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JJoktor Artur Hazelius har gifvit mig uppdrag att lämna en
beskrifning af de etnografiska föremål från Finland, hvilka bilda det
Nordiska museets finska afdelning. Het är mig en kär xfilikt att full-
följa denna hans uppmaning, så mycket hällre som flertalet af dessa
föremål samlats under en resa genom Finlands bygder, hvilken jag
i sällskap med professor Christian Loven och doktor Erik Nordenson
år 1873 företog. Het bör emellertid här anmärkas, att jag redan

förut — i Ny Illustrerad Tidning 1875 och i ett särskildt arbete
Finska kranier 1878 — mer eller mindre utförligt skildrat dessa
föremål.

Nyssnämda finska samling är emellertid på långt när icke så
omfattande, som hon i detta museum borde vara. Hon gjordes näm-
ligen med särskild hänsyn till det, som för den egentliga finska
kulturen är upplysande och karakteristiskt. Hen svenska odlingen
i Finland blef under ofcan anförda resa jämförelsevis föga uppmärk-
sammad; i det Nordiska museet är ock denna sistnämda vigtiga
afdelning hittills alt för litet representerad. På grund häraf kan
följande beskrifning icke afse att gifva någon hel och öfverskådlig
bild af Finlands gamla odling, utan allenast en kortfattad fram-
ställning af vissa bland den finska etnografiens vigtigare frågor, fo-
tad förnämligast på de utförligare skildringar jag i mitt större ar-
bete i finsk antropologi — Finska kranier — redan gifvit.

Jag har härvid trott mig med så mycket större skäl vara be-
rättigad att troget följa sistnämda arbete och, med smärre uteslut-
ningar och ändringar, återgifva vissa delar af dess innehåll, som det
samma är tillgängligt allenast för en liten läsekrets — framför alt
dock därföre, att bland de välvilliga anmälanden af sagda arbete,



hvilka från Finlands forskare kommit mig till del, återfinnes bland
annat just den uppmaningen att, med ideslutande af mått-tabeller,
kranieafbildningar m. m., söka åstadkomma en billigare, för största
möjliga spridning afsedd upplaga af arbetet (se E. Aspelixs uppsats
i Nordisk Tidskrift 1880. H. G). Sålunda från sakkunnigt håll
uppfordrad har jag ansett mig böra begagna det särdeles lämpliga
tillfälle härtill, som genom doktor Hazélii vänliga uppdrag bjudits.

Gustaf Retzius.



,H)et finska folkets fornhistoria är dold af ett svårgenomträngligt
mörker. Väl tala de gamla skandinaviska sagorna om ett folk med
namnet bjarmer vid Dvinaflodens och Hvita hafvets stränder, ett folk,
som med skäl räknas till den finska gruppen. I samma sagor namnes
en folkstam, kvänerne, såsom boende i eller vid nordliga delen af
Norge. Dessa uppgifter härstamma ungefär från nionde århundradet
af vår tidräkning. I en rysk krönika omtalas vidare för första gång-
en tavasteme eller jämerne såsom 1042 besegrade af Vladimir, Ja-
roslavs son. Kyrialand, det nuvarande Karelen, namnes i Olof den
heliges saga, och i ryska krönikor anföras strider mellan novgorodske
ryssar och karelare år 1149, äfvensom karelares plundringståg mot jä-
merne. Men genom dessa fåtaliga och obetydliga uppgifter erhålla vi
dock ingen bestämd upplysning om de finska folkstammarnas bonings-
platser ens vid den angifna perioden, ännu mindre om deras uppehålls-
ort och öden dessförinnan.

Bild 1(se ofvan)återgifverefterfotografi ettlandskapiKorpilaks socken,Tavastland.
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HISTORISK ÖFVERSIGT. FINSKA FORNSAKER.2

Först genom de svenska korstågen under Erik den helige 1157,
Birger jarl 1249 och Torgils Knutsson 1293 och 1300 få vi säker kun-
skap om, att finska folkstammar då bodde i det nuvarande Finland,
och från denna tid känna vi ganska väl det finska folkets politiska hi-
storia, hvilken, efter landets eröfring af svenskarne och dess förening
med Sverge, väsentligen knyter sig till sistnämda lands. Här är
icke stället att teckna ens de vigtigare dragen af denna historia; men

för en rätt uppfattning af det finska folkets etnografi är det af bety-
delse att påpeka, huruledes just genom den långvariga föreningen med
Sverge och alla de strider och förvecklingar, till hvilka denna gifvit
anledning, icke allenast en betydlig inblandning af svenska folkelement
egt rum uti det finska folket — en inblandning så stark, att ännu i
vår tid omkring en sjättedel däraf utgöres af svensktalande individer
— utan äfven att ett mäktigt inflytande af svensk odling under tider-
nas lopp gjort sig gällande och inverkat på det finska folkets egen ur-
sprungliga kultur, hvarigenom denna förändrats eller till och med del-
vis undanträngts.

Efter sammanträffandet och föreningen med svenskarne få vi så-
lunda i den politiska historien vigtiga upplysningar om finska folkets
öden och kulturförhållanden. Men om de dunkla tidskiften, som före-
gått denna period, upplyser oss historien intet; vi måste därföre på
andra vägar söka erhålla kunskap om dem. Hufvudsakligen fyra äro
de källor, som kunna leda till en sådan kunskap, nämligen: studiet af
fornsakerna; studiet af språket och synnerligen dess kulturord; stu-
diet af folksagorna, förnämligast Kalevala; samt studiet af forntida
seder och bruk, lefnadsätt, drägter, redskap och dylikt.

Studiet af fornsakerna har hittills ådagalagt, att i Finland fun-
nits en stenålder, som å ena sidan genom en del af sina föremål ut-
visar en förbindelse med Skandinaviens, å den andra sidan åter, genom
större delen af sina föremål, visar öfverensstämmelse med Rysslands;
man har sökt dela honom i två regioner, en västligt sydlig (skandinavisk)
och en östligt nordlig (inhemsk). Af bronsåldern har Finland hittills
funnits ega endast få spår, men dessa visa en uppenbar förbindelse
med Skandinavien, ej med Ryssland. Den äldre järnåldern i Finland
var så afgjordt skandinavisk, att han tyder icke endast på rikliga han-



FINSKA SPRÅKETS KULTURORD. 3

.delsförbindelser, utan på vidsträkt skandinavisk kolonisation i Finland.
Äfven från mellanjärnåldern har man kunnat uppdaga en bestämd
förbindelse med Skandinavien. Men under yngre järnåldern synes
denna förbindelse länge varit afbruten, ty de i Finland — utom Åland —

.gjorda fynden från detta tidehvarf visa en förbindelse med Ryssland.
J.< orst mot den yngre järnålderns sista tider, mot historiens gryning,
uppdyka åter tydliga spår af beröring med Skandinavien, såsom äfven
de fornnordiska sagorna och historien själf ådagalägga.

Studiet af finska språkets kulturord — de ord, som ur andra
språk upptagits i finskan för att utmärka föremål och förhållanden,
ivilka härröra från beröring med främmande folk — har visat, att
finska språket eger många dylika lån från germanska språk, samt
att dessa lånade ord och beteckningar härstamma från tvänne skilda
tidskeden: nämligen ett senare, från den historiska tiden i följd af
beröringen med svenskarne; och ett tidigare, som är äldre än den
s. k. fornnordiska språkforjnens. Ja man tvingas till det antagandet,
att den finska folkstammen redan för hälft annat eller två tusen år
sedan stått i omedelbar beröring med gotiska folk i Mellanryssland
«ller i de nuvarande östersjölandskapen. Genom August Ahlqvists under-
sökningar af kulturorden har man äfven fått en åskådlig uppfattning
af den odling finnarne egde före sin beröring med gotiska och skandi-
naviska folk. Jag kan icke neka mig nöjet att här återgifVa den sam-
manfattande bild denne utmärkte språkforskare på grund af sina un-
dersökningar tecknat öfver fornfinnarnes kulturtillstånd och lefnadsätt.

»De lifnärde sig förnämligast med jagtens och fiskets afkastning.
Deras förnämsta husdjur var hunden, men äfven hästen och kon voro
för dem ej obekanta, ehuru de af den senares mjölk ännu icke förstodo
att bereda smör eller ost Fåret, geten och svinet lärde de känna först
här vid Östersjön. Jordbruket synes ej hafva varit dem alldeles obe-
kant, men de idkade blott det nornadiska jordbruket, d. v. s. svedjan-
det, och af sädeslagen kände de endast kornet samt af rotfrukterna
rofVan. M grannfolkenji de baltiska länderna lärde de åkerbruket
-äfvensom begagnandet af fullkomligare jordbruksredskap och odlandet
af hvete, råg, hafre och skidfrukter. — En familjs boning bestod af en
Jkota, gjord af mot en trästam eller mot hvar andra i konform resta
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smärre trän eller stänger, hvilka till vintern öfverdrogos med skinnr
en annan art af boning var sauna, en i jorden ingröpt håla med tak-
resning ofvan jord. Inredningen i en sådan boning var ytterst enkel:,
den hade en dörröppning, ett rökfång uppe, en af några lösa stenar
bestående eldstad midt i rummet, men ej något golf, ej häller några
fönster, ty ljuset intogs genom den öppnade dörren eller ock genom
rökfånget. Timrade boningar med golf och tak, med vindögon ochv

senare, fönster i väggarna, med bänkar och andra säten samt fast-
murad eldstad lärde man känna efter ankomsten hit. Det enkla hus-
gerådet bestod af några askar, näfverrifvor och träkäril. Öfrig lös-
egendom utgjordes af fisk- och jagtredskap, skidor, små slädar och bå-
tar. Färder bort från hemmet verkstäldes om vintern på skidor eller
med renar, om sommaren till fots eller med ridhäst eller ock i båt.
Landsvägar och hjulåkdon furmos ej. — Klädedrägten var gjord ute-
slutande af skinn; kläderna syddes med bennål af husmodern. — Män-
nen slöjdade båtarna samt jagt- och fiskredskapen. Af öfriga slöj-
der och handtverk tyckes endast smedens yrke af ålder hafva varit
hemmastadt bland våra förfäder, ehuru det kan vara tvifvel under-
kastadt, huru vida de medfört smideskonsten från urhemmet. Af me-
tallerna synas endast kopparen och silfret hafva varit dem bekanta^
Bland redskapen för arbete i trä hafva de känt blott knifven; stenyxai*.
har för fornfinnarne enligt all sannolikhet varit bekant, men dettared-
skaps namn har gått förloradt, hvaremot de lärt känna järnyxan först
här vid Östersjön. Hvad beträffar tillverkningen af tyg, synas de ej
hafva känt någon annan art däraf än möjligen den att göra filt; mei>

väl kunde de med sländan spinna tråd af en nässelarts fibrer. Fåret
blef dem bekant först här liksom konsten att af dess ull tillverka
garn och tyg. Däremot förstodo de att barka skinn äfvensom att
anbringa nässeltråden och de barkade skinnen för sommarplaggen nå-
gra enkla färger. — Hafvet och egentlig sjöfart lärde våra förfäder
känna först vid Östersjön och Hvita hafvet Före ankomsten till de-
baltiska länderna bestodo deras fartyg af små och enkla båtar för flod-
och insjöfart; dessa farkoster begagnades ej till seglande, och de rod-
des ej häller på det nu vanliga sättet, utan framdrefvos medelst skof-
lande med en eller flere af det slags åror, som i de finska språken-
här namnet mela. — Städer furmos ej. Handeln bestod i byteshandeL
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Penningar såsom värdemätare voro fornfinnarne obekanta. Bytesmedlet
bestod af skinnvaror, i synnerhet ekorrskinn, mot hvilka man af syd-
ligare boende folk tillbytte sig det lilla, som var nödigt af utländ-
ska varor. Med undantag för några längdmått lärde man att känna
bruket af mått, mål och vigt af grannfolken vid Östersjön. — Familje-
lifvet synes hos våra förfäder hafva varit tämligen utbildadt. De tal-
rika benämningarna på detta område äro till största delen genuina
och till en stor del gemensamma för de särskilda finska språken, ett
bevis därpå, att de med dem benämda begreppen förefunnos redan vid
skilsmässan i öster. Äktenskapets ingående och bruken därvid synas
dock hafva redan under den hedniska tiden lidit några förändringar
-efter bekantskapen med de litauiska folken. Trälar furmos ej, men
väl lejda fria tjänare eller arbetare. — Ett slags kommun med nam-
net pitäjä synes hafva funnits åtminstone hos en del jämer, äfvensom
•en vald kommunal- eller krigschef, hvilken kanske äfven enligt billig-
het och gammal plägsed slet enskildas tvister. Men skrifna lagar och
egentlige domare furmos icke, ej häller ärftlige furstar eller någon stats-
bildning. Öfver hufvud synas fornfinnarne, liksom alla nornadiska och
jägarfolk, hafva satt större värde på en obegränsad individuel frihet
än den trygghet, som i ett samhälle vinnes på bekostnad af en del af
•en sådan frihet. Af denna motvilja för samhällsoket, som ännu delvis
anträffas i de finska folkens karaktär, är det förklarligt, att de angrän-
sande folken af slavisk och germansk härkomst, hvilka då redan lefde
i ordnade samhällen, jämförelsevis så lätt kunde underkufva de baltisk-
iinska stammarna. — Religionen var den schamanska, allmän för de
ural-altaiska folken, förr än buddhismen, muhammedanismen och kristen-
domen vunno insteg bland dem. Hvad de baltiske finnarne beträffar,
synas de dock redan under hednatiden lånat åtskilliga för schamanis-
men främmande religiösa föreställningar från de litauiska grannfolken.
Kristna läran tyckes hafVa blifvit predikad våra förfäder allra först
från den ryska sidan; men egentligen spriddes och rotfåstes denna
lära hos dem genom svenske och tyske missionärers bemödanden.»

»Sådan är, i sina yttersta konturer tecknad, den bild språket läm-
nar om våra förfäders lefnadsätt och kulturtillstånd, förr än de emot-
tagit intryck från de vid Östersjön bosatta folken af arisk härkomst.
Att den är trogen och öfverensstämmer med hvad verkliga förhållandet
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varit, kan naturligtvis icke till full evidens ådagaläggas, men dess sanno-
likhet bekräftas af det kulturtillstånd, hvari de ugriske finnarne ännu,

i dag befinna sig.» l

Studiet af de finska sagorna och sångerna kan säkerligen
lämna många vigtiga bidrag till kännedomen om finnames forna kultur-
Hittills har i detta hänseende egentligen endast den stora diktcykeln^
Kalevala utgjort föremål för undersökning; otvifvelaktigt är han ock
härutinnan utan jämförelse vigtigast I själfva verket lämnar detta
stora epos så många värderika upplysningar om en gammal tids seder
och lefnadsätt, att om de sammanföras från sina spridda ställen i
sångerna, vi erhålla en både omfattande och ganska utförligt tecknad
bild af forntida finsk odling.

Vi lära här känna en stam, som delad i hufvudsakligen tvänne-
grupper, kalevafolket och pohjafolket, bodde vid hvar sin strand af en
stor sjö; dessa besökte hvar andra än på friarefärder, än på härnads-
och plundringståg, oftare de sistnämda. Seder och lefnadsätt synas
hos båda hafva varit de samma.

Deras bostäder voro lika bygda och inrättade. Denna bostad ut-
gjordes af en fyrkantig stuga, hopfogad af timmerstockar — ett verkligt
pörte med ett stugrum och en förstuga. Ett sådant pörte hade ett ås-

formigt brädtak, å hvilket en med skjutbar lucka, stundom äfven med
skorsten försedd glugg fans för rökens utsläppande. En dörr, som hade-
tröskel, förde från förstugan. Stugan hade brädgolf, af röken sotade
timmerväggar med mossa instoppad mellan stockarna samt en ugn af
stenar. På åtminstone två sidor var hon försedd med fönstergluggar, som
kunde tillslutas med ett bräde. Inne i samma stugrum furmos längs väg-
garna bänkar: vidare en långbänk, den förnämsta bänken, hvilken sanno-
likt var fristående invid det långa bordet. Dessa porten voro af något
växlande storlek Invid pörtet fans en gårdsplan, på hvilken synas hafva-
varit planterade rönnar, då ansedda såsom heliga träd. Till gården
hörde en badstuga, bygd af timmer, försedd med dörr samt invändigt
med lafve och med ugn af kullerstenar. Genom att slå vatten på

1 A. Ahlqvist: Forskningar på de Ural-altaiska språkens område. D. 2>
De vestfinska språkens kulturord. Ett linguistiskt bidrag till Finnames äldre kul-
turhistoria. Helsingfors 1871. S. 232 o. f.
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ugnens upphettade stenar erhölls imbad, hvilket synes hafva varit
mycket omtykt af den tidens folk; vid badet smorde man in sig med
såpa och tvål samt gned och slog sig med i vatten uppmjukade kvastar.
Vidare hörde till gården rian, där säden torkades och tröskades med
slaga. Äfven omtalas stallet, boskapsskjulet, där husdjuren — hästar,
oxar, kor, får, svin — hade sitt tillhåll, då de icke voro ute på marken.

Åkerbruket utgjordes af svedjande; harfven äfvensom plöjning med
plog omtalas. Af sädeslag nämnas korn, hafre, råg och hvete; vidare
anföras fin, bönor, ärter, rofvor. Jämte åkerbruket lifnärde man sig
af fiske och jagt. Fisket, som öfvades i vidsträkt skala, skedde medelst
nät och not, ofta af betydlig längd, samt med metkrok. For jagten
användes båge med pilar samt jagtspjut och knif; bågen var ett verk-
ligt armbost, pilarna voro fjäderprydda; jagthundar furmos. Bland
stridsredskap omtalas äfven svärd, klubba, sköld, pansar m. m.

Vid sina färder till lands och sjös använde detta folk skidor, slä-
dar och båtar, de sistnämda af olika storlek och stundom försedda
med mast och segel. I båtbyggnad var man synbarligen mycket öfvad;
båtarna tyckas hafva varit tjärstrukna. För släden, som var försedd
med medar af trä, med fimmelstänger och med en slädkorg, spändes
blott en häst, hvilken kördes med tömmar och piska.

Uti smide synas de i Kalevala skildrade finnarne hafva varit skick-
lige. Järnet erhölls uppenbarligen af myrmalm; i smedens smedja finna
vi, utom kolhuset, äsja med blåsbälg, städ, tänger, slägga och ham-
mare. Utom det gröfre smidet nämna sångerna äfven, att smeden
kunde smida finare kvinnosmycken, såsom ringar, guldörhängen, hufvud-
prydnader, kedjor för gördeln m. m. Man tyckes äfven hafva kunnat
anbringa bilder af djur och andra sirater på de smidda föremålen.
Af annan slöjd omtalas här och där träslöjden; härför användes yxa,
knif, borr m. m. Äfven en annan för finnarne vigtig industri, att af
björknäfver tillverka hvarjehanda husgeråd och föremål, framför alt
näfverskor, namnes i sångerna. Angående husslöjden lära dessa oss vi-
dare, att kvinnorna med väfstol kunde väfva vadmal till klädedrägt och
täcken (ryor).

Männens klädedrägt bestod af skjorta, vadmalsrock, päls, byxor,
strumpor, stöflar (läderskor) eller näfverskor, bälte med vidhängande
knif, handskar (vantar), mössa eller hatt. Kvinnorna åter buro lintyg
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af lärft, kjortlar af ylletyg, gördel, strumpor, läderkängor eller näfver-
skor; hufvudet var vid högtidligare tillfällen prydt med blåa och röda
sidenband, guld- och silfversmycken samt örhängen; också omtalas hals-
och armband äfvensom bröstprydnader af silfver, guld och tenn; i gör-
deln synas metallprydnader af tenn, koppar, guld, silfver varit infästa.
Kalevalasångerna äro icke sparsamma på guld och silfver, då det
gäller kvinnornas utstyrsel. Af särskildt intresse är, att dessa drägter
och prydnader förvarades i särskilda bodar ute på gården samt där
lågo nedlagda i skrin; en antydan finnes äfven, att familjens medlem-
mar hade hvar sin bod.

Männens sysselsättning utgjordes förnämligast af fiske och jagt,
åkerbruk och hästskötsel, smide och träslöjd, båt- och stugubyggnad.
Kvinnornas sysslor voro, utom väfnad och boskapens vård, sädens mål-
ning och brödbakning, matlagning, ölbryggning, mjölkning, sömnad och
tvättning af kläder, stugans och husgerådets renskurning; slutligen
skulle kvinnorna hålla bäddarna i ordning och bereda badstugan till
badning. Utom familjens egna medlemmar biträdde vid sysslorna äfven
tjänare, så väl manlige som kvinliga. Af flere ställen i sångerna sy-
nes det, som om man på den tid, som besjunges, ännu hade verkliga
trälar (>min träl, du köpte >; »slaf, som jag för pengar vunnit»; >lifs-
tidsträlen ; >min beständiga trälinna»; o. s. v.); ja en gång omtalas
tydligt, huru en man sålde en annan (Kullervo) till en tredje (smeden
Ilmarinen), och där uppgifves äfven priset för försäljningen; denne träls
syssla blef att valla boskapshjorden; hans kost blef usel.

Kalevalasångernas folk lefde eljest af fiske, jagt, boskapsskötsel och
åkerbruk. Hvetebrödet var en sällsynthet; rågbröd, kornbröd och hafre-
kakor vida mera i bruk; äfven barkbröd (bröd af tallbark) och halm-
bröd användes; honungsbröd, gräddpiroger omtalas ock; af mjölken,
som stundom förtärdes redan såsom spenvarm, kunde man bereda smör,
hvilket räknades till läckerheterna, men, så vidt man kan sluta af sång-
erna, icke ost. Biskötsel var, att döma af den ofta omtalade ho-
nungen, i bruk. Höns nämnas flerstädes. Af de tama kreaturen åt man
oxe, får och svin. Af fisk tyckes man mest hafva användt abborre, sik
och lax. Salt erhölls genom handel (»saltet hemtadt var från Tysk-
land, bortom vattnen ofvan Dvina»). Såsom dryckesvaror användes,
utom vatten och mjölk, äfven kalja, mjöd och öl. Det sistnämda,
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ölet, var jämte dess beredning af humle tydligen kändt af kalevala-
sångernas folk. Dessa drycker bjödos i kärl af flere slag, såsom stop,
kanna, stop med tvänne handtag, fembandskärl; äfven omtalas silfver-
kannor och gyllene kannor. Af öfriga kärl och redskap för maten mär-
kas bunkar, fat och skålar, skedar och knifvar.

Efter måltiderna, synnerligen festerna, förnöjde man sig med sång
och spel, dans och lekar. I synnerhet omtalas ofta sången, och denna
hade uppenbarligen en stor rol. Ofta tillskrifves sången en under-
görande förmåga. De föremål, som af sångarne besjöngos, framkallades,
heter det, i verkligheten: man kunde sjunga fram rönnar och ekar,
oxar och ulfvar, brunnar och sjöar; sången förvandlade markens sand
till pärlor, ovännen kunde kvädas ned i kärret ända till hakan, så att
»mossa ren hans mun berörer, trädens rötter nå hans tänder», o. s. v.
Men om sången sålunda ofta användes såsom trolldomsmedel, kunde
han dock äfven väcka glädje och förtjusning bland människorna; där-
om vitna många ställen i dikten.

I nära samband med sången och trolldomsrunorna står fornfin-
narnes lära om guda- och andeverlden, hvars högre och lägre väsen
ofta framskymta i kalevaladikten; därmed sammanhänga äfven åtskil-
liga drag af läkedomskunskap, i det flerstädes omtalas beredning och
användning af hvarjehanda salfvor, af förband vid sårbehandling, de
sjuka delarnas gnidning o. s. v. Oftast användes dock därvid antingen
samtidigt eller ock allenast kvädande af besvärjelsesånger och anro-
pande af andemakter. Den egentliga äkta runosången, som skilde sig
från de andra däri, att han utfördes af tvänne män gemensamt på det
sätt, att han växelvis af dem afsjöngs., beskrifves ock i Kalevala, t. ex.:

»Fins väl här bland denna ungdom,
här i detta stora slägte,
den som lade hand i handen,
likt en hake mot en annan,
och med mig till orda toge,
började att runor kväda
till ett glädtigt slut på dagen?»

Af blåsinstrument användes vallhornet eller luren af horn eller ben.
Finnames vigtigaste musikaliska instrument var dock kantelen eller den
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finska harpan. Kantelen, »glädjens redskap >, »ett ovanskligt glädje-
verktyg», omtalas utförligt i Kalevala. Dikten skildrar, huru han ska-
pades; huru han spelades, och huru hans toner framlockade tårar ur
mäns och kvinnors ögon; huru stugors tak och golf, dörrar och ugnar,
huru skogens träd och invånare hänfördes af spelet. Man ser af alt,
huru högt Kalevalas fornfinnar skattade sången och kantele-spelet
Högre kan knapt fantasien sträcka musikens trollmakt än därhän, att
hon väcker lif och glädje i all naturen, både hos människor och djur,
skogens träd och jordens klippor, vatten och luft

Vi hafva nu kastat en blick på odlingen hos det finska folk, som
kalevalasångerna skildra. Men vi hafva ännu icke fått någon ledning
för bedömande af det tidskede, denna odling tillhörde, och icke häller
af det landområde, som af folket beboddes.

I afseende på den senare frågan kunna vi på grund af naturför-
hållandena i det land, som sångerna skildra, antaga såsom högeligen
sannolikt, att både Kalevala och Pohjola lågo vid Ladoga, det ena syd-
ligt, det andra nordligt om denna stora sjö. Nordligare kan åtmin-
stone kalevalalandet icke gärna hafva legat, ty i sångerna omtalas
ofta eken såsom där inhemsk; detta träslags nordgräns berör justFin-
lands sydligaste delar. I stället för Ladoga kan dock äfven Finska
vikens innersta bukt möjligen hafva utgjort det stora vatten, vid hvil-
ket kalevalasångernas land låg. Att renar omtalas såsom förekom-
mande i Pohjola bevisar intet mot detta områdes belägenhet vid La-
doga, ty vildrenen sträcker enligt säker uppgift ännu vintertiden sina
ströftåg ned mot Ladogas norra stränder.

Svårare synes må hända den frågan att besvara, hvilken tid kale-
valasångerna skildra. Att hon var hednisk, förkristen, framgår uppen-
barligen af dessa sångers eget innehåll; endast den sis,ta sången, hvil-
ken säkerligen härrör från en senare period, vidrör ett kristet ämne,
själfva kristendomens införande i landet Nu infördes kristna läran i
Finland väster ifrån genom svenskarne i tolfte, trettonde och fjortonde
århundradena; från rysk sida tyckes den grekisk-katolska bekännelsen
något, om än ojbetydligt, tidigare hafva påverkat finnarne i öster. Dock
torde det hafva dröjt ganska länge, innan kristendomen hann tränga
bort till kalevalasångernas bygder. Af alt framgår, att dessa sånger
icke kunna hafva diktats senare än under 1300-talet. Men nu före-
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kommer i samma diktcykel en sång om humleplantan och humlens an-
vändning för ölberedning; denna växt skildras här såsom en nykom-
ling till Kalevalas näjder; före humleölets införande användes därstä-
des det af honung beredda mjödet äfvensom spisölet, sannolikt bitter-
gjordt med inhemska örter. Men nu vet man, att humlen först om-
kring år 1000 blifvit allmännare använd, och detta i mellersta och sö-
dra Tyskland; möjligt är emellertid, att finnarne redan något förut er-
hållit humlen från ryssarne. Humlesången torde därföre vara något
äldre än elfte århundradet Men alla kalevalasångerna höra icke till
samma tidskede som humlesången; en stor del af dem är äldre, huru
mycket kan dock icke angifvas. Säkert är, att de alla tillhöra en fullt
utvecklad järnålder. Om man antager, att de härröra från en tid mellan
det femte och det fjortonde århundradet, altså tiden före kristendomens
införande, torde man komma sanningen nära. Därmed öfverensstämmer
äfven den föreställning man måste göra sig om finnames odling under
detta skede. Denna odling är nämligen i åtskilliga delar så hk deras
germanske grannars, denna tids skandinaviska folks, att hon med vissa
ändringar rörande rent finska drag skulle kunna gälla äfven för dem.
Emellertid bör här betonas, att dessa sånger återgifva odlingen icke
ensamt under denna period, då de antagligen erhållit den form, i hvil-
ken de sedan med mindre ändringar fortlefvat på folkets läppar ända
intill våra tider; i dem ingå säkerligen äfven många drag af en ännu
äldre odling, framför alt mytiska och religiösa föreställningar.

I alla händelser har altså studiet af kalevalasångerna gifvit oss
en bild af det finska folkets odlingstillstånd under den senare delen
af deras hedniska tid; en tid, som efterträdde den period, för hvilken
den ofvan anförda, ur finska språkets kulturord tecknade bilden gälde.
Af flere skäl antager man, att de finska stammarna från det inre af
Ryssland invandrat i det nuvarande Finland ungefär i det åttonde
århundradet. Den i kalevalasångerna tecknade kulturen skulle således
vara den, som dessa stammar egde efter ankomsten till Finland och
beröringen med de skandinaviske grannarne.



2

3HT~i äro nu inne på det, som utgör egentliga ämnet för denna
afhandling, eller beskrifningen af de finska etnografiska föremålen i
Nordiska museet. Såsom en förklaring öfver dem anser jag mig böra
lämna en framställning af vissa vigtigare delar af den finska etnogra-
fien, hvilka just belysas af och åter själfva belysa dessa föremål.
Det har därjämte, såsom jag i mitt förord anmärkt, synts mig lämp-
ligt att gifva i fråga varande skildring något större utförlighet, och jag
meddelar därföre här det hufvudsakliga, som om detta ämne förekom-
mer i mitt arbete om Finska kranier. l

Innan jag öfvergår till denna framställning, synes det mig lämp-
ligt att yttra några ord om naturens beskaffenhet i det land, där det
ifrågavarande folket lefvat och utvecklat sig. Då det emellertid ännu

Bild 2 (se ofvan) återgifver efter fotografi en kåta å en bondgård i Pihtipudas
socken, Tavastland.

1 G. Eetzius: Finska kranier jämte några natur- och literaturstudier inom
andra områden af finsk antropologi. Stockholm 1878. S. 89 o. f.
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icke är möjligt att annat än tillnärmelsevis angifva de trakter, där de
finska stammarna uppehöllo sig före ankomsten till trakterna af Ladoga
och Östersjön, återstår det endast att taga i betraktande naturen i
deras senare hemland. Hvad har yttras därom, kan i allmänhet
gälla för detta i dess helhet. Det land, till hvilket de invandrade fin-
narne kommo, var ett skogsland, genomkorsadt af sandåsar och bärgs-
höjder med mellan dem liggande dalsänkningar, som voro fylda af
större och mindre sjöar i otalig mängd. Man har kallat hela detta
land en skärgård, och det är i sanning en ganska träffande bild. Detta
sjö- och skogsland var vid finnames ankomst säkerligen endast i min-
dre sträckor upprödt och bebygdt; och utan tvifvel gingo därefter åt-
skilliga århundraden förbi, innan de väldiga furuskogarna glesnade och
gåfvo rum för några vidsträktare fält och odlade bygder. Men om
också denna skogsrödjning alt mer och mer egde rum, och sålunda
landets utseende under tidernas lopp i åtskilliga hänseenden undergått
ändringar, så passar likväl i så mycket dess nuvarande beskaffenhet
in därpå, att en skildring af den senare äfven i allmänhet återgifver
dess forntida natur.

Nu för tiden kan man med Johan Ludvig Runeberg * inom Finland
särskilja en natur i det jämna, odlade och rikare kustlandet med dess
skärgård af tallbevuxna klippöar, och en annan natur i upplandstrak-
terna med deras höjder, deras ödsliga träsk och deras moar, till hvilkas
innersta ingen stig leder. I fordomtima, innan odlingen utbredt sig, var
dock säkerligen skilnaden på långt när icke så stor som i senare tider;
och därföre torde den skildring, som Finlands nyssnämde store skald
gifver af denna upplandsnatur i en af de norr ut belägna inländska
socknarna, Saarijärvi, mycket väl kunna gälla för de näjder af lan-
det, där de finska stammarna i forntiden slogo sig ned efter sin in-
vandring.

»Ingen ting>, säger Runeberg, »kan imponera mäktigare på sinnet
än djupet af de omätliga ödeskogarna. Man vandrar i dem som på
bottnen af ett haf, i en oafbruten enformig stillhet, och hör blott högt
öfver sitt hufvud vinden i granarnas toppar eller de skyhöga furornas

1 J. L. Eunebekg: Några ord om nejderna, folklynnet och lefnadssättet i
Saarijärvi socken. Helsingfors' Morgonblad 1832. — Samlade skrifter. B. 5. Örebro
1864. Se sid. 405 o. f.
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kronor. Då och då anträffas, lik en nedgång till underjorden, en
skogssjö, till hvars brådstupande träbevuxna bädd ingen vindfläkt irrat,
och hvars yta aldrig krusats af annat än abbortroppens lek eller den
ensam jagande lommens simning. En himmel hvälfver sig djupt un-
der ens fötter, lugnare än den där uppe synes, och som vid in-
gången till evigheten tycker man sig vara omgifven af gudar och an-
dar, hvilkas gestalter man med ögat söker, och hvilkas hviskningar
örat hvarje stund väntar att få uppfånga. — At ett annat håll hör
man ljudet af en skogsbäck. Man går ditåt, man tycker sig vara

helt nära och ser dock intet annat än den ljungbevuxna sandmon
och stam vid stam af de furor den bär, tills på ett käppkasts af-
stånd den motsatta stranden börjar röja topparna af sina björkar.
Först då, när man nått randen af mon, ser man en skymt af den
glittrande böljan mellan löfven; och fattar man, för att betrygga sitt
nedstigande, med sin högra hand roten af en björk, så kan man med
den vänstra stödja sig på de öfversta grenarna af en annan. Har
man nått bäcken, så ser man öfver sig ett blott några få famnar
bredt bälte af himmelen, och på båda sidor har mån en ogenomskåd-
lig väfnad af löf och stammar. Hinner man efter långa vandringar
mellan enformiga träd på heden omsider dess gräns, så framstå såsom
genom en förtrollning i en tafla af den största växling och omfattning
för ens öga träsk vid träsk, med löfrika holmar och uddar, strömdrag,
fält och kullar. Förvånande äro de skiftande massor af ljus och mör-
ker man med en enda blick kan omfatta, från de nästan svarta gra-
narna i den sumpiga dälden till tallskogen, som vidtager ofvanom den,
och björkarna, som i en krans omgifva foten och sidorna af det öfverst
uppstigande bärget En ännu större skönhet får alt detta, då solske-
net en sommardag, brutet af molnen, i ständiga nyanser spelar däröfver.»

Denna natur, anslående redan genom sin ständiga växling mellan
sjöar och skogsland, är dock till sitt skaplynne framför alt lugn och
allvarlig. »Naturen här», säger en annan finsk författare vid fråga
om hennes återverkan på folkets poesi, »älskar mera sammanhang än
skarpa motsatser, och visar sina skönheter mera i vidsträkta färgrika
taflor än i enskilda storartade bilder. Låtom oss>, säger han vidare,

> till sammans med de unga vännerna i Hanna bestiga den sandiga
kullen, på hvars topp:
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höjde sig furor mot skyn, halfbrända, med glesnade kronor;

låtom oss härifrån vid midsommarsolens nedgång kasta en blick öfver
näjden under våra fötter:

En ändlös
tafla af skogar och vatten och fält utbreddes för ögat,
klädda i skimmer ännu af aftonens mattade purpur.

Sådana taflor möta i Finland vandraren vid hvarje steg; sådana är
det äfven, som finnen mest älskar, och som djupast återspeglat sig i
hans själ. Väl eger den finska naturen äfven en annan sida, mindre
leende och mera hög, kraftfull och storartad, mera danad att väcka
en djup och känslorik själstämning; men utan att förneka denna na-
turs allmänna tycke. Äfven denna sida imponerar hufvudsakligen ge-
nom sin lugna värdighet och sin oändliga stumhet; talar till oss i omät-
liga ödemarker och skogar mera än i branta bärg, svindlande höjder
oller dånande vattenfall.» l

Men om ock dessa antydningar angifva den finska naturens all-
männa tycke, så finnas dock i den samma äfven utströdda många en-
staka pärlor af äkta romantisk halt, så väl skiftande och leende ut-
sigter som stupande branter, brusande forsar och skummande vatten-
fall. Jag har haft lyckan att se och beundra åtskilliga af dessa under-
sköna näjder och tillåter mig att ur en föregående reseskildring 2 anföra
«tt utdrag, som berör några af denna naturs förnämligare skönheter.

Hon är värd att älskas, denna Finlands mångbesjungna natur.
Se henne en morgonstund från den beryktade Kangasalaåsen, då dim-
man lyfter sitt hvita dok och afslöjar för dig dessa talrika sjöar bland
ljusgröna ängar och mörka skogsband, eller skåda henne än hällre från
den underbara halfmilslånga Pungaharjuåsen, utmed hvars rygg lands-

Tagen smyger sig fram — åt båda sidor, ofta ej mer än ett stenkast,
skild från den dunkla vågen, i hvilken majestätiska furor och behag-
fulla björkar spegla sina kronor! Mellan deras stammar öppna sig,
snart sagdt för hvarje steg du tager, nya växlande utsigter af en ståt-

1 Fosterländskt album. Utgifvet af H. Kellgren, E. Tengström, K. Tiger-
stedt. I. Helsingfors 1845. S. 116.

2G. Eetzius: Från Finlands bygder. Ny Illustrerad Tidning 1875. Äfven i
särskildt aftryck.
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lig stämningsfull, än högtidligt allvarsam, än lekfullt sprittande natur,
skänkande dig nära nog inom en half mils trånga gräns en profkarta
på Finlands naturskönheter. Eller se dessa näjder från den höga
Pohjobacken vid Kuopio en aftonstund, då solen med sin sista glöd
spränger mörka vattentyngda moln och med majestätiskt sken kastar
sitt guld på de aflägsna bärgen och på Kallavesis vattenspegel, bland
dessa hundratals granbevuxna små öar, likt mörkgröna kransar nyck-
fullt utkastade på vågen! Eller se denna natur hvar som hälst under

3. Det inre af en skog,
sedt från Pungaharjuåsen i Kerimäki socken, Savolaks.

Efter fotografi.

en ljus midsommarnattshimmel: öfveralt sjöar, ängar, dalar och skog-
klädda höjder i ständigt växlande fägring och med ständigt nya toner.
Stundom får du skåda detta egendomliga brunröda sken från den nyss
nedgångna solen i västern spegla sig i sjöarna i underfull färgprakt
och från solens läger uppstiga en krona af radierande matta strålar,
som spela likt norrskensflammor; på vattenspegeln ligga asur- och mörk-
blåa klara bälten, där och hvar afbrytande det från himmelen reflekte-
rade brunröda skenet; uddarna och öarna med sin dunkla grönsvarta
färg kontrastera ypperligt mot himmelen och vågen; luften är lugn och
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mild; trastarna sända till den flydda dagen sina afskedstoner. Du gri-
pes oaflåtligt af stämningen. — Natten viker, och skenet mattas alt
mera, men rödt blir bältet i nordväst för att snart öfvergå i morgon-
rodnadens liffulla rosenskimmer.

Bild 1 (se sid. 1) återgifver ett landskapsparti från Korpilaks; han
kan gifva en god föreställning om finsk natur, sådan hon visar sig för
vandraren i mellersta och södra Finland. Bild 3 utgör ett parti från
höjden af Pungaharjuåsen och gifver en bild af en finsk skogsinteriör.

Men Finlands natur har ock andra, kanske ännu mera storartade
skådespel att bjuda på. Se denna ståtliga, nära sextio fot höga Kyrö-
fors (bild 4), hvars skönhet dock under senare tid blifvit något störd
af människohanden genom anläggningen af vattenverk vid hans klipp-
bräddar! Se på Nokiafors \ som rullar sitt hvita skum emellan yppigt
skogklädda stränder! Eller dröj om våren en stund nere i dalen vid
Tuovilanlaks 2, sedan du på en slingrande stig och gripande tag i trä-
rötter och grenar stigit ned utför den branta bärgväggen till bottnen
af denna trånga och djupa, vildt romantiska klyfta, hvars väggar trots
sin stupande beskaffenhet äro öfverklädda af gran och björk, som likt
klättrande getter smidigt tagit fasta på hvarje den minsta skrefva!
Djupt ur klyftans botten skjutaväldiga granstammar upp mot himmelen,
men de nå på långt när icke dalens öppning. Därunder slingrar i bi-
sarra ringar ett forsande vatten bland de yppigaste små ljusgröna lun-
dar af Struthiopteris och andra ormbunkar, stänkande på dem sina
pärlor af klaraste kristall. Uppe i klyftans himmelstak, i det smala
blå, segla hvita moln, mellan hvilka solstrålar titta fram liksom lekande
kurra gömma. Men vänd dig nu om mot det håll, hvarifrån det under-
liga sorlet kommer, och du får se Korkiakoskis hvitskummande fors
kasta sig hufvudstupa utför den mer än hundra fot höga branten tätt
framför dig, och det ar just han, som sedan kristallklar smyger sig
slingrande fram under ormbunkarna. Här bjuder färgen sig nästan så-
som af sig själf åt penseln, tonen åt cittran. Sätt dig ned här på klip-
pans kant och dröm; stämningen är helgjuten, ingen ting skall störa
din hänryckning.

1 I Birkala socken, Satakunda.
2 I den till Savolaks hörande delen af Pielavesi socken. I närheten är Korkia-

koskis fall.



4. Kyröfors
i Tavastkyro socken, Satakunda.

Efter fotografi.
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Men bland dessa små ögonkast på finsk natur må vi icke glömma
det verldsberyktade Imatra vattenfall, där Saima kastar sin väldiga
vattenmassa ut mot hafvet. Man har till och med velat räkna det
till verldens underverk; i alla händelser är det den finska naturens
stoltaste prydnad.

Vi skulle ännu länge kunna fortsätta denna samling af finska ut-
sigter, vare sig utmed Ruovesis eller Saimas stränder, bland Karelens
bärg eller på Ladogas oroliga våg. Men hvad vi sett kan vara nog
för att fatta den tjusningskraft, med hvilken Finland bundit sitt folks
hjärtan så fast och troget, att detta ej vill utbyta sin fattigdom hemma
mot guldet i andra land.

Men om nu ock denna än ödsliga, dystra och enformiga, än stun-
dom leende och romantiska natur med mäktiga drag och i flere rikt-
ningar gjort intryck på det finska lynnet, på folkkaraktären och folk-
poesien, så har hon dock äfven i andra hänseenden än de rent psyki-
ska inverkat på detta folks öden. Af landets beskaffenhet är folkets
lefnadsätt i väsentlig grad beroende, ty folket måste rätta sig efter de
källor till näringsfång, på hvilka landet har att bjuda. Att de gamle
finnarne i första rummet skulle vara jägare och fiskare, framgår af
Finlands rikedom på skogar och sjöar. Utan tvifvel hade de redan i
de land, där de förut haft sina hemvist, idkat samma näringsfång, men
i det nya landet utvecklades antagligen ännu mera deras skicklighet i
dessa idrotter. Den kultur, de i öfrigt medfört från sitt forna område,
mottog nya intryck från nya grannfolk; och det torde blifva en svår
uppgift att af annat än låneorden säkert skilja den äldsta, rent finska
kulturståndpunkten från dessa nyare påverkningar af andra folks odling.

Hvad jag i detta hänseende sökt eftersträfva har varit att upp-
spåra de drag af äkta finsk karaktär, som ännu kunde finnas kvar i
form af etnografiska föremål. Därnäst vore det af stor vigt att påvisa
de bruk och föremål, som fornfinnarne mottagit af germanska grann-
folk, och särskildt sådana, som härrört från beröring med goter i Ryss-
land och med skandinaver vid Östersjön. För detta senare ändamål
fordras dock ett långt förarbete, en utredning af de gotiska och forn-
skandinaviska folkens etnografi. För de skandinaviska ega vi hopp om
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att genom Artur Hazelii utmärkta samlingar inom ej alt för lång tid
erhålla en sådan utredning. Då därtill finnarne själfve nu med det
dem karakteristiska allvar egnat sig åt studiet af den finska etnogra-
fien, torde det icke dröja så länge, innan äfven denna intressanta fråga
får sin belysning. — Jag skall här inskränka mig till att lämna några
bidrag till kännedomen af den finska etnografien, särskildt hvad angår
boningsformerna och några andra föremål af intresse.

Det synes mig lämpligast att börja med skildrandet af spåren ef-
ter den äkta finska kulturen. Ty värr äro de endast få, men där-
före ock så mycket märkligare. Bland dem torde kåtan intaga det
främsta rummet.

I nordöstra delarna af Tavastland och stundom äfven i Karelen
träffade jag under min nämda finska resa invid åtskilliga gårdar ett
slags primitiva byggnader, som vakte min» synnerliga uppmärksamhet.
De kallades af finnarne själfve kota och furmos både å torftigare och
å mera välmående bondgårdar; de lågo i närheten af det egentliga bo-
ningshuset, vanligen ett eller högst ett par hundra fot från det samma,
ofta tätt invid badstugan eller fähuset. De voro uppförda af spjälar.
Dessa vanligen 10 till 20 centimeter tjocka och 4 till 6 meter långa
spjälar voro tillverkade genom längsklyfhing af smala stammar (tallar
eller oftare granar) i tre till fyra delar; grenarna voro afhuggna invid
deras afgångställen, men barken vanligen kvarsittande. Spjälarna
voro stälda mot hvar andra, i en cirkel af 2,5 till 4 meters genom-
skärning samt med nedre ändarna något nedstuckna i marken. Deras
öfre ändar åter voro sänkta inåt mot hvar andra, delvis upptill nå-
got korsande hvar andra. Till sammans bildade sålunda dessa spjälar
en byggnad i form af en kägla eller kon, hvars höjd var inemot en
half gång större än genomskärningen vid basen. Vid könens topp voro
spjälarna å ena sidan något skilda från hvar andra, så att ett tillräck-
ligt hål var lämnadt till rökfång. Nedtill var äfven vid ena sidan en
större öppning i spjälväggen, afsedd till ingång; för denna senare fans
stundom en lös dörr af spjälar. Byggnadens Yigg bestod sålunda van-
ligen af endast ett lager af spjälar, hvilka här och där mellan sig
lämnade smala öppna springor; i andra fall såg man dessa springor
tätade medelst utvändigt pålagdt och instoppadt ris och mossa. I
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ännu andra fall hade man tätat springorna genom att utvändigt lägga
ytterligare ett lager af kortare spjälar. Det framgår häraf, att kåtorna
än voro mera lösligt, än åter mer omsorgsfullt bygda.

Då man genom dörröppningen inträdde i en dylik kåta, befann
man sig i ett rum af konisk form, endast med
marken till golf och med ljus infallande dels
frän dörröppningen, dels från rökhålet och
stundom genom väggens smala springor, hvilka
senare på grund af själfva konstruktionen na-

5. Kåta
i genomskärning.

turligtvis voro bredast nedtill. Det lyckades
mig att erhålla en fotografi af en sådan kåta,
och jag lämnar här en bild däraf i träsnitt
(bild 2, se sid. 12). Invändigt voro väggarna
vanligen nedrökta och sotiga. Kåtorna an-

6. Grytkrok af trä
ur en kåta i Pielavesi socken.

Tavastland.
1/10 af nat. storl.

Origin. i Kordiska museet.

vändas nämligen såsom kokhus. Ungefär midt i kåtans höjd träffa-
des därföre alltid en trästång fäst tvärs öfver; denna stång tjänade så-
som upphängningsmedel för kokkärlet: vid tvärstångens midt var näm-
ligen fäst en hänginrättning, och vid hennes undre ände hängde gry-
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tan eller kitteln. Bild 5 återgifver en finsk kåta i genomskärning.
Grytkroken var stundom af järn, oftare af trä (enträ), men af ungefär
samma konstruktion och längd. Jag meddelar här en bild (bild C)
af en sådan hängkrok af trä; däraf synes, att han består af tvänne
käppar, hvardera försedd med en krokig grenstump i ena änden; de
båda käpparna ligga invid hvar andra och sammanhållas af tvänne
vidjeringar, hvilka äro dragna genom hvar sin, mot själfva kroken
motsatta ände af käpparna, omfattande den andra käppen. I den ena
af dessa käppar är skuren en rad af djupa skåror eller hugg. Hela
denna konstruktion afser att kunna förlänga eller förkorta afståndet
mellan hänginrättningens båda ändar, och dymedelst äfven att kunna
höja och sänka själfva grytan. Den öfre längre kroken hänges öfver
kåtans tvärstång, i den undre mindre åter hänges själfva grytan; å
den i bild 6 aftecknade hänginrättningen är afståndet mellan and-
krokarna det minsta här möjliga, men flyttar man den undre vidje-
ringen till ett öfre hak, förlänges detta afstånd, och i samma mån
kommer en däri upphängd gryta att sänkas. Dessa hänginrättningar
voro vanligen, då de en tid användts, nedsotade och svarta. Grytan
eller kitteln var af järn, tung och af ganska groft arbete, af halfsferisk
form eller ofta två tredjedelar af en sfer, sålunda med rundad botten;
upptill hade han en halfring af järn, med hvilken han upphängdes vid
kroken. Dessa simplare kittlar tillverkades ännu af landsbygdens egne
smeder. Kitteln hängde öfver en mycket primitiv eldstad, som utgjor-
des allenast af några kullerstenar, liggande i hög å markgolfvet i mid-
ten af kåtan; här såg man den rykande elden från några å kuller-
stenarna liggande vedbränder stiga upp mot den strax ofvanför häng-
ande grytan, samt sedan sända sin rök hvirflande upp mot rökfånget
och genom dess hål ut i rymden.

Så, som nu är skildradt, voro de kåtor inrättade, hvilka jag och
mina reskamrater voro i tillfälle att se under vår resa i Finland. De
nytjades nu för tiden såsom ett slags extra kök. Deras bruk uppgafs
egentligen vara inskränkt till sommartid; om vintern lära de föga an-
vändas. Man kokade här hufvudsakligen vatten för klädtvätt och dy-
lika behof, men äfven stundom gröt, potates m. m. Emellertid bör jag
nämna, att icke alla kåtor, som vi sågo, hade ofvannämda storlek.
Stundom, synnerligen i Karelen, sågo vi äfven sådana af mindre dimen-
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sioner, om än i öfrigt lika bygda; dessa senare användes endast för
tvätt af kläder och träkärl m. m.

Denna nu skildrade konstlösa byggnadsform visar sig, såsom ofvan
antydt, vid närmare efterforskning utgöra en af resterna från finnames
äldsta kulturperioder. Ahlqvist har ock med sin skarpa blick för egen-
domligheterna i finnames forntidsskick lagt märke till denna intres-
santa lämning, och gifvit en utredning af hennes utveckling och samband
med andra finska folkstammars bostäder. Han yttrar härom *: »Den
som rest i de nordöstra delarna af vårt land har icke kunnat undgå
att bland där förekommande egendomliga byggnader fästa sin uppmärk-
samhet vid en mindre sådan, som saknas hvarken i ett torp eller på
ett välbygdt bondhemman. Denna byggnad, som befinner sig på nå-
got afstånd från de öfriga husen och vanligen i närheten af badstugan,
är till sin gestalt kägelformig, uppförd af skalade gran- eller tallstänger,
som äro åtta till tolf alnar långa och i tjockänden ungefär ett kvarter
eller mindre tjocka. De smalare ändarna luta upptill mot hvar andra,
äro på något sätt sammanbundna och så stälda, att ett litet hål öfverst
är öppet såsom rökfång. Under detta hål och således i den cirkel-
runda byggnadens medelpunkt är eldstaden, bestående vanligen af nå-
gra lösa flata stenar, på och mellan hvilka eldbränderna ligga, medan
en gryta eller kittel hänger öfver elden i ett grythänge, f. haahlat, som
har sitt fäste på en tvärstång högre upp. På sidan finnes en ingång,
som vanligen är försedd med en lätt dörr af tunna bräder. Denna
byggnad, som i vårt lands svenska språk kallas kölna och på finska
kota, begagnas numera blott till kok- och tvätthus, hälst under den
blidare årstiden och vid sådana tillfållen, då man af en eller annan
anledning ej vill göra upp eld i spisen af boningstugan.»

»Detta är emellertid den äldsta art af boning, hvari våra förfäder
sökte skydd mot köld och oväder, såsom äfven ett finskt ordspråk in-
tygar, sägande

Bland fångstredskap äldst är buken,
grytan är det äldsta käril,
kåta är den äldsta boning,

Uppfinningen af en så anspråkslös boning var lätt gjord': sannolikt

1 A. Ahlqvist: Anf. st. S. 92 o. f.
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stödde man först de trän, hvaraf dess vägg skulle bestå, mot någon
växande- trästam, hvarpå Joukahainen troligen syftar, då han säger
(Kal. 3: 207 o. f):

Våta tufvan är äldst bland marker,
videt är det första träslag,
furans rot den första boning;

och hvilket äfven antydes i det bekanta vackra ordspråket:

Lyssna till den granens susning,
vid hvars rot ditt bo är fåstadt;

och först senare begynte man uppföra boningen fristående. Utan tvifvel
skulle en sådan boning varit om vintern omöjlig att bebo, i fall man
ej gjort väggen tätare genom att utanpå öfverdraga den med täcken
af skinn eller filt, och att dess utom nedtill förse den med en hög
vall af snö. Inuti var hyddans botten — något golf hade den ej —

fyld med hö, hvilket liksom de invid väggen stående låga och divan-
artade ställningar, som på en gång företrädde bänkar och bord, var
rikligen takt med renskinn eller björnhudar och sålunda kring elden
erbjöd ett mjukt och varmt läger att hvila på. Till sommaren flyttade
man, äfven om boningsplatsen förblef den samma, i en större, svalare
och luftigare kåta, uppförd af glesare resverk, som öfverdrogs med näfver,
och hvari man mindre plågades af ohyra, samt hade mera utrymme
än i vinterkåtan att medelst rökning — saltet var sällsynt — kon-
servera den fisk, som ej förtärdes på stället. Men då boningsplatsen
för vintern valdes med afseende å jagten uppe i skogen, och närings-
fånget om sommaren åter nödgade att uppsöka sjöarna och floderna,
drog man efter vårejis ankomst vanligen till ett fiskeläge vid dessa och
uppslog näfverkåtorna här. Fiskelägena voro alt efter deras fiskrik-
het gemensamma för flere eller färre familjer; hvaremot vinterkåtorna
stodo i skogarna enstaka, emedan hvarje familj behöfde ett stort jagt-
område kring sig. Omedelbart bakom kåtan vidtog urskogen. Fram-
för dess ingång, som för solvärmens skull och undan den kalla vinden
från norr alltid var på södra sidan — hvaraf söderns finska namn
etelä af esi (stam eté), det framtill belägna — var en öppen plats, be-
vuxen med en nässelart, af hvars tågor man gjorde tråd. På sidorna
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stodo några små visthus, f. aitta, uppförda på höga stolpar, för att det
därinom förvarade, bestående af torkadt kött, torr fisk och skinn, skulle
vara oåtkomligt för både stora och små rofdjur.»

»Att denna art af boningar före jordbrukets uppkomst bland dem
var allmän hos de finska folken, därtill kan man sluta bland annat af
den omständigheten, att den, sådan den nu beskrifvits, förekommer hos
dessa folk ytterst i väster (lapparne) och ytterst i öster (ostjakerne),
och att en så betydlig kvarlefva som den finska kåtan däraf ännu åter-
står till och med hos det mest civiliserade af dem. Också är namnet
för denna art af boning gemensamt för alla finska språk: f. kota, hvaraf
benämningarna för begreppet hem koto och koti äro modifikationer; e.
koda; liv. koda och kuoda; vot. koti och koto; veps. kodi; la. goatte
och köte; mordv. kud; tscher. kuda, koja; votj. gid, stall, gård; ostj. hot.»

Jag har här i hennes helhet anfört denna Ahlqvists utredning af
kåtans ursprung, emedan hon synes mig synnerligen märklig. Att
denna finska kåta röjer den närmaste slägtskap med lappames och
andra finska folks motsvarande boningar, torde näppeligen någon vilja
neka, som haft tillfälle att jämföra dem. För dem, som icke sett lap-
pames kåtor, finnes hos Gustaf von Duben l en utförlig skildring af deras
sammansättning, och i reseberättelser från Norra Ryssland, så väl det
europeiska som det asiatiska, återfinner man beskrifhingar på de an-
dra finska stammarnas, samojeders, ostjakers, delvis äfven syrjäners och
ryske lappars, boningar. Dessa folks jurten äro nämligen låga, koniska,
fyr- eller flerkantiga, af spjälar samt torf eller näfver — eller ock af
stockar — bygda boningar, till utseende ofta lika jordhögar eller små
ättekullar. Sommarjurtena äro bygda af spjälar och näfver och hafva
formen af en smal kon.

I Finland har emellertid hos själfva folket medvetandet om kåtans
forntida ursprung gått förloradt; bonden har nu förgätit, att hon i
forna dagar utgjorde hans enda boning, hans enda skydd mot köld
och regn. Kåtan har nedsjunkit till ett jämförelsevis mindre vigtigt
uthus och torde vara stadd i fullständigt försvinnande; hennes bruk lefver
nu mera kvar endast i de aflägsnare obygderna. Den etnografiska ve-
tenskapen står emellertid i tacksamhetskuld hos folkets sega konserva-

1 G. v. Duben: Om Lappland och Lapparne, företrädesvis de svenske.
Stockholm 1873. S. 114 o. f.
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tism, att undan förgätenheten kunnat räddas minnet af denna högeli-
gen intressanta kulturkvarlefva. För min del skattar jag mig lycklig
att hafva fått se ett antal sådana kåtor, och fått tillfälle att lämna en
efter fotografi tagen bild af dem. Angående denna bild (se sid. 12)
vill jag här tillägga, att denna kåta stod på en större bondgård i Pih-
tipudas socken i norra Tavastland. Man skymtar genom dörröppningen
den öfver elden upphängda järngrytan; till höger framför kåtan står
en gosse af omkring åtta års ålder, hvilken för tillfället tjänstgjorde

7. Rulle af näfverremsor,
från Rautalampi socken, Tavastland.

1/8af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

8. Tofflor af näfver,
från Eno socken, Karelen.

Sedda från ofvan och ined tåspetsarna vända
nedåt. De ljusare banden bestå af näfverns hvita
yttersida, de mörkare af hennes inre brungula yta.

1/5af nat. stor..
Origin. i Nordiska museet.

såsom kock särskildt för ombesörjande af eldbränderna. Bakom kåtan
synes en å bondgårdar vanlig spjälställning, hvarå vicker, klöfver och
dylikt torkas. Till vänster framskymtar hörnet af en timmerstuga,
som utgjorde badstugan. Till höger synas ett par smärre fäbodar.
Ännu ett stycke längre till höger låg själfva boningshuset.

Härefter skola vi öfvergå till skildringen af näfverslöjden, äfven-
ledes en synnerligen intressant kvarlefva från äldsta tider. Använd-
ningen af näfver till hvarjehanda behof är ännu mycket utbredd i
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Finland. Hvar hälst man färdas fram, ser man allmogen gå klädd i
näfverskor, hvilka de själfva tillverka. Näfverbarken afskalas i stora
stycken från björkstammarna, hvilka därföre i de finska skogarna i stort
antal få afkläda sig sin vackra hvita drägt; denna näfver skares sedan
i breda remsor och upprullas i ordentliga nystan eller rullar, af unge-
fär 30 centimeters genomskärning eller mera, för att sålunda förvaras
till förekommande bruk. En sådan näfverrulle är aftecknad i bild 7.
Då finnbonden behöfver ett par nya skor, tager han ned en näfver-

9. Skor af näfver,
från Sankt Andrese socken, Karelen.

Med »öfverläder»; den högra foten sedd ofvanifrån, den vänstra från sidan.
1/5af nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

rulle ur sitt magasin, tillskär remsorna till lagom, vanligen 3 till 5
centimeters bredd, blöter dem för att få dem böjligare i vatten och
flätar dem ganska konstrikt samman till den form han önskar, ofta på
en förvånande kort tid, mindre än en half timme eller så. Bland de
olika formerna på näfverskorna kan man urskilja hufvudsakligen tre,
afsedda för något olika användningsätt. För bruk i myrar och kärr
tillverkas helt låga, sandal- eller toffellika skor, sådana som de i bild
8 aftecknade; näfverremsorna äro här flätade till en platt sula med vid
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sidorna något upphöjda öglor, genom hvilka ett snöre eller band kan
föras, hvarmed skon kan tillsnöras kring foten; baktill är kring den
rundade änden den uppböjda kanten något högre, och framtill är han
viken ett stycke upp öfver den tillspetsade framänden, hvarigenom åt-

minstone själfva tårna få äfven ett öfre skydd. Med dessa skor kan
finnen vandra kring i sina myrar, utan att skada fotsulan mot hvass
stubb och grenar; vattnet flyter lika lätt ut som in och gör således
föga obehag.

Andra näfverskor hafva mera formen af skor och kängor, i det att

10. Skor af näfver,
från Ruovesi socken, Satakunda.

1/5af nat. stor].
Origin. i Nordiska museet.

äfven sidoväggar och en öfverklädnad för foten äro anbragta mer eller
mindre högt upp öfver vristen, och således lämnande endast baktill ett
hål, genom hvilket foten nedföres i skon. I bild. 9 och 10 äro sådana
skor aftecknade. Den förra återgifver ett par dylika skor från Sankt
Andrese socken i Karelen; äfven dessa skor äro tillspetsade mot tå-
ändarna; »öfverlädret» höjer sig vid vristen till en uppstående kant.
Det andra paret (bild 10) eger tåändarna synnerligen breda med åt
sidorna utstående hörn; själfva framspetsen är liksom tvärt afhuggen.
Dessa skor, som äro från Ruovesi socken i Satakunda, äro mycket vida,
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så att en människofot svårligen kunde uppfylla dem. Vid nytjande af
sådana skor lägger man i dem hö, och fötterna omlindas med trasor,
hvarigenom äfven större värme ernås.

Slutligen bör nämnas ännu ett tredje slag af näfverskodon, å hvilka
man försökt gifva skaft eller klädnad åt undre delen af underbenet.
I bild 11 äro ett par sådana näfverhalfstöflar afbildade, den högra fo-
ten sedd ofvanifrån, den vänstra från sidan; stundom lära dessa skaft

11. Stöflar af näfver,
från Ruovesi socken. Satakunda.

Den högra foten sedd ofvanifrån, den vänstra från sidan.
1/5af nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

göras ännu högre. Äfven vid sådana stöflars nytjande användas hö
och trasor för att fylla tomrummen samt skydda foten och bibehålla
hans värme. Vid gåendet äro de oböjliga skaften besvärliga och hin-
derliga; sannolikt användas därföre dylika skodon mest vid stillasittande
göromål, t. ex. vid åkning om vintern.

Jag har nu skildrat de väsentliga slagen af näfverskodon, som till-
verkas och nytjas af finnarne. Jag vill här endast tillägga, att de
ännu alt jämt användas så väl af män som kvinnor och äfven af barn
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i större delen af det inre Finland. Så väl i Tavastland som i Savo-
laks och Karelen sågo vi städse dessa skodon brukas i hvardagslag,
vid arbete å äng, i kärr och skog och vid göromål i hemmet, syn-
nerligen af fattigare folk och å mera aflägsna trakter. Vid högtidli-
gare tillfällen och i närheten af städerna hade de numera mestadels
trängts undan af läderskor och läderpjäxor, hvarom mera här nedan.
Näfverskodonen hafva några verkliga förtjänster, som med skäl böra
framhållas. De äro mycket billiga, d. v. s. de kosta egentligen ingen
ting; hvarje finnbonde kan på en liten stund själf tillverka sig sådana

af näfver, som han skär från skogens trästammar. De äro starka och
varaktiga. De äro, synnerligen med tillhjälp af hö och trasor, varma.
De äro vid vandringar i sank mark förträffliga, emedan de, såsom sagdt,
lika lätt som de upptaga vatten, åter afgifva det, utan att nämnvärdt
insuga det i sin substans, hvarföre de snart kunna blifva torra igen
man behöfver endast ombyta eller torka höet och trasorna. Det är där-
före med skäl, som den finska allmogen bibehåller detta gamla bruk;
och att det ej härstammar allenast från i går, kunna vi först och främst
veta däraf, att näfverskor omtalas i Kalevala, men äfven däraf, att de
fortfarande i en eller annan form brukas af andra finska stammar,
med hvilka Finlands finnar ej haft beröring på tusentals år. Finnarne
förde ock med sig detta bruk vid sin utvandring till Sverge, där det
ännu flerstädes kvarlefver.

Men det är icke allenast till skodon, som näfver användes i Fin-
land. Man gör däraf äfven åtskilliga andra föremål. Sålunda bär den
finske bonden, synnerligen den fattigare, ofta sin oundgängliga följe-
slagare, täljknifven, vid midjebältet i en knifslida, flätad af näfver-
remsor. En sådan är återgifven i bild 12.

En annan användning af näfvern, som är ytterst allmän öfver hela
Finland, är den att däraf fläta ett slags väska, som bär namnet kont.
Dessa väskor (bild 13) äro af växlande storlek, från 30 centimeters höjd
eller därunder — för småbarn — till 60 eller 90 centimeters. Bredden är
alltid något mindre än höjden; vanligen äro de bredare upptill än ned-
till. De utgöra en verklig väska och ega upptill ett väsklock, bildadt
af en fortsättning af bakre väggen; detta lock är böjdt framåt öfver
framsidan, flikformigt tillspetsadt och kan här fästas med en träpinne
och en vidjelänk eller ett snöre. Kontarnas tjocklek är vanligen icke
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betydlig, knapt hälften af bredden; ofta tilltager tjockleken något nedåt.
De bäras å ryggen medelst tvänne af näfverremsor eller vidja flätade,
stundom äfven af tåg bildade stora öglor, hvilka äro fästa högt upp
vid kontens baksida å hennes ytterkanter; dessa öglor föras en öfver
hvardera axeln; på detta sätt bäres konten alldeles såsom en ränsel
på ryggen. Hvar man färdas fram i Finlands inre delar, träffar man
å vägar och stigar folk — män, kvinnor och barn — som bära sådana

12. Knifslida af näfver,
från Pielavesi socken, Tavastland.

1/5af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

13. Kont af näfver,
från Kuru socken, Satakunda.

1/9 af nat. storl,
Origin. i Nordiska museet.

näfverränslar. Då allmogen om morgonen skall gå ut till sitt arbete,
nedlägga de i konten matförrådet för dagen, och hvad eljest de behöfva
föra med sig; sedan hänges ränseln på ryggen, näfverskorna trädas på
lotterna, arbetsredskapen tagas i hand, och så är man rustad till färd.

Dessa ränslar — omtalade redan i Kalevala — äro i själfva ver-
ket förträffliga väskor för det ändamål, hvartill de användas. De äro
liksom öfriga näfversaker ytterst billiga, i förhållande till sin rymd
lätta, vätas föga af regn och äro, om väl gjorda, nästan vattentäta; de
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äro därjämte mycket varaktiga, om ock icke outslitliga; för öfrigt, när
de blifva utslitna, har man alltid till hands ämne till en ny. Om man
räknar konten till den finska allmogens drägt — och det kan man ej
utan skäl göra — utgör han således drägtens tredje beståndsdel af
näfver.

Näfverskorna, näfverknifslidan och näfverkonten äro numera de
enda återstående kvarlefvorna af näfverslöjden i dennas användning
för drägten. Det är dock icke omöjligt, att detta ämne fordom an-
vändts äfven till andra delar af den samma. Ahlqvist omtalar, att kon-
sten att medelst kokning och annan behandling göra näfvern mjukare

14. Korg af näfver,
från Pielavesi socken, Tavastland.

1/6af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

15. Flaskor af näfver.
a. Från Ilomants socken, Karelen.
b. Från Kuru socken, Satakunda.

1/5af nat, storl.
Origin. i Nordiska museet.

och segare, än hon af naturen är — en konst, som Finlands finnar nu
förgätit — ännu är allmän bland Sibiriens skogs- och polarfolk, hvilka
förnämligast för sommarjurtenas uppslående äro försedda med betyd-
liga förråd af kokad näfver, som vid flyttning medföres sammansydd
och hoprullad i stora runda packor liksom tyg. Ja man omtalade för
mig, att ännu för några år sedan i Kuopio funnits en finnbonde, som
tillverkat åt sig en hel klädedrägt af näfver. Jag lämnar emellertid
därhän, i huru stor utsträckning detta ämne verkligen fordom an-
vändts för det antydda ändamålet. För oss har det i alla händelser
sitt stora intresse att se, att det alt jämt är i bruk för de skildrade
trenne slagen af föremål.
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Men näfvern ingår äfven i flere andra husgeråd och redskap. Först
och främst flätas däraf allahanda korgar. En sådan ganska allmänt
förekommande korgform är aftecknad i bild 14; denna är helt och hållet
af näfver, har en fyrkantig botten, men är i öppningen nästan rund.

16. Lina af näfver,
från Rautalampi socken, Tavastland.

1/9af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

17. Båll af näfver,
från Kuru socken, Satakunda.

1/5af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

18. Skursvampar

af näfver,
från Viitasaari socken, Tavast-

land.
Uppträdda på ett snöre.

1/9af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

Deras storlek är naturligtvis olika alt efter de ändamål, för hvilka de
äro afsedda i hushållets tjänst; man förvarar i dem mjöl, gryn m. m.

Vidare flätar man af näfver ett slags små flaskor (bild 15, a och b),
hvilka förnämligast äro ämnade till förvaring af salt och därföre van-
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ligen kallas suolakopsa. De användas såsom sådana saltkärl dels i
hemmet, dels på längre fiskefårder för att gifva fisken den första salt-
ningen. Stundom ser man dem brukas äfven till andra ändamål, så-
som till förvaring af metmask och dylikt. Proppen utgöres af en upp-
till kilformig, nedtill cylindrisk träplugg.

Slutligen flätas af näfverremsor äfven tåg och linor. Man ser i
Finland stundom sådana näfverlinor af många meters längd. De äro-
ofta flätade med stor konstfärdighet och äro, om de vårdas väl, synner-
ligen starka, nästan outslitliga. Jag har sett sådana tåg af olika, från
1y2 till 4 centimeters tjocklek De brukas förnämligast för angörande
af båtar och för notdragning, men äfven till en del andra ändamål;
nu tyckas de alt mer undanträngas af vanliga rep och linor. I bild 16-
-har jag återgifvit en näfverlina, upplindad i ringar.

Näfverremsor användas äfven till att omsluta notsänken. Kring
en rundad sten flätas då sådana remsor i enkelt lager. Dylika med
näfver omflätade stenar af sferisk form såg jag i Finland brukas såsom,

bållar (bild 17) till leksak åt barn.
Af näfver göras vidare ett slags svampar eller redskap, afsedda för

renskurning af träkärlen m. m. De bestå af näfverskifvor, hvilkas ytter-
kanter äro upprispade och inrullade. Dessa skursvampar äro för
finska allmogekvinnan ganska nyttiga och behändiga redskap i hus-
hållet. Man ser dem här och där i stugorna uppträdda på en näfver-
rem eller ett snöre och upphängda till bruk vid förekommande göro-
mål. Då man behöfver en sådan näfversvamp, tager man honom från
remmen och har honom genast färdig till användning. I bild 18 har
jag återgifvit ett antal dylika på en tråd uppträdda näfversvampar.

Utan flätning användes näfvern äfven till några redskap, hvilka
sedan gammalt — de omtalas redan i Kalevala — varit i allmänt bruk
hos finnarne, nämligen de konstlöst sammansatta, men praktiskt nyttiga
rifvoma (bild 19). Dessa rifvor bestå helt enkelt af ett bredt stycke-
näfver, hopviket i form af en strut eller oftare såsom en fyrkantig,
kvadratisk eller rektangulär låda af växlande storlek och höjd, men
alltid med den hvita sidan utåt. Rifvoma användas till hvarjehanda
ändamål, till samlingskärl vid bärplockning och till bärens förvaring,,
till dryckeskärl (se Kalevala) o. s. v. Af rifvorna tillverkas bland
annat äfven ett slags såll, i det att bottnen förses med rader af
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hål. Ett sådant såll från ett pörte i Pihtipudas socken i Tavastland
är aftecknadt i bild 20.

Men ej endast till sådana enkelt hopfogade redskap användas de
bredare näfverstyckena. Man finner då och då äfven väl gjorda dosor
eller askar, vanligen af cylindrisk form; deras botten och lock bestå af
träskifvor. Dessa dosor äro utvändigt sirade med ornament af intrykta
hål och gropar i hvarjehanda figurer. I bild 21 är en sådan tämligen
stor näfverdosa aftecknad. Nästan alldeles likadana näfverdosor återfann
jag i Ryssland, tillverkade af finska folk i trakten af Yiatka. I Fin-
land träffar man äfven af allmogen gjorda smärre fyrkantiga och rekt-
angulära dosor af näfver, hvilka tjäna till snusdosor, till förvaring af
tuggbuss, sockerbitar och mera dylikt.

19. Rifvor af näfver,
från Karelen.

1/9af nat. storl.

Dessa äro de hufvudsakliga föremål af näfver, som jag träffat
under min resa i Finland. Utan tvifvel kan man vid noggrannare
genomforskande af fjärran belägna bygder lyckas uppleta ännu ett
och annat redskap af detta ämne, liksom säkerligen i forntiden näfvern
af finnarne användes till flere behof och i större omfattning än i våra
dagar. Hvad här ofvan blifvit anfördt torde emellertid vara till fyllest
för att visa, att björkens bark ännu i vår tid utgör en ganska väsent-
lig beståndsdel i Finlands finska allmoges hushållning. Tillverkandet
af föremål af näfver — eller med andra ord näfverslöjden — är
ännu en af de för detta lands finska stammar mest karakteristiska
hemslöjder. Att den samma äfven tämligen mycket spridt sig till den
svenska befolkningen i Finland, torde knapt behöfva nämnas. Men
äfven i Sverge finner man i flere trakter sådan slöjd, och märkligt
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nog företrädesvis i sådana, som fordom mottagit inflyttningar från
Finland, nämligen Norrland, Dalarna och Värmland. Likaså i Norge
— Då en gång de i det europeiska och asiatiska Ryssland boende
finska folkens etnografi blir närmare känd, skall det blifva af sär-
skildt intresse att jämföra deras näfverföremål med de finländska stam-
marnas.

Ett bruk, som sedan afiägsna tider tillhört de finska folken, är
svedjande. I Kalevala är detta bruk ofta omtaladt, men säkerligen
härrör det från en vida äldre tid och sammanfaller med deras
första ansatser till åkerbruk. Ännu i dag är svedjandet användt i stor
utsträckning i Finland. Nu för tiden är åkerbruket utan tvifvel den

20. Såll af näfver,
från Pihtipudas socken, Tavastland.

1/7af nat. storl.

21. Dosa af näfver,
från Kuru socken, Satakunda.

1/6af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

finska allmogens vigtigaste näring. Af rågen lefver väsentligen detta
folk, därnäst utgör kornet dess vigtigaste sädeslag. I vissa delar af
landet, som ega större slättbygder, särdeles Österbotten, gifva åkrama
en ypperlig gröda. Men i många och vidsträkta trakter är jord-
månen ingalunda så gifvande, utan tvärt om mycket oländig. Stora
skogbevuxna moar och sandåsar genomkorsa landet, vattensjuka myrar
och kärr fylla ofta dalgångarna mellan dem. I de senares närhet
trifves frosten så gärna och förstör ej sällan på några nätter alt, hvad
bonden med sin möda lyckats framlocka ur jorden. Det är därföre
kanske mindre att undra öfver, att han hällre sår sin råg högre upp,
på sluttningarna af bärgsbackar och åsar. Sedan gammalt har han
vant sig att förakta skogen, som för honom synts vara snarare ett
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hinder än en rikedom. Sedan gammalt har han därföre också lärt sig
att genom skogens förstörande skaffa sig jord. Genom svedjande er-
håller han sålunda utan för mycket besvär ett slags åker. Han fäller
skogen och bränner honom samt sår sina rågkorn, hvar hälst det finnes
någon jordlapp, sedan han rispat upp honom med ett slags primitiv plog,

22. Plog
från Parkano socken, Satakunda.

3 ½ meter lång.
Efter teckning.

hvilken likt ett svintryne hoppar fram bland markens stenar. I bild 22
har jag lämnat en teckning af en sådan plog. Till dragare användes
en oxe3 som emellan fimmelstängerna fästes vid dessas vidjeringar fram-
till. Den, som kör plogen, går bakom än tryckande ned de båda järn-
skodda plogbillama, än lyftande upp dem från hindrande större trärötter

23. Harf
från Eno socken, Karelen.

3 meter lång.
Efter teckning.

och stenar; smärre stenar och dylikt kan han kasta åt sidan med den
i midten mellan billama rörliga skeden. Denna gamla plogform ser
man numera mest i de aflägsnare delarna af landet; eljest brukas äfven
plogar af nyare form med en stor bill. Vid detta arbete på sveden
användes alt jämt ett ännu mer primitift redskap, harfven (bild 23),
sammansatt af hopbundna klufna granspjälar med vidsittande långa
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grenar, hvilka, skjutande nedåt i hvarjehanda riktningar, gifva ett ganska
löjligt utseende åt hela redskapet; man kan knapt förstå, huru denna
svaga harf förmår rifva upp jorden å svedjemarken.

Hvar hälst man färdas fram i det inre af Finland, träffar man
sveder, äfven i sådana bygder, där verklig åker- och ängsjord finnas.
Svederna ligga, såsom nämdt, oftast på sluttningen af någon höjd — en
bärgsluttning eller en skogsmo; ej sällan är denna sluttning ganska

24. Sved
å en bärgsluttning

vid Kirjavalaks i Sordavala socken, Karelen.
Efter fotografi.

brant. De bjuda för främlingen en högst egendomlig anblick, dessa
svedjeåkrar. Mellan svartbrända stubbar — resterna af den brända
skogen — och stenblock, som ofta ligga där i otalig mängd, sticka
här och där upp några glesa rågax, om hvilkas tillvaro man knapt gör
sig något begrepp, förr än man blifvit gjord uppmärksam på dem. Jag
har i bild 24 efter en af våra fotografier från Karelen återgifvit en
sådan sved å en bärgsluttning. Man ser där skogen delvis sköflad. och
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å hans plats bland kullerstenar och stubbar spridda kärfvar af där
odlad och nyligen skuren råg. 1 andra fall kunna dessa sveder vara
anlagda på ännu oländigare och stenigare branter. Att detta slags
åkerbruk kan löna sig väcker därföre främlingens förvåning, men den
finske bonden är så mycket vissare därom. Han försäkrar vanligen, att
sveden är mycket gifvande. »Sten hindrar ej grödan att växa», säger
han. Och ändock skänker endast det första året en något så när god
skörd; redan den följande är oftast mager. Därföre går bonden snart
till en annan skogsbacke och sveder honom på samma sätt. Sålunda
förstöres skogen fortare, än han växer upp igen. Sedan en sved blifvit
öfvergifven såsom åker, uppskjuta nämligen först dungar af björk, och
ej förr än efter några år visa sig små granar och
tallar, men dessa fordra många år för att blifva
verklig skog.

Men äfven i ett annat hänseende, och kanske i
ännu högre grad, är svedjandet fördärfligt för skogen,
nämligen genom de af detta bruk och den därvid
vanliga vårdslösheten sig härledande skogseldarna.
Redan nämd i Kalevala är fareiden, såsom han
vanligen kallas, en äfven i senare tider i Finland
mycket hemmastadd gäst. Snart sagdt hvar man
färdas, träffar man hans följder; hela åsar utefter
har han farit härjande fram, och de kolade, dystra,
döda eller döende träden stå där, stam invid stam,
anklagande människan för hennes ovarsamhet och

25. Sädesskära.
1/9af nat. storl.

lättsinne. Emellertid är det väl hopp om att dessa skogseldar små-
ningom skola minskas i samma mån, som väl svedjandet kommer att
aftaga och man alt mera skall öfvergå till ett ordentligt jordbruk, så-
som redan skett i stora delar af landet.

Skördetiden är för den finska allmogen liksom för de flesta skör-
dande folk en festlig tid. Säden skördas i större delen af Finland
— vare sig det gäller svedjemarkerna eller de egentliga åkrama — icke
med lie, utan med skära (bild 25). Den skördande håller skäran i högra
handen, böjer sig ned, griper med vänstra handen ett knippe af den
växande sädens strån samt afskär dem nedtill med skäran. De af-
skurna knippena samlas därefter i större bundtar, hopbindas till kärfvar
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och sammanföras i skylar, hvilka uppställas på vissa afstånd från
hvar andra å åkem. At skylama gifvas olika former i olika trakter;

26.

Rågskörd

i

Ruovesi socken,Satakunda.
Efter

fotografi.

oftast erhålla de kägelform med rundad topp. Bild 26 återgifver en
sådan rågskörd i Ruovesi socken i Satakunda. I bakgrunden ser man
framför motsatta strandens höjder sjön, och i förgrunden en rågåker,
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å hvilken en bondfamilj just är sysselsatt med skörden. De äro foto-
graferade just i de ställningar de därvid intogo: i midten står familje-
fadern, till höger om honom hustrun, till höger därom äldste sonen:
till vänster om fadern ytterligare tvänne söner och en dotter; de båda
nedhukade sönerne äro som bast sysselsatte med sädens afskärande;
hustrun och dottern hafva hvardera afskurit ett knippe strån och
skola just lägga dem från sig; familjefadern åter har redan lagt bort
ett afskuret knippe och skall strax böja sig ned för att afskära ett
nytt, hvaremot den upprätt stående sonen samlat i hop flere smärre
knippen och håller på att flytta dem undan några steg för att sam-

27. Lie
från Pielavesi socken, Tavastland.

manbinda dem till en kärfve. Längst fram i förgrunden synes en
sådan färdig kärfve, och bakom de skördande ser man tre af kärfvar
sammansatta skylar. De skördande stå, såsom vanligt, ordnade i linie
framför den ännu oskurna delen af rågåkern. Denna bild synes mig
i allmänhet gifva en trogen teckning af en sådan rågskörd i Fin-
land. Skörden försiggår antingen småningom, i det att, såsom å denna
bild, bonden och hans familj eller husfolk ensamma utföra henne; eller
ock sammankallas ortens befolkning till rågens afmäjande, en så kallad

o
talko, och då afslutas ofta hela skörden på en enda dag. A bild 32
(se sid. 50) synes äfven en skuren rågåker med sina skylar. Om ock så-
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lunda skäran ännu användes i stor utsträckning i Finland, torde hon
dock småningom alt mer undanträngas af lien, hvilken i somliga delar
af landet under senare tider redan är i bruk. En egendomlig form af
detta redskap är den från Pielavesi socken i bild 27 aftecknade lien,
som å skaftet är försedd med en ställning af tre vinkelböjda, jämsides
gående trägrenar, afsedda att samla och undanskaffa de vid hvarje
lietag afskurna sädestråna.

Säden inköres till ladorna på slädar af den form, som. bild 28
återgifver. A bild 74 synes äfven en sådan med rågkärfvar lastad
släde med förspänd bäst hållande å vägen framför bodarna.

Näst efter åkerbruket är boskapsskötseln nu för tiden den
finska allmogens vigtigaste näring. Af sina kors mjölk och sina fårs

28. Sommarsläde
från Eno socken, Karelen.

Använd vid bärgning af hö och säd.

ull är hans hushåll högeligen beroende. Men det har ofta fram-
hållits, att denna näring ännu icke blifvit i Finland så uppdrifven, som
hon bör och kan blifva, och att om den samma blifvit bättre, i större
utsträckning och mera allmänt skött, hungersnöden, som haft sin orsak
i rågens missväxt, icke behöft härja befolkningen så, som hon stundom
gjort. Ty Finland eger god tillgång på gräsmarker, och dessas af-
kastning är i ett land, som ständigt har så stor rikedom på vatten
och sidlända trakter, icke så beroende af luftstreckets växlingar som
åkerbruket. Då man färdas fram genom Finland, ser man ock en
mängd större och mindre ängsmarker; de ligga ofta, i betraktande af
befolkningens gleshet och de stora ödemarkerna, på långt afstånd från
hemgården. Finnbonden flyttar därföre vanligen icke hem till den
samma sina ängars afkastning, utan samlar henne i särskilda små
lador. Sådana små hölador, bygda af kanthuggna timmerstockar, ser
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man i allmänhet strödda här och där öfver ängarna; åtminstone har
hvarje äng sin lada.

Såsom förut är ur Kalevala visadt och äfven här ofvan ytterligare
framhållits, voro fordom jagt och fiske synnerligen vigtiga närings-
fång för Finlands folk. I samma mån, som befolkningen ökats och
skogarna glesnat, har antalet af skogens djur minskats och jagten
sjunkit ned till en numera föga väsentlig näring; hon idkas i allmän-
het snarare för nöje än nytta. Det vapen, som nu för tiden användes,
är, om man frånser snarorna, nästan endast bössan. Emellertid synes
det, som om det dröjt länge, innan detta vapen allmänt gjort sitt in-
träde bland finnarna Ännu vid början af detta århundrade och under
dess första hälft användes i de aflägsnare skogstrakterna ofta andra
vapen, nämligen spjutet äfvensom bågen med sina pilar.

Jagtspjutet, som upprepade gånger omtalas i Kalevala, lär i slutet
af förra århundradet och i början af detta fortfarande brukats vid
björnjagt. Italienaren Acerbi, hvilken besökte Finland år 1799, och
hvars i många hänseenden naiva och lösliga, i andra åter ganska in-
tressanta reseskildring 1 jag i det följande flere gånger får tillfälle att
anföra, yttrar därom, att då han reste i Finland, hade för ej länge
sedan endast några få personer börjat nytja eldvapen vid björn-
jagten. »De fleste bönder», säger han, »i synnerhet i de inre delarna af
landet, vilja icke bruka sådana, emedan, såsom de säga, de icke hafva
lust att låta sitt lif bero af en bössas osäkra skott, då hon genom kli-
matets fuktighet lätt kan neka sin tjänst. Det älsklingsvapen, med
hvilket finnarne gå ut på björnjagt, är helt enkelt ett på spetsen af
en stång fäst järnspjut; ungefår en fot från spjutets spets finnes en
tvärstång, som hindrar vapnet att tränga alt för djupt in i björnens
kropp eller att helt och hållet genomborra honom.» Försedd med ett
sådant spjut, säger Acerbi, uppsöker finnen björnens ide om vintern
och jagar honom genom larm och hundskall därur; björnen reser sig,
då han får se sin fiende, på bakfötterna; finnen håller spjutspetsen nära
intill sitt bröst för att dölja vapnets längd för björnen samt går där-

1 J. Acerbi: Reise durch Schiceden und Finnland bisan die äussersten Oran-
gen von Lappland in den Jahren 17.98 und 17.9.9. Aua dem Englischen iibers. v.
Ch. Weyland. Berlin 1803. Jfr äfven eng. origin.: Travels o. s. v.
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efter djuret in på lifvet och stöter så med kraft vapnet in i björnens
hjärta; sedan gifver han ytterligare en stöt åt spjutet och kastar björnen
baklänges på marken.

Jagtspjutet är säkerligen en kvarlefva från långt aflägsna tider,
och det har antagligen användts icke endast mot björn utan ock vid
jagt på älg, ren och varg. Under vår resa i Finland lyckades vi icke
att få se något dylikt vapen, men det är icke omöjligt, att det ännu
här och där i aflägsnare bygder kan finnas kvar. För icke så alldeles
länge sedan sågs det ännu i Sverges och Norges nordligare trakter, och
hos lapparne brukas ännu i dag vid jagt på björn och varg ett slags
spjut, nämligen den spetsiga skidstången. Af Kalevala finna vi, att
äfven hos de gamle finnarne denna stång tjänstgjorde såsom jagtspjut;
kanske utgjorde båda från början ett och samma redskap.

Men äfven för jagt på mindre djur, så väl däggdjur som foglar,
har eldvapnet först i senare tid kommit i allmännare bruk i Finland.
Dessförinnan var pilbågen finnens egentliga vapen. Under vår resa
sammanträffade vi vid flere tillfållen med äldre män, hvilka uppgåfvo,
att i deras ungdom detta vapen allmänt nytjats, och att de själfva
såsom barn plägat gå ut i skogen och fålla villebråd därmed. Nu-
mera, sedan eldgevären fått intrång, hade allmogen mestadels förstört
sina gamla bågar. Bågjärnet hade omsmidts till sädesskäror och dylikt,
och kolfven hade man gifvit till leksak åt barnen. Ett par fullständiga,
utmärkt väl bibehållna sådana vapen sågo vi emellertid tillvaratagna
hos en herreman i Pielavesi, häradshöfding Jack, och genom flitigt
eftersökande i bondgårdarna i öfre delen af Tavastland lyckades vi
slutligen att förskaffa oss ej mindre än fem stycken kolfvar jämte pil,
spänntrissor m. m., alt sammans nu öfverlemnadt till Nordiska museets
samlingar. Genom nyssnämde persons vänliga bistånd erhöllo vi äfven
en trogen kopia i järn af själfva bågjärnet Jag är därigenom i till-
fälle att lämna en afbildning (bild 29) af en nästan fullständig sådan
båge från Finland. fißågträet, 85 till 95 cm. långt, af björkträ, har en
rak, smal, från sida till sida tillplattad kolf samt en mot framänden
bredare del, hvilken på öfre och undre ytan är belagd med en tjock
benskifva, som är sirad med hvarjehanda dels rut-, dels vågornament,
samt på hvardera sidan med en platt järnskifva. Något framom midten
är undertill infogadt låset med sin långa järnhane och å öfre ytan
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något längre fram den till låset hörande bentrissan, med hvilken pilen
afskjutes. Någon ränna finnes icke, endast längst framtill en liten
grund inskärning, hvarå pilen lagges. I framänden finnes för båg-
järnets och bygelns fastgörande en djup inskärning samt där bakom

29. Armborst med pil,
från Pielavesi socken, Tavastland.

1/10 af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

för samma ändamål ett tvärgående hål genom själfva bågen. Bågjärnet,
lindrigt böjdt, äfven 88 cm. långt och på bredaste stället 5 cm. bredt
samt öfveralt 1 cm. tjokt, är af smidt järn samt eger i hvardera änden
en hylsa, i hvilken strängen fastgjordes. Bygeln, likaledes af smidt järn,
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14 cm. lång och 15 cm. bred, eger framtill och baktill plattade ytor,
den ena för säkert fäste vid bågen, den andra för foten vid spännandet.

Pilen, svarfvad af björk, är fullt 54 cm. lång, har en 10 cm. lång
främre tjock ände, som framtill är alldeles platt med en cirkelrund yta
af 5 cm. genomskärning. Pilskaftet, till större delen af ovalt genom-
snitt, är i sin bakre halfva belagdt med hårdnadt beck, hvari synas
spiralgående inskärningar, i hvilka de band löpa, med hvilka fjädrarna
äro fästa. Längst baktill är pilskaftet tillplattadt från sida till sida
samt tvärskuret.

Spannhaken, hvarmed strängen uppdrogs och bågen spändes, var
gjord af järn eller mässing och bestod af tvänne jämsides på en axel
fästa, fyrkantiga hjul eller trissor samt af tvänne på lika afstånd från
dem sittande hakar, i hvilka strängen infördes vid spännandet. Denna
spannapparat var fäst vid midjans bälte.

Såsom man af denna beskrifning ser, utgör denna båge ett vapen,
som i Sverge burit namnet armborst och där liksom i andra delar af
Europa fordom varit allmänt i bruk, innan eldvapnen undanträngde
det. Det kan således icke gärna anses vara ett ursprungligt finskt
vapen; troligen hade fornfinnarne, innan armborstet inkom i deras
kultur, pil och båge af någon annan form, men denna har, åtminstone
hos de finska stammarna i Finland, gått alldeles förlorad, säkerligen
•redan för lång tid sedan. Vi sågo väl ofvan, att under kalevala-
tiden finnarne använde båge och pilar så väl vjd jagt som vid strid
sins emellan, men de skildringar dessa sånger innehålla, passa så
fullständigt in på armborstet, att nyss meddelade bild rent af skulle
kunna tjäna såsom illustration till dem. Således tyckes armborstet redan
på denna tid hafva varit finnames bågvapen, och man får gå ännu längre
till baka, om man skall kunna återfinna en ursprunglig finsk bågform.

Om armborstets användande i senare tider erhålla vi hos Acerbi
några ganska upplysande uppgifter. Finnarne, säger han, »gå om våren
på jagt efter ekorrar, hvilka de skjuta med ett armborst och med
pilar af trä. Detta slags båge har mycken likhet med dem, som Da-
larnas bärgsboar brukade såsom sitt bästa vapen på Gustaf Vasas tid.
Dessa armborst äro förvånande tunga och fordra en utomordentlig
styrka att spänna, till och med om man begagnar sig af den rem,
hvilken finnarne för detta ändamål alltid bära hängande i sin läder-
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gördel. Till ekorrjagten nytja de en trubbig pil för att kunna
döda djuret, utan att skada dess skinn; men i synnerhet förtjänar
det att härvid anmärkas, att de icke därmed sigta på vanligt sätt
genom att hålla kolfven nära ögat, utan att de lägga honom framför
sig mot buken och trots detta sätt, som förefaller oss så olämpligt,
sällan eller aldrig förfela sitt mål. När pilen faller till marken, söka
de upp honom genast för att kunna bruka honom en annan gång,
ty han är i deras tycke en alt för dyrbar sak för att gå förlorad.»
Af den teckning Acerbi lämnar för att tydliggöra sin beskrifning,
anser jag mig här böra gifva en kopia (bild 30), emedan hon synes
mig ega ett visst etnografiskt värde. Hans uppgift om sättet att sigta
torde förtjäna granskas; anmärkas bör, att hon icke stämmer öfver-
ens niéd uppgiften i Collans öfversättning afKalevala om Joukahainens
sätt att gå till väga, då denne sköt på Väinämöinen.

Ekorrjagten utgjorde säkerligen fordom för Finlands finnar en
icke oväsentlig inkomstkälla, liksom hon än i dag ar det för vissa finska
folk i östra Ryssland. Men äfven jagten efter fogel — tjäder, orre,
järpe, vildgås m. m. — var säkerligen ett vigtigt näringsfång. Att
äfven i detta fall sköts med pil och båge kan a priori antagas för säkert>
men Kalevala gifver oss åtminstone i afseende på tjäderjagten en be-
stämd upplysning därom. För öfrigt användes för fogelfångst i forn-
tiden liksom i vår tid äfven snaror. Ren- och älgjagten omtalas upp-
repade gånger i Kalevala; denna jagt försiggick säkerligen mest med
tillhjälp af skidor. Dessa vinterfordon äro ännu, synnerligen i mellersta
och norra delarna af Finland, mycket använda. Då vi under sommar-
tid reste genom landet, sågo vi i många gårdar sådana skidor i bodarna,
upphängda å dessas väggar eller loft, färdiga att åter nedtagas till
vintern. Deras form och användning äro så allmänt kända, att jagicke
anser mig böra här beskrifva dem. I v. Diibens arbete om Lappland
och lapparne finnes för öfrigt en skildring af dessa redskap. l

Jämte jagten var, såsom nämdt, fisket sedan gamla tider ett
mycket vigtigt näringsfång; ja det var säkerligen vida vigtigare än
jagten. I Kalevala omtalas metkrok och neldragning (nät?), samt
huru själfva notdragningen försiggick. Dessa båda fiskesätt förekommo

1 G. von DCben: Anf. st. S. 90 o. f.
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säkerligen under äldre perioder, och de äro nästan de samma än
i dag.

Bland de olika former af metkrokar, som af finnarne nytjats, vill
jag emellertid här meddela skildring endast af en, hvilken synes mig af

30. Finnar med armborst
på ekorrjagt.
Efter Acerbi.

särskildt intresse. I allmänhet hafva väl metkrokarna redan fordom,
sedan järnet kommit i bruk, tillverkats af denna metall, men man har
likväl exempel på att folk, som haft tillgång på järn, ändock gjort sådana



49FISKE

redskap af andra ämnen, t. ex. ben och trä. Ett sådant märkligt
exempel erbjuda finnarne. Under vår resa i Finland lyckades vi er-
hålla ett antal metkrokar, som äro sammansatta just af nyssnämda
ämnen. I Pielavesi och i Kuopio fingo vi af tvänne där bosatte herre-
män ett antal sådana redskap af gammalt ursprung. Jag meddelar
här en afbildning i naturlig storlek (bild 31) af en sådan krok. Deras
skaft är af trä, från sida till sida tillplattadt, med tämligen skarpa
kanter och jämna finskafda ytor; i skaftets öfre
del, som är tillspetsad, finnes baktill en skåra, vid
hvilken refven fastbindes; vid nedre skaftänden,
som äfven är tillspetsad, är med tråd synnerligen
väl i en spetsig vinkel fastbunden en mycket fint
polerad, skarp nål af ben. Dessa metkrokar —

hvilka egendomligt nog högeligen påminna om dylika
redskap hos vissa af Norra Amerikas indianer —

lära förr, ja till och med ännu i början af detta år-
hundrade, användts af finnarne, enligt uppgift till
laxfångst. Nu lär deras bruk försvunnit, och dessa
metkrokar höra till etnografiens sällsyntheter.

Not användes ännu i stor skala i Finland;
därmed tagas åtskilliga slag af fisk, framför alt
mujkor (Coregonus albula), hvilkas fångst utgör ett
af de vigtigaste fiskena i Finland; på somliga stäl-
len, t. ex. vid Keksholms fiskelägen vid Ladogasjön,
fångas äfven lax i not, hvilka redskap där lära
vara af ofantlig storlek, af anda till sju hundra

. -tTfamnars längd och sju famnars djup. 1 Denna upp-
gift är af intresse, emedan hon återkallar i minnet
Kalevalas skildring af den ofantligt stora not, somo o i

Väinämöinen och hans sällskap använde för att

31. Metkrok af
trä och ben,
från Kuopio län.

Nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

fånga gäddan, som slukat elden; väl mätte å denna not hvardera
armen sju hundra famnar, men här skulle dock Kalevalas siffra,
hvilken eljest synes så orimligt tilltagen, icke vara mer än fördubblad;

1 J. J. Chydenics och J. E. Furuhjelm: Berättelse öfver en naturhistorisk
resa i Karelen. Se Bidrag till Finlands naturkännedom,, etnografi och statistik, ut-
gifna af Finska Yetexskaps-Societetex. H. 3. Helsingfors 1859. S. 85.
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äfven denna kalevalanot kan således anses ega ett underlag i verk-
ligheten. Af öfriga i Finlands sjöar, äfven i Ladoga, vanliga fiskar må
nämnas mört, sik, abborre, gädda, lake, braxen; för Ladoga, som för
kalevalasångerna torde ega ett särskildt intresse, uppgifvas dess utom
nors (Osmerus eperlanus), elriza (Leuciscus phoxinus), stör (Accipenser
Sturio), harr (Thymallus vulgaris) jämte några andra sällsynta fiskar.

Att här redogöra för de öfriga nu för tiden brukliga sätten att
fiska alla dessa olika fiskslag — med långref, rysjor, tinor m. m. —

skulle föra mig för långt åt sidan från den för denna skiss utsatta

32. Skjul för fisknotar,
i Ruovesi socken, Satakunda.

I förgrunden synes en tvättbrygga, i bakgrunden en åker med rågskylar.
Efter fotografi.

planen, och jag nöjer mig med de gjorda antydningarna. Sannolikt
räkna äfven dessa fiskesätt ganska höga anor.

För notamas förvaring uppföras i somliga trakter af Finland sär-
skilda notstugor af egendomlig form. I bild 32 har jag återgifvit en
sådan notstuga, belägen vid Ruovesi. Dessa stugor äro uppförda af
stora kanthuggna timmerstockar och äro egendomligt nog försedda med
ett slags skorsten, hvilken senare är ämnad till upphängning af notens
midtpäse, under det att notarmarna hängas i själfva stugan.
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För fisket äro båtar af stor vigt. Af Kalevala se vi, att dessa
fordon på den tiden spelade en stor rol, och att man redan då var-
skicklig i båtbyggnad. Utan tvifvel användes dock båtar långt förut
af finnarne. Ännu i vår tid äro de kunnige i denna konst. Man ser

33. Roddbåt
från Näsijärvi i Kuru socken, Satakunda.

Af nära 9 meters längd.

därföre öfveralt på sjöarna båtar af hvarjehanda storlek, alltid afsedda
för rodd, däremot icke alltid för segel. Till formen äro de på olika
orter eller, rättare sagdt, på olika vattensystem ganska växlande. Jag
hvarken vill eller kan här lämna någon utförlig beskrifning på dessa

34. Roddåra,
tillhörande samma båt.

1/28 af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

olika båtformer, men anser mig dock ur mina reseanteckningar i denna
riktning böra meddela några afbildningar af dem från skilda näjder
af Finland.

35. Styråra,
tillhörande samma båt.

1/28 af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet

Bild 33 återgifver sålunda en båt från Näsijärvi i Kuru socken i
Satakunda; han var af nära nio meters längd; var vidare försedd,

med tre roddsäten och tre par åror af egendomlig form samt styråra
i stället för styre. Det lyckades mig att få köpa och hemföra ett par
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af årorna jämte styråran, och jag lämnar här en teckning af dem (bild.
34 och 35). Årans korta breda blad är antagligen en urgammal form,
och styråran är med visshet en kvarlefva från forntiden, hvarom äfven
flere ställen i Kalevala bära vitne. Årorna fästes vid båten med

36. Båt
från Ruovesi socken, Satakunda.
Sedd från ofvan och från sidan.

ett slags stora vidjeringar. Båten var för öfrigt spetsig i båda ändar
största bredden låg ungefär vid gränsen mellan första och andra tredje-
delen af längden. Köl fans icke, utan var bottnen smal och platt.

37. Båt
från Pielavesi socken, Tavastland.

För 4 par åror och af 10 meters längd.

I bild 36 är en annan roddbåt aftecknad; han är i båda ändar
starkt tillspetsad med största bredden infallande på midten.

I bild 37 är en båt från Pielavesi socken i Tavastland afbil-
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dad; han mätte tio meter i längd och var afsedd för fyra par åror,
hade invändigt åtskilliga timmer (spant) äfven-
som bänkbräden i olika höjd. Aktern var icke
alldeles spetsig, utan spetsen ytterst liksom af-
huggen för upptagande af styre af egendomlig
form; styråran var" här således aflagd, men årorna
egde nästan samma form som de i bild 34 åter-
gifna. Under en söndagskyrkfärd till Pielavesi
kyrka hade vi tillfälle att se en mängd allmoge-
båtar å denna sjö; de egde då alla den senast
aftecknade formen, men hade olika storlek, afsedda
än för fyra, än för sex, än för åtta till nio par
åror; det uppgafs, att de kunna föra ända till
sexton par sådana.

Till sist vill jag här meddela ännu en båt-
teckning (bild 38), nämligen af en s. k. kyrkbåt
från Keitele sjö i Yiitasaari socken i Tavastland.
Han var försedd med tretton par åror; hvarje åra
roddes af en särskild person, så väl män som
kvinnor, således till sammans tjugo sex personer på
en gång. Jag såg till och med bland de många
dylika båtar, som samlade sig vid stranden af
kyrkholmen den söndag, då jag besökte Yiitasaari
kyrka, ännu större exemplar, hvilka voro för-
sedda med sexton till aderton par åror, således
ämnade att ros af ända till trettio sex personer!
Dessa båtar, hvilka äro ofantligt långa, låga och
smala, spetsiga i båda ändar och styras med
styre, ej med styråra, samt äro ofantligt snabb-
gående, äro egentligen ämnade allenast till kyrk-
färder, icke för fiskafänge eller vanlig forsling;
de påminna högeligen om de kyrkbåtar, som
äfven i senaste år användts af dalfolket på sjön
Siljan vid söndagskyrkfårderna till Leksand och
Rättvik. Möjligen kunna de ock fordom haft nå-

38.
Kyrkbåt

från
Keitele

sjö
i

Viitasaari
socken,

Tavastland.
För

13
par

åror.

gon gemensamhet i sitt ursprung. Jag skall emellertid icke längre
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uppehålla mig vid dessa antydningar om båtformerna i Finland; jag
vill endast påpeka, att de kunna ega ett etnografiskt intresse och för-
tjäna ett grundligare studium, än jag förmått egna dem. Dessa båtar
voro alltid tjärade, således rödbruna, liksom Yäinämöinens båt i Kale-
vala. Så vidt jag kan minnas, voro de i allmänhet förfärdigade af
furuträ.

Det återstår mig nu att söka skildra finnames bostäder, lifvet
i dem och folkets lefnadsordning i allmänhet.

39. Fiskarpörte
i Kuolima sjö, norr om Viitasaari, Tavastland.

Efter fotografi.

Bland de till den finska etnografien hörande föremål, hvilka jag
med förkärlek föresatt mig att undersöka, intog den snart försvunna
kvarlefva efter en äldre odling, som under namn af finska pörtet då
och då kommer på tal, ett vigtigt rum. I den för oss tillgängliga litera-
turen finnes ingen i etnografiskt hänseende fullt tillfredsställande be-
skrifning på pörtena. I allmänhet äro uppgifterna om dem sparsamma
och korta: afbildningarna ännu färre och sämre. Sålunda säger Anders
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Yarelius om dem endast, att »rökstugorna hafva försvunnit från hem-
manen i Österbotten, Abo, Tavastehus och Nylands län, samt i en stor
del af Yiborgs län, där endast i skogsbyar sådana anträffas; i Kuopio
och Sankt Mickels samt i den icke-österbottniska delen af Vasa län
brukas de ännu nästan allmänt». l

Detta yttrades år 1847. Sedan dess har, såsom vi snart funno,
pörtenas öde ännu mera förändrats. I södra Finland sökte vi dem där-
före förgäfves; man viste här endast säga oss, att de voro stadda på för-
svinnande, och att man måste söka dem högt upp, i »ödemarkerna»
eller i Karelen, företrädesvis åt ryska gränsen till. Yiitasaari ansågs

40. Ugn i samma pörte.
Efter fotografi.

dock såsom en af de sannolikare fyndorterna, ty förr hade de där före-
kommit i mängd. Det var därföre med en viss nyfikenhet vi, efter hvarje-
handa resor i södra och mellersta Tavastland, slutligen närmade oss
till Yiitasaari socken. På vägen dit från Jyväskylä sågo vi verkligen
de första pörtena, men de voro ej fullt ursprungliga, utan tvärt om i
flere hänseenden så moderniserade, med stora fyrrutiga fönsterlufter
m. m., att vi ej funno oss af dem tillfredsstälde. Komne till Yiitasaari
trodde vi oss ändtligen hafva anländt till pörtenas hemort; men ställets
auktoriteter förklarade, att de gamla pörtena äfven härifrån försvunnit.

Tillrådde att resa vidare norr ut till Pihtipudas ödemarker, begåfvo
vi oss af med full föresats att lyckas. Vi hade fått anvisning på ett

1 A. Waeelius: Bidrag till Finlands kännedom i ethnographisld hänseende.
Se Suomi 1847. Arg. 7. Helsingfors 1848. S. 100 o. f.
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gammalt fiskarpörte i Kuolima sjö, hvilket tyktes hafva ända in i senare

tid spelat en större rol i den ortens minnen. Komne till Heilunsaari
holme i sagda sjö funno vi det ifrågavarande pörtet (bild 39) utgöra
en mycket stor stuga af oslätade grofva timmerstockar, med tak af
bräder och spjälar samt ingång i form af en låg dörröppning. Det hade

fyra låga, men tämligen långa gluggar å sidoväggarna, och i dessa glug-
gar inga fönsterrutor, utan i deras ställe luckor af trä, som kunde från
sidan skjutas för gluggarna, löpande i rännor. Då man genom dörren
inträdde i den mörka stugan, som utgjordes af ett enda rum, hvars

41. Pörte och badstuga

iPihtipudas socken, Tavastland.
Efter fotografi.

tak och väggar voro svartfärgade af sot, hade man i hörnet till höger
den af sten tämligen konstlöst hopmurade, ej med skorstensledning för-
sedda ugnen (bild 40) med honom tillhörande redskap, skrapan m. m.
Något egentligt inte eller undre tak fans icke; i det öfre taket var en
smal glugg, genom hvilken röken från ugnen utsläptes. I detta pörte
bo under fisketiden i oktober och november hvarje år omkring femtio
personer af alla åldrar, och då lära här ännu åtskilliga hedniska bruk
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och dansar, till och med signerier och trolldom förekomma, hvarjämte
själfva pörtet och äfven ön med sin majestätiska hemska skog ännu till
viss grad lära anses heliga. Vi lyckades trots den ostadiga väderleken
fa en användbar fotografi af pörtet och mätte upp dess dimensioner.

Fortsättande vägen till Pihtipudas sågo vi ytterligare ett par por-
ten; de voro af mindre storlek, men då äfven de i flere hänseenden
voro moderniserade, förbigå vi deras beskrifning för att i stället dröja
vid ett, som mötte oss på vägen från Pihtipudas till Pielavesi. Det
låg i en öde bygd, miltals från närmaste gård, några stenkast från den

42. Det inre af samma pörte.
I bakgrunden synes till höger ugnen, i midten dörröppningen, till vänster
en så invid sidoväggen med dennas fönsterglugg och låga sittbänk; framför
ugnen med hans glugg synes ugnskrapan m. m.; på golfvet ligga några

vedklabbar,

endast ganska sällan befarna landsvägen. Nu bodde ingen lefvande
mänsklig varelse där; ja det hade till och med ingen egare mera, ty den
familj, som där bott, hade dött i senaste hungersår 1867, och ingen
hade ännu haft mod att flytta in uti tomma torpet. Utvändigt såg
det ut som en vanlig liten stuga af timmerstockar, med mycket små
och låga fönstergluggar (bild 41). At södra sidan synes å bilden ett
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utbygge med platt tak: det är ett uthus eller en förstuga, om man så vill.

44. Ugnskrapa

46. Lågbänk
i ett finskt pörte.

1/20 af nat. storl.

43. Plan af samma pörte.
a. Yttre ingång, b. Förstugurum.

C Ugn i stugurummet.

45. Bord
i det i bild. 41 och 42 aftecknade pörtet.

1/20 af nat. storl.

47. Rökledare
(skorstenar af trä)

å finska pörten.

Genom dess öppna dörr kommer man in till själfVa pörterummets in-
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gång, tillstängd af en dörr, som aldrig varit försedd med lås. Rummet

48. Plan af ett gammalt pörte

i norra delen af Viitasaari socken, Tavastland.
A. Förstuga med a ytterdörr. B. Visthus. C. Boningsrum

med b ugn och c ho för hästarna.

(bild 42), som upptog hela stugan och var kvadratiskt, upplystes svagt

49. Plan af en större bondstuga.

A. Gammalt pörterum med pörteugn a. B. Nyare rum med skorstensugn b.
Mellan dessa båda en förstuga C, med dörringång och innehållande i sin bakre

del ett kvinnorum D.

af de till antalet endast två sidogluggarna. Ungefär en fjärdedel af
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dess utrymme intogs af den stora, löst af stenar sammanfogade, på ett
tvåhvarfvigt bjälklag hvilande ugnen. Ett golf fans, bestående af tim-
merstockar. Inre tak hade det däremot icke, utan på dess plats endast
ett par lösa stänger, på hvilka man kunde upplägga saker (höslädar>
kläder m. m.) till torkning. Det var således en ryggåsstuga. Röken
från ugnen brukade i detta såsom i andra porten stiga omedelbart in uti
stugan, fyllande de öfre delarna af rummet ända till yttertaket med
ogenomträngliga moln, som utsläptes genom en smal springa eller glugg
i taket, och denna glugg kunde öppnas och tillslutas med en vid en
stång fäst lucka. Af sotet hade tak och väggar svartfärgats. I bild 43
meddelas en planteckning af detta pörte.

Denna stuga såg, fastän hon för öfver fem år sedan förlorat sina
invånare, dock ännu ut, som om hon vore bebodd. Ännu stodo där en
ugnskrapa (bild 44) och en stor träså, full af små husgerådsaker af
trä, tyglappar m. m. Där hängde ännu en trasig kvinnokjortel, där
stodo ett par utslitna pjäxor, där på det lilla omålade träbordet fans
ännu nystfoten kvar, och de låga träbänkarna voro anordnade invid
bordet, som om de väntade att mottaga sina gäster till barkbröds-
middagen (bild. 42,45 och 46). På väggen hängde ett slags såll, bestående
af en näfverskäppa med ett antal hål uti bottnen; o. s. v. Med ett ord,
pörtet var i sådant skick, att det skulle varit önskligt att kunna taga
det med hem till ett etnografiskt museum; men att forsla en stuga af
stora timmerstockar har sig något svårt. Det enda, som felades å
detta pörte, var själfva det yttre skorstensröret, ty det hade fallit ned
på marken där bredvid.

Skorstenen, som härigenom blef oss lätt att undersöka, utgjor-
des af ett stycke af en enda urhålkad trästam, således en ihålig
cylinder; ursprungligen hade han varit anbragt på taket genom rök-
hålet, tjänande till att afieda röken från det inre af pörtet. Dylika
skorstenar finner man å alla verkliga porten; de äro alltid af trä,
hvilket får sin förklaring därigenom, att de leda endast rök, aldrig
eld. Än utgöras de (bild 47) af en enda oklufven urhålkad trästam;
än åter äro de sammanfogade af tvänne halfrännor; än af flere spjä-
lar, ombundna med näfver eller vidjor; än åter, i förnämare porten,
äro de sammansatta af fyra brädstycken till ett fyrkantigt rör med
platta ytor och försedda med ett litet tak ofvanpå, ämnadt att afhålla



50. Bondgård med pörte

i Impilaks socken, Karelen.
Efter fotografi.
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regn och snö, och detta tak är då krönt af ett kors, en kula, en tupp
eller dylikt af trä.

Sedan sågo vi under fortsättningen af vår resa porten på flere
ställen, men endast helt få af dem voro af det ursprungliga slaget.
Ett af de äldre och intressantare porten vi sett, och som äfven för-
tjänar skildras, träffades i norra delen af Yiitasaari socken på vägen
till Pihtipudas. Det hade under senare årtionden stått obebodt, men
var nu dömdt att rifvas. Jag lämnar här en planritning däraf(bild 48).
Till höger upptill synes en förstuga med en ytterdörr, en dörr till ett

51. Plan af en bondgård
i Karelen.

A och B. Pörtestugor med a och b pörteugnar; de öfriga
rummen visthus och uthus.

mat- eller visthus (till höger nedtill), och en dörr, som leder till den åt
vänster liggande stora kvadratiska, 6,25 meter långa och breda pörte-
stugan, som å en vägg var försedd med två, å de andra båda med
hvardera en glugg med skjutbräde. Gafvelgluggen var synnerligen
stor och lär hafva nytjats till hål för vedens inkastande i stugan. I
hörnet invid visthuset låg ugnen; från detta hörn ledde i väggen en
glugg in till visthuset, hvarigenom värme insläptes i det samma. I mot-
satta hörnet på andra sidan om dörröppningen fans en ho, och golfvets
plankor voro här mycket nötta och söndertrampade; här hade hästen
och kon haft sin plats. Äfven detta pörte var, fastän förfallet, lämnadt
i sitt gamla ursprungliga skick.
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Någon gång hade man låtit det gamla pörtet stå kvar och vid
dess sida tillbygt en nymodig bondstuga med ordentlig skorsten och ugn,
användande själfva pörtet till skafferi och uthus.

I Karelen, synnerligen mot Ladoga till, sågo vi åtskilliga, dock
mest något moderniserade porten, af hvilka somliga med typen af ett
rysk-karelskt bondhus af finare utseende förenade ett pörtes egenskaper
i afseende på ugn, rök, träskorsten m. m. Men utom dess torde här
böra i korthet skildras de flere gånger nämda moderniserade pörtena>

som ännu där och hvar förekomma, om de ock ej mera byggas nya. De
stora bondgårdstugorna i norra Tavastland utgöras mest af två stora

52. Pörteugn

i Rautalampi socken, Tavastland.
53. Pörteugn

i norra delen af Viitasaari socken, Tavastland.

fyrkantiga rum, förenade medelst en stor förstuga, i hvars bakre del
en liten, med kakelugn försedd kammare eller toalettrum för gårdens
förnämligare kvinnor finnes. I bild 49 gifver jag en plan till en sådan
byggnad. Oftast är ett af de stora rummen försedt med pörteugn,
och glugg i taket; det andra rummet har ugn med stenskorsten. Någon
gång ega båda rummen pörteugnar; röken når då i dem båda, liksom
i andra porten, från takåsen den på golfvet upprätt stående, fullvuxne
mannen ungefär till hjässan eller hårfästet; han ligger så, med en
ganska skarp undre gräns, lik ett ogenomträngligt grått molntak. Be-
synnerligt nog besväras man ej mer af röken, än att äfven den ovane
kan vistas i ett sådant rum åtminstone en stund; men att det i läng-
den är skadligt för ögonen, det ses af den bland finska allmogen be-
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tydliga rikedomen på ögonsjukdomar (konjunktiviter, keratiter och deras
följder).

I östra delarna af Finland, i Karelen, mot ryska gränsen till, an-
taga pörtena en något olika karaktär, som närmar sig till de ryska
bondhusen. I bild 50 har jag aftecknat ett sådant öst-finskt pörte.
Inuti boningsrummet fans en vanlig pörteugn med rökledare af trä i
taket; i stället för skjutluckor voro fönster infogade. Men hvad som
särskildt utmärker dessa bondgårdar är det stora, långsluttande, fram-
skjutande taket samt rummens afskiljande och deras förläggande i
vinklar mot hvar andra (se planen till ett sådant hus från en bondgård
i Karelen, bild 51).

Bland de i pörtet befintliga och för dess inredning nödvändiga
föremålen torde jag böra nämna ytterligare något om själfva ugnens
beskaffenhet. En sådan ugn från fiskarpörtet i Kuolima sjö är redan
återgifven i bild 40. Vi se honom ligga i ena hörnet af stugan, till vän-
ster om dörröppningen. Han utgöres af ett fyrkantigt, af kanthuggna
timmerstockar i tvänne lager bildadt underlag (hvardera sidan 2,i0
meter lång), hvarpå ugnen hvilar. Nedtill synes vid sidan å undre
stocklagret en utskärning; hon leder till ett slags rum under ugnen.
Det är detta rum, som ursprungligen är afsedt för hönsen till vinter-
bostad. Ugnen är uppbygd af stenar af växlande storlek, samt kantiga,
runda eller platta: de äro konstlöst fogade samman, nästan utan mur-
bruk, till en fyrkantig form af 1,04 meters höjd ofvan stockverket samt
1,5 0 meters bredd, med en större ugnsöppning framtill af 0,4 7 meters
höjd och bredd. Ugnens taktäckning utgöres mest af mindre kuller-
stenar, uppstaplade på hvar andra till en kullrig hög, men hopkilade så,
att de uppbära hvar andra. Ugnshålet eller själfva ugnen är stor och
rymlig; i honom inforslas veden, som skall brännas; röken uttränger genom
öfre delen af den stora främre öppningen och eljest där och hvar genom
springor mellan stenarna. Framför öppningen fans ett slags inhägnad
af platta stenar. Kokningen af mat och vatten försiggår mest i när-
heten af ugnsöppningen, i eller strax innanför henne.

Denna form ega ugnarna ofta i finska porten, synnerligen de äldsta
•och torftigaste. Sådan var till alla delar äfven ugnen i det ofvan be-
skrifna lilla pörtet från Pihtipudas (bild 42), men här var alls intet
murbruk användt. Dennas mått voro: stockunderlaget 1,30 meter bredt
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framtill, 1,7 5 meter vid sidorna, 0,5 0 meter högt; sidohålet nedtill 0,3 5

meter långt; stenugnens höjd från stockverket räknad 1,0 9 meter, bredd
1,36 meter. Men alla pörteugnar hafva icke alldeles detta utseende.
En del äro något bättre bygda och hafva regelbundnare form. Jag
lämnar här afbildning (bild 52) af en sådan ugn från ett pörte nära
Hytölä gästgifveri, på vägen mellan Jyväskylä och Yiitasaari. Han var,
på ett underlag af bjälkar, sammanfogad af i hvar andra hopkilade
kantiga gråstenstycken med sparsam kalkmurning. Kring ugnsöpp-
ningen stodo stenarna fogade i hvalfbåge; framför henne fans ett slags
låg stenlåda af skifferflisor. Denna ugns hela höjd, stockverket inräk-
nadt, var 2,5 o meter. I det ofvannämda (bild 48) gamla intressanta
pörtet från norra delen af Yiitasaari socken hade ugnen det här af-
bildade utseendet (bild 53). På ett underlag af sten låg här ett enkelt
bjälklager; där ofvanpå den 2,15 meter breda stenugnen, som var hop-
fogad med ringa murbruk af stora platta stenar, hvilka, ett stycke upp-
åt, vid sidorna bildade stora afsatser; å öfre afdelningen fans framtill
en liten fyrkantig rökglugg. Själfva den undre ugnsöppningen var fyr-
kantig, 0,6 0 meter bred, 0,4 8 meter hög; framför den samma lågo å
bjälkverket stora platta stenskifvor.

Dessa trenne här afbildade ugnar kunna tjäna såsom typer för
mindre, i de torftigaste porten förekommande. Men det finnes äfven
ugnar af större dimensioner. Jag meddelar här en gammal ugn af ka-
rakteristisk form (bild 54); han var nära 3 meter hög, öfver 3 meter
bred, omsorgsfullt murad och hvitmenad samt på sidorna försedd med
trappformiga afsatser. Dessa trappor å pörteugnarna sakna icke sin be-
tydelse, ty på dem klifver finnen upp till ugnens krön, där han har sitt
allra käraste hviloställe. Vi erinra oss ur Kalevala, huru det så ofta
heter: »Låg på ugnens mur en gubbe»; o. s. v. Finnen älskar ugns-
värmen ännu i dag. Därföre bygger han, så snart utrymmet i stugorna
tillåter det, ugnen så stor, att han kan ligga ofvanpå honom. Man träffas
ock vid inträdet i finska stugor af den egendomliga anblicken af hufvud,
som titta ned från ugnens öfre platå. Här ligga, då ugnens tak,
såsom ofta är fallet, är stort och rymligt, gubbar och barn om hvar
andra, »gassande sig> i den heta luften — och röken! I somliga
stugor träffar man ugnar af väldig storlek, stundom af den mest
oregelbundna form; det uppgafs, att de senare ugnformerna härleda
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sig från ryskt kulturinflytande. Dessa ugnar af det största slaget ega
vanligen öppen spis och en rymlig bakugn; numera äro de nästan
alltid försedda med murad skorstenspipa.

54. Pörteugn
i ett stort gammalt, men i senare tid moderniseradt pörte

i Viitasaari socken, Tavastland.

Man finner ofta i pörtena, att stugugolfvet sluttar från ugnen till
motsatta väggen; denna inrättning påstods skola underlätta rökens ut-
ledande ur pörtet, hvilket dock förefaller föga troligt.

En annan inrättning i pörtena, som torde förtjäna att med ytter-
ligare några ord omnämnas, är fönstergluggen med sin skjutlucka

55. Pörteglugg med skjutlucka.

(bild 55). Såsom anfördt, träffas han numera endast sällan. I de allra
flesta fall är han ersatt med ett verkligt, af glas sammansatt fönster;
den gamla gluggen har då blifvit vidgad, vanligen till minst dubbla
dimensioner, samt fönsterbågar insatta och — såsom vanligt å lands-
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"bygden äfven i Sverge och Norge — fastspikade till förekommande af
luftväxling. Den forna pörtegluggen mätte vanligen omkring 0,5 5 me-
ter i längd och 0,2 5 till 0,2 7 meter i höjd. Han hade aflångt rektangu-
lär form och var å tre sidor omgifven med en framstående kant af trä-
ribbor, som emot väggen bildade en ränna, i hvilken träluckan, gjord
.af ett ganska tjokt, åt kanterna något tillskärpt bräde, kunde från ena
kortsidan löpa, dragas bort och skjutas för, alt efter som man ville
öppna fönstergluggen eller stänga honom.

Om takets inrättning har redan blifvit sagdt, att i en del porten
•ett inre platt tak stundom felas, och att endast själfva ryggåsen med
sina båda takfall af spjälar eller bräder utgör stugurummets betäck-
ning. Så voro säkerligen pörtena i gamla tider i allmänhet bygda.
Ett inre platt tak af bräder är för visso en modernisering.

Efter dessa skildringar, hemtade från besök i de finska pörtena af
olika beskaffenhet, kunna vi fatta, hvad porten äro eller rättare voro:
de utgjorde bondens boning under alla tider af året, hade storlek och
.äfven form af bondstugor, voro timrade af grofva furustockar, men hade
i stället för fönsterlufter endast små låga gluggar med förskjutbara
träluckor samt karakteriserades mest däraf, att röken från den stora,
i ena stuguhörnet liggande, af stenar hopfogade ugnen ej leddes ome-
delbart ut genom en skorstensledning, utan fick fritt inströmma i rum-
met, fyllande dess öfre del med ett rökmoln, som endast småningom
genom ett rökhål och däruti infogad träskorsten utsläptes ur stugan.
Ursprungligen innehöll pörtestugan allenast ett enda fyrkantigt stugu-
Tum, hvars storlek växlade alt efter själfva pörtets storlek. Hela fa-
miljen med tjänare och alt lefde inuti denna stuga under hennes röktak,
och om vintern lät den bonde, som egde några husdjur, äfven dem dela
ugnens värme. Hästen hade sin ho där inne vid ena sidan om dörren,
och hönsen hade sitt tillhåll under ugnen jämte frihet att obesväradt
spatsera omkring i stugan. Utanför stugurummets dörrsida fans van-
ligen en ej särdeles väl af bräder och spjälar sammanfogad, smal för-
stuga, i hvilken mindre redskap, matförråd och dylikt förvarades, och
som man måste genomgå för att komma in i pörterummet. Detta senare
lade ett ryggåstak, i hvilket rökgluggen med sitt trärör var anbragt
Under ryggåsen furmos tvärstänger, å hvilka kläder och fållar äfven-
som hålbrödskakorna upphängdes.
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Denna allmänna inrättning af pörtet synes hafva varit den ur-
sprungliga. I senare tid har man, som sagdt, förstorat fönstergluggarna
och i dem insatt bågar med glasfönster. Under takets ryggås har man
anbragt ett platt stugutak af bräder. I de flesta fall har man från
ugnen bygt upp en murad skorsten. Och härmed är karaktären af
»pörte» förändrad; pörtet har blifvit en vanlig nymodig bondstuga.
Men här och där har man bibehållit pörtet på en högre eller lägre
grad af omvandling och endast vid dess sida, på andra sidan om för-
stugan, tillbygt en annan stuga af nyare form med vanliga fönster
och en ugn, försedd med murad skorsten. Detta senare rum utgör då
familjens egentliga vistelseort, och det gamla pörtet kvarstår såsom ett
visthus. I somliga större gårdar har man dess utom, såsom nämdt,
innanför förstugan mellan de båda stora stugurummen anbragt ännu
ett litet rum, ämnadt för kvinnorna och stundom försedt med kakelugn
och tapeter.

Detta är i korta drag pörtets utseende och dess senare historia..
Att folket vunnit på dess omvandling till stuga med skorsten och fön-
ster, kan man väl icke neka. Den finske bonden var dock nöjd äfven
dessförinnan; och att sammanlefnaden i pörtet gick väl samt trefna-
den ej var alldeles bannlyst, skildrar Finlands störste skald för oss på
flere ställen i sina skrifter; jag anser mig göra rättast att i detta hän-
seende här gifva honom ordet. I sin beskrifning öfver Saarijärvi socken»
skildrar Runeberg lifvet i pörtet sålunda:

»Enkelt och oansadt som den natur, hvaraf han omgifves, är saari-
järvi-bons lefnadsätt. Likt badstugan, hans enda och oumbärliga lyx-
artikel, till färg och förmåner, endast till utrymmet större, är det pörte
han bebor. Dess inre erbjuder främlingen en öfverraskande tafla. Väggar
och golf, sammanfogade af oformliga furustockar och plankor, äro kol-
svarta, de förra af rök, de senare af alt, hvad i åratal förgäfves vän-
tat en skurning. Taket synes sällan; det är gömdt ofvanom ett rök-
moln, som likt en svartgrå päll hänger sju eller åtta fot i höjden och
öfverskyggar, utan att besvära. Då och då genombrytes detta töcken,
af en solstråle, som dagen skickar genom det vida rökfånget i takets
och ibland, ehuru sällan, blickar äfven en stjärna in. Fönster finnas
ej, endast gluggar, som efter behof öppnas och tillslutas. För att rätt
fatta egenheten af detta boningsrum, bör man se det en vinterafton..
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ISluren (spiseln), rummets helgedom, till stil och arkitektur lik våra
gamla milmärken, står då i sin fulla förklaring. En ofantlig brasa af
•grof tallved blossar vid ugnen och kastar ett bländande sken kring
stugan, som ytterligare upplyses af pertbloss, än stuckna i väggarna,
än uppburna af egna klykor på golfvet I detta skimmer rör sig eller
livilar oftast en tallös människoskara. Kvinnorna sitta vid sina rockar
•eller syssla med degtråg och gryta, männen göra korgar, slädar, ski-
dor och dylikt, tiggare och inhysingar sträcka sig för elden, och den
stående artikeln i stugans hushållsjournal, pertklyfningen, skötes af nå-
gon äldre gubbe, som med lugn händighet delar de tunna spjälarna i
ännu tunnare skifvor. Barnskaran har då vanligen krupit upp på mu-
ren, där den i all samdrägt lefver och skriker i kapp med syrsorna;
vid den långa hon nära dörren fröjdar sig gårdens häst åt hackeisen,
värmen och sällskapet, medan tuppen, om han ej än satt sig upp till
to, i kretsen af sin familj gör visiter hos sina gynnare i hvarje vrå af
rummet och är öfveralt som hemmastadd. Sådant visar sig, med mer
•eller mindre afvikelse, ett finskt pörte om vinterkvällen. Tror någon
all treflighet vara bannlyst ur en sådan boning, så misstar han sig; icke
"blott infödingen, utan också den under helt andra förhållanden upp-
vuxne kan finna sig väl i den. Luften där inne är genom den stän-
diga eldningen och det alltid underhållna draget ren och frisk, och det
för ögat äckliga aflägsnas med sorgfällighet och ordning. Det svarta
golfvet upphör att synas smutsigt, i och med det samma det icke röjer
någon skymt mer af en försvunnen renhet; man tycker sig stå på mull,
icke på nedsudlade bräder, och den egenhet i människolynnet gör sig
gällande här att tåla äfven en mindre putsning, så framt den icke
kontrasterar mot ett röjdt syfte till en större. Upplandsbonden lefver
icke i en vårdslöst härmad förfining, han bivuakerar i ödemarken; och
livem, då han ur vinterkölden träder fram till den varma gästvänliga
brasan, frågar efter, om det skjul, som omger honom, är svart eller
livitt, om den mark, på hvilken han står, är fäjad eller icke.» x

Inredningen af pörtestugans rum var och är i öfverensstämmelse
med hennes öfriga förhållanden enkel, att icke säga torftig. Vid skildringen
af det lilla pörtet i Pihtipudas har jag redan nämt några ord därom.

1 J. L. Eunebeeg: Anf. st. S. 390 o. f.
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I de större stugorna fans alltid en väggfast bänk utmed tvänne af
väggarna, nämligen de båda, vid hvilka dörren och ugnen icke furmos.
I det hörn, där dessa väggbänkar sammanträffade, stod ett omåladt
stort rektangulärt långbord, och framför dess andra långsida stod en
fri långbänk. Vid detta bord intog familjen sina måltider. Dess utom
furmos vanligen ett par smärre, lätt flyttbara bänkpallar samt ett par
stolar, som antingen hade pinnfötter eller voro gjorda af träkubbar
eller hade någon annan form. Sängar furmos ibland icke, ibland stod
en sådan af enklaste slag i ena stuguvrån vid ugnsväggen. Eljest sof
man på väggbänken eller uppå golfvet på utlagd halm med eller utan
öfverdrag. Så äro porten och stugor vanligen ännu inrättade i Finland.
För barnen finnes stundom en liten säng, stundom en vagga af vanlig

56. Vagga af träspjälar,

från Parikkala socken, Karelen.
1/15af nat. storl.

form; för dibarnet hade man ibland en flätad spjälkorg (bild 56),
upphängd med sitt innehåll å en lång stång, hvars ena ände var fäst
i väggen, den andra åter fri, hvarigenom vaggan medelst upp- och
nedförande af stången kunde sättas i ett slags lodrät vaggrörelse. I
andra fall såg jag vaggor af ett hopviket tygskynke, i hvilket barnet
låg liksom i en påse, hvilken, upphängd med band i taket, kunde vag-
gas i pendelrörelse. Dess utom finnas i pörtena hvarjehanda redskap
för kvinnoslöjd, såsom spinnrock, nystfot, slända samt stundom väfstol.
Vid väggarna hänga å träknaggar dels husgeråd, såsom såll m. m.;
dels klädesplagg, såsom rockar, mössor o. s. v. I södra och östra de-
larna af landet ser man äfven hängande å väggen helt små skåp af
flerahanda form, ofta målade i granna färger. Dels vid ugnen och hans
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spis, dels på hyllor vid väggarna stå några andra redskap, som för
finska allmogen äro af vigt, nämligen stop, mortlar, porslinskopjKir, fat
och bunkar. Bland dessa höra endast en del bunkar och fat samt
mortlar till husslöjden, de öfriga hafva inkommit genom handeln. Bunk-
arna och faten af trä äro enkelt och utan vidare konst svarfvade.

Mortlarna äro mycket primitiva; somliga af dem äro afsedda för
salt-, andra för kaffemalning m. m. I bild. 57, 58 och 59 har jag läm-
nat afbildningar af några sådana mortlar. De äro uthuggna ur ett

57—59. Mortlar af trä,
från Pielavesi socken, Tavastland.

1/7af nat. storl.
Origin. i Kordiska museet.

57. Saltmortel med sin af en oval rullsten bestående stöt. 58. Kaffemortel.
59. Mortel till hvarjehanda bruk med sin stöt af trä.

enda trästycke, de tvänne första ur en bit af en björkstam, på hvilken
ännu näfvern kvarsitter. Den första af dem är en saltmortel, upptill
försedd med en grund rundad urhålkning, i hvilken mortelstöten — en
aflång slät rullsten — ligger. De andra bada hafva en djupare ko-
nisk, nedtill spetsig urhålkning, i hvilken en spetsig mortelstöt af trä
användes; i den afbildade minsta morteln sitter denna stöt aftecknad,
skjutande djr.pt ned i mortelhålet. Kaffebönorna krossas med denna
trästöt. Äfven ett annat slags ännu primitivare mortlar, använda för
salt- och tobaksmalning, träffas stundom i de finska stugorna. Dessa



72 PORTEN.

bestå af en cylindrisk björkträkubbe med helt och hållet kvarsittande
bark; upptill finnes å tvärytan en grund fördjupning, som utgör mor-
teln (bild 60).

I det föregående har jag redan utförligt omtalat de husgeråd, som
göras af näfver, såsom saltflaskor, rifvor, korgar, skursvampar, såll,
hvarföre jag här ej behöfver vidare uppehålla mig vid dem. Vigtigast
bland koksakerna är kitteln eller grytan af järn, som i pörtena oftast
hänger i en grytkrok af järn på en järnarm, hvilken är rörlig å en

lodrät järnstång.

60. Mortel
af en oskalad träkubbe.

1/20af nat. storl.

61. Bytta af trä,
från Kuru socken, Satakunda.

1/7af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

62. Handkvarn
af två platta stenar,

från Parkano socken, Satakunda.
Sedd ofvanifrån och från sidan.

1/16af nat storl.

Utom de nämda redskapen af trä förekomma äfven bcdjor, såar,
hyttor och tinor. Baljorna och såarna likna alldeles de i Sverge
ännu allmänt brukliga. De med sprund försedda hyttor, hvilka äfven
återfinnas mångenstädes i Skandinavien, användas allmänt af finska
allmogen. Jag har i bild 61 framstält en sådan. Dessa kärl brukas
till förvaring af dricka och stundom af mjölk, som medföres till kost
vid arbete ute på åker och äng. Bland gamla redskap bör omnämnas
handkvarnen; omtalad i Kalevala och de gamla visorna har hon sä-
kert funnits till hos finnarne sedan långt aflägsna tider. Hon träffas
än i dag här och där i finska bondgårdar. Jag lämnar här en afbild-
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ning af en sådan kvarn (bild (J2). Hon utgöres af två platta sten-
skifvor, af hvilka den öfre, kring en i ett hål däri införd lodrät, i den
undre stenen fäst axel, kan sättas i en roterande rörelse genom hennes
kringvridande med handen, i det att man håller i ett nära den öfre
stenens kant fäst, uppstående handtag af trä. Mellan de båda ste-
narna inlägges det, som skall malas.

I bättre gårdar finnes numera naturligtvis ett antal andra hus-
geråd, men då det här är min afsigt att skildra endast det gamla och
ursprungliga, kan jag icke behöfva mer än antyda deras tillvaro.

Men innan jag lämnar det gamla pörtets husgeråd, bör jag om-
tala dess forna upplysuingsmedel. Förr än talg och olja infördes eller
blefvo allmänna, användes pertstickor till att lysa upp stugorna både
i Finland och i den skandinaviska norden. Redan i Kalevala finna vi
dem nämda. Men underbart nog förekommer denna urgamla sed ännu
i Finlands aflägsnare delar, och för ett
par år sedan såg jag äfven pertbloss i
stugor i Dalarna och Värmland; så sega
äro människans vanor! I flere stugor i
norra Tavastland och Karelen hade jag
under resan tillfälle att tillbringa afto-
nen vid sådan belysning, och jag måste

63. Pertstickhållare af järn,

från Pielavesi socken, Tavastland.
1/5af nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

tillstå, att intrycket var mycket egendomligt. Pertstickorna utgöras
af meterlänga, tre till fyra centimeter breda, platta, tunna stickor,
hvilka erhållas genom klyfning af därtill utsedda, hälst kådiga furu-
stammar: tillverkningen af dessa stickor tillkommer familjens man-
lige medlemmar. Det är barnens göra att hålla elden vid makt, och
detta fordrar en nästan oupphörlig tillsyn. Därvid tillgår sålunda.
En, två, tre eller flere pertstickor fästas i rummets väggar, vanligen
tämligen högt upp. De trädas antingen in omedelbart i timmerstok-
karnas fogar eller, hvilket är det vanliga, i särskilda för detta ända-
mål tillverkade hållare af järn. Dessa pertstickhållare äro af flera-
handa slag. Den äldsta formen, som ännu här och där träffas i
norra delarna af Tavastland, är den i bild 63 återgifna. Han består af
en spets, ämnad att inskjutas i fogen mellan två bjälkar, och en öppen
klyka, bildad af tvänne, i spetsig vinkel mot hvar andra förenade blad-
formiga utskott; det är mellan dem, som pertstickan med sin ena ände
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inkilas, och detta sker så, att hon lagges med platta sidorna uppåt
och nedåt, hvarjämte hennes andra ände skall luta något mot golfvet.

64. Pertstickhållare af järn
med brinnande pertsticka, från Karelen.

1/6af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

Det är denna fritt nedhängande ände, som antändes, då man vill
nytja lysmedlet. Hon brinner nu under afgifvande af en stark rök,

65. Pertstickhållare af järn,
från Pielavesi socken, Tavastland.

Afsedd för två pertstickor; å bilden finnes en sticka endast i ena armen.
1/6af nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

och alt efter som stickan brinner, framgår elden långsamt mot den
andra änden. Efter några minuter är en sådan sticka uppbrunnen;
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då måste en ny insättas i hållaren, och så fortsattes sedan, så länge
man vill bibehålla upplysningen. Med två till tre samtidigt tända pert-
stickor kan en pörtestuga upplysas så mycket, att inbyggarne kunna,

se att röra sig obehindradt och att utföra sina nödvändigare sysslor.
Men detta upplysningsätt är icke angenämt och är genom röken och
det ständiga ombytet af nya stickor ingalunda behagligt. Det är där-
före icke att undra på, om det snart alldeles försvinner för talg, olja
eller fotogen, till och med. i de aflägsnare bygderna, äfven om dess
prisbillighet manar till konservatism. Utom den beskrifna formen på

66. Pertstickstake
från Sordavala socken, Karelen.

1/25af nat. storl.

67. Pertstickstake med pertsticka,
från Karelen.

1/6af nat. storl.
Origin. i Nordiska museet.

stickhållare träffas flere andra slag, som hafva enahanda syfte. Jag
meddelar här ett par af dem i afbildning (bild. 64 och 65). Men det
finnes äfven sådana, som kunna fästas å horisontala ytor, och till och
med sådana, som anbringas i rörliga stakar. I bild 6Q har jag af-
tecknat en form, bestående af en fot af trä, i hvars öfre yta är fäst
en kort trästång, som uppbär en klyka af järn; andra finnas, som hafva
större fot och stång af järn i stället för af trä (bild 67).

I pörtet eller stugan — hon må vara liten och trång eller stor
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och rymlig — bo, såsom nämdt, både familjen och tjänarne till sam-
mans. Men dess utom träffas där ofta äfven invånare, hvilka dit
upptagas af gästfrihet enligt gammal sed: det är inhysingarne och
tiggarne. Jag såg dem ofta liggande på golfvet eller på ugnen i stu-
gorna; vanligen utgjordes de af orkeslösa gubbar och gummor, af sjuk-
lingar och uttärda varelser, och det var rörande att se den gästfrihet,
med hvilken de af den torftiga husbondfamiljen mottogos. Runeberg
har i sitt ofvan anförda arbete gifvit en så träffande skildring af dessa
pörtenas invånare, att jag anser mig böra här upptaga henne. Hon
lyder sålunda:

»Såsom utgörande en del af befolkningen i ett finskt pörte om-
nämdes tiggare och inhysingar"; de äro äfven så vanliga och betydande
inventarier i hushållet, att vid frågan om detta hvardera af dem kunna
kräfva en närmare beskrifning. Inhysingen är den finske bondens an-
dra svala. Liksom hon fordrar han rum för sig och de sina under
bondens tak, får det villigt såsom hon, och lefver som hon af hvad
dagen gifver. Den hyra, han betalar, består vanligast och mest be-
stämdt i tjänsten att kasta ved för eldningen in genom stugans glugg.
För öfrigt stå de flesta hans andra åtgärder för gårdens bästa på ex-
tra stat. En sådan man idkar till sitt uppehälle, så framt han ej är
slojdkunnig, stundom ett litet fiske och skytte, samt begagnar dess
utom den lika så litet medgifna som vägrade förmånen att svedja på
hemmanets mark för rofsådd och vända sig afkastningen till godo.
Kan han skaffa sig en ko, så lefver hon, där bondens kor lefva, och
är en äfven så privilegierad inhysinge i sin spilta, som egaren är i sitt
hörn af stugan. Då hans behof äro få, och genom hemmansegarens
omedvetna godhet de utgifter ännu färre, som han för dem behöfver
vidkännas, så är det klart, att han mer än någon annan skall följa
den hos finnarne allmänna böjelsen för maklighet och lugn. Också ser
man honom oftast hvila, om vintern framför ugnen på någon bänk, om
sommaren i solskenet på marken. Utan tvifvel är mängden af dessa
inhyseshjon ofördelaktig så väl för landets odling i allmänhet som sär-
skildt för den, under hvars tak de bo; men omisskänneligt ädelt visar
sig också allmogens sinnelag däri, att den med anspråk på en så ringa
vedergällning delar sin trånga boning och ofta sitt knappa uppehälle
med dessa sina bröd- och taklöse medbröder. Saarijärvi kan trotsa
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hvilken annan ort som hälst, hvad öfverflöd på slika personer beträffar.
Glest befolkad, men ojämförligt glesare bebygd, med vildmarker, dem
ingen åbo kan hinna mäta och begagna, fyller denna socken alla vil-
kor för ett sådant lefnadsätts uppkomst och fortfarande.)

»Den andra omistliga personalen i bondens pörte utgöres af tiggarne.
Det är sant, att de icke äro permanenta, utan komma och färdas af;
men sällan förbigår någon dag, då de invid allmänna vägen belägna
gårdar ej haft besök af en eller flere sådana, så att man väl kan lämpa
på detta förhållande Stagnelii bekanta ord: 'Idén är evig, skuggorna
försvinna'. Tiggaren är ingen ting mindre än föraktad och öfversedd.
Följd af en Gud, såsom Horners tiggare, kommer han, ofta med hustru
och barn, från gård till gård, allestädes bemött som gäst och icke som
nådehjon. Ugnen har värme för honom som för andra; han begär
ingen ting, hvar och en känner hans behof dessförutan och afhjälper
dem, så godt han kan. Det blir icke fråga om att kasta fram någon
försmådd kost åt honom, han äter som det öfriga husfolket af den bä-
sta anrättning, som gården eger, det vill säga af den enda. Han be-
rättar, om han har något att berätta; lyster det honom att skämta
med någon i stugan, så skämtar han; hans barn, om han för med sig
sådana, leka med gårdens barn. Om kvällen går han till hvila, där
han finner en bekvämlig plats tom på muren eller på bänken, fördrag-
sam, om en annan fått det bättre hvilostället, och fördragen, om han
själf lyckats vinna det. Vill han färdas bort och är krasslig själf eller
har svaga personer i sin vård, så spänner bonden efter urgammal sed
sin häst i redet och förer honom eller hans närmaste villigt och an-
språkslöst till nästa gård. På detta sätt lefver tiggaren i Saarijärvi
och bland finnarne i allmänhet. Han äter bark, emedan bonden äter
bark; skulle bonden lefva af hvetebröd, så skulle tiggaren hafva samma
föda.» l

Efter skildringen af pörtet och dess inredning synes mig lämpligast
att taga i betraktande öfriga till gården hörande byggnader.

I afseende på byggnadsättet anmärker Varehus 2, att i västra Fin-
land gårdarna i hvarje by varit och till stor del ännu äro bygda tätt

1 J. L. Runeberg : Anf. st. S. 392 o. f.
2A. Wakelius: Anf. st. S. 101.
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intill hvar andra, i östra åter spridda och enstaka; samt att i västra
Finland gårdsplanen, hvaraf den ena hälften utgör mangården, den
andra ladugården, är på alla sidor omgifven af byggnader, så att man
endast genom porten kan inkomma; i östra Finland däremot äro rum-
men bygda i sicksack eller åtminstone icke i rader, som skulle innesluta
en viss gårdsplan; och något vanligen i ögonen fallande är en mängd
bodar (visthus) bredvid hvar andra, en hvar under skildt tak. Denna
olikhet anser Varelivs härflyta från forntiden, då det åkerbrukande
folket i västra delarna af landet kände större behof att mot fiendtliga
a,nfall försvara hus och hem, än de östra delarnas mera rörliga svedje-
folk (savolaiset) och herdefolk (karjalaiset). Att i Tavastland gårds-
byggnaderna i allmänhet ligga regelbundet ordnade kring en fyrkantig
gårdsplan, iakttog äfven jag under resan genom Finlands bygder; men
äfven i Karelen träffas ej sällan denna anordning, fastän icke så regel-
bunden, och rätt ofta med det undantag, att somliga af byggnaderna
finnas skilda från de öfriga.

Kring gårdsplanen ligga, utom pörtet eller boningstugan, stall- och
fähus, då särskilda sådana finnas; vidare badstugan, rian och bodarna.
De förstnämda, eller stall- och fähusen, jämte vagnskjulet äro vanliga
mörka timmerstugor med spiltor för kreaturen m. m. Deras beskrif-
ning är af ringa intresse, och jag öfvergår därföre till framställningen
af den i etnografiskt hänseende så mycket vigtigare badstugan, detta
finnens »sine guanon». Hon är konstruerad efter samma grunder som
pörtet och har utan tvifvel haft samma ursprung som detta.

I bild 68 meddelas en planteckning af en badstuga jämte anord-
ningen af hennes ugn och lafvar. Badstugan är sålunda en af timmer-
stockar bygd, fyrkantig stuga med en stor rösugn i ena hörnet, samt
en inre, högt upp belägen, stor och bred hylla eller lafve, dit de ba-
dande uppklättra för att taga sina ångbad, hvarjämte byggnaden är för-
sedd med två till tre sidogluggar, genom hvilka röken och den fuktiga
värmen utsläppas. Ångan åstadkommes på det sätt, att vatten skop-
eller ämbarvis af en därtill invand kvinna, stundom gårdens egen
dotter, hälles på det röse af upphettade stenar, hvilka ligga öfverst
på ugnen.

I dessa badstugor badar den finske bonden med familj, tjänste-
folk och inhysingar: om sommaren, under skördetid, vanligen hvarje
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afton, eljest, äfven om vintern, en till två gånger i veckan. Det är en
högst egendomlig syn att blicka in uti en sådan badstuga, då hon är
uppfyld af badande, från det nyfödda barnet, buret af sin moder, ända
till åttioåringen. Det herskar dar en paradisisk oskuld och jämlikhet.
En livar njuter endast, utan att bekymra sig om de andra, med fulla
drag i den af rök och ånga fylda atmosferen, piskande sig med björkris
och hällande öfver sig då och då litet kallt vatten. Det väcker i san-
ning främlingens förvåning och undran, då han hör, att denna heta
ångluft, som är uppfyld af så mycken rök, att han storknar, af finska

68. Plan af en badstuga
i Parkano socken, Satakunda.

a. Ugnen. b. Trappa, som leder upp till lafvarna c c c.

allmogen anses såsom lifvets högsta njutning. Hvarje torpare, han må
vara aldrig så fattig, måste hafva sin badstuga, om hon ock blifver än
så liten och torftig. Vid det ofvannämda lilla öfvergifna pörtet (bild 41)
ser man också en liten badstuga, som var af så små former, att man
icke kunde stå rak däri och ej häller ligga rak, utan endast sitta på
hennes lafve — men det var ju ändock en sauna. Badstugan be-
traktas af den finska allmogen såsom en helgedom. Ett brott, begånget
i en badstuga, anses därföre såsom mångdubbelt större än eljest.

Naturligtvis var det oss omöjligt att taga någon fotografi af en
badstugas inre; de äro med sina svarta nedrökta väggar därtill all-
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deles för mörka. Däremot fotograferade vi det yttre af sådana bad-
stugor. En dylik bild, tagen en afton efter solnedgången och med
några badgäster samt den, såsom vanligt, ensam påklädda baderskan
utanför stugans dörr, är återgifven i bild 69.

I sin meranämda redogörelse för en resa i Finland har Acerbi
lämnat en bild af en sådan badstugas inre, hvilken bild synes mig med
all sin naivitet så troget återgifva det inre i en dylik, af badande upp-
fyld stuga, att jag anser mig böra här meddela en liten kopia däraf

69. Badstuga
i Parkano socken, Satakunda.

Efter fotografi.

(bild 70). Ur hans skildring 1 vill jag därjämte anföra följande: »Bland
finnames underligaste bruk förtjäna deras bad och det sätt, hvarpå
de däraf betjäna sig, en synnerlig uppmärksamhet. Alle finske bönder
hafva utan undantag invid sina hus en liten, för detta ändamål sär-
skildt inrättad byggnad; denna består af en enda liten kammare, i
hvars bakgrund en ugn af på hvar andra lagda stenar befinner sig,

1 J. Acerbi: Anf. st. S. 227 o. f.
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70.
Det
inre
af
en

badstuga.
Efter
Acerbi.

hvilken så länge upphettas, tills stenarna blifva alldeles glödande. På
dem gjutes nu vatten så lång stund, tills de närvarande inhöljas i ett
moln af ånga. I bakre änden är denna kammare delad i två stock-

verk, på det att så många flere personer skola samtidigt få plats i
detta trånga rum. Då nu den heta ångan stiger uppåt, så är det allra
hetast på den öfre lafven. Här samla sig nu män och kvinnor utan
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åtskilnad och bada gemensamt med hvar andra, utan att därvid behålla
den minsta klädespersedel på sig, och utan att det bekommer dem det
ringaste. Men då en främling oförutsedt öppnar dörren och stiger in,
orsakar hans anblick hos kvinnorna icke obetydlig förskräckelse, ty
då faller, oafsedt hans eget uppträdande, ljus in genom dörren. Eljest
befinna de sig i en stark skymning.»

Acerbi omtalar därpå, att han själf försökt att bada i en sådan

badstuga, men att han haft åtskilliga obehag däraf. Han yttrar sin
häpnad öfver, att finnarne kunde uthärda en half, ja till och med en

hel timme i en liten stuga, hvars luft var upphettad till 70—75 grader
Celsius, ja att de rent af kunde befinna sig väl däri. Termometern
var stundom så het, att han knapt förmådde hålla honom i handen.
»Hela den tid,» säger han vidare, »under hvilken finnarne uppehålla
sig i badet, gnida de utan afbrott sin kropp och piska alla hans delar
med björkriskvastar. Men innan tio minuter förflutit, ser deras kropp
så röd ut som rått kött, och man kan icke betrakta dem, utan att er-
fara äckel och fasa. Om vintern gå de ofta, så nakna som de äro, ut
ur badstugan och vältra sig i snön, vid en kyla af 20 och ofta till och
med 30 grader under fryspunkten. Stundom träda de äfven ut nakna
för att spraka med hvar andra i fria luften eller med någon annan i
grannskapet. Då resande fara genom byn, under det bönderne äro i
badet, och de förra behöfva någon hjälp, så lämna de genast badet
och hjälpa till med af- och påspänning, hemta foder eller utföra andra
tjänster utan minsta klädlapp på kroppen, under det den resande åter
i sin tjocka vargskinspäls skakar af köld och är nästan stelfrusen. Det
är verkligen förundransvärdt, huru människan genom vanans makt är
i stånd att fördraga de största ytterligheter. De finske bönderne gå
plötsligen från en atmosfer af 70 graders hetta ut i 30 graders köld,
hvilket utgör en skilnad af 100 grader och motsvarar vattnets öfver-
gång från kokande till fruset tillstånd. Nästan otroligt synes det
emellertid, att denna hastiga förändring icke öfvar något skadligt in-
flytande på deras hälsa, under det däremot hos andra folk en för-
ändring af endast 5 grader redan känbart inverkar på kroppen och
frambringar snufva, röjmatism och sjukdomar af allahanda art. De
finske bönderne påstå, att de utan dessa heta ångbad icke vore i stånd
att hela dagen uthärda med sitt tunga arbete; genom badet, säga
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•de, ersättas och stärkas deras uttömda krafter bättre än genom hvila
■och sömn. Deras hud blifver äfven i dessa bad så mjuk och smidig, att
männen helt lätt med de allra eländigaste rakknifvar utan tvål kunna
raka af sitt skägg.»

Om än Acerbis uppgift på badstugutemperaturen synes mig, jäm-
iord med de gradtal jag iakttog, i allmänhet något för hög, passar i
öfrigt denna beskrifning alt igenom in på förhållandena än i dag. 1

Märkligt är, hvad Acerbi påpekar och finske läkare för mig intygat,
att finnarne genom dessa bad härda sin kropp, så att de fördraga
-temperaturväxlingar af alla slag. De kunna gå våta om fötterna, de
kunna ömsom svettas och frysa, utan att förkyla sig, utan att få ka-
tarrer och röjmatiska åkommor. Också är, som sagdt, badstugan för
frnnen en helgedom. Här söker man bot för de sjukdomar, som på-
komma; här är hvarje finnbondes barn födt, ty hit föres än i dag, så-
-som fordom, barnsängskvinnan. Här användes ock sedan gamla tider
ett annat slags halsomedel, gnidningen eller frotteringen — ett medel,

•som i våra dagar kommit till heders genom massagen. IFinland, syn-
nerligen i Karelen, utföres hon med skicklighet af gamla, därtill in-
vanda kvinnor; jag hade själf ett par gånger tillfälle att pröfva denna
-deras konst.

Badstugubadet är hos finnarne en gammal inrättning. I Kalevala
namnes det ofta, och där omtalas utförligt, huru badet tillgick. Detta
togs redan under denna aflägsna tid på alldeles samma sätt som
nu. Men egendomligt nog anses icke den finska badstugan med hennes
bad ursprungligen hafva tillhört den finska folkstammen. Tvärt om
framhålles det af Finlands egne etnografer 2, att finnarne upptagit dem
från kringboende folk; möjligen fingo de dem från slaviska, möjligen
ock från gotiska, skandinaviska folk. Denna fråga förtjänar en nog-
grannare utredning. Af högt intresse är den hos Herodotos förekom-
mande uppgiften, att redan skytiska folk egde ett slags ångbad. Det
låter därföre med skäl tänka sig, att finnarne haft dessa bad redan i
forntiden, att de då tagit dem i sina kåtor, men sedan de lärt bygga

1 I sitt innehållsrika arbete Finland und seine Beicohner (Leipzig 1809) har
F. EChs äfven med några ord skildrat badstugorna och baden i dem, men vida
.sämre än Acerbi, hvarföre jag ej här anfört hans beskrifning.

2 Jfr A. Ahlqvist: Anf. st. S. 108 o. f.
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timrade hus, äfven flyttat in badet i sådana. Jag nämner detta som en
hypotes, hvilken kan vara värd att närmare granskas. Emellertid bör
framhållas, att badstugan och hennes badsätt i gamla tider förekommit
äfven i Sverge och Norge. Ännu finnas i vissa delar af Sverge vid
bondgårdarna små timrade stugor, som nämnas badstugor; dock torde
de numera sällan användas till sitt egentliga ändamål, utan i stället
såsom tvätthus, för torkning af säd och rökning afkött och fläsk o. s. v.

71. Ria
vid Kirjavalaks i Sordavala socken, Karelen.

Efter fotografi.

Däremot har ju i senare tider denna badform i mera civiliseradt och
förbättradt skick, med reglerad halt af ånga och utan den olidliga
röken, upptagits i våra moderna badanstalter och hör nu till de mest
omtykta och mest anlitade bad.

Jämte badstugan är äfven rian (bild 71) ett för den finska bond-
gården mycket vigtigt uthus. Hon är bygd af timmerstockar ungefär
på samma sätt som pörtet och badstugan, samt af växlande storlek
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•alt efter olika tillgångar och behof. I ena hörnet, vid sidan af dörr-
ingången, finnes en ugn af ungefår samma slag som pörteugnarna. Här
frambringas en stark värme — och rök — hvilken fyller stugans inre,
synnerligen, såsom naturligt är, stigande uppåt mot hennes öfre delar.

Rian är, såsom bekant, afsedd för torkning af säden. All finsk
råg torkas på detta sätt; man är därigenom i Finland oberoende af
skördetidens regnskurar, "hvilka i vårt land ej sällan fördärfva en
stor del af grödan. Men det fordras äfven, att ved skall finnas i öfver-
:flöd i de bygder, där rian användes. Finland är också ännu rikt på
denna vigtiga vara, och ingalunda sparar man häller därpå. Såsom

-ett exempel kunna vi nämna, att i ett pastorsboställe i öfre delen af
landet allenast för boställshusen årligen åtgått, enligt säker uppgift,
200 famnar ved! Hos oss i Sverge användes ju emellertid äfven i som-
liga trakter rian; och säkert är, att om man kunde uppfinna någon
tillräckligt bränslebesparande form däraf, hvilken således egde all-
männare tillämplighet, skulle hon äfven i andra land i regniga år
Imnna bespara landtmannen många bekymmer.

Slutligen hafva vi vid de finska gårdarna äfven ett slags bygg-
nader, hvilka där möta ofta, om än icke alltid, jag menar bodarna
•eller, såsom de i Finland kallas, »bodorna»; de äro nämligen icke så
stadigt förekommande som badstugan och rian, utan tillhöra huvud-
sakligen de mera bärgade familjerna.

I västra och södra delarna af landet finner man dem vanligen
ligga vid gårdsplanen. I bild 72 har jag aftecknat en sådan bod från
■en gård i Tavastland. De äro bygda af timmerstockar och ega tvänne
våningar; den nedre användes såsom förvaringställe för hvarjehanda
redskap och husgeråd; den öfre, löftet, som vanligen innehåller ett par
låga och mörka rum, och nästan alltid, såsom å bilden, är försedd
med takt loftgång eller veranda, dit en utvändig trappa leder, tjänar
till sommarbostad eller rättare sofplats under sommaren för de yngre
medlemmarna af familjen och för tjänstefolket. Där finnes vanligen ett
par sådana rum. Inredningen i dessa loft är helt enkel. I bild 73
liar jag lämnat en teckning af det inre af ett sådant loftrum, som ut-
gjorde kvinnornas sommarbostad å en större bondgård i Pielavesi

Genom en låg dörröppning, försedd med dörrlucka af trä,
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kommer man från verandan in i rummet, ett ryggåsrum utan fönster*
De enda föremål här synas, äro tvänne väggfasta sängar, en i hvar
sitt hörn af rummet och bestående af några konstlöst hopspikade
bräder samt innehållande några usla halm- och dunbolstrar.

72. Bod
vid Yläjärvi gård nära Tammerfors, Satakunda.

Till den öfre våningens loft, där en man synes stå framåtlutad, leder en högst primitiv
trappa, bestående af en fnrustock, i hvilken stora afsatser äro inhuggna.

Efter fotografi.

I östra och nordöstra delarna af landet åter ligga bodarna i all-
mänhet icke vid själfva gårdsplanen, utan ett litet stycke där utanför.
Dessa bodar utgöras här icke af en enda större byggnad, utan van-
ligen af flere smärre, som ligga uppradade invid hvar andra. De pläga
icke hafva någon egentlig fast grund, utan endast hvila på några lösa
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stenfötter. I bild 74 har jag lämnat afbildning af trenne sådana i rad
liggande bodar från en bondgård i Karelen ej långt från Ladogas
stränder; deras storlek inses af den framför stående hästen och släden
med lass af rågkärfvar m. m. Bodarna brukas äfven i dessa delar af
Finland dels såsom sofruni om sommaren för familjens yngre med-
lemmar och tjänstefolket, dels såsom visthus för en del matvaror, dels
såsom förvaringsrum för kläder och andra dyrbarheter. Äfven dessa
bodar hafva inga fönster, utan ljuset kan inkomma endast, då dörren
öppnas; de hafva ingen eldstad och innehålla inga andra föremål än
sängarna och de saker, som där förvaras.

73. Kvinnornas sommarloft
i öfre våningen af en bod å en bondgård

vid Nilakka sjö i Pielavesi socken, Tavastland.

I bild 75 har jag lämnat en teckning af några ännu mindre bodar
från Pielavesi socken i nordöstra Tavastland, sådana de där sågos vid
en stor bondgård. Deras storlek kan bedömas däraf, att den mellersta
(största) mätte 4,2 5 meter i bredd. Dessa smärre bodar nämdes vaate-
aitta, klädbod, och de voro egentligen afsedda endast för förvarande
af kläder och prydnader, hvilka lågo nedlagda i därtill insatta kistor
och koffertar af olika storlek. En del kläder hängde å knaggar kring
väggarna. Sådana mycket små bodar äro numera tämligen sällsynta.
Förr voro de allmänt använda. Då en flicka gifte sig, lär hon stundom



74. Bodar
vid en bondgård vid Läskelä i Sordavala socken, Karelen.

Efter fotografi.
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enligt gammal sed hafva såsom brud fört dylika bodar med från hem-
met till den nya gården. De äro nämligen flyttbara, hvilande löst på
en stenfot, ibland äfven på stockfötter.

Märkligt är, att dessa bodar både såsom visthus och klädesbodar
ofta omtalas i Kalevala och således redan i forntiden voro i bruk.
Och så mycket märkligare är det, att de både till sitt byggnadsätt
och sina ändamål — såsom visthus och såsom klädesbodar med sina
kistor — fordom funnits och ännu i dag allmänt förekomma i Norge
samt i norra och mellersta Sverge. En hvar, som rest i dessa länders
landsbygder, skall igenkänna samma byggnadsform i de finska och i

75. Bodar
å en bondgård

vid Nilakka sjö i Pielavesi socken, Tavastland.

de skandinaviska bodarna, så väl de större, med loft försedda, som de
mindre, enrummiga. Antagligen hafva finnarne fått bruket af dem från
skandinaverne, men detta uppenbarligen före kristendomens införande,
därom lämnar Kalevala ovedersägligt bevis — således före beröringen
med skandinaverne genom dessas korståg. Vi torde således i bodarna
hafva ytterligare ett kulturinflytande från skandinaviska folk; ofvan
sågo vi, att det samma möjligen var fallet äfven med badstugan och
troligen med pörtet ]; men om alla dessa byggnader gäller, hvad

Jfr A. Ahlqvist: Anf. st. S. 97.
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nyss yttrats om bodarna särskildt, att finnarne haft dem redan under
sin hednatids senare del, under kalevalaperioden, kanske redan under
lång tid förut; ty det tidskede, då finnarne ännu icke hade annan
boning än kåtan, ligger säkerligen mycket långt till baka.

Invid gården stå vidare, såsom nämdt, stallet, fähusen och
vagnskjulet. De äro i allmänhet helt enkelt bygda af kanthuggna
omålade stockar med tak af spjälar eller bräder. Deras inredning är
mycket enkel och konstlös. Deras invånare äro för allmogen af största
betydelse. Hästen, oxen och kon utgöra bondens rikedom. Med hästen
och oxen plöjer han sin åker; kon ger familjen ett af hans vigtigaste
födoämnen. Hästen behöfves för ridning och körning; i somliga trakter
har han sedan gamla tider användts mycket till ridt, detta synnerligen
i Karelen, där så är fallet än i dag. Den karelska hästrasen har stort
rykte för liflighet och uthållighet. Karelaren är ock sedan gammalt
road af resor, hvilka han — med eller utan sadel —på sin älskade
hästs rygg företager, stundom ganska långa vägar. Karelaren trifves
på hästryggen; så väl män som kvinnor rida gränsle. Bild 76 åter-
gifver en karelare med hans gosse och med matkärl på hemväg från
dagsarbetet. De karelska hästarna äro emellertid i allmänhet icke
storvuxna, snarare små och knubbiga, starkt bygda.

Fordonen äro dåliga, mycket primitiva. Viborgskärrorna hafva
blifvit till ordspråk såsom sådana. Frans von Knorring har i ett
intressant arbete öfver »Gamla Finland» * gifvit en skildring af for-
donen i denna del af landet, hvilken jag tager mig friheten här med-
dela, enär hon kan gälla för nästan hela Finland under förgångna
tider. »Körredskap», säger han, »äro två- och fyrhjuliga kärror, de
senare blott i några västliga socknar, de förra nästan öfveralt, an-
tingen mer uselt gjorda och på sidorna försedda med bastmatta, eller
något bättre med tunna sidobräder. Alla slädar för resor äro med
högt krokiga medar framtill, antingen med bastmatta eller bräder på
sidorna, då de i förra fallet kallas resla reki. Arbetslädarna äro mest
långa. Ett ursprungligt åkdon, purit, som än finnes i Savolaks och

1 F. P. v. Knobring : Gamla Finland eller Det fordna Wiborgska Gouverne-
mentet. Åbo 1833. Afd. I. Se sid. 86.
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Karelen, där vägarna ej äro allmänna, består af tvänne böjda trän,
sammanbundna med tvänne tvärträn, på hvilka en bastmatta eller bred
granbark lagges, hvilken tjänar till underlag för bördan. En häst
spännes mellan de tvänne rakare armarna, och de böjda delarna släpa
på marken. Kärrorna med två hjul hafva vanligen skälmarna krokigt
böjda, såsom på purit, och tyckas vara en förbättring eller ändring af

76. Karelare
med sitt barn och med matkärl på hemväg från sitt arbete.

Efter fotografi.

de samma. Yppighet i åkdon finnes ingenstädes, om ej den, att i
trakten af Sordavala allmännare nytjas ett slags nylandska kärror med
säten. Alla seldon äro på ryskt vis, därifrån de äfven äro till större
delen hemtade, och äro försedda med loka och rankor både för vinter
och sommaranrede.» De i Kalevala ofta omtalade slädarna med spjäl-
korg, bastmatta och medar torde i dessa fordon ega sina afkomlingar.
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Efter denna skildring af bodarna och uthusen med deras tillbehör
skall jag nämna några ord om klädedrägten hos finnarne.

Förr lära folkdrägter allmänt brukats i landets olika delar. Nu
äro de försvunna så när som på några mindre kvarlefvor. Till dessa
senare räknar jag i första rummet de redan ofvan beskrifha näfver-
sakerna, framför alt näfverskorna, därnäst näfverkoutarna och näfver-
slidan för knifven.

I några delar af landet — några socknar i Österbotten och
södra Karelen, eller egentligen Viborgs län — användas ännu brokiga,
vackra och egendomliga nationaldrägter. Vid den stora höstmarknaden
i Viborg hade jag tillfälle att se en stor mängd allmoge i sådana
drägter. Kvinnornas drägt, hvilken naturligtvis är något olika för
vinter och sommar, är äfven något olika för de skilda socknarna. Hvad
som för de flesta af dem är gemensamt är följande. Utanpå linne-
sarken bära de hvit kofta med långa ärmar, en svart, nedtill med ett
färgadt band kantad, tämligen snäf kjortel, samt där utanpå ett tvär-
randigt förkläde med omväxlande hvita och grant färgade ränder. På
fötterna hafva de strumpor och näfverskor eller ett slags pjäxskor af
skinn. Kring lifvet bäres en skinngördel med infästa kedjeringar, vid
hvilken hänga en liten knif i sin slida, nycklar och andra småsaker;
vid sidan föra de äfven en liten, grant stickad väska. Kring halsen
bäres ett halsband och kring hufvudet ett färgadt band eller ock en
egendomligt veckad hvit duk, som hänger ned öfver ryggen, icke olik
romerska campagnahufvan. Håret uppfästes ofta med ett slags egen-
domlig nål af silfver eller försilfrad metall Därjämte bäras ofta å
fingrarna ett slags förgylda ringar, och slutligen hopfästes koftan med
ett silfverspänne af märklig form. Detta spänne är af växlande storlek
för de olika socknarna, men äfven för olika åldrar m. m. De egen-
domligaste torde vara de i Jääskis, Sankt Andrese och Rautijärvi med
flere socknar brukliga. Dessa spännen (bild 77) hafva formen af en kupig
cirkelrund sköld af 7 ända till 9 centimeters genomskärning, samt äro å
sin främre konvexa yta försedda med ingraverade blad- och andra orna-
ment; i midten finnes ett rundt hål, och där är anbragt en liten nål,
medelst hvilken spännet fästes i koftan, högt upp mot halsen till I
andra socknar och stånd äro dessa silfverbroscher mindre, i somliga
återfinner man endast en rund ring med tillhörande nål (bild 78),
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en form, som ofta träffas äfven i mellersta och norra Karelen, sär-
deles i gammalt folks drägt. Om vintern utbytes den lilla koftan mot
en större lifrock af hvitt vadmal, framtill å bröstet broderad med band
i granna färger; händerna klädas då i hvita yllevantar med grant ut-
sirade uppslag. — Männens drägt består utom skjortan förnämligast af
långa kaftaner af hvitt vadmal, samt af byxor och skinnpjäxor äfven-
som svart filthatt med stort brätte. Jag vill här icke gå in uti ytter-

77. Silfverspänne,
som brukas af äldre och yngre kvinnor

i Sankt Andreae, Jääskis och Kaukola socknar, Karelen.
Nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

ligare detaljer i afseende på dessa eljest ganska intressanta karelska
nationaldrägter, utan inskränka mig till det anförda såsom exempel.

Det är emellertid knappast troligt, att sådana granna folkdrägter
fordom funnits öfver hela Finland. Nu för tiden finner man vid en
resa genom landet, äfven i dess aflägsnare delar, föga spår af en verklig
folkdrägt; allmogen går klädd ungefär såsom den nutida svenska. Män-
nens drägt består oftast af grå rock och väst, gråa byxor af vadmal;
på hufvudet bära de filthatt eller mössa af vanliga former. Kvinnornas
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drägt har ej häller något egendomligt. Förr buro männen utanpå den
öfriga kostymen en vid hvit linneskjorta eller öfverrock, mekkon, till-
bunden kring lifvet med en gördel; nu är denna skjortas bruk nästan
bortlagdt. Därjämte hade männen små runda mössor, lika kalotter,
sammansydda af flere flikar, hvilkas spetsar möttes å rundningens midt.

78. Silfverspänne,

som brukas både af män och kvinnor
i Karelen.
Nat. storl.

80. Pjäxa af skinn,
från Parkano socken. Satakunda.

79. Lifrem, knif och knifslida
från Viitasaari socken, Tavastland.

1/6af nat. storl.
Orisin. i Nordiska museet.

Vi sågo under vår resa blott en enda sådan mössa; hon var gjord af
brungult kläde. A den efter Acerbi återgifna bild 30 äro de båda
männen klädde i sådana gammaldags mössor. Karakteristisk är lif-
gördeln; han bäres nästan af hvarje finsk bonde och består af en
skinnrem med påträdda mässingsringar; vid denna hänger knifven i sin
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knifslida. I bild 79 lämnar jag en afbildning af en sådan lifrem med
vidhängande knif i en slida. Dessa gördlar äro, synnerligen i Öster-
botten, ganska väl gjorda, utsirade och prydliga. Utom näfverskorna
brukar allmogen, särdeles i mellersta, norra och östra delarna af landet,
ett slags skinnskor, pjäxorna. Dessa skoplagg utmärkas därigenom, att
ingen egentlig sula finnes, utan endast ett mjukt skinnstycke, som vid
sidorna eller ofvanpå skon är fastsydt vid öfverlädret, hvarjämte de
sluta framtill i ett uppåt böjdt tryne eller en spets. Deras skaft äro
af olika längd, ibland helt korta, såsom å de i bild 80 aftecknade, då
ofta ett snöre användes att binda fast dem kring smalbenet; ofta äro
de äfven höga, såsom å den här nedan afbildade karelarens pjäx-
stöflar. Äfven brukas ett slags helt låga pjäxskor. I allmänhet har
de finska pjäxornas form mycken gemenskap med lappames mot-
svarande skoplagg. 1 Pjäxornas upphöjda tåspets har ursprungligen
sin betydelse för skidåkningen. Några uppgifter om klädedrägten finnas
äfven hos Varelivs i hans förut anförda arbete, till hvilket jag härmed
hänvisar. 2

Hvad samhällsordningen angår, har fordom den patriarkaliska
samhällsformen varit rådande. Man bodde i stora familjer till sammans.3

Enligt denna gamla inrättning var vanligen den äldste medlemmen
värd, af de öfriga därtill vald att med förstånd och omtanke vårda
och sköta alt, med de öfrigas villiga biträde. Om han missbrukade
detta förtroende, afsattes han, och en annan valdes i hans ställe. Ännu
för några tiotal af år sedan fann man i Karelen sådana hushåll, som
bestodo af femtio personer. Förr såg man ogärna, att de skilde sig
Jit, och vid oenighet undersöktes tvisten, hvarpå man genast afstraffade
den, som stört sämjan. I detta århundrade har denna forntida patri-
arkaliska inrättning alt mera försvunnit. Hemmanen hafva klufvits
sönder, och folket har åtskilt sig för att bebo och bebygga dessas en-
skilda delar.

En sådan patriarkalisk inrättning har uppenbarligen funnits hos
finnarne redan under mycket gamla tider. I Kalevala finnas hänvis-
ningar därpå.

1 Se exempelvis G. v. Duben: Anf. st. S. 150 o. f.
2 A. Waeelics: Anf. st. S. 97 o. f.
3 Jfr F. P. v. Kkobbixg: Anf. st. S. 43.
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Den finske bondens föda utgöres framför alt af den råg, han med
sin svett och möda framlockar ur jorden. Af rågen lagar han sin
älskade gröt och sitt bröd, det senare i kakor, hvilka få torka, till
dess de blifva så hårda, att åtminstone den ovane främlingen ofta ej
förmår söndertugga dem. Därnäst ingå i finnens föda korn och po-
tates och framför alt mjölk. Denna sistnämda förtär han sällan eller
aldrig färsk; det hände ofta, att bönder, som ledsagade oss, nekade
att förtära den söta mjölk vi bjödo dem, men däremot med förtjusning
drucko af den i vårt tycke osmakliga sura mjölk, som utgör en af deras
nationalrätter. Hon skall egentligen vara så ettersur, »att det svider
i halsen>. I Finland liksom i norra Sverge samlar man mjölken i
stora träkärl, låter henne riktigt genomsurna eller rättare ruttna»
och tillsätter fortfarande ny, utan att göra slut på den föregående
satsen; ur denna sålunda aldrig sinande källa hemtar finnen dagligen,
året om, en dryck, som i oinvigdas tycke förefaller mer än onjutbar.
Smör får han obetydligt, mången gång endast litet om söndagen; då det
finnes, är det saltadt ända till osmaklighet. Ost ser han nästan aldrig.
Hans egentliga läskedryck är ett slags dricka, rapakalja; att äfven
denna dryck för den ovane ej är angenäm, framgår redan af den be-
tydelse dess namn fått i vårt språk. Af sofvel förtär den finske bonden
mycket sällan kött, och då vanligen starkt saltadt och så tort och
hårdt, att dess söndermalning utgör ett konststycke; salt fisk är en
vanligare rätt, synnerligen salt sik, hvilken genom sin råa smak ofta
utgör den resande främlingens förskräckelse; ty äfven han får på lands-
bygden hålla till godo med den föga omväxlande kost, som nu upp-
räknats. Emellertid bör ej glömmas, att äfven ett par lyxartiklar ingå
i finnens hushållning, nämligen bränvinet och kaffet, det senare — eller,
rättare sagdt, cikorian — i en oerhörd grad. Då en resande inkommer
i en något så när välmående bondstuga, hvilken tid på dagen som
hälst, blir han, så fort ske kan, undfägnad med detta kaffe, vanligen
i tre omgångar; och hur oangenäm denna upprepade dryck än må vara»
får han ej neka att förtära, hvad gästfriheten bjuder.

Såsom ett exempel på allmogens lefnadsordning i Finland med-
delar jag här en uppgift på den samma i Pielavesi socken i Tavast-
land om sommartid. Man stiger upp med solen, ofta klockan 2, äter då-
genast en smörgås af rågbröd, ofta med salt fisk, och dricker sur mjölk
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eller rapakalja. Detta mål kallas eine. Sedan går man i arbete.
Mellan 8 och 9 återvänder man hem och skall då hafva kokmat, be-
stående af oskalad potates eller rågmjölsgröt eller korngröt eller fisk-
soppa med potates uti eller välling af sur mjölk, kornmjöl, rågmjöl och
vatten. Detta mål heter aamiainen. Sedan sofver man en timme;
därefter går man åter i arbete. Omkring klockan 2 ätes middag, kallad
murkina eller päivällinen; då erhålles ingen kokad mat, ej smör
— endast om söndagarna — utan endast rågbröd och salt fisk samt
den ettersura mjölken. Om söndagen bestås då ofta litet smör, filbunke,
stundom bär, någon gång litet salt kött. Sedan sofver man åter en
timme, hvarefter man arbetar till 9 eller 1O-tiden. Kvällsvarden, iltainen,
består af rågbröd och salt fisk, potates, välling, gröt och dylikt. Där-
efter går man till sängs. Ungefär sådan är den finska allmogens enkla
hushållning om sommaren; om vintern är skilnaden endast den, att
man stiger upp vid 6-tiden och lägger sig klockan 6 till 7 om kvällen;
måltiderna och maten, till och med den sura mjölken, äro eljest
i allmänhet de samma. För den fattigaste befolkningen, den som bor
i de så kallade »ödemarkerna» i norra Tavastland och i vissa delar af
Karelen, är emellertid denna matsedel en oupphinnelig lyx. Här får
man vara glad, om man kan stilla sin hunger med den tjocka råg-
mjölsgröten och den ettersura mjölken. Möjligen anser en och annan
detta såsom en öfverdrift Jag kunde emellertid vid flere tillfållen
under min resa öfvertyga mig om sanningen däraf. Det hände t. ex.,
att jag i ett hem långt bort i en aflägsen bygd ej fann andra med-
lemmar af familjen än trenne barn, af bnlka det äldsta var bortåt sex
år och utgjorde de öfrigas skydd, ty föräldrarna voro för hela veckan
borta på arbete flere mil därifrån och väntades ej hem förr än efter
några dagar. På bordet invid barnen låg den kost, som skulle räcka
till för dem, tills föräldrarna hunne komma till baka; denna kost ut-
gjordes af en grof råggrötsdeg allenast, och ve dessa barn, om han för
snart blef förtärd.

Dylika interiörer lära för öfrigt enligt sakkunnigas utsago inga-
lunda vara sällsynta. Sålunda meddelar Runeberg i sin ofvan anförda
afhandling en gripande skildring af invånarnes tillstånd i Saarijärvi
socken, och hvad han säger har säkerligen sin riktighet äfven för
många andra bygder i de inre delarna af landet; hans målning skulle
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helt visst kunna passa in äfven för de närmast föregående århundra-
dena, icke endast för vårt. »Öfver all beskrifning är den fattigdom,
som råder ibland folket i Saarijärvi. Den knappa, ofta onaturliga födan
verkar menligt på deras kroppskrafter, och obekantskapen med andra
njutningar af lifvet än sömnens och hvilans gör, att de uteslutande
hålla sig till dem och försumma att arbeta för andra. Sällan ser man
deras omtanke sträcka sig längre än till närmaste dagar, och man kan
ej undra däröfver, då uppehället för dessa redan ger dem mer än nog
att grubbla öfver. Ingen industrigren har slagit rötter i denna socken,
emedan afkastningen icke utan de största svårigheter och afdrag kunnat
föryttras för afståndets skull från städer och mera odlade orter. Jord-
bruket har i frostnatten en svår fiende. Många hemman äro årligen så

o
utblottade, att de icke kunna få sina tegar besådda. Abon, då han
svultit året om, skyndar på hösten att skära sin åker, innan kärnan
hunnit sin utbildning och mognad. Kreaturen, som om sommaren vada
i gräs vid skogsbackarnas stränder och i dälderna mellan moar och
bärg, tugga om vintern halm, och en halm, som ej sällan är forslad
från orter på åtta, tio, ja sexton mils afstånd. Ofta måste kreaturen
i månader uthärda med en ännu otjänligare föda. Den ringa och svaga
mjölk, de vid denna belägenhet kunna gifva, användes att skölja ned
det sträfva barkbrödet, som på de flesta hemman utgör deras egares
enda föda. Man kan göra sig en föreställning om tillståndet där uppe,
då enligt trovärdiga berättelser vid ett ej länge sedan inträffadt frostar
blott tvänne gårdar i socknen egde bröd af råg eller korn. Orden:
'han äter rent bröd året om', och: 'han är bottenrik', äro därstädes lik-
tydiga. Jag erinrar mig tvänne tillfällen, då denna nöd mötte mig i
högst sårande gestalter. Jag kom vid en jagtfärd in i ett pörte för
att hvila. Stugan var full af barn utom äldre och yngre fullvuxna
personer. Nära ugnen furmos uppträdda på stänger en mängd gul-
bruna flikar af tallens inre bark, liknande stycken af styft läder. Jag
frågade utan närmare betraktande, hvad detta vore, och hvartill det
skulle användas, och värden svarade: 'Käre herre, därafblir det bröd.'
Orden voro ej flere: men tonen, som låg midt emellan: 'känner du
icke sådant?' och: 'du känner icke sådant!' var genomgripande. En
annan gång kom jag tillfälligtvis på en äng, hvarest man höll på med
höbärgning. Kring väggarna af ladan hängde slåtterfolkets matväskor,
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och jag öppnade af nyfikenhet flere bland dem. I alla fann jagkakor,
sammanklibbade af bark, inuti becksvarta, med en kalkhvit hinna af
mjöl på ytan, mera mutande ögat än smaken. För öfrigt innehöll en
del några styfsaltade mujkor, en annan blott några korn salt. Man
l)ehöfver endast föreställa sig tyngden af det arbete, som under den
starkaste hetta sköttes vid dessa förfriskningar, för att få begrepp om
•en verklig nöd och om människonaturens styrka att uthärda den. —

Det vanligaste förstörelseelementet af all trefnad, bränvinet, torde på
denna ort visst ej vara allmänt hatadt; men huru mången har väl
tillfälle och råd att bruka denna vara? Ser man ibland någon där-
städes öfverlastad, så kan man vara öfvertygad om, att icke så mycket
måttet af starka drycker, som icke mer ovanan att fördraga någon
kraftigare näring verkat hans obestånd.»

Det torde invändas, att dessa skildringar icke mera passa in på vår
iid. Det är sant, att under det senaste årtiondet tillståndet ide flesta
delar af landet genom goda skördar och framför alt genom den ofant-
liga skogsafverkningen betydligt förbättrats. Men man får icke glömma,
att det endast är ett tiotal år sedan en förfärlig hungersnöd härjade i
i detta land och med tillhjälp af sin trogne vapendragare, hungertyfus,
decimerade dess befolkning. Ty värr är det ingen säkerhet för att
hårda år icke kunna återkomma. Genom skogsafverkning vunna kapital
skänka icke garanti däremot, ty ledsamt nog ger en alt för hastigt
och lätt förvärfvad vinst vanligen endast anledning till ökad lyx och
förstörelselusta. Bränvinet sprider sig till äfven de aflägsnaste, förut
från denna de nordliga nationernas värsta fiende befriade hemmen.
Kaffet med dess missbruk, om än oändligt mycket mindre skadliga än
bränvinets, går genom de lättade handelsförbindelserna ända bort till
ödemarkerna. Utländskt kram af allahanda slag och ofta af sämsta sort
suger ut de förvärfvade penningarna. När så trävaruhandeln minskas,
vare sig genom skogarnas utödande eller redan förut genom minskad
•efterfrågan, och när till sist äfven missväxtår återkomma, står all-
mogen, hvars ökade tillgångar endast ökat behofven och minskat mot-
ståndskraften mot lidande och umbäranden, å nyo mer eller mindre
tomhändt och måste å nyo genomgå pröfningens hårda skola. Då
komma åter hungersnöd och hungertyfus fram och härja vildt bland
det utmärglade folket. Att så ännu mer än en gång kommer att in-
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träffa, det torde vara visst Måtte det dock dröja länge, innan det
sker! Och måtte det finska folket lära af motgången att spara i med-
gången, att förbättra sin jord och framför alt sin ängsskötsel och sin
boskapsskötsel samt sin skogsvård!

Emellertid må man icke tro, att barkbrödet ännu blifvit en saga
i detta land. Då jag 1873 reste omkring i dess bygder, fann jag
detta slags bröd i alla stadier af tillverkning. Här och där såg jag
utmed vägarna de unga tallarna beröfvade sin bark, och på tillfrågan
fick jag den upplysning, att han afskalats för att tjäna till bröd. I
Pihtipudas socken fann jag inuti pörtena den till smulor sönderskafda-
barken samlad i tråg och tunnor, ämnad så väl till vinterförråd som
till bruk för dagen; från sådana porten hemförde jag prof så väl af
barken som af färdigbakadt bröd. Barken tages hälst af unga tallar;
de gamla trädens »duger icke». I största nödfall lär äfven användas
björkbark. Barkbrödet består vanligen af 2/3 barkmjöl och V 3rågmjöl.
Det tillagas så, att först sättes rågmjöl till vatten, sedan strax därpå
barkmjölet, hvarefter gräddningen sker. Sådant barkbröd lär i somliga
trakter (t. ex. Pielis) fortfarande äfven under goda år förtäras till och
med af sådant bondfolk, som icke behöfver taga sin tillflykt till denna
besparingsföda; det har blifvit en gammal vana; ja den finske bonden
svarar ej sällan på tillfrågan, hvarföre han alt jämt blandar bark tilL
sitt bröd, att han tycker det rena rågbrödet hafva fadd eller ingen
smak, hvaremot barkbrödet gifver matlust.

Nödbröd har för öfrigt tillagats äfven af många andra tillsatser
till rågen. En af de under hungerår mest använda utgöres af fröna
till Rumex acetosa; man bereder det af V 3 sådana frön och 2/3 råg-
mjöl; först sättes rågmjölet till vatten, hvarefter det får stå i tolf tim-
mar och surna; sedan tillsättas rumexfröna, och bröden bakas. Andra
tillsatser utgöras i nödtid af roten af Calla palustris, halm, gräs, ren-
laf m. m., vid hvilkas beskrifning jag icke vill uppehålla mig.

Nödbrödets bruk är ett gammalt finskt Det omtalas redan i Kale-
vala, och sannolikt har det ännu äldre anor. Det hör emellertid icke-
till de forntida seder, som man önskar skola bibehålla sig. Huru vida
ett bröd med bark eller mossa verkligen genom denna tillsats får något
ökadt näringsvärde, är ock icke alldeles afgjordt; det är föga sannolikt»



NJUTNINGSMEDEL. 101

och för min del tror jag det icke. Säkerligen skall man för hunger-
tider kunna finna vida bättre nödfödoämnen än de nämda.

Den finska allmogens njutningsmedel äro ölet, bränvinet, kaffet
och tobaken. Konsten att brygga öl kände man, såsom vi ofvan af Kale-
vala sett, sedan gammalt, åtminstone under hednatidens senare skede.
Kaffet och bränvinet äro nyare eröfrmgar. Så är äfven förhållandet med
tobaken; men när denna egentligen infördes, har jag mig icke bekant.
Dessa tre nyare njutningsmedel hafva af finnarne omfattats med mycken

81. Tobakspipa och tobakspung af skinn,
från Kuru socken, Satakunda.

1/5af nat. storl.
Efter fotografi.

Origin. i Nordiska museet.

kärlek; kvinnorna ega sin fröjd i kaffet, männen i bränvinet och tobaken
Den sistnämda, en art rysk tobak, odlar nästan hvarje bonde vid sin
gård i en särskild liten täppa. Han hugger sönder honom med egen-
domliga stora hackor eller stöter honom i trämortlar. Sedan rökes
han i små pipor, hvilka så godt som aldrig saknas i den finske bondens
utstyrsel. Växlande i alla de former, som den inhemska och än mera
den tyska kramvaruindustrien kan åstadkomma, sitter denna oum-
bärliga lyxartikel i bondens mun från morgon till afton, under hvila
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och arbete. En gammal form på pipa med tillhörande tobakspung är
aftecknad i bild 81. Att rökningen af detta slags tobak kan vara en
njutning är för främlingen kanske ännu mer obegripligt än lockelsen
hos badstubadet: så afskyvärd förefaller honom den däraf uppkommande
lukten, att han ovilkorligt studsar till baka, då en sådan rök finnes i
hans omedelbara närhet. Men det är ju så med alla njutningar: de
äro subjektiva, äro »smaksaker» allenast.

Vi hafva i det föregående betraktat den finska allmogen i hans-
hem och i hans arbete. Vi hafva sökt spåra de kvarlefvor af gammal
finsk kultur, som ännu fortlefva, och som kunna gifva oss ett begrepp
om detta folks forntida tillstånd och lefnadsätt. Vi sågo åkerbruket och
särskildt svedjandet, vidare boskapsskötseln och fisket utgöra bondens
vigtigaste sysselsättningar och näringar. Jagt samt skogsfållning till
byggnad och ved hafva äfven i alla tider tillhört männens verksamhets-
område. Vägrödjning och körslor af allahanda slag höra äfven dit.
Slöjdandet likaså, men det måste tillstås, att detta sistnämda arbete
öfver hufvud inskränkt sig till de nödvändigaste föremålen — slädar»
kärror, lokor, bänkar och bord samt smärre husgeråd, såsom bunkar
och fat, såar och tinor äfvensom pertklyfning. Kvinnornas göromål
hafva omfattat alla de till hemmets och hushållets vård hörande sysslor,
matens tillagning, barnens skötsel, delvis kläders väfvande och sömnad
samt slutligen ladugårdens tillsyn, framför alt mjölkningen.

Näringsomsorgerna hafva upptagit den mesta delen af tiden; hvad
som blifvit öfver har fordrats för krafternas återställande, för hvilan
och sömnen. Under ett lif så fullt af umbäranden och tomt på upp-
friskande njutningar synes det, som om man icke borde vänta stora
yttringar af något högre själslif, någon skapande kraft inom det andliga
området. Och likväl är detta fallet. Finnarne sysselsatte sig äfven
med ädla nöjen; därpå ega vi ännu de vackraste bevis i de rika forn-
skatter af en sådan verksamhet, som de lämnat i arf åt efterverlden.

Det inre andliga lifvet hos Finlands finska stammar har i synner-
het funnit sitt uttryck i sång, poesi och musik. »Sång och musik»,
säger Z. Topelius, »äro för människan liksom ett annat heligare språk,
på hvilket hon gärna uttrycker sorg och glädje, saknad och hopp.»
Sången utgjorde ock för finnarne vid samkväm och under deras långa
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höst- och vinteraftnar en angenäm, upplyftande och uppfostrande för-
ströelse. Det finska folkets sånger eller runor voro till sitt innehåll
af flere slag, nämligen visor, trollrunor, lärodikter och berättande
(episka) sånger. Den gamla finska folkvisan utmärker sig genom sinn-
rika innerliga tankar och en mycket enkel melodi; ja dessa visor äro
så enformigt bygda, att de allra flesta hafva samma åttastafviga vers-
byggnad och sjungas på en och samma melodi, den uråldriga runo-
melodien; i den gamla visan finnes aldrig slutrim, men i stället har
hon ett slags bokstafsrim, så att orden i samma versrad vanligen börja
med samma bokstaf. Det är förnämligast i Karelen, som dessa gamla
visor sjungits, och det är äfven där de samlats. Här var det, som Elias
Lönnrot under detta århundrades första hälft från sångames läppar
upptecknade den rika skatt af strödda folksånger, hvilka han utgifvit
under namn af Kanteletar, så nämd efter kantele, finnames gamla
stränginstrument Den finska folksången, säger Lönnrot, upprinner ur
två djupa källor: ensamheten och sorgen — man lyssnade till den om-
gifvande naturen, man hörde toner från henne och sjöng till henne
till baka, liksom om alla ting i naturen hade lif, känsla och talegåfva.
Bärget, träden, djuren yppa sina tankar för hvar andra och för män-
niskorna. Naturen var folkets sånglärarinna. Därföre sjunger också
den finske sångaren:

Egen sång är all min lärdom,
all min konst tog jag från vågen,
hjärtats glöd från gröna skogen.
Ljungen lärde mig att sjunga,
busken gaf mig mina visor,
när jag gick i vall som liten,
var som barn i lammens sällskap
på de honungsrika tufvor
och de solbelysta kullar.
Vinden gaf mig ord till fyllest,
förde med sig många tusen,
och de strömmade som forsar
och som vågors brus i sången.»
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Det är med en underbart gripande makt den finska sången till-
talar oss; det bor i honom ett vemod, som oemotståndligt meddelar oss
sin stämning, men på samma gång en innerlighet, som värmer oss, en
anspråkslös naturlighet, en verklighet i känslan, som skjuter undan från
vår smak och vår beundran den förfinade förkonstlade salongspoesi,
som hittills alt för mycket beherskat oss. Se här t. ex. en (Kant. H: 40)
af de många sånger, som kunde anföras: l

>Hvarför ljuda icke mera
såsom förr de fagra läppar?
Hvarför drillar icke mera
sorglöst såsom fordom tungan?
Därför ljuda icke mera
såsom förr de fagra läppar,
därför drillar icke mera
sorglöst såsom fordom tungan,
att min ljufva vän är borta,
att mitt hjärtas älskling vandrar
långt från mig i fjärran länder,
långt från mig i vida verlden;
och ej synas mer på sveden
såsom förr de dyra dragen,
vackra som en vårdagsgryning,
milda som en morgonrodnad.
Syntes han igen på sveden,
han mitt hjärtas vår och glädje,
han min ljufva morgonrodnad,
nog jag stackars liten siska
skulle glad som fordom drilla,
skulle sjunga säll i högen. >

En annan sång, kallad »Flickans klagan» (Kant alkulause 24),
börjar sålunda:

1 Ur Finska toner, öfversatta och utgifna af E. Hebtzberg. Helsingfors 1871.
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>Ej förgäta jag kan min barndoms tid,
aldrig glömma min vår så ljus och blid,
då jag sjöng som en liten fink i skog,
som en lärka bland molnen drillar slog.

Unga barmen ej kände några kval;
som en vindfläkt jag smög i skog och dal,
som ett blad for jag fram i hvarje lund,
som en fjäril i ängens blomsterrund.

Som en solglimt jag satt vid svedens kant,
som en stråle från skyn vid alfvens brant,
som en blomma i sköna systrars lek,
sakta vaggad af västanvindars smek.

Såsom fogeln i bo med sorgfri hog
uti lunden — en hvilans bild — jag låg;
friden redde sitt läger där också,
och min slummer af kval ej stördes då.

Men ej vet jag, hvad nu må fattas mig,
hvad nu månde i bröstet smugit sig:
tunga tankar, som aldrig förr jag känt,
okänd glöd, som ej förr mitt hjärta bränt.

Stugan kännes mig nu så kvaf och tung,
friden bor ej som förr bland hedens ljung,
sveden bjuder mig ingen fröjd nu mer,
lundens skugga mig ingen svalka ger.

Oron följer mig till min tysta bädd,
oron skapar hvar bild, i drömmen sedd;
och när dagen å nyo börjar gry,
väckes åter jag upp till oro ny.>

En tredje sång, kallad >Hällre kunde du skapat klippor» (Kant. II:
104), lyder så:
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Ack, hvi gjorde du mig, himlens Herre,
till en träl uti de rikes gårdar,
till en fånge i de stores salar,
utan hem och härd och utan kärlek?
Hällre kunde du i hafvets sköte
danat blindskär, skapat hvassa klippor,
än du skapat mig, mig stackars flicka,
till att pröfva dessa svåra dagar,
som en liten spån i forsens hvirfvel,
som ett bräckligt rö i nordanvinden,
som en blomma under storm och slagregn.)

Gripes man icke ovilkorligen af följande hemska, men djupstämda
vaggsång af ett förtvifladt, bristande modershjärta (Kant II: 178):

»Vyss, vyss, mitt bleka barn,
.
i din svarta vagga!
Låg är stugan, mörk och sotig,

vyss, vyss!
Mammas hand är svart och knotig,

vyss, vyss!
Slumra, slumra, bleka barn,
i din svarta vagga!

Vyss, vyss, mitt bleka barn,
gröna torfvan väntar!
Gräset är så grönt och vekt,

vyss, vyss!
Barnet är så mörkt och blekt,

vyss, vyss!
Slumra, slumra, bleka barn,
gröna torfvan väntar!

Vyss, vyss, mitt bleka barn,
sof i dödens armar!
Snart dig Manas jungfrur väcka,

vyss, vyss!



107SANG.

Tuonis barn dig handen räcka,
vyss, vyss!

Slumra, slumra, bleka barn,
sof i dödens armar!

Vyss, vyss, mitt bleka barn,
Tuoni har det bättre!
Bättre vagga, bättre gård,

vyss, vyss!
Bättre mödrar till din vård,

vyss, vyss!
Slumra, slumra, bleka barn,
Tuoni har det bättre!>

Det vore i sanning frestande att här anföra flere prof af dessa
okonstlade och själfulla folkvisor, men utrymmet och arbetets plan
tillåta det icke.

För etnografien ega för öfrigt finnames episka sånger ett ännu
högre värde genom de skildringar, de gifva oss från folkets forntid,
och genom de upplysningar, som i dem innehållas om dess gamla
mytologi och öfriga åskådningar. Det var, såsom nämdt, förnämligast
genom Lönnrots ansträngningar dessa runor blifvit uppsamlade. Han
upptecknade dem efter karelska sångares föresjungning och samman-
stälde dem till den stora folkdikt, åt hvilken han gaf namnet Kalevala.
I detta arbetes första afdelning har jag fäst uppmärksamheten på huru
denna dikt är af stort intresse för uppfattningen af finnames lefnad-
sätt, bostäder, näringsfång m. m. under det skede af deras utveckling,
som i sångerna skildras. Jag får här icke uppehålla mig vid inne-
hållet i denna, väl stundom egendomligt fantastiska, men alltid stor-
slagna och ofta genom sin innerlighet och sitt tankedjup gripande dikt.
Men innan jag lämnar henne, anser jag mig dock böra anföra ett par
prof bland de många sköna och tillika karakteristiska ställena.

Många sådana förekomma i de härliga sångerna om Kullervo, med
deras mäktiga tragiska anläggning. Ett må här anföras. Den af alla
misshandlade och förskjutne Kullervo yttrar, sedan han, efter att hafva
irrat omkring i ödemarken, mot mörkrets inbrott satt sig förtviflad ned
på en tufva i skogen:



108 SANG,

»Här han satt, den faderlöse,
så han tänkte, den förskjutne:
hvem har kunnat ge mig lifvet,
bragt mig, usling, fram till verlden,
för att irra dar och nätter
ständigt under bara himlen?

Andra till ett hem få styra,
vandra till en egen bostad:
jag har min i ödemarken,
eger blott på mon ett hemvist;
vinden är min enda eldstad,
och min bastuånga regnet.

Gode Gud, o skapa icke,
kalla aldrig mer till lifvet
något barn så oomhuldadt,
så af alla öfvergifvet,
utan fader här i verldei.,
utan någon egen moder,
såsom du, o Gud, mig skapat,
danat mig, beklagansvärde,
liksom vor' jag född bland måsar,
på en häll bland hafvets Örnar!

Dagen gryr ju ock för svalan,
ljusnar till och med för sparfven,
fröjdar alla himlens foglar;
men för mig den icke ljusnar,
randas aldrig här i tiden,
skall ej någonsin mig fröjda!

Ej jag känner, hvem mig fostrat,
vet ej hvem som gaf mig lifvet,
om en and mig födt på vågen,
om mig knipan kläkt på kärret,
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eller artan uppå stranden,
skraken uti bärgets skrefva.

Faderlös jag blef som liten,
miste ren som späd min moder;
fader, moder föllo undan,
snart min stora slägt var utdöd.
Och med skor af is jag kvarblef,
strumpor utaf snö jag ärfde,
lämnades på frusna stigar,
på en spång af hala stockar
för att halka ner i kärret,
för att ner i dyn försjunka.»

Huru kär hembygden var för forntidens finnar, liksom hon ännu
är det för vår tids, skönjer man bland annat af Väinämöinens klagan,
då han förts långt bort från hemmet (Kal. 7: 254):

»Därför all min tid jag gråter,
sörjer hela lifvet genom,
att jag sam från egna länder,
mig begaf från kända trakter
hit till obekanta dörrar,
portar, dem jag icke känner.
Här hvart enda träd mig sårar.
Hvarje barr jag känner stinga,
alla björkar här mig skrapa,
alla alar svårt mig rifva;
vinden ensam här jag känner,
solen ensam förr jag skådat
här i dessa fjärran länder,
invid obekanta dörrar.»

Och slutligen, huru högt fornfinnarne värderade sångens gåfva,
såsom förljufvande lifvet uppe i den höga nordens dunkla näjder, synes
bland annat af de ord, med hvilka Joukahainens moder söker öfvertala
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sin son att afstå från uppsåtet att döda sin afundsman Väinämöinen
(Kal. 6: 121):

»Om du Väinämöinen sköte,
dödade Kalevalainen,
skulle här all fröjd försvinna,
sången bort från jorden vika;
bättre glädjen trifs i ljuset,
sången hällre uppå jorden
än i Manala, det mörka,
uti Tuonis dunkla boning. >

Ur en sådan, på en gång rik, naturlig och själfull folkpoesi är
det, som samtidens finska skaldekonst vuxit upp till en helgjuten
blomma. Ingen ting stort, vare sig i vetenskap, i konst eller i poesi
födes till ljuset utan en läng förberedelse, utan en säker grund; det är
ock så vi kunna fatta, att vår tids Finland kunnat bära skalder af
första ordningen, skalder, hvilkas sånger skola lefva, så länge mänsk-
ligheten lefver och känner. Den gamle sångarens slutord i Kalevala
profetera ock märkvärdigt nog därom:

>Men jag ber er, käre vänner,
undren ej för mycket öfver,
att jag, barn, för högljudt sjungit,
att så fult jag lille kvittrat!
Jag har icke lärt att sjunga,
har ej lefvat bland de store,
utifrån min visdom hemtat,
sångens ord i fjärran samlat
Andra hafva lärt att sjunga,
jag hann aldrig ut ur hemmet
från min goda moders sida,
från den enda käras närhet
Hemma fick jag all min lärdom,
under egen stugas spärrar,

vid min egen moders slända,
på min egen broders spånplats,
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medan jag ännu var liten,
klen en pilt i rifven skjorta.
Men likväl för sångarskaran
har jag skidat spår i drifvan,
brutit topparna af träden,
kvistat stammar, utmärkt vägen: —

det är här, som vägen börjar,
här begynnas nya stigar
för en bättre sångarskara,
mera insigtsfulle skalder,
bland det slägte, som nu växer,
bland den ungdom, som här uppgår.»

Sättet för dessa episka runors sjungande är af särskildt etnogra-
fiskt intresse. Af ett par ställen i Kalevala se vi, att runosången i
form af ett slags växelsång mellan tvänne sångare var känd bland forn-
finnarne; man ser äfven, att de vid sjungandet plägade lägga »hand i
hand» på hvar andra. Sådan har alt sedan äfven runosången fortgått
slägte efter slägte in i vår tid, och ännu lär han i det ryska Karelen
så fortlefva. Under vår omnämda resa lyckades vi icke träffa någon
»runosmed» af den gamla skolan, men vi hörde bestämdt uppgifvas,
.att i Suojärvi socken invid ryska gränsen denna sed ännu skulle finnas
kvar. Hos Skjöldebrand 1 finnes en teckning af tvänne runosångare
sysselsatte med sång, och hans reskamrat italienaren Acerbi 2 har
lämnat en annan sådan teckning, af hvilken jag här meddelar en kopia,
emedan hon synes mig ganska väl återgifva förfaringsättet Man ser
här (bild 82) framför det vid fönstret stående långa bordet en bänk,
på hvilket en kantele-spelare sitter, och där framför tvänne sångare på
livar sin stol; dessa båda sångare hålla hvar andra i händerna, såsom
seden var. Acerbi beskrifver för öfrigt runosången sålunda: »Ahörarne
sluta en krets kring improvisatören och hans medhjälpare. Hvarje
enskild vers upprepas, alt efter som improvisatören sjunger honom, i

1 A. F. Skjöldebrand : Voyage pittoresque au Cap Nord. Stockholm MDCCCI—-
MDCCCIL

2J. Acerbi: Voyage au Cap-Nord, par la Suede, la Finlande et la Laponie,
irad. p. J. Lavallée. T. 2. Paris 1804. Se sid. 78 o. f.
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samma tonart af medhjälparen, som alltid upptager hans sista eller
näst sista ord, afslutar honom och upprepar honom ännu en gång
allena. Härigenom vinner improvisatören tid att förbereda sig till föl-

82. Kantele-spelare och runosångare.

Efter Acerbi.

jande vers, vid hvars afsjungande han åter på samma sätt understödes
af sin medhjälpare. Så fortgår sjungandet, tills dikten är slut, hvilket
kan räcka länge, och sångarne göra endast stundom korta uppehåll
för att förfriska sig med litet öl eller bränvin.»
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Jakob Tengström 1 yttrar om runosången: »I synnerhet ansågs det
i deras samkväm och gästabud för det yppersta nöje, då efter den
första valplagningen i mat och dryck en eller flere slike sångare fram-
trädde, att med sina kväden roa de närvarande gästerna; hvarvid så-
lunda tillgick, att antingen poeten själf eller någon annan, hälst äldre
mansperson, som ur minnet kunde upprepa slika forntidens eller nyare
sånger, satte sig på en stol eller långbänk, framlutande mot en annan,
gent öfver med knä vid knä och hand i hand sittande sångare, säästäjä
kallad, som vid den gemensamma sången sålunda biträdde, att sedan
den förre med allvarsam uppsyn, under en långsam takt och därefter
noga afmätt samt gungande kroppsrörelse, ensam afsjungit första versen
•eller raden till inemot slutet däraf, tog den senare vid i de två eller
tre än af versen öfriga sista stafvelserna, som då gemensamt afsjöngos.
Den biträdande upprepade därpå ensam i lika takt, men med någon
brytning i ton och röst, samma vers, hvarunder skalden eller hufvud-
sångaren hade tid att antingen dikta eller erinra sig den följande
raden, tills han vid de sista stafvelserna af den upprepade föregående
versen åter vidtog i en duo med sin medhjälpare, intill slutet af samma
vers, hvarefter han igen ensam framsjöng den följande, som likasom
den förra af kamraten genast blef återsjungen, och så vidare med de
öfriga, tills poemet var fulländadt, då en rundlig valplagning gemen-
ligen blef sångames belöning, och en ny uppmuntran att ytterligare
fortfara i sitt för det församlade gelaget så angenäma kall. Men då
desse antingen utsjungit det förråd af runor de lärt eller ock annars
började tröttna och sänka rösten, var sällan brist på dem, som både
kunde och ville intaga deras plats. De närvarande, så gamla som
unga, samlades mangrant i ring omkring de sjungande och afhörde
med största nöje och uppmärksamhet deras kväden, som sålunda gingo
tidehvarfven igenom ifrån slägte till slägte, utan att vara skrifteligen
upptecknade, såsom det fordom skett äfven med många andra folkslags
äldsta nationalsånger. — Då detta tidsfördrif framför alla andra säll-

1 J. Tengström: Tal Om de fordna Finnars Sällskaps-Nöjen och Tidsför-
drif; hållet Vid Inträdet i Kongl. Vitt.-Hist.- och Ant.-Akailemien den 15 Julii 1795.
Se Kongl. Vitterhets, Historie och Antiqvitets Akademiens handlingar. D. 7. Stock-
holm MDCCCII. Se sid. 281 o. f.
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skapsnöjen tillvunnit sig folkets synnerliga tycke, så kunde en sådan
sång oafbrutet fortfara ofta långt in på nätterna, tills antingen någon
ny anrättning eller ock sömnen och ruset gjorde därpå ändteligt slut.»

Men icke endast sången, utan äfven musiken har hos finnarne haft
sina målsmän, nämligen kantele-spelarne.

Om 7caw£e7e-instrumentets ursprung känner man hittills så godt
som intet Dess historia förlorar sig i myten. Vill man göra slutsat-
ser ur Kalevalas skildring däraf, skulle man kunna antaga, att kan-
telen i äldsta tider icke varit af finnarne känd; i de tidigare delarna
af berättelsens gång nämner icke Kalevala något därom; först längre
fram låter detta epos Väinämöinen tillverka ett sådant »sångens och
glädjens redskap»; honom synes således folkmyten tillräkna äran att
vara kantelens uppfinnare. I Kalevala skildras, huru Väinämöinenförst
förfärdigade instrumentet af en gäddas käkar, gjorde skrufvarna af
gäddans tänder och tog strängarna af den fladdrande manen på Hiisis
hingst. På denna kantele spelade han så, att alla lefvande varelser,
till och med luftens, jordens och hafvets gudomligheter närmade sig
för att åhöra spelet. En hvar rördes till tårar, äfven Väinämöinen
själf. Vidare anföres, huru under storm hans kantele föll i hafvet,.
och huru han slutligen förfärdigade en ny kantele af masurbjörk, huru
han fick skrufvarna af guld och silfvey, i det att sådant nedföll från
näbben af en galande gök, samt slutligen de fem strängarna af en
flickas hårstrån. Åter tjusades hela naturen af hans spel, alt gladde
sig och skyndade fram för att lyssna.

Men kantelen var dock egentligen ej ett redskap för glädjen i
vanlig mening. Han var inspirationens, den poetiska hänförelsens.
Han kunde äfven vara det dystra vemodets. Sålunda säger en folk-
sång:

»Kantelen af sorg är bildad,
af bekymmer sammanfogad;
kupan gjord af hårda dagar,
utaf hjärtekval dess stomme;
strängarna af bittra smärtor,
skrufvarna af motgång smidda;
därför kantelen ej klingar,
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klingar ej i glädtig yra;
därför inga jubeltoner
kunna ljuda från dess strängar,
då han är af sorger bildad,
af bekymmer sammanfogad.»

Acerbi har yttrat om kantelen: »Harpan består af fem strängar,
och här finna vi det första steg, som konsten genast tagit vid dess
uppkomst. Finnarne kunna alls icke göra sig något begrepp om, att
det kan gifvas flere strängar, än de hafva fingrar på sin hand .

Strängarna äro af metall, och icke, såsom på fiolmen och gitarren, så
inrättade, att de kunna moduleras med vänstra handens fingrar. Hela
omfånget af denna musik består därföre af fem toner, och med dessa
fem toner spela de alla sina sånger och sina dansar, och deklamera
äfven sin poesi. Man kan lätt föreställa sig, huru melankolisk och
entonig denna musik måste vara, men också hur alldeles omöjligt
det är att åstadkomma en förbättring däri, så länge finnarne icke
kunna förmås att afstå från detta femsträngade instrument.» Man
ser i dessa Acerbis yttranden sydlänningens förakt för de enkla
nordiska tonerna; men om han också skulle hafva rätt däri, att
kantele-musiken icke tillåter någon egentlig förbättring, så förbiser
han därunder, att detta instrument i många århundraden förljufvat
lifvet i Finlands ödsliga skogar. Man bör i kantelen se på en gång
ett för den finska etnografien högeligen intressant föremål och därjämte
ett »glädjens och sorgens redskap», som spelat en vigtig rol i finska
folkets utveckling.

Det finnes emellertid i literaturen en uppgift om kantelen, som
synes vida säkrare än den ytlige italienske turistens, nämligen finnen
Jakob Tengströms. I sitt tal »Om de fordna Finnars Sällskaps-Nöjen
och Tidsfördrif» yttrar han 1 efter en framställning om runosången:
»Denna deras runosång beledsagades stundom af en med fem antingen
tagel- eller sensträngar försedd harpa»; och tillägger i en not: »På

finska kandelet, af vid pass tre kvarters längd, och ett kvarters bredd

1 J. Tengström: Anf. st. S. 279 o. f. — Jfr F. EChs: Finland und seine
Betcohner. — Likaså H. G. Porthan: Dissertatio de poesi fennica. Aboae 1766—
1778. Se H. G. Porthans Skrifter i urval. D. 3. Helsingfors 1867. S. 303 o. f.
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i nedre, men något smalare i öfre änden, med två bottnar och rakt
gående sidor, samt af den tjocklek som en vanlig fiolin. Därpå spän-
nas nu för tiden fem stålsträngar, hvilka äro stämda, i det närmaste
såsom G, A, B, C, D, dock så att B är något lägre än tertia minor
till G moll. Ackompagnementet sker gemenligen uti unisona, dock så
att kvinten D mestadels äfven anslås till hvarje åttondedel; äfvensom
fulla terskvint-ackorden höres, där det så passar sig.» Tengström
säger sig fått dessa upplysningar af en vitter vän, Erik Tulinberg.
För öfrigt gifver Tengström angående kantelens bruk en intressant
upplysning, nämligen att han stundom spelades i samband med runo-
sång. »Fans någon skicklig harpolekaro, säger han, »till hands, så
var han ej sen att med sina slag och ackorder understödja de sjung-
ande; stundom ock att med sitt strängaspel intaga och uppfylla den
plats, som den vanlige medhjälparen i sången annars ålåg att svara
före.» Och han tillägger därjämte: »Men af de blåsinstrumenter, som
hos nationen, redan ifrån äldre tider till baka, voro kända (torvi, lur
eller skalmäja, och pilli eller huilu, pipan) gjordes ej i deras samkväm
något bruk, utan synas de hafva varit bestämda för andra behof och
ändamål.»

Det nu anförda var ungefår alt det vetande om kantelen, som
stod oss till buds, då vi företogo vår finska resa. I Helsingfors mu-
seum hade vi tillfälle att få se en liten vacker samling af sådana in-
strument; där fans till och med ett, som var signeradt från 1600-talet
Men vi hade föresatt oss att om möjligt få se kantelen i folkets egen
hand och själfve höra tonerna från hans strängar. I Tavastland funno
vi ej något spår af detta »glädjens och sorgens redskap >. Det torde
i själfva verket vara i hög grad tvifvel underkastadt, huru vida kan-
telen ursprungligen eller ens någonsin funnits i dessa trakter af Fin-
land; det synes till och med sannolikt, att han egentligen tillhört endast
Karelen, och förnämligast dess östligare delar. Sedan vi beträdt Ka-
relens område, blef därföre en af våra ständiga frågor till folket, hvarest
de hade sin kantele. Efter att förgäfves ha sökt honom — d. v. s.
den äkta kantelen, ty andra instrument af sådana slag, som äfven
förekomma i svenska bygder, bjödos oss stundom under namn af kan-
tele, nuotikantele cch dylika — i Eno och Ilomants socknar och efter
att af auktoriteter och allmoge ha fått den upplysning, att man väl
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förr hört talas om och äfven sett detta instrument, att till och med
för några år sedan en gammal blind gubbe funnits i Ilomants, hvilken
lifnärt sig med kantele-spel, lyckades vi slutligen genom vänners väl-
villiga bistånd att snart sagdt ur det fördolda framtrolla en kantele-
spelare, en af det äkta slaget. Af befallningsman Veisell inbjudne
att öfvervara ett ting i Ilomants, där vi kunde sammanträffa med ett
större antal karelske bönder, fingo vi sent omsider underrättelse om,
att i trakten på något miltal därifrån bodde en åldrig bonde, en
nämdeman, som egde en kantele. I vår glädje sände vi genast ett
åkdon till honom med förfrågan, om han skulle vilja gå vår önskan
till mötes och infinna sig vid tinget med sin kantele. Under det vi
därefter voro som ifrigast sysselsatte med fotografering och mätning af
karelske bönder, öfverraskas vi slutligen helt plötsligt af att ett åkdon,
under den kringstående allmogens skrattsalfvor, framrullar i vår när-
het, och därur stiger en vördnadsvärd gestalt, en gammal man med
allvarligt anlete och med ett långt snöhvitt skägg samt klädd i en
fotsid grå rock. Han framskrider mot oss, på armen bärande sitt
svarta stränginstrument kantelen. Vi grepos oemotståndligt af denna
uppenbarelse. Det var, som om en andesyn, en vålnad framträdt för
våra blickar. Det var, såsom om en töckengestalt från det förflutna,
som om Väinämöinen själf stode inför oss. Långsamt och högtidligt
skrider han fram, obekymrad om stojet från den kringstående hopen,
hvilken tydligen ej mer förmådde fatta denna kvarlefva från förgångna
tider; ej ett minspel i den gamles anlete, ej en blick åt sidan. Han
stiger in i den närbelägna stugan, stämmer sin kanteles strängar och
börjar med fingrarna sakta framlocka toner från dem. Vi bådo honom
spela sitt hemlands runor. »Nu för tiden», sade gubben, »vill man
eljest ej just höra annat än dansmusik; men gärna vill jag återkalla de
gamla sångerna i mitt minne.» Och så spelade han för oss den ena
runan efter den andra. Det var en mild innerlig vemodig musik; hon
tyktes oss komma liksom från något aflägset obestämbart håll: en
stilla klang ur luften, en susning från rymden. Vi suto där såsom
barn, lyssnande med andakt till den gamles strängaspel, liksom till
en gudomlig uppenbarelse. Han såg hänförelsen i våra blickar; han
såg, att han skänkt oss glädje, och inom kort var han vår vän. Han
tillmötesgick beredvilligt vår önskan att få fotografera honom. I den
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närbelägna skogen satte han sig ned under en björk, spelande sin
älskade kantele. I denna vackra situation blef han med fotografiens
tillhjälp förevigad, och, vi må tillägga det, bilden lyckades synnerligen
väl. Han utgör nästan det dyrbaraste minnet från vår resa. I bild

83. Kantelespelare
från Ilomants socken, Karelen.

I bild, utförd af C. A. Söderman, återgifven i Nordiska museet.

83 är denna tafla återgifven i xylografi. Sedan gubben spelat ännu
några runor för oss, lämnade han oss sin kantele till erinran, hvar-
efter han tog afsked och försvann sakta och ljudlöst. Gubbens gåfva,
sedan öfverlämnad till Nordiska museet, var en af de bästa klenoderna
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i vår lilla samling af finska ethnographica. Hon är aftecknad i bild
-86. Såsom man af denna ser, liknar kantelen till formen något en
harpa; han är dock helt liten, knapt två fot lång, och är helt enkel
till sin sammansättning. Han består af en låda eller kupa, utskuren
ur ett enda trästycke, och öfver denna lådas öppna sida är fäst ett
tunt bräde, försedt med ett korsformigt hål. Vid lådans sneda sida
äro infogade åtta lösa träskrufvar, och från dem utgå åtta strängar
af fin mässingstråd, hvilka löpa öfver till lådans smala ände. Han är
svart, men ser ej ut att vara målad, snarare endast svärtad af röken
i ett pörte.

Sedan vi sålunda på ett synnerligen lyckligt sätt uppnått ett af
våra käraste önskningsmål, att få se kantelen och höra hans toner
framlockade utaf en af de gamle barderne själfve, fortsatte vi vår färd
genom Karelen. Det lyckades oss visserligen sedan att å ett par andra
ställen erhålla ännu några kantele-instrument, men dessa voro ej af
det ursprungliga slaget, utan moderniserade, försedda dels med stråke,
dels med ända till sexton strängar och uppenbarligen ämnade till ut-
förande af dansmusik: deras egare förmådde också på dem spela
endast polka och vals. M det urgamla kantele-slaget, det med allenast
fem strängar, om hvilket Väinämöinen kväder, sågo vi under vår resa
i Karelen ej något spår. Det är väl möjligt, att det ännu kan finnas
kvar i Suojärvi socken inåt ryska gränsen och än sannolikare på andra
sidan om denna senare, men att den gamla kantelen, liksom kantele-
spelet i allmänhet, är stadt i försvinnande, det är ty värr ett sorgligt
faktum. Här liksom öfveralt undantränges ursprungligheten af den
moderna industriens själlösa maskiner: kantelen af den evinneliga
dragharmonikan, hvilken i Finland liksom i Sverges bygder ej under-
låter att med sitt olidliga oljud trötta den efter ursprunglighetens åter-
stoder sökande resandens öra. Sedermera hafva vi emellertid genom
befallningsman Veisells välvilja erhållit några exemplar af den urgamla
sortens kantele, den med endast fem strängar; efter långvariga spaningar
under resor i sitt vidsträkta område — förr ett kantele-spelets hem-
vist — lyckades det honom slutligen att uppspåra en åttioårig gubbe,
som ej glömt att tillverka sådana instrument.

Jag skall här meddela afbildningar jämte korta beskrifningar på
några af dessa olika former af kantele-instrument Den äldsta formen,
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med endast fem strängar och fem skrufvar, är aftecknad i bild 84.
Han består af ett 60 cm. långt, i sin ena ände 7, på bredaste stället
11 cm. bredt, och omkring 5 cm. tjokt trästycke af björk, hvilket från
ena ytan är djupt urhålkadt i form af en lång och smal ask eller
låda; denna lådas fördjupning är icke takt af något lock, utan öppen.
Instrumentets allmänna form synes för öfrigt af bilden. Den form, som
närmast sluter sig till denna äldsta, eger äfven fem strängar med sina
tillhörande skrufvar; han är af samma storlek, form och byggnad

84. Kantele
med fem strängar, men utan botten,

från Ilomants socken, Karelen.
1/9af nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

85. Kantele
med fem strängar och med botten.

från Ilomants socken, Karelen.
1/9af nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

(bild 85), men hans urhålkning är takt af en däröfver fastfogad tunn
träskifva, hvarjämte å framsidan en grupp af vanligen fem runda hål
äro anbragta. Närmast därefter komma i ordningen sådana kantele-
instrument, å hvilka strängarnas (och skrufvarnas) antal är ökadt. A
gubben Parppeis kantele (bild 86, a och b) äro de åtta till antalet; i
i sammanhang därmed blir instrumentet äfven något bredare. I stället
för de runda hålen ser man å dessa instruments främre yta vanligen
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ett korsformigt hål med eller utan några kringstående smärre hål.
Sedan ökas ytterligare strängarnas (och skrufvarnas) antal, ända till
tolf och sexton, hvarvid instrumentets form mer och mer vidgas i
bredd, till likhet med en harpa (bild 87). Slutligen har på nyare slag
af kantele denna harpform ändrats till en rektangulär låda o. s. v.

Men därjämte finnes ett annat slags kantele, som spelas med
stråke. Detta kantele-instrument, som är aftecknadt i bild 88, eger en

86. Gubben Parppeis kantele
med åtta strängar,

från Ilomants socken, Karelen.
a Rakt framifrån, b Halft från sidan.

1/9af nat. stol.
Origin. i Nordiska museet.

längd af 65 cm. och en bredd af 15 cm., samt består af en ur ett
trästycke urhålkad låda eller kupa af 10 cm. höjd och med hvälfd
botten. Denna lådas Öfre yta är takt med en tunn träskifva, i hvil-
ken några hål äro anbragta. Från lådans öfre yta utgår åt ena sidan
ett kort utsprång, i hvilket vid ett par hål är med snören fäst en
tvärgående, eljest fri träpinne, som utgör utgångspunkten för de tre af
tagel snodda strängarna, Dessa strängar äro med sin andra ände fästa
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vid tre skrufvar, som äro anbragta i ett från lådans andra ände ut-
skjutande längre platt utsprång, i hvilket åter är utskuret ett större,
vid pass 14 cm. långt hål, uppenbarligen användt till handtag. Den
tillhörande stråken bestod äfven af en tagelsnodd, fäst vid ett träskaft.
Men ännu en annan art kantele-instrument med stråke finnes. Detta
(bild 89) är försedt med allenast en sträng af mässing, som emellertid
löper öfver en serie å lådans främre ytor anbragta knaggar af trä;

87. Kantele
med tolf strängar,

från Impilaks socken, Karelen.
1/9af nat. storl.

Origin. i Nordiska museet.

denna kantele saknade vanligen botten under lådan. På beskrifning
af de öfriga instrument, som ur dessa former i senare tid utvecklats,
vill jag icke här ingå.

I sammanhang med skildringen af runosång och kantele-spel bör
jag med några ord nämna, att dansen — omtalad redan i Kalevala
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— numera tämligen allmänt förekommer hos finnarne. 1 Sålunda af-
slutas ofta skörden med en fest, hvarvid dans spelar en vigtig rol.
Efter solnedgången samlas folket i bondstugan och dansar vid skenet
af en talgdank eller af pertstickor. Under ett besök vid en dylikUnder ett besök vid en dylik

den svagt af ett par talgdankartalko-dansfest funno vi vid inträdet i

88. Kanteleharpa
med tre strängar och stråke,

från Ilomants socken, Karelen.
1/8af naturl. storl.

Origin. i Nordiska museet.

89. Kanteleharpa
med en sträng och stråke,

från Ilomants socken, Karelen.
1/8af naturl. storl.

Origin. i Nordiska museet.

upplysta stugan den ena kammaren nästan fyld af folk, sextio till sjuttio

1 Det har blifvit af Finlands egne forskare satt i fråga, huru vida dans före-
kommit hos de gamle finnarne. Sålunda säger Jakob Tengström (1795), att den hos
dem »rar så alldeles okänd, att de ej hade något ord en gång att beteckna denna
kroppsöfning, äfvensom de saknade all för detta slags sällskapsnöje lämplig musik».
Han tillägger, att dansen »icke häller än i de öfre delarna af landet hunnit komma
i allmänt bruk». J. Tengsteöm: Anf. st. S. 284.
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personer, af hvilka endast ett mindre antal dansade — det felades också
utrymme för flere — de öfriga voro stumma åskådare, stående i tätt
packade leder. Dansarna utgjordes mest af gamla valsen och polka.
Kavaljererne gingo utan alla ceremonier och togo sina damer med ett
f>tule poish (»kom hit bort!*) eller dylikt utrop, och efter slutad dans
vände man hvar andra ryggen, äfvenledes utan all ceremoni. Till vår
ära dansade man några gamla nationaldansar, som syntes endast med
svagt lif finnas kvar i folkets minne; spelmännen, tre fiolspelande poj-
kar, kunde dessa gamla dansar mycket nödtorftigt. I ett par af dem
furmos rätt vackra turer, hvilka synnerligen af flickorna utfördes med
en viss finess. Herrarne utmärkte sig mer i det burleska. Ett sådant
dansnöje räcker vanligen, tills solen går upp.

Varelivs lämnar om finska folkets fester under senare tid en
skildring, som jag här vill anföra. »Af högtider >, säger han, »är
julen den mest firade hos de evangelisk-lutherska i Finland. Att på
denna högtid hålla stugugolfvet betakt med halm {pahnat) är ett ge-
mensamt bruk hos finnar och svenskar, som endast på några få ställen,
t. ex. i Siikajoki, uraktlåtes. Bruket att till julen bekläda taket och
stundom äfven väggarna invändigt med pertor, satta ofta i ganska
konstiga figurer, är numera icke så allmänt som fordom; i Tavastehus
län har det bäst bibehållit sig. På många ställen brännes ljus hela
julnatten igenom. — Pingsttiden brukas i Satakunda och Tavastland
om aftnarna lusteldar på höga backar och kallas för helaa eller helka-
valkeet; i åbotrakten, Nyland och Östra Finland brännas sådana om

midsommarnatten och kallas för kokfiko-valkiat; i Nordösterbotten bru-
kas de icke. I Satakunda är gårdsplanen midsommardagen prydd med
björkar och andra löfträd, och stundom står en löfhydda midt uppå
gården; i Nordösterbotten uppreses en stor björk, som man sedan
låter stå kvar hela sommaren; omkring denna dansas hela midsommar-
natten. Dansen sker i Österbotten och hela västra Finland efter fiol,
i Viborgs län och andra östra delar af landet också efter sång, hvilket
i sist förflutna århundrade äfven i Satakunda var fallet. Vissa dans-
lekar, förenade med sång, brukas ännu nästan öfveralt.» l

1 A. Warelius: Anf. st. S. 104.
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Vid frieri, bröllop, dop och begrafningar förekomma ännu
en del egendomliga, dels med svenskames gemensamma, dels mera äkta
finska bruk. Detta är emellertid ett vidlyftigt kapitel, och jagkan här
anföra endast några exempel, hvilka synas mig särskildt anmärknings-
värda.

Utaf granskningen af Kalevala framgår, att redan hos fornfinnarne
frieriet var förenadt med egendomliga bruk. Kalevalamännen friade
icke till flickor inom egna byar eller ens i grannbygden, utan sökte
sig tvärt om maka långt bort, till och med i fiendtliga trakter, i själfva
Pohjola. De fingo genomgå stora prof, och Ilmarineu fick gifva stora
skänker (Sampo-kvarnen), innan han lyckades förvärfva pohjoladottern.
Men vi se ock, att samme man en annan gång tog sin brud med våld
och bortröfvade henne, och att samma sed tillämpades äfven af andre
Kalevalas män.

Castrén har upplyst oss om, att dessa bruk ännu i senare tider
varit gängse bland andra finska folk i norra Ryssland, att nämligen
det icke är tillständigt att välja maka i grannbygden, utan att man
skall söka henne i främmande, till och med fiendtliga familjer, att
därvid brudens tycke föga rådfrågas, utan att det endast är en fråga
mellan brudgummen och föräldrarna, som mot utfäst summa sälja sin
dotter till maka åt friaren, hvarvid underhandlingarna ske genom där-
till af den senare utsedde förtroendemän, men att icke sällan friaren,
i stället för att betala den dryga utskylden, röfvar bort sin brud. Nu
lära verkligen i senare tid spår af dessa forna seder hafva funnits
kvar hos Finlands finnar; brudens bortröfvande är väl försvunnet, men
icke så köpslåendet genom ombud. I Savolaks lära stundom, enligt
uppgift af säkre sagesman, långa ceremonier förekomma. En talman
sändes af friaren till den eftersträfvade brudens hemgård. Denne
talman bör hälst vara en man med värdighet och anseende, men dess
utom med ett godt munläder. Hans aflöning består i en skjorta, så
kallad >talmansskjorta >. Denne talman vänder sig stundom till för-
äldrarna, men stundom äfven, t. ex. i Pielavesi socken, omedelbart till
flickan; såsom friaregåfva skall han medföra tio rubel i klingande mynt
(finska mark anses för detta ändamål sämre). Vid sin ankomst till
flickans hemgård uppträder talmannen, om än aldrig så bekant, såsom
om han vore alldeles obekant därstädes. Han går tvärs öfver stugan
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och sätter sig ned; efter en lång stund frågar bruden, hvem >främ-
lingen», den eljest väl bekante, är, hvarifrån han kommer, hvad ärende
han har; slutligen tages brudgåfvan, de tio rublerna, fram. Om såsom
här beskrifvits, talmannen först vändt sig till flickan, går han sedan
till föräldrarna; dessa svara, om de äro för partiet, >hvarföre icke> eller
försök!»; om de äro däremot, svara de >hvarföre skall ni besvära er

därmed?) eller dylikt. Dessförinnan hafva emellertid, löjligt nog, oftast
friaren och bruden varit nära bekanta med hvar andra och kommit
öfverens, både om de passa för hvar andra, och huru vida en talman
skall afsändas till hennes hemgård.

En annan högst egendomlig frierised lär äfven i senare tid före-
kommit i Viborgs län. Ogifta flickor eller, enligt andra, > flickor, som
önska gifta sig , gå till kyrkan med tom knifslida hängande baktill
vid gördeln. Den man, som vill fria till dem, sticker oförmärkt sin
knif i slidan; om flickan vill ha honom och »svarar ja», låter hon hans
knif sitta kvar till följande söndag, då mannen däraf kan se hennes
svar; och så är frieriet uppgjordt

Bröllopshögtidligheterna hafva varit af olika beskaffenhet i olika
delar af landet Vanligen hafva de varit långvariga; i Satakunda lära
de rakt ända till fem eller sex dygn i oafbruten följd.

Begrafningsederna hafva i Finland varit mycket enkla. Liket
svepes, enligt Varelivs, vanligen i hvita linnekläder; så sker åtminstone
i västra Finland och hela Österbotten. Kistan är oftast svart, därnäst
vanligen hvit, mindre ofta blå, gul och grön. Murade grafvar finnas vid
gamla kyrkor; många lik hafva ända in i vårt århundrade begrafvits
inuti kyrkan, i särskilda grafkällare eller helt enkelt i mullen under
kyrkgolfvet.

Liken måste ofta föras flere mil för att komma till kyrkan; detta
sker, så vidt möjligt, med båt. I norra Tavastland, i Pielavesi socken
och annanstädes, eger stundom under dessa likbåtfårder en egendomlig
sed rum. Då vi foro omkring på därvarande sjöar, märkte vi här och
där vid stranden, att å vissa tallar några större grenar voro afhuggna.
Man upplyste oss om, att orsaken härtill var den, att under likbåt-
färderna en person plägar vid de stränder, där man lägger till för att
hvila och spisa, klättra upp i en tall och ungefär vid hennes midt eller
längre upp afskära några grenar och inrista eller inskära den dödes
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dödsår i stammen; om någon skrifkunnig finnes, inristas äfven dag,
men icke namnet. Det lär, så påstod man, ofta hända, att sådana
tallar dö af. De anses heliga och få ej huggas eller ofredas. Om af
någon anledning ett dylikt träd måste huggas, aftages endast toppen,
men icke den del, där årtalet står. Trädet kallas därefter karsiko.
Man säger sedan: »Detta är den och dens karsiko». Emellertid hän-
der det ofta, att årtalet utplånas af personer, som därmed ämna drifva
>hemliga konster» eller trolla; de skära bort flisan, på hvilket årtalet
står, och taga henne med sig.

Nu för tiden föras väl de flesta lik till sockenkyrkans begrafnings-
plats, om än vägen är aldrig så lång, och fastän de under vintern ej
sällan måste provisoriskt förvaras i hemmets närhet, tills vägar och
sjöar medgifva forsling. Men under gamla, nu glömda tider hade man
i de inre delarna af landet för sed att icke föra alla lik till kyrkan;
man begrof dem på vissa heliga holmar i sjöarna. Sådana begrafnings-
holmar förekomma i många större sjöar. Under vår resa träffade vi
åtskilliga och hörde omtalas än flere. Vi anstälde gräfningar på flere
af dem, t. ex. på Sundholmasaari i Pielavesi och en liten holme i
Nilakka sjö; likaså på Nestorinsaari vid Eno. På detta sätt uppgräfde
vi kranier och öfriga lämningar af människor — män, kvinnor och
barn af olika ålder; liken lågo i allmänhet ganska ytligt, sällan mer
än två till tre fot under jordytan; på ett ställe öfvertygade vi oss ge-
nom anträffade rostiga spikar, som lågo i längdriktning utmed skelet-
ten, att liken varit jordade i hopspikade träkistor. För öfrigt är det
svårt att bestämma tiden för deras jordande. Traditionen har därom
intet att förmäla. Man har endast här och där af en händelse å dessa
öar anträffat människoben och däraf dragit hvarjehanda, mer eller
mindre motsägande slutsatser. Af den omständigheten, att sådana be-
grafningsholmar ganska allmänt förekomma i de finska sjöarna, och
däraf att vissa öar redan hos fornfinnarne lära ansetts heliga, skulle
man kunna sluta till att liken jordats där redan under hednatiden.
Detta motsäges icke af skelettens beskaffenhet, ty de äro i allmänhet
ganska förmultnade. Något bestämdt omdöme härom kan dock ännu
icke fållas.

Ty värr hafva dessa öar vanligen, så snart man å dem iakttagit
förekomsten af människoben, blifvit i smyg af ortens befolkning genom-
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forskade, och skeletten sönderbrutna och plundrade; detta dock icke
af okynne, utan af vidskepelse; man har nämligen samlat människoben
för att med dem trolla. Finnames urgamla rykte för trolldomskunskap
har ännu in i senare tider haft sin grund. Vidskepelse och fördom
hafva fortlefvat och lefva ännu i viss grad hos detta folks allmoge;
man har ännu icke kommit ifrån tron på onda och halfonda andeväsen,
gengångare, tomtegubbar, troll m. m.; hvarje gård och hemman anses
ännu där och hvar hafva sin ständiga haltia, vårdare, som icke.alltid
vill visa sig; förebud skola låta höra sig, då något vigtigt kommer att
inträffa; vissa sjukdomar och andra obehagligheter tros härleda sig af
illasinnade människors trollverkan och skola med enahanda verkan
aflägsnas; många sedvanor äro ursprungligen endast skyddsmedel mot
det onda.

I alt detta igenkänner man alt jämt minnen från forntiden; till
dels gå ännu kalevalaperiodens och kanske än äldre tiders trolldom
och forna bruk igen. Af trovärdigt folk hörde vi uppgifvas, att här
och där i socknarna ännu vissa personer hade anseende för kunskap i
trollkonst. Vi ansträngde oss att komma i beröring med dylika, och
en gång hade vi till och med löfte af en trollkunnig smed i Pielavesi
att blifva invigda i hans trolleri, men han vägrade sedan af fruktan
att angifvas för presten.



3.

J^-lågra korta upplysningar om de slutsatser, till hvilka jag-
kommit i fråga om de finska raskaraktärerna, må här ock tilläggas,
då de arbeten, i hvilka de förut meddelats, äro jämförelsevis mindre
lätt tillgängliga, 1

Såsom vi ofvan sett, anser man, att de i Finland bosatta finska
stammarna dit anlände ungefär i det åttonde århundradet af vår
tidräkning. Hvilket eller hvilka folk dessförinnan funnits inom detta
lands gränser, tillhör det framtiden att klart ådagalägga; somlige
forskare antaga, och detta icke utan skäl, att lapparne ströfvat om-

Bild 90 (se ofvan) återgifver kvinlig ansigtstyp och drägt från trakten kring Viborg, Karelen.
1 G. Eetzius : Finska kranier (se ofvan sid. 12). — Chr. Loven, E. Norden-

son och G. Eetzius: Till kännedomen om de finska folk stammar nes raskar akterer.
Se Tidskrift för antropologi och kulturhistoria utgifven af Antropologiska Säll-
skapet i Stockholm. B. 1. H. 2. Stockholm 1876.
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kring i dess nordliga delar, och att svenskarne eller åtminstone skan-
dinaviske germaner bebott dess sydvästliga och södra kusttrakter.
Finnarne kommo säkerligen i skilda stammar och perioder från öster
eller sydost, i det de från det inre af Ryssland inträngde genom La-
dogas omnäjd, där de antagligen under lång tid voro bofasta, till de
sydöstra och södra delarna af det nuvarande Finland. Först små-
ningom spridde sig, följande vattnen åt, smärre afdelningar till det
inre landets skogstrakter. Då de svenska korstågen började, hade
finnarne redan allmänt utbredt sig öfver landet. Vidare känna vi af
historien, huru svenskarne eröfrade Finland, där införde sin styrelse,
sina lagar och sin odling, huru deras nybyggare företrädesvis slogo sig
ned utmed kusterna och uti de städer, hvilka så väl i dessa som i
det inre landet småningom uppväxte. Vi veta ock, att Finland därefter
blef så godt som en ständig tummelplats för blodiga fåjder mellan
svenskar och ryssar, hvarvid landet och dess inbyggare ledo af oer-
hörda förödande härjningar och krigets alla styggelser. Först under
vårt århundrades senaste sju årtionden har Finland i allmänhet åt-
njutit fred; endast den periodiskt återkommande hungersnöden och
odlingens långsammare omhvälfningar och omflyttningar hafva därunder
verkat förändrande på befolkningens antal och utbredning.

Det finska folk, som, framgånget ur alla dessa öden, nu bebor
Finland, är det, hvilket vi i det följande skola i etnologiskt hänseende
granska. Vi veta, att sedan åtskilliga århundraden till baka i dess
sammansättning alt jämt ingått skilda etniska element, nämligen, utom
finnarne själfve, äfven svenskar och ryssar samt i norden äfven lappar.
Huru uti vår tid dessa olika ingredienser förhålla sig till hvar andra
och till folket i dess helhet, är en fråga väl värd att tagas i betrak-
tande af den fysiska etnologien; men ty värr är det så, att de om-
hvälfningar, som försiggått, varit så stora, att den etnologiska forsk-
ningen svårligen kan komma till exakta sifferresultat. Från en annan
synpunkt gifver oss åter statistiken en vink om de olika folkelementens
relativa storlek, nämligen från språkets. Så uppgifver t. ex. Ignatius
(1869),» att det finska språket talas af omkring 1,500,000 till 1,600,000
personer, det svenska åter af ungefär 250,000; således skulle af Fin-

1 C. E. F. Ignatius: Renseignements sur la population de Finlande. Helsing-
fors 1869. °
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lands folk 5/6 , eller något mera, utgöras af finnar; V6, eller något
mindre, af svenskar; dess utom uppgifver han ryssames antal till 4,000,
lappames till nära 1,000, hvarjämte han nämner omkring 1,000 tyskar
isamt spridda flockar af zigenare. Om det också måste medgifvas, att
språket i och för sig icke är en säker mätare för den fysiska etnolo-
gien, så utgör det dock hittills den enda, som kan gifva oss en unge-
färlig uppfattning om de i sammansättningen af det finska folket ingå-
ende nationaliteternas relativa antal.

Af dessa nationaliteter lämna vi här först och främst de i norden
boende lapparne alldeles å sido. Därnäst utesluta vi zigenarne, hvilka
sannolikt redan i århundraden fört sitt vanliga kringirrande lif i östra
■och sydöstra delarna af landet, mest under svenska namn och med
kittelflickareyrket och dylikt till förevändning och födkrok; man träffar
dem här ofta strykande kring på vägarna, men ännu lättare i fäng-
elser och häkten, dit deras tjufaktighet och öfriga olater ofta föra
dem. Tyskarne bo i den södra kustens städer, förnämligast i Viborg,
där de sedan gammalt haft ett fast tillhåll och funnits i talrik mängd.
De hafva säkerligen, på samma sätt som i Sverge, under århundradenas
lopp gjort en icke obetydlig insats i sammansättningen af finska folkets
medelklass: därom vitnar otvetydigt talrikheten af ännu förekommande
tyska slägtnamn. Ryssar finnas i Finland dels i städerna i fast gar-
nison, eller bosatte såsom handlande m. m., t. ex. i Viborg; dels äfven
3>å landsbygden, och detta företrädesvis i östra och sydöstra gräns-
trakterna mot Ryssland. På de senare orterna bibehålla de ofta så
fullkomligt prägeln af storryssar, att man utan svårighet kan skilja
dem från finnarne; men sedan gamla tider har äfven på många ställen
en verklig inblandning af ryska element egt rum, hvilken lämnat efter
sig i och bland de finska familjerna uppträdande ryska typer och ryska
familjenamn.

Hvad sedan vidkommer den näst största etniska insatsen i det
nuvarande Finland, sågo vi nyss, att af dess folk omkring V 7 ännu
talar svenska språket Det är, såsom redan framhållits, förnämligast
Tid kusterna denna befolkning finnes; men äfven inne i landet, synner-
ligen i och omkring städerna, är hon talrik. Emellertid må man däraf
icke draga den slutsats, att alla svensktalande äro, etniskt taget, rene
svenskar. Oafsedt försvenskade tyskar finnes en nästan oberäknelig



RASKARAKTÄRER.132

mängd försvenskade finnar. Man träffar ofta under resa i Finland
svensktalande och med svenska namn försedda personer af fullt finsk
typ. Men äfven bland de finsktalande och finska namn bärande inbyg-
garne träffas icke sällan personer med svensk typ och svensk hufvud-
skålsbildning. Och detta är icke underligt. Folkets historia visar
oss tvärt om, att sedan åtskilliga århundraden, icke blott på krigisk-
väg, utan långt mer och säkrare genom fredlig beröring, en ombland-
ning i trots af språkets hinder försiggått. »Mycket utländskt, mest
svenskt, blod flyter i deras ådror, som nu äro finnar,» säger Varelivs,
>och det finska elementet åter är icke litet hos våra svenska talande-

landsmän. — Det finnes landsträckor, där allmogen fordom talat finska,,
men nu talar svenska, och andra, där förhållandet är omvändt, hvilket
antydes af gamla ortnamn.» l För etnologen hafva däraf, liksom i de
flesta dylika fall, uppstått svårigheter, som till stor del äro omöjliga
att öfvervinna.. För att likväl så vidt möjligt undvika dem, måste-
man söka att i de bygder, där blandningen minst kan hafva egt rum v

uppspåra de ursprungliga typerna. Man har att hålla sig dels till de
dödas kranieform, dels till de lefvandes så väl hufvudform som öfriga
kroppsbeskaffenhet, samt slutligen till den psykiskakaraktären, folklynnet.
Vid ett försök att utreda etnologien för så väl de svenska som de
finska elementen i det finska folket gälla därföre de nyssnämda me-
toderna. Då det icke varit min afsigt att skildra de svenske finnames
etniska karaktärer, skall jag uppehålla mig endast vid de finska, och
bland dem hufvudsakligen vid de förnämsta stammarna.

Jag skall altså söka gifva en skildring af de finska ras karaktä-
rerna, sådana vi funnit dem.

Hos finnarne — liksom förhållandet synes vara bland snart
sagdt alla jordens folk, och dess mera, ju högre och längre civiliserade
och uppblandade de äro — finnes en betydande växling så väl i af-
seende på hela kroppens växt, storlek och proportioner som i synner-
het i afseende på ansigtets drag och gestaltning. Då man emellertid
upprepade gånger fått tillfälle att öfverblicka större samlingar af
landsbygdens mer oblandade inbyggare, såsom t. ex. i kyrkan och vid.

1 A. Warelius: Anf. st. S. 73.
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ting, vid skörd eller dylikt, märker man snart, att bland finnarne vissa
hvar andra närstående typer, så väl bland män som kvinnor, synner-
ligen ofta förekomma. Kring dessa vanligare typer såsom »standard
types» ordna sig mer eller mindre lätt de öfriga; en del låter ej in-
föra sig i dessa serier, andra visa sig afgjordt utgöra främmande
element.

Man kan i Finland urskilja tvänne från hvar andra ganska väsent-
ligt olika grundtyper, hvilka blifvit nämda den tavastländska och
den karelska. Den förra tillhör det gamla Tavastland och antag-
ligen äfven Savolaks, åtminstone en stor del däraf; den senare åter
större delen af det finska Karelen.

Den tavastländska eger följande utmärkande kännetecken.
Kroppsväxt stark, fast, axelbred och i allmänhet bredlagd, knub-

big med grofva lemmar, af medellängd, dock ofta företeende både korta
och långa, stundom ansenliga individer.

Hull fast, i allmänhet utan fallenhet för fetma eller magerhet;
stark muskulatur.

Hudfärg ljuslagd, dock ofta något grådaskig, ända till olivgrå;
han är sällan så klar och ren med genomskimrande rosenteinte som
hos blonde germaner (skandinaver, engelsmän).

Hufvud vanligen stort, kort och bredt (brakycefalt), men ej egent-
ligen högt, ofta tämligen kantigt med utvecklade tubera parietalia.

Ansigtet stort, långt, men jämförelsevis ännu mera bredt, så väl i
panntrakten som än mer i okbågs- och käkpartierna; underkäken
starkt utvecklad, med stora utpräglade bakre vinklar och stor bredd
mellan dem.

Näsan liten, tämligen bred, antingen trubbig eller än oftare med
en liten spets, som vanligen är riktad något uppåt; vingansatsen täm-
ligen bred.

fiMunnen äfven tämligen bred.
Ögonen med små och ganska smala springor, hvilka stundom be-

finnas något snedstälda (inre vinkeln något djupare); iris ljus, gråblå
eller oftare blågrå, ända till grå eller blåhvit.

Ögonbrynen svagt utvecklade, ljusa.
Ansigtsuttrycket något buttert, ej sympatetiskt.
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Håret å hjässan blondt, ofta linfärgadt, eljest ljust cendré, i spet-
sarna hos kvinnorna ofta gult eller rödgult, rakt, aldrig lockigt, ganska

91. Tavastländsk ansigtstyp.
Efter fotografi.

mjukt. Hos barn är det så godt som alltid linfärgadt, stundom nästan
gulhvitt; hos äldre mörknar det ofta något, så att det blir cendré; ej
sällan bibehåller det dock en mörkare linfärg.
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Skäggväxten i allmänhet klen, företeende mera spridda, kortare,
styfva, ljusa, stundom svagt i rödt dragande hårstrån, förnämligast på

92. Tavastländsk ansigtstyp.
Efter fotografi.

hakan; vanligen raka tavastlänningarne bort denna dåliga skägganlägg-
ning, så att man endast undantagsvis får se henne utbildad; bland
munkarne på Valanio, för hvilka religionen förbjuder hvarje klippning
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och rakning af håret, kan man bäst få se, huru mycket den tavast-
ländska typen i denna väg förmår: också igenkänner man genast ta-
vastlänningarne, utom på deras öfriga utseende, äfven på deras klena
skäggväxt.

I psykiskt hänseende företer tavastlänningen äfven åtskilliga ka-
rakteristiska kännetecken: han är allvarlig, manlig, tungsint, medite-
rande, inbunden och tyst (ej språksam), ej entusiastisk, ej liflig eller
lättrörlig (hvarken fysiskt eller psykiskt), utan tvärt om trög och lång-
sam, ograciös och klumpig i sina kroppsrörelser, i alla^ hänseenden
högeligen konservativ och ej fallen för förbättringar eller förändringar;
han är ej initiativens man, hvarken för goda eller onda företag, ej
fallen för uppror mot myndigheter. Han är misstänksam och lär ej
vara fri från -afundsjuka och hämdgirighet, långsint och uppskjutande
sin hämd till lägligt tillfälle, hvarvid grofva öfverlagda brott ej lära
vara alldeles sällsynta. Han är i hög grad fatalist och nöjd med litet;
ja han uthärdar svåra lidanden och försakelser med en beundransvärd
ståndaktighet och tålighet. Fastän trög är han synnerligen ihärdig i
arbete, och envis, som han är, släpper han ej sitt tag, så länge han
ser någon möjlighet. Han är hjälpsam mot sin nästa och gästfri, om
han blir rätt och vänligt behandlad. Han är i det hela bottenredlig.
Han är trofast, om han ock ej utgjuter sig i ömhetsbetygelser, utan
hällre visar dem i handling än i ord och åthäfver, liksom han i all-
mänhet aldrig uttrycker sig superlatift och positift, utan i en försiktig
reserverad form. Hvad öfriga psykiska anlag beträffar, är han ej hastig,
men säker i fattningsförmåga, grundlig, genomträngande sitt ämne lång-
samt, men väl; han är ej musikalisk, ej poetisk (åtminstone ej skapande
i dessa riktningar); man hör honom sällan sjunga.

Den tavastländska typen är således, med sina många goda psyki-
ska egenskaper, i allmänhet till det yttre ej vacker eller intagande;
man finner åtminstone mycket sällan personer, som kunna efter våra
vanliga skönhetsprinciper kallas så. Detta gäller ej blott männen, utan
äfven kvinnorna. Dessa senare hafva i allmänhet något mindre kantiga,
mera rundade ansigten, men individer, som kunde kallas skönheter,
äro ytterst sällsynta bland dem; åtminstone hafva vi bland de tusen-
den, som kommit under våra ögon, ej funnit någon sådan. Om såle-
des denna tavastländska ras ej utmärker sig genom yttre fägring, eger
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han dock, genom sin kropps- så väl som sin själsseghet, sin ihärdighet
och sin begrundande natur, karaktärsdrag, som göra honom till en
kraftig ras, hvilken väl bör kunna bestå i kampen för tillvaron, om

93. Karelsk ansigtstyp.
Efter fotografi.

han ock icke eger böjelse att utbreda sig på andras område, utan är
nöjd med sitt. Han är därjämte i det hela fruktsam; i afseende på
den sexuela moralen är han emellertid ej just nogräknad, snarare slapp.
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I allmänhet kan sägas, att i den psykiska sferen den fatalistiska åskåd'
ningen gör sig gällande.

Den karelska typen utmärker sig genom följande drag:

94. Karelsk ansigtstyp.
Efter fotografi.

Kroppsväxt mindre stark än tavastlänningens, ej så axelbred och
bredlagd, ej knubbig och groflemmad, utan mera smärt och af vack-
rare proportioner, oftast af mer än medellängd, talrikt företeende an-
senligt långa individer.
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Hull tämligen fast, ej ofta visande anlag för fetma, snarare för
magerhet.

Hudfärg mörkare brunett eller något grådaskig.
Hufvud ej stort, utan proportionerligt, tämligen kort (brakycefalt),

dock ej så mycket som tavastlänningens.
Halsen af proportionerlig längd.
Ansigtet proportionerligt långt, med i allmänhet relatift liten bredd,

så väl i pann- som okbågstrakten och käkpartierna, de sistnämda dock
tämligen starkt utvecklade, mest i höjd, synnerligen underkäken, hvars
bakre vinklar äro väl markerade.

Näsan lång, rak, väl proportionerad, spetsig.
fiMunnen proportionerlig.
Ögonen med proportionerliga, aldrig eller åtminstone mycket sällan

snedstälda springor; iris mörkare gråblå.
Ögonbryn mörka, starkt utvecklade, ofta något buskiga.
Ansigtsuttrycket i allmänhet lifligt, mera öppet och tilldragande,

men dock med ett visst allvar.
Håret å hjässan mörkt, i allmänhet kastanjebrunt, ibland mörkt

cendré, ej rakt eller stripigt, utan vanligen lockigt, ofta rikligt.
Skäggväxten synes vara tämligen klen, bäst på hakan (skägget

bortrakas i allmänhet).
I psykiskt hänseende är karelaren mera frisk, liflig, lättrörlig och

företagsam, ej inbunden, utav språksam och mera glädtig, mera fallen
för initiativ, men mindre seg och ihärdig; mindre grundlig och genom-
trängande, mindre fatalistisk; han är mera vänlig, tillmötesgående och
hjälpsam. I sitt sätt att föra sig är han mera gentleman, har en
vacker, ofta ädel hållning, rör sig med en viss ledighet och finhet; han
gör i allmänhet ett anslående intryck. Vackra typer förekomma också
ganska ofta både bland män och kvinnor; de senare, som i allmänhet
förete ovala ansigten och ganska regelbundna drag med rak, spetsig
näsa, öppna blåa ögon, vacker mun och tämligen lifligt ansigtsuttryck,
proportionerlig, stundom smärt kroppsväxt, äro ganska täcka; skönheter
lära bland dem förekomma.

Om savolaksaren vill jag ej afgifva något bestämdt omdöme.
Jag har visserligen sett ett antal personer härstammande från denna
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landsdel; bland dem utgjordes en del af de mest utpräglade tavastländ-
ska typer; andra hade rundare ansigten och något mörkare hår. I
det hela synes man här ej hafva att finna någon egen rasgren, utan
en starkare blandning af tavastlänningar med karelare, äfvensom med
tyskar, ryssar m. fl. Savolaksarens brakycefali synes emellertid vara
faststäld; om än undantag finnas, eger dock flertalet denna karaktär.

Af de öfriga finska stammarna har jag äfvenledes för få egna iakt-
tagelser för att af demvilja draga några slutsatser. Såväl österbott-
ningarne som de med dem, kanske ej fullt riktigt, sammanslagne
kvänerne förtjäna uppenbarligen en närmare undersökning. Detta
gäller äfven om de egentlige ester ne, hvilka efter de bästa uppgifter
synas stå tavastlänningarne så nära, att de antagligen tillhöra denna
rasgren.



Öfversigt
ci

de finska föremålen

i

Nordiska museet.

,XDenna öfversigt är ämnad att angifva det hufvudsakliga af hvad
i Nordiska museets finska afdelning förevisas, hvarigenom hon torde
kunna blifva en ledning dels för besökande, dels för dem, som af in-
tresse för museets uppgift vilja medverka till fyllande af de luckor,
som i nämda afdelning förefinnas. Dess utom lämnas en förteckning
öfver den Finland och finska folket rörande literatur, som museets
bibliotek eger.

Fornsakerna äro beskrifna af doktor Oskar Montelius. Mätning-
arna å öfriga föremål äro utförda af professor Gustaf Retzics.

Bild 95 (se ofvan) framställer Finlands vapen: ett lejon, omgifret med rosor,
hållande med högra framfoten ett bart svärd och med den vänstra en sabel, på hvilken
det trampar, i röd t fält.



FINSKA FÖREMÅL I NORDISKA MUSEET.142

Numren hänvisa till museets hufvudliggare. R. N. utmärker, att före-
målet är en gåfva af professor Gustaf Retzius och doktor Erik Nor-
denson samt medfördt från deras gemensamma resa i Finland år 1873.
fiFinska studentk. angifver, att ett föremål är förvärfvadt genom byte
med Finska studentkårens etnografiska museum i Helsingfors.

Afbildningar af ansigtstyper och bostäder m. m. har det synts mig
lämpligast att införa under de antropologiska och etnografiska före-
målen, bland hvilka de vid förevisningen enligt regel utställas.

A. H.
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1.

Antropologiska och etnografiska föremål.

i.

Fornsaker.

Mäjsel af sten. Karelen. Med sönderslagen ägg, som varit något kon-
kavo-konvex; kullriga smalsidor. Längd nu 10,5 cm.; största bredd
4,2 cm.; tjocklek 2,0 5 cm. Nr 42,393 a.

Mäjsel af sten. Karelen. Med rät skadad ägg; ena smalsidan plan, den
andra mera oregelbunden. Lång, ganska smal. Längd 16,2 cm.;
bredd 3,3 5 cm.; tjocklek 1,4 5 cm. Nr 42,393 b.

Yxa eller mäjsel af sten. Impilaks sn, Karelen. Ena smalsidan plan,
den andra oregelbunden. Längd 16,2 cm.; bredd 5,4 cm.; tjocklek
2,9 5 cm. Nr 42,394 a.

Mäjsel af sten. Impilaks sn, Karelen. Med nästan oskadad ägg. Längd
5,4 cm.; bredd 2,3 cm.; tjocklek 0,8 cm. Nr 42,394 b.

Mäjsel af sten. Suojärvi sn, Karelen. Med föga skadad, rät ägg; sneda
smalsidor; jämbred, tjock. Längd 12,8 cm.; bredd 3,8 cm.; tjocklek
3,4 cm. Nr 42,396.

Båtformig hammare af sten. Tyrvis sn, Satakunda. Af den i Fin-
land förekommande typen, som liknar den svenska, men skiljer sig
från honom därigenom, att hammaren är något bredare och plattare.
Väl arbetad, nästan oskadad. Banen utskjutande bakåt och åt si-
dorna, ej framåt. Bred, föga upphöjd ring omkring skafthålet, hvil-
ket är ganska stort. Längd 19,4 cm.; bredd vid äggen 3,8 cm.;
bredd öfver skafthålet 7,6 cm. Hålets genomskärningslinie 2,5—2,8
cm. Nr 42,395.

Samtliga dessa fornsaker äro gåfvor af professor G. Betzius och
doktor E. Nordenson.
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2.

Föremål, tillhörande den finsktalande befolkningen.

Folkets utseende.

Ett antal fotografier af ansigtstyper företrädesvis från Tavastland
och Karelen.

Gåfva af professor G. Retzius.
Bild af Jaako Parppei, gubbe från Ilomants socken i Karelen, model-

lerad af bildhuggaren C. A. Söderman. Bild 83.
Kranium från Pälkänä gamla kyrka i Tavastland, uppgräfdt ur jor-

den inom dess murar och hemfördt af professor Chr. Loven, professor
G. Retzius och doktor E. Nordenson 1873. Kraniets största längd
178 mm.; dess största bredd 140 mm.; minsta pannbredd 98 mm.;
största pannbredd 117 mm.: mastoidalbredd 125 mm.; största höjd
130 mm.; basilarlängd 102 mm.; okbredd 131 mm.; ansigtets höjd
115 mm.; näsrotsbredd 30 mm.; underkäkens bakre vinkelbredd 102
mm. Nr 42,392. R. N.

Ett antal afbildningar af kranier ur Finska kranier af G. Retzius.
Gåfva af professor G. Retzius.

64 st. hårprof af tavastlänningar och karelare (32 tavastländska och
32 karelska), samlade af professor G. Retzius och doktor E. Nordenson
under deras resa i Finland 1873. Nr 42,391. R. N.

Klädedrägt.

Manlig.

Drägt, bestående af hatt, rock, knäbyxor och stöflar. Ilomants sn, Ka-
relen. Uppsatt å gubben Parppeis bild (se ofvan). Nr 13,658. Bild
83. R. N.

Mössa. Nr 11,175. R. N.
Mössa, lakki. Loppis sn, Tavastland. Nr 29,350. Finska studentk.
Tagelvantar, jouhikkaat. Pielavesi sn, Tavastland. Nytjas mest vid

notdrägt om vintern. Nr 29,341. Finska studentk.
2 st. bälten. Nr 12,879 och 15,593.
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Söljebälte. Voro sn, Österbotten. Nr 22,058.
Gåfva af herr V. Heikel i Helsingfors.

Bågbälte, jousen i>yö. Pielavesi sn, Tavastland. Nr 29,339. Finska
studentk.

Knifslida, tuppi, af näfver. Pielavesi sn, Tavastland. L. 16,5 cm. Nr
11,021. Bild 12. R. N.

Knifslida med knif. Viitasaari sn, Tavastland. Knifvens 1. 16 cm.;
slidans 1. 16 cm. Nr 11,022. Bild 79. R. N.

Knifslida med två knifvar och passare. Österbotten. Den större
knifven kallas pmfkko, den mindre junga. Sådana slidor bäras ständigt
af hela den österbottniska allmogen, ehuru de ofta innehålla endast
puukko. Nr 5,057.

Gåfva af fröken Anna Whitlock.
Knif, puukko. Viitasaari sn, Tavastland. Nr 10,991. R. N.
Ett par tofflor af näfver med remmar, paula-virsut. Saarijärvi sn,

Tavastland. L. 29 cm. Nr 29,351. Finska studentk.
Toffel af näfver. Karelen. L. 26,5 cm. Nr 11,032. R. N.
Toffel af näfver. Karelen. L. 27 cm. Nr 11,033. R. N.
Ett par tofflor af näfver. Karelen. L. 28 cm. Nr 11,030. R. JV.
Ett par tofflor af näfver. Eno sn, Karelen. L. 29 cm. Nr 11,029.

Bild 8. R. N.
Ett par tofflor af näfver. Eno sn, Karelen. L. 29,5 cm. Nr 5,660.

R. N.
Ett par tofflor af näfver. Eno sn, Karelen. L. 30 cm. Nr 11,028. R. N.
Ett par skor af näfver. Ruovesi sn, Satakunda. L. 28 cm. Nr 11,024.

Bild 10. R. N.
Ett par skor af näfver. Kuru sn, Satakunda. L. 22 cm. Nr 11,025.

R. N.
Ett par skor af näfver. Sankt Andrea? sn, Karelen. L. 34 cm. Nr

5.659. Bild 9. R. N.
Ett par stöflar af näfver. Ruovesi sn, Satakunda. L. 31 cm.; h. 17

cm. Nr 11,023. Bild 11. R. N.

Kvinlig.

Drägt, bestående af hufvudbonad, lintyg, öfverdel, väst, kjol, förkläde,
rock, bälte med vidhängande knif, väska, smycke, vantar, strumpor
och näfverskor. Sankt Andrea? sn, Karelen. Nr 11,026. R. N.

A st, hufvudbonader, harakka. Rautus sn, Karelen. För gift kvinna.
Nr 29,337. Finska studentk.

3 st. hufvudbonader, harakka. Rautus sn, Karelen. För gift kvinna;
svarta, nytjas vid slägtsorg. Nr 29,338. Finska studentk.
Ilazelius: Frän Nordiska museet. 1. 10
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Brudkrona. Borgå sn. Nr 29,359. Finska studentk.
2 st. lintyg. Nr 11,163. R. N.
Lifstycke, liivi. Ikalis sn, Satakunda. Nr 29,361. Finska studentk.
Tröja, röijy. Åbo län. Nr 29,360. Finska studentk.
Tröja, röijy. Loppis sn, Tavastland. Nr 29,349. Finska studentk.
Kjol, hanie. Säkylä sn, Satakunda. Nr 29,362. Finska studentk.
Förkläde, esiliina. Kimito sn, Egentliga Finland. Nr 29,363. Finska

studentk.
Förkläde. Sankt Andrea? sn, Karelen. Nr 11,160. R. N.
Spetsförkläde, nyytinki esiliina. Valkjärvi sn, Karelen. Nr 29,336-

Finska studentk.
Silfverspännen. Karelen. Nr 11,096. Bild. 77 och 78. R. N.
Ett par skor af näfver. Sankt Andrea? sn, Karelen. Nr 11,027. R. N

Bostad.

Ett antal afbildningar af bostäder i fotografi och gravyr.
Lås af trä. Pielavesi sn, Tavastland. Från en fäbod. L. 40 cm.; b-

15 cm. Nr 11,005. R. N.
Vagga af linne. Parikkala sn, Karelen. Nr 11,154.- R. N.

Husgeråd och redskap.

Jagt- och fiskredskap.

Metkrok af trä och ben. Kuopio län. L. 8,3 cm. Nr 10,994. Bild
31. R. N.

Nätsänke. Kuru sn, Satakunda. Af näfver. L. 7,5 cm. Nr 11,018.
R. N.

Vapen.

Björnspjut, karhun kfiihäs. Nilsiä sn, Savolaks. Brukas tillika såsom
skidstaf. Hela spjutets 1. 152,5 cm.; järnets 1. 24,5 cm. Nr 29,340.
Finska studentk.

Armborst. Pielavesi sn, Tavastland. L. 55 cm. Nr 11,085. R. N.
Armborst. Pielavesi sn, Tavastland. Skaftets 1. 88 cm.; järnets 1. 88

cm. Nr 11,082. Bild 29. R. N.
Armborst. Pielavesi sn, Tavastland. L. 88,5 cm. Nr 11,083. R. N.
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Armborst. Pielavesi sn, Tavastland. L. 89,5 cm. Nr 11,086. R. N.
Armborst. Pielavesi sn, Tavastland. L. 93 cm. Nr 11,084. R. N.
Bågbygel. Pielavesi sn, Tavastland. L. 14,5 cm. Nr 11,092. R. N.
Bågspännare. Pielavesi sn, Tavastland. L. 8 cm. Nr 11,089. R. N.
Bågspännare. Pielavesi sn, Tavastland. L. 9 cm. Nr 11,090. R. N.
Pil. Pielavesi sn, Tavastland. L. 54 cm. Nr 11,087. Bild 29. R. N.

Redskap vid matlagning och måltider.

Grytkrok. Pielavesi sn, Tavastland. L. 145 cm. Nr 11,068. Bild 6.
R. N.

Grytkrok. Pielavesi sn, Tavastland. L. 148 cm. Nr 11,067. R. N.
Saltmortel med gnuggsten. Pielavesi sn, Tavastland. Mortelns h.

34 cm.; b. 14 cm.; stenens 1. 13,5 cm. Nr 11,038. Bild 57.
R. N.

Saltstöt (sferisk rullsten med träskaft). Pielavesi sn, Tavastland. Hela
stötens 1. 19 cm.; stenens b. 9 cm. Nr 11,037. R. N.

Kaffemortel med stöt. Pielavesi sn, Tavastland. Mortelns h. 31 cm.;
b. 12 cm.; stötens 1. 22,5 cm. Nr 11,099. Bild 58. R. N.

Mortel. Pielavesi sn, Tavastland. H. 36 cm.; b. 13 cm. Nr 11,039.
Bild 59. R. iV.

Lädersåll. Kuru sn, Satakunda. B. 21 cm. Nr 10,996. R. N.
Pannring eller pannk råns -af näfver. Padasjoki sn, Tavastland. B.

12 cm. Nr 21,930.
Pannkrans. Tavastland. B. 15 cm. Nr 11,020. R. N.
Kaffepansfot, kahvipannun panta eller kahi/ipannun jalka. Jyväskylä sn,

Tavastland. B. 10 cm. Nr 29,352. Finska studentk.
Tallrik, lautanen. Janakkala sn, Tavastland. L. 17 cm. Nr 29,354.

Finska studentk.
Tallrik, lautanen. Asikkala sn, Tavastland. L. 17 cm. Nr 29,355.

Finska studentk.
Sked, lusikka. Österbotten. L. 17 cm. Nr 29,348. Finska studentk.
Ölstånka. Sibbo sn, Nyland. Märkt: 1783. H. 18,5 cm. Nr 29,356.

Finska studentk.
Bytta, lekkeri, af trä. Kuru sn, Satakunda. L. 29 cm.; b. 25 cm.

Nr 11,034. Bild 61. R. N.
Branvinskopp, njyppikuppi. Idensalmi sn, Savolaks. L. 9 cm. Nr

29,342. Finska studentk.
Bränvinskopp. Pielavesi sn, Tavastland. L. 10 cm. Nr 10,995.

R. N.
Saltflaska, suolakopsa, af näfver. Ilomants sn, Karelen. H. 19 cm. Nr

11,014. Bild 15 a. R. N.
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Saltflaska, suolakopsa, af näfver. Kuru sn, Satakunda. H. 20,5 cm.
Nr 11,013. Bild 15 b. R. N.

Saltdosa, sarkdkopsa eller suolakopsa, af näfver. Pielis sn, Karelen. H.
12,5 cm. Nr 29,343. Finska studentk.

Dosa, rasia, af näfver. Kuru sn, Satakunda. H. 13,5 cm.; b. 13 cm.
Nr 11,008. Bild 21. R. N.

Burk af näfver. H. 24,5 cm.; b. 25 cm. Nr 13,764.
Gåfva af professor Chr. Loven.

Skäppa af näfver. Karelen. L. 44 cm.; h. 14 cm. Nr 11,071. R. N.

Redskap för spanad och väfnad.

Rockhufvud. Pielavesi sn, Tavastland. L. 32,5 cm.; b. 13,5 cm.
Bild 63. Nr 10,998. R. N.

Rockhufvud. Viitasaari sn, Tavastland. L. 40,5 cm.; b. 11,5 cm.
Nr 10,999. R. N.

Nystträ. Viitasaari sn, Tavastland. L. 43 cm. Nr 11,036. R. N.
Bandsked. Pielavesi sn, Tavastland. L. 21,5 cm.; b. 17 cm. Nr

10,997. R. N.

Redskap för åtskilliga andra ändamål.

Elddon. Pielavesi sn, Tavastland. L. 8 cm. Nr 11,006. R. N.
Pertstickstake. Karelen. L. 18 cm.; fotens b. 21 cm. Nr 11,004,

Bild 67. R. X.
Pertstickstake. Trästockens 1. 70 cm.; pertstickhållarnas 1. 15 och

13 cm. Nr 11,100. R. X.
Pertstickhållare. Pielavesi sn, Tavastland. L. 17,5 cm. Nr 11,000.

Bild 63. R. X.
Pertstickhållare. Karelen. L. 24 cm. Nr 11,001. Bild 64. R. X.
Pertstickhållare. Pielavesi sn, Tavastland. L. 28 cm. Nr 11,002.

Bild 65. R. X.
Skursvampar, huosian, af näfver. Viitasaari sn, Tavastland. Tjugu

stycken uppträdda på ett band. B. af hvarje 13 till 14 cm. Nr
11,075. Bild 18. R. X.

Mangelbräde med rullträ. Parikkala sn, Karelen. Mangelbrädets 1.
95 cm.; rullträets 1. 75 cm. Nr 11,101. R. N.

Roddåror med årtullar. Kuru sn, Satakunda. Årornas 1. 280 cm.
Nr 11,077. Bild 34. R. N.

Styråra. Kuru sn, Satakunda. L. 170 cm. Nr 11,077. Bild 35. R. N.
Öskar af näfver. Kuru sn, Satakunda. L. 22,5 cm.; h. 8 cm. Nr

11,017. R. N.
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Hyfvel, kapahötjlä, af järn med träskaft. Jyväskylä sn, Tavastland. Skaf-
tets 1. 24 cm.; järnets 1. 10 cm. Nr 29,353. Finska studentk.

Rulle af näfver. Rautalampi sn, Tavastland. B. 23 cm. Nr 11,007.
Bild 7. R. X.

Lina af näfver. Rautalampi sn, Savolaks. Nr 11,076. Bild 16. R. X.
Sykorg. Kuopio län. B. 19,5 cm.; h. 4 cm. Nr 11,012. R. X.
Korg, vakka, af näfver. Pielavesi sn, Tavastland. B. 23 cm.; h. 14 cm.

Nr 11,011. R. X.
Korg, vakka, af näfver. Pielavesi sn, Tavastland. B. 28 cm.; h. 16 cm.

Nr 11,010. Bild 14. R. X.
Kont af näfver. Kuopio län. H. 19 cm.; b. 16 cm. Nr 11,015. R. X.
Kont af näfver. Kuru sn, Satakunda. H. 38 cm.; b. 37 cm. Nr 5,661.

Bild 13. R. X.
Kont af näfver. Karelen. H. 42 cm.; b. 43 cm. Nr 11,072. R. X.
Kont af näfver. H. 50 cm.; b. 42 cm. Nr 11,069. R. X.
Kont af näfver. Karelen. H. 53 cm.; b. 54 cm. Nr 11,070. R. X.
Kont af näfver. Kuru sn, Satakunda. H. 60 cm.; b. 52 cm. Nr

11,073. R. X.

Lefnadsätt.

Födoämnen.

Rågbrödskaka. Kuru sn, Satakunda. Nr 11,058. R. X.
Barkmjöl till nödbröd. Pielavesi sn, Tavastland. Nr 11,057. R. X.
Barkbröd af 2

3 barkmjöl, !

3 rågmjöl. Pielavesi sn, Tavastland. Nr
11,056. R. X.

Barkbröd. Pihtipudas sn, Tavastland. Nr 11,059. R. X.
Frön af Rumex acetosa till nödbröd. Pielavesi sn, Tavastland. Nr 11,055.

R. X.
Bröd, *

3 Rumex acetosa, 2
3 rågmjöl. Pielavesi sn, Tavastland. Nr

11,054. R. X.
Nödbröd. Från Nödbrödskommitén i Uleåborg. Nr 17,095.

Gåfva af professor X. P. Hamherg.

Förströelser och njutningsmedel.

Kont af näfver, leksak. Kuopio län. H. 10 cm.; b. 11 cm. Nr 11,016.
R. X.

Båll af näfver. Kuru sn, Satakunda. B. 8,5 cm. Nr 11,019. Bild 17.

R. X.
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Snuskvarn med stöt. Pielavesi sn, Tavastland. Märkt: 1742. Kvar-
nens 1. 58 cm.; b. 14 cm.; stötens 1. 45 cm. Nr 11,035. R. X.

Snusdosa af näfver. Parkano sn, Satakunda. L. 9,5 cm. Nr 11,009.
R. X.

Tobakshacka af järn med träskaft. Rautalampi sn, Savolaks. Hela
hackans 1. 79,5 cm.; järnets 1. 18,5 cm. Nr 11,066. R. X.

Tobakspipa. Kuru sn, Satakunda. L. 22 cm. Nr 10,992. Bild 81. R. X.
Tobakspipa. Kuru sn, Satakunda. L. 19 cm. Nr 10,993. R. X.
Tobakspung. Kuru sn, Satakunda. L. 16,5 cm. Nr 11,094. Bild 81.

R. X.
Tobakspung. Kuru sn, Satakunda. L. 15 cm. Nr 11,095. R. X.

Sång och musik.

Vallhorn, paimentorvi. Pielis sn, Karelen. L. 23 cm. Nr 29,344.
Finska stud ntk.

Kantele med fem strängar, men utan botten, äldsta formen. Ilomants
sn, Karelen, L. 60 cm. Nr 11,064. Bild 84. R. X.

Kantele med fem strängar och med botten. Ilomants sn, Karelen. L.
60 cm. Nr 11,062. Bild 85. R. X.

Kantele med fem strängar. Eno sn, Karelen. L. 60 cm. Nr 11,064. R. X.
Kantele med åtta strängar. Ilomants sn, Karelen. Tillhört gubben

Parppei (se sid. 144). L. 55 cm. Nr 11,081 a. Bild 86. R. X.
Kantele med åtta strängar. L. 60,5 cm. Nr 15,525
Kantele med nio strängar. L. 62,5 cm. Nr 7,216

Gåfva af jägmästaren E. Hemberg.
Kantele med tolf strängar. Impilaks sn, Karelen. L. 62,5 cm. Nr

11,052. Bild 87. R. X.
Kantele med sexton strängar. Eno sn, Karelen. L. 122,5 cm. Nr

11,080. R. X.
Kantele med stämgaffel och stråke. Impilaks sn, Karelen. Kan-

telens 1. 55 cm.; stråkens 1. 67,5 cm. Nr 11,060. R. X.
Kantele med stråke. Eno sn, Karelen. Kantelens 1. 62 cm.: strå-

kens 1. 65 cm. Nr 11,078. R. X.
Kantele med stråke. Ilomants sn, Karelen. Kantelens 1. 100 cm.;

stråkens 1. 83 cm. Nr 11,061. R. X.
Nuotikantele. Pielavesi sn, Tavastland. L. 49,5 cm. Nr 11,051. B. X.
Kanteleharpa med tre strängar för stråke. Ilomants sn, Karelen.

L. 66 cm. Nr 11,079. Bild 88. B. X.
Kanteleharpa med en sträng och stråke. Ilomants sn, Karelen. Kan-

telens 1. 70 cm.; stråkens 1. 51,5 cm. Nr 11,081 b. Bild 89. B. X.



ANTROPOLOGISKA OCH ETNOGRAFISKA FÖREMÅL. 151

Gudsdyrkan och vidskepelse

2 st. troll påsar. Karelen. Folket i Karelen plägar lägga dylika på
grafvar för att fördrifva trolldom. Nr 21,196.

Gåfva af kandidat J. H. Andersson.

3.

Föremål, tillhörande den svensktalande
befolkningen.

Klädedrägt.

Manlig.

Drägt, bestående af hatt, nattkappa, halsduk med nål, väst, svart vad-
malsjacka, svarta vadmalsbyxor och bälte. Lappfjärds sn, Öster-
botten. Nr 2,533.

Bälte med knifslida och två knifvar. Nr 6,647.
Bälte med knifslida och två knifvar. Österbotten. Nr 4,545.

Gåfva af hofrättsrådet A. H. Bamsay.
Bälte med knifslida och knif. Närpes sn, Österbotten. Nr 4,784.

Kvinlig.

Drägt, bestående af mössa, spets till mössa, silkeshalsduk med nål, öfver-
del, lifstycke, röd kjol, ett par hvita strumpor, och ett par skor.
Lappfjärds sn, Österbotten. Nr 2,545.

3 st. mössor. Nr 5,063.
Gåfva af fröken Anna Whitlock.

2 st. mössor, myssyr, med ett till den ena hörande stycke.
Österbotten. Nr 29,347. Finska studentk.

Mössa, myssy. Ilmola sn, Österbotten. Nr 29,346. Finska studentk.
2 st. mössor. Pyttis sn, Nyland. Nr 29,358. Finska studentk.
Mössa med stycke. Borgå sn, Nyland. Nytjades ännu för några år se-

dan i högtidslag af gamla och unga kvinnor, som icke buro sorgdrägt.



ANTROPOLOGISKA OCH ETNOGRAFISKA FÖREMÅL.152

Till denna senare hörde en svart mössa af siden, försedd med ett
slätt, obetydligt krusadt stycke af hvitt skirt tyg, aldrig af spets.
Nr 7,007.

Gåfva af studenten I. Othman.
2 st. stycken. Nr 5,066.

Gåfva af fröken Anna Whitlock.
Lif, till skrift- och sorgdrägt. Pedersö sn, Österbotten. Nr 5,058.
Kjol, till skrift- och sorgdrägt. Pedersö sn, Österbotten. Nr 5,059.
Ett par pjäxor. Nr 5,060.

Gåfva af fröken S. Björkman.
Solfjäder. Borgå sn, Nyland. Brukades allmänt i början af detta år-

hundrade af äldre förmögna kvinnor. Nr 7,005.
Gåfva af studenten /. Othman.

Bostad.

Väggprydnad. Larsmo sn, Österbotten. Dylika förfärdigas af hemma-
varande sjömän. Nr 5,069.

Gåfva af fröken Anna Whitlock.
Nappatäcke. Kronoby sn, Österbotten. Nr 5,054.

Husgeråd och redskap.

Kruthorn. Nr 17,036.
Gåfva af grefve G. M. Hamilton på Hedensberg.

Kruthorn. Vårdö sn, Åland. Nr 11,490.
Matskrin, slafat. Åland. L. 31 cm. Nr 8,623.

Gåfva af doktor H. Hofberg.
Rockhufvud, flagabrä. Larsmo sn, Österbotten. L. 51 cm. Nr 5,055.
Rullstol eller rullkorg. Larsmo sn, Österbotten. Dylika pläga föräras

som brudgåfvor af slöjdkunnige fästmän. Nr 5,056.
Gåfva af fröken Anna Whitlock.

Kafveldon. Åland. Märkt: 1747. L. 74,5 cm. Nr 8,625.
Gåfva af doktor H. Hofberg.
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Lefnadsätt.

2 st. bröllopsgratulationer. Larsmo sn, Österbotten. Nr 5,061.
Likprydnader. Borgå sn, Nyland, a. Krans, b, c. Kronor, d. Staf.

Den gröna bladkransen (a) af skirting brukas vid liksvepning. Ett
gossebarn prydes med en sådan krans på hufvudet med den lilla gröna
stafven (d) i högra handen och en blomma i den vänstra. Ett flicke-
barn smyckas med en grön krona (c) på hufvudet, en näsduk i högra
handen och en blomma i den vänstra. På kistans lock sättes alltid
en sådan krona som den större (b). Nr 7,004.

Gåfva af studenten I. Othman.

2.

Historiska minnen.

Porträtt i gravyr och litografi af flere framstående finske män.
Minnespenning i brons (8 storl.) öfver Åbo universitets instif-

tande den 26 mars 1640. Nr 42,457.
Minnespenning i brons (14 storl.) öfver slaget vid Pålkänä den 6

okt. 1713. Rysk. Nr 42,406.
Minnespenning i brons (13 1

2 storl.) öfver slaget vid Vasa eller
Storkyro den 19 febr. 1714. Rysk. Nr 42,406.

Minnespenning i brons (20 storl.) öfver sjöslaget vid Hangö udde
den 27 juli 1714. Rysk. Nr 42,406.

Minnespenning i brons (13 1
2 storl.) öfver samma ämne. Rysk.

Nr 42,406.
Minnespenning i brons (20 storl.) öfver freden i Nystad den 30

avg. 1721. Rysk. Nr 42,406.
Minnespenning i brons (20 storl.) öfver samma ämne. Rysk. Nr

42,406.
Minnespenning i silfver (11 storl.) öfver samma ämne. Rysk. Nr

42,406.
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Minnespenning i brons (18 storl.) öfver Vasa hofrätts instiftande
den 20 juni 1775. Nr 42,457.

Minnespenning i brons (24 storl.) öfver sjöslaget i Finska viken
den 24 avg. 1789. Rysk. Nr 42,406.

Minnespenning i brons (oval, 11 storl.) öfver sjöslaget vid Fred-
rikshamn den 15 maj 1790. Nr 16,980.

Gåfva af löjtnant C. V. E. Bidderstad.
Minnespenning i brons (oval, 6 1

2 storl.) öfver samma ämne. Nr
42,457.

Minnespenning i brons (oval, 11 storl.) öfver sjöslaget vid Svensk-
sund den 9 och 10 juli 1790. Nr 42,457.

Minnespenning i brons (oval, 6 1
2 storl.) öfver samma ämne. Nr

42,457.
Minnespenning i brons (oval, 11 storl.) öfver sjöslagen vid Fred-

rikshamn den 15 maj 1790 och vid Svensksund den 9 och 10
juli samma år. Nr 14,959.

Gåfva af löjtnant C. V. E. Bidderstad.
Minnespenning i brons (18 storl.) öfver sjöslaget vid Svensk-

sund den 9 och 10 juli 1790. Slagen på konung Gustaf lILs be-
fallning. Nr 42,458.

Minnespenning i brons (12 storl.) öfver samma ämne. Slagen
på konung Gustaf lILs befallning. Nr 42,458.

Minnespenning i brons (18 storl.) öfver freden i Verelä den 3 avg.
1790. Slagen på konung Gustaf lILs befallning. Nr 42,458.

Minnespenning i brons (16 1
2 storl.) öfver nedläggandet af grund-

stenen till den nya universitetsbyggnaden i Åbo den 24
juli 1802. Slagen af Åbo universitet. Nr 42,458.

Minnespenning i brons (7 storl.) öfver kanslirådet professor Henrik
Gabriel Porthan, född den 9 nov. 1739, död den 16 mars 1804.
Slagen af Svenska akademien 1839. Nr 42,458.

Minnespenning i tenn (10' 2 storl.) öfver samma ämne. Nr 42,398.
Gåfva af amanuensen A. Strindberg.

Gipsaftryck af en minnespenning (19 storl.) öfver majoren i armén
och kaptenen vid Tavastehus regemente Anders Vilhelm Ramsay,
född den 28 okt. 1777, fallen i slaget vid Lemo udde den 20 juni 1808;
samt öfver hans broder löjtnanten vid Nylands dragoner och stabsadju-
tanten Karl Gustaf Ramsay, född den 17 jan. 1783, fallen i slaget
vid Lappo den 14 juli 1808. Originalet slaget af deras moder' fru
Sofia Lovisa Ramsay, född friherrinna Ramsay 1811. Nr 42,399.

Gåfva af amanuensen A. Strindberg.
Minnespenning i brons (19 storl.) öfver samma ämne. Omgjord efter

den nyss omnämda, hvars åtsidas stamp blifvit sprängd. Nr 42,458.
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Minnespenning i tenn (13 storl.) öfver professor Johan Ludvig
Runeberg, född den 5 febr. 1804, död den 6 maj 1877. Slagen
af H. Ekvall. Nr 41,036.

Handskrift af Johan Ludvig Runeberg: till "N:o 15 Stolt".
Nr 41,692.

Gåfva af J. L. Buuebergs söner genom lektor J. E. Strömborg i
Borgå.

3.

Literatur.

i.

Lärda sällskaps handlingar, tidskrifter af blandadt
innehåll samt samlingsverk.

Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik,
utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. H. 9, 10. Helsingfors
1863, 1864.

Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, utgifna af
Finska Vetenskaps-Societeten. H. 1, 2, 5, 10, 11, 15, 17, 28, 30, 34.
Helsingfors 1858—1880.

Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen. Årgång. I—2o. Helsing-
fors 1842—1862.

Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toimittanut Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura. Toinen Jakso. Osa I—lo.1 —10. Hel-
singissä 1863—1872.

Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik, ut-
gifven af C. G. Estlander. T. VI—XI. 1879—1881. Helsingfors
1879—1881.

Handlingar till upplysning af Finlands häfder. Utgifne af A. I.
Arwidsson. D. I—lo. Stockholm 1846— 1858.

Nordiska resor och forskningar af M. A. Castrén. B. I—s.
Helsingfors 1852—1858.
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Politiska skrifter af A. Chydenius. Med en historisk inledning å nyo
utgifna af E. G. Palmen. Jemte Chydenii porträtt. Helsingfors
1880.

Drag ur våra kulturförhållanden och tänkesätt nuförtiden,
återgifna af F. CrGN^us. Helsingfors 1874.

Valda skrifter af F. Collan. Helsingfors 1872.

9

Land.

Geografi, topografi.

Geographie Öfver Konungariket Swerige Samt Därunder hörande
Länder, Författad af E. Tuneld. Tredje Bandet, som innehåller
Norrland, Lappland, Finland och Sweriges Utrikes Besittningar. Stock-
holm 1794.

Beskrifning om Storfurstendömet Finland, Författad af D. Djur-
berg. Stockholm 1808. — Utgör B. 4 af samme författares Beskrif-
ning om Svearike.

Lärobok i Finlands historia och geografi. För Gymnasier och
Skolor. Stockholm 1832.

Vägvisare genom Storfurstendömet Finland. Enligt den af Sta-
ben för de i Finland förlagde Trupper år 1832 utgifne Vägvisare
genom Landet, med tillägg utarbetad af G. M. Lindeström. Helsing-
fors 1835.

Handbok för resande i Finland. Åbo 1858.
Beskrifning Öfver Åland. Af F. W. Radloff. Åbo 1795
Kort beskrifning om Åland, författad af D. Djurberg. Med Karta.

Stockholm 1809.
Gåfva af professor G. Retzius.

Åland och Bomarsund. Geografiskt-historisk skizz. Med Kartor och
Vyer. Stockholm 1854.

Gåfva af bokförläggaren A. Bonnier.
Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer stapel-staden

Helsingfors uti Nyland, under P. Kalms inseende, utgifwen och
til almänt ompröfwande framstält af H. Forsius. Åbo 1757.
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Historiska uppgifter om Helsingfors och Sveaborg af TV. Brum-
mer. Med en vy af fästningen från 1767 och två kartor. Helsingfors
1874.

Dissertatio academica, historiam Borgoae urbis Nylandise,
leviter adumbrans. Prses. H. G. Porthan, Publico Examini
subjiciet M. Alopaeus. Pars prior et posterior. Aboas MDCCXCIV,
MDCCXCV.

Historisk och oeconomisk Beskrifning Öfver Sjö-Staden Eke-
naes, under P. Kalms Inseende, Utgifven och til allmän granskning
öfverlämnad Af C. Bergman. Åbo 1760.

Dissertatio gradualis De primis initiis Biörneburgi, Satacundiae
civitatis in Fenningia. Sub moderamine J. Haartman, Ad Publi-
cuni Examen defert P. G. Fortelivs. Aboas MDCCXXXII.

Afhandling Geographisk och Historisk, Om Sysmä socken,
I Kymmenegårds Län, Och Savolax öfredels Härad, Un-
der P. A. Gadds Inseende, Utarbetad och til allmän granskning ut-

gifven Af M. Ticcander. Åbo 1792.
Gåfva af professor G. Retzius.

Gamla Finland eller Det fordna Wiborgska Gouvernementet
beskrifvet af F. P. v. Knorring. l:sta Afdelningen. Åbo 1833.

Dissertatio geographica de Ostrobotnia. Prass. A. Grönwall,
Ad publicum Bonorum examen defert P. N. Mathesius. Upsaliaa
MDCCXXXIV.

Bidrag till Södra Österbottens äldre historia. Akademisk Af-
handling, under inseende af F. Cygn^us, till offentlig granskningfrämst,
af K. E. F. Ignatius. Helsingfors 1861.

Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Calajoki sockn
uti Österbotn, under P. Kalms inseende, til offenteligit ompröfwande
utgifwen af Chr. Salmenius. Åbo 1754.

Resebeskrifn ingår.

Voyage au Cap-Nord, par la Suéde, la Finlande et la Lapo-
nie; par J. Acerbi. Traduction d'apres I'original anglais, revue

sovs les yeux de I'auteur; par J. Lavallée. Collection de planches.
Paris 1804.

Gåfva af professor G. Retzius.
Resa genom Vestra Sverige, Norrige samt Finnland och Inger-

manland. Af F. TV. von Schubert. Öfversättning. Stockholm 1825.
Gåfva af bokhandlaren X. Eskilsson.



158 LITERATUR.

En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen.
Skildringer af Land og Folk, af J. A. Frus. Med 24 Tra?snit og et
Kart. Christiania 1871.

Sommarresor i Finland. På Åland och i Åbo-trakten. [E. N.]
Helsingfors 1872.

Gåfva af professor G. Retzius.
En Resa i Finland. Finska Originalteckningar. Text af Z. Topeltu^.

Utgifven af F. Tilgmann. Serie 1. H. I—XII. Helsingfors 1872, 1873.

Kartor.

Charta öfver Storfurstendömet Finland utgifven på Friherre S. G.
Hermelins Anstalt och Omkostnad. Sammandragen och författad af
C. P. Hällström 1799.

Karta öfver storfurstendömet Finland efter nya, tillförlitliga källor
och med särskildt begagnande af General Stabens original-kartor ut-

gifven år 1862 af G. Alfthan, chromolitografierad i General Stabens
Topografiska Depot i St Petersburg.

Jernvägs- och rese-karta öfver Södra Finland af M. TVijkberg.

Andra rättade uppl. Helsingfors 1872.
Karta öfver Ålands och Åbo Skärgårdar med Hafsbanden

emot Östersjön samt Bottenhafvet Författad År 1833 af G.
af Klint Ånyo utgifven af Kongl. Sven-vKA Sjo-Karte-Arkivet 1849.
Rättad till 1855.

Karta öfver Åland med dess Skärgård af V. R. Bkummer 1839.
Finska Wiken. Stockholm 1865.
Karta öfver den Östra Delen af Finska Wiken Författad År

1832 af G. af Klint. Ånyo utgifven af Kongl. Svenska Sjökarte

Arkivet 1849.
Charta öfver Åbo och Björneborgs Höfdingedöme utgifven af

Friherre S. G. Hermelin. Efter särskilde chartor författad af C. P.
Hällström 1799.

Belägenheten omkring Åbo Stad Utgifven af N. G. TVerming 1808.
Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds

Höfdingedömen utgifven af Friherre S. G. Hermelin och för-
fattad af C. P. Hällström 1798.

Belägenheten af Helsingfors och Sveaborg. Utgifven 1808.
Sammandragen af N. G. TVerming.

Karta öfver Finlands nya och vackra Hufvudstad Helsingfors
År 1836 jemte Fästningen Sveaborg och nämde Stads
utseende före År 1808. Af O. I. Hagelstam. Stockholm 1836.
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Charta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdinge-
döme utgifven af Friherre S. G. Hermelin, författad af C. P.
Hällström.

Charta öfver Wasa Höfdingedöme, utgifven af Friherre S. G. Her-
melin. Författad af C. P. Hällström 1798.

Belägenheten omkring Wasa Stad Utgifven af N. G. TVerming
1808.

Charta öfver Uleaborgs Höfdingedöme På Friherre S. G. Herme-
lins Anstalt och Omkostnad författad enligt särskilde Chartor och An-
märkningar under Resor, af C. P. Hallström 1798.

Geographisk Charta öfver Laihela Sockn uti Österbotn och
Korsholms Län.

Afbildningar.

Ett större antal landskapsbilder i gravyr och litografi, dels sär-
skildt utgifna, dels hemtade ur olika arbeten.

3.

Folk.

Antropologi, kraniologi.

Finska kranier jämte några natur- och literatur-studier inom
andra områden af finsk antropologi skildrade af G. Retzius.
Stockholm 1878.

Gåfva af professor G. Betzius.
Om Formen af Nordboemes Cranier af A. Retzius. (Aftryckt ur

Förhandl. vid Naturforskarnes Möte i Stockholm år 1842.) Stockholm
1843.

Gåfva af professor G. Betzius.
Försök att bestämma den genuina racen af de i Finland bo-

ende folk som tala finska, af C. v. Haartman. (Föredr. för
Vet. Soc. d. 29 April 1845). Helsingfors 1846.
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Über die Schädelform der Finnen. Bericht iiber eine ethnogra-
phische Abhandlung vom Hrn. Staatsrathe C. v. Haartman, betitelt:
"Försök att bestämma den genuina racen af de i Finland boende
folk, som tala finska", Helsingfors 1846. — Utgör afd. XIV af
Ethnologische Schriften von A. Retzius. Stockholm 1864.

Gåfva af professor G. Betzius.
Matériaux pour servir a la connaissance des caractéres eth-

niques des races finnoises. Réunis par MM. Chr. Loven,
E. Nobdenson et G. Retzius. Communiquéspar M. G. Retzius. Extrait
des comptes rendus du congrés d'anthropologie et d'archéologie pré-
historiques; session de Stockholm 1874.

Gåfva af professor G. Betzius.
Till kännedomen om de finska folkstammarnes raskarakterer.

Bidrag samlade af Chr. Loven, E, Nordenson och G. Retzius. Af-
tryck ur Tidskrift för Antropologi ochKulturhistoria. B. 1. Nr 9. 1876.

Gåfva af professor G. Betzius.
Berliner Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte. Sitzung vom 17 October 1874. — Innehåller ett före-
drag af R. Virchow öfver die physische Anthropologie der Finnen.

Berättelse öfver en antropologisk resa i Tavastland, sommaren

1876. Af R. Tigerstedt.
Catalogue des crånes d'origine finnoise exposés par le musée

d'anatomie de I'université imp. d'Alexandre en Finlande å I'exposi-
tion des sciences antropologiques å Paris 1878. Helsingfors 1878.

Etnografi.

Finland och Dess Invånare. Af F. Rims. Ifrån Tyskan af R—d
D. I—3. Stockholm 1811—1813.

Finland och dess invånare. Af F. Ruhs. Öfversättning. Andra
Uppl., tillökt och omarbetad af A. I. Arwidsson. D. 1, 2. Stock-
holm 1827.

Från Finlands bygder. Etnografiska bilder och minnen. [Af G.
Retzius.] Aftryck ur Ny Illustrerad Tidning. Stockholm 1876.

Gåfva af professor G. Betzius.
Boken om vårt land af Z. Topelius. Med 38 träsnitt. Helsingfors 1875.

— Utgör andra kursen af Läsebok för de lägsta läroverken i Finland.
Sefåmalaisia Kansanpukuja. — Finska folkdrägter. 1. Helsing-

issä 1863.
Gåfva af professor G. Betzius.
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Finsk ornamentik af J. Ahrenberg. H. I—s.1—5. Helsingfors 1878—1880.
Beskrifning öfver Finska Eld-rior och hvad dermed äger

gemenskap. Med en Planche. Upsala 1836. Införd i Upsala
Läns Kongl. Landthushållnings-Sällskaps Handlingar för år 1835.

Tal Om de fordna Finnars Sällskaps-Nöjen och Tidsfördrif;
hållet Vid Inträdet i Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets
Akademien den 15 Julii 1795. Af J. Tengström. —Ur Kongl. Vitter-
hets Historie- och Antiquitets Akademiens Handlingar. D. 7. Stock-
holm MDCCCII.

Kalevala. Efter andra originalupplagan öfversatt af K. Collan. 1, 2.
Helsingfors 1864, 1868.

Finska toner. En samling öfversättningar och bearbetningar efter
finskan af R. Hertzberg. Stockholm 1873.

Gåfva af bokförläggaren A. Bonnier.
Supplement-häfte till Kalevala öfversatt afK. Collan. Helsingfors 1869.
Dissertatio Academica, De Farna Magiae Fennis Attributae.

Praes. H. G. Porthan, Publicse bonorum censurae offert F. J.
Rosenbom. Aboae MDCCLXXXIX.

Specimen academicum, De superstitione veterum Fennorum
theoretica et practica. Praes. H. G. Porthan, Examini publico
offert auctor Chr. E. Lencqvist. Pars prior et posterior. Aboae
MDCCLXXXII.

Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn ved J. A. Frus. Med 18
Traesnit. Christiania 1871.

Gåfva af professor G. Retzius.
Våra nomader, framställning med en blick på nybyggesväsendet i Lapp-

marken af A. Cajanus. Stockholm 1870.
Gåfva af bokförläggaren A. Bonnier.

Beskrifning Om Samojeder Och Ryska Lappar. Öfversatt ifrån
Fransyskan. Stocholm 1773.

Språkvetenskap.

Suomalaisen Sana-Lugun Coetus. Jumalan avulla, Suurella ty-
öllä, pitkällä ajalla, monen neuvolla, Suomen Kielen Cunniaxi,
Coottu D. Jusleniuxelda. — Fennici lexici tentamen, Dci auxi-
lio, Prolixo labore, longo tempore, multorum consiliis Lingvae Fen-
nicae honori Congestum a D. J. — Finsk Orda-Boks Försök,
Med Guds hielp, Genom vidlyftigt arbete, på lång tid, med mångas
råd, Till Finska Språkets heder Sammansökt af D. J. Stockholm 1745.
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Svenskt-finskt lexikon. — Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja.
[F. Ahlman.] Helsingfors 1865.

Svensk-finsk och finsk-svensk ordbok, utarbetad af F. Ahlman.
D. 1, 2. Helsingfors 1874.

Försök att förklara de finska stamordens uppkomst. Akade-
misk afhandling till offentlig granskning främst, af C. A. Gottlund.
Helsingfors 1853.

Ueber den Närpesdialect von A. O. Freudenthal. Helsingfors 1878.
Gåfva af professor A. 0. Freudenthal i Helsingfors.

Om nylandska mans- och kvinnonamn under medeltiden.
Historisk och lingvistisk undersökning af A. O. Freudenthal. (Af-
tryck ur Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 11.) Helsingfors 1877.

Gåfva af professor A. 0. Freudenthal i Helsingfors.
Om det nord-tschudiska språket. Akademisk Afhandling, till

offentlig granskning främst, af E. Lönnrot. Helsingfors 1853.
Ueber die Sprache der Nord-Ostjaken. Sprachtexte, TVörter-

sammlung und Grammatik von A. Ahlqvist. Abtheil. 1. Sprach-
texte und TVörtersammlung. Helsingfors 1880. — Utgör Th. 3 af
samme författares Forschungen auf dem Gebiete der Ural-Altaischen
Sprachen.

Samhällsskick, befolknings- och näringsförhållanden

Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte bihang. [L..
Mechelin.] Helsingfors 1877.

Gåfva af docenten E. V. Montan.
Storfurstendömet Finlands statistik. Af G. Rem. Öfversättning-

Stockholm 1842.
Statistisk handbok för Finland, utarbetad af K. E. F. Ignatius.

Helsingfors 1872.
Renseignements sur la population de Finlande par C. E. F..

Ignatius. Helsingfors 1869.
Gåfva af professor G. Retzius.

Le grand-duché de Finlande. Notice statistique par K. E. F~
Ignatius. Traduit du Suédois par G. Biaudet. Contenant sept cartes
et diagrammes. Helsingfors 1878.

Finlands jordnaturer och äldre skatteväsende, jemte ett blad
ur dess kulturhistoria, af A. Liljenstrand. Helsingfors 1879.
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4.

Häfder.

Fornkunskap.

Om Ålands fornminnen. Historisk Afhandling, under inseende af
F. Cygn^us, till offentlig granskning främst, af K. A. Bomansson.
Helsingfors 1858.

Anteckningar gjorda under en Antiqvarisk forskningsresa
sommaren 1870 i Vestra Nyland af R. Hausen. Helsingfors
1872.

Anteckningar gjorda under en Antiqvarisk forskningsresa
sommaren 1871 i Egentliga Finland samt på Åland af
R. Hausen. Helsingfors 1873.

Catalogue Raisonné des Antiquités du Nord Finno-ougrien exposées
par I'université Alexandrine d'Helsingfors å I'exposition universelle
de 1878. Helsingfors 1878.

Historia.

Föreläsningar öfver Finlands historia af G. Rem. Utgifne efter
författarens död. D. 1, 2. Helsingfors 1870, 1871.

Finlands forntid i Chronologisk öfversigt, åtföljd af de förnämsta hän-
delser ur Rysslands och Sveriges Historia. Ett Försök af G. Rem.
Förra Häftet. Helsingfors 1831.

Finlands historia från den äldsta tiden intill våra dagar af
Y. Koskinen. Öfversättning från finskan af R. Hertzberg. Stock-
holm 1874.

Gåfva af bokförläggaren A. Bonnier.
Bidrag till Finlands historia. Med understöd af statsmedel i tryck

utgifna af Finska statsarkivet genom R. Hausen. Del. 1. H. 1.
Helsingfors 1881.

Nya källor till Finlands medeltidshistoria. Samlade och utgifna
af E. Grönblad. Sami. 1. Köpenhamn 1857.

Försök att bestämma tiden, ifrån hvilken Finnarne innehaft
sina nuvarande boningsplatser. Af J. A. Lindström. Åbo 1849.
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Anmärkningar Rörande Finska Folkets läge och tillstånd vid
den tiden när det först lades under Svenska Kronans
vissa och varaktiga välde, Framlagde vid inträdet i Kongl.
Vitterhets Historie och Antiquitets Academien den 30 Julii 1788 af
H. G. Porthan. — Ur Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets
Arademiens Handlingar. D. 4. Stockholm MDCCXCV.

Öfversigt af Finlands tillstånd i början af sjuttonde seklet.
Akademisk afhandling, under inseende af G. Rem, till offentlig gransk-
ning främst, af J. E. TVaaranen. Helsingfors 1860.

Landtdagen i Helsingfors 1616 och Finlands dåvarande till-
stånd. Akademisk Afhandling af J. E. TVaaranen. Helsingfors 1862.

En blick på Finlands inre tillstånd under tiderna närmast
före och efter Karl X Gustafs thronbestigning. Akademisk
afhandling, som till offentlig granskning framställes af K. E. F. Igna-

tius. Helsingfors 1865.
Lähteitä ison vihan historiaan. Handlingar till upplysande af

Finlands öden under det Stora nordiska kriget. Toimit-
tanut Y. Koskinen. 1. Helsinggissä 1865.

Bidrag till Finlands inre historia åren 1721—1731. Af M. G.
Schybergson. Helsingfors 1875.

Anteckningar, förda under tiden från år 1785 till år 1816 jemte
Relation om Savolaks-brigadens operationer under 1808
och 1809 års krig, af J. J. Burman. Med Plancher och Kartor.
Stockholm 1865.

Anj ala-förbundet. Bidrag till dess historia. Efter Enskilta och Offent-
liga Handlingar, af M. Malmanen. Stockholm 1848.

Kriget emellan Sverige och Ryssland, Åren 1808 och 1809.
Af P. van Suchtelen. Öfversatt af R. F. G. JVrede. Stockholm
1835.

Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland Åren 1808 och
1809. Af C. J. Holm. Stockholm 1836.

Skildring af folkrörelsen på Åland, 1808. En scen ur Suomis
sista strid. Med en öfversigt af Åland i allmänhet, af K. A. Bor
mansson. Prisbelönt skrift. (Tvenne kartor medfölja.). Stockholm
1852.
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samlingen. H. 1, 2. Helsingfors 1881.
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Förteckning öfver bilderna.

Bild. Sid.
1. 1. Landskap i Korpilaks socken, Tavastland. Efter fotografi.
2. 12 Kåta å en bondgård i Pihtipudas socken, Tavastland. Efter

fotografi.
Det inre af en skog, sedt från Pungaharjuåsen i Kerimäki

socken, Savolaks. Efter fotografi.
3. 16

4. 18 Kyröfors i Tavastkyro socken, Satakunda. Efter fotografi.
5. 21 Kåta i genomskärning.
6. » Grytkrok af trä, ur en kåta i Pielavesi socken, Tavastland.

Origin. i Kordiska museet.
7. 26, Rulle af näfverremsor, från Rautalampi socken, Tavastland.

Origin. i Kordiska museet.
8. » Tofflor af näfver, från Eno socken, Karelen. Origin. i Kor-

diska museet.
9. 27 Skor af näfver, från Sankt Andrea? socken, Karelen. Origin.

i Kordiska museet.
10. 28 Skor af näfver, från Ruovesi socken, Satakunda. Origin. i

Kordiska museet.
11. 29 Stöflar af näfver, från Ruovesi socken, Satakunda. Origin. i

Kordiska museet.
12. 31 Knifslida af näfver, från Pielavesi socken, Tavastland. Origin.

i Kordiska museet.
13. » Kont af näfver, från Kuru socken, Satakunda. Origin. i Kor-

diska museet.
14. 32 Korg af näfver, från Pielavesi socken, Tavastland. Origin. i

Kordiska museet.

15. » Flaskor af näfver. a. Från Ilomants socken, Karelen, b. Från
Kuru socken, Satakunda. Origin. i Kordiska museet.

16. 33 Lina af näfver, från Rautalampi socken, Tavastland. Origin.
i Kordiska museet.
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Bild.

17.
Sid.
33, Båll af näfver, från Kuru socken, Satakunda. Orgin. i Kor-

diska museet.

18. » Skursvampar af näfver, från Viitasaari socken, Tavastland.
Origin. i Kordiska museet.

19. 35. Rifvor af näfver, från Karelen.
Såll af näfver, från Pihtipudas socken, Tavastland.20. 36.

21. » Dosa af näfver, från Kuru socken, Satakunda. Origin. i Kor-
diska museet.

22. 37. Plog från Parkano socken, Satakunda. Efter teckning.
Harf från Eno socken, Karelen. Efter teckning.
Sved å en bärgsluttning vid Kirjavalaks i Sordavala socken,

23. »

24. 38.
Karelen. Efter fotografi.

Sädesskära.25. 39.
26. 40. Rågskörd i Ruovesi socken, Satakunda. Efter fotografi.

Lie från Pielavesi socken, Tavastland.27. 41.
28. 42. Sommarsläde från Eno socken, Karelen,
29. 45. Armborst med pil, från Pielavesi socken, Tavastland. Origin.

i Kordiska museet.
30. 48. Finnar med armborst på ekorrjagt. Efter Acerbi.
31. 49. Metkrok af trä och ben, från Kuopio län. Origin. i Kordiska

museet.
32. 50. Skjul för fisknotar, i Ruovesi socken, Satakunda. Efter fotografi.

Roddbåt från Näsijärvi i Kuru socken, Satakunda.
Roddåra, tillhörande samma båt. Origin. i Kordiska musset.
Styråra, tillhörande samma båt. Origin. i Kordiska museet.
Båt från Ruovesi socken, Satakunda.

33. 51.
34. »

35. »

36. 52.
37. » Båt från Pielavesi socken, Tavastland.
38. 53. Kyrkbåt från Keitele sjö i Viitasaari socken, Tavastland.

Fiskarpörte i Kuolima sjö, norr om Viitasaari, Tavastland.39. 54.
Efter fotografi.

40. 55. Ugn i samma pörte. Efter fotografi.
41. 56. Pörte och badstuga i Pihtipudas socken, Tavastland. Efter

fotografi.
42. 57. Det inre af samma pörte.

Plan af samma pörte.43. 58.
44. » Ugnskrapa.
45. » Bord i det i bild 41 och 42 aftecknade pörtet.

Lågbänk i ett finskt pörte.46. »

47. * Rökledare (skorstenar af trä) å finska porten.
48. 59. Plan af ett gammalt pörte i norra delen af Viitasaari socken,

Tavastland.
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Bild, Sid.

49. 59. Plan af en större bondstuga.
50. 61. Bondgård med pörte i Impilaks socken, Karelen. Efter fotografi.
51. 62. Plan af en bondgård i Karelen.

Pörteugn i Rautalampi socken, Tavastland.52. 63.
53. » Pörteugn i norra delen af Viitasaari socken, Tavastland.
54. 66. Pörteugn i ett stort gammalt, men i senare tid moderniseradt

pörte i Viitasaari socken, Tavastland.
55. » Pörteglugg med skjutlucka.

Vagga af träspjälar, från Parikkala socken, Karelen.56. 70.
57. 71. Saltmortel af trä med sin af en oval rullsten bestående stöt,

från Pielavesi socken, Tavastland. Origin. i Kordiska museet.
58. » Kaffemortel af trä, från Pielavesi socken, Tavastland. Origin.

i Kordiska museet.
59. » Mortel af trä, till hvarjehanda bruk med sin stöt, likaledes af

trä. Origin. i Kordiska museet.
60. 72. Mortel af en oskalad träkubbe.
61. » Bytta af trä, från Kuru socken, Satakunda. Origin. i Kordiska

museet.

62. » Handkvarn af två platta stenar, från Parkano socken, Sata>
kunda.

63. 73. Pertstickhållare af järn, från Pielavesi socken, Tavastland,
Origin. i Kordiska museet.

64. 74. Pertstickhållare af järn med brinnande pertsticka, från Karelen.
Origin. i Kordiska museet.

65. » Pertstickhållare af järn, från Pielavesi socken, Tavastland..
Origin. i Kordiska museet.

66. 75. Pertstickstake från Sordavala socken, Karelen.
67. » Pertstickstake med pertsticka, från Karelen. Origin. i Kordiska

museet.
68. 79. Plan af en badstuga i Parkano socken, Satakunda.

Badstuga i Parkano socken, Satakunda. Efter fotografi.69. 80.
70. 81. Det inre af en badstuga. Efter Acerbi,

71. 84. Ria vid Kirjavalaks i Sordavala socken, Karelen. Efter fotografi.
72. 86. Bod vid Yläjärvi gård nära Tammerfors, Satakunda. Efter

fotografi.
73. 87. Kvinnornas sommarloft i öfre våningen af en bod å en bond-

gård vid Nilakka sjö i Pielavesi socken, Tavastland.
74. 88. Bodar vid en bondgård vid Läskelä i Sordavala socken, Karelen.

Efter fotografi.
75. 89. Bodar å en bondgård vid Nilakka sjö i Pielavesi socken,

Tavastland.
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Sid.Bild,

76. 91. Karelare med sitt barn och med matkärl på hemväg från sitt
arbete. Efter fotografi.

77. 93. Silfverspänne, som brukas af äldre och yngre kvinnor i Sankt
Andreae, Jääskis och Kaukola socknar, Karelen. Origin. i
Kordiska museet.

78. 94. Silfverspänne, som brukas både af män och kvinnor i Karelen.
79. » Lifrem, knif och knifslida från Viitasaari socken, Tavastland.

Origin. i Kordiska museet.
Pjäxa af skinn, från Parkano socken, Satakunda.80. »

81. 101. Tobakspipa och tobakspung af skinn, från Kuru socken, Sata-
kunda. Efter fotografi. Origin. i Kordiska museet.

82. 112. Kantele-spelare och runosångare. Efter Acerbi.
83. 118. Kantele-spelare från Ilomants socken, Karelen. I bild, utförd

af C. A. Söderman, återgifven i Kordiska museet.
84. 120. Kantele med fem strängar, men utan botten, från Ilomants

socken, Karelen. Origin. i Kordiska museet.
85. » Kantele med fem strängar och med botten, från Ilomants

socken, Karelen. Origin. i Kordiska museet.
86. 121. Gubben Parppeis kantele med åtta strängar, från Ilomants

socken, Karelen. Origin. i Kordiska museet.
87. 122. Kantele med tolf strängar, från Impilaks socken, Karelen.

Origin. i Kordiska museet.
88. 123. Kanteleharpa med tre strängar och stråke, från Ilomants

socken, Karelen. Origin. i Kordiska museet.
89. » Kanteleharpa med en sträng och stråke, från Ilomants socken,

Karelen. Origin. i Kordiska museet.
90. 129. Kvinlig ansigtstyp och drägt från trakten kring Viborg, Karelen.
91. 134. Tavastländsk ansigtstyp. Efter fotografi.

Tavastländsk ansigtstyp. Efter fotografi.
Karelsk ansigtstyp. Efter fotografi.
Karelsk ansigtstyp. Efter fotografi.

92. 135.
93. 137.
94. 138.
95. 141. Finlands vapen.

Träsnitten äro efter originalfotografier och teckningar af professor
G. Retzius eller efter själfva föremålen ritade på trä af artisten O. Sör-
ling och skurna dels på Ny Illustrerad Tidnings atelier, dels af xylo-
graferne TV. Meyer, E. Hansen och J. Engberg.

Kartan öfver Finland är i 1: 6,000,000de1s skala utförd å General-
stabens Litografiska Anstalt.



Namn- och sakregister.
Till sid. I—l4o.

Finska ord äro kursiverade.

Sid.
Aamiainen, frukost 97
Acerbi, J. 43.46—47,80—83,111—112,115
Ahlqvist, A. ... 3—5, 23—25, 32, 83, 89
Aitta, visthus _

25
Ansigte, ansigtsuttryck, finnens 133, 139
Armborst 46

Bad 79, 81—83
Badstuga 6, 78—84
Barkbröd 100
Befolkning, olika nationalitet 130—131
Begrafningseder 126—127
Birkala, socken i Satakunda 17
Bjarmer 1
Bodar eller bodor 85—90: byggnad-

sätt, inredning 85—86; använd-
ning 85, 87—89

Boskapsskötsel 42
Bronsåldern, i Finland 2
Bröllop 126
Båtar 51—54: kyrkbåt 53

Castrén, M. A 125
Chydenius, J. J 49
Collan, K 47

Dans 122—124
Duben, G. v 25, 47, 95

Eine, morgonmål , 97
Ester 140

Sid.
Fareld, skogseld 39
Fiske 43, 47—50
Folkmängd 130—131
Fordon 90—91
Frieri 125—126
Frottering 83
Fnruhjelm, J. E 49
Föda 96—101

Haahlat, grythänge 23
Haliia, skyddsande 128
Handkvarn 72—73
Harf 37
Hazelius, A 20
Heilunsaari, holme i Kuolima sjö i

Tavastland 56
Hélaa, helkavalkeet, lusteldar vid

pingsttiden 124
Hem, namn för det samma 25
Herodotos 83
Hertzberg, K 104
Hiisi 114
Hudfärg, finnens 133, 139
Hufvudskålen, hans form 133, 139
Huilu, pipa 116
Hull, finnens 133, 139
Husgeråd 70—72
Hytölä, gästgifvargård mellan Jy-

väskylä och Viitasaari 65
Hår, dess beskaffenhet, färg ... 134, 139
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Sid.

Ignatius, K. F 130
Ilmarinen 8, 125
Ilomants, socken i Karelen 117
lltainen, kvällsvard 97
Inhysing 76—77
Invandring, finnames till det nuva-

rande Finland 11, 130

Jagt 43—47
Jagtspjut 43
Joukahainen 24, 47, 109
Jurten, boningar 25
Jämer 1, 5
Järnåldern, äldre, mellan- och yngre,

i Finland 2, 3
Jääskis, socken i Karelen 92

Kalevafolket och pojhafolket 6—10:
bostäder 6—7; åkerbruk, fiske, jagt,
fortskaffningsmedel, smide, trä-
slöjd, väfnad, klädedrägt 7; syssel-
sättning, trälar 8; föda, dryckes-
varor B—9;8—9; sång. musik 9—lo

Kalevala, finsk diktcykel 2, 6, 9, 30, 31,
34, 36, 39, 43, 47, 49, 51, 52, 65, 72,
73, 83, 89, 91, 95, 100, 101, 107—111,
114, 122, 125.

Kalevalalandet, dess läge 10
Kantele, stränginstrument 9—lo, 103;

ursprung 114; beskrifning 115—116,
119—122.

Kantele-spel 117—119
Kanteletar, en samling folksånger... 103
Karelen 20, 22, 30, 38, 63, 64, 83, 87,

90, 91, 93,9 5, 103, 111, 116,118, 119, 133.
Karjalaiset, herdefolk 78
Karsiko, träd, ansedt heligt 127
Keitele, sjö i Viitasaari socken i

Tava3tland 53
Keksholm 49
Klädedrägt 92—95; därtill hörande

näfversaker 27—30
Knorring, F. P. v 90—91, 95
Kokko-valkiat, lusteldar på midsom-

marnatten 124
Kont, väska af näfver 30
Korståg, svenska, under Erik den he-

lige, Birger jarl och Torgils Knuts-
son 2

Kota, kåta 3, 20, 23, 25

Sid.

Kristendomen, hans införande i Fin-
land 10

Kullervo 8, 107
Kulturord, finska språkets; fornfin-

narnes kulturtillstånd och lefnad-
sätt 3—5: näringsfång, husdjur,
jordbruk, bostad 3; husgeråd, lös-
egendom, fortskaffningsmedel, klä-
dedrägt, slöjder, handtverk, me-
taller, redskap, tyg, spanad, färg-
ning, farkoster 4; handel, familje-
lif, tjänare, samhälle, religion 5

Kuolima, sjö i Tavastland 56, 64
Kuopio 32, 49, 55
Kuru, socken i Satakunda 51
Kväner 1, 140
Kyrialand 1
Kåta, beskrifning 20—25: trästomme

20, 23; rökfång, dörr 20, 23; lju-
sets infallande 21; gryta eller kit-
tcl, grytkrok 22, 23; olika namn
på kåta 23; hö i stället för golf
24; finska ord för bostad och om-
gifningar 25

Källor, till upplysning om den för-
historiska tiden, såsom studiet af
fornsakerna, språket, m. m 2

Kölna, kåta 23

Ladoga 10, 13, 19, 50, 63, 130
Lappar 25, 131
Lie 42
Loven, Chr 129
Lönnrot, E 103, 107

Mat- och lefnadsordning 96—97
Mekko, ett slags linneskjorta 94
Mela, ett slags åra 4
Metkrok 49
Mortlar 71—72
Murkina, middagsmål 97
Musik 9—lo, 102, 114

Naturen, hennes inflytelse på folk-
lynnet 19

Naturskildringar 12—19: af J. L.
Runeberg om Saarijärvi 13 —14; ur
»Fosterländskt album», af H. Kell-
gren, R. Tengström, K. Tigerstedt
14—15; af G. Retzius 15—19
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Sid.
Naturskönheter 15—19: Kangasala-

åsen, Pungaharjuåsen 15; Pohjo-
backen vid Kuopio, Kallavesis vat-
ten 16;Korpilaks, Kyröfors, Nokia-
fors, Tuovilanlaks, Korkiakoskis
fors 17; Imatra vattenfall, Ruove-
sis och Saimas stränder, Karelens
bärg, Ladogasjön 19

Nestorinsaari, i Eno socken i Kare-
len 127

Nilakka, sjö mellan Tavastland och
Savolaks 127

Njutningsmedel: öl, bränvin, kaffe,
tobak 101

Nordenson, E 129
Nordösterbotten 124
Norge 36
Norrland 36
Not, laxfångst därmed 49
Notstuga 50
Nuotikantele, ett slags kantele 116
Nyland 124
Näfverslöjd 26—36: näfverbark, näf-

verrulle 27; skodon 27—30; knif-
slida, konk 30; korgar, flaskor 33;
tåg, notsänken, bållar, skursvam-
par, rifvor. såll 34; dosor, 35; kläde-
drägt af näfver 32

Näsa, finnens 133, 139
Näsijärvi, sjö i Satakunda 51
Nödbröd 100

Omhvälfningar i Finland 130
Ostjaker 25

Pahnat, halm 124
Parppei, J 117—121
Pertor 124
Pertstickor 73—75
Pielavesi, socken i Tavastland 17, 44,

49, 52, 53, 57, 85, 87, 96, 126.
Pihtipudas, socken i Tavastland 26, 35,

55, 57.
Pilbåge 44—46: bågträ 44; bågjärn

45; bygel 45—46; pil, spannhake 46
PiUi, pipa 116
Pitäjä, ett slags kommun 5
Pjäxor 30, 95
Plog 37
Poesi 102

Sid.

Pohjafolket, se kalevafolket.
Pohjola 10, 125
Porthan, H. G 115
Prydnader, se klädedrägt.
Purit, ett slags åkdon 90
Päivällinen, middagsmål 97
Pörte 54—77: ugn 64—66; pörte-

glugg 66—67; tak 67; det inre af
pörtet 67—69; bänk, långbord,
bänkpallar, stolar, sängar, vagga,
redskap för kvinnoslöjd 70; hus-
geråd 70—72; handkvarn 72—73;
pertstickor 73—75; lifvet inom
pörtet 76—77

Mapakalja, ett slags dryck
Raskaraktärer, olika typer 132— 140;

tavastländska (växt, utseende, lyn-
ne) 133—138: karelska 138—139

Rautijärvi, socken i Karelen 92
Resla-reki, ett slags släde 90
Retzius, G 12, 15—19, 129
Ria 7, 84—85
Rifvor 34
Runeberg, J. L. 13—14; 68—69; 76—77;

98—99.
Runor 103, 113
Runosång 9, 111—114
Ruovesi, socken i Satakunda 28, 40, 50
Ruhs, F 83, 115
Ryor 7
Ryssar 131
Ryssland 11, 25, 130

Saarijärvi, socken iTavastland 13,76,77,97
Samhällsordning 95
Samojeder 25
Sankt Andrese, socken i Karelen 28, 92
Satakunda 28, 124
Sauna, ett slags boning 4, 79
Savolaiset, svedjefolk 78
Savolaks 30, 90, 125, 133
Savolaksare 139—140
Silfverspänne 92
Skidor 47
Skidstång 44
Skjöldebrand, A. F 111
Skäggväxt, finnens 135, 139
Snara, för fogelfångst 47
Sommarsläde 42
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Sid.

Sordavala, socken i Karelen 91
Språk 130—131
Stall 7, 90
Stenåldern, i Finland 2
Sundholmasaari, i Pielavesi socken i

Tavastland 127
Suojärvi, socken i Karelen 111
Suolakopsa, saltflaska 34
Svedjande 36—39
Syrjäner 25
Sång 9, 102—114
Sånger, ur »Finska toner» 104—107;

»Kalevala» 108—111
Sädesskära 39
Säästäjä, runosångare 113

Talko, arbete med skördefest ... 41, 123
Tavaster 1
Tavastland 20, 30, 44, 63, 73. 85, 124. 133
Tengström, J.

... 113—114, 115—116, 123
Tiggare 77
Topelius, Z 102
Torvi, lur 116
Trolldom 127—128
Trollsång 9
Tulinberg, E 116
Tyskar 131

Sid

Uthus: stall, fähus, vagnskjul 90

Vaate-aitta, klädbod 87
Warelius, A.

... 55, 77—78, 124, 126, 132
Vasa 55
Weyland, Ch 43
Viatka 35
Viborg 92, 126, 131
Viitasaari, socken i Tavastland 53, 55,

62, 65.
Väfredskap 70
Väinämöinen 47, 49, 109, 110, 114, 117,

119.
Värmland 36
Växt, finnens 133, 138

Zigenare 131

Åkerbruk 36—42
Äror 51—52

Ödemarker 97
Ögon. finnens 133, 139
Österbottning 140
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