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Alkulause.

Jonki maan kansatietoa selitettäessä otetaan
myös tavallisesti kansanpuvut tarkasti huomait-
tavaksi. Syynä tähän on epäilemättä se, että
näitä pukuja pidetään ilmaantuneina, lähte-
neinä itse kansamielestä , jonka omituisuuksia
niiden siis mikä miltäki puolelta tulee osoittaa.
Josko ei voidakaan näyttää mitään kansanpu-
kua, joka olisi koko kansan yleinen — sillä
johan tätä maan luonnon suhteisin katsoen
usein on mahdoton ajatellakin, — eivätpä sen-
vuoksi eri maakuntain ja pitäjästen vaateparret
suinkaan halpene miellytyksensä suhteen. Sa-
mate kuin kielenkin eri puheenparret viittaavat
nämät puvut monesti johonkin yleiseen synty-
perään (niinpä puhutaan es.ksi Hispanian,
Puolan j. m. kansanpuvusta, vaikka näissäki
maissa maakuntain puvut ovat hyvinki erikal-
taisia), taikka saattaa niitä osittain katsoa ul-
koa lainatuiksi ja muistuttavat he siten joista-
kuista, kentiesi jo ammon aikoja sitte olleista
historiallisista tapahtumista. Niinpä ovat siis
kansanpuvutki kirjoituksen laatuisia, jokakyllä
lienee epäselvempää ja vaikeampaa lukea kuin
useimmat muut kirjoitukset, mutta jokakuiten-
kin, kun kansa itse on sen tekijä, ei suinkaan
ole ilman arvotta. Sen arvo on, meidän luul-
laksemme, ei ainoastansa siinä että se on mo-
nien vuosisatain ikäinen perintö menneistä ajoista
ja polvista, että on jokseenki tarkka kansan
kauneudentunnon mittamäärä, vaan myös siinä
että se on ulkonainen ilmaus kansan luonteesta
ja tavoista, hilpeämmästä tahi synkeämmästä
maailman menojen ajatuksesta.

Meitä ehkä soimattanee kansanpukujen arvon
liian korkealle arvaamisesta; mepä sitte puo-
lusteleimme sillä, että kansanpukujen perivihol-
linen ja innokas vainooja meidän maassa on
niitä pitänyt verrattoman paljon tärkeämpinä.
Me tarkoitamme tässä sitä uskonvimmaa, jota
muutamat ankarat lainsaarnaajamme ovat kan-
nattaneet. Nämät näyttävät ei ainoastansa kat-

Förord.

Man egnar vanligen i framställningen af ett
lands ethnografi en icke så ringa uppmärksam-
het åt dess folkdrägter. Detta har utan tvif-
vel sin grund deri att man betraktar dessa
drägter såsom ett uttryck, en produkt af sjelfva
folkandan, om hvars egendomligheter de der-
före i ett eller annat afseende böra bära vittne.
Om man också icke kan uppvisa någon natio-
nalkostym, som vore gemensam för hela natio-
nen, — ty redan ett lands geografiska förhål-
landen göra detta ofta otänkbart, — förlora de
särskilda provins- eller sockendrägterna derföre
ingalunda sitt intresse. Likasom de skilda
språkidiomerna hänvisa dessa drägter mången
gång på ett gemensamt ursprung (man talar
derföre till ex. om en spansk, en polsk o. s.
v. nationaldrägt, ehuru äfven i dessa länder
provinsdrägterna betydligen variera), eller också
kunna de delvis betraktas såsom lån utifrån
och påminna då om åtskilliga, möjligen län-
gesedan timade historiska tilldragelser. Sålunda
utgöra äfven folkdrägterna en slags skrift, må-
hända otydligare eller mera svårläst än de flesta
andra, men en skrift, som, emedan folket sjelft
författat densamma, icke saknar sitt värde.
Dess värde ligger, skulle vi tro, icke blott deri
att den är ett flere århundraden gammalt arf
ifrån förgångna tider. och slägter, att den är
en temmeligen säker gradmätare af folkets
skönhetssinne, utan också deri att den är en
yttre manifestation af folkets seder och lynne,
ljusare eller mörkare verldsåskådning.

Kanliända förebrås vi dock att alltför högt
hafva uppskattat folkdrägternas betydelse; i så
fall urskulda vi oss dermed att folkdrägternas
afsvurna fiende och ifriga förföljare i vårt land
vid desamma fästat en ojemförligt större vigt.
Vi mena här den religiösa fanatismen, uppbu-
ren af åtskilliga ibland våra stränga lagpredi-
kanter. Dessa synas icke blott betraktat klä-



soneen vaatteenpartta ehdottomaksi näytteeksi I
sekä koko kansan että yksityisten maailman
ajatuksesta ja mielenlaadusta, vaan vieläpä pi-
täneet sen muotoa ja karvaakin oikein elinasi-
oina ja melkeenpä niinä ehtoina, joilla ihmiselle
ijankaikkinen autuus tulevassa elämässä anne-
taan. Näitä lainsaarnaajia Suomen juuri tulee
kiittää siitä, että entiset, useinki somat ja luon-
tevat kansanpuvut nykyjään ovat useimmilta
paikoin kadonneet ja heidän sijaansa tullut
vaatteuksia, joidenka mallisia vielä 15 ja 20
vuotta takaperin Helsingissä ja kentiesi 30
vuotta sitte Pariisissa pidettiin, vaan joidenka
kuvattomuus ja rumuus sitä selkeämmin pais-
taa, kuta vähemmin muoti heitä kannattaa.
Että ne niin sanotut heränneet ovat palvelleet
ranskalaisten muotien apostoleina meidän maas-
sa, senpä huomaavat kaikki muut, vaan he itse
ehkä ei. Viimeistäänki jonkun vuosikymmenen
kuluttua siitä, jolloin senlainen kerettiläispappi
lähti seurakunnasta, häviävät pitkät kortit ja
mustanharmaa väri, ja kansa, joka kerran rik-
koi perityt tapansa, ei enää näihin palajakaan,
vaan lainaa vähitellen vaatteitensa parsia sen
puolesta ranskentuneilta ylhäissäätyislitä.

Näin tapahtuneen ja vielä joka päivä ta-
pahtuvan näyttää kokemus. Nykyajan asia sen-
tähden on näitä kansanpukuja hävityksen ja
unhotuksen tieltä pelastaa, minkä pelastaa
voi. Tänkaltaisen pelastuksen yritystä on juuri
tämä vihkoki tässä, jota mahdollisimman pian
tulee seuraamaan kaksi yhdenlaatuista. Täy-
tyykö teoksen tähän lakata vai voiko vielä edel-
leen jatkaantua, se kokonansa rippuu siitä
kuinka halukkaasti yleisö sitä on harrastava.
Kuvain suhteen, jotka tämänkaltaisessa teok-
sessa luonnollisesti ovat pääasiana, ei moiteitta
suinkaan tulle puuttumaan. Vaikka kustantaja
tämän kyllä on tajunnut, on hän kuitenki tätä
teosta, jota jo kauvan aikaa on hankkinut,
kernaammin tahtonut ulosantaa tämmöisenänsä
kuin että hänen vielä täytyisi lykätä se tois-
taiseksi — kentiesi siksi päivää. Se tuleeki siis
näkyville ensinkään kerskailematta taiteellisuu-
den suhteen. Allekirjoittaja, jota on kehoi-
tettu teksti kirjoittamaan, ottaa tässä tilaisuu-
dessa julkisesti lausuaksensa kiitokset kaikille
niille, jotka ovat olleet valmiit antamaan hä-
nelle tietoja erityisistä paikkakunnista.

dedrägten såsom ett absolut uttryck såväl af
folkets som af individernas verldsåskådning
och sinnelag, utan till ock med gjort densam-
mas snitt och färg till en lifsfråga, i det de vid
dessa omständigheter nära nog fästat vilkoren
för menniskans eviga salighet i ett tillkommande
lif. Det är till dessa lagpredikanter Finland
står i förbindelse för det de gamla, mången
gång vackra och beqväma folkdrägterna numera
på de flesta orter äro försvunna och i dess
ställe ersatta af kostymer, hvilkas snitt för 15
å 20 år sedan ännu begagnades i Helsingfors
och törhända för 30 år sedan i Paris, men hvil-
kas smaklöshet och fulhet desto tydligare fram-
stå, ju mindre de uppbäras af modet. Att de
så kallade väckta tjenstgjort såsom de franska
modernas apostlar i vårt land är klart för alla,
utom möjligen för dem sjelfva. Sednast några
tiotal år efter en dylik pietistprests afresa ifrån
en socken försvinna de långa skjörtena och den
svartgråa färgen och folket, som engång bru-
tit emot de ärfda sederna, återgår icke mera
till desamma, utan lånar småningom sina moder
ifrån de i detta afseende förfranskade högre stån-
den.

Att så skett och ännu dagligen sker bevisar
erfarenheten. Det tillhör derföre nutiden att
af dessa folkdrägter undan tillintetgörelsen och
glömskan rädda, hvad räddas kan. Ett dylikt
räddningsförsök är också närvarande häfte, hvil-
ket så fort ske kan kommer att efterföljas af
tvenne andra. Om verket härmed måste af-
stanna eller ännu vidare kan fortsättas beror
helt och hållet af det intresse hvarmed detsam-
ma af allmänheten omfattas. Emot planscherna,
hvilka i ett sådant verk som detta naturligtvis
äro hufvudsaken, torde anmärkningar icke kom-
ma att saknas. Ehuru förläggaren insett detta
har han dock heldre velat utgifva arbetet, hvar-
på han redan en längre tid varit betänkt, i
detta skick, än att ännu ytterligare nödgas
uppskjuta dermed — måhända för alltid. Det
framträder derföre också utan några anspråk i
artistiskt hänseende. Undertecknad som blif-
vit uppmanad att skrifva texten begagnar sig
här af tillfället att offentligen frambära sin tack-
sägelse till alla dem, hvilka beredvilligt gått
honom till hända med upplysningar ifrån de
skilda orterna.

K. F. Ignatius.







1. Talonpojanväkeä Säkylästä.
Satakunnassa eräällä taipaleella, jonka eteläpuo-

lella on se suurehko Pyhäjärvi ja pohjoisessa Köy-
liönjärvi, on Säkylän pieni pitäjäs, joka alaltansa
ei ole paljoa laajempi ruotsalaista neliöpenikulmaa.
Sen asukkaita, jotka uusimman osoituksen mukaan
(1860) nousivat 1,602 henkeen/ pidetään jonkun
kentiesi jo pakanuuden aikaan näille seuduille muut-
tanen karjalaisen siirtokunnan jälkeläisinä. „Säky-
lässä, Loimijoella, Pöytyällä ja Karjalan kappelissa
Mynämäen pitäjästä ja muuallakin havaitsee" (niin
sanoo provasti Knorring kertomuksessansa vanhasta
Suomesta) „asujamet erinomaisen yhtäläiseksi Karja-
laisten kanssa, sekä ulkonäön ja luonteen että raken-
nustavan suhteen, jolleka seikalle tyystempi tutki-
minen ja tarkempi vertaileminen luultavasti toisi
tyydyttävää todistusta. Säkylän ja Säkkijärven talon-
poikain muinaista mahdollista yhteyttä todistaa yhtä-
läisyys muodossa, rakennustavassa, tervanpoltossa ja
monessa muussa kohdassa". Vieläkin on tämän aja-
tuksen tueksi Warelius (Suomi 1847) osoittanut
useita näiden pitäjästen kielessä löytyviä yhtäläi-
syyksiä Itä-Suomen kielen kanssa, sekä ison joukon
viimemainitusta murteesta selvästi lainattuja paikkaan
nimiä.

Viimekuluncella vuosisadalla rahvas vielä Satakun-
nassa, Warelius'en selityksen mukaan, piti jokseenki
tämän tässä kuvallamme näytetyn kaltaista pukua;
mutta tästä puvusta on jo useimmissa paikoin luo-
vuttu. Onpa se Säkylässäki saanut monet muutok-
set. Ainoastansa\ jonkun ikämiehen vielä näkee pol-
vushousuissa. Tuo punasilla nauhoila (nyörillä) kolmi-

1. Bondfolk ifrån Säkylä socken.
På ett näs uti Satakunda i söder omgiiVet af

den ansenliga Pyhäjärvi, i norr åter af Kjnloträsk
ligger den lilla Säkylä socken, hvars areal utgör
föga mer än en svensk qvadratmil. Dess innevånare
som enligt sednaste uppgift (1860) utgjorde 1,602
individer, anses vara ättlingar utaf en möjligen re-

dan under hedna tiden till dessa nejder inflyttad
karelsk koloni. „I Säkylä, Lojmjoki, Pöytis och
Karjala kapell under Wirmo m. fl. orter finner man"

(yttrar prosten Knorring i sin beskrifning öfver
Gamla Finland) „en märklig likhetmellan innevånarne

och karelame, så väl till utseende och lynne, som

byggnadssätt, hvilket troligen genom en nogare forsk-
ning och skarpare jemförelse skulle tillfredsställande
bekräftas. Säkylä och Säkkijärvi böndemes fordna
möjliga gemenskap bevittnas genom likhet i utse-
ende, byggnadssätt, tjärbränning, jemte flere om-

ständigheter". Warelius har (Suomi 1847) ytterli-
gare såsom stöd för denna åsigt anfört åtskilliga i

dessa socknars språk befintliga likheter med östfin-
skan, jemte en mängd ifrån sistnämnde dialekt tyd-
ligen härledda ortsnamn.

I sistförflutna sekel begagnades ännu allmänt af
allmogen i Satakunda, enligt Warelii beskrifning,
en drägt, som temmeligen nära öfverensstämmer
med den på planschen af bildade; — men denna drägt
är numera på de flesta ställen aflagd. Älven i Sä-
kylä har den undergått åtskilliga förändringar. En-
dast en och annan äldre man ser man ännu i knä
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kulmiin jaettu „ patalakki" on myöskin hyvin harvi-
nainen. Mutta yleisesti taas vielä pidetään noita

pitkiä, punaisia ja messinkinapeilla koristettuja lii-
viä, joissa pitäjään nuoret keikarit kernaimmin näyt-
teleivät ilman röijyttä, jonkatähden heidät usein

niin kesällä kuin talvellaki näkee vielä kirkossakin
paitansa hihoilla. Kuitenkin sitä sopimattomana pide-
tään, jos joku ilman röijyttä tulee häihin taikka
muuhun suurempaan juhlallisuuteen. Arkipäivinä pitä-
vät miehet takin asemesta valkoista lyhyttä mekkoa,
joka Loimijoen mekosta eroaa sen suhteen, että on

jotenki lyhempi. Ulkona töissänsä, erittäinki talvis-
aikaan, on heillä omituiset jalkumet — „koipeet"
eli -.koipikengät". Nämät tehdään teurastettujen eläin-
ten koipi- eli polvikinnernahasta sillä tapaa, että
itse potkan paikka tulee kengän kantapääksi ja sen
alapuolinen nahka anturaksi. Varret, joina polven
yläpuolinen nahka on, kääritään säärten ympäri ja
vyötetään tarkasti punasilla taikka mustilla villa-
nauhoilla. Kengän päälliseksi, joka vaan on kapeana
kaistaleena, otetaan eläimen otsanahkaa. Näitä ken-
kiä, jotka, valmiit ollaksensa, eivät tarvitse muuta
kuin pari saumausta, kiitetään hyvin vettä pitäviksi
ja mukaviksi.

Lyhyt kirjava hame, myssyjä tykki sekä pnnaset
sukat ovat vielä vaimoilla parren mukaiset, samate
kuin se hyvin laajakaaloinen hameenliivikin, vaikkei
tämä vaatteenparsi muutoin ole pysynyt muuttumatta.
Kun häitä pidettäessä morsiuspari kirkkoon tahi sul-
hasen kotiin menee, pitää morsiamen oleman pääl-
lysvaatteitta, jota vastoin sulhanen aina, vieläpä
kesän helteelläkin, on käärittynä suureen topattuun
kaprokkiin ja köytettynä valkealla vyöllä, sitä pa-
rempi kuta isommalla. Kentiesi tämä hellyys mies-
puolten hyvää voimista kohtaan tullee siitä, kun heitä
on niin vähän naispuolten suhteen, joidenka viimemai-
nittujen luku vuonna 1860 oli 114 henkeä, se on
7,11 prosenttia koko asukasmäärästä, enempi kuin
miehiä yhteensä.

byxor. Den genom sina röda ränder i triangulära
fält indelade grytmössan —

„ patalakki" — är också
ganska sällsynt. Deremot begagnas ännu allmänt
den långa, röda med mässingsknappar utprydda vä-

sten, i hvilken sockens unga sprättar helst uppträda
utan tröja, hvarföre man ofta ser dem såväl som-
mar- som vintertiden till och med uti kyrkan i skjort-
ärmarnas Dock betraktas det såsom oanständigt att

på bröllop eller andra större fester infinna sig utan

tröja. I hvardagslag begagnas af männerna i stäl-
let för rock en hvit kort mecka eller skjorta, deri
olik den som nyttjas i Lojmijoki, att den är något
kortare. Ute på arbetet isynnerhet vintertiden hafva
de ett eget slags skor „koipeet** eller koipi-kengät.
Dessa förfärdigas af benlingen eller skinnet som fås
ifrån knäleden på de slagtade djuren sålunda att
sjelfVa knävecket kommer att bilda skons häl och
huden nedanom detsamma dess sula. Skaftet, som
utgöres af lädret ofvanom knävecket, lindas kring
benet och omviras noga med röda eller svarta ylle-
band. OfVaniädret, bildande endast en smal remsa

öfVerst på skoplagget, tages utaf djurets pannhud.
Dessa skor, hvilka icke behöfVa mer än par sömmar
för att vara färdiga, prisas såsom mycket vattentäta
och ändamålsenliga.

Den korta brokiga kjolen, bindmössan och de röda
strumporna äro ännu moderna ibland qvinnorna,
likasom också det lågt utrandade lifVet, ehuru kläde-
drägten i öfrigt icke bibehållit sig oförändrad. Vid
bröllop är det sed att då brudparet färdas till kyr-
kan eller till brudgummens hem måste bruden vara

utan öfVerplagg, hvaremot fästmannen alltid, äfven
den hetaste sommar, är insvept uti en stor stoppad
kapprock, omlindad med ett h vitt bälte, ju större
dess bättre. Törhända denna ömhet för det manliga
könets välbefinnande härleder sig utaf dess fåtalig-
het iförhållande till qvinnorna, hvilka sistnämndas
antal år 1860 med 114 individer, utgörande 7,11
procent af befolkningen, öfversteg summan utaf män-
nerna.





n.
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2. Nuorta väkeä Wiipurin pitäjäästä.
Wanhan Suomen sekä entisen että nykyisen elä-

män pääpaikkana on Wiipuri, jonka ijäkäs linna
vielä muutama vuosi takaperin komeana kohotti kor-
keata torniansa maisemille ikääskuin muistopatsaaksi
siitä, että tässähän kristinusko ja sivistys (1293) sai

ensimmäisen jalansijansa Karjalan retkimiesten koto-
maihin. Muinoin mainion Sigtunan rohkeain hävit-
täjäin sukuperilliset ovat jo sittemmin kääntäneet
mielensä rauhallisempiin askareihin ja ainoastansa
muutamain rantapitäjästen vilkas merikulku on vielä
muistona entisestä retkeilijäin elannosta. Näistä ran-
tapitäjäistä poikkeavainen on kuitenki Wiipuri, jonka
lukuisa maanseurakunta juuri vähän merikulussa liik-
kuu, vaikka sekin samoin kuin karjalaiset yleiseen
on hyvin halukas kaupalle ja urakkatoimille. Mitä
maanviljelykseen pitäjäässä tulee, on sitä kauan hal-
veksittu, mutta nyt viime ajoilla ruvettu enemmän

harrastamaan. Maan enimmän osan omistajina ovatki
talonpojat, vaikka tosin ei vähemmän kuin 96 herras-
hovia kirkkoherrakunnassa löytyy. Wiipurin maan-
seurakunnan väkiluku teki 1860 vuoden viisivuotis-
taulun mukaan 12,262 henkeä, joista 6,169 mies-
puolta ja 6,093 naispuolta. Rahvaan asunnot ovat
yleiseen läänin paraita. Talonrakennuksessa on mel-
keen kaikkialla suurempi asuintupa porstuoinensa
vasemmalla ja kaksi vähempää huonetta eli „tupaista"
oikealla puolen. Muiden huoneusten ja ulkohuonet-
ten suhteen ei ole mitään erittäin mainittavaa. Pa-
rempaa tarkkausta vaatii kansan vaateparsi, jonka
soma yksinkertaisuus ja luontevuus ei voi olla näki-
jätä miellyttävästi kohtaamatta. Meillä on tässä ku-
vassamme kaksi nuorta Wiipurin pitäjääläistä kesä-
vaatteissansa. Heti pistää silmään tuon nuoren ty-
tön tapa hiuksiansa kassalle solmita. Hiuspalmik-
konsa on hän takaapäin kiertänyt pyöreälle „ nupulle"
ja käärinyt punasia villanauhoja ympärille. Nämät
viimemainitut eivät kuitenkaan välttämättä kuulu
nuppuun, vaan mitä siinä taa ei suinkaan puuttua
saa, sepä on „nuppuneula". „Liivit" ulottuvat hy-
vän matkaa alemmaksi vyötäistä ja olivat vielä kym-

2. Ungt folk ifrån Wiborgs socken.
Centralpunkten för det gamla Finlands såväl för-

flutna som närvarande lif är Wiborg, hvars åldriga
slott ännu för några år sedan majestätiskt höjde
sitt resliga torn öfver nejden, såsom en minnesstod,
hantydande att det var här kristendomen och bild-
ningen (1293) vann sitt första fotfäste i de karelske
vikingames hembyggd. Ättlingarna af det fordom
beprisade Sigtunas djerfva förstörare hafVa sedan
dess vändt sin håg till fredligare yrken och endast
åtskilliga kustsocknars lifliga sjöfart påminner ännu

om det fordna vikingalifvet. Ett undantag ibland
dessa kustsocknar är dock Wiborg, hvars talrika
landsförsamling föga sysselsätter sig med sjöfart,
ehuru äfven den likasom karelame i allmänhet vi-
sar stort intresse för handel och entreprenader. Hvad
jordbruket inom socken beträffar har detta länge
varit tillbakasatt, men nu på sednare tider börjat
röna en större uppmärksamhet. Största delen af jor-
den eges också af bönder, ehuru icke mindre än
96 herrgårdar finnas inompastoratet. Wiborgs lands-
församlings folkmängd utgjorde efter 1860 års qvin-
genni tabell 12,262 personer deraf/6,169 mankön
och 6,093 qvinkön. Allmogens boningar äro i all-
mänhet de bästa inom länet. Gårdsbyggnaden består
nästan öfverallt af en farstuga med en större bonings-
stuga till venster och tvenne mindre rum („tupaset")
till höger. De öfriga byggnaderna och uthusen fö-
rete intet särskildt anmärkningsvärdt. Mera upp-
märksamhet ådrager sig folkets klädedrägt, hvars
vackra enkelhet och beqvämhet icke kan undgå att
efterlemna ett behagligt intryck. Vi hafva här på
planschen tvenne unga personer ifrån Wiborgs socken
klädda i sommardrägt. Den unga flickans sätt att
hopfästa sitt hår faller genast i ögonen. Hufvud-
hårets flätor har hon baktill upprullat till en run-

del och omvirat med röda ylletygsband. Dessa sist-
nämnda äro dock icke alltid nödvändiga bestånds-
delar i „ nuppu" — så kallas rundeln —, men det
som deremot i densamma icke far saknas är hårnålen
eller pilen („nuppu-neula"). Lifvet (liivit) går nå-
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menkuuta vuotta sitte pyhäpäivinä aina punaiset,
arkipäivinä taas ruskeat, harmaat tahi mustat. Ny-
kyjänsä on punainen väri enimmäkseen hävinneenä,
miten sanotaan, kerettiläisyyden vaikutuksesta ja
ainoastansa viimemainitut tummat värit ovat jälellä.
Käsivarret ovat ylipuolelle kyynäspäitä asti paljaina,
ja sitte hyvin kertavain liinahihain peitossa. „Hamett

on tavallisesti musta tahi tummansininen; etupuo-
lella pidetään valkeata „ esiliinaa". Enimmittäin myös
kaulalla pidetään „kaulavaate". Häissä kaupungin
paikoissa nähdään joskus nuoria tyttöjä valkeissa
vatteissa, jotka ovat tehdyt samaan malliin kuin
tässä kuvallakin.

Ei siitä isojakaan aikoja vielä ole kun Wiipurin
talonpojat yleiseen pitivät leveäröytäisiä hattuja —

ci kuitenkaan lääppähattuja — solkien kanssa, mutta
nyt niiden asemesta käy kaikenlaisen muotoisia lak-
kia. Sitä vastoin on tuo lyhyt sininen jakku eli
„ jäntrikki" pystykauluksinensa ja kaksine kiiltävine
nappirivinensä vieläki parren mukaan. Housut ovat
mukavan avarat ja tavallisesti saapasvarsissa. Ne
kohdin pitkävartiset saappaat ovat enimmältään venä-
läistä tekoa. Ilman syyttä ei ole tässä mies ku-
vattuna piiska käteen, hevosensa kun siinä vähän
matkan päässä näkyy vetävän kuormaansa. Wiipuri-
laiset muka ovat innokkaita hevoismiehiä ja pitävät
kunniana kun on hyviä hevosia, joita huolella kat-
sovat. Sentähden heidän mielensä erittäin onki kilpa-
ajoihin ja ollaan näissä kirkkoon mentäessä ja sieltä
tultaessa, joiksi matkoiksi talonpoika parhaiten panee
kaksi hevosta valjaisin. Niin ikään hyviä ajoneuvoja
ja ajokaluja ylipäiten pidetään kunnian asiana. Senpä
vuoksi pelkäämmeki, etta moni Wiipurilainen sanoisi
itseänsä häväistyksi, jos sattuisi näkemään olevansa
kuvattuna niin huono piiska käteen, kuin kuvamme
tässä osoittaa.

Naitujen vaimonpuolten ja miesten pukumet, etenki
jälkimäisten talvivaatteus vielä vaatisi selityksensä,
mutta toivomme jossaki tulevassa vihkossa saavamme

syytä siihen asiaan palata.

gorlunda långt nedan om midjan och var ännu för
ett årtionde sedan om helgedagarna alltid rödt, om
hvardagarna åter brunt, grått eller svart. Numera
har den röda färgen för det mesta försvunnit, så-
som det påstås, till följd af pietismens inflytande
och endast de sistnämnda mörka färgerna qvarstå.
Armarna äro ända öfver armbågen bara, derefter
höljda i mycket vida linneärmar. Kjolen (hame) är

vanligen svart eller mörkblå; framföre brukas ett
hvitt förkläde (esiliina). Mestadels begagnas älven
en duk (kaulavaate) på halsen. På bröllop i staden
ser man ibland unga flickor i hvita kläder, gjorda
efter samma snitt som här på planschen.

För icke så lång tid sedan nyttjade Wiborgs-
bönderne allmänt hattar med breda bräm — utan
att ändock vara slokhattar, — och spännen, men

numera hafva dessa blifVit ersatta utaf mössor af
alla möjliga faconer. Deremot är den korta, blåa
jackan (jäntrikki) med sin ståndkrage och sina två-

rader metallknappar ännu på modet. Benkläderna
äro beqvämt vida och vanligen instuckna i stöfvel-
skaften. Stöflorna något höga äro mest af rysk
fabrik. Icke utan orsak har vår karl på planschen
blifvit af bildad med en piska i handen, under det
hans häst ett stycke derifrån synes framsläpa sin
fora. Wiborgsboarne äro nemligen passionerade häst-
vänner och anse för en ära att ega goda hästar,
hvilka de sköta mycket väl. Kappkörningar omfat-
tas derföre med särskildt intresse och försiggå ofta
under färderna till och ifrån kyrkan, till hvilka fär-
der bonden helst spänner två hästar för sitt åkdon.

Likasom goda hästar betraktas äfven åkdonen och
körredskapen öfverhufVudtaget såsom en hederssak.
Vi befara också derföre att mången Wiborgsbonde
skulle anse sig chikanerad, ifall han finge se sig
af bildad med en så dålig piska i handen, som den
planschen här framställer.

De gifta qvinnornas och männernas klädedrägter,
särdeles de sednares vinterkostym skulle ännu tarfva
sin beskrifning, men vi hoppas i ett kommande
häfte få anledning att återkomma dertill.





m.
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3. Naitu vaimoihminen Sakkulasta.
Wiipurin läänin kaakkois-puolissa tavataan pää-

asiallisesti kaksi jyrkästi eroavaa kansanpukua, ni-

mittäin niin sanottujen Savakkojen ja Äyrämöis-
ten puvut. Jos Rajajoelta vedetään suora viiva poh-
jaiseen päin Kivennavan ja Pyhäristin pitäjästen
kautta, on molempain välinen raja jokseenki oikein
käyty. Savakko-pukua pidetään nimittäin vasemmilla

puolilla tätä rajaa ja Äyrämöisten taas oikeanpuoli-
silla kulmilla, elikkä parhaastansa Laatokan rannalla
olevissa Pyhäjärven, Sakkulan ja Raudun pitäjäissä.
Lieneepä kentiesi tämän pukujen erilaisuuden syynä

alkuansa eri sukuperä, vaikkei senlaista erilaisuutta
enää havaita kielessä. Kun eri vaateparren pitäjät
menevät naimisiin — joka kuitenki hyvin harvoin
tapahtuu — siinäpä tarkoin sovitaan, saako nainen
pitää vaatepartensa vai täytyykö siitä luopua. Äyrä-
möiset semmoisessa liiton teossa tavallisesti puolen-
netaan, sillä jos jollekulle heidän miehiänsä on on-
nistunut saada Savakko-naisen sydän ja kainalo, hänpä
harvoin panee hänen luopumaan kotipuolensa vaate-
parresta, mutta sitä vastoin sen naisen, jota joku
savakkolainen mies on alentainnut ottamaan aviok-
sensa, pitää heti kohta muuttaman äyrämöis-pukunsa.
Äyrämöisiä Savakot muka jokseenki halveksivat. Edel-
listen naisten puku (sillä oikeastansa tästä he tun-

netaan) on tavallisesti seuraavaa laatua. Yksiväri-
nen, harmaa, sininen, musta tahi tulipunanen hame,
alaalta reunustettu kahden sormen levyisellä hel-
muksella, joka kolmen ensinmainitun värisissä ha-
meissa on punanen, vaan punasissa keltanen, rin-
noilla nelikulmanen puna- tahi keltalangoilla ommeltu
tilka, nimeltä „rekko", noin korttelia pitkä ja sen
levyinenki, kuitenki vähän ylöspäin kapeneva, ikääs-
kuin ne laput, joita sidotaan pienempäin lasten leu-
an alle syödessä. Tämän rekon toisessa ylikulmassa
hohtaa tavallisesti hyvin suuri hopeasolki. Hihain
suihin on ommeltu punasia tahi keltasia rantuja. Äy-
räpään puvun „kruunuksi ja kukkaiseksi" arvelee kui-
tenkin Ahlqvist, jonka kirjasta Muistelmia mat-
koilta Wenäjällä olemme selityksemme lainan-

3. Gift qvinna ifrån Sakkola.
I sydöstra delen af Wiborgs län aro öfverhufvud-

taget tvenne skarpt åtskilda folkdrägter rådande,
nemligen de så kallade Savokko och Äyräpää
drägterna. Drager man ifrån Systerbäck en rät linie
emot norr genom Kivinebb och Mohla socknar, har
man något så när gränsen gifven emellan hvardera.
Savokkodrägten nyttjas nemligen i orterna vester och
Äyräpää deremot i orterna öster om denna gräns,
eller företrädesvis i de vid Ladoga stranden belägna

socknarna Pyhäjärvi, Sakkola och Rautus. Törhända
är denna olikhet i klädedrägt en följd af ursprung-
lig stamåtskilnad, ehuru en sådan åtskilnad numera

icke är märkbar uti språket. Då personer af olika
klädsel ingå äktenskap — hvilket dock inträffar gan-
ska sällan — afhandlas dervid noga om hustrun
skall bibehålla eller aflägga sin drägt. De så kallade
Äyrämöiset äro då de, som vanligen lida vid denna
underhandling, ty har någon af deras män lyckats
vinna en savokkoqvinnas hjerta och hand, förmår

han henne sällan att aflägga sin hembygds drägt,
under det å andra sidan den qvinna, som en sa-
vokkoman nedlåtit sig att äkta, genast måste om-
byta sin äyräpää kostym. Äyrämöiset betraktas nem-

ligen af Savokot med ett visst förakt. De förres
hustrurs klädedrägt (ty det är egentligen genom
denna de igenkännas) är vanligen, som följer. En
enfärgad, grå, blå, svart eller eldröd kjol, nedtill
kantad med en två fingers bred fåll, som uppåkjo-
lar af de tre förstnämnda kulörerna är röd, men
uppå röda gul; en fyrkantig med röda eller gula
trådar utsydd lapp på bröstet, „rekko" kallad, af
vid pass ett qvarters längd och ungefär samma bredd,
ehuru något afsmalnande upptill, liknande de lappar
som bindas under hakan på små barn då de äta.

Vid det ena af de öfre hörnen på denna bröstlapp
glänser vanligen ett mycket stort silfVer spänne.
På ärmmynningarna finnas utsydda röda eller gula
ränder. Äyräpää drägtens „krona och blomma" an-

ser dock Ahlqvist, ur hvars Muistelmia matkoilta
Wenäjällä vi lånat vår beskrifning, utgöras af den
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nut, sitä niin kutsuttua „ huntua", naitujen vaimoih-
misten pääkoristetta. Wuoksen pohjoispuolisilla seu-

duilla on huntuna pitkä valkea vaate, joka rippuu
päänlaelta alas pitkin selkää; mutta knta enemmän
mennään etelään päin, sitä enemmän se mitallensa
vähenee ja on Sakkulassa ja Raudussa nuorilla vai-
moilla huntuna ainoastansa otsalle sidottu valkea
ympyrä, ei entistä vaskista viiden kopeekan kappa-
letta isompi. Hiuksiansa, jotka yleisesti luetaan nais-
ten parhaimpiin kaunistuksiin, pitävät Äyrämöiset
peräti huolimattomasti. Heidän tyttönsä käyvät ke-
sät talvet paljain päin ja jättävät siten hiuksensa
alttiiksi auringon ja säävaiheitten vaikutukselle, jonka
tähden ne vivahtavatki kaikenlaiseen karvaan ja pian
harventuvat. Tämän vuoksi on heidän tukkansa niin-
kuin miestenki leikattu, kuitenki sillä eroituksella,

että ikääskuin hevoisten pieni hiustupsu on jakauk-
sen kohtaan jätetty irroillansa riippnmaan otsalle.
Naiduksi tultuansa tyttö tosin saa antaa hiuksensa
kasvaa, mutta nyt ne palmikoitaan sykerölle hun-
nun alle niin kovaan, että jonkun vuoden takaa pää
siltä paikkaa on paljaana. Tätä rumuutta tulee nyt
hunnun peittää ja sentähden nähdäänkin usein mai-
nittu päänpeite olevan vanhemmilla vaimoilla suu-
rempi kuin nuorilla.

Sakkulan pitäjäässä, jonka asukkaat, paitsi joita-
kuita Waskelan kylässä asuvia kreikanuskolaisia, ovat

luteerilaisia , oli 1860 vuoden viisivuotistaulun mu-
kaan 6,476 henkeä väkeä, joista 3,277 miespuolta
ja 3,199 naispuolta. Huomaittava on tässä mies-
puolten verraten suurempi paljous (1,21 prosenttia)
naispuolten rinnalla, päin vastoin sitä mikä laita
on koko Suomessa, jossa vuonna 1855 luettiin 3,01
prosenttia enemmän naisia kvin miehiä. Ihmeteltä-
vämpi kuitenkin on pitäjäässä se peräti huono väen
lisääntyminen, joka 36 vuonna on noussut ainoas-
tansa 75 henkeen! Provasti Knorringin selityksen
mukaan vanhasta Suomesta oli nimittäin (1824)
Sakkulassa 6,401 asukasta. Josko taajat poismuut-
tamisetki puolestansa tähän vaikuttavat, lieneepä toki
sen vähän väenlisäännyksen parhaana syynä tavat-
toman runsas kuolevaisuus. Käkisalmen eteläisessä

så kallade „ huntu", de gifta qvinnornas hufvudpryd-
nad. I trakterna norr om Wuoksen består huntu af
en lång hvit duk eller slöja, som ifrån hjessan hän-
ger ned långsåt ryggen; men ju längre man tågar
åt söder desto mera aftager den i dimensioner och
är i Sakkola och Rautus socknar hos de unga hu-
strurna endast en ofvanom pannan fastad hvit run-
del, .icke större än en gammal femkopeks koppar-
slant. Håret som allmänt anses såsom en af qvin-
nans skönaste prydnader, vanvårdas af Äyrämöiset
fullkomligt. Deras flickor gå både somrar och vin-
trar barhuda och utsätta sålunda sitt hår för solens
och väderlekens inflytelse, hvarföre det också skif-
tar i alla möjliga färger och glesnar hastigt.. Till
följd häraf hafva de afklippt hår i likhet med män-

nerna med den skilnad likväl att likasom på hä-
starne en liten toffs kring beningen är qvarlemnad,
hvilken fritt får nedfalla på pannan. När flickan
blifvit gift tillätes visserligen håret växa, men nu
hopflätas det till en knut under huntu så hårdt, att
efter några år hufVudet på detta ställe är bart.
Denna vanprydnad skall nu huntu dölja och derföre
finner man ofta nämnde hufvudbetäckning hos äldre
hustrur något större, än hos de yngre.

Sakkola socken, hvars innevånare, med undantag
af några i Waskela by boende greker, äro luthera-
ner, hade efter 1860 års qvingennitabell en folk-
mängd af 6,476 personer, deraf 3,277 män och
3,199 qvinnor. Anmärkningsvärd är den manliga
befolkningens relativt stora öfvervigt (1,21 procent)
öfVer den qvinliga, tvertemot hvad förhållandet är

i Finland i sin helhet der man år 1855 räknade
3,01 procent mera qvinnor än män. Förundrans-
värdare är dock den ytterst klena folktillväxten i
socken, som på 36 år endast utgjort 75 personer!
Enligt prosten Knorrings beskrifning öfVer Gamla
Finland hade Sakkola nemligen (1824) 6,401 inne-
vånare. Om också täta utflyttningar i sin mån bi-
draga härtill, torde dock den ringa folktillväxtens
förnämsta orsak vara en ovanligt stark dödlighet.
Uti Kexholms södra prosteri, dit Sakkola socken
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provastikunnassa , johon Sakkulan pitäjäs kuuluu,
kuoli vuosina 1855—1860 9 miespuolta ja. 489
naispuolta enemmän kvin samassa ajassa syntyi.
Runsaammin kvin neljäs osa kuolleita oli vuoden ikää
nuorempia lapsia. Näillä tilastollisilla tekoasioilla
on selityksensä perustus kansan elämänlaadussa. He
asuvat pimeissä, saastaisissa mökissä. Akkunat ovat
useimmassa kohden vaan puoli kyynärää kunnakin,
monesti vielä pienempiä. Tassa pimeydessä pyörii
ihmisiä, kanoja ja kukkoja, sikoja ja muita eläviä
yhdessä sovussa ja niinpä ruokottomuus täällä lie-
neeki suurempi kvin missään muualla Suomessa. Wali-
tettavaa on myös se tapakin, jolla rahvas hankkii
isot osat tulojansa. Monien naitujen vaimoin on

tapana synnyttämisensä perästä lähteä Pietariin, jossa
saavat imetellä kruunun- tahi löytölapsia, joita sitte
vievät mukanansa kotia. Näiden löytölapsien elät-
tämisestä saavat he kruunulta vissin kuukausrahan.
Jotta ne näin uskotut lapset saisivat hyvän hoidon,
matkustaa erityisiä peräänkatsojia ympäri, ja jos
jotaki moitteen syytä löytävät, otetaan kasvatit pois
ja ihmiset jäävät ansiotta. Raudun pitäjäässä, jossa
enin osa näitä kruununlapsia hoidetaan, nousee nii-
den luku Ahlqvistin matkakertomuksen mukaan 800
paikoille. Omain lasten hoito laiminlyödään näiden
tähden ja heitä siten paljolta kuolee. Tama rahvaan
surkea tila tulee parhaastansa siitä, ettfeivät talon-
pojat ole vapaita maanomistajia eivätkä siis pidä
niitäkään tarkempaa huolta maanviljelyksestänsäkään
ja asunnoistansa, joista heidät, kun pehtoorin päähän
niin sattuu, voidaan ajaa pois. Jahka läänin suu-

ret lahjoitusmaat katoavat ja rahvas samoin kuin
muutki Suomen asujamet saa kyntää omalla saral-
lansa — silloin, se on toivomme, tulee nyt mai-
nittu onneton tila vähitellen saamaan loppunsa.

hörer, dogo emellan 1855—1860 9 mankön och
489 qvinkön mera än under samma tid föddes. Mera
än en fjerdedel af de döda voro barn under ett års
ålder. Dessa statistiska fakta finna sin förklarings-
grund i folkets lefnadssätt. De bo i mörka, smut-

siga kyffen. Fönstren äro på de flesta ställen en-

dast en half aln i qvadrat, mången gång ännu min-
dre. I detta mörker sämjas menniskor, höns och
tuppar, svin och andra kräk tillsammans och osnygg-
heten torde derföre här vara större än på något
annat ställe i Finland. Beklagansvärdt är också
det sätt, hvarpå allmogen förskaffar sig en god del
af sina inkomster. Flere gifta hustrur pläga efter
sin förlossning gå till S:t Petersburg, der de få upp-
amma krono- eller hittebarn, hvilka de sedan föra
med sig hem. För dessa hittebarns underhåll och
vård erhålla de af kronan en viss månadspenning.
På det att de sålunda anförtrodda barnen må er-
hålla en god skötsel resa särskilda uppsyningsmän
ikring, och ifall de finna något skäl till anmärkning,
tages fosterbarnen bort och folket går miste om sin
förtjenst. I Rautus socken, der de flesta af dessa
kronobarn vårdas, stiger deras antal enligt Ahlqvists
reseberättelse till omkring 800. De egna barnens
vård försummas för dessas skuld, och de dö derföre
i mängd. Denna allmogens sorgliga belägenhet här-
leder sig förnämligast deraf, att bönderna icke äro
fria jordägare och derföre icke heller- egna någon
större omsorg åt sitt jordbruk eller sina boningar,
hvarifrån de när det så behagar inspektören på god-
set kunna bortdrifvas. Då de stora donationsgodsen
i länet försvinna och allmogen i likhet med Finlands
öfriga inbyggare får plöja sin egen torfVa — då,
hoppas vi, skall också det nu omnämnda olyckliga
tillståndet småningom taga en ända.
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4. Nuorta väkeä Pietarsaaresta ja
Kruunupyystä,

Suurempaavastakohtaisuutta tuskin tavattanee kuin
mikä Hämeen ja Pohjanmaan maakuntain välillä on.

Edellisen tuhannet lehtosaarilla täytetyt järvet, jotka
lukemattomissa lahdissa ja poukamissa luikertelevat
kaikissa kohdin maata, sen alinomainen vuorten,
mäkien, laaksojen, kylien, viljamaitten sekä lehti-
ja havumetsäin vaihtelevaisuus tuopi matkustajan
silmiin mitä ihanimman taulun, jonka tenhovoina
ennemmin saa enennystä kuin vähennystä siitä ali-

tuisesta näkyalain muutoksesta. Kuinka ihan toisen-
laiselta taas näyttävät eteläisen pohjanmaan aukeat
rantamaat pitkine ja suorine maanteinensä, isoine
ja metsättömine kylillä ja pelloilla täytettyine lake-
oinensa ja melkeenpä liikkumattomine jokinensa?
Mutta ikääskuin palkitaksensa matkustajaa tästä luon-
non yksmuotoisuudesta on Pohjanmaalla toiselta puo-
len näytettävänä niin erilaisia ja vaihettelevia asuk-
kaita kuin olla taitaa. Lähes jokainen pitäjäs on
tämän suhteen oma kokonaisuutensa, joka'asujan-
tensa kielen, vaateparren, tapain ja elantojen puo-
lesta tarkoin eroaa muista. Toisessa pitäjäässä asuu
es:ksi umpisuomalaisia ja sen vierisessä naapuripitä-
jäässä tuskin sanaakaan suomea ymmärretään, toi-
sessa pitäjäässä on vaateparsi tummankarvainen , toi-
sessa kirjava; toisessa on maanviljelys ainoana elannon
lähteenä, toisessa ollaan sen ohessa tervanpolttajia,
kalastajia taikka kauppamiehiä ; toisessa ovat asuja-
raet uhallisia ja vireitä maanviljelijöitä , toisessa taas
taitavia ja oivallisia salvumiehiä, merimiehiä j. n. e.

Yleiseen sillä korkeintaan 2 tahi 3 penikulman
levyisellä rannikolla Satakunnan rajasta alkaen aina
Kokkolan seuduille asti asuu kauttaaltansa Ruotsa-
laisia, joidenka esi-isät näyttävät muuttaneen tänne
siihen aikaan kuin Pohjanlahden toinen ranta vasta-
päätä vielä oli autiona ja asumatta. Tarut tietä-
vät sanoa ruotsalaisten untisasukasten heti tänne
tultuansa rakentaneen kaksi kirkkoa, Mustasaaren ja
Pietarsaaren, jotka siis tulivat niiksi alttareiksi, joista
kristinuskon valo levesi ulommaksi Suomen pohjai-

4. Ungt folk ifrån Pedersöre och
Kronoby.

En större kontrast kan man knappast finna än
den som råder emellan de begge landskaperna Ta-
vastland och Österbotten. Det förras tusende af
löfprydda holmar uppfylda sjöar, hvilka i otaliga
vikar och bugter kringskära landet på alla kanter,
dess ständiga omvexling af berg, höjder, dalar, by-
ar, odlade fält samt löf- och barrskogar erbjuda för
den resande en den herrligaste tafla, hvars trollkraft
snarare ökas än minskas genom den beständiga scen-
förändringen. Huru helt annorlunda förefaller ej
deremot det flacka syd-österbottniska kustlandet med
sina långa raka vägar, sina stora skoglösa af byar
och åkrar uppfyllda slätter och sina nära nog stilla-
stående floder? Men likasom för att gifva den re-
sande en ersättning för denna naturens enformighet
har Österbotten å andra sidan att framvisa den mest
olikartade och omvexlande befolkning. Nästan hvarje
socken bildar i detta hänseende ett slutet helt, som

genom sina inbyggares språk, klädedrägt, seder och
näringar noga särskiljer sig ifrån de andra. En
socken bebos t. ex. af rena finnar och i grannsocken
just bredvid förstår man knappast ett finskt ord, i
ena socken är klädedrägten mörk, i den andra bro-
kig; i den ena utgör åkerbruket den enda närings-
källafri, i den andra idkas derjemte tjärubränning,
fiske eller handel; i den ena utmärka sig inbyggarne
såsom driftiga jordbrukare, i den andra åter såsom
skickliga timmermän, sjömän o. s. v.

I allmänhet är den högst 2 a 3 mil breda kust-
sträckan ända ifrån gränsen emot Satakunda till
trakten norr om Gamla Karleby helt och hållet be-
bodd af svenskar, hvilkas förfader synes hafVa in-
flyttat hit under en tid då den motsatta stranden
af Bottniska viken eller Westerbotten ännu var all-
deles obebyggd och öde. Traditionen vill veta att
de svenska kolonisterna genast efter sin ankomst till
landet uppbyggt tvenne kyrkor, Mustasaari och Pe-
dersöre, hvilka sålunda blefvo de altarhärdar, deri-
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sille perille. Että Pietarsaaren pitäjäs vanhimpina
aikoina pohjaseen päin ulottui aina Tornion joelle
tahi sen seuduille, sitä todistaa se kirkonpanna,
johon Turun piispa Johannes HI Westphal vuonna

1374 kirosi papin Andreas Dacus siitä kun tämä

tahtoi Turun hiippakunnasta eroittaa mainitun pitä-
jään alaisia Kemin ja lm kappelia.

Nykyjänsä kuuluu Pietarsaareen , paitse emäseura-
kuntaa ja Pietarsaaren kaupunkia, ainoastansa Lars-
mon, Purmon ja Essin kappelit. Asukkaat, jotka
ovat ruotsalaisia, puhuvat melkeen samaa murretta
kuin Kruunupyyläisetkin, joidenka muotoisia muu-

tenki hyvin ovat. He asuvat isoissa, somissa ja
sievästi raketuissa huoneuksissa, ovat, niinkuin ruot-
salaiset yleiseen, hyvin puhtaita ja ovat tulleet mai-
nioiksi taitonsa tähden käsitöissä. Suomen paraita
salvumiehiä ja laivanrakentajia saadaanki täältä elikkä
Kokkolasta.

Tätä seuraavalla kuvalla näemme kaksi nuorempaa
ihmistä, naimattoman miehen ja naisen Pietarsaa-
resta ja Kruunupyystä. Pohjalaista puukkoa „sol-
kivyössä" luonnollisesti ei nuorukaisen puku saa vailla
olla, vaikka ei kuitenkaan — olkoon tämä sanottu
näiden pitäjästen kiitokseksi — sitä ei niin usein
käytetä tappeluaseeksi , kuin muualla maakunnan
ruotsalaisten asukasten seassa. Senpä vuoksi ei
täällä, samate kuin useassa naapuripitäjäässä eteläm-
mällä, olekaan mitään niin sanottua puukonkieltoa
eli kieltoa puukkoa pitämästä muuten kuin työssä.
Pojan lakki, niin sanottu „kilomysso", on koristettu
kukon sulilla — joka koristus kuitenki heti naimi-
siin mentyä pannaan pois. Hän on nyt menossa
heinäntekoon, tuo omituinen Pohjanmaan viikate,
harava, ja takkavitsa eli „svega" olalla. Samoin kuin
Pohjanmaan ruotsalaiset kauan ovat maanviljelyksen
laiminlyöneet kaupan ja merikulun rinnalla, niinpä
heidän pukunsakin, erittäinki tuo lyhyt röijy ja le-
veät housut, enemmän muistuttaa merimiehestä kuin
maanviljelijästä. „ Pieksuja", sekä varrellisia että
varrettomia, pidetään koko maakunnassa, vaikka
kuitenki sunnuntaina heidän sijaansa otetaan saappaat.
Naiset tavallisesti käyvät omakutoisissa vaatteissa.

från kristendomens ljus vidare utspridde sig öfver
Finlands nordliga nejder. Att Pedersöre socken i
de äldsta tider norrut sträckte sig ända till Torneå
elf eller trakterna deromkring bevisas af den bann-
lysning Äbobiskopen Johannes IH Westfal år 1374
slungade emot presten Andreas Dacus för det denne
ville ifrån Äbo stift lösrycka de under omnämnde
socken lydande Kemi och Ijo kapeller. Numera inne-
fattar Pedersöre, utom moderkyrkoförsamlingen och
staden Jakobstad, endast Larsmo, Purmo och Esse
kapeller. Inbyggarne som äro svenskar tala unge-
fär samma dialekt som Kronobyboarne, dem de också
i öfrigt mycket likna. De.bo i stora, vackra väl
uppförda hus, äro såsom svenskarne öfVerhufvudta-
get mycket renliga och hafva forvärfVat sig rykte
för sin skicklighet i handslöjder. De bästa timmer-
män och skeppsbyggmästare i Finland fås också här-
ifrån eller ifrån Gamla Karleby.

Den medföljande planschen framställer tvenne yngre
personer, en ogift karl och qvinna ifrån Pedersöre
och Kronoby. Den Österbottniska puukon, hängande
vid sitt „söljobält" får naturligtvis icke saknas i
ynglingens klädedrägt, ehuru dock — vare det sagdt
till dessa socknars beröm — den icke så ofta an-
vändes till slagsmål, som annorstädes ibland pro-
vinsens svenska befolkning. Tillföljd häraf existerar
här icke, såsom i flere af de sydligare grannsock-
narna, något så kalladt knifförbud eller förbud att
bära knif utom arbetet. Gossens mössa, „kilo mysso"
kallad, är prydd med några tuppfjädrar — en pryd-
nad, som likväl genast aflägges då han inträder i
äkta ståndet. Han beger sig nu på höbergning med
den egendomliga österbottniska lian, räffsan och
„svegan" eller hövidjan på axeln. Likasom de öster-
bottniska svenskarne länge försummat jordbruket för
handeln och sjöfarten påminner'också deras kostym,
särdeles den korta tröjan och de vida benkläderna,
mera om sjömannen än om åkerbrukaren. „Pieksor",
såväl med som utan skaft, begagnas i hela land-
skapet, ehuru de dock om söndagarna ersättas af
stöflor. Qvinnorna gå vanligen i hemväfda tyger.
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