
miokirkon ryostajille, ja lienee tuskin ollut edes tunnettu 
Tanskassa, jossa tiedetaan Otto Rudin kuolleen vasta v. 1565. 
Hanen saattaa hyvin uskoa halunneen vanhoilla paivillaan 
hyvittaa puolen vuosisadan takaisia tekojaan siten, etta han 
sisarensa valityksella on lahjoittanut Turun tuomiokirkosta 
omaksi hyvakseen ottamansa ehtoolliskalkin taman hallin- 
nan alaisen kartanoseurakunnan ~kirkkoon. 

0. A. FORSSTROM, Suomen Keskiajan historia, Helsin,ki 1898, 
SS. 469-470. 
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Kalkin tanskanaikainen historia, niin todennakoisyyspaa- 
telmien varaan kuin se jazkin, antaa kuitenkin vahvistusta 
ryoston toimituksesta esittamalleni otaksumalle, etta paal- 
likko itse on henkilokohtaisesti ollut johtamassa ja valvo- 
massa alttarien sailytyskaappien aukaisemista ja tyhjenta- 
mista tuomiokirkossa saadakseen kasityksen siita, minka- 
laista ainesta sielta oli saaliiksi saatavissa. Kysymyksessa 
oleva ka1,kki ei ollut tuomiokirkkomme kaikkein tavallisismpia, 
ellei ehka kaikkein arvokkaimpiakaan, edellyttaen, etta piispa 
Maunu Tavastin hankkiima kultakalkkikin, jota piispainlkro- 
ni,kkamme erikoisesti arvostaa,l oli silloin viela saaliiksi otet- 
tavissa. Tuomiokirkkomme yleisesta kalkkikannasta, josta 
useat omassa maassamme sailyneet kabkit antavat kasityksen, 
Ejbyn kalkki joka tapauksessa eroaa edukseen loistavalta ja 
telknillisesti erikoiselta ornamentiikaltaan, joka kalkin jalus- 
tassa on kauttaaltaan esineen pintaan juottamalla kiinnitettya 
kohokoristelua. Kalkin nykyinen ku~plpi, joka poikkeaa alkupe- 
raisen kapeapohjaisesta ja suuhun pain leven~evasta muodosta, 
on naet valmistettu Tans,kassa v. 1851. Kalkin kanneksi pa- 
teeni sopii, ja niiden yhteenkuuluvaisuudesta puhuu sekin, 
etta ne tuomiokirkossa olivat yhteenkuuluvina kaatpissaan. 
Muistoesineena kalkki pateeneineen tyydytti paallikkoa, ja 
niin se sai seurata hanta hanen kotimaahansa. 

Kall Rasmussen' ei tyytynyt selvittelemaan ka1,kin vaiheita 
yksin Tanskassa. Nan tutustui myoskin Juustenin piispainkro- 
nikan kertomukseen tanskalaisten Turussa tekemasta yllatys- 
ryostosta ja tietoihin alttarien perustamisesta tuomiokirkkoon. 
Han oli myoskin suomalaisesta heraldisesta aineistosta ja van- 
hojen historiallisten sukujemme vaiheista ~perilla. Tahan 
kaikkeen han on katsonut olevan syyta perehtya, koska han 
on luullut kalkkia ainoaksi tuomiokirkostamme keskiajalta 

1 JUUSTEN-PORTHAN, Chronicon, ss. 372-373. 
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sailyneeksi tamanlaatuiseksi  esineeksi. Han saa t to i  nain ollen 
lausua  a ja tuks iaan  myos  kalkin henkilohistoriallisesta aineis- 
tosta,  jota kalkin vaakunat  edustivat, kalkin valmistusajasta 
s e k a  siita, mille tuomiokirkkomme alttarille kalkki on aika- 
naan  lahjoitettu. Kallkin jalustan vaakunoista on kahden kil- 
vessa  vaakunan tunnuksen si jasta henkilon nimikirjaimet 
monogrammiksi  sommiteltuina. Naista han on tulkinnut toi- 
sen  nimikirjaimet m n ja toisen 7 g sisaltaviksi. Monogram- 
mivaakunat  ovat  ryhmassa  vastakkain,  ja kumpikin on sijoi- 
tettu kahden sukuvaakunan valiin. Viimeksimainituista han  
on tuntenut m n vaakunaa  Iahinna olevat saaden naista taman 
heraldisesti oilkealla puolella olevan Sarkilahden ja vasem- 
malla olevan Tavas t in  sukua  edustavaksi. '  Havait tuaan li- 
s aks i  monogrammivaakunan kyparakoristeena olevan tahden 
Sarkilahden sukuvaakunan kanssa  yhteiseksi selvisi hanelle, 
e t t a  monogrammivaakuna tarkoitti  tuomicxkir,kon Kaikkien 
pyhien kappelin ralkennuttajaa ja s en  paaalt tar in prebendan 
luojaa, tuomiorovasti Maunu Niilon'poika Sarkilahtea ja e t ta  
sukuvaakunat  sen  kummallakin puolella edustivat  hanen 
i saansa  ja ai t iansa,  siis val taneuvos Niilo Olavinpoika Sarki- 
lah tea  ja Elina Niilontytar Tavast ia .  Muista ryhman vaaku- 
nois ta  han tunsi vain Bitzin vaakunan,  jonka han arveli edus- 
tavan  silloista pi ispaa Konrad Bitzia. Kalkin ja pateenin, 
jossa niin ikaan on  Sarkilahden vaakuna,  han otaksui  lahjoi- 
tetuksi Maunu Sarkila'hden perustamalle Kaikkien pyhien 
alttarille Maunu Sarkilahden ollessa niiden lahjoittajia. 

Heraldinen,suuntaus, o.kea ja vasen, on painvastainen kuin taval- 
lisesti, mbka johtuu siita, etta vaakunaa on ajateltu omistajansa medes- 
s a a n  kantamana. 
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Kall Rasmussenin tutkimus Ejbyn kalkista jai kuitlenkin 
pitkaksi a ikaa  suomalaisten tutkijain huomiotta. Vasta kun 
K. F. Allenin ~Pohjoismaiden historia,' jossa Ejbyn kir- 
kossa olevasta Turun tuo~miokirkon kalkista oli maininta, 
oli taallakin ehtinyt tulla tunnetuksi, kiintyi lhuomio siiihen, 
ja 1880-luvun al~kupuolella tehtiin parikin yritysta kalkin saa- 
miseksi takaisin Suomeen, ensin Turun kaupungin Historialli- 
s e s sa  museossa sailytettavaksi, sittemmin Suomen tulevan 
Kansallismuseon varallle, mutta yritykset eivat johtaneet posi- 
tiiviseen tulokseen. Tal la  vuosikymmenella kirkkoljemme 
keskiaikaiset ehtoolliskallkit olivat myos saaneet  osakseen 
jarjestelmallisen tieteellisen tutkimuksen huomiota. Silloinen 
estetiilkan ja taidehistorian dosentti, sittemmin samojen ainei- 
den professori Eliel Aspelin-~Haapkyla julkaisi v. 1885 tutki- 
muksen kuuluisasta myohaisromaanisesta Porvoon kalkista, 
jonka sittemmin on todettu olevan maahamme joutunutta so- 
tasaalista Osnabriickin tuomiokirkosta Pohjois-Westfalenista 
S a k s a ~ t a , ~  ja v. 1887 ilmestyi saman tutkijan selonteot Mas- 
kun, Haulhon, Kemin ja Ruskon kalkeista ja ns. Ions  Budden 
pateenista, joka on Naantalin k i r k ~ s s a . ~  V. 1888 sama  tutkija 
oleskeli muitten tieteellisten toittensa takia Koopenhaminassa 
ja tutustui siella Kall Rasmussenin edella kosketeltuun Ejbyn 
kalkkia kasittelevaan julkaisuun. Todennakoisesti aikoen jat- 
kaa kalkkiemme tutkimista edelleen han teki matkan Ejbyhyn 
-- 

I K. F. ALLEN, De tre nordiske rigens historie 1497-1530, 1-111, 
jul kaistu vuosina 1864-1 879. 

E. MEYER, Ein Meisterwerk westfalischer Goldschmiedekunst in 
Finnland, Westfalen XVI'I, s. 118; Jalhrbuch der preussischen Kunst- 
sammlungen 53, s. 167. (Sama, S'patroma'nische Abendmahlkelche in 
NorddeutsAland). 

ELIEL ASPELIN, Suomalaisia kalkkeja I ja 11, SMYA VII ja VIII, 
1885 ja 1887. 



tarkastamaan kalkkia sen tanskalaisessa kotikirkossa ja toi- 
mitti Tanskassa  silloin oleskelleen suomalaisen taiteilijan F, 
M. Maexmontanin tekemaan kalkista yksityiskohtaisen piir- 
roksen. Valiin tulleet muut tieteelliset tehtavat kuitenkin 
viivastyttivat julkaisuaikeen toteuttamista ja lopulta s e  jailkin 
kokonaan.' 

Talla valin oli silloinen Valtion historiallisen museon 
amanuenssi, sittemmin Kansallismuseomme sivistyshistorial- 
listen kokoelmien varsinainen luoja ja jarjestaja seka kirkko- 
taiteemme erikoistuntija, tohtori K. K. Meinander havainnut 
tanskalaisessa lllustreret Tidende-lehdessa 1899, n:o 14 
edellamainitun Kall ~Rasmussenin tutkimuksen pohjalta laadi- 
tun artikkelin Ejbyn kalkista, ja han julkaisi siita Finslkt Mu- 
seumissa 1902, ss. 13-15 lyhyen selonteon seka kalkin ja 
pateenin kuvat. Huomautettuaan muutamista kalkin ja patee- 
nin ominaisuuksista - erehtyen kuitenkin viimeksimainitun 
kuvasta, joka painatuksessa on joutunut ylosalaisin ja muu- 
toinkin on epaonnistunut, silla siina ei ole Kristus ristilla, 
kuten han sanoo, vaan Kristus "tuskien miehena" taustanaan 
ristin kuva - han kiinnittaa erikoisesti huomiota kalkin vaa- 
kunoihin, jotka sen jalustan myohaisgoottiseil tyylin ohella 
lahinna ajoittavat kalkin. Han katsoo, samoin kuin Kall Ras- 
mussenkin, monogrammivaakunain ilmaisevan kalkin lahjoit- 
tajat, jotka kulmpikin ovat tehneet lahjoituksensa myos van- 
hempainsa nimissa, mutta edellamainitusta poiketen han ryh- 
mittaa sukuvaakunat lahjoittajiin nahden niin, et ta kummalla- 
kin on vanhempainsa vaakunat heraldisesti oikealla puo- 
lellaan. Tahan  ryhmitykseen han johtuu siita, etta han pitaa 
kasivarsivaakunaa, jonka kammenissa vain kolme sormea on 
taysin oikoisina, Tavastin suvun erikoistunnuksena, silloin 
kun se  samassa  ryhmassa ollen on erotettava Sti larmin vaa- 

Vrt. Finskt Museum 1902, ss. 3-31. 
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kunasta, jonka kalmrnenissa kaikki sormet ovat taysipituisia. 
Niin ollen m n rnonogrammilla rnerkityn vaakunan heraldisesti 
vasernrnalla puolella oleva kasivarsivaakuna on Stillarmin 
sukua edustava, sarnoin kuin toinen lahjoittajan vaakunoista, 
jonka rnonograrnrnin rnerkitserna henkilo niin ilkaan on tasta 
suvusta. Sen sijaan viirneksimainitun ja Sarkilahden vaaku- 
nan valissa oleva kasivarsivaakuna, jonka karnrnenet ovat 
Tavastien erikoismerkkina, edustaa Tavastin sukua. Mono- 
grarnrnin rn n vaakunassa, jonka kyparakoristeen kruunaa 
Sarkilahtien vaakunatunn~uksen tahti, han ilrnan rnuuta katsoo 
kuuluvan tuorniorovasti Maunu Niilonpoika Sarkilahdelle, 
joka siis on toinen kalkin lahjoittajista, rinnallaan heraldisesti 
oikealla puolella isansa, valtaneuvos Niilo Olavinpoika Sarki- 
lahti, ja aitinsa Elina Talvast. Vaakunoiden Stillarmin sukuiset 
henkilot, siis rnyos toinen lahjoittajista, jaavat hanelta iden- 
tifioirnatta. Ryhrnassa olevasta Bitzin vaakunasta han sa- 
noo, etta sita ei saa tulkita piispa Konrad Bitzia tarkoitta- 
vaksi, koska siina ei ole piispan rnitraa, joka usein nahdaan 
kirkoissarnrne hanen vaakunansa kilven ylapuolella. Patee- 
nin, jossa Sarkilahden vaakuna niin ikaan esiintyy, han ilrnan 
rnuuta pitaa kalkkiin kuuluvana ja kalkin pateeneineen Maunu 
Sarkilahden perustarnalle Kaikkien pyhien alttarille lahjoitet- 
tuna. 

IV. 

Sitternrnin ovat Ejbyn kalkki ja pateeni saaneet osakseen 
yksityiskohtaisen kasittelyn kahden kotirnaisen tutkijan toi- 
rnesta, jotka rniltei sarnanaikaisesti ja sarnassa tieteellisessa 
laitaksessa tyoskennellen ovat erikoisesti syventyneet esinei- 
den tarjoamien probleernien eri puoliin, toinen tyylihistorial- 
liseen selvittelyyn ja toinen heraldisten ja henkilohistoriallis- 
ten kysyrnysten ratkaisemiseen. 
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Turun keskiaikaisia kirkkohopeoita kasittelevassa tutkiel- 
massaan valtionarkeologi toht. C. A. Nordman on saanut 
Ejbyn hopeoillekin tassa aineistossa sijan ja siina tyydytta- 
van laajan pohjan yksityiskohtien vertailulle, mika myotai- 
sissa olosuhteissa on johtanut tasmallisiin ja, mikali nykyisin 
voi paatella, kestaviin tuloksiin. Erikoisen edullisesti on tu- 
loksiin Ejbyn kalkin kohdalta vaikuttanut vertailu toiseen Tu- 
russa valmistettuun kalkkiin, jonika valmistusaika historialli- 
sista syista lanlkeaa 1480-luvuIle, mahdollisesti vasta taman 
vuosikymmenen jalkipuoliskolle. Tama on Hollolan kirkolle 
kuuluva kalkki. Hollolan nykyinen kivikirkko valmistui v. 
1480 tienoissa ja sai talloin myos uusia sivualttareita, ljoten 
kirkossa tarvittiin naihin aikoihin uusia ehtoollisastioita.. 
Mutta samalla vuosikymmenella muudan Hollolan kirkon 1a- 
helta oleva tilano~mistaja Anders Urtti varastikin kirkosta 
kaikki sen ristit ja kalkit, ja hanet tuomittiin sen johdosta 
v. 1487 korvaamaan kirkolle aiheuttamansa vahingon luovut- 
tamalla sille kaikki hanen muista tiluksistaan erillaan olevat 
ulkomaansa pappilan suunnalta, mista sanotaan: "thz skalI 
gb  vnder hans Affua'l.2 Mahdollista on siis, etta kaikki on 
tilattu ivasta taman varkauden jalkeen. Hollolan kalkki ja pa- 
teeni ovat salman mestarin tekoa, minka osoittaa sitovasti, 
kuten Nordman sanoo, ei vain kaiverrustekniikan yhtalaisyys 
kalkin kasviaiheisissa koristeissa ja pateenin kirjoitusnau- 
hoissa seka enkelien puvuissa, vaan ennen kaikkea kummas- 
sakin kaytetty Kristuksen kolimen naulan motiivi ja sen som- 
mittelu. Ornamentiikka, kuviotyyli ja sen kasittely kumlmas- 
sakin ovat sopusoinnussa edella mainituille esineille saadun 
ajoituksen kanssa. 

1 C. A. NORDMAN, kbo silver frAn medeltiden, Finskt Museum 1939, 
SS. 62-80. 

2 R. HAUSFN, Dombok for sydostra Tavastland 1443-1502, HAllola 
sochn, Bidrag I, s. 83. 
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Hollolan kalkki on samaa  tyyppia kuin Ejbyn kalkki. Jaliia- 
laatta on molemmissa kuusilehtion muotoinen, kulmaulkone- 
mat  pyoreapaisten lehtien valeissa ja laatan pystyreunoissa 
on sama  puhkaistu koristelu, mutta Hollolan ka1,kissa puise- 
vampi kuin Ejbyn kalkissa. Ejbyn kalkin laatan se~ktorefhin 
sijoitettujen vaakunain sijalla on Hollolan kalkissa lehtikai- 
verruksia. Myoskin jalustan rungossa nahdaan nelilehti-frii- 
seja, jotka 'Hollolan kalkissa ovat puisevampia ja yksinker- 
taisempia kuin Ejbyn kalkissa. Kalkkeja rinnastaessa s a a  
siis sen vaikutelman, et ta Hollolan kalkin tekijalla on ollut 
esikuvanaan Ejbyn kalkki, mutta heikompana ammattimie- 
hena han on toteuttanut siita vain aiheita ja siten kuin on 
kyennyt. Pateenia valmistaessaan han, niinkuin Nordman 
on osoittanut, on  mennyt pitemmalle. Han 0.1 muovaillut 
kuvituksen siita otetun vahajaljennoksen mukaan, mutta 
jaanyt siinakin kauaksi esikuvastaan. T a s t a  kaikesta Nord- 
man tekee sen luonnollisen johtopaatoksen, e t t a  Hollola~l 
kalkki ja pateeni, jot(ka kummassakin kaytetyn Kristuksen 
kolminaula-motiivin todistuksen mukaan ovat saman kultase- 
pan rkasialaa, ovat valmistetut Ejbyn kalkkia ja pateenia jalji- 
tellen Turussa  1480-luvulla, mahdollisesti vasta taman vuosi- 
kymmenen jal~kipuoliskolla. Ejbyn kalkkikaan, joka taten s a a  
tarkan aikarajan ja joka seka kalkissa et ta pateenissa olevien 
vaakunain todistuksen mukaan on valmistettu Maunu Sarki- 
lahden suurta Kaiktkien pyhien alttarin saadelmaa varten 
ennen hanen piispaksi tuloaan v. 1490 ja todennakoisimmin 
niihin aikoihin, jolloin hanen lopullinen alttarisaadelmansa 
Y. 1480 tienoissa on vahvistettu, ei voi olla kymmentakaan 
vuotta Hollolan kallkkia vanhempi. S e  seikka, e t ta  Ejbyn kal- 
kin pateenissa kaytetty kuvitusmotiivi "Kristus karsimysten 
miehena" nayttaa olevan Maunu Sarkilahden valitsema, joka 
sen on maarannyt messuaiheeksi eraalle messusaateelleen 
mainitulle alttarille - aihe, jota tutkija ei ole tavannut pa- 
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teeneissa kaytettyna Saksan ja Skandinavian kirjallisuudessa 
- seka toisaalta ~monien suomalaisten sukujen vaakunain 
esiintyminen kalkissa, jota toinen kultaseppa Turussa  o n  jal- 
jitellyt, puhuu tutkiijan mielesta sen puolesta, e t ta  Ejbyn kalkki 
ja pateenikin ovat Turussa  valmistetut, mutta taitavamman 
kultasepan tyijpajassa kuin Hollolan kalkin ja pateenin teki- 
jan. 

Kansallismuseon historiallisen osaston intendentti, sittem- 
min saman osaston johtaja, maist. I .  Kronqvist, on saman 
aikakauslelhden seuraavassa vuosikerrassa julkaissut tulokset 
tutkimuksistaan Ejbyn kalkin vaakunain maaritte1emiseksi.l 
Selostettuaan aikaisempien tutkijain kasityksia kalkin vaa- 
kunoista han toteaa ne kaikki horjuviksi ja puutteellisiksi 
seka esittaa niiden johdosta seluraavat huomautukset: 

1. Tuntuu mielivaltaiselta tulkita toisen monogramrnivaak~unoista 
tarkoittavan Maunu Sarkilaht,ea, joka on vanhaa aatelissukua ja kayt- 
taa suvun perinnaista vaakunaa seka tuomiorovastina etta piispana, 
jopa ,useina toisintoina. Luonnotonta olisi, etta han tilapaisesti kayt- 
taisi porvarillista monogrammia, ja (patevia syita sellaisen menettelyn 
tueksi t,uskin voidaan esittaa. 

2. Monogrammivaakunat ovat tyypiltaan epailematta katsottavat 
porvarillisiksi kyparakoristeistaan huolimatta. Vastakohtaisuus mo- 
nogrammin ja kyparakoristeen valilla on siksi ilmeinen, etta niiden 
yhdistamisen taytyy katsoa tapahtuneen maaratyssa tarkoituksessa, 
joka tassa tzpauksessa onkin helppo .huomata. Kultaseppa on yksin- 
kertaisesti lainannut kypa'rtikoristeet niihin viereisista aatelisvaaku- 
noista saadakseen ryhman ornamentaalisesti eheaksi, koska naiden 
vaakunain ylapuolelle muutoin olisi jaanyt ty,hjaa tilaa. KyparC 
koristeilla ei naissa siis ole mitaan yhteytta kilpiin sijoitettujen mono- 
grammi.en kanssa eika merkitysta niiden tulkinnalle. 

3. Vaakunain sijoitus ei edellyta niiden tarkoittamien henkiloiden 
~valilla avioauhd'etta, koska siina tapau,ksessa o'lisi odottanut yhteen 
kuuluwien sijoittamista heraldiseen vastakkaisasemaan ("en heraldisk 

1 1. KRONQVIST, "Ejbykalken", Finskt Museum 1940, ss. 85-92. 
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kontrastallning"), kuten jo kesklaikana yleisesti oli tapana.  Ne ~ v a t  
kaikki ryhmassa taysin itsenaisia ja samalla tavoin esitettyja. 

4. Ry(hmassa oleva Bitzin vaakuna ei edusta piispa Konrad Bitzia, 
koska siina ei ole piispan hiippaa kilven paallyksena. 

Kuten naista huomautuksista selviaa, tutkija katsoo, ettei 
kalkilla ole mitaan ennalkkoikiinnityksia Maunu Sarkilahteen 
ja hanen Kaikkien pyhien kappelinsa aikaan. Han ei ~myos- 
kaan hyvaksy Nordmanin kalkille esi t tamaa ajanmaaraysta,  
silla Nordman ei ole hiinen mielestaan kiinnittanyt riittavaa 
huomiota kalkin jalustan rungossa oleviin pienoiskuviin, jotka 
ovat tyyliltaan sen luonteisia, et ta ne eivat salli niin my6- 
haista ajoitusta kuin vuoden 1480 tienoo, vaan vaativat kalkin 
valmistusajan sijoittamista viimeistaan 1400-luvun keskus- 
taan. Tal la  ajankohdalla elaneiden henkiloiden joubosta on 
hanen mielestaan myos kalkin vaakunoiden omistajat etsit- 
tava. Aikaisempien tutkijain sukuvaakunoiden omistajiksi 
ehdottamista henkiloista han on katsonut voivansa hyvaksya 
vain valtaneuvos Niilo Olavin~poika Sarkilahden, piispa Maunu 
Sarkilahden isan (t 1450-luvulla) seka valtaneuvos ja ritari 
Henrik Bitz vanhemman, piispa Konrad Bitzin isan (t 1458),  
jonka vaakunan vain Kall Rasmussen on ajatellut piispaa 
edustavaksi. Muut sukuvaakunoiden edustamat henkilot han 
on valinnut heidan suku la i suus~  ym. suhteittensa perusteella 
piispa Maunu Tavastiin ja ajatellut kasivarsivaalkunoista toi- 
sen tarkoittavan Hameen tuomaria ja linnanpaallikkoa Olavi 
Niilonpoika Tavastia (t 1460-luv.) ja toisen Pohjois-Suomen 
laamannia Sune Sunenpoikaa, joka lahteissa mainitaan vii- 
rneksi 5/2 1448.' 

Kalkin rnonograrnrnivaakunoista, joita tutkija siis pitaa por- 
varillisina, vaikkakin ovat  rniirat tyjen aatelissukujen kypara- 
koristeella varustettuja, han katsoo toisen edustavan tuomio- 

EMU, n. 2743. 

16 
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kirkon kanunkia Nicolaus Mullia, joka myos toimi kirkon ta- 
loudenhoitajana ja lopulta sai arklkidiakonin aseman ( 1 4 4 6  
1457) ja toisen turkulaista porvaria Sven Kultaseppaa (Guld- 
smed), jonka han myos arvelee kalkin tekijaksi. Jalkimmai- 
nen mainitaan Turussa kiinteimistojen omistajana ja porva- 
rina vuosina 1443-1468. Osoittaakseen, etta Sven Kulta- 
seppa erikoisesti toimi kirkkohopeoiden valmistajana, Kron- 
qvist mainitsee joukon kirkkoja, joilta han oli saanut lainaa.' 

Asettamalla edellamainitut henkilot Ejbyn kalkin vaaku- 
noiden omistajiksi ja mainitsemalla fkalkin jalustan pienois- 
kuvien vanihemmista tyylin piirteista tutkija katsoo oikais- 
seensa sen kronologiaa niin, etta sen valmistusaika lankeaa 
Maunu Tavastin piispuuden viimeisille vuosille. Tasta han 
tekee johtopaatoksen, etta kalkki onkin lahjoitettu viela 
Maunu-piispan elaessa hanen IP. Ruumiin alttarilleen. "Sai- 
han tama kuori", han sanoo, "piispan viimeisina vuosina run- 
saita lahjoituksia, niiden joukossa myos kysymyksessa ole- 
van kalkin".2 

Tultuaan edellamainittuun tulokseen kalkista tutkija kui- 
tenkin erottaa siita pateenin, jonka "tyyli on selvasti myohai- 
nen". Sen suhteen pitanee paikkansa, mita Nordman siita 
on esittanyt. "On hyvin ajateltavissa", han paattelee, "etta 
molemmilla esineilla on oma syntyhistoriansa ja etta 
Maunu Sarkilahti todellakin t~uomiorovastina ollessaan on 
hankkinut pateenin mahdollisesti juuri Kaiklkien pyhien kap- 

1 Kronqvist on erehtynyt luullessaan mainitsemiaan kirkkoja takaa- 
ji,ksi Kultasepan tuomiokirkolta ottamaan lainaan, sen sijaan etta ne 
mainitaan Kultaserpan velkojain luettelossa REA, n. 572. 

2 Tassak,in kohdassa on tutkijalle nahtavasti tullut sekaannus 
v. 1449 vihityn P, Kolmen kuninkaan ja P. Ruumiin (kuorin valilla, 
koska Iahteet ,eivat viimeksimainit,ulle Maunu Tavastin elaman aikana 
tehdyista esinelahjoituksista mainitse muita kuin piispan itse tekemat, 
jotka kylla ovat olleet yltaiset. 
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peliaan varten". "Ryostossa", han jatkaa, "yhdistettiin esi- 
m e t ,  esittainkin, kun molemmissa oli samanlainen Sarkilahden 
vaakuna, ja sitten ne ovat seuranneet uskollisesti toisiaan". 

Tutkija ei tuo ilmi ajatustaan siita, 'miksi Hollolan kalkin 
tekijakin on jo 1480-luvulla tullut hakeneeksi nama samat  
- hanen mielestaan - toisilleen kuulumattomat ja eri tyyli- 
kausiakin edustavat esineet yhteen jaljentaakseen ne taitonsa 
mukaan omiin teoksiinsa, ollenkaan ottamatta lukuun Sar- 
kilahden vaakunaa, joka muka vasta ryostossa olisi ollut nii- 
den yihdistamisen aiheena. 

Tehdakseni lukijalle, jolla ei ole kaytettavissaan edella se- 
lostettuja tutkimuksia, helpommaksi arvostella niiden eri 
suuntiin kayvia kasityksia Ejbyn kalkista ja sen pateenista lii- 
tan niista selka kalkin jalustassa olevasta vaakunaryhmasta 
tahan kuvat 1-3. Omasta ,puolestani esitan niiden johdosta 
muutamia huomautuksia. 

Selitykseksi siihen, miksi kultaseppa ei ole kayttanyt pa- 
teenissa samaa koholle nousevan koristelun menetelmaa kuin 
kalkin jalustassa, vaan matalaa kaiverrusta, mainittakoon, etta 
se  nahtavasti aiheutuu kirkon vaatimuksesta, silla kirkon ta- 
holla ei sallittu pateenin sisapuolisessa pinnassa sellaisen 
koristelun kayttamista, joka olisi vaikeuttanut niiden munus- 
ten talteen ottamista, jotka "leipaa murrettaessa" messussa 
varisivat pateenille. Mita taas tulee kalkin jalustarungon pie- 
n~oiskuviin, joissa nahdaan Kristuksen 'kasvot, madonna ja 
kynttilaa pitava nuorukainen vuorottelemassa jalustan run- 
gon koholle nousevassa nelilehtioverkostossa, ne ovat muo- 
vaillut {karkeasti, osaksi vain luonnosasteelle ja tarkoitetut 
sopusointuun kehyksen kanssa, missa ne sijaitsevat. Sommit- 
telunsa puolesta ne eivat mielestani ole ristiriidassa sen mua- 



tokasityksen kanssa, jolka kalkille ja pateenille tai koko sille 
ajankohdalle, johon Nordman n~e on ajoittanut, muutoin on 
ominainen. 

Sen sijaan en ole tavannut sita vaakunain kilpimuotoa, joka 
esiintyy seka kalkin etta pateenin vaakunoissa, meilla aikai- 
sem~min kuin vasta v:n 1470 tienoissa. Muuallakin lienee 
asianlaita paaasiassa sama. Myohemman keskiajan vaakunain 
kilpimuodon kehitysta Hans Mildebrand, Ruotsin heraldisen 
tutkimuksen perusteellinen selvittaja, kuvaa seuraavasti: 
"Under 1300-talet ar skolden sidan, att man i honom kunde 
inrita en liksidig triangel, den ofre kanten ar fullkomligt rat, 
nedre delen ar spetsig. Under 1400-talet blir den nedre dele11 
allt mera rundad. Mot slutet af 1400-talet anbragtes en 
inskarning pd den hogre sidokanten. Det ofre hornet blef 
smdningom allt mera utdraget9'.l Verrattaessa Hildebrandin 
maaritelmaa ja kyseessa olevia kibpiamme Hausenin julkaise- 
miin 'keskiaikaisiin sinettivaakunoihimme, joiden kayttajat ja. 
kayttoaika on maaritelty, havaitaan, etta lausuma pitaa paik- 
kansa meidankin vaakunakilvistamme. Vasta v:n 1470 vai- 
heissa alkaa nakya ensimmaisia merkkeja uuteen kilpityypipiin 
siirtymisessa taallakin. Seuraavilla vuosikymmenilla tyyp~pi 
tulee yleisemmaksi, ja esimerkkeja nahdaan siita, etta vanhat- 
kin sinetinkayttajat hanlkkivat uuden sinetin uuteen kilpityyp- 
~ i i n . ~  Kalkin ja pateenin vaakunain kilpimuodot edustavat 
kuitenlkin heraldisten 'kilpien uuteen tyyppiin siirtymiskauden 
varhaisia muotoja, joten v:n 1480 tienoo vaakunain kilpi- 
muotojen kannaltakin nayttaa erittain hyvin sopiva11 toht. 
Nordmanin arvioimaan Ejbyn kalkin ja pateenin valmistus- 
aikaan. 

IHANS HILDEBRAND, Sveriges Medeltid 11, s. 595. 
Vrt. R. HAUSEN, Finlands Medeltidssigill, ensimmaisia n:rot 220 

(1472-), 225 (1477), 228 (1477) ja 229 (1479); 1480-Iuvulla 8 uutta; 
1490-l,uvulla 9 uutta jne. 
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Verrattaessa lkalkin vaakunakilpia pateenin vastaavaan ha- 
vaitaan, e t ta  ne kaikki ovat  siihen maaraan toistensa kaltai- 
set, kilpimuodon jatkuvassa siirtymavaiheessa samaa  as te t ta  
edustavia ja kulmakouruineen lisaksi tekijzlleen yksilolli- 
sia, e t ta  ne taytyy katsoa saman kultasepan samalla ker- 
taa  valmistamiksi. Vertailu osoittaa myos, miten paljon var- 
memmin kaiverrusrauta tekijan;a kasissa on vienyt tarkoi- 
tettuun muotoon lkuin vaivalloisesti kasiteltavien hopealius- 
kojen sovittelu kilpien reunoiksi kalkissa, jossa ehdottoman 
samanlaista tulosta ilmeisesta tarkkuudesta huolimatta on eri 
vaakunoissa harvoin saavutettu. Kilpien muotoa kalkin ja 
pateenin vaakunoissa voidaan siis hyvin pitaa Hollolan kal- 
kin tekijan Kristuksen ristin nauloja vastaavana yhdyssiteena 
Ejbyn kalkin ja sen pateenin valilla todistamaan saman mes- 
tarin samanaikaisesta tyosta. Ei nain ollen ole niinkaan sat- 
tumanvaraista, etta Hollolan kalkin tekija on o t t a~ lu t  juuri 
taman kalkin ja taman pateenin esikuvakseen ryhtyessaan 
suorittamaan Hollolan tilausta, silla han on tiennyt ne alun- 
perin yhteen kuuluviksi ja silloin uusiksi ja ajanmukaisiksi 
tuomiokirkon kalkkien varastossa. Ryostossa taas  on kalkin 
kullan loistava korkokoristelu, joka tuomiokirkon ehtoollis- 
kalustossa on ollut harvinaista ja kailketi ainoastaan tassa  
kalkin koko jalustaa peittavana, ollut s e  erikoisuus, joka kiin- 
nitti tanskalaisten komentajan huomion juuri siihen. Tarvit- 
semat ta  siina kiireessa vaivautua syventymaan hanelle luul- 
tavasti melko vieraaseen suomalaiseen heraldiikkaan han 
myos epailematta sai  kasiinsa pateenin kaapista, jossa s e  oli 
kalkin kantena. 

T a s s a  tapauksessa on kysymys lahjoitetusta esineesta ja 
niiden lahjoittajista. Tallaisista tapauksista sanoo Hildme- 
brand,  e t ta  tkahden vaakunan esiintyessa lahjoitetussa esi- 
neessa voidaan useimmiten katsoa naiden edustavan avio- 
puolisoita, ja han mainitsee esimerkkeja, joissa vaakunat eivat  



Kuvs Kansallismuseon kokoelmista. 

Tuomtokirkon "Ejbyn kalkki". 

Kalkki on hopeataja ku'llattu, 24,6 srn korkea (jalkaosa yksi,n 14,s srn.) 
Sen .paiao on 0,78 kg. ,Ku,ppi tehty Tanskassa v. 1851. Pa'lautettu 

Turun tuorniokirkkoon .ta.rnan vuosisadan alussa. 
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ole allianssiyhdistelmaan merkityt. Han puhuu myoskin lpor- 
varillisista vaakunoista, joissa tavallisin tunnus on asianomai- 
sen puumerkki tai muu sentapainen, jota han kayttaa sakeis- 
saan ym., mutta joskus myos kuviosommitelma, jopa tasta 
toisinto kilven paal1isena~kin.l Sen sijaan han ei nay tunte- 
van tapauksia, joissa porvarillisessa vaakuna~ssa olisi tunne- 
tuista aatelisvaakunoista lainattu kyparantunnus. Tallainen 
menettely olisikin lainaamismuoto, jota tuskin olisi voitu 
keskiaikanakaan suvaita. 

Ejbyn kalkin vaakunaryhmassa ovat rnonogrammivaakunat 
sijoitetut vastakkain ja kumpikin kahden sukuvaakunan va- 
liin. Ne  ovat monogrammiensa erikois~iuden vuoksi jo 
muodollisestikin ryhmassa varsin keskeiset ja ikaan kuin 
yhdyssiteina kumpikin lahimipien sukuvaakunain valilla. T C  
ma suhde kay erittain havainnolliseksi, jos ajatellaan vede- 
tyksi halkaisija monogrammivaakunain kohdalta ja ryhman 
kumpikin puolikas nostetuksi vastakkain, jolloin kummankin 
monogrammivaakunan sivuilla olevat sukuvaakunat peittavat 
toisensa ~monogrammivaakuna i~~  jaadessa siteeksi niiden va- 
lille. Monogrammivaakunain henkilot ovat siis ryhmassa 
varsinaisesti aktiivisia, nimikirjaimillaan erikoistettuja teki- 
joita ja niiden Iahimpien sukuvaakunoiden edustamat henkilot 
heidan passiivisia seuralaisiaan. Sukuvaakunat ovat lisaksi 
heraldisessa vastakkaissuhteessa monogrammivaakunoihin 
nahden, tosin ei aviosuhdetta osoittavassa sukuvaakunain va- 
lilla, mutta sellaisessa, jota mielestani ei voi rakentaa ulko- 
puolella ahtaan sukulaispiirin. J o  tasta asettelusta kay riit- 
tavan selvaksi ensinnakin, etta monogrammivaakunat naissa 
aatelisissa sukulaisryhmissa eivat voi olla porvarillisia, ja 
toiseksi, et ta nimikirjaimillaan merkityt henlkilot niissa ovat 
kalkin lahjoittajia ja niihin liittyvien sukuvaakunain henkilot 
heidan Iahimpia manalle menneita omaisiaan, jotka he ovat 
--- 

I HILDEBRAND, Sveriges Medeltid 11, ss. 603405,  607. 
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talhtoneet sulkea lahjoituksensa ansioista osallisiksi, kuten 
keekiajan yleinen tapa  lahjoituksia tehtaessa ja messuija saa- 
taessa oli.1 

Kronqvist leimaa luonnottomaksi ja mielivaltaiseksi ajatuk- 
sen, etta aatelismies, jolla on vanha sukuvaakuna, tilapaisesti 
kilpeensa sijoittaisi nimikirjaimensa. Tassa  voidaan katsoa 
merkitysta olevan vain silla, oltiinko ke~kiaikana~kin samalla 
kannalla. Paatellen siita, et ta aatelismiehet silloin suvaitsi- 
vat pysyvastikin muuttaa vaalkunansa tunnusta, kayttaa, ku- 
ten Trollen suku, vaakunassaan milloin noidan paata  ilman 
ruumista, milloin sen ruumista ilman paata,  tai o t taa  itsel- 
leen kokonaan uuden tunnuksen, jopa niinkin, etta saman 
suvun jasenista yksi otti yhden, toinen toisen tunnuksen 
vaakunaansa, mista Hildebrand mainitsee e ~ i m e r k k e j a , ~  ei 
silloin oltu yhta herkkatunteisia. Nimikirjainten kaytosta vaa- 
k d a n  tunnuksen sijasta tilapaisesti lahjoitustapau~ksissa voi- 
daan kotimaastakin Ioytaa esimerkkeja. Toht.  Meinander 
o n  yksistaan Hollolan kirkon kuorin puuveistoksista toden- 
nut viisi tapausta, joissa aatelismies on lahjoittajana ja kir- 
bon hyvantekijana ("beneficator") kirjain- ja monogrammi- 
vaakunalla merkitty mainittuihin veistolautoihin. Naista nelja 
monogrammikilpea sisaltaa kirjaimet o n ja yksi kirjai- 
met 1 i.3 

T a s s a  kyseessa olevan m n monogrammivaakunan kannal- 
ta erikoisen mielenkiintoinen on Elias Rrennerin mukaan 1670- 
luvun alulla Mynamaen kirkossa kolmasti esiintynyt mono- 
grammikilpi, joka on sisaltanyt m n kirjaimet aivan samoin 

1 Taman  itsessaan kauniin tavan syntymiseen lienee olllut kiirastuli- 
olpillakin vaikutusta. 

HILDEBRAND, Sveriges Medeltid 11, ss. t%1 ja 602. 
3 K. IK. MEINANDER, Medeltida altarskip och trasniderier i Finlands 

kyrkor (SMYA XXIV),  Helsinki 1908, s. 202; vrt. Sama, Finskt 
Museum 1902, s .  14. 



monogrammiksi sommiteltuina ja samalla tavoin lkilpeen si- 
joitettuina, kuin ne ovat Ejbyn kalkin vaakunaryhmassakin. 
Yhden niista on Brenner piirtanyt ja siita otetun jaljennijk- 
sen mukaan Hausen ju1kaissut.l Brenner ei ole ilmoittanut 
minkalaisissa esineissa tai paikoissa vaakunat siella ovat 
sijainneet, mutta epailyksia tuskin saat taa  olla siita, et ta ne 
siellakin ovat olleet yhta  kirkon lahjoittajaa ja hyvantekijaa 
edustamassa. Monogrammin sommitelma ja sijoitus kilpeen 
samanlaisena, lkuin sen nakee Ejbyn (kalkin vaakunaryhmassa, 
jossa silla on Sarkilahden vaakunan kyparakoriste sukua 
osoittamassa, tekee todennakoiseksi, et ta se  Mynamaellakin 
tarkoittaa Maunu Sarkilahtea. Vuosina 1463-1472 Maunu 
Sarkilahti oli tuomiokirkon P. Ruumiin alttarin prebendaat- 
tina ~ja hoiti siina toimessa mm. alttarin 12:ta maatilaa Myna- 
maella, ja itsellaankin hanella oli siella kaksi maatilaa, jotka 
han aikoinaan lahjoitti 43 maatilaa kasittavaan suurluomaan- 
sa, Kaikkien pyhien alttarin prebendaan. Hanella on siis 
myi3hemman asemansa lisaksi tuomiorovastina ollut monen- 
laista yhteytta Mynamakeen, ja suurlahjoittajana muutoinkin 
han varmaan on tullut tehneeksi lahjoituksia senkin kirkkoon. 
Monogrammi sinansa, joka Mynamaella todennakoisesti on 
ollut sijoitettuna symmetriseen kilpeen - se  on ainakin sel- 
laiseen piirretty, vaikka kilven muotoa jaljentamatta - ja joka 
on jonkin verran Ejbyn kalkkia vanhempi, samastaa  henkiltin 
kummallakin taholla ja osoittaa, et ta monogrammi kalkissa- 
kin on kultasepan hanelle jatetyn valmiin luonnoksen mukaan 
tekema. 

R. 'HAUSEN, Vapenskoldar, ford.om uppsatta i Finlands ,kyrkor, 
s. VII. Vrt. myos HARRY DONNER, ~Heraldisk-kritiska anmarkningar 
ror. Elials Brenners resa i Fi~n~land 1670-72, Finskt Museum 1914, 
ss. 65-46.  
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VI. 

Ejbyn kalkin vaakunaryhmasta voidaan tehda eraita huo- 
mioita, joita aikaisemmat tutkijat eivat ole lahemmin kosketel- 
leet, vaikka ne ovatkin erittain tarkeita vaakunain tulkinnalle. 

Edella annetussa selostuksessa kalkin aikaisemmista tutki- 
n~uks i s t a  on voitu panna merkille, et ta m n kirjaimet sisalta- 
vas ta  monogrammista Kronqvist on lukenut kirjaimet pain- 
vastaisessa jarjestyksessa kuin hanen edeltaljansa. Han ei ole 
selvittanyt syyta  poikkeavaan lukutapaansa yhta  vahan kuin 
hanen edeltajansakaan omaansa.  Vaakunaryhmassa on kui- 
tenkin mielestani selvasti osoitettu, missa jarjestyksessa kir- 
jaimet monogrammeista ovat tarkoitetut luettaviksi. Se  on- 
kin luonnollista, silla onhan kirjainten jarjestys nimien tulkit- 
semiselle yhta  tarkea kuin itse kilrjaimet. Tarkasteltaessa 
vaakunaryhmaa kuvista 1 ja 2 havaitaan, et ta vaakunat nou- 
sevat  osaksi pystyasennossa nojautumaan kalkin jalustarun- 
gon pohjahelaa vastaan.  Monogrammivaakunoissa ovat kir- 
jaimet sijoitetut kilpiin siten, et ta toinen kirjaimista on pysty- 
asennossa vaakunan vertikaaliakselin kohdalla ja toinen sen 
alla poikittain vaakasuorana eli vaakunan horisontaaliakse- 
lilla. Edellisen niista lukee vailvatta vaakunaa katsellessaan sen 
oikeassa asennossa, kun taas  jalkimmaisesta selkoa saadak- 
seen on vaalkunaa kaannettava puoleen ja toiseel?, ennen kuin 
huomaa, miten pain se  on luettava. On ilmeista, e t ta  taman 
jarjestelyn tarkoituksena on ollut antaa  ensin vaakunan hen- 
kiloiden oman nimen alkukirjain avaimeksi isannimen etsi- 
miseen, joka monelle aikalaiselle saattoi  selvita vaakunain 
yhdistelmistakin, mutta lukutaitoinen, semminkin kirkolliseen 
kuriaalityyliin perehtynyt pappismies, sen keksi helposti 
lepoasennossa olevasta kirjainlkuviostakin. Vaakunan pysty- 
asennossa oleva kirjain niissa siis on henkilon oman nimen 
ja le,poasennossa oleva isan nimen alkukirjain. Ehdottomasti 
virheellinen on lukutapa, joka toisesta o t taa  pystykirjaimen, 
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toisesta lepokirjaimen henkilon omaan nirneen kuuluvaksi, 
silla vaamkunain samassa ryhmassa ollen molernpien nimet 
siten tulisivat mielivaltaisen tulkinnan varaan. 

Mutta vaakunain monograrnrnien tulkintakin rnielestani 
kaipaa tarkistusta. Kirjaimet ovat, kuten juuri mainittiin, 
kirkollisissa kasikirjoituksissa kehitettya kuriaalityyppia 
ja huomattavasti tyyliteltyja. Ne ovat ns. pienten kirjainten 
tapaisia eli "minuskelityylia", mutta jaykistetyt suoraviivai- 
siksi ja rnuutoinkin venytetyt kiltpien tilan mukaisiksi. Toi- 
sen monogrammin kirjaimet ovat kuitenkin siksi selvasti m n, 
etta niita ei voi muuksi lukea. Naista on edellinen vaaku.1an 
pystyasennossa ja siis katsottava henkilon oman nimen alku- 
kirjairnelksi, jalkimmainen sen kohdalla lepoasennossa ja isan- 
nirnen alkavaksi tarkoitettu. 

Toisen rnonograrnrnin kirjaimet on tahan asti luettu i g:ksi, 
mutta niita on syyta lahemrnin tutkia. Edellinen naista, joka 
vaakunassa on pystykirjain, vastaa naet rnuodoltaan rnyos 
tassa kysyrnyksessa olevan kirjainlaadun suoraselkaista c 
kirjainta, jopa alaspain kaannetyn ylakoukkunsa vuoksi sel- 
vernrninkin kuin sita muistuttavaa sananalkuista j kirjainta, 
jonka ylakoukku saannolliseksi kirjoitettuna kaantyy jokseen- 
kin vaakasuorasti oilkealle ja paattyy hiukan ylospain nouse- 
vaan karkeen. Paremrnin kuin tasta erotulksesta, joka ei aina 
ole riittavan selva, tuntee kirjairnet erikseen, paitsi teksti- 
yhteydesta, siita, etta i-kirjain harvoin pysyy tekstin korkeu- 
den tasalla, vaan kohoaa sita korkearnmalle tai jatkuu toisissa 
teksteissa rivin alapuolelle, joskus rnolempiinkin suuntiin. 
Verrattaessa pystykirjainta saman rnonograrnmin lepoasen- 
nossa olevaan kirjairneen, jonka ylaosa eli varsinainen runko 
tavallisesti on rivin korkuinen oikean kylkiviivan jatkuessa 
vasemrnalle kaantyneena kaarena rivin alle - tassa se on 
taitettu suoraviivaiseksi nelioksi - havaitaan, etta pystykir- 
jaimella on aivan sama pituus kuin lelpokirjaimen rivinkor- 
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kuisella rungolla. Tamakin seikka kallistuu siis c-kirjaimen 
hyvaksi. Nain ollen voidaan monogrammin pystykirjain lu- 
kea pikemmin c:ksi kuin i:ksi. 

Lepoasennossa olevan kirjaimen tulkitsemisen g:ksi 
kasikirjoituksiin vertailu sen sijaan osoittaa kokonaan hylat- 
tavaksi. Niin monogrammin lepokirjaimen kaltaiselksi kuin 
g-kirjain monesti tuleekin, se  ei kuitenkaan selita monogram- 
min kirjaimen paaosassa oikean kylkiviivan katkaisemista 
konsolinomaisella valivii~valla niinkuin tassa. Se ei ole g- 
kirjaimen rakenteeseen soveltuva. On toinen kirjain, jonka 
viivanalainen o s a  on samanlainen ikuin g-kirjaimessa, mutta 
pa%osan oikea kylkiviiva vasempaan kylkiviivaan verraten 
alkaa juuri edella mainitun konsolinomaisen poikkiviivan kat- 
kelman kohdalta kulkien pystysuorana alas, kunnes se  rivin 
alla kaantyy kuten edella on sanottu. Se  on h-kirjain. Kir- 
joitettaessa tavallisesti aloitetaan taman kirjaimen mainitun 
kylkiviivan vetaminen vasemmalta oikealle vaakasuoraan tai 
vinosti ylospain nousevalla hiusviivalla, jonka paasta vah- 
vennettu kylkiviiva jatkuu alaspain. Vasemman kylkiviivan 
vetaminen taas aloitettiin edellisen ylapaan kohdalta hiusvii- 
valla ylospain ja vasempaan kaartaen, lkunnes se  tekstirivin 
ylareunan kohdalla paisutettiin kylkiviivaksi, joka pystysuo- 
rana jatkui rivin alareunaan asti ja siita vaakasuorana oikeaan 
kylkiviivaan yhtyvaksi. Juuri taman kirjaimen rakenne on 
monogrammin lepokirjaimella, vain silla erotuksella, etta sen 
ylhaalta sulkevan hiusviivan kaari on tassa tyylitellen muo- 
vailtu suoraviivaisesti taittuvaksi ja etta sen oikean kyljen 
aloittava hiusviiva on merkitty vain katkelman tyngalla, 
koska s e  laheisen pystykirjaimen suuntaisena olisi kay- 
nyt sen tulkintaa hammentavaksi. On todennakoista, 
etta kirjain on sellaisenaan kopioitu jostakin kirkol- 
lisesta tekstista, mutta kun tama aineisto ei ole tata kirjoi- 
iettaessa ollut kaytettavissa, olen kirjainten rakennetta ja 
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tekotapaa vertaillen tutkimalla koettanut (paasta monogram- 
min kirjainten oikean lukutavan perille. 

Toisen monogrammin kirjaimet ovat  mielestani siis luetta- 
vat  c h:ksi, edellisen ollessa henkilon oman ja jal~kimmaisen 
hanen isansa nimen alkukirjain. 

Edellisessa on osoitettu vaakunaryhman jakautuvan kah- 
teen sukulaispiiriin, joissa sukulaisuussiteet keskittyvat mono- 
grammivaakunoilla ilmaistuihin lahjoittajiin. Tarkasteltaes- 
s a  ryhmaa kokonaisuutena havaitaan, et ta siina on sen e d e l l b  
mainittuja alaryhmiakin yhtfeen liittamassa Iaheisen sukulai- 
suuden side. Talloin on kiinnitettava huomiota ryhman kasi- 
varsivaa~kunoihin, jotka kultaseppa on  koettanut saada  niin 
yksityiskohtaisesti toistensa nakoisiksi, kuin s e  hanen mene- 
telmiaan kayttaen on ollut mahdollista. Kummassakin kilvessa 
on koukkuun taivutettu panssaroitu kasivarsi muovailtu 
aivan samanlaiseksi, erotuksena vain se, et ta toisessa kasi- 
varsi on suunnattu heraldisesti vasemlpaan, toisessa vastaa- 
vasti oilkeaan. Molemmissa on kyparan huipulta nouseva 
kamlmen toistettu kilven kasivarresta. Mutta molemmissa 
on lisaksi kyparan takasivuun liittyva viisiliuskainen erikois- 
merkki, pienta lehdykkaa muistuttava ns. "musering", jonka 
vaakunan omistaja tavallisesti sommitteli vapaasti  oman ma- 
kunsa ja kilpensa varien mukaan.1 Nimenomaan tama eri- 
koismerk~ki, joka naissa vaakunoissa on samanlainen molem- 
missa, tekee sen sukuvaakunasta samalla maaratyn hen'kilon 
vaakunaksi ja viittaa siihen, et ta molemmat kasivarsivaalkunat 
siita huolimatta, et ta tunnuksen suuntaus on toisessa pain- 
vastainen kuin toisessa, ovat  tahan ryhmaan jaljennetyt sa- 
masta  a lk~~pera i svaakunas ta .  Kasivarsitunnuksen kaantami- 
nen on kuitenkin tarkoituksella toimitettu, ja s e  nayt- 

Vrt. HILDEBRAND, Sveriges Medelti~d 11, s. 598. 
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taa tapahtuneen vasempaan suunnatusta kasivarresta otetun 
vahajaljennoksen avulla. Tassa naet leikkaa kilven oikean 
ylalkulman kouru sen kohdalle sattuvaan olkavarren karkeen 
vastaavan kourun, jonka vahajaljennos on tulonult myijs 
oikeaan suunnattuun, missa sama karki tulee kilven eheaan 
nurkkaan. Siina on kourun sija vapaasti taytetty, mutta sen 
rajaviiva kuvastuu siita edelleen. Kaannetyssa kasivarressa 
tulee sen sijaan kammen kilven kulmakourun kohdalle, joka 
leikkaa siita sen kaksi uloimmaista sormea. Se, etta tahan on 
jaanyt vain kolme eheata sormea, on siis selvasti kultasepan 
telknillisen menetelman seuraus, eika mikaan tunnusmekhi, 
joka erottaisi Tavastin vaakunan Stdlarmin vaakunasta, ku- 
ten toht. Meinander on arve1lut.l Kasivarren kaantaminen toi- 
seen suuntaan on tassa tapauksessa ollut tarpeen, jotta 
ei annettaisi sita kasitysta, etta sama henkilo tassa ryh- 
massa esiintyy kahdesti. Molemmat taman ryhman kasi- 
varsivaakunat ovat siis Tavastin sukiuun kuuluvia, joka saan- 
nollisesti on kayttanyt vasemlpaan suunnattua kasivarsitun- 
nusta, mutta erikoistapauksissa oikeaankin suunnattua. Ne 
edustavat lisaksi saman isan perheesta Iahteneita henkiloita 
tasta suvusta. 

Monogrammivaakunasta, joka on Bitzin vaakunan (tunnuk- 
sena oikealle juokseva pukki) ja oikeaan suunnatun kasivarsi- 
vaakunan valissa, on edelleen kiinnitettava huomiota sen kypa- 
ran huipulta nousevaan kammeneen, joka on sama kuin kasi- 
varsivaakunassa. Naiden vaakunain heraldisesta asetelmasta 

1 Tar'kastettaessa ~ a v a s t -  ja StAlarrn-sukuisten henkilijiden sinet- 
tivaakunoita R. H A u s ~ ~ i n  Fin#la8nd's Medeltidssi'gill-teoksen nurneroista 
18, 69, 121, 194, (142), 116, 152, 110, 149 ja (275), joissa molernpien 
sukujen kohdalla on vajasorrnisia, on rnahdoton tulla rnuuhun kasi- 
tykseen, kuin etta sorrniluku ylirnalkaan ja taysipituisten erikoisesti, 
ellei ole tarkoitettu selvaa kaden siunausasentoa, on kokonaan pan- 
tava sinetin kaivertajain satunnaisuuksien tilille. 



paatellen pitaisi rnonogrammin ilmaiseman henkilon olla 
Bitz-sukua, jonika vaakuna on hanen oikealla puolellaan. 
Hildebrand mainitsee viela myohaiselta keskiajalta tapauksia, 
joissa aatelismiehet ovat ottaneet vaakunaansa tunnuksen 
aitinsa vaarkunasta, vielapa joskus aidin nirnenkin isannimen 
sijaan.l Tassa voi siis olla tallainen tapaus, jolloin kasi- 
varsivaakuna voisi edustaa lahjoittajan aitia. Tata emme kui- 
tenkaan voi ilman muuta ratkaista, ckoska rnonogrammin 
ilrnaisema henkilo on voinut olla maallikko ja avioliitossa, 
jolloin han isansa keralla on voinut tehda lahjoituksensa 
myos aitia 1Bheisernrnan puolisonsa nimissa. Kronqvist on 
tallaisen suhteen mosoittamiseksi kaivannut vaakunain allians- 
siyhdistelmaa, jossa vaakunat liitetaan toisiinsa yhteisen ky- 
paralaitteen paallystamaksi. Kun tassa tapauksessa ikui4en- 
(kin on monogrammin henkilo yksin rnerkitty lahjoittajajksi, 
voi se olla rnerkkina siita, etta allianssi oli ennen lahjoituk- 
sen tekemista paattynyt puolison kuolernaan, jolloin tgrna ei 
enaa olisi voinut aktiivisesti osallistua lahjoitukseen, rnita 
allianssi-yhdistelrna olisi edellyttanyt. 

Edella kosketellun lahjoittajan rnonogrammivaakunaan liit- 
tyva Bitzin vaakuna voi tarkoittaa ainoastaan valtaneuvos 
ja ritari Henrik Bitz vanhempaa, silla rnuuta ritaria, jonka 
arvoa merkitsevalla toyhdolla vaakuna on varustettu, tass3 
auvussa ei lahjoituksen aikaan 01lut.~ Tassa heraldisessa 
asetelmassa lahjoittajan oikealla puolella hanen vaakunansa 
siis edustaa lahjoittajan isaa. Koska ritarin arvo oli henkilo- 
kohtainen, lahjoittaja ei voinut kayttaa isansa ritarintoyhtba 
vaakunansa kyparassa. Henrik Bitzin pojilta on ainoastaan 
piislpa Konrad Bitzilta sailynyt sinettivaakuna, jossa han 

I HILDEBRAND, Sveriges Medeltid 11, s. 602. 
[Henrik Bitz nuorempi sai taman arvon vasta v. 1497. JULLV RAM- 

SAY, Fralseslakter, s. 29. 
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ennen piispalksi tuloaan kaytti kyparan huipulta nousevaa 
tuuheaa lehtikimppua. Se  lienee kuitenkin kuulunut henlkilo- 
kohtaisesti vain hanelle, koska muiden poikien pojat siina 
kayttivat neljaa tai viitta pystyasennossa olevaa strutsin sul- 
kaa.1 O n  nain ollen mahdollista, et ta lahjoittajakin o n  siina 
henkilokohtaisena kyparankoristeenaan kayttanyt puolisonsa 
vaakunasta otettua kammenta, silla kilven tunnuksen toistami- 
nen hanen omasta vaakunastaan, kokonaan tai osana,  joka ta- 
vallisesti tuli kyparankoristeena kysymykseen, tassa talpauk- 
sessa  ei ollut helposti toteutettavissa, se kun esitti )uoksevaa 
elainta. Mahdollista on myos, e t t a  kammen on puolison vaa- 
kunasta vain tassa  erikoistapauksessa siihen sijoitettu osoit- 
tamaan aiempaa aviosuhdetta hanen ja viereisen vaakunan 
henkilon valilla. Jalkimmaisessa tapau~ksessa merkitsisi me- 
netelrma allianssiajatuksen toteuttamista siina ahtaammassa 
mielessa, missa se  allianssin paattymisen jalkeen oli asial- 
linen. 

Lapullinen ratkaisu tassa kysymyksessa on jatettava genea- 
logisen aineiston varaan. 

VII. 

Jos sitten siirrymme tarkastamaan edella esitettyja Ejbyn 
kalkin vaakunaryhmasta tekemiamme havaintoja kirjallisten 
lahteiden valossa, havaitaan ne Sarkilahden alaryhman koh- 
dalta taysin yhtapitaviksi vaakunain asettelusta ja niista muu- 
toinkin tehtyjen havaintojen kanssa. T a s t a  alaryhmasta pitaa 
siis paikkansa s e  tulos, jonka jo Kall Rasmussen aikoinaan 

saavu t t i .  Siina on monogrammivaakunansa edustamana lah- 
joittajana kalkin valmistusaikaan Turun tuomiorovastina ja 
vuodesta 1489 l ih t ien  Turun piispana toiminut M a u n u N i i- 
l o n p o i k a  (m n) S a r k i l a h t i  ( f  1500). Taman  heral- 
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disesti oikealla puolella olevan sukuvaakunan edustama hen- 
kilo on Taivassalon Sarkilahdren omistaja, valtaneuvos N i i 1 o 
0 1 a v i n 'p o i k a S a r k i 1 a h t i (t 1450-luv.), lahjoittajan 
isa, se,ka vastaavasti vasemmalla puolella isansa vaakunan 
edustamana lahjoittajan aiti Elina Niilontytar Tavast (t ennen 
22/,1 1468). Han oli Hollolan ja sittemmin Hauhon kihlakun- 
nan tuomarin Niilo Olavinpoika Tavastin (t 1430-luvulla), 
piispa Maunu Tavastin veljen tytar. Tassa tapauksessa lah- 
joittaja on siis kunnioittanut vanhempiensa muistoa liittamalla 
heidat lahjaansa o~allisiksi.~ 

Toisen lahjoittajan alaryhmassa on valtaneuvos ja ritari 
Henrik Bitz vanhempi lahjoittajan isan paikalla, jo'ka heral- 
disessa sukua osoittavassa asetelmassa yleisesti ja tassalkin 
Sarkilahden alaryhmassa on asianomaisen oikea puoli. Ha- 
neen sopii lahjoittajan isan nimen alkukirjain, joka edella 
esittamani tulkinnan mukaan on h. Henrik Bitz vanhemman 
puoliso oli sukutietojen mukaan Anna Klauntytar Diekn, Tu- 
run linnan paallikon Klaus Lydikenpoika Dieknin ja hanen 
puolisonsa Kristina Jonintyttaren tytar. Tassa tapauksessa 
lahjoittajan vasemmalla puolella vaakunaryhmassa oleva Ta- 
vastin vaakuna ei siis voi edustaa lahjoittajan aitia, koska 
siina sen sijalla tassa tapauksessa tulisi olla Dieknin koko- 
naan toisenlainen vaakuna. Aidin ja pojan suhteen, joka he- 
raldiselta kannalta voisi tulla kysymykseen, sukutiedot sulke- 
vat pois laskuista. Jaljelle jaa vain aviosuhteen oletus, joka 
tekee omat rajoituksensa. Sukutietoja seuraten voi Henrik 
Bitz vanhemman tunnetuista pojista lahjoittajan paikalle so- 
veltua vain Klaus Henrikinpoika eli c l a u ( u ) s h e n r i c i ,  
jota latinan kielista muotoa monogrammin kirjaimilla (c h) 

1 Sukuselvityksia: Kansallinen Elamakerrasto V, s. 245 ja JULLY 

RAMSAY, Fralseslakter, s. 430. FMU, n. 3366. 
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todennakoisesti on tarkoitettu. Klaus-nimi tosin on muodos- 
telma Nicolaus-nimesta, mutta itsenaiseksikin kasitettyna sit2 
on Claus, Clauus ja Clauwus muodoissa yleisesti kaytetty lah- 
teissamme myos latinankielisissa teksteissa.1 

Klaus Henrikinpoika Bitzista ovat lahdetiedot perin niulkat, 
jopa niinkin, etta hanet 'on samastettu v. 1475 mainitun 
Anders Bitzin kanssa, joka mahdollisesti on ollut Henrik Bistz 
vanhemman neljas p ~ i k a . ~  Klaus Bitz oli Henrik Bitz 
vanhemman poiki, siita ei voi olla epailysta, sill2 hanen 
poikansa Knut ("Jak Kilut Biidz Clawsson aff wapen") tun- 
nustautuu useassa kirjeessa Klaus Bitzin pojaksi, jota 
paitsi Henrik Bitz vanhemman kolme poilkaa, pii.spa Konrad, 
Erik ja Klaus, mainitaan veljeksina toistensa rinnalla sa~massa 
a~iakirjassa.~ Klaus Henrikinpoika Bitzista tiedetaan siis, 
etta han ei ainoastaan ole ollut avioliitossa, vaan myos, etta 
hanen puolisonsa, jonka nimea ei missaan tunnetussa lah- 
teessa mainita, oli ollut Jutikkalan maatilan omistaja Saaks- 
maella. Tila joutui Klaus Bitzin 1480-luvun alulla sattu- 
neen kuoleman jalkeen hanen pojalleen Knut Bitzille seka 
hanen v. 1494 kuoltuaan Jutikkalassa taman sisarelle Katarina 
Klauntyttarelle, tilana "som hennes kare moder Atthe".' 

1 Vrt. esim. RIEA, n. 63, 127, 715 ym. 
2 YRJO 'KOSKINEN, Hist. Ark. V8111, s. 42; J. W. R., Kansallinen ela- 

makerrasto I, s. 248; Vrt. JULLV RAMSAY, Fralseslakter, s. 29; FMU, 
n. 3587. , 

"MU, n. 4045, 4046, 4538, 5901. 
4 Klaus Bitzia ei mainita enaa 28/2 1482 to~imitetussa Bitzien perinto- 

tilojen jaossa osallisena, vaan on hanen sijallaan osuuden saajana 
hanen poikansa Knut Klaunpoika. FMU, n. 3904. Myos Anders 
Bitz on jo tahan aikaan ollut kuolleena. Knut Klaunpoika Bitz tekee 
testamenttinsa 12/, 1494 Jutikkalassa ja kuolee siellla pian sen jalkeen. 
So'pimus Jutikkalan siirtymisesta Knut Bitzin sisarelle Katarina Klaun- 
tyttarelle ja hanen miehelleen Etela-Satakunnan tuomarille Matti 
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Kalikin vaakunaryhmasta olemme edella todenneet molem- 
(mat kasivarsivaakunat samasta al'kuperaisvaakunasta kalik- 
.kiin jaljennetyiksi, mika tietaa sita, etta molempien henkilijt 
ova4 saman vaakunan omistajan perheesta. Maunu Sarki- 
lahden alaryhmassa olevan vaakunan henkilon ovat suku- 
tiedot osoittaneet olevan hanen aitinsa Elina Niilontytar Ta- 
vast, Hollolan ja sittemmin Hauhon tuomarin Niilo Olavin- 
poika Tavastin tytar. Tasta perheesta pitaisi vaakunain mu- 
kaan siis oleman Bitzin su~kuun kuuluvan lahjoittajan puoli- 
son. Niilo Olavinpoilka Tavastin tyttarista, luultavasti nuo- 
rin kako kuuteen nousevasta lapsijoukosta, Lucia Niilontytar 
Tavast onkin ollut avi~oliitossa, mutta on ainoa tyttarista, 
jonka puolisosta ei ole asiakirjoihin jaanyt tiet0a.l Kirjalli- 
sissa Iahteissa hanet mainitaan vain kerran, v. 1439, jolloin 
hanen setansa piispa Maunu Tavast, selvittaessaan valejaan 
sukulaistensa kanssa ja hyvittaessaan heita kutakin, ettei 
kenellakaan ~heista olisi mitaan muistuttamista hanen P. Ruu- 
miin prebendaan tekemiaan suuria lahjoituksia vastaan, antoi 
mm. hanelle 200 markkaa maatilan ostoa varten seka 1 mar- 
kan hanen luultavasti silloin alaikaiselle Metta-nimiselle tytta- 
relleen. Satman suuruisen summan siina saivat myos Lucian si- 
saret Katarina ja Elina samaan tarkoitukseen, mutta heidan- 
kaan puolisoitaan, jotka ovat muista lahteista tunnetut, ei tassa 
yhteydessa mainita.2 Lucia-rouvalla olisi siis viela aviolii- 
tossa ollessaankin ollut tilaisuus ostaa Saaksmaen Jutikkala. 

Filpunpojalle paatettiin Turussa 22/9 1498. Asiakirja tasta on sai- 
lynyt ainoastaan jaljennoksen jaljennoksena, josta todistetaan, etta 
se vastaa ailkuperaista "s l  wijda dett lasligit warit". Siina on luettu 
Karin Andersdotter pro Karin Klausdotter. FMU, n. 4803. Etta 
Knut Klaunpoika Bitz ja Karin (Katarina) ovat olleet veli ja sisar, 
selviaa asiakkjasta 2/3 1506. FMU, n. 5173. 

JULLY RAMSAY, ~Fralseslakter, ss. 4 7 2 4 7 3 .  
IREA, n. 481. 
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Mainita sopii myos, etta tassa kyseessa olevien penhei- 
den valilla oli sukulaisuutta sitenkin, etta Klaus Henrikin- 
poika Bitzin veli, Etela-Suomen laamanni Eerik Henrikin- 
poika Bitz oli avioliitossa Lucian veljentyttaren Marta Ola- 
vintytar Tavastin kanssa. Tama avioliitto oli kuitenkin 
purkautunut jo ennen nyt kysymyksessa olevan lahjoituksen 
alkuunpanoa Eerik-laamannin kuoleman johdosta luultavasti 
1460-luvun jalkipuoliskolla, jota paitsi hanen leskensa oli 
mennyt avioksi Ille-sukuun.] 

Sukulahteet tuntevat siis seka Henrik Bitz vanhemman etta 
Niilo Olavinpoika Tavastin perheesta jasenen, jonka tieta- 
vat olleen avioliitossa, mutta jattavat lkysy~myksen toisen 
aviopuolison kohdalta avoimeksi. Ejbyn kalkin vaakun'aryhma 
merkitsee samoista perheista aviosuhteen, johon ainoastaan 
edellamainitut sukutietojen yksinaisiksi jattamat aviopuoli- 
sot voivat sopia. Nain ollen on varsin todennakoista, etta 
vaakunaryhma, joka on Maunu Sarkilahden valvonnan alai- 
sena, ellei suorastaan hanen laatimansa luonnoksen mukaan, 
sommiteltu, taydentaa vaillinaisia sukutietoja. Kalkki patee- 
neineen on, kuten jo edellisesta on kaynyt selville, Maunu 
Sarkilahden Kaikikien pyhien alttarille omistettu. Se on ollut 
viimeisia niiden poikkeuksellisen suurten lahjoitusten sarjassa, 
jotka han taman alttarin ja sen yll3,pitamiseen tarkoitetun pre- 
bendan aikaansaamiseksi oli vuosien kuluessa tehnyt. Eh- 
toolliskalkki, joka merkitsi suuren aatteen toteutumista ja joka 
oli alttarilla pidettavissa jokapaivaisissa messuissa tuleva 
kaytettavaksi, oli siis juuri esine, jossa parhaiten sopi osoittaa 
kunnioitusta ja kiitollisuutta pitkaaikaisten ponnistusten ja 
uhrausten tuloksesta niille lahimmille suvun jasenille, jotka 
eivat itse paasseet tulosta nakemaan. Jos Klaus Henrikinpoika 

Eritk Bitz mainitaan viimeksi v. 1464, REA, n. 599. Vrt. 
JULLY RAMSAY, Fralseslakter, ss. 29 ja 473. 
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Bitz (t 1480-lwun alussa) on ollut Lucia Niilontytar Tavas- 
tin (t ennen lahjoitusta) puoliso - kysymys, joka sukulah- 
teiden taholla jaa avoimeksi - han on ollut kalkin lahjoituk- 
sen alkuunpanon aikaan Henrik Bitz vanhemman (t 1458) 
perheeata ainoa elosssa oleva henkilo, joka lahjoittajana on 
isansa ohella voinut merkita Maunu Sarkilahden aidin Elina 
Niilontytar Tavastin sisaren lahjaa~i osalliseksi. 

Aikaisemmat tutkijat ovat kalkin vaakunaryhmassa kai- 
Qanneet piispa Konrad Bitzia, Kall Rasmussen niikin pitkalle 
mennen, etta han on katsonut Henrik Bitz vanhemman vaa- 
kunan piispaa edustavaksi. Kal~kin lahjoitus on kuitenkin 
kokonaan yksityisluontoinen, lahjoittajain sukujen muistolle 
omis teh ,  tasavertaisesti myos piispan suvun, mutta sailytta- 
rnalla piispalle itselleen se lahjan vastaanottajan asema, joka 
hanelle tuomiokirkon korkeimpana esimiehena kuului. 

Edella esitetty kalkin vaakunaryhmasta Bitzill sukuisen 
lahjoittajan kohdalta sukutietoja seuraten saatu tulos on 
tassa merkittava vain mahdollisuudeksi, semminkin kun pojan 
ja aidin suhdekin lahjoittajan ja haneen liittyvan Tavast- 
sukuisen henkilon valilla heraldiselta kannalta voi tulla kysy- 
mykseen. Vastainen tutkimus, joka piakkoin saa kaikki IBh- 
teet vapaasti kaytettavikseen, voinee Ioytaa talle kysymykselle 
lopullisen ratkaisun. 




